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BOEKBESCHOUWING .
DevierEvangelien,opgehelderdvoorChristenenuitalle
standen,doordePredikanten A. H.VANDERH0EVE,
toKeppel,enw . IMMINK , toDoesborgh .IsteDeeltje .
[HetEvangelievan MATTHEUS .] TeDoesborgh,bj
KetsenLambrechts .1840 . Inhi.8vo. 202 bl.f :-75 .

D ebeideopdentitelvermeldePredikantenmeenden,
(zooalszijineeneonstoegezondenekopijvaneenenbrief
aandeUitgeverszeggen)»daterietszijnmoest,nietover
))denBijbel,maardatdeBijbelzelfmoestwordentoege»licht , deEvangelienvddralles ,- endatwelzookort
»mogelijk,opdatniemandzichmogtlatenafschrikkenof
)>doordenprijs , dienhijervoorzoumoetenbesteden , of
))doordentijd,dienhijaandelezingorvanzoumoeten
»wijden ;maarooktevenszooduidelijkmogelijk, opdat
oiedervindenmogt,wathijnoodigheeft,omzinenzaumenhangzootoverstaan,dathemdaaromtrent geene
ubelangrijkevragenonopgelostoverblijven ." (Ditlaatste
iseenevrijhooggespannenvordering,waaraanwel zeer
bezwaarlijkonbepaaldeninallesvoldaanzalkunnenworden .) TotditeindehebbenzijverkozendeoudezoogenaamdeStaten-overzettingonveranderd,behalvealleenin
despelling,uittogeven,entusschendenteksthieren
daarparaphraserendeaanmerkingenofophelderingen,cursijfgedrukt,intovlechten,enbijsommigewoordenaan
denvoetderbladzijdentoverwijzennaareenalphabetisch
register,terverklaringvaneenigewoordenenzegswijzen,
datvolgenzal . -Omhunnemaniertodoenkennen,kiest
Ref.hetvolgendeuitHoofdst .V : Beginderdusgenaamde
Bergrede
»1 .En JEZVS , descharenziende,isgcklommenop
seen'berg,enalshijnedergezetenwas,kwamenzijnedish cipclentothem .
A
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»2 .Enzijnenmondgeopendhebbende,leerdehijhun ,
»zeggende :
»3 .Zaligzijndearmenvangeeste, dekinderl~keen»voudigen,diezichwillenlatenonderw~zenengezeggen ;
))wanthunnerishetKoningrijkderhemelen , (*) enals
»ledenvanhetzelvezullenz~metdebestegoederen,naar
))dengeest,verr~ktworden .
II4. Zaligzijn,dietreuren , bedroefdzUndevanwege
»hunnezonden ; wantzijzullenvertroostworden .
»5 .Zaligzijndezachimoedigen, wantzijzullenhet
»aardrijkbeerven, eneengelukgenielen,geqkuwe
»voorvaderenverwachtten,b~hetrustigenongestoord
»bezitvanhetlandderbelofte .
»6 .Zaligzijn,diehongerenendorstennaardegereg»tigheid , dieechtegodsvrucht zoo vurigbegeeren, als
»hongerigenendorstigensp~zeendrank ; wantzijzullen
»verzadigdworden , verkrgende,hetgenez~begeeren .
»7 .Zaligzijndebarmhartigen,wanthunzal, ophunne
>Ibeurt, barmhartigheidgeschieden, vanGodende men)) schen .
»8 .Zaligzijndereinenvanharte, dewezenl~kvro»men ; wantzijzullenGodzien, totzijnegemeenschap
»toegelaten,alezonevriendenengunstgenooten .
»9 .Zaligzijndevreedzamen , wantzijzullenGodskinderengenaamdworden, alsdiehetbeelddragenvanhun»nenVader,dieeenGoddesvredesis .
»10 .Zaligzijn , dievervolgdwordenomdergeregtig»heidwil, alevoorstandersderechtegodsvrucht ; want
»hunnerishetKoningrijkderhexnelen, enadsledenvan
»hetzelvezullenzijhunneopof'eringenmetdeheerlijkste
»uitkomstbekroondzien ."
Ref.doetallezinshuldeaandegoedebedoeling der
Schrijvers,enaandengoedengeest,diehemuithunne
ophelderendeaanmerkingentogemoet komt,endiegetuigt,datzijgoedeUitleggersmetvrucht geraadpleegd
hebben : enwatdedoorhengebezigdemanieraangaat,
(*)Zieachter,ophetwoord : Koningrijk."
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libelli . Met
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diehalve
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maalregcls to
te zijn,
zijn, zoo
zooals
alsor,
er,hehevoor,
eenvan
laas! bij onze Theologanten wei meer genomen worden.
Zoo lang men aan de Bijbelvertalingen (om nu van geene .
symbolisehe schriften te spreken) van de 16de en 17de
Eeuw eene zekere soort van kerkclijke auctoriteit en onfeilbaarheid openlijk of heimelijk toekent, en slechts eenig
ander woord of paraphrase Devens het Dude zet, zal het
gros der lezers blijven denken, dat het Dude al even goed
is, en zoo al hetzelfde beteekent. En hoe moeijelijk zal
menigeen, bij eene doorloopende en ook voor anderen gedane lczing, onderscheiden, welke nu de woorden der
oorspronkclijke Schrij vers, en welke die van den Paraphrast
zijn! hoe langwijlig en verwalerd worden daardoor sommige redenen, die juist aileen door hare oorspronkclijke korthcid en kernachtigheid hare echte nai'veteit, waarde en
kracht kunnen behouden! - Mogt men eene goede Nederduitsche vertaling kunnen en willen geven, die, zonder
angstig omzien, schikken en plooijen naar zekere denkwijze, allezins op de hoogle der vorderingen van den tijd
slaat; dan zou men door derzelver duidelijkheid vele vcrkecrde bcgrippen van zclf tegcngaan, vele thans noodige
opheldcrcnde aanmerkingcn onnoodig makcn, en wilde
men er de zoodanige bijvoegen, meer plaals overhouden
voor andere, die niet minder noodig zijn, maar waarover
men nu weI eens siccopede heengaat, alsof er niets over te
zeggen ware. De Bijbel van v AND E R PAL M heeft in deze
opzigten wel reeds veel vooruit, maar laat nogtans ook het
een en ander te wenschen over. - Mogt cens iemand bekwaamheid, lust en moed hebben, om eenen Bijbel bij
uillreksel, wei met getrouw behoud van de cigene welvertaalde woorden der hcilige Schrijvers, maar met weglating
van vele stukken, die thans vour verre de meeste lezers gemist kunnen worden, te leveren; zulk een werk zou het
nUllige Bijbelgebruik veel meer bevordercn, dan de nu
voctstoots gedane verspreiding van den geheelen Bijbel, en
ciat wel naar twee, drie en meer ccuwen oude vertalingelt,'
A2
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4

A .M.VANDERHOEVEEXW .IMMINK,DEEVANGELICL

enditonderzoovoleduizenden,manwelkemen(gelijk
eonreedsoverledenopregthoogschatterderGoddelijke
OpenbaringenbarereerwaardigeOorkondeneenszeide)
nogweleen'Bijbclerbijgevenmogt,omdenBijbelto
verstaan . --DochwaardwaaltRef. been! piavota! maar
volgendejareneneeuwenmoetenookwattodoenhebben,
opdathotKoningrijkGodsmogekomen . - Ref.keertterugtotbetwerkjederHeeren VASDERxoEvE en IMMINK :
gelijkzijhotgenoegengehadhebbenvanreedsmeerdan
500inteekenaarsophetzelvetoverwerven,zoowenscht
hijhunverderdenbestenvoorspoedophunnenarbeid,tot
bevorderingvanhotrefitverstandenbetnuttiggebruikvan
deGedenkschriftendesGoddelijkenEvangelies .

JezusCliristus,dePsalmenendeEvangeliseheGezangen,mitsgadersdeFormulierenvanEenigheid .Door
n.

PredikanttoRjperkerk en HarTeGroningen,b~R . J.Schierbeek .1841 .
In gr .8vo .256bl.f2- :
W.HAZELHOFF,

degarfp.

D eScbrijvervanditwerkjevestigdezijneaandachtbe=
paaldelijkopdencardenbetdoelvanhotKerkgezang,en
opdoPsalmenendeEvangelischeGezangeninverband
daarmede . Deaanleidinghiertoelaginhotonzinnigegeschreeuw,hetwelk,doorderegtzinnigheidsdrijversenonbesuisdeijveraarstegenallegezondverstandenChristelijke
waarheid,indeNedcrlandscheHervormdeKerktotwering
derGezangenisopgegaan .Hetgeenuitthenhockkomt,
isdoorgaanstodwaas,omvoorredclijkewederleggingvatbaartowezen ;ookhebbendieoproerkraaijers(wantdat
-zijnzijtegenvredederKerkendeChristelijkeliefde)zich
voo;afvoorgenomen,vooralleovertuigingdooftoblijven .
Maardaarzijnoronderdebetergezinden,dienietzoovast
staaninbunneovertuiging,ofzijzoudenkunnenvcrlokt
wordendoorenkele schoon-sch~nende redenenuitden
hockderduisternisenformulierregtzinnigheid . Voor do
zoodanigeniszekerliikGeneopzettelijketoetsingvangrout
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nut,enorisbovendienooknietzooveeloverhetChristelijkeKerkgezanguiteenEvangelischenhistorischoogpunt
geschreven,dateenwerkje,vaninhoudalshotvoorons
liggende,deregtvaardiglngderuitgavenietmetzich'bren
genzou .
Dat de persoon van JEZUSCHRISTUS hoofdzaakisin
hotEvangelic ;datalzoohotChristelijke Kerkgezangdo
strekkingbehoorttohebben,omdithoofdpuntregt to
doenuitkomen ;datdePsalmen,hoeveelvoortreffelijks
ookbehelzende,endaaromdoordeChristenheidvanvroegerenenlaterentijdtotzanggebruik gebezigd,zonder
bijvoegingvanChristelijke Gezangenonvoldoendezijn ;
datmendaaromvroegerenlater, ookbijProtestanten,
ookindeNederlandscheHervormdeKerk, opvervulling
vandiebehoefteisbedachtgeweest ;datdeEvangelische
Gezangenofschoon, en opzichzelve, en alsbundel,vele
gebrekenhebbende,nogtanszichzooweldooreenenmildenChristelijkengeestalsdoelmatigeninhoudgunstigaanprijzen ;datdebedenkizgen, tegendozeverzamelingen
haarkerkelijkgebruikaangevoerd,geenengrondhebben,
endatmenzichtodozenopdeaangenomeneFormulieren
vanEenigheidtenonregteberoept alsdiebuitendenBijbelgeeneverbindendekrachthebben, nochkunnenof
mogenhebben ; - ditishothoofdzakelijk,hetwelkdoor
denSchrijverontwikkeldwordt . Hijdoetditdoorgaansop
cendheldere,geregeldewijze . Hetgeenaanhotgeschrift
bijzondercigenis,bestaatdaarin,datdesSchrijversgevoclenoveralmetaanhalingenvan,enovergenomeneplaatsenuit,eenemenigtehedendaagsche, ookenkeleoudere
Schrijversaangedrongenwordt . Ditzeteenezekerelevendigheidbijaandovoordragt . Deaanhalingzelveziet
erhierendaarnogtanseenigzinswonderlijkuit . Zooheet
hotbladz .161 :))Domensch,Zegt HERDER," endeheenwijzingnaarhot Christel~kflaandschrift ; enbladz .169 ,
))LUTHER zegt,"aangehaald
HOPING, Christendomen
Hervorming. Erisookindenstijlvanhotwerkjezelf
coneafwisseling,waarinkennelijknavolging, nuvanden
eenen,danvandenanderen,doorstraalt . Somtijdsisdie
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navolging
g alzeerduidelijktoproeven .Ishetb .v .niet also
menn R o E sleestinhetvolgende : »Meenensommigen ,
datdiesnaarreedsmoordantoveelisgeroerd,hetzijzoo .
nDachzulksheeftmijnietbelet,nochdenlustkunnenbene»men , omdengelukkigenloopderGezangentohelpenbenvorderen,voorzoovermenwanenmogt,hulkvandozen
nkanteon'spaakinhot wiel tokunnensteken . Brengik
nmeerteberde,danhiertoenoodigis,ofnlenverwachthad,
))menherinnerezich,watikaanheteindedesvorigen
nhoofdstuksvandogelegenheidgezegdhob , welk'eikgaarne
naangreep,orcen'townaantoslaan,dienaarmijneover))tuigingwelhierofdaarmagwordenopgevangen . -Op
WanN eendingwenschikechtervooraf,datmenlette .
)) neerikcordeeltomoetenbeweren,datdeFormulieren
nallegezagmissen,zooveelomtoteenebepaalderegelmaat
»des geloofstoverstrekken,alsookommetvoldoendregt
nzichtegendeinvoeringvanEvangelischeGezangeninde
nKerktokunnenverklaren , blijfiknogtansdervaderen
owelmeenendepogingen,omdoGemeentedesHeerennaar
nhunbestewetenvolgensdozienswijzeendebehoeften
nhunnestijdszooveelmogelijktodienen,ophoogenprijs
nstellen, envoegergaarnebij,dat,waarhunnegeloofsnbepalingeneenvoudig,duidelijk,beknoptenopdeSchrift
»-waarheid - zelvegebouwdzijn,hunnekinderengo»rustelijkdatspoorkunnenenmogendrukken"
Elders
herkentmenwederdeneigenaardigenperiodenbouwvan
anderen . Doch,daardienavolgingnietslaafschis,hindertzijminder. DeHeer HAZELHOFF wachtezichvaneene
endezelfdezegswijzetovaaktoherhalen . ))Dengrazenden
>bliklatenweiden,"komtgedurigvoor .
TenaanzienvandogeschiedenisderEvangelischeGezangen(t .w .vandevervaardigingenverzamelingdesbun
dels)haddenwijjetsmeerverlangd,inzonderheidomdat
hotonstenaanzienvandeGezangenontbreekt aaneon
soortgelijk .- zijhetdanookminder minutieus- geschrift,als VANIPEREN overdonieuwePsalmberijming
gaf;eenwerk,nietin4to,zooalsbladz .40staat, maar
in8vouitgegeven .Het papier van.sommigeafdrukkenmoge
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in4togevouwenzijn,de druk isSvo . Ookwordenvele
gebrekenvanhetGezangboekverzwegenofindoschaduw
gesteld . Hotiszeerjammer,datdeinvoeringvaneenein
voleopzigtengebrekkigeenhoogstonvolledigeverzameling
aandeHervormdeKerkmissohienvoorzeerlangentijdde
gelegenheidheeftontroofdtothotbezittenvancenenbundel , gelijkb.v.doLuthersehenthansbezitten,enwelligt
deWalschegemeentenzullenbekomen,indiennetopde
laatste reunion beraamde plan totrijpheidkomt,omcon
nieuwGezangboektovervaardigen (*) .
DeHeer HAZELHOFF heeftzichdoorditgeschriftalseon
verlichtmandoenkennen .Hijstiehtealszoodanigveel
nuti Bijzekerepartijzalhijwelmeteenezwartekool
geteekendzijn ;maar -- aan dozoodanigenistochnicts
todoen .
(*)Meldensde Boekzaal vanOct .1841 .

LeerredeoverMatth .24 vs . 12 ;geprediktdoordenzaligenHeer JODOCUSVANLODESTEYN, inleven Pre .
dikartttoUtrecht.Te Zierikzee,b~P . deLooze.
1841 . Inhi.8vo .23bl.f :-20.
LeerredeoverJoh .10vs.27,28a,doors . H . s YDE .EN s,
Hervormd (denkelijkbijvergissingvoor : Gereformeerd)
Leeraarto'sGrevelditinkapelle .B~ denzelfden . In
gr.8vo .27bladz .f :- 30.
vanoudePredikanten
W aartoenetdient,leerredenen
.,zaldengenenietduister

opnieuwbetlichttodoenzien
zijn,dieverachtingvan net hedendaagschelichtderverboterdepredikwijzeheeftleerenopmerkenalseeneder
leuzenvanregtzinnigheidskraaijersindoHervormdeKerk .
Dokeuzezelveheeftdanookgenoeg,wathotoogmerk
kennelijkmaakt . Dodonkerumystkketaalvan LODESTERx b .v .liever,dandeookwelminofmeermystieke,
maaroveraltochduidelijker en nuttigerstukkenvandes
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uitgeversZeeuwschenlandgenootw . TEELL r N c H ; de Kraftsprache vanvader BRAKEL liever,dandowelsprekendheldvan VOLLENHOVEN. Dochditzijzoo . LODESTEYN
predikteinzijnengeest overeenkomstighetlichtvanzijnen
leeft~d. DatdeonsgeheelonbekendeHeer SYPKENS
betlichtvanden z~nen versmaadt,latenwijvoorzijne
rekening . IndienechterdoHeer DELOOZE, BoekdrukkerenBoekverkooperto Zierikzee, meersoortgelijken
kostoptodisschenheeft , danradenwijhemwelmeenend,
zicheenstel Dultfebeletter# aantoschaffen , enhoteerwaardigekwarto-formaatmethoornenbandtobezigen .
Inhoudennormzullendanbeterovereenkomen,dannu
LODESTEYN indenhoogstonregtzinnigenvormvancon
tractaatjeverschijnt,en'smansnavolger SYPKENS ineen
evenneologischgrootoctavogewaad .Vo1gtdeHeerUitgeveronzenraad , danzalhijdenkelijknietmoorbehoeventoberigten .,»dathijbetauthentiekework"(bezit
waarlijk DELOOZE die authentieke curiositeit?)»getrouiv
volgt ."
Enhijzalzichonderde DENOUDENS,HOVEKERS enzMeeneneervollcnrangverwerven -- dozenmisschiendoloefafsteken .
Onzeverzekeringzaldenkelijkbijdelezersvandeze
Leerredenen(waaromniet Praedicatien?) weiniggolden ;
andersvoegdenwijorbij , dat,zooverwijhebbenkunnen
nagaan,beidedozestukjesnictsbehelzen , waardoorde
geloovigeaanbiddersvandenDordrechtschenAfgodzich
cenigernaateontstichtzoudenkunnenachten .

HetChristendomindeZuidzee-eilanden,door D . A . DE
GROOT,

PredikanttoSneek .(UithetT)dschrift
Waarheidinliefde,Taargang1841 .IsteStuk, afzonderqkafgedrukt.)Te Groningen, bif J .Oomkens .
1841 . In gr.8vo .40blUf :- 50 .

I

nditstukjcsteltdeSchrijverdovolgendevragenvoor :
n1 .HoewasdetoestandderZuidzee-eilandersDog voor
>?weinigejaren? 2 .Inwelkentoestandvindenwijvelen
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»vanhenthans?3 .Waaraanishottoetoschrijven , dat
»orzulkeeneaanmerkelijkeveranderingbijzoovelenheeft
Iaplaatsgevonden?" enbeantwoordtdezelvenaardeninhoudvantweegeschriftenoverhotZendelingswerkaldaar,
dievan IcROHN enwan WILLIAMS, beideinonzetaaluitgegeven ;en,gelijktoverwachtenis,valt ditantwoord
voordatworkallozinsgunstiguit . -HoeRef .overdoze
zaakdenkt , heefthij,bijhotverslagvanhetlaatstgenoemd'ework,inditTijdschriftvoor1839, NQ XI,bl .468472,envoor1840,N° .II,bl .56-59,genoegzaamto
kennengegeven ; enhijvindtgeenenoodzakelijkheidom
dithiertoherhalen,maarneemtdevrijheid,omdengeno,diedaarinbelangstellenmogt, daarheentoverwijzen . Voorhen,diemetgenoemdewerkennietbekend
zijn,hotGroningerTijdschrift,waaruit ditstukjeafgedruktis,nietbezitten,ennogtansindozaakbelangstellen,kanhetzelvezijnenuttigheidhebben . Menlezehot
danmetoordeeldesonderscheids,houdenietallesvoor
goud,watorblinkt,enlatenietonopgemerkt,dat ook
aldaarklatergoudis! Menverblijdezichoverhetgoede,
dater,alishotookdoorgebrekkigemiddelen,Perkregen
wordt ;maarmenbesluiteuitditverkregenenietoverijlden
onbepaaldtotdedoelmatigheidderaangewendemiddelen !
EnwiehotChristendomuitbreidenwil,zijmoorbezorgd
omgoede,danomvoleChristenen,ombelijdersenbeoefenaarsvanhotoorspronkelijkEvangelic,danomblinde
napratersenaanhangersvanlateretheologischestelselsto
maken !

ArchiefvoorGeneeskunde .Ondermedewerkingvaneenige
vaderlandscheGeleerden,uitgegevendoorDr .a . P.
n EIJE, PractiserendGeneesheerto Amsterdam, enz.
IstenDeelsIsteen2deStuk . TeAmsterdam,bij'
J .Miiller .1841 . Ingr.8vo .VIIIen304blUf2 - 85 .

Dr .

HEIJE bezorgdegedurendecenigentijddeuitgavevaneonGeneeskundigTijdschrift, waarvandeuitgever,
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waarschijnlijktengevolgevangebrekaandebiet,spoedig
ingebrekeschijntgebleventozijn , aandohemgestelde
voorwaardentovoldoen .Daardoorgeraaktodeondernemingaanhotkwijnen , enconGeneeskundigTijdschrift
bchoeft.,inonsLand,nietvee1,omspoedigtonietto
gaan . Terwijlechterdo Wenken moestenophouden,verrezenzij , ondereenenanderennaam,inbet *chief met
cen'eenigzinsgewijzigdenvorm . -Diewijzigingenende
inrigtingvanhotTijdschrift .zullendienen , omhotachtereenafdrukkenderbijdragengemakkolijktomaken ;maar
vooralook,omaantoduiden , datallebijdragenvanecht
wetonschappolijkbelanginhotArchiefconeplaatszullen
vinden . Zoodanigdoelkannictandersdangoedkeuring
vinden,enwijwenschenderRedactieeenevoldoendemedewerking,doorechtwetenschappelijkebijdragenzich
openbarende . Daaronderverstaanwijvooral oorspronkel~ke bijdragen,omtocheindelijkeonGeneeskundigTijdscbrifttobezitten, hetwelkzijnbestaanniethoofdzakelijk
verschuldigdisaandemededeelingvanvertalingen .Wij
wilienziilkemededeelingennietgehcelgeweerdhebben,
maarverlangenindozentochbeterekeur .Naauwelijks
wordtthansicmandtotdouitoefeningderGeneeskundebevoegdverklaard, ofhetis,alsofhijzichtevensgeijktwaant
tothotondernemenvanallerleivertalingen,metenzonder
lrehoorlijketaalkennis .Zonderdegavederonderscheiding
tobezitten , vattenjongeficeikundigenallesaan , wathun,
amzootozeggen , voorhotmeskomt . Intusschenraken
devooreenuittogevenstukvercischtebladzijdengevuld ;
maarhoe? Wijontveinzenniet, datornuendanook
oorspronkelijkebijdragenhotlichtzien, voordoeervan
welkeruitgevershotevenwelbetergeweestware,datzij
enportefeuille geblevenwaren ;maarbijsoortgclijkenblijft
ornietveel en portefeuille, ensleohtsmannenais BARvaykunnenertoekomen,dentijdoverhunnenarbeid
henentolatengaan , opdatdierijpworde , omeeuwento
kunnenverduren . Maargevenwijookietstoeaanden
geosteenerEcuw , diemetstoomwerkt,endusookdoor
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stoomgedrevenwordt, -- wiekanalleentegendenstroom
oproeijen ?
HetzalditArchief,welksrubriekenwijaanstondszullendoenkennen,aangeenebijdragenontbreken,wanneer
slechtscenigeonzerArisenwillenvolhoudenmodetowerken ;hetontbrekettochaanwetensdhappelijkgevormde
niet,die,indegelegenheidzijndehunnekennisuitto
breiden , trachteziwcrkzaamtoblijven .
DaarhotArchief'nunietenkelvoor oorspronkel~keb~dragen openstaat,rnaarwk boekbeoordeelingen opneemt,
zoowordtdegelegenheidtermedewerkingruimer .Wij
hebbenookbehoefteaanbeoordeelingen,dieniettozeer
bekortmogtenworden,omdatzeslechtsvooreengedeelte
inandereTijdschrifteneeneplaatskunnenvinden .Motenzijsteedsindenwanengeestgesteldworden , waarheid
enhumaniteittogelijkhuldedoende ! Maarmogtenook
deSchrijversnietdadelijkkitteloorigworden,wanneervoor
hendotrompetnietzddgestokenwordt,alswaaropzij
wanencenebijzondereaanspraaktomogenmaken!Ook
dengeleerdstenenervarenstenverlaathet - errarehumanumest -- niet. GegriefdeboosaardigeSchrijvers,die
alsschuimbekkendantikritiekenschrijven,en,bijtegenspraak,zichaanstollenalsdronkenvisschersopdemarkt,
dezemootmen,alsblall'endehonden,zulkeonraaskallendvermaakgunnen,zonderzetegentospreken .Latenzijhotlaatstewoordhebben !
Vooroverzigten ,mededeelingen, aanteekeningen e nz .
i s ookconeplaat&ingeruimd ; endoorde .lournalistiek
incone in- en buitenlandsche toverdeelen,isorgelegenheid,ookophetbinnenlandschedeaandachttovestigen,enmethotbuitenlandinaanrakingtoblijven .
MogtenwijderRedactieookonderbetoogbrengen ,
hoeaangenaamhetzoudewezen,inelkN° .vanhet
Archiefconemededeclingtovindendersedertuitgekomene
akademischegeneeskundigeproefsehriften? Erzaltochbij
iedereHoogeschooleenHoogleeraargevondenworden,die
zooveeltijdaandepraktijkzalkunnenontwoekeren , om
dietaskopzichtonemenengeregeldaantohouden?
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Ondcrdooorspronkelijkeopstellenontmoetenwijinde
eersteplaats : LetsoverDyspepsiaidiopathicaenderzelverbehandeling, door A.G .MAAS, Med .Dr .to Schiedam . DeSchrijverheftgegrondeklagtenaanoverhot
onzekere,hetwelknogomtrentdozeziekteheerscht,de
veelheiddernamen,enz .Hijschijnteenigmeerderlicht
overdezeonzekerheidtowillenverspreiden ,doortwee
soorten van Dyspepsia aantonemen ;decone nervosa,of
ook dynamics (?), deandere organica. Zoudeeenebehoorlijkeonderscheidingtusschen irritatie en inflammatie
hiernietveelzekerderwegwijzen?Deeerstesluithot
gebruikvanbittere,specerijachtigegeneesmiddelenniet
uit,ofschoonzijalshuismiddelentozeermisbruiktworden . Mendenkeslechtsomdecognacenbrandewijn !
Ookbehoevenirritatienochinflammatiealtijdin scirrhus
ofcarcinoma overtogaan ;orzijnnogandereontaardingenvanhotslijmvlies,dieconongunstigeindetengevolge
hebben. Dozeverhandelinggetuigtvanveelaangewende
, vlijt ;zijzoudenSchrijvernogmeervoldoeningbezorgd
hebben,badhijzijnonderwerpdoorde anatomiapathologica meerkunnenschragen .
Dr . C .SCHAT ;TE NK ER s,to Doetichem, deelteenige
waarnemingenmodeoverhotgebruikvanden Tartarus
Emeticus, ingrootegiften,inLongontsteking .Zijkunnenalsbijdragendienenterbevestigingvanhotnutvan
ditmiddelinsommigegevallen,zonderdaardoorvancone
algemeeneaanwendingoftoepassingtoworden .De TartarusEmeticus, aldusvoorgeschreven,blijftsteedstotde
Heroica behooren . Ditbevestigtonderanderenookeelle
onlangsto Leyden uitgekomeneDissertatievandenHeer
VANDENBROEB , diemodetotditonderwerpbetrekkingheeft .
letsover Variola en Vaccine , doorDr . J. P.VAND0RP
toTiel, kenschetstdenervarenArts,dieooktomidden
zijnerpractischewerkzaamhedenmetdewetenschapzich
blijftbezighouden . Dozebriefwijzemededeelingisder
aandachtoverwaardig .
DoHerinneringaan A . c . G .SUERmAIi, alsIrisen
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$linischLeeraar,isuit eenwarmhartgevloeid en met
conewelversnedenepengeschreven .Jammer,dat,door
denOverledeneeenercgtmatigehuldetowillenbrengen,
doLofredenaaronbillijkisgewordentegenanderen .Do
jonge SUERMAN wasreedsveel,enbeloofdenogmeer .
Getuigevoorhoteerstezijneverhandelingoverde Cholera,
envoorhetlaatstesprekenzijnevoornemensinzijneziekeninrigting . Maarde eerste en eenigste washijnict,die
hotklinischonderwijsgaf,zooalshethierwordtvoorgesteldenbehoordetozijn .Omzoodanigtoleerarenen
aanhetziekbedtohandelen,daartoebehoortondervinding,enweleenerijpeondervinding,welkezijndeel
nognietkonwezen . Menkaninwetenschapzijnentijd
alsvooruitwezen,ofschoonwijhettodozenmeteenen
FranschenSchrijvereonszijn ;(*)maardeondervinding
wordtslechtsdoordentijdverkregen .Dokrachtder
wetenschapzijhotdeelderjongeren ;dewijsheid,eene
vruchtderondervinding,blijfttoch,vooraltegenwoordig,eenekleinevergoedingvoordeouderenvandagen,
dienietzeldenalsversletenbeschouwdworden , wanneer
zijnietdadelijkindengalmendenchorusoverdenieuwighedenvandendaginstemmen .Hetzijverre,datwij
opdenlofaans UERMAN ietswillenafdingen ; integendeel,wijzoudenditmetdaadzakenkunnenstaven .Maar
- suumcuique ! uitbundigeennictaltijdgegrondelof
bevorderthetdoelniet,hetwelkmenzichvoorstelt .
Inde Boekbeoordeelingen zullenwijniettreden,om
geenebeoordeelingenvanbeoordeelingentoschrijven .Zij
loopenmeestaloverbelangrijkewerken , zooweloorspronkelijke,alsderzclververtalingen,enzijnover'tgoheeldoeltreffendeenindenwarengeestgesteld .Mogt
(*) Onpaneavecunpeud'indiscrdtiond'hommesqui
devancentleersiecle,etquiimprimentleurcaractereindivi
duelauxgdndrations .Cesontlaplupartdutempsdeshommesquiontmieuxcompris,ramendddesformesplusprdcisesexprimdavecplusd'dnergie,lesopinionsdominantes
deleurdpogue,etc . Discourssurquelquessujetsreligieux ;
pare . VINET, pag .57.
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hetArchiefvoleoorspronkelijkeboekenterbeoordeeling
ontvangen,enookaandebeoordeelingvananzeDissertationconeplaatsinruirben !
Ookdedusgenoemde Journalistiek gaanwijmetstile
zwijgenvoorbij .
Doplaats der lflededeelingen wordtgeheelvervulddoor
Lets overdesterfteindebeideStads-Gasthuizen,en
overdetegenwoordigeinrigtingvanhetBinnen-GasthuistoAmsterdam .Doorc . s . T ILANUS eno .c . B .
SURINGAR .
Dit Lets worduitgeloktdoorDr . E .FABIUS
Overzigtderhtrigtingentotgeneeskundighulpbetoon
aanZiekenenArmen,ookvoorkomendeindevroegere
WenkenenMeeningen, enz . Wijonthoudenonsdoor
eenebeoordeelingalstusschenbeidentowillentreden .
Mogedoordezewederzijdschebeschouwingenhotdoel
bereiktworden : verbeteringvanhetonvolledige ! Hotis
ontegenzeggelijkwaar,datdomeesteorizerZickeninrib
tingenveeltowenschenoverlaten .Menhoorehotoordeelderbuitenlandersoverdezelve .Maarbetstaat ook
evenvast,datdebestaandegebrekenmcestalbuitenhot
bereik,buitendeschuldderGeneeskundigenliggen .Gebrekaanmiddelenhierendaar,maarnogmeernaijverigeAdministrationstaanoveraldeGeneeskundigeninden
weg,ofwerkenzelfstege* .Hetisnietzeldenalsofde
Administrationht:teigenlijkdoelderinrigtingen , alsofzij
dehoofdzaakzijn,ennietalsofzijomdt zieken zijn
daargesteld . Exempla suntodiosa ; antlerswaredaar
meervantozeggenenmetvoorbeeldenopdeplaatsen
zelveaantowi1zen . Mogtbijdewederzijdschcbeschouwingengeweerdblijyenalwatnaarpersoonlijkheidzweemt,
en,indienorstrijdmootwezen,bijwordemetwaardigheidenzonderbijoogmerkengevoerd ! Bestwarehot
echter,indienhotgebrekkige,waarhetbestaat,alsongemerktverholpenword ;endaartoestrekkendanwederzijdscheopmerkingen,waardoordeaandachtvanmenschen,dieinvloedkunnenuitoefenen,terverbeteringniet
tovergeefszalopgewektworden .
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14loge hot Archief cen' goeden aftrek hebben, ende
uitgeverzijnemoeitebeloondzien !

GeenCognacmetZoutmeer!of`hetGeneesmiddelvoor
-drmenenR~hengetoetstaanhatgezondverstanden
dewaarheid.Uitgegeventotnutvanhatalgemeen .
TeUtrecht,b~C . panderPost,Jr .1841 . Ingr.
8vo .20bl. f :- 25 .
JesusSirach, naardevertalingvanDr .
THERUS . Cap .XIII :10,11 .

M .LU-

loenRoc .eendereerateuitgavenvanhotprulschriit
CognacmetZouttter beoordeeling Untying, zeidehijin
zichzelven : Eloquar,ansileam ? Hetlaatstescheen
hemwelzooverkioslijk,wantdestemderwelmecnendstewaarschuwingisdoorgaansvoor gderbevolkingto
vergeefs . Hetoverschietendachtstegedeeltebezittonoel
gezondverstand,omzichopz .ulk eenewoetolaten
blinddoekenenomdentuinleiden . - War,ishot
overeenkomstigdoliefdototdennaasten, v dergoede,
kinderlijkeenmeteenligtgeioovighartbedeelden (bl .9)
terprooijevankwakulverige beursensnijderstolaten?
Kanmenvolstaanmet tc zeggen,wanneer die verdwaasdengevoelen,dathottolaatis : GeorgeDazadinltol'as
voulu? Hotwarewenschelijk , datdeondervindingvan
beterkongetuigen ;maarhotgrootste getaldergenen,
die dohondschew~sbegeerte vanden Englander(bl .9)
nietdoorzien, verdenktzijnopogbagenniet,(verg . Vaderl.
.Letteroef. voor1840,No .XV,bl628)nearurelhouden
zilhotervoor,datdeArtsbeganhetmiddelijvert, uit
vreesvanoreenigevisites, ofweldegeheelepraktijk,
doortozullenverliezen ! DwAzen,diegijalienziji .!Inthenelkaangekondigdmiddeldotoegekende onfeilbare
All twerkinghad,reedslanghaddenalleziektenopgehouden ;dekolomnaenindenieuwspapierenstondenledig ;
de Depots kondenoveralsluiten, en, totdeheeri .ijke,
nuookalwatverouderde Gomma toe, zoude opden
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zolderbesohimmelen . Maar,gelijkhotRec .nugaat,en
gelijkheteons UNZER ging,hijbegonondankszichzelven
tosprekenentoschrijven . U NZER deedeigenlijknog
meer :hijsloegdevrouw , dieKarenjongenvloekendemet
slagennaardeschooljoeg ;echter,weltoverstaan,inden
droom . Overhet ZoutmetCognac denkende,enhet
Beenernstigengemoedelijkwoordwaardigkeurende, om
hetzookenbaredoelvandenuitgever,kwamRec .echter
hetgezegdevan aORATIUS voordengeest
QuamquamridenJemdicereverum
Quidvetat 2
Enzooschreefhijdebeoordeelinginde Letteroef. , boven
reedsaangehaald . Erkontochmisschieneenonzinnig
menschafgeschriktworden ;cognacmetzoutopeenenongelukkigen,metknobbel-longteringbehebt, tobeproeven , en daarbijdenArtstobedriegen ,achterwiensrug
danhotmiddelwordttoegediend . Misschienmogtnog
iemandweerhoudenworden,op een'nogsluimerenden
kankerdithelschevuurtoleggen,omzoodestospoedigerdevernielendeontstekingaantowakkeren . Voorden
grootenhoopiserechtergeenbetergenecsmiddel, dande
Tijd . Dezedeedweleer,indedagenvanDr . TAMMi,
to 's Gravenhage, dezontanenderschooneslaapster,op
welkeeen GardedeCorps zulkeen'overwegendeninvloed
uitoefende . De Tijdheeftdezonvandenkrachtigen
Schermerhornschen Grutterdoentanen . Vanzelfisdoor
denTijddewedstrijduitgesleten,wievanbeidedenblocijenden (!) kankerzoudegenezen, JODOCU'S of WESSEL .
Degereedeslaapsterto Rotterdam slaaptnietmeervoor
iedereen,metofzondergeneeskundigenbijstand! Erwordento Schiedam geeneopenbaremagnetischevoorstellingenmeergegeven . Hetschijnt,datdeTijdookreedsdeszelfsinvloedbegintuittooefenenopeenezoeteslaapster
onderhetbereikvan MINERTA ; deonzin,welkezijuitstalt,verhaastdeworkingvandenTijd . Bestondenvan
sommigedezerbeganedwaashedengeene gedruktedocumenten,wezenlijkeschandzuilen,waardoorachtingwaar-
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digemenschententoongesteldwerden,eensgezindheidin
defamilienisgestoordgeworden,deTijdzoudereedsdoze
dwaashedenbijdevroegerebegravenhebben . (*) Terwijl
meneenacademischproefschriftoverzoutencognactogemoetziet,(ditwerkisechternictom IvAYLER ENCOMP .
iondernomen)toetstintusscheneenonbekende hetGeneesmiddel voorarmenenr jken aan hetgezondverstand en
dewaarheid. Mogthijveelgezondverstandontmoeten ,
opdatdewaarheidmeeringangvond,dantothiertoehet
gevalwas ! Doonsonbekendespreektmet verstand en
naar waarheid overzoutencognac,waarhotmiddelaanwendbaarofwaarbetafkeurbaaris .Hotwareto-wenschen,datdemededeelingenvandenHeer H .KRiEGER
SCH u MER , waarvanbl .19wordtgesproken,doordenzelfdengeestbestuurdwarengeworden : hijhadvoorzigtiger
gehandeld,enhotverkeerdeniet,ondankszichzelven,in
dehandgewerkt . Omnaauwkeurigto diagnosticeren,
mootmenonbevooroordeeldtowerkgaan .Menkanwaarheidlievendzijn,entochnietvolgensdoregelenvanhet
gezondverstandbandelen .Mogtendepogingenvanden
onsonbekendenSchrijvcr,welkemetregtkunnengezegd
worden totnutvanhetalgemeen tostrekken , doeltreffen,
geholpenookdoordenTijd ! Wijvereenigenonzewonschenmetdezijne,datgeeneverderepenningenaanzulk
eenonwaardiggescbriftmeerbesteedzullenworden,inaar
datdiepenningentotbeteremiddelen,danzoutencognac,
terlenigingvanarmoedeengebrekbijdeongelukkigenin
dennaderendexiwinter,mogenstrekken .Dezevernaning
oflieveropwekkingtotmededeelzaamheiddoetnietslechts
'smansverstandecreaan,maargetuigtinwaarheidvan
een hart, waarinookliefdewoont .Diezijnenbrooder
cognacmetzoutgeeft ,geefthemergerdan steenenvoor
brood (bl .20),hijstorthemvloeijendvuurindeaderen .
Wijzeggendaarenbovenvandatonwaardiggeschrijf,in
() MerkwaardigeWaarnemingenvanbeliandelingengenezingdoorhetDierl#kM'agnetismusenSomnambulismus l
door R . s . MEIJER, 2deD .Eentooneelvanzotheidvindt
men,ondermeerandere,opgeteekendbI .429 .
BoEKnzscn.1842 .wo .1 .
B
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navolgingvanwijlendenverdienstelij&enHoogleeraara . F .C .
SEBASTIAN (*) :» En laetu nietgelustensyncsmake»lickespysen : wanthet is eenleugenachtigh broot."
Proverb . XXIII :3 .
(*)Aanw#zingvanhetschadelijkeengevaarl#ke,gelegen
inhetraadplegenvanKwakzalvers, enz .uitgegevendoor
deMaatsehappij tot Nutvan'tAlgemeen , 1810.

Disguisitioinauguralisdevijurispublicipatriiantiquiet
igtei'mediiinlegemdeimperio A .1815.Quam
publicofacultatis(juridicaeinAcad .Gron.)examinioffert
J .G :F . DEFREMERY, Tiela-Gelrus .Addiem3Julii
1840 .Groningae,apud J.Oomkens .IV et196 pag .in
80 . majori .

D eHeerMr .

nEFRENERY, een Tielenaar, dochkweekelingderGroningscheHoogeschool,heeftindezeVerhandeling,terverkrijgingvanhetDoctoraat,inhetRomeinsche
enHedendaagseheRegt,den3Julij 1840, openlijkdoor
hemverdedigd,metzeerveelbelezenheidenbekwaamheid,
de hoognmonarchale opvattingderGrondwetvan1815trachtentohandhaven . De • argumenten,welkebijaanvoert,
zijtt wel alleofmeerendeelsdooranderenreedsvoorhem
geopperd,maarmenvindthierhetgeheelestelselzamengeiroicken,en,voorzooveelerdeeeneofandereoud-ministerielestellingnietmogtontwikkeldzijn,zietmenechter
zich,ofinde D-isquisitio zelve,ofindeachtergevoegde
theses,, (b.v.XIX, XX, XXIenXXII)behendighenengewezennaarhetstandpunt,weardeSchrijveronsbrengen
wil .Niemandzalhemtegenspreken,datmen,bijdenavorschingvandenzinderGrondwet,lettenmeetophet
tijdperk,waarinzijvervaardigdis,endathetinharen
geestligt',datgene,watvaneeuwenhernationaalwas,
uaardebehoeftendestijdstowijzigen ;terwijlzijdaarom
zichzooveelmogelijkgronddeopdevoorvaderlijkeinstellingen,enopdeverbeteringen,na 1795 bijonsingevoerd :maar
juistditleidtonstothetbesluit,datdeopdragtderSouvereiniteitgeeneopdragtwasvaneenonbeperktgezag,hetwelkalthanssederteeuwenherwaartshiertolandeonbekendwas .Te
vorenwarendeProvincialeStatenSouvereinen,enwelelk
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Staten - collegieinzoneProvincie ;maardieSouvereiniteit
wasslechts eene opperhoofdigheid, dieharegrenzenvondin
debestaandeprivilegienenoudeherkomen .DeStadhouders
warendienaarsderStaten . Ditwildemenveranderen .Aan
WILLEM VIdroegmen,onderdennaam van WILLED T,in
dienieuwebetrekking,deOpperhoofdigheidinaldeProvincien
op,enwelindieProvincientozamentoteenenondeelbaren
Staatverbonden.De,grenzenvanhetgezag,hemaangeboden,warenwelnietdadelijkomschreven ; maardatmen
geenonbepaaldgezag bedoelde, lagindenaardderzaak .
DePrinsverklaardezelf,nietanders,danonderbeperking
eenerGrondwet,deSouvereiniteittowillenaanvaarden,en
ditwastotalgemeengenoegen : maargesteld,indienhij
eensgezegdhad : . IkaanvaarddeSouvereiniteit,maarwil
, dienietslechtsvoorloopigzonderbeperking,totdatde
. grenzenvanhetgezag,doormijenmijneopvolgersuitto
oefenen,behoorlijkzullenzijngeregeTd ;neen!ikwilvoor
mijzelvenenmijneopvolgerseenoppergezagzondereenige
grenzen,hetzijvanoudehandvestenengewoonten,hetzij
vaneenigenogintovoerenGrondwet ;"
indiendetot
aanvaardingderOpperhoofdigheiduitgenoodigdeVorstzulk
cenbuitensporigantwoordhadgegeven,zoudendandemannen,diehem,krachtensonddrsteldenwenichdernatie,het
oppergezagaanboden,nietdadelijkhebbenverklaard,dat
zoojetsnooithunnebedoelinggeweestwasP Enzoozijal
(hetgeenmenvangeenenhunnerdenkenkon)betuigdhadden,nietandersdaneenonbepaaldgezag,eenzuiverdespotisme,towenschen ;zoudandemassadesyolks,zoowel
aanzienlijkenalsgeringen,ziehmetdatvertrouwen,met
diegeestdriftaandenVorsthebbenaangesloten? Indien
zulkcenepogingtotbemagtigingderdwingelandljgeslaagd
ware,sonhetdannietzijngeweestdoordekrachtvander
Bondgenootenwapenen,enmetbetzelfderegt(alsmenhet
regtwilnoemen)waaraero LE o N onsmedeoverheerde?-EnnuallenthalvedeGrondwetisaangenomen,hoekandan
nudeSchrijverbeweren,dathetgeendaarinnopensdemagt
desVorsten,naderhanddesKonings,tolezenstaat,geene
omschrijvingisvandenaardendeuitgestrektheidzijnsgezags, maaralleeneeneaanduidingvandewijzevandeszelfs
uitoefeningwathetalgemeenbestnnrbetreft,terwijlalles,
watnietuitdrukkelijkaanhetgezagdesKoningsonttrokken
is, or echtertoeblijftbehooren,omdatdeKoning,toenhij
B2
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nogsouvereinVorstwas,totzoolangdeGrondwetbezworen
word,alsDictatorgeregeerdheeft? Hiergoldendantoch
ookdedoordenSchrijverzelv'inzijneXVIIdestellingovergenortdenewoordenvanProf . T no R an CK E :
hotiseenvaste
,regel,datdooreenenienwealgemeeneGrondwetallestukwkendervorigegrondwettigeorde,"[endusomnogsterkereredenvanconevoorloopigenogongrontiwettigeordel
diezijnietuitdrukkelijkbekrachtigt,worden opgeheven . "
ZoorasdeGrondwetbezworenwas,vervielookbetdictatoriaalgezag,endaarvanbleefslechtsoverhetgeenals
magtvandenVorst,ofnaderhandvandenKoning,hetzij
ineenbepagldhoofdstuk,hetzijinverspreideartikelen,bij
deGrondwetisaangeduid .
Ennunogeenwoordoverde triaspoliticain betrekking
totdeoppermagtvandenKoning . Daarinstellenwijhet
onderseheidtusschenRepubliekenConstitutioneleMonarohij,
datindeRepubliekWetgevende,UitvoerendeenRegterlijke
Magtwelonafhankelijkzijnvanelkanderindenkringvan
elkereigenaardigebemoeijingen,maar zoo, datindeRepubliek,nitdenaardharerbetrekking,deWetgevendeMagt
deOppermagtisendeeenheiddes Yolks inhaarberust . Dit
isindeConstitutioneleMonarchijeveneens,dochonderde
volgendewijziging,datdeVorstinelkedierdrieStaatsmagten,endusookindeoppersteofwetgevendeMagt,aan
hethoofdstaat,waardoordebandvanvereenigingsterker
endeworkingnaarbuitenkrachtigerwordt . DeKoning
staataanbethoofdderwetgevendeMagt :wanterisgeene
wetzonderzijnebekrachtiging,endewettenwordendoor
hemuitgevaardigd. Hijstaataanhothoofdderuitvoerende
Magt :wanthijbenoemtdeMinisters,doorwelkertusschenkomsthijdewettentenuitvoerlegt,enhijontslaathen
naarwelgevallen . HijstaataanhothoofdderRegterlijke
Magt :wantdeRegtersvonnisseninzijnennaam,overeenkomstigmetdewetten,doorhembekrachtigdenuitgevaardigd . Ditallesbehoorttothet weten derConstitutionele
Monarchij .
DochdemagtdesKoningskannoguitgebreiderenbeter
gcregeldwordenbijdezeofgeneGrondwet,b .v,omdo
zedel5ke verantwoordelijkheid(want persoonl#k en strafregterlijkiselke Koningonschendbaar)vanhemoftoweren,
kandeverantwoordelijkheidvoor'sKoningsladengelegd
wordenopzijnesteedsmedeteekenendeMinisters .Hijkan
D
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bet regt hebbentotontbinding derKamers . Hijkanhet
regthebbenvanoorlogenvrede ;datvandispensatie,gratieenabolitie. InhoeverredeKoningzulkeregtenheeft,
ofinsoortgelijkevormenregerenmoet,hangtofvande
bepalingen,daaromtrentindeGrondwetvoorkomende .Maar
zulkeenevolheidvanmagt,alsdeSchrijveraanprijst,is
teneenemaleinconstitutioneel .

L.

ANN AEI SEN E C A E philosophiconsoladoad MAR c I AM, quam
notisillustratamediditn .c . MICHAELIS, Phil .Theor.Nag .
Litt .Hum .Doct . Harlemi,apud V. Loosjes. 1840 .121
pag .in 8vo. Maj . f1-50 .

O nderdeschriftenvan

den Wijsgeer sENE c A bekleedtzijne
troostredeaan MAlts n A, omderzelvervoortreffelijkheid,zekereeneeersteplaats . Ofwatkonerdooreenheidensch
Wijsgeerschoonerenkrachtigeroverdeonsterfelijkheiden
hetwederzien,overdesloopingenwederopbouwingaller
dingenwordengeschreven,danhetgeenwijlezen§XXIII
totXXVIingesloten(bl .110-121)? Hoegeleidelijk,hoe
geschiktvoorpersoonenomstandighedenisgeheeldeVerhandelingingerigt,overwelkerverdiensteneenuitgebreid
boekwerkzoukunnenwordenvervaardigd1 Geenwonder,
datdeHeer MICHAELIS datuitmuntendopstelvan sENECA
terbewerkingkoos,endathijzichmetwelgevallenvan
zijnetaakheeftgekweten . Ineenestukswijzebeoordeeling
zijneraanteekeningen,ineenetoetsingvanzijneopvattingen,envandegronden,waarophijhierofdaardezeof
genelezingvoorstaat,kunnenwijhierniettreden,daarde
redenen,waaromdejeugdige,maarverdienstelijkeLiterator
dezeofgenemeeningverkieslijkvindt,alzononssomshier
ofdaareeneanderelezingofverklaringracerbehagen,
zichmetgeenemagtspreuklatenwederleggen,eneene
discussieoversoortgelijkeonderwerpenwelineene Bibliothecacriticanova, ofdergelijkwaarlijkliterarischenliefst
indetaaldergeleerdenuitgegevenwordendvervolgwerk,
maargeenszinsineenNederduitschletterknndigtijdschrift
topaskomt . Wijbesluitendusmetdeverklaring,datin
hetalgemeendezeDissertatiedensmaak,degeleerdheid
enhetcritischoordeeldesOpstellerseeredoet .
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NieuweenbelangrjkeB#dragetotdeGeschiedenisderLifstrajfel3keRegtspleging,of .Verslagvanhotvermaarde
Regtsgeding,gevoerd in sakeMevrouw LAFARGE, gob .
,MARIACAPPELLE, toTulleinFrankr#k . Naarechtebescheidenopgemaaht. MetPortret. To'sGravenhage,
bijK. Fuhri . 1840 . Ingr. 8 vo .VI en 344bl.f3 - 20 .
YY ieheeftnietindeverschillenderegtskundigetijdschriften,verzamelingenenweekbladen,jainallerleinieu*spapierengelezenvandezooveelgeruchtgemaakthebbende
zaakvandeWeduwe LAFARGE, geb. MARIACAPPELLE,
schuldigverklaardaanvergiftigingvanharenman,echter (!) met verzachtende omstandigheden.Dieverzachtende
omstandighedenverraden of eenenovergebleventwijfelder
gezworenenaandesehuldderveroordeelde,diemenaltijd
nogineer en vrijheidherstellenkan,zoozijslechtsniet
terdoodisgebragt ; of menmoeteruitbesluiten,datde
gezworeneningeengevaldedoodstrafwillenuitspreken .
Wantzeker, of deaangeklaagdewasonschuldig,endanis
elke strafonregtvaardig ; ofzijis schuldigaanopzettelijke
envoortdurendevergiftigingvanharenechtgenoot,inwelk
gevalbetonzinis,aanverzachtendeomstandighedento
denken .Dezaakheeftnogzeerveelduisters,enRecensentzoualthansmeerbezwaarvoordebeschuldigdevinden
indeverklaringendergetuigen,danwel in dieachtereenvolgende,elkandertelkensbestrijdende,proefnemingen
derGeregtelijkeGeneeskunde .Overbetgeheelkeurthij
ookofdatherhalenvanzoodanigeproeven .Opbetoogenblik,datdezaakdient,moetdeproefzijnafgeloopen .Is
zijnietvollediggeschied,danbehoortdittenvoordeelevan
eenenbeschuldigdetostrekken .Geheeldeinpersonaliteitenvallendeentotaandehoofdzaakvreemdepuntenafdalendewijzevanbehandelingderzaakisbevreemdend .Hoe
betzij,menvindtbiereenvolledigverslag,zelfsmetde
wederzijdschepleidooijen .Op,schrijf-endrukfeilenzullen
wijinditgevalnietletten,daardezamenhangduidelijk
genoegindevertalingis,diemetoverhaastingwerdafgemaakt,ommeteenwerk,datspoedigofinbetgeheelniet
moestwordenovergebragt,intijdsgereedtowezen .Wij
latenbetdusbijdezeaankondigingberusten .

M.C .VA11HALL ,
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BetLevenenKaraktervandenAdmiraalJhr . JANHENbeschrevendoorMr . X .C .VAN
DBIKVANKINSBEBGEN,
HALL, Staatsraad,KommandeurderOrdevandenNederlandschenLeeuwenLidvanhetKaninhl jkNederlandschInstituut.MetPortretenFacsimile's .TeAmsterdam,bij J.Miiller.1841 . Ingr.$vo .XXVI en340
bl.f4-75 .

Indienbetvoordenschrijvervangewigtis,daterbij

z1,

lezerseenezekerevooringenomenheidbestaatvoorbetdoor
hembehandeldeonderwerp,zooisditeenvoorregt,waarin
degrijze VANHALL zichbijdeuitgavevanditwerkinhoogeL
matemagverheugen . Denaamvanv ANxI N s$r RGEN wekt
bijbeteerstehoorenbelangstellingop ;enschoondegroote
gebeurtenissenvanzijnlevenalgemeenbekefldzijn,,zijntoch
debijzonderhedenvanzijnelotgevallenenwerkzaamheden
nietzoolevendiginiedersgeheugenbij,betthanslevende
geslacht,datdaaruitvoordemeestennietveelnieuwsware
toleeren. Edelengrootisdeman,wiensgeschiedenishier
wordtbehandeld ;zijnnaamheeftmetroemdoorheelEuropa geklenken,enhijiseensieraad,waaropookouzenatie
roommagdragen . Allesvereenigtzichdvs,als'tware,
omdenschrijvergelukkigtonoemen,diezulkeenonder~
werpzichterbehandelingheeftkunnenkiezen . V AAHALL
vendzichdoorzijnebetrekkingtotdenoverledenealstot
detaakgeroepen,welkehijthansheeftvervuld . KINSBEaGEN zelfhadzevanhemenzijnenvriendHooFrbegeerd,
eneenemenigtevanpapierenenoorspronkelijkestukken,
inbetbezitvandenschrijver,leverdenhemrijkebronnen
voorzijnenarbeid . Zelfhadhijdaarenbovenindevriend,
sehapendenvertrouwelijkenomgangvandenAdniraalgedeeld,enpersoonlijkeherinneringenverlevendigdenbet
beeld,datdegeschiedenishadgeteekend .
Waarlijk,gelukkigdoschrijyer,dieonderzulkegunstige
omstandigheden,entoegerustmetdenoodigebekwaamheden,depenopvat1Vanhemmogenwijeenbelangrijkwerk
verwachten . Alszoodanig,verdientookdittowordenbeschouwd,hetwelkRec .hierbeoordeelgnmeet .
IneeneuitvoerigeVoorredewordtdenlezerdogeschiedenisvanbetontstaandozesbooksmedegedeeld,enbetoog .-
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punt aangewezen, waaruitdeschrijverbetwenschttozien
beoordeelen . Tenaanzienvanvormeninkleedingwenscht
hij n denmiddelwegtohoudentusscheneeneeenvoudigelevensbeschrijvingeneenelofrede,enzichalzoovandeeene
zijdetowachtenvooreendorenzielloosverhaalvan'smans
lotgevallenenbedrijven,marookaandenanderenkant
zichtohoedenvoordienopgesmuktentoon,waarbijdegetrouwheiddervoorstellingvanzijnegrootheidslechtsverliezenkon ." Niemandzalditplanafkeuren . Integendeel,
betwasdenatuurlijkeweg,dienmenbehoordeintoslaan,
indienmennaarwaardehetlevenenhetkaraktervan VAN
Eenedorrelevensschetshad
91xsBERGIN zoudebeschrijven.
evenminveelaanlokkelijksalsveelbelangrijks .Eeneeigenlijkelofredekonmoeijelijkallesomvatten,watervanden
waardigenmanmoestgezegdworden,ofzijzouonderaanteekeningenalsmoetenbegravenzijngeworden .Denvorm
cenerlevensbescirijvingbewarende,moestmendevoorstellingvan'smansverdienstendaarmedealsverbindenendoze
overalbehoorlijkinhetlichtstellen . Overhetalgemeenis
ditdenbekwamenschrijverzeergoodgelukt . Hotbeeldvan
denedelen VANB:I x 8BEBGE xisdoorhemmetfiksehetrekkengeteekend,ennadelezingvanditbookstaatdoman
onsinzijnegrootheidlevendigvoordengeest . Menvindt
biergeenezuehtomtoschitteren,geeneijdeleuitroepingen
vanbewondering,waarbijdelezerkoelenongetroffenblijft .
Naarbijdevoorstellingvanhetbeminnelijkeenschoone
karaktervandenvoortreffelijkenmanworddeschrijverzelf
warm,enstortdoorzijnewoordenhetgevoel,dathemzelvenbezielde,inhethartzijnerlezersnit . Hetverhaalder
gebeurtenissen,devermeldingvandedadenvan VAN s I xsBEEGEx wordtalsonwillekeurigeenelofrede,enwijdanken
dengrijzenvex ItALL, datbijdenavondzijnslevensbesteed
heeft,omditgedenkteekenvoorzijuenoverledenvriendto
atichten.
llijdozenalgemeenenlofmeentRec .tochooksommige
aanmerkingentomoetenvoegen .Hotishemvoorgekomen,
datnietaldegedeeltenvanditworkevengelukkigzijngeslaagd . Hotgelukkigstekomthemvoorbetvijfdeenzesde
tijdperkvandesAdmiraalsleven,waarinhetbeeldvanden
edelenmaninzijnegrijsheidonswordtafgeteekend,alshij
vanzijneopenbarebedieningenisontslageneninstillerust
zijnedagendoorbrengt . Daarzienwijheminzijneedelste

VANKINS1U
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werkzaamheid,denweldoenervanalien,diehemomringen,
denonderstennervanallegoedeennuttigeinrigtingen,den
voorbeeldigenmenschenvriend .Bijhetlezenvandezehoofdstukkengevoelenwij,dat vex HALL bier uiteigenepersoonlijkekennisspreekt ;dathijgetuigeisgeweestvandoze
schoonewerkzaamheiddesgrijsaards . Vanhemmogthetin
vollennadrukgezegdworden,datdegrijsheideenesierlijke
krooneis ;enweinigemenschen,diezulkeenegrooterol
hebbengespeeldophetwoeligetooneelderwereldgebeurtenissen,brengendenavondNunslevensinzulkeenekalme
rust,inzulkeenenbenijdenswaardigenvrededoor .
MindervoldaanlietenRec .sommigederanderehoofdstukken. Daar,waarb .v.dekrijgsbedrijvenvan VANHINSezRGEN in Rusland wordenbeschreven,hadhijweleene
levendigervoorstellinggewenscht,ietsmeer,daneenkort
verhaalvandenuitslagvandenstrijd . Degrooteloftuitingen,denzeeheldvanallekantentoegezwaaid,wekkenwel
deovertuigingbijdenlezerop,dathijietsgrootsmootgedaanhebben,maarzijnenieuwsgierigheidblijftonbevredigd .
Degeachteschrijverzalmisschientegenwerpen,datgeene
meerderebijzonderhedenhembekendwaren ; dockRec .gelooft,datzelfsvanhotbekendenicerpartijwaretotrekken
geweest,omdenlezerbelangintoboezemen . InhetalgemeenkomthetRec .voor,datdeverdienstenvandenAdmiraalinverschillendebetrekkingenmeerhaddenmoetenen
kunnenuitkomen . Omtrentonderscheidenepuntenmootde
schrijverbelijden,dathijgeenbevoegdbeoordeelaaris ;dat
deplannenvan VANHI N s B ERGE N, dewerken,doorhem
geschreven,overpuntenloopen,waarvanhijgeenekennis
bezit . Datisnatuurlijk :maarwarenergeenemiddelen,
omhiertowordenvoorgelicht,endaardoordeeigenaardigeverdienstenvandenbekwamenmanineenholder
lichttoplaatsen? Rec .bejammerdehetalthansbijhetlezenmeermalen,datgeenvolledigerbeoordeelingvan'smans
dadenenwerkenheeftkunnengeleverdworden . Hijzou
zoogaarneeeneevenlevendigevoorstellinghebbenbehoudenvandiensgrootheidindeverschillendevakkenvan
zijnberoep,alshijhetnuheeftvanzijneedelehoedanighedenenwerkzaamhedenalsmensch .
Dochditzijnietgezegd,omeenigzinseenongunstigoordeeloverhetgeheelebooktovellen . Hotisdehoogebelangstellingindenman,overwienhiergehandeldwordt,
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welke onszoogaarnenogmeerzoudoerswenschenbijhet
vele,datonsreedsgegevenis . Wijherhalenlieveronzen
dankaandengeaehtenSchrijvervoordemoeite,aanhet
zamenstellenvanditwerkbesteed . Hetwordtbeslotenmet
eeuemenigtevanaanteekeningen .,dieterbevestiging,ophelderingenaanvullingvanhetgesteldestrekken . Hetis
versierdmeteonzeergelijkend,allerkeurigstuitgevoerd
portret,datdegraveernaaldvan LA N GE grooteeere-doet,
enmeteenaantalfacsimilesderhandteekeniugenvanonderscheidenepersonen,waaroverinditwerkwordtgesproken.
Wijtwijfelenernietaan,ofdealgemeenebelangstelling
zalditwerkeongrootenwelverdiendvertierbezorgen,dat
wijhetzelvevanhartetoewenschen,

RedevoeringbijdeplegtigeinhuldigingvanhetStandbeeld
'Can MICRIELADRIAANSZOONDERUTTER, toVlissingen,
opden25Augustus1841, in doGrooteKerkuitgesproken
door ABM .DEsAMORIEVANDER uoEvEIP . TeLeeuwarden,bijG .T .N . Suringar . 1841 .Ingr.8vo.34bl. f : - 50.

N ietligtvindteenredenaareenegelegenheidtotspreken,
waarbijzichzooveelvereenigt,watvandeneenenkantzijne
taakgemakkelijkenvandeanderezijdehaarmoeijelijk
maakt,alsdie,bijwelkedezeredewerduitgesproken .
Defeestvieringzelvewasvanthenaard,datzijalgemeene
deelnemingmoestvinden .Zijwastereerevan D ER UTT ER,
enzijnnaamzweeftopallertongen, alsdievaneenenbij
zijnlevenhartelijkbeminden,onsaltijdonvergetelijkenweldoener. Deredenaarhaddusallehartenmede . Hijbehoefdeniettovreezen,iemandsgoedwilligheidtozullen
ontberen .Allenwarenvervuldvanbelangstelling,vanhoogachting,vaneerbied,vanbewonderingenliefdevoorden
man,wienslofhijverkondigennmoest .Hijbehoefdeslechts,
gelijkhijzelfzegt, . herinneringentoverlevendigen,to
verzamelen,torangschikken,enalstoteengeheeltoverbinden ." Hijsprakdaarenboventoteeneschare,dietot
blijdegeestdriftenopgewondenheidgestemdwas,diekwam
indegemoedsgesteldheid,welkeiedersprekerbijeenedergelijkegelegenheidinzijnehoorderszouwenschen . Naar
vandenanderenkanthaddetaakdesredenaarshareeigen-
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aardigebezwaren . .De RIIYTER'i Iotgevailenenheldendadenzijnonsalien,dengeringsteneneenvoudigstenzoowel,
alsdensneerbeschaafdenengeletterden,reedsvanonze
kindschejarenofbekend ." Nieuwswasernetsmerleto
deelen ;betbeeldvann ER e YTER staatalienvoordengeest
zijnegrootheidisaanniemandvreemd ;haretrekkenzijn
onsalienvanonzejeugdofgemeenzaam . Hoezalderedenaarzijnonderwerpthisbehandelen?
Deverwachtingis
hooggespannen,endebekendheidvanzijnehoordersmet
dezaken,diehijzalaanroeren,maakt,dathierveel,ja
Rec.
bijnaallesafhangtvandengreep,thenhijdoenzal,
wasomeeneenandereredenzeernieuwsgierig,ombet
stukvanProf . VAN DERH o EVEN tolezen,enzich toovertuigen,gelijkhijditbijvoorraadverwachtte,datdeze
moeijelijkhedengelukkigwarenoverwonnen . Hijvondzich
ooknietteleurgesteld . Ht'tiseenstukvoleenvoudige,ongekunsteldewelsprekendheid,dat,gelijkbetbijbethooren
zekereenendiepenindrukmoetgemaakthebben,bijbet
lezenboeitentreft . GelijkdestukkenvandenHoogleeraar
zichmeestaldoorgelukkigedispositiekenmerken,zoois
ditookbierbetgeval . Devierpunten,dieachtereenvolgensmetgeleidelijkenenschieronbemerktenovergangwordenbehandeld,stelienonsn E RIIY TER voorals dengrootstenzeeheld,denbraafstenburger,denbestenmensch,den
vroomstenChristen. Kort,maarschoon,isdeontwikkelingdezervierbijzonderheden ;gelukkigwordtdaarbijgebruikgemaaktvandeomstandighedenzijnlevens,bieren
daarvanzijneeigeneenvanmou P's woorden. Wijkunnenonslevendigbegrijpen,welkeenendiepenindrokdeze .
schooneredeheeftmoetenmaken,enwenschendenHoogleeraargelukmet .zijnevoortreffelijkvolbragtetaak . Daar
isnogeenpunt,waaromdezeredegrootenlofverdient .
VANDER H o E v ER sprakbierintegenwoordigheiddesKoningsenderkoninklijkePrinsen,enzijnetaalisdaarbijvrij
geblevenvanvleijerijofookmaareenigzinsoverdrevene
complimenten . Zijhaddenookweiniggevoegd,waarover
BEE II YTE R werdgesproken,enookhierinheeftderedenaardenjuistentoonendejuistemateuitstekendgetroffen .
Deaanbefvanbetgeheelestukbevielonsbetminste .
Daar,zouRec .zeggen,wasderedenaarnognietopgang .
Dezinsnedenoverbetvereerenvanmensehenhaddenwij
lievergemist . ZijmaaktenopRec .eenigwinderaangena-
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indruk . Naarzoodraderedenaaraanzijneigenlijkeonderwerpbegint,ishetstukvoortreffelijk .
Eenetweededruktoontookreedsdealgemeenebelangstelling . Proeventogeven,warehieroverbodig . Wiehet
stuknognietheeft,koopehetenleze! Hijzalzichde
kleinenitgaafnietbeklagen . DeHoogleeraarontvangeden
dankvanonspubliekvoordeuitstekendewijze,waarophij
zichvandevereerende,hemopgedragenetaakheeftgekweten !

BriefVan'
CHARD'S

A.

DEVRIES
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A .D .SCHINKEL,

Over

GUI-

NoticesurleSpeculumHumanaeSalvationis, met

drieB#lagentotstavingdernaauwkeurigheidvanhet
verhaalvanJuriuswegensdeuitvindingderBoekdrukkunstonterwederleggingdermeening,dat COSTER Kosterzougeweest zO . 'sGravenhage,bijA . D .Schinkek
1841 .Ingr .8vo .XIIen144bl . f 1-90 .

H etoptredenvaneenenvreemdenkampvechtervoordeeer
van Mentz, endedaardoorwelnietgevolgde,Inaarzoogaarne
gewenschteverduisteringvandenroemvan Haarlem inhet
uitviudenderBoekdrukknnst,gafaanleiding,datdeHeer
SCHINKEL onlangs,bijhetin'tlichtgevenvandebeschrijvingder Batavia van HADRIANUSi - UNIU s,berustendeinde
KoninklijkeBibliotheekto 'sGravenhage, overgenomennit
denagelatenepapierenvanMr . GERARDVARLENNEP, den
wenschuitteaanhen,voorwiehijdezebeschrijvingbestemdhad,(*)daterzichiemandmogtopdoen, OMGUIs HARD'S JYaticesurleSpeculumHumanaeSalvationis eens
krachtdadigtobeantwoorden,endaardoordeaanvallenvan
lienSchrijveropdegeloofwaardigheidvandenachtingwaardigenGeschiedschrijverderStatenvan Holland, HADRIANUs
J UNIU s,metduchtigebewijzentokeertopanentovernietigen.
Inzonderheidrigttehijzichmetdezenwenschtotden
Eerw . DEVRIES, LeeraarderDoopsgezinden,to Haarlem .
DeHeer SCHINKEL ontvingvanzijnEerw .,opzijnenwensch,
(*)Eenwerkje,nietindenhandel,maardoordenHeer
aanzijnvriendenendeliefhebbersderTypographischeGeschiedenistengesehenkeuitgedeeld .
SCHINKEL
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een'zeeruitgebreidenbrief,thenhij,omdeszelfsbelangrijkheid,gaarneinbetlichtzag,enbesloot,omhiertoe
denWereDEVRIESverloftovragen .DeBeer DE vRIEs
gafnietalleengereedelijkzijnetoestemming,maarbreidde,
dezaakmeerenmeeronderzoekende,denbriefuit,envermeerderdethenmeteenigebijlagen,zoodateenenander
aanleidinggaftotbetverschijnenvanhetvooronsliggeodewerkje .
Retzelveheefteentweeledigdoel,eendeelsom,zooals
reedsnitdentitelkanwordenopgemaakt,todienentot
wederleggingvan GUIG H A R D ' s Notice, enanderdeelsomden
Lezereenzeernaauwkeurigoverzigttogevenvandentogenwoordigenstanddesgesohils .
WeinigdachtdeSchrijvervandegeleerdeVerhmndeling,
degeloofwaardigheidvan HA D R IANUSJUNIUS gehandhaafd,
geplaatstinbet Geschied-enLetterkundigMengelwerk van
Mr. J . SCHELTEMA,VldenD .IsteStuk,datbetnoodig
zondezijn,datoreenanderoptrad,omdegeloofwaardigheidvandatverhaaltostaven ; enweltegendoaantijgingingenvaneenenvreemdenbestrijder ;dochhotdoetRef.
genoegen,hetwerkjevandenEerw .nEvRIEsallentekunnenaanbevelen,dieeenigbelangstelleninhotgeschil,en
deeervanco STER en Haarlem wenschenstaandetohouden ; enofsehoonhijde Notice nietheeftgelezen , zoomaakt
deBeer DE VRIESbetzijnenLezerengemakkelijk,doorbet
gevoelenvan GIJICHAR Doptogeven,datdanvoornamelijk
opbetintwijfeltrekkenvandegeloofwaardigheidvanbet
verhaalvan JUNI esnederkomt. Deaanvallenophetwerk
vaneenenman,dienietalleendoorNederlandsche,maar
ookdoorvreemdeGeleerdenhooggeaohtwordt,steunenop
nietsbeteektnendebewijsgronden,wordendoordenBeer nE
vRIEs meesterlijkwederlegd,enleverentevenseendoorslaandbewijsopvandesSchrijversdiepekennisvandeGeschiedenisderBoekdrukkunstenderzelveruitvinding .
Aldetegenwerpingenop G u I c H A RD ' s Notice natogaan,
ligtbuitenonsbestek ;genoegzijbet,dater,nadelezingvandezelve,welgeentwijfelmoor zal overblijven,
hoedanigmenoverdewaarheidvandie Notice tooordeelenhebbe .
RettweededoelvanhetwerkjevandenBeerDEvRIES
is,gelijkwijzeiden,omdenLezereengoodoverzigtto
gevenvandentegenwoordigenstanddesgeschils,waaruit
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blijkt, dathoedezaakookonderzochtisofwordt,met
welkebewijzende Duitschers ookschermenmogen,dezelve
tochaltijdnogtenvoordeelevan Haarlem zaluitvallen ;
enmogenzijvoorhunnen GUTTEiBERG enanderevermeende
uitvindersstandbeeldenoprigtenenfeestenvieren,omhunnenroemaandenakomelingschaptoverkondigen, Nederland bezitanderemiddelenenbewijzenvoordeszelfsnationalenroem,endiemiddelenbestaanindegetuigenissen
zoowelvanvaderlandschealsvanvreemdegeleerden,aan
wierhoofdwijmetalleregtJuNiusmogenstellen,wiens
.Batavia tegendeaanvallenvaneenenonkundigenenpartijdigenbeoordeelaarmetzoovealklemvanredenengeregtvaardigdis.
DegeleerdeSchrijvervandozenbriefspreektaanhet
eindevandenzelveoverhetgevoelenvanonpartijdigebuitenlanders,diehetgeschilstukvandeuitvindingderBoekdrukkunstgrondighebbenonderzocht,engeeftop,hoedeze
overhetverhaalvanaua I usoordeelen ; tenbewijzehiervooraanvoerendedegetuigenisvaneenEngelschSchrijver,
ineenwerkje,getiteld : T uou ASC o GAR, thenarrativeof
auaius,respectingthediscoveryofprinting,critised .The
Rhine,orajourneyfromDtreehttoFrancfort . WijvindeneenuittrekselvanhetzelveindeeersteBijlageachter
denBrief,enlezenindevertaling,diedeBeernit vRIEs
eropvolgenlaat,denavolgendemerkwaardigeplaats
a Hotverhaalvan J ux I usheeftbijuitstekdeverdienstevan
meteeninwendiggetuigenisvanwaarschijnlijkheidvergezeldtogaan .Erismisschiengeeneenegewigtigeuitvinding,welkereerstedenkbeeldmetopzetbedachtis ;"en
verder
Beteerstedoel,dat LAUREN8 cos TER inhotoog
had,wasenkel,zijneneven,alspelende,hunnelettersto
leeren .Hijkwamgelukkigopdegedachte,omstempelsto
wakenvanelkeletter,endieoppapieroftodrukken ;een
denkbeeld,datopzichzelfzeernatuurlijkis .Wijzijnnu
verwonderd,datdegraveerkunst,dieveleeeuweningebruik
geweestis,nietheeftopgeleidtotdeuitvindingvandedrukpers.Misschienisderedendaarvangeweest,dathetvoorwerpvandegraveerkunstaltijdeenigeneenvoudigis ;het
oogmerkisaltijdgeweesteenafdruktomakenvaneeneenkeleblijvendeafbeelding ; maaromdekinderendelettersvan
hetaalphabettoleeren,opdewijzealsdoor LAUREN sisvoorgesteld, unrestornatuurlijkconeopvolging ziju .Toenzijnalphabet
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eons.volledigwas,kunnenwijvooronderstellen,dathijhet
opversehillendewijzenwildeschikken,omdekinderento
leeren,hoezijverschillendewoordenmoestenspellen ; endus
werdereenereeksvandenkbeelden,volmaaktovereenkomstigmetdeneersteninval,opgewekt,dienatuurlijktotde
gewigtigeoatdekkingleidde . Hetzettenvankortegebeden
toontdenzamenhangenovergang,als'tware,tusschenhet
leerenspellenenlezenvandezekinderenengewigtigerondernemingen .
*Deman,wienzulkeenebetrekkingeerstindegedachten
kwam,moetinstaatgeweest zijn totdouitvinding .Hetwas
nietIigtertovooronderstellen,datL AURENSCOSTER deman
ware,dandateonandereeneschranderelogentotzijne
eigeneschandeentoteervan LAUREN acosrE it zoudeverzinnen ."
DetweedeBijlagebevatuittrekselsnitdeNotulenvande
Statenvan Holland overdoaanstellingvan J v NI ustotLandsgeschiedschrijuerendedaaropgevolgdeinleveringzijner Batavia, Al dozeuittrekselszijnhoogatbelangrijk,enbewijzen,inwelkgrootaanzien J u NI usstond ; waaruit wij gerustelijkmogenbesluiten,dat J u NI us,indiebetrekking,zulke
onwaarhedennietzalgeboekthebben,alsdoor GU I C HAIt D in
zijne Notice wordenopgegeven .
DederdeBijlage,nietminderlezenswaardig,isoverden
naamCOSTEaenLAURENS JANSZOONCOSTER ' s vermeondeKosteraehap.DezeBijlagebevateenemenigtevangeschied-,
oudheid-enwepenkundigeonderzoekingen,welkealienop
C05TER's naam,leveeenz .betrekkinghebben ;enhetgeheel
komtopdeverdedigingderstellingaan,dat COST E R geen
KostergeweestisvandeGrooteKerkto Haarlem, maardat
zijnefamilieinvroegerentijdeeneerfelijkeKosterijbezeten
heeft,waarvanhetdusweldenkelijkis,datLAUREN SJAN aZ00NC0ST E R zijnennaamontleendheeft ; tenzijwijnietaannemen,datzijnnaamvanhetgeslacht ce8TEE afkomstigis.
Uitdezeopgavezalmenkunnenbemerken,welkeelsschat
vanhoogstgewigtigezakenmenhiervoordeeeronzesVaderlandsendenroemvaneenederheilrijksteuitvindingen
aantreft . Bondig,toeenemaleafdoende,ishetnietigeen
onbeduidendevana It r CitARD ' s Notice uiteengezetenbewezen. DankzijdenEerw . BE va IES voorzooveleophelderingenenmededeelingen! Ineeneverzamelingvanberigten,
beseheidenenwerkenover c08TIR enzijueuitvindingmoet
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dezeBriefnietgemistworden ;enwijwenschendusbetnet
uitgevoerdestukeenrnimdebiettoe,waaraanwijdanook,
omdebelangrijkheiddesonderwerps,niettwijfelen .

Notictsurles1'lanuscritstrouves a Herculanum,para . C .G .
BOOT,
Docteurendroitet es lettres. Amsterdam,chez
J.Muller.62 pag. f :- 80.

DezeindeFranschetaalwelgeschreveneVerbandelingis
aandenberoemdenOudheidkundige ARDRE AS DEJ a RI o,
KanonikenNapolitaanschEdelman,opgedragen,diezich,
metdenAbt QUADBABI endenBidder L .BL AN CHI, doorde
beschrijvingderHerculanischehandschriftenzoozeerverdienstelijkheeftgemaakt .
DoorditwerkjeheeftdeSchrijverzijnelandgenootenvoldoendeingelichtovereenonderwerp,datoverbetalgemeen
slechtsweinigbekendwas . Bethandelt,inverschillende
hoofdstukken,overdeontdekkingderhandschriften,bet
papyrus derOuden,deninktendepennenofschrijfstiften,
diezijgebruikten,denvormvanhunneboekenofgeschriften,enoverdentegenwoordigenstaatdermanuscriptenen
deproeventothunneontrolling,enontcijferinggenomen,
waaromtrentdebelangrijkstebijzonderhedenwordenmedegedeeld,enderedenenopgegeven,dieveroorzaakthebben,
datdegrooteenlangdurigemoeite,aandeontrollingen
lezingbesteed,totnogtoezooweinigvruchtvoordeoude
letterkundeenwetenschappenheeftopgeleverd .
Toenmenalsopnieuwdosteden Pompeia en Herculanum nitdeaschenlava,diehaarbedekten,zagverrijzen,endoordevoorwerpenvanallerleiaardeenelevendigevoorstellingverkreegvanbetgeheelderGrieksch-Ro.meinschebeschavingindeeersteeeuwonzerjaartelling,
verwachttemenmetreden,datmenookgeschriftenzonde
vinden,dieonsveleverlorenewerkenderoudheidzouden
teruggeven . Menheeft,weliswaar,eengrootaantalboekrollenontdekt,doch,helaas,ineen'bijnaverkooldenstaat ;
diebetontrollenzeerbezwaarlijkmaakt . Mensteldehiertoeinbetbeginvruchteloozepogingeninbetwerk,eneen
Napolitaan (PIA aaIo)(*)bedierfenvernieldeineen'korten
(*)Zoostaatbetinbetwerkje,datwijbeoordeelen ;
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tijd337Griekscheen18Latijnschehandschriften . In 1754
lietmennit Rome den Geestelijke AaTOaiOPIA&GIO komen,dieaandeVaticaanscheboekerijverbondenwas,om
deze taakopzichtonemen .Meteenbuitengewoongeduld
begaafd,slaagdehijbeter,enzijnewijzevanontrolling,
diemenhierbeschrevenvindt,isthansnogingebruik .
IneenaanhangselgeeftdeSchrijververslagvanhetgeen
menvandehandsehriftenheeftnitgogeven .
De AcademiaErcolanese heeftzichmet do nitgaveder
ontcijferdehandschriftenbelast . Zijisto Napels in179I3
begonnenmetdezelvenittogeven,enheeftdaarvanzes
deeleninfolio, in 1793,1809,1827,1832,1835en1839,
betlichtdoenzien . ZijbestaaninfragmentenvanVerhandelingenvan P a IL o DE n us,overdeMuz#k,overdeOnrleugdenenDeugden,overdeRhetorica van EP ICIJRF s,
overdeNatuur, eneenigegedeeltenvanLatijnschegedichten, waarschijnlijkvanc. ItABIRIUS, envan eenezedekundigeVerhandelingvan POLY8TR AOU S .
Behalvedevervolgenvandewerkenvanpa IL o DE st us
en EPIC u R us,overdeRhetorica en overdeNatuur,zijn
voordeuitgavein g ereedheid .de Verhandelingvandeneersten overdeV#heid,overdenDood,overdoGodedienst,
-overdeW#sbegeerte , enz .envanca RY sI PP vs,overdo
Vooroienigheid .
Menziethiernit,datdeschriftennitdeschoolvan zPICUR vs,waartoe PNIL0DERU8 oakbehoorde,inhetzuiden
van Italie zeerbekendwarenenveelgelezenwerden . Het
istoverwonderen,datmentotnogtoegeenehandschriften
vanandereGriekscheenLatijnscheSchrijversheeftontdekt .
Wijwensehen,datdeHeer B oo T onsvantijdtottijdmet
dergelijkedegelijkeVerhandelingen,hetYakderondheidkundebetreffentie,endiezoovele blijken, alsdeze,van
grondigestudieenbeoefeningderbronnen,alsmedevan
eenengoedenstijl,mogendragen,zalvergasten . Hotkan
nietanders,of hij zalhierdoorookbijdenbuitenlanderals
eenbekwaamengeleerdAtcheoloogbekendworden .
dochuitdenzamenhangbilijkt,datditwaarschijnlijkeene
druk-ofschrijl#butis,enhiermede CAMILL0PA n ER PI bedoeldwordt,die,voorhetgemak,derollersoverlangslict
doorsnijden,endaardoorde355manuscriptenbedierf .
C
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De ZelfnoordishotlightderGeschiedenis,ofteerzameen
onderhoudendeYoorbeeldenvanmerkwaardigeZefmoordenaars uit deoudeGeschiedenisendenlaterentijd .Benetenseenigebijdragenoverhiertoebetrekkel}jkeonderwerpen .

Boor

duitsch .

To Breda,

19

P

bl .

f Z-

AU GU S TV,

b#

B LU M RiDRR .

F.P .Sterk .1841 .

IlithetIfoog .

Ingr .8,vo .

:

itwerkbehelstbouwstollentoteeuewjjsgeerigebeschon-

win~vandenzelfmoord ; merkwaardigevoorbeeldenvanzelfmoordenaara,ineeriezekereordegerangschikt .Zoovindt
menhier ; Zeffmoardwit vaderlandsliefde,uitmenschenliefde,doorgodsdienstigedweeperj#veroorzaak*,nitgesstdr-verij,wejensligohamel#klijden,uitwarsheidvanhotlevee,
alsreddingsmiddeltegenverrolgingen,tengevolgevaneen
valschgevoelvaneer,nitonbevredigdeijdelheid,sitliefde,
uithc¢rtstogtelijkeliefde,nitgetrouwehswelijksliefde,uit
vrees voor ketverliesderdeugd,inzonderheidderonschuld
enderkuischheid,tengevolgevanuitputtingdoorwelluat
enanderebuitensporigheden,tengevolgevanmisluktebedriegerijenenkwakzalver jen,tengevolgevangewetensangsten,tengevolgevanzwaarmoedigheid,verstandsverbijstering
enonderemindermee,rkwaardigeoorzakenvaswenhoop . Hierop
volgenBrie Bijdrages .1 .Overdestrafbaarheiwi van des
Zefmoordvoor de burgerlijkewetten,alsmedeoverdograndstellingenvanonderscheidenevolken en dobepalingenhusnerstrafwetgevingestenaanzienvandozemisdaad . 11 .Over
betverbandtussohendenZefmoord ten gevolgevanbeleedigd
eergevoelendetweegevechten ;benevenseenigeopeserkingen
overdelaatsten .III.OverdebetrekkingvandenZo jr
moordtothetombrengenvananderes,benevenaeenigewearden overdegeoorloofdheldvandodoodstref .
Qfsehooneonwerkvandezenaardrijknsgetzijn aanmerkwaardigegebeurtenissen,isbetvoorafweltoverwachten,
datzulkeeneverzamelingnietkanopleverenhetgeenmen
gewoonisaangenaamonderhoudtonoemen .Rvenwel
overdensmaakvaltniet to oordeelen,enhetsebijnt te-

tot devereischtenvaneenenRomannaardo
modetobehooren,dathotverhaalnieteindigenmagzonder
genwoordig

een'moordofzelfmoord .Hoeditzij,hotbierbehandelde
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©nderwerpgeeftnoodwendigaanleiding tothetvoorstellen
vanernstige,somberewaarheden . Dehiergeplaatstevoorbeeldenzijndoorgaansmetoordeelgekozen . Omtrenteen
enkelvoorbeeld,datvandenberoemden ALBXARDE a BBRrx 119B , zou&enwijvragen,gelijkdeSchrijverditookself
schijnttogevoelen,ofhetwelgenoegzaamzekertotdezelfmoordenbehoort? De B jdragen behel2nzeergewigtige
aanmerkingeneverdetweegevechtenen dobdstradea . De
geoorloofdheidvandezelaatstenwordtgetoetstdoureenover
zigtvanhetvoorentegenoverditonderwerp, doordo
nieuwsteenbesteSchrijversaangevoerd . Wijwenschdn,en
hondenditgeschriftdaartoevoorzeerdoeltreffend, dathet
aansporetotwaakzaamheidtegenhotgeweldderhaHstogtes,
tegendeverzoekingtotmisdrijven,dieongeneeslijkewondezt
aanLetgewetentoebrengen, totbetzoekenvanveretandige
hhulp indrukkeodetwaarraoedigheid, entotbetbeoefenen
taneeneverlichteGodadiemtkennis,absijndedeheilzaamste
middelen,omonshetleven,
adsvorbe idngvordeto,komst, edsierbartodbenziju .

Jesus deEindervriend .EricGewhenkgevoorXinderen,die
JesusHefhebbeR. ToGroningen,bijM .Smft .1840 .fn
hl.8vo .20bl. f :- 12s .
DitstukjeisnietsandersdaneenevrijuitgerekteuitbreidingvanbetEvangelischverhaal, MAftC . X : 13-16,rvaarop
eenesoortvantoepassing, totdekleifengerigt,volgt,die
meteengebed totr E zusgeslotenwordt . - Poorkindertjes,
met welkezdb moetgekeuveldworden, alsinditstukje
geschiedt,worthnogalveelom-enbijgehaald, datzeker
hunnebe%attingenbehoefteverretobovengaat ; het een
en antlerook,dathunne denkboelden meerindowarbrengt,
danverlichtenbestsurt, zooaleb.v .datGodsvereeringen
Jezusveneeringmetelkanderverwardworden,enhetlaatste
zelfsvoorbeteersteindeplantsgesteld, dushethoogste
Yoorwerpdesgeloofsen deraanbiddfng vanalleredelijke
eehepselenineenrerbijsterendennevelgehuid,javoordenUmen,doorwien8ijzidhaandemenschengeopenbaard
beeft,geheol aebteruilgeseboven wordt. En daaromkunitenwijdit verhaaltjeof preekje,zooalemenhetliever
nocmenntag,nietaanprajzen .
c2
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HetBelegvanSteenwijk .GeschiedkundigVerhaaluitde
XVIdeEeuw. Doorw .sro it c K . TeGroningen,bijW .
vanBoekeren . 1841 . In gr.8vo . 423 bl .f2 - 90.

Dit

verhaalmaakt - opdennaamvanhistorischenRoman
geeneaanspraak ." DeSchrijverbeseft, .datzijnarbeiddie
eenheid,thenpoetischengloed,diefijnheidvanintrigue
mist,welkedehoofdvereischtenvandenhistorischenRoman
uitmaken," Datdeopgegevenejuistdehoofdvereischtenin
zulke sport vanwerken zijn zouden,meerdusdanjuistekarakterteekeningenvangeschiedkundigepersonen,meerdan
getronwevoorstellingvanddnkwijze,zedenengebruikenvan
hotgekozentijdvak,meerdanzuivere,gepaste,levendige
stijli - hierinverschillenwijvandenbescheidenSchrijver,
wienwijkunnenverzekeren,datzijn Beleg vanSteenwijk
aanmeerdan uen vereischteindenhistorischenRomangenoegzaamvoldoet,om,hemdenlofvangoedensmaakenwelgeslaagdenarbeidtokunnengeven .Menzoudekunnenwenschen,datdeSchrijver,ondankszijneaangehaaldeverontschuldiging,zichmeeropeenheidhaddetoegelegd . Debelaugstellingtochvandenlezerisnutoveelverdeeld,zoodat
ereigenlijknieteenhoofdpersoonisBewraakgierigemonnil
isdepersoon,opwiendemeestegebeurtenissenuitloopen
tnaarditkarakterisvooreenenhoofdpersoonaltoafschuwe~
lijk,zonderdatheteenigegoedezijdeheeft . Despionis
weldevoornaamstepersoon,maarwelligttolijdelijk,om
despittozijn,waaropallesdraaiit : indenknoopdergeschiedenisishijwelhetvoorwerpderintrigue,maargeenszinsin
eenpn -activeszin .Oekisdekrankzinnige ULRICA . eenemin
ofmeerafgezaagdepersonaadje . Eenezoodanigekomtbijna
inelkenllollandschenhistorischenRomanvoor : Bovendien
zienwijnietin,watdattweeledigaanhangsel,voorstellende
dendoodvans ERNY :PBERG enbetstieuvelenvan AL o N zo,
noodigzij ;heteersteisgeheelenalongemotiveerd ; betlaatstehadmeteenwoordkunnengezegdzijntotslotvanden
eigenlijkenRoman . Datnavertellenvandelaterelotgevallen
dertentooneelegevoerdenheefton*nooitwillenbevallen . -- Ditzijndevoornaamsteaanmerkizgen,diewijop
dit,overigensmetzeerveelgenoegengelezen,werkjehebben . Deknoopisnogalingewikkeld ;devoorstellingspant
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de aandachtenbelangstelling ; sommigetooneelenzijnzelfs
uitmuntendbewerkt,b .v.deuitvalderbelegerdenopbet
hoorenvandenbevriendentromslag,listiglijknagebootst
doora r, it x 8NB E a G ; betgesprektusschendezenendenmonnik,waarindelaatstezijnegeschiedenisverhaalt ;debevrijdingvandenspiondoor MARIA, enz .InhoeverredeSchrijvereen .in-de16deeeuwto Deventer gedruktverhaalvan
hetmerkwaardigebelegvan Steenwjjk"letterl jk, gelijkhij
zegt,gevolgdzij,kunnenwij,bijmangelvandat,ookniet
wideraaugeduideverhaal,nietbeoordeelen . Volgenszijn
zeggenzoudenbijnaallezijnepersonenhistorischzijn,
Hoop (verwachting)mannelijk,bladz . 12 ; belegerden voor
belegeraars, bladz . 47 ; herkendevoorerhende, hladz .67 ;
welzooveel dun voor als, bladz.152, en dezonderlinge
superlativesverhitste, bladz .162,zijndevoornaamstemisstellingen,diewijaantroffen .
Totdezonderlingheden,dieonsevenwelnietbehaagden,
rokenenwijdekeuzeder motto's, diemeestinvertalingen
uitLatijnscheSchrijversbestaan . ;alsmededegrit,omhet
titelvignet boven dentitelzelventoplaatsen .
WijmoedigendenHeer sT oac K aan,omopdenitigeslagenweg,metoefeningvanzijntalent,voorttegaan . Wanneerhijdaneenseenanderplanmaakt,doehijbetniet
zoodanig, a dartBeendusgenoemdeheldofheldinin zijn verhaalconehoofdrolspelenkan ." Onwillekeurigkonitmen
daartoetoch ;ook STORC is er, gelijkwijbovenzagea,toe
gekomen . Enwijhoudenbetdaarvoor,dat,wanneerhij
eenseenandertijdvakkiest,dannitden,ookalzoodikwijlsbehandelden,tachtigjarigenstrijd,enzichzelvenaan
minderbelemmerendevoorwaardenbindt, hetschrijven
vaneenenonderhoudenden,veelzijdigverdienstelijkenhistorischenRoman,nietbovenzijne k rachten .is .

ALMANAKKENVOOa

1842 .

(EersteVerslag .)

NaarjaarlijkschegewoontebiedenwijonzenLezereneen
kortoverzigtaanvandeAlmanak-literatuurvoorditpasin,
getredenjaar,enbeginnenhet,gelijkwijgewoonzijnaan
tovangen,metden
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NederlandsehenMuzen-Almanak .XXIVsteJaar .ToAmsterdmm, bij J .H .Laarman.

f 3- 50.

Voorbeteerstverschijntdazeondsteonzerpracht-AlmanakkenngdendoodvandeszelfsvoormaligenRedacteur
InMEIZ5L .

HetlevensberigtvanthenDichter,diezich

omtrentditjaarboekje,enookdaardoorjegensdevaderlandsche poezij, zeerverdienstelijkheeftgemaakt,isevenwel
zeerkort,ennaauwelijksmeer,daneenoppervlakkigcouranteoartikel.Onsdunktnog,gelijkwijreedsbijdevroegerevermeldingvan

STARING a s levensberigttokennengaven,datde Muzen-Almanak juistdeplaatswas,omdege-

daehtenistobewarenvanoverledeneDichters,gelijkbet
gelaatvandenoglevenden .Wijzoudenbetdenkundigen
BETTS,

ofwiezichantlersmetdezetaakhadwillenbelas-

ten,dankhebbengeweten,indienhijietsmeersenbeters
over INNRRZEEL haddemedegedeeld .Wantmenkandaarwe

nietzijnteraggehoudendoorbetdenkbeeid,datbet

pvozabieriiiettohuisbe'hoort .Bijnaeenderdevanden
Muzen-Almanak wordtditmaaldooreenprozastukingenomen .DatisnuweleenstukvanMejufvrouw T o U ss AINT, die
zichindenlaatstentijdvooraldoorharenRoman : hathuis
Lauernesse eenengevestigdenroemheeftverworven ; maar
betistocheenegrooteafwijkingvanbetoorspronkelijke
doeldozesAlmanaks,envanhetgeen,waardoordezelve
zichbepaaldelijkvanandereprachtjaarboekjesplagttoonderscheiden .Inhoeverremendaaraan wel hebbegedaan,
zaldotijdleeren ; wijvreezen,datmenerzichniet wel bij
bevindenzal,enbeteenmiddeltomeerworden,omdit
jaarboekjealverdertodoenafwijkenvanhetgeenbeteigenlijkwezenmoest,envoo><alinzijneeerstejarengeweest
is . Opzichzelfbetwistenwijniet,dat hatrustuurvanden
Kardinaal XInERES derpenvandebekwameSchrijfstereer
aandoet,maar pier achtenwijbetverkeerdgeplaatst .Haar
portretvergezelthaarwerk ; overbetgelijkendekanRec .
nietoordeelen ; evenminoverdatvandenDichter IIE IJE ,
waarmededeAlmanakditmaalpronkt,endiezichdeze
eerdoorvroegerevoortbrengselennietonwaardigheeftgetoond,gelijkhijzijneplaatsbierhandhaaftdooreenbevalliggedicht aaneenjongMeisje, eneenige gewijdeLiederen, metwelkelaatstedezeverzamelinggeopendwordt .
Zijademen hetzelfde gevoel,dat ookinhetgeenhijelders

vooR 18U .
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(b.v .bet ZMaanlicht inhetstraksto vermelden No.3)levert,
isoptomerken .Alleenzijbetonsvergendaantomerken,
datbet2de,7de,enlodedezergedichtjesgeheelbeteigenaardigekaraktervan liederen missen. BEEL 00 onthaaltden
lezeropeenfraaigedichtaan de Ridderaaal op betBinnenhofto 'sGravenhage, waarinhijzichbeklaagt,datditeerwaardigoverblijfselvanvorigetijden,datgetuigewasvan
deridderprachtder3niddeleeuwen, envanCATSvroomdankgebedin'slandshoogstevergadering,thansdient P terofferdienstaaneenhandvolgoad,"en .dewinzuchtin haar
laagst,afschuwlijkstkleed,die,goadbelovend,'tbrood
derarmeneet." DezelfdeRichtergeefteengeestig W#nlied. Box M A rt,eeneloffelijkeuitzonderingmakendeopvelen,dievti8rvijftienentwintigjarenditjaarboekjeopluisterden,ennuhunneHeraandewilgenof,prozaischer,
aandenspijkerhangen, - B6$ II A xdaageefteenrefitfraai,
gevoelig,hartelijk,ombetmetecngeijktwoordtozeggen,
studentikoos vers,voorgedragenaandenvijfentwintigjarigen
herinneringsmaaltijdderLeidscheJagerkompagnievan1815,
LEDZGAIcCn,
Mevrouw COURTIIANSenPRUDENTIUSVAN
D urzEoffereninBlo lyie aandeNederlandscheMaze ; wij
zullennuhetvroegerdaaromtrentaangemerktenietherhalen,maarverblijdfteronsover,datdo1aatste hetfeest
Van D E RU YT ER, to Plissingen gevierd den 25 (niet5) Augustus, herdacht . WA R xs Iit cx,diein hetSchooneenGoede
eenliefgedicht aanDuinenDaal deedplaatsen,beschenkt
de 1lluzen meteennietminderfraaiop desteppingvan
voNDEL's mooningtoAmsterdam . S. s .VANDENBERaugeeft
ditjaarbijzonderbevaltigestukjes . Dataan deZtoedervan
eenblindKindis roerend ;de Pervulling en rerlangen(Aurarru), en deblinder(SchooneenG'oede) zijnzeerzuiver.
Mr. J .V A N LEN N E P toontzijnekunstaandebeschrijvingvan
den loopderDusselangshetHolvanNeander . Wij bebben
noon hunstiger versgeleven .
. baant zichalglijdend,
Den.weerstandvermjdend,
Ofmoedigbestrijdend,
Ya$boeipithbevrijdend,
Deheuvlendoorsnijdend,
Zijn bedding vexwijdend, eev.

40

ALMANAKKEN •

Krioelendenwoelend
Enborrlendenmorrlend
Engonzendenbonzend,
enzoopathetmeerdan tweehonderd woordenvoort,waarbij
vader CATS metzijn
Nietaltogroot,nietaltoklein,
alsin hetnietwegzinkt . Ditmogenugeenhoogedichterlijkegloedzijn,hetisdanheerschappijoverdetaal,maar
inaliengevalleovereenerijketaal ; enwijhopenniet .
datookdezeaardigheidharenavolgersvinde .B EET sdoet
in BruidsTranen aan RILDE RD I1 K's zoetvloeijendheidin
zijnebestezachtestukjesdenken,enspantin Jeremia de
snaarderBijbelpoezij,gelijkhij(inN° .3) Rebekka'suittogt
bezingt . T 0LLENS, wienszoouhierenin R o RiDtVANDEIR
AA'S jaarboekjeoptreedt,geeft,metIoffelijkenvoorgangaan
anderekunstgenooten,ooknogaande Muzen eengemakkelijkrollendversjetenbeste ; terwijl TER a AAR eengespierd
gedichtinzijnestouteAlexandrijnen opdebeeldtenisvanden
beruchten STRAU SS geeft,enelders(inNo . 2)voordeArmen spreekt .Den Marquisn r T$ ou AR aontmoetenwijhier,
envooralinde Aurora, vrijvanbrommende Kraftsprache,
hemandersnietvreemd . De plaatjes bestaan,behalvede
tweereedsgenoemdeportretten,ineene gravure naareen
wintergezigtvansca EL a ROUT,d oc R ERED,SL o zES nederleggendeaandenlWjl-oever,eneentooneeltjeuitde Roos
vanDekama (DE0DAAT door R E11$0UT verwond,1 .326).
Beidezijnvancenpaarregelsvergezeld,heteersteuit
hetdichtstukvan ROGAERS, hetandereuitdenRoman . Zoo
heeftook
Aurora,uitgegevendoorMr .

J .I .D .NEPvEU .

To'sGra-

venhage,bii K .Fuhri . f 4- 90 .

ietssoortgelijksineenepiaatnaareene - plaatsnitw

ALTER

CR onZookomenwijtotditjaarboekje,waaraanalles,
watnaareenKalendergelijkt,evenalsvroegtr,geheel
ontbreekt .
Aurora danverachijnttenderdenmale,enisvooralde
SC0TT's
WELL .

Woodstoek .A LBERTLEE vanDitchleyvoor

vooa 1842 .
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minstenietderpracht - Almanakkenin poezij enproza ; bet
isookdeduurste . Vanbetdichterlijkegedeeltevindenwij
niets,datbenedenbetmiddelmatigetorekenenis ; veeL,bet
meesteverbeftorzichboven . Denureedsoverledenv A a
n E'a xooropentdentreinmeteenezoogenoemde Fantasy
biphetgraf van WILL EM I,Dietgeheelvrijvandat fantastische, datwijaltijdals Romantiekeexcentriciteiten inhem
afkeurden,enwegensbetveledichterlijkein'smansvoortbrengselenbejammerden . T EIf a ATE geeft oude Liederen
ennieuweverzen ; onderdelaatstenbeviel AG N ESV A NDER
8L D IS ons,omdeninhoud,verreweghotminste .
Onsbin
derdedesjongenDichtersuitspraakuitdehoogte(hemoak
opanderepuntenDietvreemd)overbethuwelijkvanGraaf
fi'LORIS VmetdozemoederVan WITTE VAN HAAMSTEDE.
B IL D ER DIj amogehemindiestellingzijnvoorgegaan,wij
gelooven,datdegeleerdemaninzijneverschillenmetalle
historici enkronijkschrijsersongelijkhad ;maaralwaredit
nietzoo,danzaldeHeer TEN a ATE nogwetzeeronbevoegd
zijnomtozeggen : P betzoueendwaasheidzijn,dithuwelijknog]angertoontkennen ." Zulke apodictische dingtaalvoegtgeenjongmensch ; enwanneerhijden Letterbode
van .1825aanhaalt,lienwijnunietbijdehandhebben,
komtditzeerzonderlingvoor,daarwijonsvrijzekermeenentoberinneren,datde brieven over WITTEVA a ItAAMs TEDF juistbetBilderdijkschegevoelenbestrijden .Overigens
plaatstindesHeeren TEHHAT E' sgedichtdoheldinziehzelveineenzeerdubbelzinniglioht,wanneerzij ) detegenwoordigegadevana AA 19 s TEDE, aan FL o RI s(vanwienzij
zichomstaatkundigeredenephadlatenscheiden)sehrijft :
. . . . Uomhelsikinzijne(a AA M8T E DE's) armen ;
Ugolddekus,thenikzijnlippenschonk,enz .
waardeDiehterzeernaifbijvoegt :
Was'tzonde ?
Welwisenzeker,engeheelDietindengeestdierwelruwe,
maarophotpuntvanhuwcllijkstrouwzeerzedelijketijden .
Indien AGAES deechtgenootvan FL 0RI sgeweestware ; inthen zij,vanhemgescheiden,lateraan IIAAMSTED E hare
handhebbegegeven,danzouzijdegedachteaandenGraaf
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nithearhartverbannenhebben,of,ditWetkusnende, lieverongehuwdziju gebleven,desnoods in een kloostergee ,
Bean,dan den tweedenman*dehandgevenzonderhot
hart ." Enala binnendeheiligeLaurenderkloostercelhear
degedaehteaanaardacheliefde voorr L o a I shaddevermeesterd, des reogtzijeenenbriefaandenGradschr4ven
inden geostvanlienaan A a EIL A an,weakenroraanti
xx L oizaindopenlegt . Betgansehegedicht~hoewelop
ziehzelfDiet van sohoonhedenontbloot,isdus,ziel-engoschiedkundig,teazeerongelukkigegreep . Watbeteekentook ;
Godheeftdenwind'tgeschorenlamverzacht . ?
Watiseenheldenarm,dieeenevrouw omklinkt?En ishet
fTaai, verrader tot verraar intokortenl - Eender oude
Liederen gaatvaneenplaatjevergezeld,enwordtontsier*
dooreeneleelijkedrukfout : Molenaarsroosjen voor lllolenaars
Roosjen . GEEB bezingtbetgelukvandenechtgenootenvader ;ditonderwerpisjuistDietnieuw,maardeuitvoeringveeleenvoudigerennatuurlijker,danwijhetvanhem
gewoontijn . Dat - vergetenvanhemelvreugd"voorhetgeen
opaardebindtaangadeenkroost,iswetwatheelpoetisch .
1YIEPPE xWontwederzijnebekwaamheidinjamben ; TE a
HA AR's uitstekendevertalingnithetFranschisbovenreeds
genoemd ; van Li7BLI NB:W EADIK heeftmeneenkrachtiggedichtopdelijkpraalvan RA P o LE o N to Par#s ; van K iss ELlos eenefiksche,maarbijsterkleingedruktevertaling van
eenefraatjeplaatsnithet Paradiselost (IV :409-503) .OnderdenieuweDichtersmerktenwijno RBECK op,diebier
optreedtmeteenvers : kLIA ; Dietonverdienstelijk ; maar
waarleestmenvan hethairenkleed, datonseerstaanioHA a NE adenDooper deeddenken?
Is denvalkeredden
eengoedederdenaalnval ? Profeetsoprees eenzuiverrijm ?
DezeDichterschijntjagttomakenopnavotgingvaneene
nieuweschool,bijwiehotwelluidendeenafgewerkte (geacheveerde) opgeofferdwordtaanhetkunstmatige,alsofde
hoogstatriomfder poezij bestondinbettobovenkornen
van materidle moejjeljkheden .Vanhetproza -- wantwij
kunnenallesDietaanduiden- isheteersteenuitvoerig,
ate : eenbiddersoproer, vandenRedacteur,dieeenesoort
vanRomannetjevastknooptaanbetdoorwaa E aa. as(Am ,
aterdam, II. 6. 195, en Tad. Hint .XVI . 306) . verhaalde

vooR 1842.
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nopenszekeren opstandto Amsterdam overbetReglementop
hetbegravenenhettariefderaansprekers .Wij zien niet,swat
fraais orindazekroeg-enplundertooneelenzij,om,hoe
zatuurhjkookverhaald,ineenenpracht-Almanakaanto
bieden .,V A a ta xa E rbeschrijftgeestigenonderhoudend
zijnontmoetingenopeenreisje vanAmsterdamnaarPar#$ . LEYCESTEt teAlkmaarisvanMejufvrouw TOUSSAINT,
endevoorloopervaneen'Roman . H ELDBI aogeefteen
paar teekeningennaarhatleven ; parabels,vangezochtheid
nietvrijtospreken . Klikspaan deelteentogtjemede op
zee, maarklikteverledenjaaraangenamervando heele
lievesoirde .
Ennuhetplaatwerk . DeuitgevergeeftditmaalnietenkelEngelscheplaten,maarook,behalvedentitel, , twee
nitmuntendeHollandsohestaalgravures, diehetstiftvan
COU w Mk BERG
envan LA a GE alleeeraandoen,enden
wensehverlevendigen,datdeuitgeverineenruimdebiet
aanmoedigingerlange,om,ondankshetgeenhijtotverdediging,oflieververontschuldiging,vanhetvroegergeheel
ennatendeelegevolgdeniettoonregtzegt,meerenmeer
ookdoorhetplaatwerkzijnjaarboekjetonationaliseren . Ersteektietskluchtigsinde soi-disant BIADEB saanmerkingnopenshetplaatjebij Minverwijt, alsofmenwildediets
maken,datditEngelscheplaatjebijvergissingzooongelijkvormigaanhetversjegecostumeerdware!Het facsimile
van BELLA
handschriftis,nuja,van BELLAMY, maar
'tiseenzeeronbedui4endbriefje . Waaromdannietliever
eendiehtstukjevanbemgenomen,zooalsde Zeeuw v6dr
eenigejarendeed ? Hetgeenoverdatbriefje,enoverdat
rijmpjevan Zdlandus (watzouzijnacherpvernuftgezegd
hebben,indienmenhet bij zijnleyengedrukthad1)gezegd
wordt - lejeunevautpaslachandelle . Intusschen Aurora
isenblijfteenregtfraaijaarboekje .
Wilmenintusscheneongoedkooper,datookseernetjes
is, mennervedale :
MY's

AlmanakroarhatSchoone en Goede.
G . J .A .Beijerinck .f1 .80.

Z

Te Amsterawm,bi

oodrawijditjaarboekjeopenslaan,vindenwijdaarinnogmaalseenRomanplaatje,doontmoetingnamelijk vaner TEIT a E
endez 'scares (HaieLauetneeae t 11 .307.)DeSehrijfst$rvan
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thenRomanheeftookvoordezenAlmanakharepeerversneden
(devriendvanstalenpennenvergeveonsdezeouderwetsche
uitdrukking !) in het kantenBruidskleed . JuliusenEmma
iseenverhaaltjevandenRedacteur,datwelnietmagtig
veelbeduidt,nook.ookaantogrootewaarschijnlijkheidlaboreert,maartochwelgeschrevenis . 11ZijnOudoomenzijne
Docker, door DAGHENREDT, vaneenenpasbeginnenden,
onsalthansnietbekendenSchrijver,diebijoefening flog
kanwinnen,enmerleopgeenonwaarschijnlijkheidjeziet .Do
bladvullingenvan %IEIT zijntendeelezeervernuftigegedachten . Enkeledichtstukkennoemdenwijbovenreeds .
Vandenognietgenoemdenisde Zwanenridder vanMr .
A.TELTING eenderfraaiste .Hetherinnertinfikschenverhaaltrantbierendaaraan STARING, enditisnietweinig
gezegd . KERE.HOVEN,WITHUYS,LESTURGEON, BRESTER
enanderengavenmedeiets .Eenigetrouwecomparanten
mistenwijbierzoowelalselders ; zelfsde lffuzen -Alma,
nakmist eenebijdragevandesRedacteursvriendBASEgeeftdenbeminnarenvanFransche
RRO EK .
CLAVAREAU
verzcubunzin . OverigensisbetgeenminachtingvoordezennettenAlmanak,dieonskortdoetzijn,maardedrang
derzichaanweinigebladzijdengebondenvindendenoodzakelijkheid . Ook heeftgoedewijngeenkransnoodig .Van
ChristelijkJaarboekje ;prozaenpoezij,bijesngebragtdooronderscheideneGodsdienstvrienden . Te

Christophilus .

Nzjmegen,bijJ .F . Thieme . f 3 .60,

ontvingenwijdentweedenJaargang . EigenlijkisbetevenmineenAlmanakals Aurora zulksis,wantnietsdande
titel : voor1842, duidtaan,datbeteen jaarboekjeis . De
inhoudisafwisselendinprozaenpoezij .Allesoptonoemen
wordtevenminvanonsgevergdalsbetnoodigis .lienstukje
overChristel~keEeestenenGedenkdagenvan

A .VERWIJS

staatineen jaarboekje regtopzijneplaats,envervultden
wensch,thenwijverledenjaaruitdrukten . Deinvloedder
VrouwopdezedeljjkheiddesMans wordtdoor A .RADIJS in
betvoorbeeldvan nA v iD en ABIGA81 geschetst,engnat
vaneenfraaiplaatjevergezeld . Trouwensdezennaamverdienenaldedriestaalgravures,vanwelkedebelijdenisvan
'sHeilandsdiscipelen : gij zijtdeChristus,deZoonvanGod,
en NARIA (hetlaatstebetminste)deanderenzijn . Alleen ,
hoedikwijlsmoetenonzekunstenaarsherinnerdworden,dat

VOOR

1842 .
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Oosterlingenzich nooit blootshoofdsvertoonen ? Degraveur
van so c IFEBE ninden ffuzAn - Almanak heeftbetbeterbegrepen . Menbekomtalzooeenplaatjeeneenenzoogenoemdenporseleinentitelminder,danverledenjaar . Deprijsis
echter,bijnagenoeggelijkebladzijdenletterdruk,slechts
40c .minder. Maarwijdwalenvandeninhoudaf . J . E.
n . V [o 0GT ?] geefteenlezenswaardigstukjeover Gen.V,
hetwelk,niteenstiehtelijkoogpunt,metdeopbetoog
hierroor onvruchtbaregeslachtregistersindenBijbelverzoent . P YZEL iets overdeninvloedderGodsdienstophet
huiselVkeleven.W . MOLL eenstukje overdezinnebeelden,
diedooudeChristenenophunnegravenplaatsten,alsuitdrukkingderwijze,waaropzijdendoodbeschouwden ;
waaropwelligtietsoftodingenenomgekeerdietsbijto
voegenware. Qok HASEBR o EH ]overtiets,manynietin
versmaat,gelijkwelgedaanwordtdoorro LLEN s, TERHAAR,
P .MOENS,VANIIARDERWIJH,TENKATE,ADAMAVAN

enanderemin
bekenden . Ookdit,ineenenmildenChristelijkengeestgeschrevenjaarboekjezalongetwijfelddoorgnnstigeopname
engoedvertierdelossebeschuldiginghelpenwederleggen,
daterindehoogerestandendermaatschappijtegenwoordig
weiniggodsdienstiggevoelbestaat .EnwijradendeRedactie,diezichovergebrekaanbijdragenniettobeklagen
schijnttohebben,nietenkelophetstichtelijke,schoonaltijdhoofdzaak,maardaarbijookopbetsmaakvolletozien .
Doorbetuiterlijkeopbetinnerijketowerken,wasbet
doeldernitgavevanbetjaarboekje .Ditdenkbeeldbesture
nietalleendepersvandendrukker,betstiftvandengraveur,dehandvandenbinder,maarookhoofdenhartvan
denverzamelaarinbetuitkiezen . WijwillennuDietaanwijzen,watin dit opzigtonsminderbeviel,maaroplettendheidop norm, zoowelalsop stof, ernstigaanbevelen .
Hetmiddentussehenpracht-enmeergewoneAlmanakkenwordtgeboudendoor
SCHELTEMA,VANDENBERGH,BIERHAN

.fuaenta.Almanakvoor,jongeliedenvanbeiderleikunne .
TeAmsterdam,bijG . J .A . Beyerinck . f 1- 80.

Prozaenversjes,geschiktvoordejeugd ;onderdelaatsten
ookFranschevanc LAVARE AU ; maar'tisookBeenAlmanakvoor kleine kinderen . Deplaatjeszijnlief,maarworden,immersvoor'tmeerendeel,doordenuitgevertentwee-
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denmale ter markt gebragt. Heteerstegafhtinden AlmanabvoorhotSchooneonGoode, 1830 ;bettweede,ald .
1840 ; betderde,ald .1839 ; betvijfdein'c ANB AALEF's
doorhemin1838uitgegeven ReistogtjeinSchotland ;alleenbetvierdeison*vreemd . Zooisbetgemakkelijken
goedkoop,prentjestoleveren .
Eerwijnutotde, 81'tveniaverboIDiiminores van1842
komen,hebbenwijnogmeteenpearioudjes"todoen .
Datzijzichnieteerdervertoonden,was,altbansvanden
jongsten,hunneschuldniet ;zijhaddeneeneverrereisto
doen,enschijnendie,althansnaar Referent, zamentehebbenafgelegd . Wijwillenzedientogtnietvergeefshebben
latenmaken. ZijkomenheelnitdeOost,enheeten :
Lakschmi,Jaarboekjevoor1840 .Betzelfdevoor1841,Beide
toBatavia,bij CijfveerenComp .

Eenwoordvanaanmoedigingzijgenoeg .Netkalenderwerk
iskort,enbestaat,behaivedegewonedag-enmaandtafel,
Eclipsen, enz .i n opgaafvanjaartellingenfeestdagender
Mahomedanen, der Chinesche maandenenfeesten,dermarkten bazar - dagen,endereductietusschenzilverenenkoperen
guldens.AlseerstepogingtotbetgevenvaneenenAlmanak
voordenbesehaafdenstandinonze0 .I.bezittingen,ontvingenwijzemetgenoegen . Prozaenpoezijzijngepast . Wij
wenschenderRedactieverderdenbestennitsiagopharepoging,engoedemedewerkingaaneenjaarboekje,datden
naamdraagtnaardeGodinderbevalligheidindeFabelleer
der Bindo's. Nethiergegevenetobeoordeelen,zou post
festum (in'tgemeeneleven vjgennaPaschen) zijn.Wij
komenalzoototdethans gesaisanneerde Almanakken.
NederlandscheYolks-Almanak . .$IdeJaar,toAmsterdam,
bijJ.H. enG.vanHeteren . f :- 75.

EenAlmanak,waarineenonuitgegevendichtstukjevan
BILDBRDIJK

voorkomt,waaraan

P .NORMS,

JACOBVAN

enanderenhunne
bijdragennietonthielden,isongetwijfeldmet184bladzijden
Mengeiwerken vier steendrukplaatjesvan BACKB a(hetlaatateisvooralinderdaadsehoon)75centenwaardig . Doar E c K, thenvwijbocenalsRichteraantrofen,treedthierais
Prozasethrijveropitt Berchtha, waaruitwij,terproeve va
DAM,BRESTER,TEAKATE,VIIIKSLE8

noon 1842 .
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opgepronktenati51,betvolgendeeenswillen mededeelen :
.Besonhadreedslangdeglanzigekrijstalbolletjensvando
, brallende (?) bloemtjensentrillendeblaadtjesweggekust -, betwasreedsmiddaggeworden .Hetdroevezonnetjenschool
.haremattestralenopderuischendekruinendereiken,"
enz . Is'tniet LEFRANCQ VA IfEER K HEY getoptengedraaid? IletverzonkenSlot, andersgeenkwadeRomance,
ismerkwaardigdoorzijnestouteinkortingen,b .v. plots voor
plotselijk,en bit vnorgebit. Zooheefteenender(aoFn 111E a)ineenprozastukjenogwelvan muilezel muilgemaakt . Wijwachteneerlang gevaar en rumoer tot vaar en
moer verkleind.
Volge,wantalswijonsnietbekorten,bekomenwijdit
verslagterugmetde apostille vandeRedactie,datbetter
plaatsingveeltouitvoerigis ;volgealzoo
Almanakvoor HollandscheBlijgeestigen .XIIdeJeer .
Hoorn, bij Gebrs .Vermande . f :- 60.

Te

't Wit onstochmaarnietregtbevallen,datprozaen poezij
zooafzonderlijkin'tgelidblijvenstaan . Afwisselingzou,
dunktons,blijgeestigerzijn . Hetuittrekselnitde Reizen
van R ox T IZ o t isnietblijgeestig,endaaromhiernietregt
tohuis. Het Grafsehrift, bladz .161,isons,naveelsloovensenbekijkens,evenonverklaarbaargebleven,alabet
opbeteerstegezigtwas . Deinhoudsopgavezegtons,dat
desleutelmetbetgrafschriftzclfafzonderlijktegen12$c .
bij de uitgeversverkrijgbaaris . Indienditnueeneaardige
foppaadjeis,teneindenogeenigbruggegelddernieuwsgieAgheidopdenkooptoeoptodoen,danisdevondeenen
AlmanakvoorBlijgeestigenwaardig . Wijwagenvijfgroot
aan'tontbiedenvanbetgeheimvolblaadje .
MomusenSatyr .
f : - 80.

TeGorinchem,

V `zijvoegendezenbijde

by A . van derMast.

Blijgeestigen,emdat heidezooal
ophetzelfdeaanbeeldstaan .Wijwillendennieuwelingkortelijkaasmaelden .ZijneniterlijkegedaanteisI2raa ; dedruk
goad ; een plaatjesleeht,hetandereredelijk ;deredactie
ongenoemd ;deinhoudmeestvaneenenvrolijkenaard .Hij
heoptmetwelwillendheidontvangentowarden ;enwijradenieder,dattodoes,want 4 belooft,alsdsiu tut danl-
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baarheid,zooveelinhemis,tosparen,wieslechtseenigzins
gespaardkanworden.Redengenoeg,oakvoorons,om
hemniethardtovallen . Maardatzoubuitendiennietbehoeven . Momus ispuntig,maarnietscherp ;waarhijvertelt,doethijbetonderhoudend .Wijhopenhemwedertozien .
De
AlmanakvoorDienstboden .

IIIdeJaar.

TeSchoonhoven,

bg S .E .vanWooten . f :- 40 .
isenblijftregtgepastvoordenstand,waarvoorhijbestemd
is .Invoorbeeldenspreektmenbesttotmenschen,dieaan
geeneafgetrokkeneredeneringgewoonzijn . Wijzoudenbet
meestewelietsgodsdienstigerwenschen . flezeAlmanakwil
indekeukennietzoozeervermaken,alsveelmeernuttig
zijnvoorverstandenhart,ookdooronderhoudendelectuur .
MaarietsmeerChristelijkszouerdaaromgeenkwaadaan
doen . HELDRI ftG iswederoverdreven,gelijkhijinalles,
wathijschrijft,wezenwil . Dooroverdrijvingwordtechter
debestezaakbedorven .
Eenwoordvanaanmeldingbehoeftslechtsde
BjbelscheAlmanak,uitgegevendoorhetNederlandschGodsdienstigTraktaatgenootschap .

TeAmsterdam,bzjC .A .

Spin . f :- 10 .
TerwijlbetgetalvanveelsoortigeAlmanakkenthansovergroot
t isetinogjaarlijkstoeneemt,ishetonseenegroote
, dankstof,datgijonseenvoudigjaarboekjenietversmaadt .
. Welverrevandooranderenverdrongentoworden,neemt
deszelfsverspreidinggedurigtoe ." Daaroververheugen
wijons.
Wijbesluitenditmaalmet
a

NuttigeenaangenameTijdkorterinledigeoogenblikken,of
Almanak ; door A .

H A ZELHOFF .

TeGroningen,b9A .

Hazelhof. f :- 25 .
V ader II AZV L HOFF berigtons,
door welwillendehulpin
staatgesteldtozijn,omdezen dertigsten jaargangvanzijnen
Tijdkorter wederzelfnittogeven . Dooraanprijzingvan
diteenvoudigejaarboekjewerkenwijgaarnemedetotbevorderingdereerlijkewinstvandenoudenman .

BOEKBESCHOUWING.
DissertatioTheologicadeJesuinvitamreditu, quam,pro
graduDoctoratus,publicoacsolemniexaminisubmittit
JACOBUSISAUGUSDOEDES, apagoLangerak .
Traj .
adRhen .spud C. vanderPost,Jan .1841 .Form . Oct.
maj .XVet256pag,f2 - 20.

O fschoonRecensentandersweiniggewoonismeldingto
makenvandeVoorredenenvanAkademischeDissertation,
omdatzijdoorgaans mutatismutandis dezelfdezijn,wil
hijnogtansomtrentdievandenHeerPro EDEs eenekleine
uitzonderingmaken,endezelvevereerendgedenken, niet
omdatzijjetsnieuwsenbuitengewoonsbevat,maaromdat
zijhotoudeengewone,doopgavevandestofendoredenenvoordekeusvandezelve , dotoesprakenaande
Leermeesters,onderwelke hierdoVadereene eerste
plaatsbekleedt,enhotvaarwelaandoMedestudenten,
opzulkconeongedwongenaangename wijzeeninzoo
goedenLatijnschenstijlzegt,dathotvoordenSchrijver
enzijnworkgunstiginneemt,ofalthanstotdelezinguitnoodigt .
Datbetonderwerp, deopstandingvan JESUS, gewigtig
is,zalBeenopregtvoorstandervanbetChristendomontkennen,evenminalsdathotvangrootbelangis, deze
hoofdwaarheidvanhetzelveopgoedegrondentobewijzen,
en-tegeningebragtebedenkingen entwijfelingentoverdedigen.- Inde Inleiding geeft D o EDES eenesoortvan
korte historialiteraria vandewerkendervroegerezoo
welbestrijdersalsverdedigersvandozezaak, enbepaalt
eindelijkzijnenarbeid,metbijnageheele torzijdestelling
vanhetgene,datvroegerzooweltegen alsvoorgeschrevenis,voornamclijktotdat,watdaartegeningebragtis
doors TRA uss inzijnberuchtework das Lebens Es u,
endoordenminderbefaamden wE issx , inzijngeschrift
D
BOEKBESCH. 1842 .no .2 .
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dieEvangelischeGeschichte,1838 . Deze kensuithegene,dotbierzoukunnenbehandeld worden,komtRec .
gelukkigvoor,deels omdatmendusbethonderdmaal gezegdeengedeeltelijkverouderdenietwederomenwederom
tolezenkrijgt, declsomdatbetalzoobetmeestaande
behoeftendes-tijdsbeantwoordt . - Eveneenvoudigen
gepastis-ookdesSehrijvers hoofdverdeeling , doorhij eerst
dewaarheidvanarzusopsiandingzalbewijzen , en daarna
derzelververband metanderehooklwaarheden desChristendomsaantoonen,zoodat,gelijkhij dozen intraitua to
regtbesluit, > totadisquisitiorespondeatadquaestionem,quidsit,effeeerite fciatqueSospitatorisin vitam
reditus "
Gekejdelikisookdemanier vanbehandelingindetwee
hoofdstukkenvan hot aerste decl,inweaker eersteDoaD rs , intweeafdeelingen, endeninhoud en degeloofwaardigheidderEvangelische verhalenomtrentdeopstan .
di>sg vana zzu sonderzaekt enbeoordeelt,en inwelker
tweedehii dewaarheidder zaak,diedaarinvermeld is,
bewijstentegenbedenkingen verdedigt. -- Deinhoudder
plaatsen, DIATTH. XXVIII: 1.--8, MARC . XVI: 1-8, LUC .
XXIV :1--12 , ao .aa_XX :1-13, wardtuschevol
genskoctvoorgesteld, en,voorzooveeltot'hetoogmerk
hierneodigis , dooraanteekeningen aandenvoetder
bladzijdentoegelicht . - Bijhotdaarin doorgaans wel
aangevaerdewilRec . aJ.leenopinerken : 1 . £~cEcag, iATTi.
XXVIII:2,wordt biervoor aardbeving genomen,gelijk
Roe .ditvroegerook alzooplagtto nemeni ;thans eohter
tnijfelthij , vooralombetonmiddellijk v}olgende • jau8c6>tcaw,
voor deontsteltenis derwachtersgebeaigd : tautologieziet
hijhierinzoo zeerniet :eerstworthin hotaagemeengezegd : Erhad (bijbetgrafnamelijk, waarvangesproken
wss) eenegroote ontsteltenisplaats," waarvauvervolgens
deretlenwordtopgegeven, ))want can Engeldesfteeren"
euzondandeuitwerking hiervanopdowaahters, met
hetzelfdegrondwoord : >en ui t vweesvoorhemzin de
uoaehteuszeerantsckigeworden"enz ; -, 2.P.42beweert nosnas, dotdo jongeling, van wiennancva
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spreckt A geedmeneachwas, oindat dovrouwenandersdaar .
daarnietzooverschriktzoudengewordenaijn :Rec .wil
hetcerstegeenszinsontkennen ;dockzeuhetnietzeesnatuurlijkgeweestzijn,datzij , diedaarnietandersdanhet
stifleverblijfvancenendoodemeendentovinderr,hevig
ontstelden,toenzijdaareen'jcug&g'leveiad'manaantroffen?-- 3 .4okdatdovrouwendoorlienschrik nuts
totelkanderoverhetgezieneengehoerdozoudengeaegd
hebben,(gel'ijk DOZ .DES bewcert)zalbezwaarlijkuithet
oorspronkelijkeoptomakenzijn,wantorstaatimmers
niiet. ; oWvEzev ,rpogIcAA>bhct5, ofeenaoudigoZZav Araoe,
ntaar, oL Ev) ov'$~vei;tav .
Indotweedeafdoelingvandithoofdatokwordtnude
geloofwaardigheiddierEvangoliscbererheilenaerde6gd
tegen• doschijnstrijdigheden,diemenindezelveonderliwg
heoftmeenentoviraden : dozeworden-Bentordelijkoppsosnd ;vooralwordtopdiegelet , wawaans TRAU sse'enlg
gowigthecht .;endarnwordenloffelijke pogi)ngen aa*ge.
wend,emdezelvezoonoelmogelijicweggto nemeL W&
alledingenisochtertoregtdemeermnakgiemaakW,maar
altij*lbelangiiijke,opmerkingherhaald , dat y alwaredit
laatste niet geheelningelijk, dewaarheidder grogza4,
waarophetinhetverhalaankomt,nogta3rsonbeswirstbnar
zekerkanzijn, endatmeninhetaanbrdngenvacsde13iw
btelschegeschiedverhaieneven]iberaalhohoorttoweklle
gAan,aleinhetvergelijken .-vandievanongewiydeSrehr .
vets . (InditeenenanderkanRoe .denVerhandelaar,
zandertogrooteuitvoerigheid,nietopdbnvoetrolgn,
rnaarzichnogtansoverhotgeheel zeerwelmet hemvereonigon .) -- VervolgenstxachthijtebewwijZen,,dat erin
de!bo'rengennemdeverhalenmetegevenddnwordt,datniet
zoohebbenkunnengeschiedem,enwelbepaalddedaaYin
verreeldeverschijningvanEngeln ou eiirdelik, dat die
vetrhalenvarygeloofwaardigfegetuigen hannondarepcong
hebben . Bijhoteeeotezouhot bettingwetwattbendiger
mogenzijn : bij hot tweedesohijntnietgenoegondersoheid
gmnaakttozijntus ;ohcndegeloo€waardigheidderGesehiedschrijversendice deFgenen , vanwelkezipdie verhn
D2
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Ion hadden . Zouhotbetoognietbetergeslotenzijsrgeweest,indien eerst bewezenwaredogeloofwaardigheid
derSchrijvers,alsnietgedrukt doorstrijdighedenofonwaarschijnlijkheden ; daarna diedergetuigen,vanwelke
zijdieverhalenhadden ; eindelijk, datdegrootehoofdzaak,waaropallesaankwam,doopstandingvan JEzUS ,
daardoortotdievoorloopigehoogewaarschijnlijkheid gobragtwas,diealleendoordeverschijningvandenOpgestanezelventotvoilezekerheidwardenkon?
Inbet tweede hoofdstukwordennudobewijzenvoorde
waarheidderopstandingvan JEZUS inoogenschouwgenomen,enwelindeeersteafdoelinghot negatieve bewijs,
datis , datallevermoedenvanbedrogtodozenaanzien
vandeApostelenoftowerenis,wegenshuneenvoudig,
waarheidlievendkarakter,enhunnetreurigheidenteleurgesteldeverwachtingbijdendoodvan JEZUS , maarook
wegensdezwarigheden,diezichtegenbetplegenvanbedrogzoudenopgedaanhebben,zooalsdehandelwijzevan
denJoodschenRaad,deRomeinschewacht, .enhotiedige
graf. Hoeveelgoodsbierook,hoewelwatomslagtig,
gezegdzij,datterzakedienendeis, hadLoch,meent
Rec.,meeronderscheidmoetengemaaktwordentusschen
opzettelijkgepleegdbedrog,amanderen doorleugensto
misleiden,enzelfbedrog,alsdeuitwerking eeneropgewondeneverheelding :niethoteerstetoch,maarwelhot
laatsteschijnen STRAUSS en wEISSE, elkopzijne wijze,
denApostelenaantodichten .-In'tvoorbijgaanmerkt
Rec .nagop,dathothemopzeerzwakken oflieverop
geenengrandvoorkomttosteunen , wat D o EDES p .103,4
aanneemt,datdewachtbijhotgrafdezelfdezougeweest
zijnalsdiebijbetkruis ;want Fxszmxeovrnliav, MATT$.
XXVII:65,kanzeerwel,alsdoordenwreveligtoestemmenden PLLATUS gezegd, imperative genomenworden,
gelijkdevolgendewerkwoorden : uHebteenewachtl"d .i .
uaijconewachttoegestaan!endaarenbovendewachtbij
hotkruisstanddaarimmersnietterbeschikkingvanden
IoodschenRaad,maarvan PILATUS , enzalooknaden
aloopdertcregtstcllingwelafgelostzijn . Zooook , datde

DISSERTATIOTHEOL .

53

Hoofdman coRNELIUS en zijnesoldaten, Hand. X,dezelfdezoudengeweestzijnalsdie bij het krtlis,mogter
alseenefictievooreenenDichterdoor, maaralshistcrischewaarheidofzelfs waarschijnlijkheidishotonbewijsbaar.
IndotweedeafdeelingontwikkeltnudeSchrijverLet
positieveb ijs,d .i .hetwelkontleendwordtuitdeverschijningenvandenopgestanen TEzus aanzijneaanhangers .
Hiertoesomthijeerstkortelijkop,watelkEvangelisthiervanvermeldt,omdandewaarheidhieruitopdezewijze
tobetoogen : 1 .Deverhalenkomenuitmuntendmetelkanderovereen . 2 .Dieverschijningenzijnzoodanig,dat
zijonsleidentotgeloofaandegcnen,dieorvangetuigen . 3 .Zijwordenbevestigddoordegetuigenisvan PADLUS .
4 .Erisnietsin,datmentoregtzoukunnenzeggenmetdewettenderNatuurtostrijden ._
Wathot
cerste puntaangaat,wordendoschijnstrijdighedenhierop
degewonewijzeovereengebragt, enhoofdzakelijkweet
Rec.orooknietstegenintobrengenofbijtovoegen ;
maarbijhotlezenvandenieuwstebedenkingen , daaruit
ontleend,kwamhethemnietalleenvoor,daterindit
opzigteigenlijknietveelnieuwsonderdezonis,maar
ookdathotis , alsofdebetwijfelaarsderEvangelische
waarheidnooitandereverschillendeGeschiedschrijversover
ceneendezelfdegebeurtenisgelezenhebben , bijwelkezij
ofopkleinighedennietzoudenzien,ofpoging doenom
hotschijnbaarstrijdigeverstandigovereentobrengen, of
althanswegensdekleinighedennietaarzelen omdegroote
hoofdzaakvoorwaarheidtohouden, terwijlzijindeEvangelischeGeschiedenisgeheelhottegendeeldoen . Enveeronderstellenwijnueens,datdeEvangelisten,zooalniet
woordelijk,althanshoofdzakelijkin allekleinebijzonderhedenovereenkwamen,zoudendietegensprekersoftwijfclaarsdannict,enzelfsmetmeerschijnvanwaarheid,
zeggen :0! hierheeftvoorzekerbedrogoftenminsteonderlingeafspraakplaatsgehad :elkschreefvoorverschillendepersonenofgemeenten ;maarzijzijnvoorafovereengekomen,omnaauwkeurigeonenhetzelfde,opdezelfde
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wijze , hierendaarmissehienmetcenigeveranderingin
woorden,toverhalen,enalzoodegeschiedenisvooraf zoo
toconstrucren,alszij ze dewereldwildeninvocren? -Om tentweede dewaarheiddergetuigenissenomtrentde
verschijningvandenopgestanen JE zustostaven , handelt
DOEDES 1 .breedvoeriggenoegoverhotligcbaam,waarJESUS vermede,2 .zeerkortoverdegenen,aanw
schen-enis,enmeestterbeantwoordingPandevraag
waarom Diet aanzijnevijanden?3 .overdenacrdderverschijningen,waarbijhetongegrondeearalleenoponbewezenehypothesenrustendederverklaringenvan STRAUS5
enwAissaoverhetgeheelgoodwordtaangetoond . -- Do
bevestigingvanditeonenanderdoordegetuigenisvan
PAULUS, 1Car. XV:4-7,waarover Doz1ES tenderde
handelt,had,meentRec .,gepastbijn .2vanhettweede
puntkunneng .evoegdworden,endanbeter een gehool
uitgemaakt .-- Eindelijk tenvierde tracht DOEDES tegen
STRAUSS en WEiSSE tobewilzen,dotorindoupstanding
van JEZUS Dietsis,dot men metregtzoukunnenzeggen
tegandewettenderNatuurtostrijden . -Hiernainaakt
hij,bijkortorecapitulatievan he aangevoerde,hotbesluitopvoordewaarheidderzaak,welkerverdediging
hijopzichgenomenhad,enwaarinRec .gaarnebetuigt
zooveelgoodsgevondeaitohebben,Osmenvaneon'long
mensch,diedoAkademieverlaat,verwacbtenkan,al
mogtdanookmetoveraldiebondigheidvanbetoogplaats
hebben,welkeorzounoodigzijn,ommdenieuwehelden
desongeloofsofdesverregedrevenSoepticismusinhun
luchtkasteeltobestrijden,waartoemenmetbungansche
wolkenstelsel,waardoorzijbetlichtderwaarheidwillea
overschaduwen,grondigdientbekendtozijn .
HieropgaatnudoSchrijver , inbet tweede ennatuurlijk
voclkorteredeelzijnerVerhandeling , p .182 . 253 , over,
om do belangr~kheidderopstandingpan ys zustobewyzenuithaarverbandmetanderehoofdgebeurtenissenen
cvaarhedenvanhetChristendom, en wel vooreerst met
deszelfs vorigeleven, d .i .metdeszelfs buitengewonelotgevallen, vandegeboorteaf,totdendoodtoe,metdes-
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zelfsleeraar&gaande z jnen eigenpersoon, enmetdeszelfs
wonderwerken . Hoehijechter,watbettweedepuntbetreft,hierinverbandmetdozondbloosheidvan JEZUSVindenkan,enstellen,dat,indienhijnictopgcwektware,
hijvoorzondigzoulnoetengehoudenworden,betuigtRec .
niettobegrijpen : alwaretochdevolstrektezondeloosheid
fangsdenzuiverhistorischen wegtohewijzen, .(endan
zekerwelnietnitdehieraangehaaldeplaats, JOAN. YIIII
45,waarvolgensdenzamenhangalleen vrijdomvande
zondederleugenbedoeld wordt)danzouer,naardes
Schrijversredenering,uitvolgen, dataezusnietmoest
gestorvenzijn ;dophysiekedoodisimaners perse geen
strafderiudividuelezonde :enindiendeopstandingbewijsisvoordezondeloosheid,hoedanmetdogenen, die
doordewondcrmagtvan JEZUS opgewektzijn?hier gelds
dus : wattoveelbewijst,bewijstuiets .
Betergoande
tweevolgendebewijzenopuitdeovereenkomstderopstan,
dingvana E zusmetzijnegezegden : H Ikhendeopstanding enhotleven,"endergelijkc,onmetzijnevoorzeggingendesaangaande : maarhetistoverwonderen,datzij
doordenSchrijverooknietaangewendisalsbewijsvoor
doganscheGoddelijkezendingvan iEZUS, alsreddingen
handhavingzijnetcerdoorGod,zijnenYader,tegende
Joden,diezemiskendengeschondenhadden . -- Inde
tweede plaatswordtnuzeergoedhotverbandaangetoond
vandeopstandingvan JESUS met dekortdaaropveranderdegemoedsgesteldheidenhandelw~zeder4postelen,
enmet dehunovergehomenelotgevallen ,welk eenenandernietandersdanuitdewaarheidvandeszelfsverrijzenis
verklaardJan worden .-- Zoowordt, tenderde, do
hoogeonwaarschijnlijkheidbetoogd,dater zich eene Gemeentevanaanhangersvana E zusnitJoodenHeiden
zougcvormdhebben,zonderdatdoergernis, diezijn
kruis.bijbeideverwekkenmoest,doorzijneopstandingen
verdercverheerlijkingwasweggenomen .- Eindelijk, ten
vierde, wordtdeopstandingvanaczusniteondogmatisch
enzedclijkoogpuutheschouwd,inhaarverbandmet onze
hoopdertoekomendezaligheid,alsbevestigendeonzeregt .
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vaardigingvoorGod, als beeldvanentevensprikkeltot
onzeverbetering, als onderpandonzeropstandingenonzes
eeuwigenlevens . VooralinditlaatstehoofdstukvindtRee .
mindercigengrondigbetoogdesVerhandelaars , danwe]
eenestichtelijkeuitbreidingvantotditonderwerpbetrekkelijkePaulinischeplaatsen : dochhijwilvandenjeugdigen
Schrijver,dieeenzwaar,veelomvattendonbelangrijkonderworptertaaknam,niettoveeleischen,enhotvole
goede,datpiergevondenwordt,omeenigezwakkeplaatsennietverkleinen . Lievergeefthijover'taigemeen
grootenlofaanhotindozeVerhandelingzoo wel bewerkte,
dathotdenjongen TheologiacDoctor waardigis,endaarenbovenineen'goedenenbevalligenstijlvoorgedragen
wordt,diewelhierendaarcone amplitudo heeft,welke
menzouwilleninkorten,eenezekere luxuries , welke
menzouwillenbesnoeijen,maardietocheen'zeergoedenaanlegtoont,en,bijverloopvanjarengewijzigd,aan
devruchtenvanvoortgaandesolidestudienconeaangenaamheidgevenkan , dievoordezaakderChristelijke
waarheidnietandersdanvoordeeligkanzijn .

VoorlezingenoverdeverscheidenheidendeovereenstemmingdervierEvangelisten,enz . DoorMr .i .ne
COSTA . IstenDeels2de,MeenOdeStuk . TeLejden ,bjS . enJ.Luchtmans .1841 . Ingr. 8ve .250 bl.
f2-15-

D edriestukken,vanwelkewijhierineenscenig
verslagwillengeven,bevattendeninhoudvanvijfVoorlezingen . Dezesde,bl .141-158,heefttenopschrift
devierEvangelien . Dozevendeenachtstezijnineengetrokken,enhandelenover MA TTHE us,bl.159-236 .
Indenegendeentiende,bl .237-336,wordtgesproken
over MARCUS . Hotoverige,bl .337-389,bevatde
aanhalingenenbjvoegselsophot eerstedeel .
OverhotalgemeenheeftRee .ookdozeVoorlezingen
metgenoegengelezcn .Zijmoltendoordenstellereigen-
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lijkvoor nietwetenschappeqkeonderzoekers geschreven
zijn,zijleverennogtansookaanwetenschappelijkgevormdevriendendesHecrencenebelangrijkelectuor,en
tevensconehoogstaangenameprocvevan DACOSTA'S meer
dangewonebekendheidmetdegewijdeSahriften,vanzijnennadenkendengeest,gemoedelijkestemming , envan
deverschillendewegen, langswelkedeEeuwige»nietal>leersaanhoteenvoudigeberustendgeloof,maarookaan
»hetgeestelijkgezindverstandgeefthetgeenhetzelvebe)) hoeftopdeszelfswettiggrondgebied ."Hetgenoegender
lezingwordtevenwelvantijdtottijdonaangenaamgestoord
doordenaltosterkentoon,opwelken DACOSTAZiCh
uitdruktoverachtingwaardigemannen,dienietin zlne
beschouwingswijzedeelen,enaanwiehijoverhetgeheel
geestel~kverstand schijnttoontzeggen : DACOSTA weet
tochzeer good, datwijalienhierslechtstendeelekennen,enonzeinzigtenook , dientengevolge , voorgedurigeveranderingenvatbaarzijn .Hijzelfstaatreedsnict
mceroveralopdezelfdcpunten ,waarhijvroegerstond ;
jahijvcrklaartzelfs,(b . Y . bl .363)dathij,doorverder
nadenkenenonderzockgedurendedeuitgavczijnerVoorlezingen,vangevoclenveranderdis .Hoekanhijdanin
andereopzigtenz66stelligspreken,alswarehemboven
anderendeonfeilbaarheidtendeclegevallen ?Wijzouden
meerderevoorbeeldenvandienaardkunnenaanvoeren ;doch
wijbepalenonsbijeonenkei , hetwelknogbetrekking
heeftophoteerstestukengevondenwordtbl .357-360,
waardeHoogl . HOFSTEDEDEGROOT wordtaangevallen
enberispt,alsmiskendehijdoGodheiddesZoons ;terwijl
DACOSTA zelfeigcndunkelijknicerindeconclusiebrengt,
danindepremissenligt . Sprekendeoverion .1:1 , zegt
hij :»Allereenvoudigstisderodederweglatingvanhotar»tikelaandeplaatsbija OHANNES : xaa Oz >jv 6 A670; .
nflieris Os3s preedicaatenmootalzoogeenartikelheb»ben . -- o OEOq$v 6 Aoyorzouenonzinenwanklankzijn
; xv b))oyos sluitde
»naarhotGriekschetaaleigen . era
»hoogsteGodheidvandenLogosnietuit,maareigent
Hemdietoe,alspraedicaat ; naarJohannessche ,altijd
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nverrassende , puntige,diepzinnigezegswijze : hetIVoord
,,was mJGod, en (zelf) God." Vermits DA COSTA te
veldetrekttegen DEGROOT'S gezegde,datdeLogos,als
Goddeljkpersoon, nietverwardmootwordenmet de
hoogsteGodkeid,zoo rerkrijgtditlaatste eene tozeerbe .
stemdebeteekenis,welkenietinbetvoorafgaandeligt ;
jadie,wanneermenzeopsoortgelijkegezegdentoepast,
ongerijmdwordt. WatzoumenLochwelvandenuitleggerzeggen, die, ergenslezende : inden beginneschirp
Godookcone vrouw,ende crouwwas b~dennzensch,en
devrouwwas mensch, hicruitbetgevolgtrok,dat ale
)rouwookmanwas? Datdoorbetwoord nbyos, dozelfdo
persooncvordtaangeduid,then JOHANnEs elders den
Zoon noemt,lajdtgeentwijlel . Verwisselenwijnudeze
beidcwoordenindeaangehaaldepleats,danisbet , In
den8eginuewasde Zoon, endeZoonwasb~God,(den
Vader) enZoom was God ; endaneigenthotlaatste
woord,alsprwdicaat, den Zoon welbetdeelgenootschap
aandeGoddehjkenatuurtoe,maaronderscheidthem
evenweltevensnietminderscherp vandenFader, als de
vrouw, hoezeerdesgelijksdermenschelijkenatuurdeelaehtig,van denman onderscheid-enis . -- Dochwijwillen
pier overditonderwerpnietverderuitweiden,maargaan
overtotdoonderhavigeVoorlezingenzelve .
Dezesdetoontaan,»datin dovierEvangelien,bij
ngrooteovereenkomstinAchoofdzaak,conegrooteverb scheidenheidisinbetbijkomstige,"enhandeltvoorts
overdepogingen, teroplossing vanditverschiinselinJiet
workgesteld . Demeesteuitleggerszijndaarlijevenyel
uitgegaanvanverkeerdegronden,enwelvaneonbeginsel,hetwelk DACOSTA %)eenbeginselvanverlegenheid"
noemt. Ilijzelfgaatnitvaneenunderpunt ;wantde
zwarigheidwordtgemakkelijkopgelost,doorhotoogto
vestigenopbetoogmerk , denaanlegenhotkaraktervan
iederenSchrijver . ,Onzeovereenbrenging(zegthij,bl .
w155)zaldushetresultaateenerhoogstcenvoudigebe))workingzijn . Wij'hebbenhunviertaltobeschouwonals
vvierstemmcnintenmuzikaalakkoord ;alsvierafteeke-
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19ningenvaneenzelfdevoorbeeld,dockvanaitvierver>I schillendestandpunten ; vierbewerpenvaneenzelfdege».bouw , dochvanvierverschillendezijdengezien ." -Hieropzounogtanswelielsaantomerkenzijn .Wijwillen
erevenwelnietbijstilstaan , teneindevoorhetvolgende
eenigerneerderernimtetobehouden .
MA ,rT19EUs, overwrendebeidevolgendeVoorlezingen
handelen,is,volgens jD .&.COSTA, dezelfdemet YET s,den
neon van A .LPHpus, enduscanbloedverwantvanJrEzur .
nDocenzclvigheidvanbeiden(zegthij , bl.163)blijktnit
!I deeenvoudigstevergelijking .derdricEvangelisteneven
Hzeker,alsb .v.vansunon aoaA's noon en 'PETRUS ."
Wijlenvader n. 9CneTTz enanderen zouden ditbezwaanIijkheb.bentoegestemd .
Wijwillennngtansookhierop
.niethechten, Hotkenmerkendevanzijngesehrift .is, dat
hotishetEiangeliedesTDllenaars, --- echtApostolisch,
Israelitisch, en oorspronkeqk, ofhotMoeder-Evangelic.
Dazehoofdtrekkenwordenuilvoerigdntwikkeld ;doch,is
erindieontwikkelingvealgoads en I3ehartigenswaurdigs,
eristevensvealsloftotaanmerkingenenbedenkingen .
Enkeleuitmeerderc,diewijbijacneaandachtigelazing
aanstipten,willenwijhiermededeelen .
DACOSTA ismeermalendooroverdrijving,tengevolge
vanecuvoorafaangenomenbegrip , totonwaarheidvervallen . 13ladz .176zegtkij : »llijM -ATTflEUS alleanisdat
»woordderscharen , bij'sHeerenplechtigeintredetoJerusalem,bewaardgcbleven(XXI :11) : Dezeiss>Lzus .,
))DE PROPREET van .NaiarethinGalilea ." Komendon
nietbij LUCAS (VII :16)en JoRAxNES (VI:14 . .VII:70)
soortgelijkegezegdenvoor% - Bl .178lezenwij : ))Met
vdokoninklijkeheerlijkheid van denIleilandstoatvoorts
i>in ditE+vangelieinverbandzijne aenbidding.
Vandie
uaanbiddingwordtdoor MATTBETS bguitstekdikwerf
I)eenetrellendcmeldinggemaakt ;enwelopzulkGene
»wijze,eninzulkeenzamenhangvoorhatmeest,dot
I) hieraan geeneblooteVorstel .ke.hulde kangedaehtwor)Iden,maardekniebuigingvoor JEZUS, indengeestdes
»Schrijvers,onmiskeubaarzulkcan'Koningaanduidt,die
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»tevensZoonvanGod,die,naardeuitspraakbeidevan
))denPropheetenvandenApostel, de EMMARUEL is,
»datis, GODMET o N s, GOD geopenbaardinhetvleesch ."
Rec .betnigt die plaatseninhetEvangelicvan MATTHEUS
niettokennen . DeHeer DAC o STA gelievezedusaan
towijzen . - Bl .209wordtgezegd,datwijbij MATTHEUS »nergens naauwkeurige,zeldeneenigeaanwijzing
»vindenvantijdsafstanden ." Maarwatisdandeaanwijsing MATTH. XVII:I'nazesdagen, waarvoor LUCAS
IX :28heeft amtrentachtdagen, endie,ookuitdien
hoofde,weleenigeopmerkingverdiendhad ?- D A COSTA
weettochandersdestrijdighedenindegetalenaardigop
tolossen,blijkensdevereffeningvanhet tweetal bij MATTHEUS, waar MARCUS en LUCAS slechtsvaneenengewagen . Degewonewijzevanvereffeningnoemthij , bl .
227 , eeneverlegeneuitvlucht . Maarzoutechdezelfde
benamingnietgebezigdkunnenwordenvanhetgeen hij
hiervoorindeplaatsgeeft? Bijdenbezeteneinhetland
der Gadarenen zegthij(bl .228) : »Ondersteleenvoudig ,
»datdiebezetene,teenhemdeHeerenzijneApostelen
»-hetcerstontwaarden, eonofandervoorbijgangerhad
»aangegrepenenmethemworstelendewas . Zooisuitde
»eerstewaarnemingdernognietonderschcidevoorwerpen
»de indruk vandenEvangelist-Ooggetuige, envandaar
»geheclzijnberichtvolkomenverstaanbaar ." Bijdegenezingvandenblindenzoonvan TIMEUS , waar MATTHEUS desgelijksvantweeblindenspreckt,vindthij,
bl .232,deoplossingin denblindeenz~nengeleider,
ofschoondedrieEvangelistenzeggen , datdeblinde zat,
bedelende,endergelijkeongelukkigengedurendedientijd
veelalaanzichzelvenovergelatenworden . - Rec .kan
nietzeggen , datdesgelijkeoplossingenzijnsubjectiefgevoelbeterbevredipndandegewone,ofschoon DACOSTA
.,
ernogbijvoegt,bl .229 : » M A TTREUS wiltzeer good
»datzijne twee werkelijkslechtseenwarengeweest . Maar
»hetwasjuistdehoogerebedoeling,door hem , nietslechts
»dewaarheid,maarookhetuiterlijk voorkomen derzaak
i>naarhetlevenvoortostellen ; terwijldelouter objectieve
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uzijdevanhotgebeurdevoldoendezouwordentoegelicht
))doordetweevolgendeEvangelisten ." Hijzelfyerklaart
toch :bl .209,dat MATTHEUS nnietzoozeerbeschrijvend
alsopsommendEvangelistis,endatdokleine,schilderachtigetrekken, .diehotEvangelicvan MARCUS onderscheiden , tovergeefsbijhemgezochtworden ." Liever
zoudenwijmet LANGE (B~dr-v .Buitenlandsche Godg .
lsteSt .bl .46)zeggen : )) Waarschijnlijkhebbenwijtan
))destiptenaauwkeurigheid,uithotambtvan 'MATTHEUS
u.voortvloeijende , donietongewonebijvoegingvaneen
»tweeden •p ersoonofzaakinhoteersteEvangelictodannken,dentweedenbezetene, dentweedenblinde,de
uezelin,die-methaarveulenmedeloopt ;terwijldgandere
sEvangelisten,aanzulkeenenaauwkeurigheidminderge»woon , zichbijdovermeldingderhoofdpersonenbepalen ."
HotzoudenRec .nietmoeijelijkvallen,opgelijkewijze
meeraanmerkingentomakenophotdoor DACOSTA vrij
apodictischgesteldo,inzonderheidomtrent deBergrede,
hotEvangelicvan MATTHEU sals Moeder-Evangelic enz .
Hijhoudtzeevenwelterug,teneindenietdenschijnop
zichtoladen,alsofhijzichgezethadom'smans, veelzins
voortreffelijken,arbeidtohekelen . Evenwelmeenthij,
datdiearbeidnoghoogerenlofzouverdiendhebben, wanderdebekwameenernstigemanoverzeerbetwistepunten •z ichnietzoostelligenalsnitdohoogtebeslissende
haduitgelaten,en,doortoveeltowillenzienenbewijzen , nietmeermalentokunstigenalzoovooronbevangen
lezersminder •o vertuigendwasgeworden .
Hetgeentrouwensvande-Voorlezingenover MA TTHEVS
gezegdis,geldtevenzeervandenegendeentiendeover
MARCUS .
D ACOSTA beweertbl .241,adattegenwoorIr digvrijalgemeen , dockzonderveelonderzoekofnadenken ," (juistgeenelofspraakoponzeHoogleeraren en
DoctorenindeGodgeleerdheid)»wordtaangenomen :dat
»oozemaiRcus, dezoomvan Y ETRUS .in hetgeloof, een:
nzelfdepersoonzoudezijnmetthen JOHANNES, bijge»naamd MA R cus,welkenwijherhaaldemalenaantreffen
inde IHandelingen derApostelen enindeBrievenvan
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hetgeendoor DACOSTA weersprokenwordt ;
o€sehoonhetevrenweldoor RoLTENOnFR ;TZSCHE in
bunne schriftenoverdezenEvangelistmetredenenwas
aangebanden . ))MARCUS is .zelfsBeenIsraeliet,(zegt DA
)).COSTA) maar,naarikvermoede, eenRomeinschkrqgs>rnran,ensrel degadzcdigekrijgskaecht, van wien Hand.
X.7 .gesprokenwordt ."Wijzeggenhiervanhetgeende
SchrijvarW . 377vaneeneanderehypothesezeide : .»Het
is eeeeblooteonderstelling,dieeachdoorLetgezagvan
ogaedehistorische.getnig.enissen,nochdoordenaardder
uzaakendersteundworden"(menlezedeaangehaaldeVer)k handelingvan L ANG E, bl .55) ))en derhalveevengeumakkelijkworden • ontkendalsgesteld ." - Overigens
vindt men ook in d'ea Voorlazingenveal,zeerveel,hetwelkvandesSchrijversseherpzinnigheid,helderekennis
enhartelijkgeloofgetuigt .Enhoewoldestellarvandieze
regelenoverbetgeheelmet DACo5TA inzijnebesehauwingderEvangelienopzichzelveeninbunnewederkeerigeverhoudingtotelkanderniat,instemt_,hijheveeltechterdelezingenbepoinzingvan 's manswerkaanieder,_
wienhetomwaarheidtodoenisbijdemeastgewigtige
aangelegenheid,tensterksteaan ;. want_,,ofsohoonookvan .
hemverschillende, zal hijwelvanhemkunnenleeren,
entewenshemalseenxivoortre$elijkenbreederin cuRasTV sliefkripgen.
»riULVS,"

letsbetrefende's HeilandsMenschsvarrding. 'sGraven-hage bzjff .P .de SwartenZoon .1840. In kl.8vo .
16bi.
ProeveseveraameengeschakeldevoorstellangderChristehke. Gel4ofswaarheden. (Aa bestaaxdellfederlandsch .e
flervarmade Gelbofsbel~deni.s hoofdwkelijhgevolgd .)
'sCrzwenhage,bil'H .P. deSwartenZoon In hi.$ve .
83b1 .
Eenendezelfdconsgeheelonbbekendepersoonsehijntde
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Schrijver van 4eze beideStukjestozijn, Inheteezsto
meenthijtokunnenbewijzen,,datuorindenBijbclgea no,egzamegrondenbestaan, teraannemingnictslechts
H dermogelijkheid ,maarookderhoogematevan .wear`
1> schijnlijkheidcenermenschwordingvancn RIST us,pok
»buitendentandenual,en weldoormiddel eenergewene
mgeboorte." Referent.steltallezulkespeeulatiwebeschou+
wingeningelijkcnrangmetdeoudovragenaardentoestandvandimensehheidopaarde,indien .&DAm nietgezondigdhadde .,naardevereischten van denlVliddelaar,
endergelijkeonderzoekingennaarhetgene, datkongeweest zijn, welkehemzeerijdelennutteloostoeschijnen :
eriszooveeltoweten .ennatosporenenitrenthotgone,
datwerkelijkgeweestis, en nngis,enzijnzal,datwij
onswaarlijkmetzulkehespiegelingen aver hetrijkdermogolijkhedenvanhetverledene,datisdoorgaans datder
droomenenhersenschimmen,nietbehoevenoptohouden,
Ref.heeftdusookgeenlust,omdehieraangevoerdomeeningenbewijzcntotoetsen, enboudthetdaarvoor,dat
ditStukjewelonderdesSchrijverspapierenhadkunnenm
blijvenberusten .
Hetzelfdemeenenwijtomoetenzeggenvanhettweede
Stukje. Inhet Yoorberigt regtdeSchrijver , dat»de
11 GoddelijkcVerbondstrouwdovastigheid isvanbetKoningrijkderhemelen ." De Goddelijkctrouw,oja!war
waaromjuist Verbondstrouw , enwel , zooatis
hetverderbepaaldnoemt,dotrouwvan»eeneigenlijk gezegd
»Huwclijksverbond" ?! Wiewedthansnict,dat Verbond
inthenzinsynoniemismet Inrigting,Schikking, endat
dohuwelijkstrouw, insommigeplaatsenderProfeton,
slecbiseenezinnebeeldigevoorstelllngisdcvbetcokkingvan
r E nove , alsdeneenigenwarenGod,op zinBleschermvolk Israel? Enwatredenzouorduszijn, om ditover
tobrengenopdeGoddelijkeinrigting,totNeiltierwereld,
clout JE a U sc H ass TY stotstandgobragt ? watt@den,dot
»devermeldingdaarvan-",gelijkdeSchrijver rogt, »oene
»voornatneplaatszoumoetenvindenineenosielselmntige
»voordragtderChristel!ijkeGeloofswaarheden" ? watreden,
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omdaartoedeoude IVederlandsehe Geloofsbel~denisder
HervormdeKerk hoofdzakelijktovolgen ;nueensmetal1e
haregebrekennaarstofenvormopnieuwwoordelijkover
tonemen,daneenshaardoorvelerleiweglatingen, bijvoegingenenveranderingen , eeneomgewerktegedaante
togeven , endegezegdemaniervanvoorstellingnietalleen
daarintovlechten , maarookhetalshetUnehoofdpunt
optogeven , omwelksgemisindeleerderHervormde
KerkdeSchrijverbl .68verklaart, dat))z41zooalszij
daarligt,onaannemelijkis" ;terwijlhetandereeenpunt
is,waarinhijzichmethaarnietvereenigt,(bl .69)namelijkdezoogenaamdeonvoorwaardelijke ofonontwijkbarevaorverordening,als inzijnoogmetdeH .Schrift
strijdig . - InderdaadhetgeheelkomtRef .vooralseen
ingratus etingloriuslabor, welkenhijnietwilnavolgen,
wantdanzouhijligteonbockjekunnenschrijven, zoo
grootalshetbovengenoemde : enwatzouhetPublieker
bijwinnen,danconenoodeloozeherhalingvanhetreeds
fang en dikwijlsgezegde?endushiermede punctum
finale !

Degeregtel~k-geneeskundigegronden , tervr~spraakvan

D .B., beschuldigd vanKindermoord,getoetstdoor
. . H . GO UWE enm . LUSIN n, Stads-Heelmeestersen
VerloskundigentoAlkmaar(als Experts indezengebruikt.) TeAmsterdam, b~S.J. Prins .1840. In
gr.8vo ..IVen 30 bl. f :- 40 .

T weeredenenhebben,blilkenshetVoorberigt,

totde
uitgavevanditgeschriftaanlciding gegeven . Eenebeschuldigdevankindermoordwordvrijgesproken, endat
welopgeregtclijk-geneeskundigeoverwegingen, inhotvonnisvoorkoznende,geheelverschillendevanhotgevoclender
indezezaakzichnoemende Experts . Tenanderewilden
deuitgeversgaarnedegeregtclijk-geneeskundige overwegingeninhetvonnistentoetsbrengenaanhetgeendewetensehapleertendeondervindingbevestigt . Deaanmer-
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kingen,doorhenopdezeoverwegingengemaakt,hopen
zij , datgenoegzaamzullenzijnterverdedigingvan hun
gevoclen . Hotverslag,zeggendeuitgevers, isdeaandachtderkunstbroederstenvoilewaardig, enzijwenschen,datzijermooralgemeenopgevestigdmogeworden .
WijvooronderstellenbetderSchrijverenbedoelingtozijn ,
datdoaandachtoverhotalgemeenmeerbijgeregtelijkgeneeskundigeonderwerpenmoge bepaaldworden ;iets,
hetwelkzoowenschelijkalsnoodigschijnt, wanneermen
vandozentakderwetenschap, inonsland,hoortverklaren,datdezelvezichnueersteenigzinsbegirttoverheffenuitdenstaatvankindschheid, waarindezelvetot
dusverreverkeerde. EenwetenschappelijkGenootschap
heeftnogin1838 eene vraagterheantwoordingvoorge .
steld, beginnende : »DaardouitoefeningderGeregtelijke
»Genceskundeinonslandvoor aanmerkel~ke verbeteringert
»vatbaaris , zooverlangtbetGenootsehap,enz .teneinde
»indevoordemaatschappijhoogstgewigtigeaangelegen»heidconegewenschteveranderingtotstand gebragtto
»zien ." Zooverseonsbekendis,worddezevraagniet
beantwoord,enzalmisschienookmoeijelijkmetgoodgevolgbeantwoordkunnenworden,wantbetaanwijzenvan
leemtenstaatgelijkmetbet veritasodiumparit! Maar
laatonszoodanigenarbeidoverlatenaandegenen, diezich
daartoeopgewektzullengevoclen, diedenzelvenmetkennisvanzaken,meteongoodgevolgkunnenendernemen,
endaninelkgevalverlichteennietinconofanderpunt
gekrenktebeoordeelaarsmogenvinden, doordeaanwijzingvangebrekenindeGeregtelijkeGeneeskunde, welke
zijzoudenmeenen'zichtomoetenaantrekken .
HotonderhavigewerkjeiseongevQlgvandevrijspraak
corerbeschuldigdevankindermoord,opgrondvangeregtelijk-geneeskundigegronden,inbetvonnisvoorkomende,
welkenietalszoodaniginbetsohouwberigtvervatzijn .
Zionwijdozaak tvel in,dankomtbetgevoclen derExperts hieropneder : datorgeeneandereredenvoorden
dooddeskindsheeftkunnengevondenwordendandestork
toegesnoerdekoord omdenhals,welke, opzuikeene
E
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wijzebii een levend kindaangelegd,dendoodonvermijdelijktengevolge moot hobben,enwaaraanzijdesterke
eongestic(ophooping vanbloed)naarhothoofdenden
graadvanaanvankelijkbederfvanditgedeelteboventhen
vanhetoverigligchaamvermeenentomoeten toeschrijyen ;zoodathot Experts voorkomt,dathetkind,tengevolgevandendoordenstropbelemmerdenterugvocrvan
hetbloodnitdehersenen ,aan beroerte isoverleden .Terwijldeliljkschouwingmetregtgeprezenis, enonderde
tegenwoordigegesteldheid derGeregtelijke Geneeskunde
aanvelentenvoorbeeldezoudekunnendienen, zooschijnende Experts indegevolgtrekkingenmindergelukkig
geweesttozijn ;menzoubijnazeggen, dat'zijtoverre
gegaanzijn,enhotdenverdedigergemakkelijkgernaakt
hebben .,metzulkeongoodgevolgvoorzijneclienteto
spreken . Wanneererracerdan vermeeden bestond,dat
hetkindmetdekoordterfloodgebragt ware,eerstdan
zonmenzulkconegevolgtrekkingkunnenmaken . Maar
inditgevalkandodoodnietcnkel eR alleenaanzulkcone
wijaevanhandelentoegeschreven worden ; hetkindken
voorafwelopeeneanderewijze omhotIevengekomen
zijn , waarop wrj strakszullenterugkomen. Detoestand,
waarinhotkindgevondenis,kanookalleenhergevolg
zijavanhetgeendemoeder later gedaanheeft,om,door
hetkindzoovermogelijknitdenwegtoraimen, daardoorhaveschandetobedekken .Devraagishi-6rnietzoo
seer,offretkind na dogeboorteheeft geleefd, alswel,
ofhot gworgd is,ofopanderewijzehetIevenverloren
heeft. Inditanderegevalkandemoedernietvanverzuimvrijgepleitworden ;hetkindkangezegdwordendoor
harezorgeloosheid,metofzonderopzet,hot]eventohebben :moetenderven,maarzij heefthetkindnietdadelijk
terdoodgebragt . Laatbetookniet waarschijnlq,k zijn ,
datdemoedernagenoegbewusteloosheeftgelegen ,enhot
kindgedarend'eeonhalf tint onverzorgdisgebleven,(Rec .
treedtkaeschheidshalveingeesebijzonderheden)onmoge1iTh en zondervoorbeeldisditpierende ondervinding
strdterniettegen . Dozetijd isnicerdantoereikend,om
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enkindtodoensterven,althans,hetstelligindenschijndoodtodoenovergaan .Gewaagdkomtbetonsookvoor,
degevondencongestie(indienmenuitdelijkschouwing
kanopmaken,datzijbestaanheeft)metharegevolgen
alleenaandenstroptowillentoeschrijven .DeExperts
tochhebbenreedsinhunRapport,bl .8,gezegd,datde
hersensreedszoodanigdoorbederfwarenaangetast,dat
zijtoteonnaauwkeurigonderzoekongeschiktwaren,en
betvooralondoenlijkwas,omtoonderzoeken,ofereenig
cxtravasaat(uitgestortblood)opdebasis(denbodemvan
betbekkeneel)aanwezigwas,doorsomsaanwezigeverbrekingderhersenboezems,(beter :uitstortingvanblued
indohersenholligheden)hetwelkbijdealgemeenesterke
opvullingderbloedvatenvanbethoofdzeerwaarschijnlijk
was .Hoekannubijzulkeenegesteldheidmetcenige
zekerheiduitspraakgedaanwordenineenezaak,waar
meteenestelligeuitspraakbetlevengemoeidis .Watnu
deonderzochtstedeelcnaandenhatsbetreft,dobevoncleneveranderingenbehoevenniettoegeschreventoworden
aaneenenogbijbetlevenplaatsgehadhebbendeomsnoering ;dekoord,ontniddellijknadendoodomdenpals
gelegd,endezwaartedersteenen,moestendezelfdeuitwerkinghebben,ofditbijbetlevengeschiedware .Hoe
debeschuldigdeaanbettouwgekomenis,ofdittoevallig
metdesteenenterplaatseaanwezig,danvoorbedachtelijk
voorafreedsdaarneergelegdwas,ditbehoortniettotde
bemoeijingendergeregtelijk-geneeskundigen .Eenigzins
gewaagdschijntoakdeaandrang,oflieverdewijze,hoe
deExpertshungevoelenomtrentdendoodvanbetkind
trachtentobevestigen .Daartoezoudestrekkendeechymosisterplaatsevandekoord,enverderbetafzijnvan
iederverschijnselofkenteeken,datals!oorzaakofgevoig
vaneon'natuurlijkenofopeeneanderewijzegewelddarligendoodkonbeschouwdworden .Terontlastingvande
beschuldigdezoudemenhiertegenzeerwelinbetmidden
kunnenbrengen,dateenpasgeborenkind,onkinde
maandJunij,echterindennachtofmorgenstond,gedurendeeonhalfuur,,tendereenigeverzarging,naakton
E2
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geheel aanzichzelfovergelaten,doorkoudestervenkan ;
hotzijdatdoordekoudehotpasontwikkeldeleven , hot
zenuwlevenverlamdtvordt,ofookdoorterugdrijvingvan
hetbloodnaardeademhalingswerktuigenenhersenendeze
deelenalsmetbloodoverstelpten onwerkzaamworden .
Menvergetetochniet,datdeademhalingbijhetgeboren
kindzichwelplotselinginstelt ; maardatzijindatoogenbliknietvolledigontwikkeldisenelkeeenigzinsbelangrijketegenwerkingofstoornishaarspoedigwederomgeheel
onderdrukkenendoenstakenkan .
Zonderineenigopzigtpartijtowillentrekkentegende
Heeren Experts, aanwierbehoorlijkonderzoekwij . gelijk
reedsgezegdis,alleregtlatenwedervaren,kunnen wij
onsechterinzooverrewelvereenigenmetdenverdedigei
derbeschuldigde,dat,ookaannemendedathotkind levendgeborenis, hetwelkzeerwaarschijnlijkis , hotevenwelnietbewezenis,dathot vermoord was, daarhet
.zeermogelijkis,dathotnadegeboorte,dooreenigtoeval,wasgestorven . MetdeSchrijverskanmenzeggen
»Regtjammerthotons,datwijbij hotvoordragender
»pleitredeniettegenwoordiggeweest zijn,teneindeto
»hebbenkunnenhooren,hoedoverdedigeruitdozeSchrij»vers , (bl .24genoemd)dieonsinhotgeheelnictvreemd
»zijn,datresultaatheeftwetentotrekken,ofalthansbij
»denRegter,diewaarschijnlijkdaaropzijnegeneeskundige
overwegingeninhetvonnisheeftgegrond,ingangheeft
»kunnenvinden ."
Maarwijzouden,dusvoortgaande, touitvoerigworden . Naaronzeovertuiginghotgeval , zooalshotingoschriftevooronsligt,beoordeclcnde,zouden wijbescheidenlijkvanoordeelzijn,datdeRegtertoveelheefttoegegevenaanhotdenkbeeld,dathotkind nietlevend zoude
.geboren,of indegeboorte kon gestorven zijn,welkgevoelendoor dc Experts, indienalnietwederlegd,toch
zooverzwaktisdoorderzelvergronden,dathetmeerdan
waarschijnlijkis,dathotkind nadegeboortenoggeleefd
heeft . Vandenanderenkantzijnechterookde Experts
toverregegaan, enhebbenzij nietbewezen , dat do dood

OVEREEN'IUNDERMOORD .

0

van hetkinddoorde toesnoeringvandenhalsis towege

gebragt. Waarschijnlijkhebbenbierniet voleoorzaken
zamengewerkt,gelijk wijbovenreedsvermeldhebben ;
maar onmiskenbareenzekerekenteekenenvanberoerte,
oflatenwijzeggenvanbloedsoverstelping,uitstortingvan
blood,enz .zijnbiernietvoorhanden . Deverschilleade
wijzenvanstervenvanpasgeborenekinderen,bl .28 , hebbentochgeenezulkeeigendommelijkekenteckenen, dater
nietnaardewijzevanstervenzoudekunnen gegistworden,vooralwanneermenomtrentdenwarenaardvanden
flood, ombijzondereredenen , nietnaarwaarheidingelichtwordt . Werktuigen,diereedsinbederfzijnovergegaan,kunnenomtrentderzelver vroegerenwareilaard
nietmetzekerheidbeoordeeldworden . Aanzeervelebedenkingenistevensdeoordeelvellingder Experts,bl. 29,
onderhevig : »Welkeonlangtijdsbestekmen bierook
»zoudewillengissen , ishottochzeker,datditnietzoo
»langbeeftkunnenzijn,datbetkinddaardoorzoudezijn
»gestorven ." Daarentegenkanmenzichmetdelaatste
gevolgtrekkingzeerwelvereenigen : »Maar(bl .29)ook
))dwingenonsdebekendeomstandigheden,dievoor, (?)
»gedurende (?) ennadebevallinghebbenplaatsgehad,
»ombiereenesnelleenzeervoorspoedige bevallingto
»nwetenaannemen ."
Omtrenteene en anderemeerverloskundigeaanmerking
weiddenwijmetvoordachtnietuit,omdatditTijdschrift
intovelerhandenkomt .
DemededeelingvanditgevalisalsconebelangrijkebijdragetotdeGeregtelijkeGeneeskundetobeschouwen, en
de Experts hebbenderwetenschapdaardooreenedienst
bewezen .
Verhandeling over V ONDE L ens HA a SPEARE alsTreurspeldichters . Door K . sIJRRAiiDI . Uitqegevendoor TETLER ' s
tweedeGenootschap . TeIlaarlem,by deErven F .Bohn .
1841 .Ingr .4to .220blUf 2- 80 .
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strejct terbeantwoordingdervraagdoor TEYL E R's tweede
Genootschapuitgeschreven,waarbijverlangdwerd :eeneaesthetisch-critischvergelijkendebeschouwingvans RAK s PE ARR
en V o RDEL alsTreurspeldicbters,zootenaanzienvanoorspronkelijkheid,alsvangepastenavolgingdernude tragici .
Dezevraagschijutingewikkeldtovooronderstellen,datbeide
Dishtersdeoude tragici gekendeninmindereofmeerdere
matenagevolgdhadden ; iets,'tgeentenaanzienvans R A K s?EARR moeijelijktobewijzenzouzijn .Ookisertnsschen
VottDEL en SKAHSPEARE ongetwijfeldtoveelversehil,om
niteerievergelijkendebeschouwingveelliehttoverwachten ;hetziju,omonsdusuittedrukken, incommensurabele
grootheden .
DeSchrijver,wiensYerhandelingmetgoudbekroondis,
endieoveralblijkengeeftvanzijnengoedensmaak,helder
verstand,enuitnemendegeschiktheid,omoverdramatische
kunsttooordeelen,heeft,zooalsduidelijknitzijnantwoord
blijkt,dezezwarighedenzeerwelingezien . Hijgeeftdus
eigenlijkmeereenebeschouwingvan V ox DE L ens R AKSPEARE,
alsTreurspeldichterselkin'tbijzonderbeschouwd,danwel
eenevergelijkingtussehenbeiden . Hoebetzij , deopgevers
dervraagwarenmethetantwoordtevreden, en wij mogen
onzeLetterkundegelukwensehen,datzij,doorbetuitsehrijendezervraag,ecuzoowelbewerktenkeurigopgesteld
,gesehrifthebbenuitgelokt .
IndeInleidinggeeftdeHeersrJ RRA x D ztweewijzenvan
beschouwenop,omoverdemeerdereofminderewaarde
vanletterkundigevoortbrengselstooordeelen . Menkan
zich,namelijk,gersteenvolmaaktbeeld,eenideaalvormen
vandatgene,watdezeofgenesoortvanletterkundigevoortbrengselenbehoorttokenschetsen,endaaraan,alsaaneenen
volmaaktenmaatstaf,demeerdereofminderevoortreflelijkheidvaneenigproductdiersoort 4 netsen .Inbetafgetrokkene
beschouwd,isdezetoetsdeeenigeware . Maarmenkan
ook,indetweedeplaats,lettenopdentijdendeomstandigheden,waarineenSehrijverleefde,opdentoestandder
besehavingvanzijnelandgenooten,inEenwoordopal,wat
totzijnevormingheeftbijgedragen .Bepaaltdeeerstewijze
vanbespltouwendevolstrektewaardevanbet kunstwerk,
detweedeisonmisbaar,omdeverdienstenvanden kunstenaar onpartijdigtoschatten . Beidedezewijzevanbeschouwenanbeoordeelenmoetmengevolgelijkvereenigen,wan-
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ueermendeverdienstonvantweeversohillendaSehrijver3
metelkanderwilvergEelijken . Terlieslissingvandatgene
wathetTreurspelkenmerkt,bedieutdoSchrijverzichvan
debepalingvandenIloogleeraar P.VArr LraanaoBaoawEa :
• HetTreurspeliseenernstigdrarnatischdiehtstuk,'twelk
sineenebelangrijkegebeurtenishetmenschelijklijdenvoor.stelt,metoogmerkomonsmedelijdenmetanderenenbet
.bewustzijnvanonzeeigeneafhankelijkheidvandergelijke
ofandereongelukkendoelmatigtowijzigen ." Metden
ernstigenaardvanhetTreurspelisbet,zijusoQrdeels,echternietonbegtaanbaar,datereenekorteentoevalligeafwisselingvandentreurtoonmetdenluebtigerenvrolijker
loonvanbetBlijspelplantshebbe . Ilijontkentniet,Bat
dievereenigingwansmaakis,maarzij neemtdeneigenlijkengeest-vanhotAuknietweg . Do algemeene, indrrk
vanhotgeheelbeslist,ofbetdenneamvaneenernstig
dichtstukverdient,oflienonwaardig is. Wanneermen
aanbeteindegekomenis,zaldeindrukvanhetniettragischealsonwillekeurigverloren ziju,en deindrukvanbet
tragischealleenbleefoverig .-- Voortsisbetmiskenning
vandenwarenacrddesTreurspels,wanneermen van betzolvezedekundigeIPeringenverwaeht . Nedelijdenenvrees
weltobesturen,totveredelingvanbetbut,isbeteanige
zedelijkedoel,'twelkmenaanbetTreurspelmagtoeschrijven .
NadeInleiding,waarvanwijdenhoofdrakelijkeninhoud
hebbenopgegeven,gnatsrJaaaanrtotdebehandelingvan
zijneigenlijkonderwerpover . HeteersteHoofdstukhandelt
over V00DEL en zijneTreurspelenenishotuitvoerigstebehandeld(hI .15-122). DeSchrijverleertonsde-omstandighedenkennen,dieopVorrnEL'svorminginvloodhebben
gehad,achetatdegeschiedenisvanbetNederiluitseheToo .
neel,endebaogte,oflieverdolaagte,wasrophotstond,
teenvorrn E r. optrad, enduetonsderedenenkennen,
waaromslechtsweinigevanzijnestukkententooneelewardengevoerd . (Hoeverschillendisookhierinwederoni
vo itDZ LvandentooneelspeleudenEngelsehenTreurspeldiehter !) . Bijdebeoordeelingvan V orrnsL'sTreurspelen
bepaaltzichonzeSchrijveralleenbijdeoorspronkelijke
stukken,zonderopzettelijkoverzijnevertalingerltospreken . Bijtoontaan .;hoevor ns Lagar de wettenen rege=
lea,die annlist GxieksahsTreurspeloutloend wareu,val-
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gensdevoorschriftenvan ARI8TOTELES, zijneTreurspelen
trachtteintorigten,enhaalthierbijdeVoorredevanden
Jeptha Ran . Watdekeuzederonderwerpenbetreft, voNDEL ontleendeveleaandebijbelschegesehiedboeken,welke
keuzedeHeer sIJRR AN DI metvelegrondenverdedigt .
{WannerdeSchrijverzegt,datdegeschiedenisvanbet
l\ieuweVerbond VONDEL totgeenenkelstukdestoffeheeft
opgeleverd,(bl .26)danisditeenkleinemisslag,waarhij
vooreenoogenblikden PeterenPauwels vergat,een,gelijkbijlaterzegt,aleTreurspelhoogstgebrekkigstuk(bl .
34)] .Indezeenookindeandereonderwerpenzijner
Treurspelenvindtmendoorgaansdattragischernstigekarakter,hetwelkeenderhoofdvereischtenvaneenwaar
Treurspelis. Inden Lucifer pat bettooneelbuitenden
kringdermenschelijkegewaarwordingenom ;hierisgeene
menschelijkedeugd,geenemenschelijkeboosheid,geenmenschelijklijden ;endaaromisditvoortbrengsel,hoezeereen
meesterstukderpoezij,nietalseengewoonTreurspelto
beschouwen . Inden Palamedes, waarmede sIJRR ANDI boogelijkisingenomen,isvo NDEL betnaastbijbetGrieksche
Treurspelgebleven .
Denavolgingderonde tragici meentdeSchrijvertoregt
bij VONDEL minderinenkeleplaatsenangstvaliigtomoeten
opzoeken,daninden gang enaanlegvanbetgeheelzijner
Treurspelen .Intussehenkende VONDEL betGriekscheTreurspelsleehtsgebrekkig,vooraluit A RIsTOT ELES ; en,terwijlhijzichbijenkelestukkenmeteeneLatijnsehevertalingbehielp,hadhijzekerbetmeestvanaliendenLatijnschen tragicuss ENECA bestudeerd . Denavolgingder0uden
blijktvooreerstindeeenvoudigheidvanplan,devermijdingvaningeivikkeldheidderfabel . DeSchrijvertoont
ditnaderaandooreenevergelijkingtnsschen VONDEL''8
MariaStuart enbetTreurspelvan SCHILLER overhetzelfde
onderwerp . Gewoonlijkvoert V o NDE-L ookslechtseengeringgetalpersonententooneele . Watdeinvoeringder
Reijenin VONDEL ' S Treurspelenbetreft,betvaltnietto
ontkennen,dathijdebedoelingenbeteekenisvanden
GriekschenReinietbegrepenheeft,endatdeReijenbij
hemzeldenmethetstukzoozijnzamengeweven,datzij
nietgereedelijkzoudenkunnenwordengemist .Hunnetaax
bepaaltzichgewoonlijktotbetopzingenvanlierzangen
tusseheniederbedrijfderhandeling,welkealsdichtstuk-

PRUJSVERHANDELING .

73

kendikwerfeenehoogewaardehebbenenonderdeverhevenstevoortbrengseelszijner Maze behooren .Oekdeverschillendeeenheden,diedoor ARIST o TELE8 alswettenzijn
vastgesteld,beschouwdehijalsonmisbarevereischtenvan
zijneTreurspelen . Deeenheidvanplaatsvattehijnogtans
geheelandersopdande Grieken . DezekendenonzeeigenlijkgezegdeSchouwburgenniet ;onstooneelmetdeszelfs
kunstigentoestel,waardoordegemakkelijkeverwisseling
onzerschermenwordttoweeggebragt,washunvreemd .
Runtooneelstonddusnoodzakelijkonverwriktvastopde
=plaats,diezijeenmaalalsdeschouwplaatsderhandeling
n haddengekozen .
DeRei ,diebettooneelgeenoogenblik
=verliet,maaktebetookonmogelijk,omaanverschillende
*plaatsentodenken,"(bl .53) . Inzulkenstrengenzinvatte
vo N.DEL deeenheidvanplaatsgeenszinsop . .Menmoge
zeggenwatmenwil,datgedarigverplaatsenderverbeel,dingisGenemindervoordeeligezijdevanbetgemisder
yeenheidvanplaats,datoverigensvoordenDichterzeker
v ookzijnegunstigezijdeheeft,omdatbethemdeschikking
Penbijeenbrengingderpersonengemakkelijkmaakt . Men
=mogedoorprachtvandecorationdietooneelveranderingen
• l uisterbijzettenenbijvaldoererlangen,ikachtzevoor
• d enindrukvanbetgeheelschadelijk . Ikbondbetdaar*voor,dateenTreurspelmeerafwijktvanbetideaalder
volkomenheid,
, naarmatebetmeerdievolstrekteeenheid
vanplaatsnitbetoogverliest,"(bl .56 .)
Hetisnneenalgemeenaangenomengebruik,datelk
Treurspelbestaatnitvij£bedrijven .DezeverdeelingiswillekearigennietindenaardvanbetTreurspelgegrond .
Vo IIDEL meende,datzijonmisbaarwas,enheeftdaardoor
indenuitwendigenvormzijnerTreurspelendikwerf,zooals
deSchrijvermetoordeelkundigeproevenstaaft,eenehoogst
gebrekkigeafbrekingderbedrijven,waarinhijzijneTreurspelenverdeelt .
Eenvoudigerwaszekerdeverdeelingvan
ARISTOTELES . wanneerhij,behalvedenRei,slechtsdrie
d eelenineenTreurspelonderseheidde,den prologus, van
=denaanvangdesstuksoftotaandeneerstenreizang,de
episode, vandaartotaandenlaatstentangvanbetkoor
• l oopende,enden exodus ofbetslot,datdeontknooping
=behelst,"(bl .62) . Indezedriedeelenisdegeheeleohtwikkelingvanbetonderwerpbegrepen . Heteerstemoetde
belangstellingvandenaanschouwerwekkenendeuiteenzet1P
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tingvan bet onderwerp bevatten . Totdezeinleidingbehoort
veelkunstentact,omdenaanschouwerongedwongento
stemmenvoorhetgeenbijin 't vervolgtowachtenhebbe .
V 0ft DEL heeftdikwerfdetankdeter expositie tan bovenaardscheofhelsehewezensopgedragen,waaroveroozeSchrijverhensteregtgispt . Gepasterisbet,dathijinandere
stakkendenheldvanbetTreurspelineenealleenspraakal
datgeneduetvermelden,wettotregtbegripvanbetonderwerp, totverplaatsingindebijzondereomstandigheden,
waarinhijzichbevindt,voorafdientgezegdtoworden .
(Palamedes,GijsbrochtvanAemstel) . Intusschenzijndeze
alleensprakentogerekt,ookdoorvermeldingvanbijzonderheden, die met betstukzelveinweinigverbandstaan .
1lramatiseherisdewijze,waaropin MariaStuart dobehandelingvanbetonderwerpwordtvoorbereid(eengesprek
tusschendenbiechtvader enn ELVIN , denhofmeesterder
gevangeneKoningin) ; nogmeeriszulksbetgevalin Jeptha eninde BatavischeGebroeders, inwelklaatstestuk
vandenaanvangofgangen]evenis . Debehandelingder
expositie isdusbij VONDEL zeerongelijk . In de episode,de
trapsw1jzeontwikkelingvandestof,endeontknoopingof
exodus,die SYBRANDI inzijnebescbouwingvereenigt,be ..
paalthijzichhoofdzakelijkbij JosephinDothan,Jeptha,
Palamedes en GijsbrechtvanAemstel. Hijt'oontaan,hoeveelvoortreffelijkserindeneenvoudigengangvanbetplan
overbetgeheelvaltoptomerken,enhoeookvoruzi
daarindeOudennavolgde,datbetslotverschiltnadegewoneontknoopingenderlatereTreurspelen . =Naarmatebet
,onderwerpingewikkelderisgeworden,naarmateermeer
.intrigue ofverwarringisingebragt,endenieuwsgierigheid
aa omtowetenhoedanighoteindezijnzal,meerisgeprik,keld,isookdepoezijvanminderbelanggeworden . Wan,veerbetlotvandenheldofdeheldinisbeslist,zoovalt
Pernietsmeertozeggen,zooiserniets,wetmeerbelang
, inboezemt . AnderswasbetbijdeOuden . Deeenvoudig,heidvandefabelspandedenieuwsgierigheidveelminder ;
,ja,zelfsdeonderwerpen,diehijvoorkeurwerdenbehnn .
, deld,warenzooalgemeeneninallehunnebijzonderheden
, bekend,daterale'twaregeenenieuwsgierigheidnaarden
afloopkonbestaan . Retwasbijhengeheeldichterlijkge, not,enmetwelgevallenvertoefdenzijhijdobesehouwing
,vandentoestand,waarindo exodus dohandelendepersonen
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hhd gebragt,"(bl .81,82) .Deveranderingenomkeez der
gewaarwordingenenaandoeningen van Filopajeb. v.inbet
laatstebedrijfvanden Jeptha makeneen'dieptragischen
indru1,wanneermenhaarbijdenaanvangvolblijdeverwachtingeneninbetgevoelvanvreugdeoverharenzege,
pralendenechtgenootengelukkigontwikkeldedochterbeeft
hoorenjuichen .S YBRAE D I maaktbierterplaatseopeenigo
gebrekenopmerkzaam,dieVOIDEL'sTreurspelenontsieren ;
zooalsdegerektezamenspraken,waarindikwerftweepersonenbeurtelingseenenregelzeggen,waarinbijveelligtde
Spreukrijkheidvan EURIPIDE 8 zochtnatovolgen,deongepastebijvoegsels, en betveronachtzamenvanbetkostuum
destijds.
InkaraktersehilderingheeftvornELveeluitstekendsgeleverd . SYBRAIVDI toontzulksvooraluitden Jeptha,door
dekaraktersvan Jeptha zelven,van Filopaje enIfrsinbet
lichttostellen,waarbijbijrijkeaanhalingenvanverschil .lendeplaatseninlascht ;voortsuitden Gjjsbrecht enden
Palamedes . Betvaltevenwelniettoontkennen,datvoHD ELzichoverbetalgemeen
daarbijslechtsvangrootetrek .
, kenbediendeendatdefijnere nuancen vanbetmenschelijkkarakterminderonderzijneopmerkingvielen,"bl .113 .
De- karakteeszijntoweiniggeindividualiseerd .Betzijnmeer
studiebeeldendanportretten .
Eenigebeschouwingenoverdepoezijvan vonDEL°s TreurspelenmakenbetslotuitvanditeersteHoofdstuk . Beer,
schappijoverdetaal,gemakkelijkeversificatie,beeldrijke
sehilderingmorkenwijgedurigbijhemop,enhetontbreekt
onzenSchrijvernietaanovervloedvanproeven,omtotbewijsdaarvarttokunnenaanhalen . BettweedeHoofdstuk
handeltover sHAK s PEARE enzijneTreurspelen(bl .123-208).
DeSchrijverzietzichbieropeengeheelanderveldverplaatst . ,VanbetklassiekeTreurspelgaanwijovertotbet
Promantische,vandenaauwgezetteinachtnemingvanalle
vastgestelderegelenenwettentot de vrije, jalosbandige
averonaehtzamingvanallebepalingen,"(bl .123) . Om
8H AR:8 PEARE onpartijdigtobeoordeelen,isbetnogmeer,
danbij V o RDEL, noodig,voorafbetoogopzijnegeschiedenis,opzijnentijdendeszelfsletterkunde,vooralmetbetrekkingtotbettooneel,tovestigen . DeSchrijverdeelt
danindeeersteplaatsbeknoptelijkdeweinigebijzonderhedenmede,dieonsnit etlevenvan s HA xs PEA a E beA
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kend zijn . Vervolgens werpthijeen'blikopdevoorgangersvan SH AKS PEARE endegebrekkigevoorbeelden,die
hijbij zijneverschijningonderzijne landgenootenvond .
.SHAKSPEARE kendedeklassiekenniet,ofschoon hijmiss schieneenigevertalingenhunnerhistoriseheSchrijvershad
.gelezen,endaaruitzijnewezenlijkgetrouweschildering
.vandezedenengewoontender Rorneinen ontleende,die
wij
j inzijnen Coriolanus en Julius Caesar bewonderen,"
(bl .130) .
Toteenebeoordeelingvan SHAHSPE ARE's stukkenovergaande,gevoeltdeSchrijverdemoeijelijkheid,omeene
juisteschiftingtomakentusschendiegenen,welketotzijn
eigenlijkonderwerpbehooren,endie,welkedaarvanmoetenwordenuitgesloten . .Menkandestukkenvan 8H AK.SPEARE indriesoortenverdeelen,inBlijspelen,inhisto.rischestukkenenromantischeTreurspelen . Deondergscheidingtusschendezebeidelaatstesoortenheefthare
.eigenaardigezwarigheid . IndeHistoriestukkenkomtdikswijlsnietweinig tragisch voor,eninderomantische
i. Treurspelenisdeingewikkeldheidenuitgebreidheidvan
hett onderwerpdikwijlszoogroot,datzijdaardoorschiertot
adeHistoriestukkenzondenwordenteruggebragt,"(hl .131).
Eenigzinswillekeurigkomthetonsvoor,datdeSchrijver
dehistorielestukkenvoorbijgaat,omzichenkeltotderomantischetobepalen,hoezeerbetdoordenrijkdomder
stofnoodigwas,zichbiereenigermatetobeperken .
Reteerste,watbieronderzochtwordt,is,inhoeverde
stukkenvan SH AKS PEARE ernstigedramatischedichtstukkenverdienengenoemdtoworden .Alsstelliggebrekmoet
wordenaangemerkt,datdepoetischegedurigmetdenprozastijlwordtafgewisseld . Hiermedestaatinverbandeen
evenafwisselendeovergangvandenernstigentotdenvrolijkenenluimigentoon . Menzoudittenonregtewillen
verdedigenmetdeopmerking,datookinbetmenschelijke
levenernstenvrolijkheidelkandergestadigafwisselen .Het
Treurspelisletsandersdaneenegetrouwekopijderwerkelijkheid ; hetisdichterlijkebeschouwingdeslevens,
pgyais AEAzfovwv . Wijkunnendatgebrekkigein 8H AKSPEARE weluitdeomstandigheden,waarin,enbetpubliek,
waarvoorhijschreef,verklarenenverontschuldigen,maar
prijzenkunnenwijhetniet,zoowijonsnietdooronberedeneerdevooringenomenheidwillenlatenwegslepen . . Maar
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,boemoetenwij flu dezeafwisselingvan poezij enproza,
.vanhoogenernstenvrolijkeluimbeschouwen? Iszijvan
*thenacrd,datonsbesluitzijnmoet :destukkenvan SHAKsSPEARE
kunnendennaamvanTreurspelennietdragen,
n omdatzijnietaanheteerstevereisohtevoldoenengeene
n ernstige
dramatische dichtstukken zijn ?" (bl .136 .) De
Schrijvermeent,datditzeeronbillijkzouwezen . Hetis
hierslechtsdevraag,hoedanigdedoorgaandeenalgemeene
indrukvanhetstukis . Enwanneerwijdandelezingvaa
lien Hamlet, den RingLear, den Macbeth, den Othello geeindigdhebben,deernstigeindrukzalbijonsnietontbreken,(bl .137 .) Slechtsvooreenoogenblikkanonzeaandaohtzichbijdevrolijkertooneelenbepalen . Warenzijer
niet, SIIAKSPEARS hadzuiverder,volmaakterTreurspelen
vervaardigd,.maarzijalleenkunnenhemdenroemvan
Treurspeldichternietbetwisten .
Watde eenheid vanonderwerpbetreft,hetzoudeonbillijkzijn,zoowijs RAK s PEARE's Treurspelenaanregels
wildentoetsenvanbethemonbekendeGriekscheTreurspel .
Inzijnebestestukkennogtansbestaatinderdaadeenheidvan
onderwerp,ofschoondieeenheidgeheelandersisgewijzigd
daninhetklassiekeTreurspel . Ookbijhemishetonderwerpontwijfeibaar een, maarhetisslechtsinalzijnedeelen
enonderdeelenontwikkeld,vandeeerstevoorbereidingtot
delaatstegevolgen .Zulkszietmenb .v .inden KingLear,
nogmeerinden RomeoandJuliet enz .Eenheidisbijhem
bewaard,maarzijisgeheelandersgewijzigdeninruimer
zingenomen,danbijdeOuden .
Deindruk , diens HAKSPEARE's bestestukkenmaken,is
ongetwijfelddiegene,welkein'talgemeendoorhetTreur .
spelwordtuitgewerkt . RetNedelijdenendeVreesworden
doordezelvelevendigopgewekt . Niettegenstaandenoodeloozeijselijkhedendikwerfzijnestukkenontsierenentooneelenvanruwheidenwreedheidonsgevoelbeleedigen,is
deindrukvanveleinderdaadechttragisch .
Watdebehandelingvanhetonderwerpbetreft,deverdeelingderTreurspeleninvijfbedrijvenisbij SJIAKSPEARE
nogongerijmderdanbij V o NDEL . Eenescheidingvanhet
onderwerpin prologus,episode en exodus kwambijden
EngelschenRichterniettopas . Alwattotdeinleidingbehoort,maaktbijhemeendeeluitvandebehandelingvan
hetstukzelve . Heteerstebedrijfvanden Hamlet heeftnog
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betmeestevandeeigensohappenvaneen' prslogus,volgens
dobepalingvanhetklassischeTreurspel,(bl .149 .)De
ingewittkeldheidderfabel,doorovertollige,dengangder
hoofdgebeurtenisstorendevoorvallen,duethemdikwerfver
vanbetspoordereenvondigheidafwijken . Zulkswordt
doordenSchrijvernitden Hamlet eangewezen. Veelgeregelder is do ontwikkelinginden Macbeth enden Othello ;
vooralinbetlaatstestukismeerordeenregelmaat,dan
wijindemeestevan sHAESPEA RE ' sTreurspelenvinden .
*Opdeontknoopingenzijndoorgaansdezelfdeaamnerkingen
tomakenalsopdenalgemeeneninhoudderstukken . Zij
,.zijntovol ;ergebeartdaarintoveel,wateigenlijkonv noodig is.
Dievierdubbelemooedinden Hamlet moge
seenigzinsgewettigdworden,omdatdeschuldigenmoesten
vallen,eneerstdoordendoodvan LA e ETE sbetgeheele
misdrijf
f konaandendagkomen ; maarwaartoeindenRoineo andJuliet eerstnogdemooedvanGraaf PARIS? Waars toeinden
Othello demooedvan EDIILIA ? Inden King
. Lear blijftschierniemandover,"(bl .161) . Totdojnistheldderontwikkelingbehoortookdegetrouwheidaanhet
kostnumdertijdenenvolken,dietentooneelewordengevoerd. Inzijnestukken,nitdeRomeinscheGeschiedenis
ontleend,bespeurtmen,gelijk wij reedsopmerkten,eene
verwonderlijkegetrouwheidindoschilderingvanzedenen
gewoonten ;maarindemeestestukkenzweefdehijonbeteageldinhetgebiedderverbeeldingrond,zonderzichomden
tijddergebeurtenis,lienhijdikwerfnieteensjuistbepaalde,eenigermatetobekommeren .
VonddeSchrijverindevoorafgaandebeschonwingenhijkansmeerstoftotberis'pingdantotlof,thans,overgaande
totdekarakterteekeningindeTreurspelenvansn AsSPEARE,
staathijopeennitgestrektveldvoorderijksteschoonhederl .
Teregtmeent hijin uitstekendekarakterteekeningdegroote
voortreffelijkheidvan SHAHSPEARE ' s Treurspelentomoeten
zoeken,(bl .163) . Dijtoontditineenigeproeven,vooral
in HAnLET, waaromtrenthijmet G(4ETnE instemt,datde
Dichter . einegrosseThat,anfeineSeelegelegt,dieder
Thatstichtgewachsenist," heeftwillenschilderen,andere
beschouwingenvan G o ETH E en SC a LEGEL metoordoelwederleggende,(bl .170) .Eveneensontleedthijdemeesterlijke
trekken,waarniedes H A K SPEARE NA CBETH enzijneechtgeI4oote, , endebekoorhjkekaraktersvan JULIRT ennrEsnE-
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toai,evenzeer alsdeafzigtelijkeboosbeidvandies honest
o, " met onhegdrjpelijke bnigzaamheidvantalentheeft
wetentoschetsen . Wijbeamenhettenvoile,wannecrde
Schrijver sa A x sP s AA z,omzijnekennisvanbetmenschelijk
hartendeszelfstogtenenaandoeningen,destudiewaardig
achtvanalien,dieerbelanginstellen,omdenmenschto
leerenkennen .
OmeindelijkdepoezijvansansrzAasbillijktobeoordeelea,behoortmenonder'toogtohouden,datsir
SPEARS zelfmisschiengeenvanzijnestukkeninbetliht
heeftgegeven,ennalatigschijntgeweesttozijn,omvoor
zijnenroemals auteur tozorgen ; nazijnendoodeerstwerd
ervanzijnestukkendoortooneelspelerseeneuitgavebecorgr3,enwijbegrijpenhieruitligtelijk,boo snAKSPAAas
inveleepzigtengebrekkigtotonsgekomeais,(bi .198) .
Mingepastekaeuzevanbeelden,zekeregezwollenheiden
gemanierdheidzijnechtergebreken,waarvanmenhemmet
dazeverklariegnietUrnzniveren . Zgwordeneohterrijkelijtcopgewogendoorrijkdomvang
chtenengroote
dramatischesehoonheden ; terwijltoonengangderverzen
zichgebeelvoegennaarbetonderwerp,nueensliefelijken
zoetv,loeijend,denwederkortenkrachtig .
HetderdeHoofdstukbehelsteenekorteslotsomvanhet
voorgaande,(bl .209-220 .) Inoozebeoordeelinggeheel
dengangderVerhandelinggevolgdenbekneptaldehoofdpnntenaangestipthebbeode,kinnenwijoverditHoofdstuk
fortzijn . SHAvsrsauE is oorspronkelijker,vosnssdoor
eijnenavolgingderOudeninwormeninigtiergzijnerTreurepelenuitnemender ;doeerstei .adramatischer, voff nsi, poetischer . seenvanbeidenheeftderolmaaktheidbereikt ;
dockbeidewaresTreurspeldichtersindeneelatenzindes
woards,enbeideverdienen,sehoondanookomverachilhitgeheeleHoofdleenderedenen,ijverigebestndering .
stnkwasreedsinontwikkeling,hijdenaandachtlgenlezer,
geduuendedengeheelengangderbehandeling . Bijcalmet
denSchrijverovereenstemmen,doordengeleidelijkengang
derredeneringmedegeveerd .
BeYerhandelingvandenBeer SIJESAND-i kenmerktziek
doornonegemakkelijkheid,welkeheatbestobawijsoplevert,
dat em Schrijverzijnonderwnrpmeesteris . Zooonzeuitvoenignsebetsletsheeftbehoudenvandiem .geWdelijken
vourtgang,lropenwij , datzijvelenzalopwekken,tande
iAo
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keurige Verhandelingzelvemetaandachttolezenennader
tooverwegen .YooralradenwijzulksjeugdigeDichtersaan,
die,ondanksdeweinigeaanmoediging,dieditverheven
yakderpoezijinonzedagenbijhetpubliekvindt,aanhet
nationaalTreurspelhunnevermogenseninspanningenzouden
willentoewijden .

AlgemeeneGeschiedenistendienstevanScholenenRaise1ijkOnderwjjs,doorn . POL, Ph .Th .M.,Litt .Ilum .
Doctor. IsteStuk.OudeGeschiedenis .ToAmsterdam,
bijJ. Aliiller .1841 . In yr.8vo .VI en2b2hi .f2-25 .
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eenyakvanstudiemagmetregtmeeropdealgemeene
belangstellingvangeleerdenenongeleerdenaanspraakmaken,dandeGeschiedenis . Wijmoltenonsderhalveverheugen,datdebeoefeningderzelvezichindelaatstejaren
ookinonsYaderlandiueeralgemeenheeftuitgebreid,en
datmetdetoenemendebeoefeningookdehulpmiddelenter
bevorderingderzelveinruimeremateaangroeijen .Tenblijke
daarvanstrekkendeonderscheideneSchetsenenHandleidingen,Leer-enLdesboeken,tendienstevanScholenenGymnasien,oftoteigenonderrigt,indelaatstejareninhet
lichtverschenen ; enonderdozebegroetenwijmetgenoegen
hothierbovenaangekondigdewerk,waaraanwijnietaarzeleneeneeervollepleatsonderdezelvetoetokennen . De
Schrijvervanhetzelve,diereedsdooranderewerkenvan
gesahied-enletterkundigeninhondbewijzen-ranzijntalent
enbekwaamheidheeftgegeven,steldezichtendoel,een
LeerboekvoordeGeschiedenistoleveren,hetwelk,gelijk
hijzegt, hetmiddenhieldtusschendezaakrijkebeknopt. heidvaneeneigecllijkHandbookendedikwijlsonmiddelijkekortheidvaneenedorreSchets" ;lieverzoudenwij
zeggen : tusscheneenedorreschetseneenuitvoeriggeschiedverhaal . Hetzelvezalindriestukkenverdeeldzijn,
waarvanthansheteerste,bevattende deOndeGeschiedenis
totaandenvalvanhetWesterscheR .Rijk,vooronsligt ;
en,voorzooverwijhieruitkunnenoordeelen,heeftdo
Schrijvergetoondvoorzijnetaakallezinsberekendtozijn .
Zijnworkonderscheidtzichdoorbeknoptheidenrijkdom
vanstof,gepaardaaneon'levendigenstijienhelderevoordragt,enbeveeltzichevenzeeraanvoordengenen,diehet
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eldersuitvoerigergelezeneineenkortgeheelwiloverzien,
alsvoorhem,dieeenbeknoptoverzigttotgrondslagvan
uitgebreiderstudiewenschttoleggen .Beidezullenbetmot
nutenbelangsteliinglezen . Zoogaarnewijderhalveaan
ditworkdenverdienden]oftoezwaaijen,kannenwijechter
nietontkennen,insommigeopzigten,hetzijeeneandere
wijzevanbehandeling,hetzijeenigemeerderenaauwkeurigheidvandenSchrijvertohebbengewenscht . Daarde
taakvaneen'Recensentenhetbelangderzaakgeenelofrede,maareenekritiekverlangen,meenenwijhieromtrent
ineenigebijzonderhedentomoetentreden .
De Inkiding begintmetdebepalingvanhetwoord Geschiedenis,Historie.
De Grieken (zegtdeSchrijvcr)bezigdendozennaamnietuitsluitendvoornavorschingofver.haalvangebeurtenissen,wearpastenbetbegripooktoe
opwaarnemingeninhotgebiedderNatuur . Vandaardo
.nitdrukkingNatuurlijkeHistorie,waardeeerstebeteeke=nisvangebeurtenissentotoponderzoekinhetalgemeen
,isuitgebreid ." Ditisnietjoistuitgedrukt ; eenonkundigealthanszoudeernitopmaken,datdeoorspronkelijke
beteekenisvanHistorieisnavorschingvangebenrtenissen,
(geschiedkundigonderzoek)endeuitgebreiderezinbijtoepassingdaaruitisafgeleid . Hotomgekeerdeiswaar . De
eerstebeteekenisvan kropIa isnavorschinginhetalgemeen,envervolgensishetmeerbepaaldelijkoponderzoek
vangebeurtenis(Geschiedenis)toegepast .
Inleid. blade .8geeftdeSchrijverzijneverdeelingder
OudeGeschiedenisaldusop : *DeOudeGeschiedeniswordt,
.naaronsinzien,opdegesehiktstewijzein vier perioden
. gescbeiden :1 .DeOostelijkeWereldtotopdenvalvan
. Perzie,J . v .C.2000-330 . 2 .DewestelijkeWereldtot
.opdenvalderGriekscheVrijheid,J .v.C.2000-330"
enz, Hierheeftblijkbaareenevergissingpleats,dearde
Schrijverals twee periodenopgeeft,hetgeeninderdaadslechts
tweeafdeelingenvaneeneendezelfdeperiodezijn : beideimmersvallenindenzelfdentijdkringvan2000-330v .C.Zoodat,volgensdozeverdeeling,deOudeGeschiedenisnietin
vier, maarin drie periodenisafgedeeld . Overigensisdit
eerstetijdperkdoordenSchrijverwataltoruimgenomen,
enhadlieverintweeperiodenmogengeseheidenworden,
voorennacYHus .Dozeoverweldigertochspeeltinzijne
EeuwinhetOostencone,ofschoonverschillende,echter
F
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Wetmingewigtigerol,denvijfEeuwenlater AUGDST usin
hetWesten :methemvangtvoor Griekenland zoowel,als
voor Aaie, eennieuwtijdperkaan .
Watdewijzevanbehandelingaangaat,steltdeSchrijver
totgrondslagdezoogenaamde synchronische verdeeling,terwijlhijde ethnographische daareanondergeschiktmaakt .In
doNieuweGeschiedenis,weardegebeurtenissenenlotgevallenderverschillendeVolkenenStatenineenzoonaauw
verbandmetelkanderstaan,isbuitentwijfeldezebehandelingswijzedeeenigeware ;moarindeOudeverdient,naar
onsoordeel,detegenovergesteldedovoorkeur . Hierstaan
de drie grooteafdeelingendermenecbheid,hetOosten,
GrlekenlandenItalic, bijnaelkeopzichzelve ;elkevolgt
hareneigenontwikkelingsgang,endeeenetreedtnade
andereophetwereldtooneeltovoorschijn .HotOostenhad
reedszijn'hoogstenbloeienluistergehad,teen Griekenland zijuschoonstetijdperknogmoestintreden ; en Griekenland wasreedsgezonken,toen Rome zijeenarmnaarde
wereldheerschappijuitstrekte . DusishotzooweImetden
algemeenengangderOudeGeschiedenisalsmetdebijzondereontwikkelingderonderseheidenehoofdvokkenovereenkomstig,totgrondslagtonemendeethnographischeverdeelingindezedriehoofdvakken :OosterscheVolken, Grieken,
en Romeinen ; endaarmedelaatzichtevensdealgemeene
verdeeinginvierperinden,bepaalddoorcv R as, ALEXANDER,AAGU8T us,ligtelijkvereenigen,daarinelkdeter
tijdperkeneenediergrooteafdeelingendehoofdplaatsbekleedt . Intusschenerkennenwij,datomtrentditpuntde
geaohtsteGeschiedschrijversvanelkanderafwijken ; weshalaewijonsgeenszinswillenaanmatigen,hieromtrentale
regtersuitspraaktodeen .
Gaanwijvervolgensna,inwelkeordedevolkenworden
gerangsehikt . VooralwillenwijbieropbetOosten,hetwelkdegrootstevericheidenheidoplevert,onceaandaoht
vestignn . DeSchrijververdeeltdeverschillendeVolkenen
StatenvanhetOosteningroepen,welkeaehtereenvolgens
in afzonderlijkeHoofdstukkenwordenbehandsid . Hoteerst
tredeade Assytiers,Babyloniers,Med'iers en Baetrieraop ;
vandnorleidthijonsnaar Scythie,China en Indie ; vervolgensnaar Arafie, Aethiopiie,Egypte en Paleetina ;eneindelijkkomenwijaan Phoenicie,Syrie, enz waarnade
GesehiedenisvanbetPerziseheRijkeonenaamvangneeint .
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Vragen wijnu,ofdezeordedoelmatig,metdennatuurlijkenzamenhangendeonderlingebetrekkingdervolkenin
overeenstemmingzij , zoomoetenwijditontkennendbeantwoorden. Ishetnatuurlijk,datmen,van Assyrie en Babylonie uitgaande,eerstnodeuitersteenbijnaonbekende
volkenvanhetOostentohebbenrondgereisd,in Syrie weder
aanlandt? StoatdeGeschiedenisder Assyriersen Babyloniers nietmetdievan Syrie, Phoe*iciu en Palestina in
hetnaauwsteverband ? Wordtdoorzoodanigeuomwegde
loopdertakenendezamenhangdergebeurtenissennietgestoord ? Wijerkennenhetmoeijelijkeeerierinallennpzigte
juisterangschikking ; evenweltwijfelenwijniet,ofdeSchrijverzal,bijnadereoverweging,aaneeneandereordegereedelijkdevoorkeurgeven .
bitoverdeverdeelingenordevanbehahding,doorden
Schrijvergevolgd . Wat2ijnenstijlenverhaaltrantaanbelangt,dezeiskortenzaakrijk, en tevensholderenonderhoudend ;evenwelmerktenwijindeopgavederzakenen
gebeurtenisseihierendaaronnaauwkeurigheden op, die
duidelijkeblijkendragenvanoverhaasting,waaropwijalzoo
meenendeaandachtdesSchrijverstomoetenvestigen .
DeOosterscheGeschiedeniswordtgeopendmeteene gepasteInleiding,waarinhettooneeldergebeurtenissenwordt
opengesteld . §1handeltoverdeliggingvart Azie ; §2over
deVolken,hetwelkaldusaanvangt(blade .15) : a Uitdeze
agesteldheidvanbetOostenvolgt,datdebewonersin twee
- grooteafdeelingenmoetengesplitstworden : 1 .debewos nersderRivieroevers,dieinlandbouwhunhoofdbestaan
avinden,enz .2 .destammen,dieopdevlakten(enBergen)
Djagtenveeteeltoefenen,"enz . flieriseene derde afdeelingoverhethoofdgezien,namelijkdie der .Kustvolken,
welkezichopdezeevaarttoeleggen ;die,ofschoonminder
talrijk,echternietmindergewigtigvoordeGeschiedenisis .
IloofdstukII, §1,handelendeover Assyrie, begint
meteenegeographisebebeschrijvingvanditRijk ;aldaar
lezenwij bladz. 19 : =Aandenoverkantvanden Tigris ligt
DeSchrijverbea hetwoeste,uitgestrekte Mesopotamia."
Tigris.
-OmtrentdeGedoelt, aan dezenkaW vanden
sehiedenisvanhetzoogenaamdeOudAssyrischeRijkkomt
bladz .20 hatvolgendevoor :,VijfEeuwenduurdedegroot+stebloei,ondermeerdondertigVorsten,°'enz . Ditis
eenemisrekening . DerijvanmeerdondertigYorsten,die
F2
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volgenscrBiiAsover Assyrie heerschten,vallennietineen
tijdperkvan vijf,, maarvanomstreeks dertien Eeuwen,van
Bladz .21plaatstdeSchrijver
PIR U stot OpSAR D ARAPALUS .
deverwoestingvan Nineve inbetJ .v.C.606 ; volgensde
juisterberekeningderOosterscheoudheidkennerswordtdew
zelvethansgesteldinhetJ .v .C .597 .
In§2,betreffende Babylonie, lezenwijaangaande B EBuCA D I E ZAR
betvolgende,bladz .23 : =EenVorstslechts
verdientindekorterijderonbeduidendeKoningenonze
Paandacht,NEEUCHODOAOZOItOf1EBUCADNEZAA,waarschijns hjk L AB YNETUS I, degemaalderKoninginTS ITO c R is.Tyrus ontkwamternaauwernood, Juda bezweekvoorhem,
a en Egypte's heerscherbeefdevoorzijn'naam .Hijwasde
a eigenlijkeverheerlijkervan Babylon, enzijnegemalinis
s waarschijnlijkdezooberoemde SEHIRAHI s."
Dezeopgaaf,
ofschooninfikscbetrekkenvervat,isechterwattokorten
toonbepaaldvoorderegeringvaneen'Vorst,dieeenezoo
gewigtigerolindeGeschiedenisvanbetOostenspeelt,als
IYEBUCADNPEZAR .
EnwatxiTocaisaanbelangt,datzijde
gemalinvan 1P EBU c AbNEz A R geweestzij,isslechtswaarschijnlijk ;dochdatzijdezelfdezougeweestzijnalsdezoo
beroemde BENIRAHIS, ishoogstonwaarschijnlijk,tenzijmen
degeheeleoud-Assyrischehistorievooreenefabelhoudeen
ineenlatertijdperkverplaatse ;eenestelling ;welkewijin
betmiddenlaten,maardiealthansmetdesSchrijversgevoelenomtrentbetgeschiedkundigbestaanvandatRijkDiet
strookt.Denkelijkheefthijalleenbedoeld,datdeberoemdebouwwerkento Babel, aans EHIRAHIS toegeschreven,
voornamelijkdoor HIT o CRI szijntotstandgebragt ; waaruit
echtergeenszinsvolgt,datbeidedezelfdepersoonzouden
geweestzijn.
HoofdstukIV,§3,behandelt Egypte, Sprekendeoverdeszelfslandsgesteldheidendeoverstroomingen,waaraanbet
zijnevruchtbaarheidtodankenbad,voegtdeSchrijveror
bij,bladz .37 : s Daarombeetook Egypte betgeschenkvanden
Nijl." EigenlijkDietgeheel Egypte, maarslechtshotdoor
deslibdes Nijls gevormde Delta-land. - Inbetverhaal
vandeGeschiedenisder Egyptenaren trokdenavolgende
plaats,betreffende Sethen ende Dodecarchie, onzeaandacht,bladz .39 :
Eenpriester, SETHUS, zettezichtegen
denwilderGodheidopdentroon,hetwelkzulkeeneverontwaardigingwekte,datbetganscheyolkopstonden
N
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.eindelijkbeslootbetbestuuraantwaalfVorstengezamenlijk
.optodragen (Dodecarchie) ." DitverhaalisdoordenSehrijverwataltovrijingekleed .H ER o D OT us,diedezeGeschie
denisheeftgeboekt,meldtonsnochdats ET ao N, tegenden
wilderGodheid,dentroonbemagtigde, - integendeelhg
schilderthemalseentrouwVorst,voorwiendeGodheid
wonderendeed, -nochdathetyolktegenhemopstond
entwaalfVorstenaanstelde ; eerstna SETD oa'sregeringontstondde Dodecarchie . OmtrentdezelaatstevervolgtdeSchrijveraldus : .OfschoondezeKoningen,totgedachtenisvan
hunneendragtigbestuur,denverbazenden Labyrinth bouw.den,duurdedieeensgezindheidnietlang,"enz . Ditis
overeenkomstigbetberigtvan DE a 0D o T us,dieechterhierin
schijntgefaaldtohebben . Volgeiisandereberigten,door
hetgevoelenderWereoudheidkundigenbevestigd,isdeLabyrinth, vanveelouderenoorsprong .
HoofdstukV,§1,alwaaroverde Phoeniciers gehandeldwordt,mistenwijonderdevermeldinghunnerkunstenenz., bladz .49,betletterschrift ( ,raouvlx47a ypdjAsazx),
zelfsdaaromopmerkenswaardig , omdat Griekenland hat
aan Phoenicie heefttodankengehad . Hetlettersehrift
doetonsnatuurlijkaanc A nnus,en CA D3 u8 aanbet BoeotischeThebe, volgens de overlevering eenePhoenicischekolonie,denken . Overdezeenanderegelijktijdige
volkplantingenleestmenbijdenSchrijver,indeGesehiedenisvan Griekenland, bladz .72,hatnavolgende : . Men
scbrijftaanc R c R orstoedestichtihgderAkropolisvan Athene,
aan CADMUS betbouwenvandenburgvan Thebe, enz .
.Debeideeerstenwordengezegdden Grieken deeerstebeschavingtohebbenmedegedeeld .Zijkwamenechterbeide
nitlanden,welketoenDogpasinopkomstwaren,endie
den Pmlasgers misschienweinigmeerleerenkondendan
.dezereedswisten . . . MenvergeteDiet,datdeoudstebeirigtencasc it orsevenzeeralsinboorling (autochthon) voor.stellen,endat Boeotie vanallegewestenwelhetminst
. Phoeniciers lokkenkon ." OmbetalofDietgeloofwaardigedieroverleveringen,waaroverzooveel inutramque
partem gezegdis,daartostellen,merkenwijtweepunten
aan,diedenSchrijvermoeijelijktobewijzenzoudenzijn :
1 .dat Phoenicia', envooral Egypte, (tijdens SESOSTRIS)
(leoude Pelasgen Dietverreinbeschaafdheidzoudeovertroffenhebben ; en2 . datBoeotie betallerminst Phoeniciers
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lokkenkou . filetcerstetochisbuiten .wijfelwaar ;enbet
laatste,daaroverkunnenwij,diemetdebijzondereaanleidingderzaakonbekendzijn,xnoeijelijkoordeelen . Zooveelistochgewis,datde Phoeniciersooksums landwaarts
in,kolonienhebbenaangelegd, b.v. Hekatonpylon inbet
binnenstevan Lihye .
Hiermedebrokenwijaf,naalleennogenkele,hoewel
uiterstweinige,schrijf-ofdrukfouten,vooralineigennamen,tohebbenopgemerkt,zooalsbladz .33. Manus voor
Mane ; bladz.77 . Cadmaeers,Hyllaeers ; bladz .82 . Phocaeers, inbetGrieksch : Kaa . o:, `TAAsig, bwxe7S .
Wijnieenendoordezeaanmerkingeneenbewijsgegeven
tohebben,zoowelvandeachting,welkewijdesSchrijvers
talentenkundetoedragen,alsvandebelangstelling,waarmedewijzijnwerkhebbenontvangen .Mogenwijhemvan
deneenenleantbet festinalente toeroepen,zooaarzelenwij
ookniet,ervandenanderenkantoptoetopassenbetbekende ubi pluranitent,nonegopaucisofendormaculis .
0mdenLezereeneproevetogevenvandenstijl,schrijven
wijdovolgendepleatsaf,waarmededeanteurdeGriekscheGesehiedenisnadenederlaagbij Chaeronea besluit,
hladz.108 :PUetverderf,indenPeloponnesisehenoorlog
abegonnen,werdgeheelvoltooiddoordenPhocischenoorlog,
Grieken
s zekerdegrievendstebespottingvanalles,watde
s vroegervoorwaar,heiligenregtgehoudenhadden .
De
=geplanderdeschattendertempelsvermeerderdendengelds.omloopzeer,maarverspreiddendaardoorbetbederfdesto
n verderenonherstelbaar .Metdovolkenboezemenmeerbeslangin ;wantwaarwasdekracht,welke vroegerAthene's
en. Sparta's burgersbijnaalleevengrootmaakte? Slechts
geldenvoor
vEPAHIA03IDAS,AGESILAUS,DEMOSTHENES,
eengeheelyolk . BijhunnendoodbleeferdanookBeen
zuilmeerover,omdeninstortendentempeldermaatschappij
mescbragen . Metgenoegenmerktmenbijnaop,datdo
oudegeslachtennagenoeguitgestorvenzijn,zoodatdesehande
vanbetnakroostdevoorvaderenniettreft . Eninspijtvan
dezeverbasteringhadeen PHILI PP US tochallekrachtenvan
zijngrootRijkenaldegeslepenheidvanzijnkaraktertwin.tigjarennoodig,omhentooverwinnen ;terwijl ALEX. A NDER inweinigejarenbetonmetelijkeOostenonderwierp .
Zelfsbetgezonkene Hellas wektbewondering."
Betuiterlijkelaatnietstowenschenover . Eendigteen
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tevensduidelijkeenzeercorrectedrnk,goedpapier,eneen
matigeprijs,wakenditwerkvoorvelentoegankelijkenbeloverrdenUitgevereenruimdebiet .

DeOudejaars-avond .Ernstigelektuurpoordelaatstedagen
desjaars. Door C . E .VANYOETSVELD, Predikantto
Sehoonhoven. ToSchoonhoven,b1 S. E . vanNooten .
1840. Ingr .8vo.282hl.f2 - 80 .
Ditboekdeeltje,welksaankondigingv66rnieuwjaardoor
plaatsgebrekmoestachterblijven,bevat : I . DePortefeuille
vaneenDorpspredikant, bestaandeinvijftienvertoogen,
meestendeelsdehoofddenkbeeldenvanoudejaars-endergelijkeprekenbeheizende .Ditgedeeltevanbetwerkjewordt
doordenSchrijveropgedragenaanzijnevroegeregemeenten .
II.Delaatsteklokslag ;vierfragmentenuithetiverkelijke
leven ; eenesoortvankleinezedelijkeverhaaltjes .III. Min
Album, opgedragenaandesSchrijversvrienden ;betzijn
kleineoverdenkingen,herinneringen,zedelijkebeschouwingen,enz.IV . ProeveneenerberjmingvandenPrediker,
waartoeI :1-11,VI :10-12,VIII :11-17,IX :3-10,
XII :1-8uitgekozenworden .Wij ' illennetsafdingenop
dezuiverheidvantealenmaat,maarhoudendatBijbelboek
voorzeerongeschikt,ominzulkeenWesterschmaat-en
rijmkleedgestokentoworden .DetweelaatstgenoemdeAfdeelingenhebbenalzeerweinigmetdenoudejaars-avond
gemeen ; betlaatstedervierfragmenteniseenealtogetrouwenabootsingvandenbekendenoudejaarsnacht,den
droom,indeNederduitschevertalingder Gedachtcnvan.
JEANPAV, . deeersteplaatsbestaande,dandatditdenmet
betlaatstestukjebekendemietzouhinderen .Die ClaudiaanscheofJean-Pauliaansche manierwordtdoordenHeer
VA N xo E rs VELD inbetmeestegedeeltevanbetwerkjege .
volgd ;hierbeter,daarminder .Datisooktegenwoordig
al'ordredujour ; bijdemeestenisbet,watbetookhier
is,togekunsteld,tostijf .Waarlijk,betisiederszaakniet . Rec .
zou,alhaddebijookooitgemeendinverzoekingtozijnom
dezenschrijftrantnatovolgen,daarvanvooraltijdhebben
afgeziennabetlezenvan Jonathan'sWearheidenDroomen .
Debeidelaatstestukkenhebbenopbetondejaarmeerdere
hetrekking .De tweedagen van eenongrijsaard bevattwee
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vertoogen, getiteld dokortstedag en hot oudejaar, beide
opgedragenaanoudenvandagen . Dieverschillendeopdragtenhebbenietszonderlings,hetwelkbijdezenschrijftrant
welligtbehoort . De nalezing (nietopgedragen)bevat een
paarversjes . Hetgeheelisstichtelijk,bevatvelenuttige
wenken,enzalongetwijfeldvoorveleneenegepasteernstige
lectuurindelaatstedageneensjaarsuitmaken,WijhaddenvoordiedagenookwelietsoverhetKersfeestgewenscht .
Jammerisbet,datmenindenstijlde navolging vanhet
godsdienstig-humoristische- ofhoemoetenwijbetnoemen? - toduidelijkproeft . Hierendaarvondenwij,
dachtons,dekleurvans TRA uss,nietdenberuchtenvan
oozedagen,maarvandengemoedelijkenSchrijverder Kerkklokstoonen.

Schadu-iotrekkenderLiefde .Door RRAA s GILTA . TeGroningen,bijW . vanBoekeren .1840. Ingr .8vo .285blL
f2-90 .

V anbetonderdezentitelaangebodenvijftalVerhalennoemt
deSchrijverbeteerste,derdeenvierde,alsgegrondop
waarheid ;bettweedeenvijfde,alsvolksoverleveringen .
Zulksneemtechterbetlezenswaardigenietweg . Wijhebbenonsdikwijlsbijbetdoorbladerenvanverzamelingenvan
Duitschevolksverhalenenoverleveringenbeklaagd,datvoor
eenesierlijkeinkleedingvanhetgeentodezenoponzeneigen
grondtohuisbehoort,nogzooweiniggedaanis . Enbet
ontbreekttochinonsvaderlandwaarlijknietaan Sagen en
Legenden DeprovincialeVolksalmanakkenhebbenernuen
danietsvanopgenomen . Menmeeneechterniet,dathet
zichblootelijktotvermaakvandenlezerbepaalt . Eris
voordekennisderzedenendenkwijzevanonzevoorvaderen
meernittoleeren,danmenoppervlakkigvermoedenzou .
Doch dit belanghebbenwijbijbetlaatstevolksverhaal,to
Luik en Brussel behoorende,minder . Hetandereis Geldersch, endeinkleedingwaarlijkgoed . Enditisoverhet
algemeenvandezenbundelwaar . WelkiestdeSchrijver
bijvoorkeur,lievermoestenwijzeggenbijuitsluiting,akeligeensombereonderwerpen ;tenminstemenzalwelniet
anderskunnenzeggenvandegeschiedenisvaneenmeisje,
datdoorontrouwvanharenminnaarkrankzinnigwordt ; of
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van dieeenerandere,dieindenzelfdentreurigentoestand
gebragtwordtdoordeontdekking,datzijmethareneigen
vaderwasgehuwd,welkelaatstezichnadieversehrikkelijkeontdekkingmethunkindverdrinkt ;ofeindelijkvan
eenevronw,dietenonregtedoorharenechtgenootvanontrouwverdachtwordt,endientengevolgemiskendenmishandeld,totdatdemanopzijnsterfbedhareonschuldontdektenvolberouwsterft,spoedigdoordemiskendevrouw
gevolgdwordendeaandevanverdrietopgedanetering .Bet
tweededezeronderwerpenisaltoakelig,omookbijinnemendenverhaaltranttokunnenvoldoen . Ookisinditverhaaldeknoopaltogemakkelijktobespeuren . Beterware
betvroegermetdenBeer DERG II ILLI en ANT o INETT E gebeurdeeerstnadeontdekkingderoudevrouwverhaald .
Ditsombereinbetalgemeenlatenwijechtermindergelden
alsaanmerkingtegendenSchrijver . Elktochheeftzijne
eigenemanier,enerisgeenkorterweg,omindezesoort
vangeschrifteninnietstoslagen,danbetinallestowillen
doen. Inzijnentrantdanverhaalt GILTA zeerondenhoudend ; destijliszeerzuiver,en,kwamedealtodonkere
tintniettusschenbeiden,danzoudenwijopdeverhalen , als
zoodanig,naauwelijkseenigeaanmerkinghebben . Deinleidingenbijzonder,metnamevanbettweede,derdeenvierde
verhaal,makeneenegunstigvoorinnemendeinkleedingnit .
WijmoetendenSchrijverintusschenraden,zichinbetvervolgtowachtenvanherbalingen,hoedanigebladz .131in
vergelijkingmetbladz .110,en251invergelijkingtot239
hemzelvenzulleninbetoogvallen . Ookmakenwijhem
opmerkzaamop onderbreken voorinderedevallen,bladz .
106,139 ; opgevallen voorinbetooggevallen,bladz .131,
en zich voorelkander,bladz .158 ;alle Germaniemen . Dat
kersnachtniettusschendebeidekersdagen,maarvdorden
eersteninvalt,zonbladz .132,enopnogeenpaarplaatsen
indatzelfdeverhaal,eenigeveranderinggegevenhebben,
indiendeSchrijvererzichnietinhaddevergist .Betmeisje
opbettitelvignetisweltweeeeuwentomoderngekleed .
WijmoedigendenBeer G11,TA, dienbetaangeengoed
talentvanvertellenontbreekt,zeeraantotbetvoortzetten
vandezenletterarbeid ; mitshijzichinbetsomberenietal
tozeertoegeve .
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KeurvanNoord-enZuid-NederlandscheVerhalen .TeAnt .
sterdam,bijG . L. Koopman . 1841 .

Ingr . 8vo. 207 hl.

f1-90 .

DeSchrijver,diezichs .

R . teekent,bedoeldeditmaal(hij
schijntdusmeertohebbengeschreven)nietenkel,omeen
uurvanuitspanningaandelezersdezerverhalentoverschaffen,maarsteldezichtevensvoor,nuttigtozijn .lIij
wijstdaarmedeStetoogpuntaan,waaruithijditbundeltje
wenschtbeschouwdtohebben .
I .heeftgeentitel,maarbevatdegeschiedeniseeneraanzienlijkejonkvrouw,dieinhetlaatstdervorigeeeuwmet
harenvaderopeeneenzaamslotindenomtrekvan Kamen
woonde.Eonlichtmis,tevensspelerenhoofdeenerrooverbende,dringtzichlistiglijkin,ondervoorgevenvaneen
Franscheemigranttozijn,dieaandeguillotineontsnaptis,
wintdeliefdederdochter,verleidthaar ; dochzijnopzet,
omhaartohuwen,endaarnadenoudenGraafomtobrengen,wordtaandenlaatstenontdektdoortweederroovers,
wieraanvoerdergevatwordtengestraft,terwijldeongelukkigebedrogeneeenekindermoordsterwordt .Ditverhaal
isheteenigeinhetwerkje,datdennaam Zuid-lVederlandsche opdentitelheeftgebragt ;heteenigeook,waarvande
Schrijverinhetvoorberigtietszegt,alszedelijkeleering
bevattende .Nu,dewaarheid,datjongemeisjesnietgenoegopharehoedekunnenzijntegendeverleiding,isdan
ookgewigtiggenoegterherinnering ;maarhetkomthier
tochnietgenoeguit . Leoneis tospoedigingenomenmet,
enverliefdopdenvreemdeling .Hetkosttehemgeene
moeite,haarongelukkigtowaken .Hijbehoefdehaargeene
aanhoudende,listigelagentoleggen .Dusbewijsthetvoorbeeldniet,wathatbewijzenmoest .MenbeklaagtdeFreule,
omdatzijzoobitterbedrogenward ;maarmenmerkttevens
aanstondsop,datzijhoogstonvoorzigtigwasinhetvoedsel
gevenaandeneigingvooriemand,thenzijvolstrektniet
kende.Eninzooverrehetverhaalvoedselgeeftaandat inderomantisehewereldonmisbare,maarinhetwerkelijkelevenallerschadelijkste--- begripvaneersteblikken,
dieovereeuwighedenbeslissen .,achtenwijdezedelijkestrekkingeerderschadelijkdannuttig .
II .DekWizenaar. Eonvissehervanonhekendemaar
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vermeendelagegeboorteredtdedochtervaneenenadellijkenbewonervaneenslotaandenRhijn,verlieftophaar,
wordtwederbemind,maarvindtineenenEdelmanzijn'
medeminnaar,thenhijdoorsteekt,entolaatontdekt,dat
betzijnvaderwas .Dejonkvrouwdrinktdengifbeker,en
betakeligeverhaalisnit .
III.FaustisdebewonervaneenkasteelaandeWaal,
moordenaar,vrouwenschender,bedrieger,enwatnietal!
Wijzoudenweleenswillenweten,welkezedelijkeleering
uitditzamenraapselvanijselijkhedentotrekkenware .
IV .DeWeezeisnogbetbeste ;eenliefverhaal,waarvanmenechterwenschenmogt,datbetmeerwareuitgewerkt .Meteenigebijvoegingenenmeerdereverwikkelingen
konbetdeschetsvaneen'zeeronderhoudendenRomanworden .Menleestbetmetgenoegen,schoondezedelijkeleeringalwedervertozoekenzij .
V,eindelijk,deBoerenkermis,isnietsmeerenniets
minder,dandevertelling,hoeopeenekermistoVeenendaaleengevreesdebekkensnijderonderdeboerendoor
eenenschermmeestermetbehulpvaneenversletendubbeltjezoodanigwordttoegetakeld,dathijnietsmeerto
zeggenheeft .
Magtigveelbeduidendezevertellingenniet .Zijheeten
keur,datisuitgehozene .IndiennudeSchrijvergelukkig
indatkiezengeweestis,datzegtalzoo,wanneerdezede
bestewaren,zoudenwijnietveroordeeldwillenzijn,om
denictgekozenetolezen .-Vooreenanderstochverlorenoogenblikmagbetboekskenzijnpubliekvinden .Het
isnietgrout .

DeYolksbode.EenT#dschrifttotnutvan'talgemeen,
doorMr.C .P .E .BOBIDtVANDES .AAen0 .G .HELDRING .
IldeJaargang .TeArnhem,bijI .A.Nijhof ..1840 .In
gr.8vo .f2-60 .
DeVolksbodebewandeltopdezelfdeijverigeendoeltreffendewijzebetvroegeringelagenspoor,trachtendedoor
wenkenoverdeopvoeding,overbetbewarenvandenkinderlijkenzinbijdejeugd,doorbetvoorschrijvenvanhuisregelenenbetopgevenvanbelangrijkespreukenenlessen
betgoedetostichten ;wijzendedooreenenanderpersonen
enhuisgezinnendenwegaan,waaropdeplantenvanzedelijkheid,deugdengodsvruchtbloeijen ;terwijlhijaanondervindingenmenschenkenniseenebelangstellingenoverredingskrachtpaart,dieonsvoorheminneemt,ennietnalatenkaningangtovindenbijhen,dieoorenhebbenonxte
hooren,enwaarlijkverlangenwijzerenbetertoworden .
Hijgavoort ;enblijftzijuelens,doorleeringentowekken
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en doorvoorbeeldentotrekken,danzalbij,voorzeker,
meniggoedzaaduitstrooijenopdenakkerdesharten,en,
geleiddoorechtChristelijkebeginselen,zijnepogingenmet
denbestenuitslagbekroondzien,doorookdievoldoening
tosmaken,dieaaneenenarbeidverbondenis,waarvanhet
looneenmaalgrootzalwezenindehemelen .
Demannen,dieden Yolksbode uitzenden,vindenopwekkingenmedewerking ;zoolevereditTijdschriftsteedseen
bewijsop,dat Nederland, bijvoortduring,hetzijneaanwendt,omaldiedeugdenaantokweeken,dievoordewelvaartderMaat9chappijonontbeerlijk,en,naastGodswoord,
geschiktzijnomhartenwandeltorigtenopdenwegvan
waregelukzaligheid .
Debijzonderheid,inhetvoorberigtvandezentweeden
jaargangopgegeven,mogenwijookhiernietonvermeldlaten ; namelijk : datvandeBijbladen,bijdezenjaarganggevoegd,nietminderdan21,500stuks, gratis, onderdeminderevolksklassezijnuitgedeeld .

FlorisvanderZaan . EeneberijmdeVertellingmoormyne
Xinderen . Door P .IIANOUVAIVARUM . TeAmsterdam,
b# H.Frijlink . Inkl.8vo.31bl . f :- 75 .

T

eregtnoemtdeSchrijverzijnwerkje :eene berijmde
vertelling,enschijhtdanookgeenedichterlijkewaardeaan
dezenzijnenarbeidtowillentoegekendhebben .Reedsde
aanhefverstrekttotbewijsderjuistheidvanditoordeel
Erleefdeopzekervrolijkdorp,
In Zutphens ommestreken,
Eenoudgepensioneerdserjant,
Dieopdezeeenophetland
Alheelwathadbekeken .
Hijwasreedsopzijntiendejaar
In Amsterdam gekomen,
Enopdenwinkelvanzijnoom,
Denpompenmaker VANDERBOON,
Alsleerlingaangenomen .
Degrootstewaardevanhetboekjebestaatindetalrijke en
nictonaardigeplaten,diehetvoorkinderentoteenaangenaamgeschenkzullenmaken ; terwijldeinhoudvanhet
werkjevanlienaardis,dathetaandejeugdzonderbedenkingkaninhandengegevenworden .

BOEKBESCHOUWING.
LeerredenenoverdeGeschiedenisvanJezuslijdenen
sterven . Dooro .a .v A N SEN n EN. IIDeelen . Te
Groningen,by J. Oomkens . In gr .8vo .115bT .
f6-80 .

O

nderhetgeendeProtestantschekerkvan devroegere
-ontleend,maarverbeterdheeft,behoortookhetalzoogenoemde Passiepreken . Uitdenaardisdozesoortvan
prekenbijuitnemendheid geschikt,om,gedurendede
zevenwekenvoorPaschen , nogtotietsandersoptoleiden,dantotonthoudingvanvleeschspijzen, welkemen
verkiest deYaste tonoemen . HetlijdenvandenZaligmakerderwereldwasaltijdheteenigegewigtige onderwerp,waarovergehandeld word . Zelfsinde,alswijdit
zoonoemenmogen, dogmatische tijdenworddithoofddoel
nietuithetcogverloren . Duidelijkblackdituitdeverdeelingderleerredenen,bijwelkehethistorische, profer
tischeenborgtogtelijkegedeelte,zooalsmenditgeliefde
tonoemen,afzonderlijkbehandeldwerd . Mengevoelde
hethoofdoogmerk,waartoehet lijdendesHeerenwerd
voorgesteld , ofschoonmenzich,naardengeestdiertijden,bijhetbehandelenvanditonderwerp,in hotdogniatischetozeerverdiepte . Ditneemtnietweg,datwij
betgoededaarinnietmoetenoverhethoofdzien , opdat
niethetpredikenoverhetlijdendesHeerengeheelontaarde
inbespiegelingenofvertoogenoverbijzonderheden uitde
lijdcnsgeschiedenis,welkenietaltijd,gelijkhetbehoort,
metdengrootenLijderinnaauwverbandwordenvoorgesteld . DebovenvermeldeLeerredenengaven totdoze
opmerkingengereedeaanleiding .
VreemdenminverkieslijkzijndeopschriftenderLeerredenen. Thabor.Lug .IX:32 . (Hetonzekereomtrent
thenbergmogtwelracerinaanmerkingzijngenomen .)
Bethanie. Jon .XII :1-8 . De voorzegging.M A TTH .
G
BOENBESCM . 1842 .zco .3 .
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XXVI :30-35 .Gethsemane. MATTH . XXVI :36-46 .
Het verraad. MATTH .XXVI :47_50' . Deovergift .Jon .
XVIII :4-9 .Hetzwaard . MATTH .XXVI:51-54 . De
boosheid .Lux .XXII:52,53 .Hetverhoor . JoH . XVIII:
13,14,19-24 . Deveroordeeling . MATTH .XXVI :63'
_-68 . Deverloochening . MATTH. XXVI :58 .,69-75 .
Hethwaad. Jon.XVIII:28' . JUDAS berouw . MATTH.
XXVII:3-10 .Delaster . Lux . XXIII:2-4.Watis
waarheid? Jon .XVIII : 33-38 . - HERODES . Lux .
XXIII :5--11 .Dekeus . MASK . XV:6-14 . Debloedschuld. MATTH .XXVII:24, 25 . Het vonnis . Jon . XIX :
1--1 :6' . Dewegleiding.Lus .XXIII : 26-31 . Hetkruis .
Jon .XIX: 17-22 .Debede. LUK .XXIII :34-36a. De
Moeder .Jon .XIX: 25-27 . Dedriekruiselingen . Lux.
XXIII :39-43 .DeMessiaspsahn . MATTH .XXVII :45
_-47 .Dedurst .Jon.XIX: 28,29 . Deterugblik . Jo H.
XIX:306. Hetvooruiizigt .Lux .XXIII:46 .Dewonderen. MATTH. XXVII :51--66 .Hetgraf. MATTE.
XXVII :57--66. Dezezijndeopschriften,bijnaschreven
wijraadselachtigeopschriftenderdertighiergeleverde
Leerredenen . VANSEItD.EN heeftkortwillenzijn,enbij
is,zooalsditdangewoonlijkgaat (*), duistergeworden .
Hetdoel,waartoeLeerredenenopschriftenbekomen,is
nietbereikt. Diegezochtheidisverrevanheteenvoudige
vertvijderd .Dochoversmaakishetoordeolnietaltijd
eenparig. Opdathetevenwelnictschijne,datwijongegrondoordeelen,strekke,totbewijs,dedrieentwintigste
Leerrede,lldeD .bl .169envolgg . Deitekstis JoANN .
XIX:25-27, envermeld .thetuitnemendeblijkvan'sHeilandsmoederliefde . Het opschriftdi?erleerredeis : de
Joeder . Datditopsehrifthetonderwerptierleerredeniet
uitdrukt , valtduidelijkinhetoogId .04,wearv A iv
SEED nn,alscersteduelzijn1erredeopgeeft :%descheiding
»van JEZUS nitdenkringzijnerbetrekkingonzalvoorons
ostaan ." Diteerstedoelwordtbl .175naderingedeeld :
Obscurus

fio .

brevisesselaboro,
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»diescheidingsneervannabijhescbouwende,staatzij
»voorons,alsverheerlijkt, vooreerst, doordevriend»schap , dienietsontziet, tentweede doordomoedernliefde,diegetrouwblijfttotindendood,en tenderde
))doordozorgdesstervenden , dieaanbiddelijkis ."Bet
zalwelnietnoodigzijn , nadeopgaafderverdeeling,nog
aantowijzen,datbetopschriftvooreenbeterengopastor
badmoetenplantsmaken . Meteonenkelwoordvermeldenwijnogdenmissing : moederliefde, voor moederl~keliefde .
Dedriekruiselingenis betopschriftdervolgendeleerredo , over L ua.XXIII :39-43 .Vooronsgevodbeefsdit
opschriftietsonaangenaams .Dochditwillenwij'nietzoo
zeerdrukken . Ookbierwordtalzoobetonderwerpnict
juistaangewezen . »Brengenwij ," zooLeestmenbL196,
»intussehendodriestervendentogelijkvooronzengeest,
»lettenwijbijaldeovereenkomst,dieorinhunuitcon»diglotis , opbetkenmerkendevanhunzielsgevoel,dan
»staanordriezeerverschillendesterfgevallenvooronze
»oogcn . - Dedoodvertoontonsdandaarbetbeelddes
»diepgezonkenen,deszichverbe$eirden,destotbet
»hoogstepeilverhevenenmenschen ; wanteenafzigtelijk
ozondaar , eenmedelijdenwekkcudboetvaardIgeencon
»heiligevanonsgeslachthangendaaraandekruisen ;met
»eenenblikzienwijdriesoortenvanstervendenopflat
»tooneeldesdoodsvereenigd . - Gewigtugergozigtkan
»ons Golgotha nietbieden,danvanditstandpuntbeoschouwd . Datwijdanophetzelveonsplantsenenvan
»daarbettooneeldesdoodsgadeslaan , he!nwlelkonsver»toont : I .betstervenvandenzondaarindoszeIsver»schrikkingen ;II.hotstervenvandenin dae laatsteure
>boetvaardigeindeszelfswaarscbnwingenvertrodstin~y
)>III .hotstervenvandenwelvoorbereiden in dcstelffsmer»bnaldigekracht ." UitdezemedegedeeIdewoordenzal
menwelopmaken,datbierconeproevetovin'leri :'issener
leerrede,nietoverdenLijderaJszoodanigmaaroverbijzonderhedennitdeLijdensgesohiedenisdes$leeron .Zulke
proevenve3langtmenniet,flatalgemeenw4tleng1enoG2
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men . Lijdenspreken moeten toch cenigzins anders zijn
ingerigt.
Misschien heeft VANSENDEN meer den toeleg gehad,
omeenekloofinonzeLetterkundeaantovullen, toenhij
betplanvormdevoordeuitgaafdezerLeerredenen . Dit
heeftwelligtinvloedgehadopvormeninhouddezerstukkenzelve . Erisindestukkenveel,dat,goodgebruikt,
ookbijbetopstellenvanlijdensprekenvannutkanzijn ;
dochzij,diebetminsteinstaatzijntoteenegoedekeus,
loopenbetmeesteweg,hetzijalslezers,heizijalsnavolgersennaapers,methetgeenschittert,endatjuistdaaromminderopmerkingverdient .
Naalbetgoede,datvandezeLeerredenenmeerof
mindergegrondisgezegd,kandeopgaafvan eeneen
anderebijzonderheidnutaanbrengenvoorhen, dienitbet
rijkefondsvanv ANSENDEN putten , zonder,gelijkbet
behoortenzooalshijgewoonis,datfonds goedtogebruiken . Voordezenkanditkortverslagvolstaan .

StemmenuithetgrafvaneenenChristen .Meteene
VoorredevandenHoogleeraar J .NIEU w ENHUTS . Iste
Deel. 3eDordrecht,bijH . Lagerwey. In gr.8vo .
311bl.f3- :

N

iemandlatezichdoordenwatvreemdenensomberen
titelafschrikkenvanditbooktokoopenentolezen ;want
betheeftnictszonderlingvreemdsaanzich, enlastwel
eenevastestemvanredelijkenenhoogencrust,maargeen
holleenakeligegraftoonenhooren : betisalleenzoogenoemd,omdatbet»eenbegonnen,maaronvoltooidach»tergeblevenwerk"vaneenengestorveneis,»denalaten»sehapvaneen'Christen , bevattendeoverdenkingenover
»verschillendegodsdienstigeonderwerpen , diedezoonwan
))denoverledeneonderdeszelfspapierengevouden , verza»meldenzooveelmogelijktoteengeheelgebragtheeft,
somzenietalleendengerneenschappelljkenvriendenvan
))den overledene,maarinbetalgemeenaanallevrienden
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4vanwaarheidendeugdtoetowijden" ; en ditmet»peen
»anderplan,danomvoormeergeverderdeofbeschaafde
»Christenenmeerontwikkeldeoverdenkingentogevenover
»eenige , enweioverdemeestbelangrijkeonderwerpen
»derGodsdienst" ; aanwelkworkdeSchrijver»eerstden
»titelwildegevenvan Uren , aanverstandenhartgewjd,
))ofjetsdergelijks",dat,(zouRef .zeggen)misschienwei
zoogoeduitgeloktzouhebben . -Ditcenenanderheeft
deHoogleeraar NIEIIwEN nu IS, inde Voorrede, nithet
sohrijvenvandenzoonmedegedeeld»aangaandedenoor»sprongendegeschiedenisdezerbladen",endezelveverdermetallerefitaangeprezen»aanalleinkennisenbe)) schavingmeergevorderdeChristenen ;aanalien,dieprijs
»stellenopnaauwkeurige,duidelijkeenvolledigeontwik»kelinghunnerdenkbeelden , enopwijsgeerige,d .h .uit
», algemeeneredebeginseler.afgeleidebegrippen,gepaard
))metcenelevendigeengemoedelijkevoorstellingdervoor»naamstezedekundigeengodsdienstigewaarheden ." -Ref.kanzichhiermedeoverhetgeheelzeerweivereenigen,enheeftdezeingoeden,duidelijkenengepastenstiji
gesteldeoverdenkingen,beschouwingen, vertoogen , ofhoe
menzenoemenwil,metveelgenoegengelezen .
DiteersteDeelbevat,ondervierhoofdrubrieken,do
volgendebelangrijkeartikels : MIJNEBESTEMMING . Ikben
eenzedeljkwezen .Erbestaateenehoogere,bovenzinnelijkeenzedel jkewereld,ofeenrjkvanzedel jkewezens. Xfinebestemmingisdevervullingderwettenvan
dot rjk. Hoevereenigikhetbestm0ebeantwoording
aanmfinehoogerebestemmingmethetstrevenmfiner
zinneljkeneigingtotwelziinengenoegen ? HETGELOOF.
IPoodzakel jkheiddesgeloofs .Dekrachtdesgeloofs .Ik
geloofineenenGod .IkgeloofaaneeneVoorzienigheid .
Ikgeloof,datmjnezielonsterfeljkis . - DEGODSDeGodsdienst,eenebehoeftevoordenmensch,
DIENST.
alsmenschbeschouwd .InvloedvandeGodsdienstopde
deugd. InvloedvandedeugdopdeGodsdienstDe
waregodsdienstigheid .DeGodsdienst,ketbestemiddel
toteengelukkigleven .OpenbareGodsdienstoefening,
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nuttigennoodzakel~k . eeneOpenbaringvanGod .

DEOPENHAAINO .

DeNatuur,

.$ehoefteaaneenenadere

Bij
hetvoorlaatsteartikeldoorlooptdeSchrijverkortelijk de
BijbclscheOpenbaringsgeschiedenis, omdaaruithotdoel
endoleidingderGoddelijkeonderwijzingvanhotmensch •
domaantotoonen .
He conegedeeltevanditgeschriftiszekerlijkmeeren
peterbewerktdanbetandere ;maarbetgeheeldraagtblijkenvanconeverlichtedenkwijzeoveronvaneenehartolijkebelangstellingin de zaakderGoddelijkeNatuur-en
Woord-openbaring,enbarerheilzameuitwerkingopden
menschenbetmenschdom,enbetzalaanhotverstanden
hart van redelijkdenkendeenzuivergevoelendeChristenen
welvoldocn. -- Aanmerkingenofbedenkingenvangroot
belang.heeftRef.niet ;endaarhotgeheelhem aanprijzenswaardigwoorkomt,wilhijdie,vooralbijpetworkvan
omenoverledene,thansnietinpetmiddenbrengen ,maar
Neverzijnoeankondigingmetecuigeproevedaaruittogevonbesluiten
Zeergepastentreffendisonderanderenpetartikel, de
Openbaring.DezeOpenbaringisgenoegzaam : -

Godsdienst,eenebehoeftevoordennzensch,alsmensch
beschouwd, waardeSchrijver,omdittobetoogen,hem
beschouwtnalscen redel~k, alseon zedel~k, alscen
»diepstafhankelijk, alseentevens metedelevermogens
»uitgerust" (volmaakbaar)»wezen ," onalszoodanigopgeleid totGod, indeszelfsbetrekkingvan » Schepper,Wet»gever,Bestuurder en Vergelder" ; ennaditeonenart-

dersohoonontwikkeldtohebben,eindigthij dieafdccling
opdozewijze : )) Isdanhotgeloofaandewaarhedenvan
odeGodsdienstzooonontbeerlijkvoormij,komtpetzoo
geheelmetmijnezedelijkenatuurenmetmijnenstandin
»deweroldovereen , datikzonderhetzelvenosh .gclukkig
nnnochdeugdzaamkanzijn,danheeftdeGodsdienstook
»conewezcnlijkewaardevoormij ; danhangthotnietvan
»mijnewillekeuraf,ofikmijmethaarwilbezighouden
»ofniet,haarwitaannemenofverwerpen ;danishotvoor»oordeelnochhijgeloof,maarwijsheidenwareverlich-
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»zing,hareleidingtovolgen,enmijdoor haar onderwijs
me latenvormenenbesturen ;jadankanikhaarverach»tennochonversohilligjegenshaarzijn,zondermijzelven
))tewederspreken,zeeronnatuurlijktohandelen,enmijn
»waarbelangtoverzaken . -- Maarnubenikookge •
»rust , datdeGodsdienstopaardenooitzaltonietloopen ,
»nooitophoudenuoodzakelijkvoor de menschentozijn ,
))hoezeerookongeloovigenditwillenbeweren,oftoene»mendeonverschilligheidomtrenthaarditmogeschijnen
»tovoorspellen . Ja,waszijeerievnuehtvanmenschelijke
nuitvinding,hetgewrochtvanstaatkunde,bijgeloofof
neenerdweependeverbeelding,zij zou .,gelijkallewerk
))vanmenschen , onvolmaaktzijn, eenmaal uitgediendheb .
»ben,envoorbetereleerbegrippenmoetenplaatsmaken ..
»Maarneen,opdenatuurvandenmenschzelv'gebouwd
»zijnde,kanernooiteentijdkomen,waarinzijovertollig
»zalwordenenophoudeneenebehoeftevoordenmensch
))to zijn . Watdanookharevijandentegenhaarmogen
»endernemen , vanwelkewapenenzijzichookmogen be)) dienen , omhaartobestrijden ;jaalvereenigdenzich
»allemagtenderaardetegenhaar,zijzalblijven,zoo
»langermenschenopaardezijn ; want,omhaarisver .
»nietigen , moestmeneerstdemenschelijkenatuurveran»deren,endemenschendoenophoudenredelijkewezens
»tozijnenzedelijkebehoeftentobebben . -Zoowilik
»haardanmetalmijnhartomhelzenenaankleven , en
))tothaaraltijdmijnetoevlugtnemen . Geenetegenwer»pingenofspolternijendertwijfelzuchtofdesongeloofs
»zullenmijaanhetwankelenbrengen . Zijzaldeleidsavrouwengezellinmijasleveeszijn,enmethaarwilik
»wandelendoorditaardschedal . Danzalzijbijmijgeen
»dwang,geenegewoonte,geeneblootebelijdenisderlip»pen,maareeneGodsdienstdeshartenzijn ; en ikzalin
»haarvinden,hetgeenikhuitenhaarnergensvindenkan,
»eenheidinmijnedenkbeelden,rustvoor .mijneziel,
»troostinalleomstandighedendeslevens , enhoopeen~)maalinmijnlaatsteuur ." - Hiernevensstanietongepasthetslotdesartikels :)) Agedoof , thatmijnezielon-
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waarindeSchrijver,nahiervoorde rcdef
lijke en zedelijkegrondenaangevoerdtohebben , dusbesluit : »Enzoobenikdanveiligvooruwestormen, o
»allesverslindendeNatuur ! FJweverwoestendekrachten
»verschrikkenmijniet . Gijkuntmijwe!indenstroonr
»destijdsmedevoortslepen,inzooveriktotuhehooren
»aannonderworpenben ; maarmijnzedelijkIkisboven
»allewisselingendestijdsverheven : gijkuntwelhotligchaamdooden,maardeziel,dieuitGodis,kuntgij
»nietdooden . Ikbeneeuwig,enmijnewerkzaamheidop
»aardeheefteenhoogerdoelinhetoogvanHem, dieu
»geschapenheeft,dandeblindeworkinguwerkrachten .
»Zijtgijtotmijnelangereaanwezigheidenwerkzaamheid
»noodzakelijk , danzultgijunaarmij,ofnaardenwil
))vanGod,diemijeonlangeraanwezenwil schenken,
»moctenschikken,enaluwetegenkantingen zullento
~nvergecfszijn !- Hoewelikunietkanaanschouwen,
))oedelengeestelijkwezen,datin mijwoont,enmij'
»zulkeeneverhevenebewustheidvanmijzelvenverschaft
»hoeweliknietweet,ofgijenkelvoudigofuitdeelento
»zamengesteldzijt,welkeenegedaanteengesteldheidgij
»bezit,wanneergijinmijontstaanzijt,enhoegijinmij
»werkt ; zooweetiktoch,datgijbestaat,eneenonfeil»baarkenmerkovertuigtmijvanuweaanwezigheid . Ik
»weetnamelijk,datikpligtentovervullenheb ; ikweet
»dus,datikcenzedelijkwezenben, enjuistdaardoor
»weetikook,datikeeuwigenonsterfelijkben . - Of
»ikdeNatuurooknamfjnendoodtotmijneverdereont»wikkelingnognoodigzalhebben ;inhoevermijngeest
»zichnaarharewettenzalmoctenvoegen ; ofeninhoe
»verdebehoeftendezeraardemijookdaarzullenvolgen ;
))ofikeenanderenbeterligchaamzalbekomen , welke
»zintuigendatligchaamzalhebben , enofheteeuwigzal
»voortduren , ofcenswederomdooreenanderennog be)) terzalvervangenworden ; ofdittotinbetoneindigezal
»afwisselen,enhetceneligchaamtelkensdekierntoteene
»nogfijnercbewerktuigingzalbevatton ; ofikheteene
»zonnestelselnahotanderezaldoorwandelen, ofdatmij
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a slechts eenbepaaldekringzalwordenaangewezen ;dit

alesweetikniet,vanditalleskaniknietsgissen . Ver»trouwelijkgeefikmijaanuwewijsheidengoedheidover,
»omijnSchepperenVader!metonwankelbarenmoedbegeefikmijindennachtdesdoods,wanneerGij betver»langt,enzegdewereldvaarwel,verzekerd, datGijmij
»zultoverbrengeninbetRijkdeslichts, enmijallesrij
»kelijkzultvergoeden , watikindenstrijdmetdeblinde
))Natuur,dochnaaruwenwi1,verloronheb ."
N

VraagboekjeoverdeB~belscheGeschiedenisvoorjonge
Kinderen,doorw . C .MAUVE, Leeraarb~deDoopsgezindentoHaarlem . TeHaarlem,b~ deWed .A .
Loosjes,Pz . .1841 . Inkl .8vo .74 bl.f :-30 .

A lwederomeen

Vraagboekje! dusalwederomdieversletoneenindcrdaadonbehagelijke,onbeduidende benaming!alwederomcenbockje in vragenenantwoorden
voorhetgodsdienstig onderwijs!dusalwederominde
dorsteenminstaanbevelenswaardigeform,dievoorgeene
annderewetenschapthansmeergebruiktwordt ; endeze
mootdanvoordeheiligsteenbestezaakvanverstand en
hartnogsteedsbijvoorkeuringebruik blijven !- Dit
warendeeerstegedachten,dieerinRecensentoprezen,
bijbetontvangenvanditonderwijsboekjeindeBijbelsche
Geschiedenis ;enhijkonzichnietonthoudendezelvemode
todeelen , waarmedehijecbterbethemtoegczondeneniet
voorbarigveroordeelenwil,daarhetinzijne soortzijne
Hetbeettozijn»voor jonge
waardekanhebben .
»Knderen" ; enerzullenwaarschijnlijknogtweeandere
bijopklimmingopvolgen : daarbetwoord jonge biervrij
onbepaaldis,zouRec .betlievermet eerstbeginnenden,
datinhetVoorberigtgebruiktwordt,ofmet ietsdergeIijks,verwisseldhebben,hoeweldaardoorditwoordnog
wedereenonderscheidschijntbedoeldtoworden ,omdat
voordozedemetkruisjesgeteekendevragengezcgdwordenbestemdtozijn .
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Zalnuzulkeenonderwijsboekje(deformeensvooreen
oogenblikterzijdegesteld)geschikt zijnvoordegenen,
totwiergebruikhotdienenmoot , danbehoorthetmet
oordeeldesonderscbeidszamengesteld, bevattelijkenpractischnuttigtozijn,of,zooalsdeSchrijvertoregtzegt,
»waaraanzijjetshebbenvoorverstandenhart, ofhetvan
»buitenleerenderantwoordenalleenwordteennutteloos
plagenvanbetgeheugen ." Zeergoodetheorie ! maar
toetsenwijnudaaraaneonsdepraktijkinhoteonenanderuitdotweeeerstelessen . »Hotwoord Babel beteekent
»boeken ." Wathebben jonge kinderenaandozeeerste
etymologischebeteekenisvan Biblia, diedan,volgenshot
gebruikinditbepaaldegeval,nognicteensjuistis? ))DeBijbeldraagtdenamenvan HeiligeSchrift,Woord
))vanGod,en Openbaring ." DenEerw.Scbrijverkan
nietonbewustzijn , datalthansdederdeenvierdebenamingnietsynoniemismetdeeerste . - Wathebben
jonge kinderenaandebenamingenvan Oud en ATieuww
VerbondofTestament ? wataandoverdeelingin gesehiedkundige,dieht-ofzedekundige en Profetische boeken?
wataandedorreoptellingvanaldeBijbelschriften? wat,
ineenwoord,aandezeninventarisvanhet Bijbelmaterieel,waarvanzijnets in hotminstewetenofbegrijpen?
OfzaldeLeeraardandaarovernadermethenspreken ?
Welnu,danmoothijdiep,zeerdiepinden ganschen
omvangderBijbelseheOpenbaringsgesehiedenis enz..enz .
ingrijpen ; enzalditdoeltreffendzijn ? Dochhotis,naar
Rec'.inzien , eonhoofdgebrek vanditboekje,datde
Schrijverontijdigvan zakenenpersonenspreekt,met
welkedejongekinderennognietbekendzijn, endannog
nictbekendmoestenworden .-- »Omdepractischestrek»kingvanhotbookietovergrooten,"zegtdeSchrijver,
dienendeonderdomeestelessenbijgevoegdeteksten"
m-aarisookdit,hoe wel ookgemeend,geenoverlading
vanjongekinderen,eninmooropzigtenaangrootemoeijelijkhedenonderhevig?- Zooishotover'tgeheel , naar
Rees .meening,eonanderhoofdgebrek vanditboekje ,
maarhetwelkhotmetveleanderegemeenheeft,dathot
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toreel wilgeven, datbetgenoegzaamnetsvandegeschiedenisdurftoverslaan,endaardoornietzeldendingen
aanroert,diealthansvoorthentecdcrenleeftijdlieververzwcgenmoestenworden , zonderdatmendaaromder
waarhcidbehoefttokorttodoen ; ofdathotookzakenof
personenuitzulkeoogpuntenvoorstelt,dieverrebavende
bevattingvanjonge kinderengaan,hotverstandmoor
verwarrendanverlichten,enbethartkoudlaten, ofmet
eenvreen+d,donkergevoelvervullen . Menslab . Y . maar
eonsbl .54,55,56op , enziedevolgendeantwoorden : »JoatmesdeDooperkondigdeJeansaanalsden
))Lang beloofdenMessias,als hetLamGods,datdezon»denderwereldwegneemt . Joan .I:29 ." ---))Jeans
»wasdelangbeloofdeVerlosser,deeigenZoonvanGod,
»diemenschgewordenen unit demaagdMaria,eeneafstammelingvanDavid,geborenis ." - »DenaamJezus
stammeling
»beteckentZaligmaker , dievanMessiasenChristusbe>rtcekenenhetzelfde,namelijk : GezalfdeofVast ." )iToenJezusgedooptwas,daaldedeHeiligeGeestzigt»baaropHemneder,ensprakereenestemuitden he)) mel : dezeis min geliefde Zoon, inwelkenIkmin
»welbehagenheb. Matth .111:17" ;waar,ja,gedeoltelijk
Bijbelschetermengebruiktzijn, maardiealthansdoor
jonge kinderennietverstaan word-en, onhunookbezwaarlijkeenigzinsaanverstand enharttobrengenzijn . --Eindclijkisnogoptomerken,datde Geschiedenisdes
OudenYerbondsinditboekjeverredegrootsteruimtebeslaat,welketot dievandeGeschicdenisdesNieuwen
Yerbondsals52tot22staat,zekerlijkneardetijdruimte
vanbeideonberispelijk,doch,naardebelangrijkheidder
laatstevooronsChristenen,zalmennietalleendeevenredigheid,althansvoor ceneersteonderwijs, eenigzins
antlersmogenwenschen,maarzelfszichoverdekortheid
enschraalheidbierendaarmoetenverwonderen . En welk
conezonderlingeslotvraagenantwoord! aWatzietgijin
»degeheeleBijbelscheGeschiedenis?-- IndeBijbelsche
»Geschiedeniszieikdesteedsvoortgaandovervullingvan
))GodsbelofteaanAbraham : in uenuwenzadezullen
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»allegeslachtenderaardegezegendworden . Gen .X11:
3b, XXII : 18& .','! Zionjonge kinderenditzoogemakkelijk
indegeheeleBijbelscheGeschiedenis ? isdithetnatuurlijkste,waartoezijdoorderzelvergeheelenafloopworden
opgeleid ? isditdelaatstepractischestrekking ,waartoe
hotganschegegevenonderwijshundient ; ditdetotaalindruk,dienzijmetzichnemen?
Maar,isditboekjedan zoogeheclverwerpelijk? DatzegtRec .niet,endatmeenthijookniet : hotiszelfs
mogelijk , dathetbeterisdananderein'hotKerkgenootschapdesSchrijvers,waarinhijzegtdathotaantalvan
zoodanigeboekjesgeenszinsovervloedigis . Ookerkent
Rec .zeergaarne,dathotover'tgeheelduidelijkgesteld
is ;datdeantwoordendoorgaans,doorherhaling vande
indevraaggebruiktewoorden,eenenvolledigenenverstaanbarenzinopleveren,(endusopnieuwbewijzen, hoe
dievraagformzeerwelkonweggelaten, enGeneandere
gebruiktworden) ;datoreenegoedegodsdiensiigedenkwijzcinheerscht ; datdepractischestrekking, omhet
verhaaldetotgodsdienstig-zedelijknutder jeugdtoiloen
dienen,onmiskenbaaris ;dathotzichdusvandozezijde
aanbeveelt . DochaananderezijdenvindtRec ., datdit
boekjebeternochvolmaakterisdanverscheideneandere
reedsbestaande,enevenzcerveeltowenschenoverlaat :
hetishemopnieuweenbewijs, dathotschriftelijken
mondelingonderwijsvanjongekinderenindeBijbelsche
Geschiedenisalzeermoeijelijkis, ofschoonmenigeendit
zulkconezwaretaaknietmeenttozijn ; dathetmoeijelijk
is,zichvooralhierbijindekinderlijkedenkwijze enbehoeftetoverplaatsen ;dat wijvolwassenen,wij vooral
Godsdienstleeraars,zoo wij,doorhot nocturnaversare
manu,versarediurna derBijbelschriften,metderzelver
inhoudengeestregtgemeenzaamgewordenzijn , inverscheidenedingengeenduisterheid,geenzwarigheid, geen
bedenkelijkheidomhotvoortostellenvinden ; welkcon
enanderzijnogtanswelhebbenvoordieteedereverstandenenbarten,aanwelkemengeenszinsallesvoetstoots
kanmededeelen , zoomengeenegevolgenvandeneersten
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indrukbijhenwilachterlaten , dievoordeheiligsteen
weldadigstezaakeernadeeligJanvoordeeligzijn .

Beteeneenaltoosnoodige ;eenwoorJvanopwekking
aanmijnenadenkendeenwelgezindeLandgenooten,
doorDr . J . E. FEISSER. TeGroningen,b~W .van
Bookeren .1841 . In gr.8vo .64blAf :- 60.

ii

itstukjezietorminofmeerzonderlinguit . Eerst
vindtmen,metaanhaling van Joh .IV :35b, ietsoverdes
menschenverstandelijkenen zedelijkenaanleg ;daarna,
metI Tim. IV : 8 als motto, jetsoverhothoofdgebrekvan
onzentijd, t . w .goddeloosheid (nietGodslastering,maar :
afdwalingvanGod , gebrekaanliefdetotenvertrouwen
opGod)en materialisme, datistozeggenovermatige,om
niettozeggenuitsluitendegehechtheidaanbetzinnelijke,
waarvanhottroosteloozeenongenoegzameineenigetrekkenwordtaangeduid,metaanprijzingvan deGodzaligheid,alstotalledingennuttig,hetwelk metopzigttot
geloof,hoopenliefdewordtberedeneerd . OmdieGodzalighcidtobevorderen,wordtdepredikingvan cuarsT us ,alsdieallesisin alien, aangeprezon,als heteenige
altoos(alt~d :altoosistenminste)noodige . Veelkomt
biervoor,dateeneschoolverraadt, aanwelkedeverdienstetoekomtvandoorbetopdenvoorgrondstellenvan
CHRISTUS, denHeer,veellichtstohebbenverspreiden
veelgoodsgesticht . Veelisorook,datonsnietregtholderis,enookdoordebedoeldeschoolniet zoogaafzal
wordentoegestemd . Hoteenenandervondenwij, dat
vanwat al todonkerebeschonwingvanouzenleeftijdgetuigde . Hotganschedoelvanhotstukje - mogelijkhaperthotaanons - vattenwijnietrep . DeSchrijver
meenthotechterblijkbaargood .

Yerhandelingoverhetwensehelijkeeenermeerligehamel~keOpvoedinginNederland. Door D . J. DENBEER
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Ridderv .d.Mil.IV.0 ., Lidvan de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde to Leiden. TeDoesborgh,b~ Kets enLambrechts .1841 .
Ingr .8vo . 2,7 bl. f :- 25 .

POORTVGAEL .,

B elangstellinginhetonderwerp,denVerhandelaarbetoond,enovertuigingvanhotnuteenermeerligchamelijkeopvoeding,dedenhemtotdeuitgavedozerweinige
bladenbesluiten. Hotjuistetijdstipscheenhemdaartoe
gekomen ;want,zegthij , inzijn Voorwoord (waaromdan
maar , instedevanditonbevalligebasterd-Nederdnitsch,
nietNeverfrischweg Vorwort gezetl?) :»Eennicuwleven,
))volkrachtenwaardigheid,metzuchtvoorhetgoede,
~>amhotgoedezelf,ismetdetroonsbeklimmingvanwi L, LEM IIvoor Nederland aangevangen .Ookdejeugdbe»hoorthotnieuwelevenvolkrachtenwaardigheidtoge»nictenenteneindetobrengen ."Maaromwelkeredenen
nietnaarhetverledeneteruggezien? DoSprekerherinnerttochaangeheiligde (?) vaderen ;(bl .16)endat,voor
eenigejaren , bijhetlegervandenStaat,deligchaamsoefeningen,eninzonderheiddegymnastische,werden
aanbevolon ; - nietslechtsaanbevolen , maarooktenuitvoergebragt . Datderesultatendaarvan .nictaandever .wachtingbeantwoordhebben,ismindertoetoschrijven
aandenreedsgevoralerdenleeftijd,(bl .18,19)danwel,
datdozegymnastischeoefeningenveeltijds,zonderdegave
deronderscheiding,door alien, metofzonderaanleg,
moestentolbragtwarden,inmassa . Deligehamelijkeop .ioedingin massa heeft duszoo welharenadeelen,als
nonedergelijkeontwikkelingdervermogensvandengeest .
Opsomniigekostscholenziethotorthansookmguit,
alsofdekweekelingenoensbijdeReeren Ni .EMECZEC en
TRANC o NI als 4crobaten ofkunstrijdershunnebestemming
moestenvinden .
HoeveelgoedsenaanbevelenswaardigsdozeVerhandelingmogebevatten,zijkangeendoeltreffen,omdatde
gcachteSchrijverdezaakondereontoalgemeenoogpunt
brengt ;daaruitvloeitdeaanprijzingvanalgemeencmaat-
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regelen voort, en hetindividuelewordtdaardoornithet
oogverloren . Waarzullendeplaatselijkebesturengevondenworden , dietweeduizendguldenszullenwillenofkunnenafzonderenvoorzwem-,dans-,scherm-onrijnlees .
ters ? Degezondheidderingezetenenvereischttochook
harevoorzorgen ;enwanneeraanconscads-ofarmen-arts
nietmeerdanhonderdguldens , somwijlen nogminder,
wordttoegelegd,watmagdaneendansmeester verwachten,alwarehotoak,dathijde ligchamelejke epvoeding
wistdienstbaartomakenaande zedel~he ontwikkeling?
Intusschenwordtindividueelonderdemeergegoedennog
algebruikgemaaktvanscherm-,dans • enrijkunst . Onze
straatjongens,daarinde Gamins (*) van Parjs zelfsto
bovensirevende,oefenenzichinsommigestedenzoozeer
inhetsteenslingeren,datmenmaaraltodikwijls hunne
kunstvaardigheidtodozenmootbewonderentenkostevan
zijneledematen . Hotwarezekerwenschelijk , datophet
landkegol enbalspelmeerbooefondword,danwelhet
palingtrekken,katknuppelen enganzenslaan,metregt
doordenVerhandelaaralsvolksvermakenafgekeurd . Maar
totzoolangdewaardigePredikant 0.G .HELDRING geene
betereuitkomstenvanzijneverdienstelijke pogingenmag
zien,totzoolangzalonze physiehe ontwikkelingteruggaanenookde morele blijvenkwijnen .
TerwijlwijdegoedebedoelingenvandenSchrijvererkennenenzijnewenken gepastachten,houdenwijhet
orechtervoor,datzijnevooronderstellingenden tootsder
ondervindingnietkunnendoorstaan endeaangewezene
middelendoorgaansnietuitvoerbaarzrtllenwezen . Op
eenegeestigewijzebehandeldeeenverdienstelijkmanhot
anderwerp : de waarheidligtinhetmidden, enlichttehot
vooraltoemetvoorbeeldennitdeoproedinggekozen . Hot
wordt eenverdraaidgeslacht, wanneereonvaderzijnen
noon,zoodikwijlshijhotoogbuitenhotbookslaat, toeroept : Hans,lees! - maarwatwareertoverwachten
(e) De GaminsofParijzer straaljongeus. Doorw .a.
w ARNSINCH,BZ . Zie het Mengelwerkvandit Tijdschrift
voor1840,bl .755.
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vaneenkroost, hetwelkhoofdzakelijktot batonneren wierd
opgeleid? WijhoudenechterdesSchrijverswenkenvooral
gepastvoorInstituten,waar dejeugdtotdenmilitairen
standwordtopgeleid . Enwijlazenmetgenoegenhoeop
deMilitaireAkademie, to Breda, tennuttederkweekelingenenvandenStaat , detheoriedoorGeneverstandigepraktijkbekroondwordt, (bI .12 .) ))Destudieen
»ligchaamsoefeningstondenerineenegelukkigeevenredigheid ." Doeltreffenderzalzulkeeneopleidingwezen,
clanwaarmendejongeliedenhetgeheelejaardooralsin
dekamersopsluit,enhundesdaagseenkwartier, hoogstenseenhalfuur,uitspanningvergunt . Indiendaarde
heimelijkeondeugd, waarvanbl . 13gesprokenwordt,
geenweligengrondomtotierenvindt,zaldit weleen
wondermoltenheeten . TeregtroeptdeSchrijveruit :
>3 Wie,dievaderis,maardiedezeneerwaardigennaam
nictdraagtenslechtsals egoist doorhetlevenwandelt,
kentdebehoeftenderjeugdniet ;ofliever allegevoelis
doorhetzelfzoekendeigenbelangverdrongen . Enwater
vangevoelnogmogtoverblijven,wordtoverweldigddoor
dendunkvanbetweterij,diezichzelvengenoegis ."
MogedeVerhandelingdannutstichten,waarmenhet
eropgezetheeft,omdengeestalsondereenbroeiraam
toplaatsen,maarmogendeoudersookbewaardblijven
vanhetheildertoekomstineenetozeerligchamelijkeopvoedingtozoeken !Menvergunnedenachttienjarigen
loteling(indienhijdantochoplienleeftijdgeweer,rausel
enpatroontasch,bekneld doorde tenue, mootdragen)
zichtrapswijzeaandienlasttogewennenenzichtoontwikkelen . J ULiU s CA E,S AR maaktealreedsecnezeer
juisteonderscheidingtusschen Novitii en Veterani, enbehoefdemeerdanslechtsweinigemaandentotdevorming
zijner Veteran, metwelkehijwondereninden Gallischen
oorlogdeed.Doorgaansiijndeligchamenonzerjongeliedenopdozenleeftijdnogzooweinigontwikkold , datzij
ookdannoginhetschermen,batonneren endebajonetvechtkunstmetvruchtkunnengeoefendworden . Datop
dienleeftijdbijvelendeontwikkelingnognietverderge-
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vorderdis,isingeheelandereoorzakengelegen,danin
hetverztzimderligohamelijkeopvoeding . Wijkunnenbier
ingeenebijzonderhedentreden ;bij eene anderegelegenheidhopenwijhieropterugtokomen . Terwijleenearmee
eenzekergetaltirailleursbehoeft, heeftzijnietminder
eenvastmiddelpuntnoodig,endatzouden onzeschutters
kunnenzijn,dieeigenlijkwelniettothetlegerbehooren,
maartoch proaxisetfocis moetenwaken, om dietoverdedigen . Plattelands-schutterijen,wierdoorgaande bezigheidhetisdenploegtobesturen,tozaaijen,tomaaijen
entodorschen,verliezenalspoedigdedoordenSchrijver
gewenschtevlugheid,maargelukkignietdekracht, en
zoozullenzijookhunneplaatsvindenbij de sterksten,bestandtegendenschokvaneenenwelbestuurdenaanval ;
terwijlhetooknogaanenkelevluggennietzalontbreken,
omhetnoodigegetaltirailleurstovinden . Menbeklimme
onzebodems . Welkeeneontwikkelingdoordenarbeid,
dochnietbijaliendezelfderapheid ;allenbehoeven ook
nietindenmasttoklimmen ;erzijnookrocijersnoodig
Wijherinnerenonshierdeschoonevergelijking,doorden
oudencAr.ogebruikt (*),waarbijonstevensdozewoorden
voordengeestkomen : ))Non viribus,autvelocitatibus,
autceleritatecorporumresmagnaegeruntur :sealconsilio,auctoritate,sententia ."
BI .16isconezinstorendedrukfout : hereerd. Hetgezegde van voren luidtvreemd,endeelthet a priori alto
letterlijkmode . Desgelijksisbl . 9 verdrietigenberouw
acnemisstelling. Overhetgeheelisdeooraectiedezer
bladennietnaauwkeurig, en opbetgebruikvansommige
woordenzoudennogalaanmerkingenkunnen gemaakt
worden . Tevergeefshebbenwijinden 1Vederlandsche>t
Spectator,D .12, bl .106,hetopbl .4aangehaaldeversjo
gezocht,hetwelkandersveelheeftvan dentrantvan
C .HUYGENS.

(*)

DeSenettute, Cap.YL
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Nagelatenen verspreideLetterarbeid,meestinluimigen
trantvervat,van JACOB VO SM AE R, inlevenMed .
DoctorenHoogleeraartoUtrecht . IIDeelen.Tweede
Druk. TeHaarlem,b~V . Loosjes .1839 . Ingr. 8vo.
f3 .. ;
.Lenaangenaamverschijnselvaneenebijonsnietzeer
gewonezaak . Eentweededrukvandenletterarbeideens
mans, dienogindehartenvanvelenleeft . Zooherleeft
ookvooranderenals'twaredenagedachtenisvanhem,
vanwiengezegdwordt,dathijwas eenachtingwaardig

Scht~ver,eenkundigGeleerde,eengeliefdHoogleeraar,
eenvroomengemoedel~kChristen .(*) Zoo deedzich
tens vosMAER indeverschillendebetrekkingenvanhet
levenkennen . Ennognazijnendoodgetuigtvandeze
hoedanighedenalsSchrijverenGeleerdedeletterarbeid,
dieandermaalinhetlichtverschijnt . DeHoogeschool
draagtwelBeenrouwmeerover VO S MAE R, maarzijn
naamwordtaandezelvenogdikwijlsmetachtingenliefde
genoemd. Enzijnekunst,vooral om weltosterven (-f-),
heeftreedstroostinmenighartgestortentotdenovergang
naarhetanderelevenbemoedigd,waarheenv OSM AER
reedsisvooruitgegaan .Zoovindtdedeugdsomwijlenreeds
inditlevenhaarloon,enhetlevenvandenregtvaardige
nognazijnendoodiseenbewijsvanhetinnigverband
van,hettegenwoordigemethottoekomendeleven . Zoo
sterft deChristenmet ;maarzijndood,diehemverlost
vanhetjukderzonde,maakthemvrijvooreeneonbegrensdeeeuwigheid . InhetgeloofaanHem,diedenzijnenwoningenheefttoegezegdinhethuiszijnsVaders,kan
h",metdewoordenvaneenenwijsgeer,diebijdenvoor
hemnoggeslotentempeldeslichtsstond,zeggen : exvita
() Paderl.Letteroef. voor1828,bl .428 .
(fi) Dekunston langtolevenenlveltosterven,door
JACOBVotSAEB . Raarlem,1827.
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ifadiscedo,tamquamexhospitio,nontamquamex
domo ! (*)
InditTijdschriftvoor1828,bl .428en463,kanmen
eenebeoordeelingvandenletterarbeidvan VOSMAER Iezen, Wijvereenigenonsmetdenbeoordeelaar,wanneer
hij , metden'toenmaligenuitgever,behoudensgepasteaan+
merkingen , zegt : nDobierverzameldevoortbrengselsado .
»meneenenguest,die,getrouwopgevangenenmeeres
vmeerdoordringendetotde onderscheidenestandender
umenschelijkezamenloving, nietnalatenkan ,bet gebied
))vangelouterdekennis,waredeugdenongeveinsdegodsr
z>vruchtvanlieverledenittobreiden . Vragen wij toch ,
»hoedanigdiegeestis,wijhoorenoveraleon'mantotons
nspreken,dieinmenschenenmenschelijkgelukeenwarm
sbelangstelt,dieaanzijnemedebroeders gedurig toe)) roept : KeerttotdeNatuurweder ;daarvanoftov j..
»ken,isdebronuwerrampen !"
Reedsvandeoudstetijdenofisdozeklagtdetaalgeweestdiermanneu,welkebetmetdemenschen wilmeenden ; getuige CELSUS , diedenlediggang en deweeldeals
dehoofdbronnenvanbetzedenbederfbij de Grielien en
Romeinen aanklaagde.Echternietalleenbij Romeinen
en Grieken wasditbetgeval ; hotzalsteedszooblijven .
Waarzijelkanderdehandbieden,daarzullcnzijsteeds
debronvanallerampenzijn . Mogendandoordozen
herdrukdelessenvanlevenswijsheidbijvelenopnieuw
verlevendigdworden ! Danvooralzal menvo s sA.nx'i
aandenkenopconewaardigewijzevereeren,-en hotheii
vananderenzalopgebouwddeneigenwelzijnmoor enmeet
bevorderdworden .
(r) Crc$ao,doSenectiate.

OntwcerpenomdestadAmsterdam vanaoetwatertovoor .
zien,indeXVIIde-Eeuzvvoorgesteld door ELAASSANDRA .
DerdeDruk,omgewerktenmeteon Voorberigtvermeerderd,doorMr . W. r . V .VANHA ss zLT . Amsterdam en
H2
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'aGravenhdge, b#Gebr .vanGleef.18 .41 . In gr.8vo .XLII
en80bl.f1-50 .

B etkanwelgeenbevreemdingwekken,datindentegenwoordigentijd,waarindetechnischewetenschappen, door
de,indeIaatstejaren,gedaneontdekkingenenonderzoekingen,eenezooaanmerkelijkehoogtebereikthebben, en
waarindaarenbovendeondernemingsgeest,ook bijdewel
eenswat trageNederlanders, zichmeerenmeerontwikkelt,
endaarvan,indevelereedsbestaandezoogenoemdenaamloozeMaatschappijen,debewijzen oplevert ;datineenen
tijd,waarinde industrie meteenennooitgekendenluister
blinkt,ookeenzoobelangrijkonderwerp,alebetonderhavige,aandaehtenbelangstellingtotzichtrekt .Hetgeldt
tochbier,omeeuestadvan200,000inwonersvangoeden
drinkbaarwatertovoorzien, en,zooeenebarerzusters
daaraangebrekheeft,betisvooral Amsterdam, waardeze
behoeftezichmeerenmeerdoetgevoelen .Niemandtoch
zalwillenbeweren,datbetonreineafspoelselvandakenen
goten,dikwijlsvrijaanzienlijk, dochzekeraltijdmeteerie
geringehoeveelheid loodoxyde bezwangerd,een'aangenamen
ofgezondendrankoplevere ;terwijidaarenboven, doorbet
toenemendverbruikvansteenkoleninparticulieregebouwen
zoowel,aleinfabrijken, deonzuiverheiddagelijkstoeneemt. Mentrachtdoorfiltreer - toestellenhierintovoorzien ;doch,behalvedatdezenogveeltowenschenoverlaten,ligtditmiddelgeheelbuitenbetbereikdergeringere
klasse,dietochaltijdverrewegdemeerderheidderbevolking nitmaakt .Eeneanderevoorzieninginbetbestaandgebrek,bettoevoerenvan Vechtwater doorzoogenoemde waterhdlers namelijk , heeftmedeveelonvolkomens . Hetwordt
ongezuiverdaangebragt,enisvoordrankbijnaongesehikt ;
dedistributieisomslagtig, hoogstgebrekkig,om betzoo
eenstonoemen middeleeuwsch, enkostbaar ;terwijivooral
ditlaatstebezwaar,bijlangdurigewinters,zichmaaralto
dikwijlslaatgevoelen .Hetisalzooallerwenschelijkst,dat
zooweldeRegering,alsdeaanzienlijke,verlichteenonbevooroordeeldebewonersderHoofdstad,eens,metterzijdestellingvanbijzonderebelangenofbezwaren, diemeerin
schijndanwelinwezenlijkheidbestaan,betalgemeenbelangzullenpogentobevorderen,endeeeneofandereondernemingtotstandbrengen,dieeenedergrootstewelda-
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denvoor Amsterdam zalzijn,enwaarophetnageslacht met
dankbaarheidstarenzal .Bezwarenzijnbijallemenschelijke
ondernemingentooverwinnen ;dochindienzoovaleandere
steden,als Rome, Partjs, Toulouse, Grenoble,Londen .,
Birmingham,Liverpool,Manchester,Edinburg,Glasgow,
Weenen,Praag,Hamburg,Frankfort,Dresden en Leipzig,
zichbekwamewaterleidingenhebbenwetentoverschaffen,
zoudezulksdan alleen in Amsterdam onuitvoerbaarzijn?
NadebeschouwingvanhetbovenstaandeisbetwelBeen
wonder,datelkweldenkendinwonerderHoofdstad,die
belanginhetalgemeenewelzijnstelt,zichdezezaakophet
zeerstterharteneemt,ennaarzijnvermogenpoogtbijto
dragen,omhetgoededoelzooveelmogelijktobevorderen .
Betisgeenwonder,datdeijverigeenwerkzamevssa,rs$ELT, gelijkhijeenedertiendeuitgavevan LUGHWATER' S
Ilaarlemmermeerboek bezorgde,ookthaneeenederdenitgavevanhethierbovenaangekondigdwerkjehetlichtdeed
zien .Retisechtervrijoppervlakkiggesohreven ;terwijldo
atijlvan SANDRA, gelijkdeHeer VANH ssss LT reedsopmerkt, alszijnonderwerp,waterachtig is, enhijwatseer
vealinherhalingenvervalt . Deskundigenzullenerook
weinigofnietswetenswaardigsinaantreffen .DeUitgever
heeftditookreedsingezien,enzegtindeVoorrede : Vest
nieuwszalmeninditboekskenDietaantrefeniditwasook
mjnebedoelingniet .Ikgeefhetniet veer degeleerdenis
hetvak,maarmoorleekenzooaleik,wien de nieuwegierigheidbekruipt,onte .weten,wateratzoovoorditonderworpgedaan,enoverhetzelvegeschreven is. Deze sullen
welligtditVoorberigt,hetwelknietandersinhoudt,dan
hetgeenik,overditonderwerplezende,voorm#zelvenheb
opgeteekend,meteenigwelgevallenontvangen . Hetisdan
ookditVoorberigt,dat,niteengeschiedkundigooygpunt
beschouwd,metgenoegenenbelangatellingdoorleeken
deskundigezalgelezenworden,alsbevattendeeonbeknopt
overzigtvanhetgeeneroverhetonderhavigeonderwerpis
voorgevallen .Menzalernitontwaren,dat,volgensechte
bescheiden, Amsterdam voormaalsgoedenzuiverwaterin
degrachtengehadheeft,zoodathettotalleeindengebruiktwerd,enzelfsdevisscherijindezelveeerstRande
Sehutterijenafgestaanenlatervanstadswegeverpaclitwerd .
])atditechternietlanggeduurdheeft,blijktnithet14jgebragteaangaandedenKeizer,in1540,alswannereene
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dagvaart,to Amsterdam verordend,naar Haarlem verlegd
werd,voornamelijkomdathetwatervaneerstgenoemde
plaats nijetendoecht ." Devisscherijschijntookna1655
tohebhenopgehouden,terwijlmenin1565reedsvanregenbakkengewaggemaaktvindt .Vervolgensgewaagtde
Beer VANHA8®ELT vandeverschillendemiddelen,diesedertwerdenopgegeven,ominhetbestaandegebrektovoorzien,envandeonderscheideneplannen,diewerdenuitgedachtofvoorgedragen,dochdiealletotnogtoevruchteloos
zijngebleven .(*)Vande Artesiaansche putboringopde
1uiesswmarkt to Amsterdam sprekende,zegthij : Welligt
leverts#nogeonsgel#keresultaten,alsdie,welke,in
Januarif 1834,indovlaktevanGrenelle,nabijParijs,begonnnen,opden27Februarijvanditjaar(1841),tot 560
metersgebragtzijnde,meteenengelukkigenuitslagisbekroond. Rec .vermeentechter,opgeologischegronden,
alleredentohebben,een'zoodanigengelukkigenuitslagto
moetenbetwijfelen .Onslandisgeheelvan alluviaanschen
oorsprong,enorbestaatgeendeminstegrond,om,met
genoegzamezekerheid,hetbestaantovermoedenvankrijtachtigenkalksteen,waarinmenalleenverzekerdkanzijn,
deonderaardsehebronnenvoordezoogenoemdeArtesiaansoheputtenoffonteinentozullenaantreffen .Ookzijntot
nogtoealledesaangaandegedanepogingengeheelvruchteloosgebleven ;enhetismoordanwaarsehijnlijk,dat,wat
menookbeproeve,deuitslagvruchteloosblijvenzal . --VoortsspreektdeBeer VAItNAssELT over sANDRA zeiven,
waaromtrenthijweinigheeftkunnenontdekken,enverder
meer,breedvoerigoverdedestijdsregerendeBurgemeeste(*)Bijdevermeldinghiervanhadnogkunnengevoegd
wordenhetindenjare1839to 'sRage uitgegevenstukje
ApplicationonHollanded'unnouveauprocedddefiltration,
para. FAVE, ancienolivedel'ecolepolytechnique, bevattende
debesohrijvingvaneenrdoordenHeer F0 N VIEL LE uitgedachtentoesteltotzuiveringvanhetwater,welkeookin
hetgrootvantoepassingis .lletzelveis,volgensderapporten,inhit HBtel-Dieu to Parijs methetbestegevolgaangewend ;terwijlerookeenzoodanigetoestelhiertolande,
enwelindeMilitaireGevangenisto Leyden, moetgeplaatstzijn .
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ren, enwelvoornamelijkover J o ANNESHUDD$, inwiens
handendeplannenvan SANDRA gesteldwerden .
Dieplannenbestaanhoofdzakelijkinbetvolgende,als :
1° .Eenegrachttogravenvannitde Vecht, overden
Hinderdam, totaan Amsterdam ;
2° . Eenewaterleidingvansteentobouwen,vangezegde
plaatsoftotaangcmeldestad ;
3° . lletwateruitde Vecht, doormiddelvanriolen,onderdengrondnaardiestadtobrengen ;
4° . Doorbetgravenvaneenekom,terdieptevanbet
11iuiderzandof dieper,zuiverwaternitdengrondtobekomen,enwel, a, tussehende 111uider- en Weesperpoorten,
en, b, inde Plantaadje, omtrentdeplaats,waarthansbet
Parkis ;

terwijleindelijknogwordtvoorgesteld,ombetwater,hetzij
nitdo Vecht, hetzijuitdengrondafkomstig,indohuizen
deringezetenentobrengen .
Hetderdeplanheeftalzoodemeesteovereenkomst metde
latere,doorde11 .H . RRADE en RAKE geprojecteerdewaterleidingen,enkomtookRec .betgeschiktstendoelmatigst
voor . SANDRA gewaagtechternergensvanbettoetovocrenwaterbevorenstozuiverenoftofiltreren,hetgeeneehter,onzesbedunkens,altijdnoodigennuttigzijnzoude .
SANDRA spreektvanbetminderdoelmatige,omdemeerderebeheijing'danvooreenesteenenwaterleiding, enom
betbezwaarvanbet corrideren of ineten" derbuizendoor
betbrakkegrondwater ;dochbeteersteisvanaliengrond
ontbloot,terwijlookbettweedevangeringekrachtis,dewijlhotijzeronderwaterweinig oxydeert, enbetlood,getuigedeloodenzuigpijpenindeAmsterdamschewelputten,
vanzeerlangenduuris ; omniettosprekenvanandere
stolfen,dieooklatertotditeindezijnaangewend .
Hettweedeplanisvoorzekerbetschoonste,endeuitvoeringzoudeonsingedachtenindentijdderoude Romeinen
verplaatsen ;dan,devooreenzoodanigwork,vooralook
wegensdedaartoevereischtebeheijing,gevorderdezware
kostenzullenhetzelvewelvooronuitvoerbaarmoetendoen
beschouwen .
Watheteersteplanaangaat,vermeentRec .,datditbet
ondoelmatigstzijnzoude,vermitsbetniettoontkennenis,
dathotwateropeenzoolangtraject,alsvanden Hinderdam totaan Amsterdam, doorofovermeestalveenachtigen
n
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bodem loopende, en alzoo in aanrakingmetbetbrakke
grondwaterkomende,alspoedigvoorbetgebruikongeschiktzoudeworden ;terwijlhetgeen SANDRA wegensde
voordeelenbetvermaakvaneenemetboomenbeplantegracht
ofkanaalopgeeft,indentegenwoordigentijdwelvanweinigbeltingzalkunnenbeschouwdworden .
OokkomtbetRec .voor,datdeuitslagvanbetvierde
sub a en b opgegevenontwerptoonzekerzoudezijn,om
hiervandeuitvoeringvoorraadzaamtokeuren . Deinden
jare1605te Amsterdam, inbet OudeDlannen-enVrouzoenhuis, dochlater in onbruikgeraakte,geboordeputleverde
op eenedieptevan232voeteneerstgoedwaterop ;dehovenvermeldeputopde Nieuwcmarkt heeftopeenenoggrooterediepteonzuiverwatergegeven ; terwijlergewonewelputtengevondenworden,dieopconegeringedieptezuiver
waterversehaffen . Hetisalzoo apriori niettobepalen,of
opeenigeplaatsaldannietgoedwatertovindenzij,dock
dekansshatsteedstennadeele ;terwijldaarenbovende
vraagontstaat,of,ingevalmenaanvankelijkgoodwater
rnogtvinden,znlksnaverloopvantijd,dooronzenslechten,doorzijgbarengrond,nietzoudekunnenveranderen,
entenandere,ofmenopdenduarvaneenegenoegzame
hoeveelheidzuiverwaterzoudekunnenverzekerdzijn ; alle
welkeredenenbetdoentenuitvoerbrengenvanconezoo
kostbareonderneming,zeeronraadzaamzoudenmaken .
Achterelkontwerpvindtmeneeneramingvankostenen
vermoedelijkerevenuen,ofschoonbijbettweedeplande
sommenbijdetavatienietstaanuitgedrukt . Dezebegrootingenzijneehterhoogstoppervlakkig,enerzoudeinonzentijdweinigstaatoptomakenzijn .
Behalvedeheschrijvingderplannen,treftmenbiernog
aanbetrequestaanH .H .BurgemeesterenenRegeerders,
eeneVoor-eneeneBijrede,hoofdzakelijkdienendeomdie
ontwerpenaantoprijzen,enzichtobekiagenoverden
slechtenuitslagvandesSehrijversandereuitgedachtemiddelenomwatervoorbederfofstanktobewaren,enom
betboutvoorbetinvretenvandenworm,tusschenwater
enwindvoorkomende,tobeveiligen .VoortseeneInleiding,
enaehterbetwerkjedetegenwerpingenvandenBurgemeester ITTDIE, dieeehter,metuitzonderingvande vierde,
weinigbeduidendzijn ;verderde solutie ofoplossingdezer
bedenkingendoordenSchrijver,eneindelijkeeneopgave
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©mtrent den boven vermelden, in bet OudeManners-en
Vrouwenhuis, geboordenput .
Alleenombetbelangrijkederinditwerkjebebandelde
zaakhebbenwijonseenigeaanmerkingenveroorloofd ;eene
verderebeschonwingaehtenwijoverbodig,daarbetdoel
vandenHeer VAIVHA88ELT metdozenienweuitgavealteen .
was,eenehistorischeengeenszinseenewetenschappelijke
bijdragetoleveren . Alszoodanigbeantwoordtdit gesohrift
tenvoileaandeszelfsbestemming,enbetzaldooreonie .
der,dieeenigbelangineenzoogewigtigonderwerpstelt,
voorzekermetgenoegengelezenworden .Wijbevelenbet
alzoovooral Amsterdam* ingezetenenaan,enhopen,dat
eengunstigonthaalden1Jitgevermogeaansporen,omde
hemvanzijneveelvuldigebezighedenoversehietendeurea
verdertotbevorderingvandergelijkenuttigeenvoorhot
algemeenbelangrijkezakentobesteden .

IlandboekvoorNotarissen,naardoNederlandscheWetge
ving,doorMr .J.J .Loco,LidderArrondissementsregtbanktoBreda .IndenDeelcompleet .IsteenIIdeStuk .
ToBreda,bij BroeseenComp .1838 tot 40 . Ingr.8vo .
400hl .f3-20 .
YerzamelingvanWetten,BesluitenenandereRegtsbronnen
vanFranschenoorsprong,inzooverredeze,ooksedert
deinvoeringdernienweWetgeving,inNederlandvan
toepassingz#n .UitgegevendoorMr . c . . . 110LPU TN, AdvocaattoAmsterdam . TeAmsterdam,bijJ . Muller, Isle
Deel,1839,XXVIen52 .4bl.(jaar1689-1708) ;IIde
Deel,1840,XXXVIIIen474bl .(jaar 1799--1807) .In
gr. 8vo . f 12-85.
Verzamelingvan .vaderlandscheWettenenBesluiten,uitgevaardigdsedert22January 1798 tot10Julij1810,in,
zooverrez~ook,sedertdeinvoeringdernieuweWetgevinginNederland,middellykofonmiddell#kvantoepassingzijn,UitgegevendoorMr .r .v A n DEPOLL, Advocaat
toAmsterdam . TieAmsterdam,bijJ . Muller,1840. 1*
gr.Svo.XXVI en 491b1. 6- 60.
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Het SandboekmoorNotarissen,

naardeNederlandscheWet .gevingdoordenHeerMr . J .J.L o gE bewerkt,onderscheidt
zich,althanswatdetweeeerstebieraangekondigdeStukken
betreft,doorzuiverheidenklaarheidvanstijl,juistheidvan
orde,fijnheidvanopmerkingengrondigeregtskennis,vereenigdmetzooveelbeknoptheid,alsslechtsmogelijksehijnt .
Batkorteenkrachtigeisookbijdeformuliereninbetoog
gehouden,waardeSchrijverblijkbaarallenoodeloozegerektheidvermedenheeft .Datmenbierendaarechterannmerkingenzoukunnenmaken,spreektvanzelve .Wijzullen onstotslechtseenebepalen,omdatdezebet karakter en
bet vereischte vanzekeresoortvanActenbetreft .Bl.45,
inheteersteStuk,zegtdeHeer LORE toregt,datbetverbod,omwit,gapingoftusschenruimteindeActentolaten,geenszinsz66moetwordenverstaan,datmeneen'nieuwenvoizinnietmeteen'nieuwenregelzoumogenbeginnen,alwaredelaatsteregelvandenvorigenvoizinniet
uitgestrekttotaandenuiterstenrandderbladzijde ;enhij
geefttevensdenmetbetvrijalgemeeneenlofwaardigegebruikovereenkomstigenraid,omdeledigeplaatsnabet
slotwoordvandenvorigenvoizin,totbeteindvandenandersgedeeltelijkopengeblevenregel,meteenelijnofpennestreekaantovullen .Maarnulaathijvolgen :
Overigenskanmenhetzelfdemiddeltobaatnemen,wanneer
*onvoorzienseenigegapingindeActenontstaat, zoo alsb .v .
dikwerfhetgevalisbijProcessenVerbaalvanopenbare
,Yerkoopingen,die,withoofdevanderzelveromvang,Vooaer
*moetenvvordengereedgemaakt, zonderdatbetmogelijkis,

, juisttoberekehen,welkeplaatstervermeldingvannamen .,voornamen,beroepenwoonplaatsvandekoopers,
.benevensvandenuitgeloDfdenkoopprijs,zalvereischtworv den .
Deruimte,diealsdanoverblijft,bijbetpasserender
actedooreenepennestreekaangevuldzijnde,istochde
sbijvoegingofvervalschingevenzooonmogelijk,alswansneerdeactedoorloopendwaregeschreven," - Dezetheorie,ofscboon,gelijkwijmeenen,zelfsdooreenenMinister
voorgestaan,schijntonsstrijdigmetbetkaraktervaneen
ProcesYerbaal,datiswoordelijkevermeldingvanbetvoorgevallene ;enbetopenlatenvanplaatsen,omdaarnaderhandietsintovullen,isookvolstrektovertollig .Immers,
menstelle : eenNotarisheeftelfpercelenvastgoedachtereenvolgendetoverkoopen.Nu iser ofreedsvroegereene
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MemorievanLastenopgemaakt,waarinaldealgemeeneen
bijzonderevoorwaardenvankoopzijnopgenomen,zoodat
iedervoorafwetenkan,opwelkeconditionditofdatperceelzalwordentoegewezen ;ofwel,dieconditionzijnbij
bethoofdvanbetVerbaalbeschreven . OokdejuisteaanduidingderJiggingengroottevanelkperceelstaatreedsin
deMemorievan Lasten,ofinbetv66rbetuurderverkooping,gereedgemaaktehoofdvanbetVerbaaltolezen .Welke
moelteheeftbetnutochin,ombetProcesVerbaaldadelijk
bijtohouden,telkens-slechtszeggende : Hieropisovergegaantotopveilingvanhet . . . . Perceel ;terwijlmenbijelke
toewijzingdenkooperdadelijklaatteekenen,alvorenstot
eenvolgendperceelovertogaan . HeefteenNotarisnog
cenenklerktozijnerhulpe,dangaatbetzooveeltogemakkelijker,daar,gedurendebetinschrijvenvanbeteene
perceel,inmiddelsbetopbod,demijningentoewijzingvan
betanderekanwordenopgeteekend,omdanweerdadelijk,
metbehoorlijkevermeldingvanalles,zondereenigegaping
ofdoorschrappenaantovullentusschenruimte,ophetVerbaaltowordengebragt,entelkensgeslotentowordenmet
ditofdergelijk : die verklaarde, hethemtoegewezenperceel
opdohemenhaargeheelvoorgelezeneconditiontoaanvaarden,enalhier,medenagedanevoorlezing,heeftgeteekend .

MetvoorafgereedmakenvangeheelbetVerbaal,metplaatseninblanco,waarelkperceelinzalwordengepast,schijnt
onsstrijdigmetdenaardvaneenProcesVerbaalendewet
Op betNotarisschap .
Enhiermedeafstappendevanbetvoortreffelijkwerkvan
denHeerzo KE, gaanwijovertotde VerzamelinjvanWetten,Besluitenenz .vanFranschenoorsprong, in zooverre
deze,ooksedertdeinvoeringdernieuzveWetgeving,in
Nederlandvantoepassingzijn . Wijkeurenbetallezins
good,datdeHeerMr .c . J . ro ET u YrP lievertoveeldanto

wetliniginzijneverzamelingheeftopgegeven,daarmende
Franschewetsbepaling,ofwatbetzij,zelfs dan behoortto
kennenentolezen,alwarehot,datpartijzic'h tenonregte
daaropberoept,enalkanmenaantoonen,datzulkeene
wetofzulkeendecrectnietmeerinwerkingis . Zoodikwijlserdusslechtsdegeringstetwijfelbestaankon,of
eenewetwelwaarlijkisafgeschaft,enzooja,ofmendan
harekennisnietnoodigheeft,owtooordeelenovereenige
zaak,waarvanhetbeginalthansdoinvoeringderninuwe
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wetgevingvoorafging ;zoodikwijlswasdemededeelingvan
dergelijkstukbehoefte . Echterishettobejammeren,dat
ernogaltijdindiezeevanordonnantien,wettenendecretenmoetwordenomgetast,enmen,b .v .omtobestuderenhetgeen nu nogbehoorttowordeninachtgenomen
metbetrekkingtotdewerkzaamhedenvanhetbestuurder
waterenenbossehen,beginnenmoetmethetlezenvan l'OrdonnanceduRoi,pourlesEauxetForestsdesonRoyaume,
dumoisd'ABut1669, omvervolgenstoonderzoeken,water
na 1669 tot1811in Frankr#k ingewijzigd-,wateruitbeI-

houdenisgeworden ; daarna,wateruitgeheeldienchaos
kangerekendwordentozijningevoerdinonsVaderlandten
jare1811,enwaternadientijdwederinisveranderdof
welonafgeschaftgelaten. HetwerkvanMr . F os TU x N verligtweldienarbeid,maardezeblijft,zoowelopditalsop
anderepunten,steedsomslagtigenverdrietig . Konmen_er
tocheenmaaltoekomen,omopalleseenenationalewetgevingdaartostellen,enalhetvroegeregeenszinsvervallen
toverklaren boorzooveelhetmetdelaatstewettenstrOig
mogt zijn : want dan blijftalhetvorigeinleven,zoodatmen
telkensmoetnavorschen, wat ermetdelaterewetstrijdig
isofniet. Neen ! deaAchaflingzouvolstrektenzonderuitzonderingmoetenzijn ;dochdanzouhetooknoodigwezen,
alvorenseenconceptintodienen,dekundigsteenmeestervareneRegtsgeleerden,AmbtenarenenHandelaarstoraadplegen,endebeweeggrondenvan hun gevoelenaandeStatenGeneraal,welkerlodenonmogelijkallesindebijzonderhedeneninelkemogelijketoepassingkunnennagaan,ter
inlichtingmedetodeelen, Immers,hoeIigtzoumeneen
ontwerpkunnenmaken,welksgoedebedoelingeninhetoog
vallendebepalingentoejuichingzoudenvinden ;terwijlde
ervaren practices alleeninstaatzouzijnaantotoonen,dat
dezeofgenewelgemeendeenheilzamebepalingopdezeof
diewijzenietuitvoerlijkzouzijn,ofhaarJoelnonmissen .
Omgekeerdzouligtelijkeenontwerpalsonvoldoendeworden
beschouwd,terwijlmenerandersoverzouoordeelen,indien
]letmogelijkeenhetnuttigedertoepassingdoorgeraadpleegde
deskundigenwareaangetoond .Menvergetenooit,datiemand
eenverdienstelijkMinister,StaatsraadoflidderStatenGeneraalkanwezen ;dathijindequestienvanstaatsbelang,
inalles,wattotdehoogeRegeringendehandhavingder
Grondwetbetrekkelijkis,kundig en opdehoogtedestijds
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Ianzijn, maarechternietgenoegzaambekendmetdendagelijksohengangvanzakenendegewonebehoeftendermaatschappij ,gelijkdiewordenwaargenomenbijregtbankenerr
praktizijns,kooplieden,enambtenaren,wierbemoeijingen
zichdadelijktotdemassaderingezetenenuitstrekken .
Vande VerzamelingvanvaderlandscheWettenenBesluiten,van22Januarij1798tot10July1810,inzooverrez
ook,sedertdeinvoeringdernieuweWetgevinginNederland,middell#kofonmiddell6kvantoepa8singz#n, door
denHeerMr .van DEPOLL, getuigenwijhoofdzakelijkhetzelfde,alsvanhetwerkvanMr . F o ET uvn ;enookmetbetrekkingtot die WettenenBesluiten,aismedetotdieinhet
Staatsblad, van 1813 tot 1838 ingesloten,koesterenwijdenzelfdenwensch,datalles,metvolkomeneafsehafhngvan at
betvorige,bijnieuwewettenmogewordengeregeld . De
studiederRegtsgeleerdheidzougrondigerworden,zoozij
minderomslagtigwierd . - hiteenwijsgeerig,geschiedenstaatkundigoogpuntzijndeProclamationenStaatsregelingenvan 1798,1802,1805 en 1806 bijzonderbelangrijk,
ennietminderKoning L o DE w IJE ' sProclamationvan1810 .

Athena,deszelfsopkomstenval,inver'bandmetdeLetterhunde,WijsbegeerteenbetHuiselijkeLevenvanbet
AtheenscheYolk .Door E. L . EU LwEE . UithetEngelsch .
IsteenIldeDeel . TeAmsterdam,bajJ .C . Seppen
Zoon .1840, 41 . .AII,205 enX, 375 bl.f6 - 30.

H

oezeerhetonderwerp,bieropdentitelaangewezen,menigmaalja,inalleGriekscheGeschiedenissenisbehandeld,
washoteennieuwengelukkigdenkbeeidvandenberoemdenEngelschenRomansohrijver SULWEB,OM, gelijkzijn
grootelandgenootais E ondenvalenondergangvanhetRomeinscheRijkbeschreef,afzonderlijkdegeschiedenisvande
opkomstendenvalvanbetAtheenscheGemeenebest,geenszinsineenromantisch,maarineenzuiverhistoriscbtafereelvoortostellen .Eenetaak,volkomendenSchrijvervan
Rienzi en der laatstedagen van Pompeja waardig. WijvindendushierbijeenverzameldhetgeenindemeesteGeschiedenissenvan oud-Griekenland, slechtsverspreidvoorkomt,
waardooreengeheelontstaat,datdoordenrijkdom ende
verscheidenheidder stoi',en doordelevendigewijze van
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behandeling, de aandachtvandenkundigenlezerboeit .
GeenebijzonderegeschiedenisvaneenenStaatisrijkercan
belangrijke,engrootegebeurtenissen,aanuitstekendemanneninallevakkenvanmenschelijkewetenschapenkunst,
instaatkunde,regeerkunstenwelsprekendheid,dandestad
van Ninerva, diedaardoordebelangstellingvanalleeeuwen
engeslachtenvoortdurendophaargevestigdhondt,en,
evenals Rome, deaandachtvanelkenbesehaafdenmensch
yoorharelotgevallenhoudtgespannen .
HeteersteDeelbevatheteersteBoekinachtHoofdstukken,waarvanheteersteaanvangtmetdebeschrijvingvan
deliggingendengrondvan Athene, envande Pelasgers,
deszelfseerstebewoners ;mentrefthierbelangrijkeopener
kingenomtrenthunnetaal,beschavingendeoverblijfsels
bunnerbouwkunstaan,zoowelalsoverdevraag,ofde
vroegstebeschaversvan Griekenland vreemdelingenwaren .
CleROPS endegrondvestingvan Athene . Vervolgenswordt
nitvoerigoverde-Godsdienstder Grieken gehandeld,enden
invloedvandezelveophunkarakter,,hunnezeden,kunsten
en dichtkunst,benevensoverdenoorsprongvanslavernijem
aristocratie. HettweedeHoofdstukbegintmeteenonderzoek,ofc E c R o P salofnietuit Egypte oorspronkelijkzoude
geweestzijn,envervolgtdefabelachtigegeschiedenisder
AtheenscheKoningenv66r THESzrS . De Hellenen enhun
geslachtsboomwordenonderzocht ; dePelasgischeoorsprong
der Ionie'rs en Achaiers aangetoond,zooookhetversehil
tussehendo Doriers en Ioniers aangewezen . HotAmphictyonischverbondwordtvervolgensdoordenSchrijververklaard . DevolgendeHoofdstukkenbehandelendeheldeneeuwvan Griekenland, deregeringvan TRESEUS, deninyloedvaneenefabelachtigeeeuwophetkaraktervaneen
yolk,deopvolgersvan TIIE s EU s,hetlotvancor R us,do
uitwijkingvan NILEQS, deArchonten,dewetgevingvan
DRAC o,eenalgemeenoverzigtvan Griekenland enhetOostenv66rdentijdvan S o L o N, deGriekscheVolkplantingen,
deeilanden,delotgevallenvandeStatenophetvosteland,
Elis endeOlympischespelen,denterugkeer derHeracliden,
deSparlaanscheinstellingenenzeden,dieonpartijdigbeoordeeldworden,deMessenischeoorlogen,debesturenin Griekenland, hetgeeneenbewijsvoordepractischcstaatknndige
kennisvandenSohrijveroplevert,zooalsookhetbelangrijk
overzigtvande kunsten,wetenschappenenwjsbegeertevan
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Griekenland vobre o L o N blijkendraagtvanzijneletterkunde,geleerdheidensmaak .
HettweedeDeelgeeft,intweeBoeken,meteeneuitvoerigheid,dieechternimmerlangwijligwordt,betverhaal
dergebeurtenissen,dievandentijdderwetgevingvansoLox totaanheteindederPerzischeoorlagenvoorvie1ezl,
BULWER schetsthiermetschitterendetrekkendewoelingen
inhetAtheenscheGemeenebest,deninvloeddertvettenvan
soLON, deheerschappijder PISISTRATI,uzr, bunneverdrijving,denIonisehenopatand,deneerstenPerzisehenheer,
togt,endenslag van Marathon ; terwijldetogtvanxzaxEs
endeonsterfelijkedagender Thermopylae, van Salamis,
Platea en Mycale opeenewijzebeschrevenworden,aande
grootheiddezergebeurtenissengeevenredigd .BijzondermeTkwaardigindittweedeDeelishetHoofdstuk,(I11,2)het
welkoverhetAtheenschetreurspel,deszelfsoorsprongover
ruiSPIS,PnaiJirICHUS en AESCHIJLUS endeuiteenzetting
vandienstreurspelenhandelt .Evenzooisde .karakterschilderingvanmannenals soLoS, PISISTRATus,MILTIADE9,
TnIatsTOCLEs en ARIsTIDEs krachtigenonpartijdiginde
voorstellingvanhunnedengdenengebreken ;terwijlde
Vorstenvan Perzie, zooals DARIUS enx ER x E s,opeene
menschkundigeenbillijkewijzewordenbeoordeeld .Wijzien
dusmetverlangenhetvervolgvanditbelangctjkgesehied .
kundigwerktogemoet,datdeGesebiedenisvan Athene
mootleverentotdaar,waarharelotgevallenmetdievan
hetallesoverwinnendeRomeinsoheRijkzamensmelten .
B UL w E atoontindezegeschiedenisvaneen'democratisohenStaat,als Wigh, eenvoorstandervaneene-gematigde
vrijheidenvolkaregeringtozijn .HijverdedigthatAtheenscheyolktegendebesehuldigingvanondankbaarlseidjegens
mannen 019irILTIADES en AUISTtDE9, enprijsthet Ostracismus, alseeneeervolleballingschapvoorburgers,diedoor
hunnenoverwegendeninvloed,gevaarlijkvoorconevrijheid
aoudenkunnenworden,diezookort iich vandeheersohappijder 1118I8TRATIDBN hadverlost.Hij gnat inhetalgetneen vangeheelanderestaatkundigebeginselennitdende
-Tory-gezindeEngelscheGeschiedsehrijrer van Griekenland
IIITFORn, die,alsvijanddervolksgezindeinstellingen,hier
endaarsoherpteregtgewezenwordt ;terwijlBsswznniet
zondergronddekortemaarschitterenderol,die Athena op
'set tooneel bier Wereldgeschiedenisgespeeldheel,aunhare
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demoeratischeinstellingentoeschrijft .Wijschortenverder
onsoordeelhieroverop,totdatwijgezienhebben,hoede
Schrijververvolgensdeontaardingderdemocratieindeheerschappijdervolksleidersenredenaarszalbehandelen .
Wijhebbentevensmeteenezekereverrassiugengenoegen
gezien,dat BU LWER, alsEngelschman, geenszinsonbekend
metdegeschiedkundigeliteratuurvanhetwasteland,inzonderheidvan Duit8chlandis, endathijsomsdevoortre£felijkewerkenvanso v c t< a, StaatshaushaltungderAthener,
ene .o. XXTLLEE, HellenischeStadteandStamznen, metoordeelheeftgeraadpleegd ;iets,dathemvoordeeligvansommigenzijnerlandgenootenonderscheidt,dieingodsdienstige,
wijsgeerigeenletterkundigekennissoloswelmeerdancone
halveeeuwtenachterezijn,enechtervermeenendewijsheidinerfdeeltohebben .
Wijbevelenditwerk,waarvandevertalingbierendaar
welwatvloeijenderhadkunnenzijn,metgerustheidaan
allebeminnaarsderGeschiedenisaan ;terwijlwijhetals
eeneaanwinstvooronzeLetterkundeaanzien,dievroeger
nets, dat naarzulkeenekernachtigeentevensaangename
behandelingvanditonderwerpgeleek,konaanwijzen .

Bijdragenterbevorderingeenergrondigekennisvanhef
wezen derSchooneKunsten .DoorMr . Y .G .T AN a HERT .
isteStuk. 'sGravenhage,b#A . D.Schinkel, enz.1841 .
Ingr.8vo .80bl. f :-80,

S

edertdekorteversehijningvanhot Ilagaz#nvanSchilderenToonkunst, dat,alhoeweldegelijkvaninhoud,uithoofde
vangebrekaanondersteuningenmedewerking,spoedigmoest
gestaaktworden,iserinoozetaalweinigofbijnanietsversehenen,datoverdekunstinhotalgemeenopeeneaesthetisehewijzehandelt .Menmogezeggen,enwijwillenzulks
toestemmen,datdebelangstellingvoordekunstenbijons
sederttwintigjarenis'toegenomen ;endathetgetalkunstenaarszeerisvermeerderd,zalwelniemaudontkennen :
meerdatdaarmededekunstkennisbijkunstenaarsenkunstIiefbebbersgelijkentredheeftgehouden,zalookwelniemand beweren,dieeenigzinsindegelegenheidgeweestis
,omhunnegedachtenoverkunstenkunstvoortbrengseleuto
hooren,enmetkennisvanzakendebcoerdeelingender
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openbareTentoonstelliggeninTijdschriften,meerbijzonder
aandekunstgewijd,eninsommigeDagbladen,heeftgelezen.Veeloppervlakkigheid,partijdigheid,enmenton
bijnazeggenonkundeindegrondbeginselenderkunst,blijvenerindoorstralen .
Hetwas this eenebehoefteinonzeLetterkunde,diede
BeerMr. VAN aa BBT doorzijneBijdragen,waarvanhet
eersteStukversclieen,tracbttovervullen ;wanterontbreektbijonsnogveelaaneenegroudigekennisvanhet
wezendersehooneKunsten . BlijkenszijneVoorrede,plaatst
zichdeSchrijverophetwarestandpuntomtotdezekennis
togeraken,namelijkopdatder Aesthetica, schoonheids-of
kunstleer,die,ineenzamenhangendstelsel,deschoone
kunstenafzonderlijk,dochinonderlingeverhouding,inwederkeerigverbandtotelkander,enintrapswijzennoodwendigenovergangvanheteenevaktothetandere,aleeengeheelopvatenordent,derwijze,datderzelveronderscheidenevormenvanbouw-,beeldhouw-,schilder-,-toon-en
dichtkunst,tooalsdiebijallebeschaafe,volkenbekend
aijn,daarin,volgenshunneopkomst,beteekenis,ontwikkelingenvoortgang,wordenuiteengezet,toegeliehten
verklaard.
Dezewetenscbapeenigzinsaantokweeken,doorvantijd
tottijdbeschonwingenindiervoegemedetodeelen , datzij
nietalleeneenegrondige,maartevensbevattelijke,aaugenameenonderhoudendelectuurverschaffen,zietdaardeniet
gemakkelijketaak,welkezichde Schrijver deterBijdragen
heeft voorgesteld.
Zienwijkortelijk,ofdehierreedsgeleverdestukkenof
artikelenaan,debovengenoemdevereischtenvoldoen .
Reteersteartikel,datwijhieraantreffenenslechtsvier
bladzijdenbeslaat,isgetiteld : ProeveeenerIunstgesohiedenisoverdeXVIIIdeEeuw .Dat isslechtseenkortwoord
tervoorbereidingvanhetvolgende : Inleiding totdeProevs
eenerBunstgeschiedenis, betgeeneenfragmentis,dat,volgenshatopschrift,overdeSchilderkunstindeXVIdeen
XVIIdeEeuw,voornamelijkin Italid en Frankrjjk, handelt,waarinzeergoedeopmerkingenvoorkomen,dochdie
netsbevatten,waaruitmendengeesteenerKunstgeschiedeniszoudekunnenopmaken,zooalsdie,volgenshetdenkbeeldvandenSchrijverzelven,tonmoeteningerigtzijn .
Hotware,naaronsgevoelen,betergeweest,datmenhier,
1
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ingrootetrekken,degrondbeginselenenverdeelingvanzulk
eeneKunstgesohiedenishadaangewezengezien . UiteenaesthetMehoogpuntisook die derXVIIIdeEeuw,alseentijdvakvan teruggangenvalschensmaak,sleehtsopeenenegativewijzebelangrijk . - Retopstelover hetklassiekeen
.msstisehederKunst bevatnietveel,datnietalgemeen
r
bekendis,onisvoorbetgrootstegedeelteovergenomennit
hotworkvanMad . DI sTAez, del'Allemagne .--- Hetnut
tern welsngtrigte(r#lerijenvanSehildersiukken geeftkorte
dotl'hgaedewenkenaangaandededoelmatigheideenergesehiedkandigerangeehMkingtierknnsttodrtbrengscflen .-Het,mermogersderToonhunst istokort,omietsmeerdan
eenigelossedenkbeeldentobehelzen . -- Debeoordeeling
do hedendeaysehcIFransfheSchoolenderParijsche%unstevtarees,door MICHAELARGELO TITMARsCis HitbetEngelsch
vertaald,iseengeestiggeschrerenstukje,datgoedeopmerkingenmeteenensomsweleenstoldssettschrijftrant
paart. --- Over RAPLLAEL n'vRRIxoen Son' Vader GIOVANNI
&AnTIit gedeekelijkeeneaanprijzingvanbetDuitschework
van geiijacentitelvana . D .P As SAVA n T, waarbijtenslotte
genenitvoerigeverklaringvandeSchoolderWijzenvan
P A S sA V A NT ziethierineenevolledige
R A P a A e Lvoorkomt .
fresohiedenieddrGriekscheWijsbegeerte .Wijgeloovenwel,
datdie$ohrijver,doorzijneverbeeldingaangevuurd,meer
indietafereelgezienheeft,dandegrooteSchildererin
beefs willenvoor'stellen ;maarwijzijngeenszinsvangevoelen, dat voorhemnogniemandtotbeteigenlilkedoelvan
dittafereelzouzijndoorgedrongen .Datbetdeverzameling
dervoornaamsteGriekseheWijsgeerenwas, endatmen
hierinonderanderenSOCRATES, PD ATOenARISTOTELESkon
horkennen,wistmensedertlang . -- Retlaatsteanuitroerigsteartikel,inditstukjevoorkomende : Hotkunstwerk
inbetrekkingtothetpubliekbeschouwd, heeftonsbetmeest
bevallen .Eriseenewijsgeerigeopvattinginvoorhandenvan
hetgeeneonkunstwerkmoetzijn,envaadenindruk,lien
hetopdenbeschonwer'ofhoordermootmaken,meteene
dnidelijkehiteenzettinggepaardvandiealgemeenevereischten,welkeeenkunstwerkmeetbezitten,witbetliennaam
verdieneneneeneblijvendewaardebehouden . Wijkunnen
aenailekunstenaaraditopstelgerustteroverwegingenbehartigingaanbevelen .
Wij%ten met verlangenbetvervolgdezerBijdragentoge-
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moet,enwenschenhiertoedenHeerMr .vAaeaEardenoodigeondersteuningenookdiemedewetkingvanand'erekundigemannentoe,welkehijinzijneVooriedeverlangt,en
wijeindigenmetheminbedeenkingtogeven,omniettoveal
indeopstellenhetgrondigeantihetbevattelijke,ahngename
enonderhoudendeOptoofferen ;maardewetonschaappblifke
behandelingalshethoofddoelzijnerliijdrageinvoortdnrend
inhetoogtohouden .

I)eGevangeneopdenKCtekasus .BenGediohtnaarhet
RussiSChvanALEXANDERPUSCHKIN .)aGtavenhaye,ii
W .P .vanStockum .1840 .Ingr .8vo .40Af :-'10.
ERixXIVopGr'ijpsholm .EenGediohtdborga .VAaDTa`
BERGn .'sGravenhage,bjJ .M.van'tHaa6 :1841 .In
gr .8vo.77blRf1-60 .
AiseeneproevevanRussisdhepoezij,sehauudhnookniet
nithetoorspronkelijkevertaald,kanbeteerstederbier
aangekondigdewerkenoptelangstellingbijonepubiihkaanspraakmaken .DeRussischeliteratuurisvovronstozeer
gesloten,dandatwijnietbegeerigzoudenzijn,eenenander
vanhaartovernemen .Wijhebbenbiereenged[ichtvan
deninzijnvaderlandzeerberoerhdeneuseaiin,datdoor
denliollandschenVertalernitbetDuifschisovergebragt .
VraagtmenhetoordeelvanRec .overditdiehtattt,hijzoo,
ergoedenkwaadvanzeggen .Hetstrekthemtenbewijze,
datPUscnxiageenonverdienstelil'kDlchteris ;debeschrijvingenzoowelvandenatuur,alsvandeTscherkeszen,verkondigenditduidelijk .Zijhebbenookdoorhetvreemde
ietseigenaardigs,waar*andeDiehtergoedpart"heeftgetrokken.MaafrdefabelvanhetdichtEtukisanderszeergebrekkig .Eriseeneblijkbare • navolgingzigtbaarvansxaoN,
nietzoozeerinbijzonderheden,71lswelindengeheelen
trant,indekeuzevooralvandenhelddergeschiedenis .Ret
iseenevariatieophetzelfdethema,deman,oververzadigd
vanhetgentderwereld,inwienszieleenedonkeresomberheidwoont,betgevolgvandebewustheidvansehuld,
C0aRAD,LARA,ALPineeneneenigzinsanderenvorm .Maar
hoeverblijftdantochdenavolgingbenedenhetoorspronke)ijke!Hoeveelflaauwerenzwakketzijndetrekkenvan
12
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hetbeeld1 Roeveelminderisdebelangstelling,diewij
voordengevangenevanden Kaukasus gevoelen,dandie,
welkeonsbezieltvoordestaute,woeste,somberehelden
van BYROA. CONRAD, n1LAARE vliedende,endegevangene,betTscherkeszisehmeisjeverlatende- welkeenverschil ! EnongetwijfeldstondentochdeheldendesEngelschen Dichters ruscinuvoordengeest,toenhijditdichtstukvervaardigde.
Watdevertalingbetreft,overharegetrouwheidkanRec .
nietoordeelen . Zijisinhandengevallenvaneen'man,die
gewoonisverzentomaken,endiedaarvoorDietweinigaanlegengeschiktheidheeft . HijzalzichwelDietergeren,
datRec .hemdoordegelijktijdigebeoordeelingvandetwee
aanbethoofddezesgenoemdestukkeneenigzinsverraadt .
Rec .sneentdatdestogereedertokunnendoen,omdathij
deaanmerkingen,diehijhierendaaropdeversificatievan
de vertaling zalmoetenmaken,inveelmindermateopbet
andere,oorspronkelijkestukheeft . Inden Gevangenevan
denRaukaBus stuittehijopmenigenregel,waarvandeverkeerdheidofgeheelofgrootendeelstenTastedesVertalers
komt,en-waarvanhijereenigenhierwilmededeelen . Men
behoortdergelijkefeilenDietongemerktvoorbijtogaan .Zij
getuigenofvanzekereslordigheidenachteloosheid,ofvan
wansmaak,waartegenmendestemmoetverheffen . Onze
tealisooktorijkentoschoon,dandatmenallerleiwanklinkendeenverkeerdeuitdrukkingenenzegswijzenmaar
stilawijgendzongoedkeuren . 111 .10leestmen
Peestaalenmeer doorvloot dennacht .
Wetisdatvooronzin? Eeneteal,diedennachtdoor .
vliet! Betisceneuitdrakking,dievolstrektgeengoed
denkheeldtokennengeeft ;evenminalsbl .11,wanneerer
vaniemand,diebewusteloosis,gezegdwordt :
BijkondenstervensdroomDiet slaken .
Menslaakteenboei,maargeendroom . - Rec.kan Diet
beoordeelen,ofdemeerdanOosterscheenbespottelijkehyperbole opbl .12voorrekeningvandenoorspronkelijken
Dichter of voordievandenVertalerkomt ; maarbespottelijk
isbet,alswijlezenvanbergen,
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Wierkrainen'twolkgevaartetergen
nietalleen,maarvanwelkehetheat :
Enaandonhemelgaanhunspores
Verboven'thooggestarntverloren .
Datklinkteerst ! Daarbijzijnde Himmalaya's molshoopen !
Maar,alstonderdatinhetoorspronkelijke,voeldedeVortalerdanniet,datzulkeeneoverdrijvingbijdenlezereen'
lathvanbespottingopwekt?Nietveelbetergaathetbl .14,
alewijvandengevangenelezen
Ennithearbelderstralendeoogen
Enhearfluweelenstem
Drinkthij ,metonverzaadbretogen,
Verruktdoorzooveelliefdezin,
Dereinevlamderheeling in .
Verbeeldu,lezer,eene vlam, die ingedronken wordt ;het
heeftletsvaneenevlammendepuddingopeendiner ;maar
eene reinevlam van heeling, dieNB . ingedronken wordt uit
eenefuweelenstem, endannogmet onverzaadbretogenll
Zekerzijndozewoordenniet zorgzaam (bl .16)gekozen ;
eennieuwwoord,datevenweinigdeugt,als gerozoverwd
(bl . 16),zoetstverlangst(bl .22) en vdrkilde lippon(bl .27 .)
$oeeindelijk(bl .20)een Kozak eene streep kan beluisteren,
dienadertopd'azurenstroom,ismeer,daneengewoon
verstandkanbegrijpen .
Rec .zeide,dathetoorspronkelijkestuk,BarsXIV op
Crijpsholm doordergelijkefeilenveelminderontsierdwordt .
Menmeenedaaromniet,datzijergeheelontbreken ;ende
Richterzelfzalhetwelnietpogengoedtopraten,alshij,
hl .6,spreektvandendood,dieaaneenraadselachtig aanzyn, eeneschakelvanellendeen waanziju,een'zoeten
scheidsbrief zoureiken,ofalshij,bl .16,eene wangmet
elkendag laat inkorten . Even mmzalhijzelfhotgoedkeuren,datbl .39van 1Vietwetend ofdezinnietrondloopt,of
beweren,datuitdrukkingenpoetisehoftoduldenzijn,als
dieophl .45 :
blaarschoongeenzaalgendeafselleidskus
Van KAT1ARINAAS teedrelippen,
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Bij'lsoheidenvande levensklippen,
Tenbalsemwasvoorzijngemoed .
Dochbetaantalvandergelijkeleemtenishiernietzoogroot,
alsindevroegerbeeordeeldevertaling . Hetisheteerste
oorspronkelijkestuk,gelijkwijinbetVoorberigtlezen,
waarmededeBeer VAN DINBERGR voorbetpubllektreedt ;
enRec.erkentgaarne,datdekeuzevanbetonderwerpgelukkigis. ERIK XIV,vandentroongestooten,inharde
gevangenschapzuchtende,doorzijnenbroedergruwelijkmishandeld,geeftdestoftotpoetischevoorstelling . Nogmeer
wordtzijnegeschiedenisgeschikttotdichterlijkebehandeling,wanneerwjjdenkenambetbloemenmeisje,datden
woestenVorstdoorharebekoorlbkhedenweettoboeijen,
dathaarsondanksdoorhemtotKoninginwordtverheven,
endatdoorzachtmoedigheidenliefdeentrouwtotinden
floodzijnwarebeschermengelwordt .Pn TGIETE R heeftin
NetNoorden vandezegeschiedenisgebruikgemaakttoteen
vanzijnebeatgeslaagdeverhalennitdengeheelenbundel .
De Heer VAN nsN BERom voertinzijndiehtstuk RRIK in,
klagende over zijulot,zijnentoestand,zijnegewaarwordingenenondervindingeneebilderende,demartelingenherdenkende,diehijheeftondervonden,ofziehinbetverledene
verdiepende, tom hijnogKoningwas,toenhij KATHA RIIV A,
hetbloemenmeisje,voorbeteerstontmoette,toenzijzijne
gadewasgeworden,endikwijlszijnewoestheidwisttobeg=
teugelen,ofzidhverlimendeindeherinneringvandeoogenblikken'vanverzachting,dieheminzijnegevangenschap
geschonkenwerden,alsmenhemeenigedageneenenBijbel
gaf, ofals KATHARIBA methaarkindhemmogtbezoeken,
ofhtalthenshearnitzijnenkerkerindevertezienmogt .
Menfeetnitdewkorteopgave,datbetgekozenonderwerp
geenrijkdomofverseheidenheidmist,endatbetveleecht
diehterlijkezjjdftheeft . TeregtvoesdedeRichterdaarom
ooksasazelvenkiagende in, waardoorhijtotdeinvlechting
vanmenigeaandoenljjkeepisodegelegenhoidhad . Betgeheelisinvloejende,goedeverzengedicht,waarinveelgevoelwordtgevonden . Rec.wileenigeregelstotproevemededeelen,diehemvoorkomenniettotdeminstetobehooren ; betisdebeschrijving,hoe KATRARIAA, dieniettot
harengemaalwordttoegelaten,tochindentwinvanden
kerkeraanhemversohijnt ;
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Wantnaauwljjkswasdedogaan'tktieken,
Ofasij,die hemdenlangennaoht
Inslaaploosdroowenbadgewacht,
Zijsnelde,opliefdesvluggewiekea,
Zoovetin'tmid1envandengaard,
Totdatzijtwsohendeouchnauvea
'tBekendeve>aterhadMtwaaard,
Enbleefdearonophoudl~kturen,
En telde naagwdeelependeadren,
Tot de avond neermeg everdeaard ;
En -- 't ejj4 oderegenaaedervioeide,
be ionhaazblankgeltatverschroeide,
DesneesLwjagtaloof,destorm'snd .loeide, -Zijkwam er tedkens,telkensw!
Dan2ettecokikmewin'troamtearsneer,
ZoorasdotnorgenaAnkwamdagen,
'tOogsentdendeerbren An geela*en,
Vanwaarrzij,opbetmoschtapijt
Met oazea
A P neergevlijd,
Hearblikken,waardevreugdnitlichtte,
Gestadignearmijnvensterrichtte ;
Enschoononeeengehatemacht,
Eennijdigeopstand, doof voorklacht,
Verbood,ommetelkaartospreken,
Tochsprakenwijdoorblikenteeken
Deliefdespotmetboeienwacbt !
aafisvA

Menleertuitdezeregelsdentoonentrasitvanditdichtstuk
kennen,schoonbierendearnataurlijkeeneenigzinsandere
toonwordtaangeslagen,wanneerdeaandoeniugenvanden
gevangenKoningvanhevigeraardzijn . Overbetgeheelzal
menditgedichtdanookmetgenoegenlezen,enverdient
bet,alseerieeersteproevevanoorspronkelijke poezij, lof.
bitneemtintusschennietweg,dotRee .ookopbetgebeel
belangrijkeaanmerkingenmeenttomoetenwaken,diehij
denDichter,tozijnereigenevorming,gaarnemededeelt .
Wanneermenopbetonderwerpzict,kanmenzichniet
weerhoudenvantodenkenaansoortgelijkeonderwerpen,in
delaatstejarenbehandeld . T ASs o'e Weeklagt van BYR o P,
door VANLERAEP meesterlijkvertaald,en VANLENNEP'S
oorspronkelijkgedieht, iA coas A a Weeklaoht, staanonsbier
onwillekeurig voorden geest ;nietemnoneeigenli}keverge-
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liftingtomaken,maar om overdesnortvan poezij, hier
vereischt,eenigoordeeltovellen .Endanvaltindeeerste
plaatsinbetoog,hoezeerdevoetmaat,indiebeidestukkengekozen,veelgepasterisvoordentoonderweeklagt,
dandie,welkedoorvs BDE a BER auisgekozen .Eriseene
eenvoudigestatigheidenweemoedigheidindevijfvoetige
jambe ;zijlaateenesoherheidvanuitdrukkingtoe(indien
Rec .zichzoomaguitdrukken),diemetbetonderwerpbijzonderstrookt. Hiervloeitenroltallestogemakkelijk,to
geleidelijk ;datstille,weemoedige,statigeontbreekteraan .
Datistomeerjammer,omdatbetwoeste,hartstogtelijke,
forsehekaraktervan ERIK zichindiezelfdevoetmaatkrachtigerenkorterhadkunnenuitdrukken ; wantdiezelfdevijfvoetigejambeleentzichook,getuige zssso's Weeklagt,
uitnemendtotkorte,kernachtige,krachtigetaal . Vsrs
DEI!BERaa wasdaardoorwelligtvanzelfertoegebragt,
om ERIx meerkaraktermatigtodoenspreken . Nuisdoorgaansallestobreed,touitvoerig,endaardoordikwijlsniet
krachtig,niettreffendgenoeg . Eenigeregelstenvoorbeelde : bl .22.
Maaro,hoenoem'kthenzwaaivan'tlot,
Watnaamgeefikdat zielsgenot,
Hoezalikvandat heil gewagen,
Diemeerdan Englenzaligheid,
Dieeensmijnbeulmijheeftbereid
Enmijdeheltenhemelmaakte,
Teenzij , wierbeeld me in'tlevenKiel,
DehoedendeEngelminerziel,
KsrnRIRS, mijindearmenvie],
En'kvanheurmondeenvuurkussmaakte,
Lang,alsmijnijzrennachtvanleed,
[NB .ongelukkigeregel! Hoekandiekus,die vuurkus,
hemlanghebbengeschenen ? Hoekanhijhemvergelijkea
bijdennachtvanzijnleed!]
Zoet,alsdevrijheid,dieme ontgleed! . . .
0,'kmagerbijnanietaandenken,
Of'kvoelopnieuwmijnkwellingmeer
Enmijnverzwaktehersenskrenken :
Want,God,streeltmeooitdatweerzienweer?
Entoch -- iksnzaak'tnogkeeropkeer,
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'tNagnog,inalzijnkrachtenleven,
Gestaagvoormijnverbeeldingzweven !
'kVoelnoghearvuurgeomhelzingthands,
HeurtranennogmijnWangbesproeien,
Nogzieiksenithaaroogenvloeien .
Wanneermendehieronderstreepteregelenleest,danziet
men,hoedaarinhetzelfdedenkbeeldtottwee,driemalen
toeherhaaldwordt : zielagenot,lied,Engelenzaligheid, bet
zijnslechtsverschillendeuitdrukkingen,vooreeneendezelfdezaak ;zoogaatbetookmetdeoverigeregels,hier
aangehaald.Datgeefteeneuitvoerigheid,eeneflaanwheid
enwa~erigheid,diehaddenvermedenkunnenenmoeten
warden .Degemakkelijkheid,waarmededeHeer VANDEN
BERG$ schijnttodichten,heefthemdaartoewaarschijnlijk
verleid .Erwaredanookmeerpartijtotrekkengeweest
van ERIE ' S vroegerewoestheid ;betnaberouwoversommige
dadenzijnerregeringbadtotkrachtigeepisodenaanleiding
kunnengeven,waardoordezachtereenweemoedigestukken
ookmeernitwerkingzoudenhebbengedaan .
OndanksdezeaanmerkingenintusschenherhaaltRea .zijne
betuiging,dathijmetgenoegenditgediehtheeftgelezen .
BijzondenHeer VANDENBER a R raden,omvooralzichop
meerderekortheidenkrachttoetoleggen,tozijneroefening'b .v.enkelestukkenvan B r R o N tovertalen,enzich
daarbijtobeijveren,amdekrachtvanbetorigineelnietdoor
uitbreidingenomschrijvingtoverzwakken .Hijzoudaardooreenmeestersehapoverdeteal,eeneveardigheid,am
metweinigewoordenveeltozeggen,verkrijgen,diehem
totdusverreontbreken .
lie drukisredelijk,deplaatvooralnietbeter .

DeNichten,BlijspelinvijfBedrijven .DoordenSchrfiver
vandoNeven .ToHaarlem,bijA .C. Kruseman .1841 .
InAl .8vo .VIIen206bl . f 1-25 .

F

itter,bittervondRec .zichnadelezingvanditstuk
teleurgesteld .Hijhadmetbelangstellingengenoegen de
Neven en Jamaar gelezenenzichgevleid,indenDichter
iemandtohebbenaangetroffen,die,bijvoortgaandestudie,
betvaderlandscheBlijspelnitdeszelfslaagtezoukunnenhel-
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penopheffen . Meteeagnnstigvooroordeelnamhijdaarom
deNichten terhand,madrwilt,voortlezende,niet,ofhij
zijneoogenvertrouwenkon,zooverreisditstukbeneden
detweevoorgaanden .
DeDichterishiervandepoezijtothetprozaafgedaald .
Hoevoortreffelijk,"zegthijindeVoorrede,,deopvoering
van deNevenook geweestzij,heeft ze mijechterinnujne
meaningbevestigd,datvoorhatHollandscheBlijapelproza
bovenverzendevoorkeurverdient,omdathetminderverleidttoteenmeestalongepastdeclameren, ende tealvan
hetdagelijkschlevennatuurlijkervoorstelt ."EeneongelukkigemeeninginderdaadI HetHollandscheBlijspelstaat
dinwelverrebenedendatvananderenatien,benedenhet
Franschebijvoorbeeld ! Ree.heeftalthansnognooitgohoard,datdepoetischestukken van N OLI anamindergesehiktvoorbettooneelwordeageacht,danzijneprozaische .
EnwaaromwitdatvanhatHollandscheBlijspeldangelden?
Betligtnietindenaarddertaal ;endeeenigereden,die
Ree.weettovinden,isdejammerlijketoestaudvanons
tooneel.Hetontbreektonsaanbekwametooneelspelers,aam
mebschen,diezooweldetaalalshunnekunstverstean ;
enalswijbettegenwoordige repertoire zien,waare B e LLINo enz .wedergrooterollenspelen,danbedroevenwij
onsoverhetvervalderkunst . DochdeTooneeldichter
verlagezichtech niet totdelaagte,waaropdetoogeelspelermissehienstaat ! Hijheffedezentotziehop ! Hijlevere
stukkea,zoovolmaakt en voortreffeljk,alshij zeleveren
kan ; hetisheteenigemiddel,watbeteretijdenoakvoor
dekunstkandoenbopen . Betverkeerdedeclamerenvan
deverzeninhetBlijspelvoorkontedeDichterdoordekunstigeinrigtingderverzenzelve ;maaromdatgebrekkige
spelersgebrekkigreciteren,dalehijniettothetprozaaf .
Ree .kanzichmetderedeneringvandenSchrijvervolstrektnietvereenigen.
Dochwijmoetenonsnuwelvergenoegenmethetgeen
onsgegevenis,enhebbendattobeoordeelen . Hotspijt
Rec.,dathijergeengoedsvanweettozeggen,endathij
overhatgeheelestukeenongunstigoordeelmoetvellen .De
Schrijververzoektindeeersteplaatsaandetooneelspelers,
datmennietsoverdrijve ; datmenvanhetBlijspelgeene
farce make . Hij .beeftgelijk ;maarhetmoetvoordearme
spelerseenemoeijelijkezaakgeweestzijn,omdittovoor-
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komen,alsdeSchrijverzelferzooveelaanleidingtoe
geeft,doorzijnemeestepersonenveelmeerpersonennit
eenekluchtdanniteenbljjspeltodoenzijn .Hijgeeftin
deVoorredeeenegeheeleaanwijzing,hoehijwenscht,dat
menaldekarakterszalopvatten ;dochhijzelfheeftze
zoodaniggeteekend,datbetwelonmogelijkis,omaan
zijneveorschriftentovoldoen ;allesiszoogeoutreerd,MARTHA,AMABANTHE,OBBBQEHenPIMPINGZIjnzoogemeen,
datzewelpersonenvandefarcemoetenworden,endat
geenmenseheralthansaaneenecomedicdecaracterebijzal
denken .
Endatisdegrootefout,waardoorbetgeheelestukmislukt.Demeestepersonenzijnzoozot,zooonnatuuplijk,
zoobespottelijkengemeenslecht,datmenorvanwalgt,en
geneigdisbe(boekjetelkensterzijdetolegged .Wijnemen
betdenSchrijvervolstrektnietkwalijk,datbijOtcdnederlanderszoogeteekendheeft,ochpeen,wantvyijzijnvolkomenovertuigd,daternergensterwergildzulkezotte
schepselsgevondenworden ;betzijngeenkaraktersmeer,
betzijnbelagchelijkokarikaturen,maardiegeesdeminste
belaugstellinginboezemen .
Daarenbovenisbetstuklangwijlig,enbetmistwezenlijkegeestigheid,eennatuurl~kgevoigvandemislukteteekeningderkarakters ;menschrikt,wanneermeneeneder
nichtenofharepretendentenopbettooneelzietv+ersehijnen,engedurigbetzelfde,slechtsmetander*woorden,
hoortherhalen .Hoeisbetmogelijk,vraagtmenziehzelven
af,datdeNichtenendeNevenvandenzelfdenSchrijvcrzijn?
Zelfsvoordeheldinvanbetstuk,voorcARoLINB,die
tegenoverdebeideanderenichtenmootstaan,heefthijons
nietkunneninteresseren .Opdederdebladzijdereedsheeft
hijhaarineenbespottelijklichtwetentostellen .Menver .
beeldezicheenmooi,lief,jongmeisje,waarvoordeDichter
sympathiewilopwekken,envanwiegezegdwordt :iVer.ledenwinterhebjehaarimmerszooveelrhubarberlaten
-slijkken,datzedriedagenachtereenrijstmetkaneelheeft
3smoeteneten,om,metverlofgezegd,wearvandengalop
indenstaptokomen?"Hoewansmakelijk1EndanNB .
CAB0LINEdaaropnogvoorttolatenredeneren ;Zoodikwijlszijopbettooneelkomt,herinnertmenzichditgesprek .
Meteenwoord,betgelteeliseenmisluktstuk .Alazoodanigisbetook,gelijk .Rec.vernam,opbettooneelont-
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vangen. Destemvanbetpubliekbeslisteteregt ;envoor
denSchrijverwenschtenwij,dathijbetinzijneportefeuille
hadgehouden . Hijwisschedenindrukspoediguit,doorons
eenenieuweproeveindentrantvan deNeven en Jamaar
toschenken!

DePelgrimstogtlangsdenRijn .NaarhotEngelschvan
To
EDW. . LITTONBULWER's ThePilgrims of theRhine .
.
IX
en
Amsterdam,bij R . Stemvers.1841 . Ingr.8vo
389bl . f 2- 80 .
KonmenaltijdophetoordeeldesSchrijverszeldenafgaan,
danzouditboekbetbestevan nULWER moetenzijn . Hij
zelfgetuigtervan,datbethembovenallezijueandere
werkendierbaaris,hembijdezamenstellingbetmeestegenotheeftverschaftenzijnezielgeheelenalvervulde . Bet
oordeeldespublieksbevestigtevenwelnietaltijddevooringenomenheidvandenSchrijver . Dochditneemtnietweg,
datertochdikwijlsinbetwerkzelveveelis,watdie
vooringenomenheidverklaart,endenonpartijdigenenkundigenlezeralthanstendeelemetbetoordeeldesAutenrs
doetinstemmen . Betbezitdoorgaanseigenschappen,waar
doorbetuitmunt ;endaaronderbehoortvooraldeze,dat
menaanhetzelveduidelijkbespeurt,datbet conamoreis
bewerkt ;lets,hetwelk,zoobetdenSchrijvernietaanbekwaamhedenontbreekt,ongetwijfeldeenenvoordeeligeninvloedopzijngeschriftmoethebben .
Betpatonsookzoomet BUL WE R's Pelgrimstogtlangsden
Ran . Wijkunnennietgeheelmetheminstemmen,datdit
boekbovenzijneanderewerkenmoetwordengeschat ; maar
wijerkennentochopiederebladzijde,datbetmetvooringenomenheidgeschrevenis .Ruimschootsverdiendebetdan
ooknevensdeanderewerkenvan BUL WE R towordenvertaald. Betboekisvaneenenbijzonderenaardenvorm . De
Schrijverwenscht,datmenbeteerdernaarderegelender
dichtkunst,dannaardievanbetprozabeoordeele . Zeker
zullenzij,diehiereenenroman,rijkinavonturen,verwachten,zichbedrogenvinden . Deroman,diebetgeheel
verbindt,ishoogsteenvoudig ;betisdeliefdevaneenpaar
jongelieden,waarvanbetmeisjeineenedoodelijketering
wegkwijnt . Zijdoenmetharenvader,indehoopvanher-
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stellingbarergezondheid,eenereisIangsden Rijn, ende
volksverhalen,overleveringenenlegendenlevereneenerijke
stoffeop,diedoordenSehrijverhierwordtbewerkt,en
eenegrooteafwisselingaandeschilderingvannatuurtooneelenenaandeinnigeliefdederbeideromanpersonengeeft_
Daarbijheeft EuLWER zijntooneelmet Elfen bevolkt,die
dichterlijkeschepselenderverbeelding,diezoowelin
Duitschland alain Engeland tohuisbehooren . Rec.weet
wel,datbetoordeeloverditlaatstezeerongelijkkanzijn ;
maarwathembetreft,hijverlustigdezichgaarneindeze
bevalligetooverwereld,dievoordenEngelschenlezerdoor
destukkenvan SRANSPEARE eenezekerewaarheidheeft
verkregen,enhijvindtdehoofdstukken,waardezedenkbeeldigewezenseenerolspelen,opverrenanietdemint
behagelijke . Retspijthemzelfs,datdeVertalereenpaar
hoofdstukkendaarvanheeftweggelaten . Hijhadhemdaarvoorlieverderedeneringengeschonken,waar R o LWER met
hethemgewone egotisme overbetauteurschapspreekt ; bet
onderwerp,waarophijinzoovelezijnerromansterugkomt .
Deoordeelvellingenoveronslandhaddenookgerustelijk
weggelatenofgewijzigdkunnenworden .
Dochditneemtnietweg,datRec .betboekmetveel
genoegenheeftgelezenenerveelfraaisinvindt . Hetis
tervertalingingoedehandengevallen,ennietdikwijls
vindtmenfoutengelijkbl .65, zich bemoeijen omietsto
doen . OnderdebestgeluktestukkenrekentRec .de Elfen-geschiedenissen, het meisjevanMechelen,dedeugden
opreis,devr#aadjevanMr . REINEXE, enz .
Wijwenschenvanhartebetboekvelelezers,enden
lezersveleaangenameuren .

DeTowerto London,ofLady JOANNAGREY. Door W . HARSchrijver vanden Crichton, enz.
RISONAINSWORTH,
IIDeelen . TeAmsterdam,biiJ . D.Sijbrandi. 1841 .In
gr.8vo .VIII,482,VI,424bl .f9-

Dearzijnweinigegeschiedenissenzootreffend,alsdievan
deongelukkigeLady JOANNAGRAY, debeminnelijkevrouw,
diealstegenwil en dankopdenkoninklijkentroonvan
Engeland werdgeplaatstdoordetoomeloozeeerzuehtvan
havenechtgenootendiensvader ;zij,diederoekeloosheid
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Tananderenmetdendoodmoestbekoopen,endie,nederig
enbeseheidenbijhareverheffing,standvastigengrootwas
inhaventegenspoedenbijharenval . Voorhem,diemetde
nooodigegavenvandenRomanschrijvertoegerustis,levert
haregeschiedeniseenzeergeschiktonderwerpvooreenen
historisehenroman . Hetiseentijdvakvollevenenbeweging . Eenaantalmerkwaardigepersonentredenhierophet
taoneel,dieeeneverseheidenheidvankaraktersdanbieden,
welke,bijeeneeenigzinsgoedebehandeling,eenegroote
afwisselingopleveren . Lady J0ANNAGREY staatalsopden
voorgrond ;eenkarakter,vanhetwelkwijnietweten,of
wijmeerharezachtebeminnelijkheidofharenongekunstelden,onwankelbarenmoed,haFekrachtvangeest,harebekwaamheidengeleerdheid,hareinnigeliefdevoorharen
echtgenootofharezuiverevroomheidmoetenbewonderen .
Tegenhaaroverstaat MARIA, haremededingster,debigotte
Roomsche,diebetProtestantismustovuurentozwaard
vervolgt,dieinbeminnelijkheidenvrouwelijkegrootheid
vanzielverrevoor J0ANRA meetonderdoen,maarwiehet
ooknietontbreektaankrachtvangeest,aantrekkenvan
hetmannelijkekaraktervanharenvader . Rondomdeze
beidehoofdpersonenscharenzicheenemenigteanderen,wereldlijkenengeestelijken,inwelkeonderscheidenehartstogtenhndriftenwerkzaamzijn : NORTHUMBERLAND met
zijneonverzadelijkeeerzueht,waarinhijzijnennoon DUDLEY
medesleept,enwaardoor hijzichendezijnenopbetschavot
brengt ;delistigeSpaanscheenFranseheGezanten ;degeestelijkehoofdenderProtestantscheenderRoomschepartij,
enzooveleanderen,vormeneenenkringvanmerkwaardige
personenenkarakters,gelijkweinigetijdperkenzeopleveren. Rijkisookdetijdingebeurtenissen : JOANNA ' S verhefflng,weldragevolgddoorhareonttrooningendoor MARIA'$ zegepraal ;deopstand van wrAT ; dehelegeringvan
den Tower ; hetregtsgedingvan J0A1YRA enharenechtgenoot,volgenelkanderineenkorttijdsbestekop,engeven
alsvanzelvedehoofdpuntendesverltaalsaandehand .
VandezeenanderedoordeGeschiedeniszelveaangebodenehestanddeelenheeft AIRSWoRTtt, de SohrijvervandezenRoman,eonuitstekendgebruikgemaakt . Hijbehoort
onderdieRomanschrijvers,wienhetnietgenoegis,eenig
verhaalinheteenofandertijdperkdergeschiedenistoplaatsenenhistorischepersonentonoemen,zonderzichoveri-
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geesveelamdegeschiedenis,amkostaumofgesehiedknn .
$ewaarheidtobekommeren .Menzietnitzijnwerk,dat
hij :dehistorieheeftbestndeerd ;dathijzichgeheeliiiden
tijdheeftverplaatst,enonsdenzelvengetrouwelijkpoogt
wedertogeven .Batzienwijookutitzijnenaauwkeurigeen
belangrijkebeschrijvingenvandenTowervanLonden ;een
gebonw,waarineengrootgedeeltevandozenRomalnspeelt .
Missehienwekkendiebeschrijvingenindazedagennogwel
verdubbeldeaandacht,nueengroatdeelvanhetgeboutt+
salveonlangsdoordeviammenisverteerd .Menzouschier
wensehen,dater,totregtverstandvansommigeplaatsen,
eonkaartjevandenTowerwarebijgevoegd,zoodatmende
handelendepersonenalsopdenvoetvolgenkon,waarzij
zichindelabyrinthenvangangenentorensalsverliezen .
ZooRec .zichnietbedriegt,bestaateroakbijhetoorspronkelijkezulkeenkaartje .
VoordenschrijftrantvanAINaWORTIIisdierijkdomvan
gebeurtenissenrefitgeschikt .HetontbreektzijneRomans
nooitaanactie,enookhierisalleslevenenbeweging,
sommigenmisachienwelwatveel(enonderdozenwilRec .
richwelrekenen) ;maardiesnellewisselingvangebeurtenissenisbierveelminderonbegrijpelijkdanindenCrichton,omdatzijzichbierovermeerderepersonenverdeelt .
Maarwoelige,drukkebewegingishatelementvanden
Schrijver,wienhatnietaanverbeeldingentalenthapert,
omzijnelezersalariddenophattooneeldesverhaals#e
plaatsen .
EerieanderedeugdvanzijnenRomanisdefraaijesohilderingderhistorischekarakters .Hetbeeldvooralder
schooneenongelukkigeJOANNAGREYisuitmuntendgeteekend .Zijisenblijftdehoofdpersoon,waaromalleszich
beweegt,enmenvergeetschierdeverdichtepersonendes
verhaals,amophaardeaandachttobepalen .De-intrigue
tussahenCROLHONDELEYenCICELYisdanoakwaarschijnlijkopzettelijkalsopdenachtergrondgeplaatst,ambet
voornamebeeldnietindeschaduwtostellen .OakMARIE
isvoortreffelijkgeteekend,endeSchrijverheeftzichgewachtamhaartozwarttomaken .Hijlaatdegoedeeigenavbappenvanhaarkaraktereveuzeer-uitkomenalsdeslechte_
Hokonditdoen,zondernadeelvanhethoofdbeeldzijner
schilder{j .
OnderdegebrekenvandezenRomanzouRec .tellendeto
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dikwijlsherhaaldeopvoeringvandedriereuzen 04,GOG en
MA G O aenvandendwerg %IT, endegedurigewederkeering
dervrolijkeenbelagchelijketooneelen,waartoezijaanleidinggeven . Inbetalgemeenisdekeuzedezerpersonen
nietongelukkig,enbetplan,omdenernstdertreurige
historischevoorvallendoorhunnekluchtentolatenafwisselen,isnietoftokeuren . Naardithad,naarRees .oordeel,metmeermatemoetengeschieden ; nuwordtdeterugkeeringvandezezelfdepersonaadjenweleensminder
aardig,weltenssmakeloos . Waarschijnlijkzullenditniet
allelezerstoestemmen . Dehistorischetooneelenzijnde
bestegelijkdebelangrijkste,enhoudendeaandachtenbelangstellingzeergeboeid .
Rec.houdtdusdezenRomanvooreenderzulken,dieallezinsverdienengelezentoworden . WarehijVertalergeweest,hijhadbierendaarbetsnoeimesgebruikt,enenkeleijselijkheden,diedegeschiedenismedebrengt,verkort
ofweggelaten . Hijbehoortnogniettotbetpubliek,waarvan SCHLOSSER, in zijne Geschiedenisderachttiendeeeuw,
zegt,datbetverlangttohuiverenentorillen . Overigens
heefthijmetgrootgenoegendezebeideDeelengelezen,en
twijfelternietaan,ofzijzulleneengoeddebietvinden .
Wathemminderbehaagt,zalanderenmisschienwelgevallig
zijn,endaarbijiserveelindezenRoman,watdienboven
degewoneRomansverheft . Hijgeefteenegetrouwevoorstellingvan Engelands geschiedenisentoestandindientijd .
Deuitvoeringisgoed ; decorrectiehadbierendaarnaauwkeurigerkunnenzijn . HetvignetvanbeteersteDeelvooral
isfraai ;datvanbettweedeheefteenminderbehagelijk
onderwerp .

Dedomenyshifke,marfollentoligtachte,inhotHollandsch
overgebrachtenmeteeneVoorredevermeerderddoor E . w .
SCHeLTETUSAENEE .
VoorrekeningvandenVertaler .
Alomtobekomen.1841 .Ingr. 8 vo.VI en 52bl. f :- 50.

P

itboekjeiseenschandelijk,verachtelijk,smakeloos
schotschrift, in eenentoonenstijlopgesteld,dieingeenen
fatsoenlijkenkringzullenwordengeduldenbijdenlezer
walgingenafkeermoetenopwekken . Deoorspronkelijke
Schrijver,diebetstukjeinbetBoerenfrieschopstelde,
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schijntziehgeschaamdtohebbenzijnennaamtonoemen .
DrukkerenUitgeverhebbendenhunnenverzwegen,waarschijulijkomdatzijbegrepen,zichdoordrukenuitgave
veerhotalgemeentozullensehandvlekken . DeVertaler
alleenheeftzijnennaamniettolief,omhemopdentitel
vanzulkeenstukjetoprostitueren . Betgeheelistoverachtelijk,omer een woordmeerovertoverliezen .

1Vatuxrljke Gesahiedenisvandenuttigste of voornaasnste
viervnetigeDieren, volgensdebeechovingvandenHeer
na BIIFFON, toteenleersaamLeesboekveerdeJeugd,in
ds(n)smeakvanc AMOE's leerwjjsebearbeid.Met32gekleurdeAfbeeldingen.DerdeverbeterdeDruk .TeDordrecht,bij vanHoutrijveenBredius . (ZonderJaartal .)In
kl.8vo .159blade .fI - 10.

V

anditkinderboekjezienwijbiereenenderdendruk .
Daarwijechternoohdeneerstennochdentweedendaarvan
kennen,weten wij niet,hoebetwoord :bverbeterde"op
dentitelmootwordenopgevat . Wijbeklagenintusschende
hovejeugd,diezulkeonbeduidendeensmakeloozeprullen
aleIeerzameleesboekjesontvangt . Degesprekjestusschen
denonderwijzerEEnneaenzijneleerlingenkunnennaauwelijksslaperigerwordenuitgedacht . Bijdenbonddeeltdeze
onderwijzereengrafschriftaandekinderenmode,dathij
opdenzijnenmaakte,en'tgeenwijhier,terproeve,invlechten
.Eonbondvanedeleenschoonegaven
Ligtonderdozenboombegraven,
Doorwijsheidendoorwaakzaamheid
Bij iedereenbekend,wantieder,diehemroemde,
Gemeenlijkhemdenwijzenbondhiernoemde .
Hij,nooitgewoonvoorvijanden-tewijznen,
Vie]indenstrijdalsheld,metanderenzijnsgelijken .
Menlagcheniet,ditgrafschrifthiertolezen,
Wijlmendedeugdenvaneendierslechtsvindtgeprezen ;
Hoemenigmenschzijn grafschrift zietmenstaan,
Dieminderheeftdendezebondgedaan ."
Hieropzegtsorn IE : - Ishetnualuit ? beer ! datiskort ."
BOEEBESCH . 1842. No. 3 .
K
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Zooisbetboekjeookaluitbijdovossen,zonderdatvan
denleeuwoftijger,vandenolifant,vandeapenenzoo
veleanderenietsgezegdis . Hetwerkjebelooftdusnog
meeropdentitel ;wanthoekanmenzeggen,dathet,deze
enanderenoverslaande,eeneNatuurlijkeGeschiedenisder
voornaamste viervoetigeDierenis ? Misschienwasbeteen
oncompleetexemplaarvanzijnen . geliefden B u FF o N," dat
deHeer EEREAN onderdenarmnaarbetleervertrekdroeg .
Enwatmoetmenzeggenvangesprekkenalsdeze :
,Nokomenwijtoteendiersoort,diezootalrijkalsnuttig
is,enzichinalleplaatsenderwereldophoudt,namelijkde
haas . Dezedierenvermeerderenzichbovenmate,endit
komtomdatzijnietlangerdanBriedagendragen,engemeenlijkdrieofvierjongenterwereldbrengen .
KAREL .
Ditmaakteengrootonderscheid,tusschende
hertenendereeen ; deeerstedragenachtendelaatstevijf
eneenhalvemaand,nietwaar?"(Bladz .134 .)
Hoegepastvoorjongensenmeisjes,omzoooverdedragt
derdierentokeuvelen,enwelkeensnuggere KAREL ! Dock
nogsnuggerderiszijnleermeester,diedehazenslechts
3dagen (!) hunnejongenlaatdragen .
Overeeneanderebijzonderheid,datnamelijkbetvarken
zijnemelktandennietverliezenzou,(bl .38)willenwijden
goeden EER u AN nietlastigvallen ; hijvonddatinzijnengeliefden BU FF ON , enmenkanvaneen'Schrijvervoorde
jeugdnietvergen,dathijtwijfeleaan'tgeeneenzooalgemeengeachtSchrijverbeweert,veelmindathijmetdelitteratuurvanzijnonderwerpzoobekendis,omtoweten,
dateenItaliaanschSchrijver, GAETANOGANDOLFI, reeds
voorvijfentwintigjarendezedwalingvan ARISTOTELES en
BUFFoN weerlegdheeft .
(SulladentizionedelSusScrofa
diLinneo, inde OpuscoliScientifici,TomoI,Bologna
1817.4° .p .185 .)
Decorrectieisevenslordigalsbetwerkjeenbeduidend
is ;opbl .45b .v .lezenwijregel3vanond . zegenvoor
zeggen.
WanneererinonslandbijbetpublieknogweinigbelangstellingvoorNatuurlijkeGeschiedenisgevondenwordt,behoeftmendandeoorzaakwelergensanderstozoekendan
indergelijkekinderboekjes ?

ALMANAKKENVOOR
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(TweedeVerslag .)

A lvorens ons verslagvandeAlmanak-literatuurvoordit
jaartovervolgen,moetenwijoptweedingeninhetvorige
meteonwoordterugkomen . Heteerstebetreftdenregelin
AgnesvanderSluis(Aurora)
Godheeftdenwind'tgeschorenlamverzacht .
Wijnoemdenthenduister . DesDichtersbedoelingisons
evenwelduidelijkgeworden,nadatwijonsherinnerden,dat
STERNE, inzijn SentimentalJourney deongelukkigeMaria
vanMoulinsdoetzeggen : Godtempersthewindtotheshorn
lamb . DeHeer TENKATE heeftendoorhetverband,waarin
hijdezenavolgingplaatst,endoorhetweglatenvanhet
noodzakelijke voor, hetduidelijkeenschoonezeggenvan
sTERNE zeerduistergemaakt .
Retanderebetreftbet Grafschrift inden Almanakmoor
HollandscheBlijgeestigen, hetwelkonsgeblekenisevenlaf
vanvormtozijnalsvaninhoud . Retiseeneonaardige
aardigheidvoordeschellingsplaats .
Ennu,overgaandetotdeoverigeonsterhandgekomene
Almanakken,zullenwij,gelijkwijdevorigemaalmetde
Prachtboekjesbegonnen,hetnumetdeProvincialendoen .
Hetzijmendenstaatsrangdergewestenofdenouderdom
dezerjaarboekjesinaanmerkingneme,deeersteplaatskomt
toeaanden
GelderschenYolks - Almanak .VJIIsteJaar .TeArnhem,
bij G .vanEldikThieme . f :- 75 .

Behalveeenpaarversjesvanw .

SLUITER, zijndestukjes
inpoezijweinige ; maarwatervanvoorkomt,isgoed .
Gelrus bezingteenen avondinGelderland, PEEK den middernacht, enz . Hetprozais,alsnaargewoonte,meestendeelsregtGeldersch . Ds . VANSCHEVICHAVEN leverteen
zeeronderhoudendstukjeoverzijnewoonplaats Heumen c .a .
endenomtrek,waarvantegenhetvolgendejaarhetvervolg
wordtbeloofd . letsdergelijkstreffenwijhiermeer,gelijk
ookindevolgendeAlmanakkenaan . WijachtenditongeK2

AI,RIANASKEN

past, enhopen,datmener - eeneenkeleuitzondering
daargelaten - vanterugkome .Ookvoordenoudheidkundigeishetzooevenvermeldestukjenietonbelangrijk .De
zoodanigevindtookbevredigingvanzijnenweetlust in : eenige
oudhedenenvolksgebruikennitdeomstrekenvanElburg,
gelijkookin : herinneringaanMonferland, hetlaatste'van
i .J .B .JANSSEN .
Debekende MeisterMaortenBaordman
spreektditmaaloverde ontevraeijenheid. Deverzameling
wordtgeopendmeteenlandhuishoudkundigvertoogoverde
bijenenbijenteelt,hetwelkonsbeterbeviel,dandegemoedelijkeoftoepasselijkeaanmerkingen,-nithetbehandelde
afgeleid,"dieorsomtijdsraaruitzien . Hot gespreleoverde
kinderspelen vanxo B uszalongetwijfeldregtindenameak
zijngevallenvandenRedacteur,dievantijdtottijdeen
anderstokpaardschijnttomoetenberijden,endaartoetegenwoordigdekinderspelenschijnttokiezen,waarinwel
'teenenanderopmerkenswaardigs,maarookeenhoelkinderaehtigsis . HaarhotgaatormedegelijkmetdeIiefhebberijveleroudheidkenners,wienelkepotscherfwelkomen
iederesteenmerkwaardigis,waaropmeateenoftweeletterszijnuitgehouwen . Daarw{j -- elkeProvincieworde
naarranggenoemd -- vanZuid-of Noerdholland nietsontvingen,volgede
ZeeuwseheYolks-Alnsanak .VIIdeJaar .TeZierikeee,bij
J . van deVeldeOlivier . f :- 75 .

D ozehoudtzijnenvroegerenroem,inzonderheidtenopzigte
vanhetprozagedeelte,staande . Hetkalenderwerkis,even
aleinvorigejaren,bijzondernaauwkeurigenuitvoerig ;het
letsoverdePlanetenendenmaandel#kschenstanddervoor'naamstenvandezelve,gedurendehetjaar 1842,doorden
mederedacteurn . H .C .VAN oo STERZEE bewerkt,leerzaam,
duidelijkenpopulair ;gelijkzijne HerinneringenvanWeersgesteldheid,schaarschheid,overvloed, e nz.in Zeeland,bijrondergepastenonderhoudendzijnbehandeld . Ds. cALEENBELS endegeleerde ABUTRECHTDRESSELHIIIS leverden
tweezeerbelangrijkeoudheidkundigebijdragenover het
ICasteelvanSluisinVlaanderen, dooreen'plattengronden
tweegoedeplaatjesopgehelderd. Insgelijksbelangrijkisde
bijdragevan a . DERAFTER eniLZ .,over het Ifs . Derlezing
enbehartiging,teneindeeldersdenavolgingtobeproeven,
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allezins waardig, vond Ref. het versiag wegens de Onderlinge waarborgvereeniging van Arbeiders en Werklieden to
Zierikzee, door Mr. A . M O E N 9 V A N B L 0 0I' . Ook het dichterlijk gedeelte is ver van verwerpelijk, en geleverd door

PETRONELLA MOENS, R . C. 'H . RoHER, C. P . ADAMA VAN
8CHELTEMA, B . PH . DR KANTER, D . DOIB:ECK TRZ ., J . T.

en door een der beide verdienstelijke Redacteurs,
Mr . J . B E'R M A N , die ook nog een goed zedekundig vertoog ,
over het spreekwoord : haastige menschen z#n geene verraders, leverde . -- Jammer, dat de correctie van dezen Almanak bier en daar zoo slordig is, op eene plaats zelfs zpo
erg, dat men cen verbeterblad heeft moeten tlazenden. Wij
vertrouwen hem in volgende jaren van doze smet gezuiverd
to zullen zien .
Be
BETHE,

Utrechtsche Yolks-Almanak . Te Utrecht, bij L . E . Bosch en
Zoon. f I- :
is van eenen zoogenoemden porseleinen titel voorzien . De
plaatjes, die vroeger bij BACKER to Dordrecht werden vervaardigd, heeft de uitgev#r ditmaal door zijnen stadgenoot
V A N D E w E I J.E R doen lithographieren . Bit is in eenen Provincialen Almanak niet onnatuurlijk . De plaatjes zijn redelijk, maar met het werk van B n c K E B niet op eenen dag to
noemen . De vermelding van !provinciale en stedelijke authoriteiten -enz. achten wij voor deze snort van Almanakken min
gepast . Ret aanh©uden daarvan bewijst misschien, dat men
dit in Utrecht anders begrijpt . Proza en Poezij staan 'afzonderlijk . Ret laatste is verreweg het kortste ; maar de zang
van Disco ?7artena van VAN GRONINGEN (een uitstekend
Dichtet, die tot hiertoe meeet naamloos heeft geschreven,
en wiens dichtstuk : de Watergeuzen, ware bet uitgegeven,
onzer Letterkunde grootelijks tot eer zou verstrekken) weegt
ook vele vellen rijmolarij op . Ret Riddertooneel nit de 12de
Eeww van 8 L Q 0 s hapert bier en dear nog al in de kleur
van den tij d ; de nsinnebrieven van w . DEN E L'G E R , medegedeeld door Prof . TIJDEMAN, zijn zoo heel veel bijtonders
niet, en doen ons denken aan de potscherven en steenen,
boven bij Gelderland vermeld . D° . VAN sP A L L heeft zijne
verrassing bij bet terugzien van Utrecht na desmelfs verfraaijingen niet onaardig ingekleed (lievelingswandel voor wan-
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deling is wat onoogelijk .) Het verhaal van v I s s c n r R, do
Domstoren to Utrecht, hetwelk naderhand met aanteekeningen nog eens op andere wijze zal worden uitgegeven, is
akelig genoeg. De lezeressen van den Almanak zullen hem
voor het vele onvertaalde Latijn niet bedanken. De uitgever geeft tekst bij twee plaatjes, het St . Barbara-gasthuis,
zoo als het vroeger was, en het tegenwoordige Magazijn van
sI A & E L .
De plaatjes zijn wat benepen . Maar wij kunnen
alles niet vermelden, noemende alleen nog de beide laatste
prozastukjes : Rochus Meeuwiszoon van LAURErITIus, dat
poetisch proza (een onding, dat wij dachten vergeten to
zijn) moet verbeelden, doch eigenlijk bombarie en wildzang
is, en do Ilommel, dat veel belooft, niets geeft, en blijkbaar alleen om het plaatje vervaardigd is . De Utrechtsche
Yolks-Almanak neemt echter in waarde toe . Goede smaak
leide meer en meer de Redactie !

Den

Frieschen Yolks - Almanak hebben wij nog niet ontvangen .
Zoo min de
Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren . YIIde
Jaargang . Te Deventer, bij J. de Lange . f 1- 50 .
zich Yolks - Almanak noemt, even min is hij het ook . Zelfs
de melding, dat het een Almanak voor letteren is, werd
meermalen naauwlijks door iets gewettigd . Ditmaal behoort
er toe eene voorlezing tot inleiding voor lessen over stiji en
geschiedenis aan Kadetten van Do . a . H . II A L B E R T S M A . Het
meeste is overigens meest voor den Oudheidkundige belangrijk . De geleerde Predikant M o L R U Y s Ex leverde weder meer
dan eene bijdrage . Het levensberigt van V O L L E N II O V E, wiens
Kruistriornf en Heerl#kheid der Regtvaardigen meer bekend
zijn dan zijne levensgeschiedenis, staat, hoe kort het ook
zij,, hier regt op zijne plaats. Dat overigens dit Jaarboekje
ditmaal buitengewoon weinig letterdruk bevat, is aan het
grootere aantal afbeeldingen toe to schrijven . De kalender
is, als vroeger, zeer uitvoerig en naauwkeurig .
Het laatstgezegde is ook toepasselijk op den
Groninger Yolks - Almanak . Vide Jaargang. Te Groningen,
bij J . Oomkens . f : - 75 .
prijkt tegenover den titel met het of beeldyel van
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een lezenswaardig stukj a van Mr . T . P. T R E Sover
lien
beroemden en roemwaardigen voorlooper der
LING
Hervorming opent het Mengelwerk . Het gebouw voor het
Provinciaal Geregtshof, afgebeeld op den titel, wordt door
Mr. H . o . F E I T H beschreven . Mede van eene plaat zijn verzeld : de beschrijving van eene eerepoort, bij 's Konings intogt to Groningen opgerigt, en die het in smaak en bouwkundige waarde verre moet gewonnen hebben van de meeste
soortgelijke poorten, die geene verre vorderingen onzer natie in de hoogere, sierlijke bouwkunde bewijzen : -- voorts
een oudheidkundig stuk van Dr . G . A . S T R A T I N G H, over den
ouden loop der A . to Groningen, belangrijk, wij gelooven
het, maar niet zeer s plaisant om lezen ;" -- nog : bet .tllelksneisje, een niet onaardig vers van H . c . c . DRONRIp'
OpU G ES, en : het %looster ter Apel van Mr . It . 0 . F EI T H .
merking verdient de naauwkeurige beschr ving eerier Bewaarschoool voor de Armen to Groningen, ook tot navolging
elders. Het Concert, een gedicht van Dr. GLEUNS, is nog
eene, niet onaardige, navolging van SCHILLER' S Glockenlied. De bekende anecdote, meestal (*) aan Ds . H i N L o P E N
to Utrecht toegeschreven, van eenen in de trekschuit verbeterden vloeker, wordt hier op naam van den als opvoedkundige vooralt bekenden Ds. N I E U W O L D gedebi teerd. L A UOok
R ENT IU s is ook hier heksluiter met bombast in proza.
in dezen Almanak is sprake van vervolg hierna . Zoo ook
in den
G A N 9 E V 0 0 R T ;

Drentschen Y`alks - Almanak . Vide Jaar . Te Koevorden, bj
D . Hemsing van der Scheer . f 1 - 10 .
N

ij kunnen het vroeger geuite oordeel herhalen, Oat namelijk de Yolks - Almanak van deze, ook naar 't schijnt in
een letterkunaig opzigt kleinste provincie onzes Vaderlands,
een groot gewest tot eer zou verstrekken . Behalve het
vervolg van het, jaar 1672 bevat de rubriek : Geschiedenis
en Oudheden nog twee stukken, het eerste over J 0 H A N
P I C A R D T, die wel niet ondor onze klassieke Gesehiedschrijvers to tellen is, maar die tech de eerste whs, die de geschiedenis en oudheden van Drenthe opzettelijk beeschreef .
De deugden en gebreken van 's mans sehriften leert men
bier goed kennen . Het andere bestaat in oude stukken over
(*) Stellig door

SCHELTERA,

Mengelwerk, ,1II, 2 .b1 .213 .
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-zelfstandige regtspraak in Drenthe, meest voor den Oudheidkrmdige belangrijk, zelfs verstaanbaar . Van Drezntsche
zeden, gewoonten en gebruiken wordt weder bet een en
ander+ medegedeeld . Veel is daaronder, wat men elders niet
aantreft ; bet een en ander. ook, wat men zou wenschen ook
in Drenthe niet aan to treffen, gelijk het geval is met de
gebruiken bij sterfgevallen en begrafenissen . Voorts eenige
bijionderheden en gedichten, waarvan de meeste zich wel
niet' boven bet middelmatige verheffen, maar ook Diet daar
beneden dalen. De of beelding van eenen zoogenoemden haiienmaaltijd, een vrouwenportret (wanneer zal men daarmede toch eindigen ?) en eenn gezigt op het dorp 1uinen zijn
de plaatjes van binnen ; het wapen der familie V A N D EI DEN
en bet huffs Laarwoud buitenop . Bladz . 24 onderste regel
hinderde ons de drukfout algemeen voor alleen, omdat zij
zeer zinstorend is .
Een minder uitgebreid veid, dan eene Provincie, heefthet
Zaanlandsch Jaarboekje .

f .-75 .

To Zaandjjk, bij J . Heynis ., Tz.

waarvan wij den tweeden jaargang ontvingen en met lof aan- kondigen. Bet levert cene onderhoudende, afwisselende lecturer, en behelst vele belangrijke bijzonderheden, tot de geachiedenis der Zaanlanden betrekkelijk . Met zoodanige geschiedenis maakt a . n o lY I G, j it . in dezen jaargang eeneu
aanvang . Bet stukje over Kromyneniedijk, waarin de overdrevene overlevering aangaande de vroegere welvaart dezer
plaats tot de waarheid wordt teruggebragt, en een ander,
dat eene onderhoudende schets geeft van de Zaanlandsche
huwelijksfeesten in de vorige eeuw, slaan op hetzelfde aanbeeld. Een paar plaatjes versiert dit nette Jaarboekje .
Eindelijk de
Almanah tot gezellig onderhoud . IVde Jaargang,

,die vroeger to Deventer bij A. TER GuNNE werd, maar tham
to 11aarlem btj D E G E E P s& v A it B ©E B E N wordt uitgegeven, is
ruin en breed zijne 34 cen tten waard . Proza en verajes zijn
7ezeuswaardig . Eene kluehtige bijzonderheid nit bet Engeloebe strafregt stoat .bier, beter op hare plaats, dare waar -svij
bear vzoegar lazen, in NB . do goddelajke Veorxienigheid in
voorbeelden, door E W A L D .
Meerdere Ahmtnakken ontvingen wij tot hiertoe - niet .

BOEKBESCHOU'WING.
T . n u E r , Pasteur a Rotterdam . Rotterdam,
chez Mensing et van Westreenen . 1841 . gr. 8vo . 325
pag. f 3 - 90 .
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altijd mag bet ons gebeuren , op zoo voortreffolijken
kanselarbeid onze lezers opmerkzaam to maken, als die,
welke hun bij dezen wordt aangeboden . De Heer nw7ET,
reeds zoo gunstig bekend door zijne verhandelingover de
onwankelbaarheid van hot Protestantisme, en door twee
voortrelfclijke viertallen Hollandsche leerredenen, ons godsdiensiig publiek vroegcr aangeboden, levertonsthanseenige
proeven van do wijze, waarop hij gewoon is zijne gemeente
in hare gewone taal, voor to gaan . Ofschoon hot dusgeen
bundel van leerredenen is in onze eigene taal, verwachten
wij echter, dat do Fransche bij do meesten onzer lezers
genoegzaam bekend is, en vinden hier zoo ruime aanwinst
op hot veld der Homiletiek, dat wij ons haasten, van dez'e
leerredenen eenig verslag to geven . Wij beginners met dezelve kortelijk to doorloopen , waarbij wij terstond ooze
bescheidcne aanmerkingen willen invlechten, om die aan
hot slot van dit korte overzigt met nog cenige anderen to
vermeerderen .
De eerste leerrede bepaalt ons bij de eersteverkondigers
van het Evangelie, naar aanleiding van de vraag, Hand.
H: 7 . Zij word uitgesproken ter viering van hot Pinksterfeest, en beschouwt do daadzaak : dat hot Evangelie het
eerst door Galileers is verkondigd, als ontw~felbaar -zeker -, als eervol voor het Evangelic -- als bewijs voor de
uitstorting des H. G. op de ~4postelen -- en van bqvend
belang voor geheel de Christenheid : immers zij wekt onzen eerbied, ons vertrouwen , onzen fiver . Hot ontbreekt
bier niet aan rijkdom van denkbeelden en verrassende-wendingen . Bovenal kwam hot tweedo gedeelte van hot vierde
sink ons uitstekend schoon voor ; gelijk ons de geheele toeL
BOEICBESCH . 1842 . PfO . 4 .
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passing cen der besten nit dozen bundel schijnt to zijn .
Echter zouden wij vragen, waarom hot eerste deel eon
afzenderlijk punt uitmaakt, daar hot gemakkelijk in de inleiding kon worden opgenomen en door niemand werd betwijfeld ? En of hot 2de en 3de hoofddeel niet reeds de
voornaamste redenen bevat, waarom, gelijk in hot 4de,
wordt aangewezen, deze zaak van blijvend belang voor de
Christenheid is to achten? Doch de inzage overtuigd ons,
dat het laatste deei Gene racer opzettelijke toepassing bevat ;
schoon hot dan in de opgave misschien eenigzins anders
head kunnen genoemd worden .
De tweede der leerredenen in dozen bundel (de eerste
van het hier voorkomende drietal over 1 Kon . XIX : 1-1d .)
behandelt Elia in zone moedeloosheid, naar 1 Kon. XIX:
1-5 . Na eene geschiedkundige inleiding over Elia's tijd
en toestand, zal de Schrijver ons in de geschiedenis van
Elia de oorzaken, uitwerkingen en b'ehoedmiddelen der
moedeloosheid to aanschouwen geven . - Alle do bijzonderheden, die in doze drie deelen ontwikkeld worden, zijn
met juistheid uit Elia's toestand gekozen, en worden terstond in hot algemeen overgebragt en toepasselijk aangewend. Geheel doze leerrede, met de twee volgende,
(welke tot do voortreffelijkste van dozen bundel behooren)
leveren hot bowijs, dat de Heer HURT hot karakter van
Elia met eon zielkundig oog heeft gadegeslagen. Alleen
veroorlove hij ons de bedenking , of niet noodzakelijk het
eerste met hot derde deel zamenloopen ? Immers , waarin
bestaan de behoedmiddelen tegen een gebrek anders, dan
in de vermijding van deszelfs oorzaken ? Van daar dan
oak, dat nuaT hier eigenlijk tweemaal hetzelfde o ntwikkelt . B . v. d e eerste oorzaak was de smart, die uit bedrogen hoop ontspruit - het eerste behoedmiddel daarentegen : men wachte zich immer voor overdreveno verwachtingei . Eene andere oorzaak was gebrek aan vertrouwen
op God . Zoo moot hot behoedmiddel hier natuurlijk tegen
overstaan ; tracht dit vertrouwen bij u aan to kweeken . Recensent erkent, dit gebrek is bij vele beroemde redenaars
op to merken, en schijnt moeijelijk to vermijden . Hot zou
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hem best voorkomen, in hot ouderhavige geval, in doze
leerrede,, eerst'den aard en de gevolgen der moedeloosheid
uitvoerig to schetsen,, en dan ter toepassing, door aanwijr
zing der oorzaken van bet kwaad, (welke derhalve zorg-vuldig to vermijden zijn) den hoorders hot wapen tegen
hetzelve in handen to geyen . Ware deze ranschikking
minder logisch , zij zou echter o~ratgrisch en paychologisch
rigtig, kunnen zijn. Hij geeft echter dit gevoelen gaarne
voor beter .
Elia versterkt,, is hot opsehrift der,derde leerrede . (1 Kon,
XIX : 5-9 .) Vooraf wordt bet verhaaJ opgehelderd, en
cone hoogst natuurlij-ke bedenking tegen deszelfs algemeene
overbrenging Qp cone treffende wijze opgelost . u Les coins
de la Providence sont sages, churitables et instructifs,"
zietdaar bet eenvoudige, maar geleidelijke plan, . waarvan
de onderdeelen met veel juistheid en scherpzinnigheid nit
bet eenvoudige tekstverhaal worden ontleend . Wij lazen
deze leerrede met, uiRtnemend veel genoegen . Zij eindigt
met cone korte peroratie .
De vierde leerrede geeft ons, naar vs . 9-18 , Elie dclaird
to aanschouwen . Niemand, ook die de leerredenen van
VAN DER HOEVEN en HERINGA over deze heerlijke plaats
kent, zal zich de lezing van hot voor ons liggende meesterstuk beklagen . De tekst. wordt bier nit een nieuw en
verrassend o9gpunt- beschouw d . Hot doel van doze Goddelijke openbaring aan Elia was, volgens de opvatting van
H U E T , om deze waarheid hem to leeren :
v Dieu opere le
plus, q uand .i l semble inactif " Over de gegrondheid dezer verklaring kunnen wij bier niet twisten . Al mogt men
zeif eene andere verkiezen, men zou moeten toestemmen,
ook deze is koogst vernuftig, en geeft veelvuldige aanlei .
ding tot practisch gebruik . Do Heer HUET beschouwt de
genoemde waarheid geheel in bet algemeen . » Elle est en
> harmonic ," zegt hij , » avec les per f, ections de l'Etre su» preme, avec les manifestations divines dans la nature et
» dans la grdce,• avec la condition de l'homme sur la
> lerre ." Dit drieledig betoog maakt den hoofdinhoud dezer redo uit . Van deszelfs,verdere ontwikkcling in bijznnL 2
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derheden deelen wij nets mede, ten einde niet to anticiperen np bet genot, dat den lezer van smaak en gevoel hier
verwacht . Het laatste deel is tevens toepasselijk aangew end .
Vin de twee leerredenen, die nu volgen, over 1 Tim.
3 : 15, bepaalt zich do eene tot bet gozegde, dit is een
-GETROUW woord, dat J. C. in de wereld gekomen is ont
zondaren zalig to maken . Uit de leer,, daden en lotgevallen des Heeren wordt doze waarheid regt goed betoogd .
Echter nadert doze leerrede meer tot bet gewone en alledaagsche, dan de overige in dozen bundel . De klip,
ip de toepassing hier ligtelijk had kunnen stranden ,
w
om namelijk reeds in den inhoud-der volgende leerrede to
vervallen, is, onzes inziens, vrij gelukkig ontweken .
Als een woord ALLER AANNEMING WAARDIG worth dezelfde
zaak voorgesteld in de zesde leerrede . Zij wordt daartoe
aang.eprezen als Cede en den mensch waardig : een plan,
slat zich zoo wel door i'envoudigheid als volledigheid onderscheidt . Do zaak wordt voldingend betoogd in verschillende bijzonderheden, waarvan alleen, naar Recensent's oordeel, het tweede en derde onderdeel van bet
tweede gedcelte des betoogs hadden moeten vereenigd worden . Doch, variis modis benefit. De toepassing wekt
np tot nederig en eerbiedig geloof - tot hooge belangstelling -- tot innig gevoel van behoefte
en tot een' heiligen wandel. De rigtigheid dozer onderscheiding hangt
geheel of van het begrip, dat men aan hot woord geloof
-hecht,- waarop in de eerste plaats wordt aangedrongen .
-Neemt men bet vooral in den zin van verstandelijke-en zodelijke overtuiging, dan is do hier gevolgde opklimming
van denkbeelden zeer good . Neemt men hot in de betcekenis van vertrouwen, dan zou stellig hot tweede en derde,
ja welligt zelfs bet vierde punt in die eerste opwekking tot
-geloof liggen opgesloten . Do Heer Huzr schijnt bet woord
in den cersten zin to nemen, en had dus gelijk , aldus to
verdeelen . Recensent volgt de laatste opvatting, en kan
dus, van zin standpunt ., doze splitsing niet goedkeuren .
Allervoortreffelijkst is de zevende leerrede, over Matth.
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V : 8 . De waarheid en bet gewigt van doze uitspr$ak dea
'hleeren wordt hier uitnemend betoogd . Wij willen niet
overschrijven, daar bet sink in zijn geheel moot worden
gelezen . Wij prijzen bet ook vooral den wetenschappelijken en jeugdigen bcoefenaren der Godgelcerdheid aan, en
roepen bet hun en onszelven toe : » schrijft de waarheid,
bier geleerd, op den bodem van uw hart, . en doet er winst
mede voor uwe studie, winst voor uw leven ." De rein
heid van hart wordt bier in den vollen zin van bet woord
voorgesteld als bet organe moral, (wie denkt bier niet aan
den grooten HEMSTERuuJS?) waardoor men God eenigzins kan leeren kennen .- Alleen hadden wij, bij bet gevoel van het onmetel~ke der taak van heiligmaking, ons
op aarde opgelegd, (dat door deze leerredc zoo krachtig bij ;
ons word verlevendigd) nog wel een krachtiger en minder
algemeen woord van opwekking aan bet einde verlangd . .
De achtste leerrede wijst , naar Gen . XXII: 12 ., aan,,
dat gehoorzaamheid aan God het middel is, om onze,
Godsvruclit to openbaren . Eene niet gewone aanweiiding
van de anders zoo vaak behandelde geschiedenis . Hot
middel zelf, waarvan bier sprake is, wordt eerst'in zijnee
geschiktheid beschouwd tot bet voorgestelde doe] . Immers
eerst uit gehoorzaamheid kan de aanwezigheid, de opregt,
headd en de uitgeytrektheid blijken der Godsvrucht, die in
bet harte woont . Vervolgens , words aangewezen , dat dit
middel, om verschillende redenen, hoogst Godewaardig is
to noemen . En eindel~k, dat deze wog, om -zijne Godsvrucht to openbaren, voor ons menschen de meest wenscheqke mag heeten, daar dezelve voldoet aan Bone onmiskenbare behoefte van bet Godvreezend gemoed -- hoogst,
eervol is to achten - ons de edeiste zelfvoldoening verschaft - en ons cenmaal, bet heerlijkst loon bereidt . Ook
doze leerrede wordt met eon zeer kort woord van opwekking besloten . Zij is, vooral ook om bet plan, een der
voortreffelijkste van den bundel . Welligt ware in bet cer .
sic deel- de zaak lets minder afgetrokken voor to stellen geweest . Aan gelegenheid tech . om bier in bet huiselijke,
rnaatschappelijke of C..bristelijke leven zelve binnen to tre-
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den, . of ook door voorb.eelden nit de gewijde gesohiedenis
hot gezegde to staven, kon het den schranderen redenaar
niet ontbreken .
Kortheidshalve gaan wij het vele schoone voorbij, dat in
de negende leerrede over den r~ken jongeling voorkomt .
Wij zouden alleen aanmorken, dat hot gebrek, 't welk wij
in de rangschikking der tweede leerrede opmerkten, ook
op bet tweede en vierde gedcelte van doze toepasselijk
schijnt . Liever zeggen wij van do tiende leerrede, dat zij
nit de gel kepis van het zuurdeeg aanleiding neemt, om
veel schoons en belangrijks to zeggen over den aard, de
lotgevallen en hot einddoel van de Christelijke Godsdienst .
'Wil de hoot nuET aan den lastigen vrager do bedenkingen
ten goede houden, of hij bier wel gedaaht heeft aan Jon
regel-, om in gelijkenissen alleen op het tertium comparationis to letten , zonder vender al het overige over to brengen? of twee der bier genoemde eigenschappen van hot
zuurdeeg (substance forte et penetrante) niet zeer in elkander loopen ? en 'of voor-al de tweede helft van hot tweede
stuk riot wat to abstiact is gesteld voor algemveene bepatting ?
Dock de Deer nUET zou van onzen smaak eon slecht
donk'beeld moeten koesteren, zoo wij van zijne elfde leer-

rede zwegen . » L'Hornme exterieur et l'homme interieur'
is hot opschrift ; 2 CO . IV : 16 is de tekst . Zij word uitgesproken op eon' Nieuwjaarsdag, die juist op Zondag viol .
De greep verraadt de meesterhand . De stem van den
: it de uitwendige mensch wordt
Nieuwjaarsdag raept orrs toe
verdorven ;" de stem van den tustdag klinkt on's in de
ooren : » de inwendige wordt vernicuwd van dag tot dag- :"
Nog eons, de greep is voortrefelijk, en do ontwikkeling
niet minder . En tech - eene bedenking . Beide zaken
zijn .hier afzonderlijk en in tegenoverstelling tegen elkander
voorgedragen . Zou do tekst ook vooral geene aanleiding
geven, om beider onderling verband to ontwikke'lem, en
den gelijken tred a`an to wijzen, welken bij den Christen
de antwikkeling van den innerlijken mensch, moot houden
met de toenemende kwijning des ditvendigen ? Dit denk-
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beeld had, meenen wij, niet rno teen- worden verzuimd .
Ook ware daarvan voor de gelegenheid des tijds good partij
to trekken geweest .
De laatste leerrede behandelt, naar Job III: 19, rl''egalite des morts ," en geeft ens cent grafbe'schouwing uit hot
oogpunt der gelijkheid, die zij predikt . Hot gebeel is n'drukwekkend en toch hoogst eenvoudig. Net versvonderde
ons, in de korte toepassing, bet tro6str0e , van doze ho
schouwing voor kleinen en geringen niet meer to zien'aangevoerd of ontwikkeld .
Zoo kort mogelijk hebben wij ons' gevoelen gezegd . Een
zoo goed redenaar, als de Heer RUST, is zeker ook to
good hoorder, om uit bet korte en soms halve woord ons
oordeel niet reeds to raden . Wij zijn nit genoegzilam in
de hedendaagsche Fransche predikkunde ingewijd, ow to
beoordeelen , in hoever zijn work met deze dvereenkomt of
niet: Maar, zoo wij dien met een enter nieuwste vaderlandsche kerkredenaars znogten verge'lijken , wij zouden dezen bundel naast dien van Dr . , MIXER to Amsterdam
plaatsen . En, bedriegen wij ons niet,, deze oprnerking
zozi tot belangrijke parallelen aanleiding. kunnen gcven, en
naast treffende o$ereenkomst dok voelvuldig verschil doen
opmerken . Dat echter hot. laatste niet zoozeer uit verschil
van bekwaamheden voortkonit, als wel uit vc+rschillende
subjectiviteit- der schrijvers, en uit eene versehillende
Grundanschauung (sit venia verbo :!) van den aard en de
beste inrigting der Christelijkv rede, zou Rec . ;geinakkelijk
uit vergelijking van beide bundels_kunnen staven . In beide
wordt door het verstand op bet gevoel gewerkt', terwiji de
fazitasie. der schrijvers ., hoewel gansch niet dof of traag,
echter meer op den achtergrond tFeedt . In beide
loch wij durven van de redaetie der Vaderl. Letteraefeningen niet to veel plaats voor ons geschrijf vergen . Wij
.
pnthouden ons: van verdera ver 91 fijkingen,
om nog cen en
oder over den kanselarbeid van dezi Eerwc svET in bet
algezneca to zeggen .
Grondighei4}van oMwikkdling is , eerte , van desze1fs groutAte yerdrensten. Helderhcit van dehkbeslden words hier
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niet gemist, en de Paulinische lofspraak op onze Gods •
dienst, dat zij eene redel~ke Godsdienst is, wordt door
IUET in al hare kracht verstaan . Echte wijsbegeerte, die
.even ver van eigenwaan als van ongeloof is verwijderd, en
van kennis der menschelijke natuur zelve uitgaat , treedt
pier overal to voorschijn . Een hoog, fijn en verlicht zededijk gevoel straalt bier overal door . De voortrefelijkhcid
.der plannen deden wij reeds opmerken . Wenschten wij j
datonze jeugdige kanselredenaars lets van den .Heer nuEv
leerden, hot zou de gewoonte zijn, om hot hoofdplan der
rede in korte, puntige termen op to goven , die zoo veel
znogelijk het praedicaat van de zaak uitdrukken, waarover
gehandeld wordt. (V erg . b . v . d e 3de, Gde, 7de en 8ste
leerrede .) Zoo, den, dan is dit het ware middel, om hot
volgen en onthouden der schets, waarop anders zoo weinig
gelet wordt, den hoorders mogelijk to maken . Recensent
althans rigt zijne plannen gewoonlijk in dier voege in ; en
daar hij•k or -zich wel bij begindt, verheugt hij zich, zijne
mooning door hot gezag des Heeren n u E r gesiaafd to zien .
Nog prijst hij de groote verscheidenheid, die in do .meesten
dezer plannen heerscht, bij eenheid van methode . Hot
vindingrijk vernuft des redenaars straalt er duidelijk in
door. -- De stijl ; eindelijk, is overeenkomstig de waar•
.digheid van den kansel ; en de Schrijver zelf zal best kun4
men beoordeclen, in hoeverre die overeenkomt met de vatbaaFheid, de behoeften en den smaak van hot publiek,
waarvoor h j gewoon is to spreken .
Anders ., de Heer aUET veroorlove ons doze bedenking,
voor de behoefte van het gemengde publick, waarvoor de
leeraar in ojze inoedertaal spreekt ., zou con stijl alss die,
welke wij bier vinden, weinig berekend zijn . HuET heeft
in zijnen geheelen stijl lets wijsgeerigs en ingewikkelds ,
dat den denker bevredigt, maar den moor onkundige weinig
zou bocijen . Vandaar dat zijnc voordragt meer overtuigt,
dau overrecdt ; mcer• in hot afgetrokkene zich beweegt,
dan dadelijk ingrijpt in de verschillende toestanden en behoeften van hart en leven . Vandaar dat de toepassingen
den minsten indruk maken, en ook zoo kert zijn . (Wij
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touden ons bedrzegen , indien n u E T doze zwakke zijde van
zijn work niet gevoelde .) Vandaar, eindelijk, dat ook de
inleidingen, hoe schoon en welgekozen , dat verrassende en
treflende missen , hctwelk , naar Recensent's oordeel, zoo
noodig is, om, ttrstond bij den aanvang der redo, hot
hart der hoorders voor hot onderwerp to winnen en, to
bocijen . (Men zie h . • v . do inleiding der isle, 6de en 1Ide
leerrede : do laatste op eenen Nieuwjaarsdag zoo in te .rigten, was zeker geen gelukkig denkbeeld.) In een woord,
wij zouden doze leerredenen gaarne wat meer populair hebben gewensaht. Immers ook hiermede zou zich de zaakrijk-heid van den Hleer $ U E T zeer wel kunnen rereenigen .
En was hot daartoe niet beter, racer in den tweeden dan
in den derden persoon,, meer tot dan over den mensch td
spreken ?
Over den Franschen stijl, als zoodanig, acht Recensent
zich minder, bevoegd to oordeclen . Dezelve kwam hem
over 't geheel zuiver,_maar meer krachtig dan sierlijk en
levendig voor. Alleen zouden wij vragen, of de stijl, hoe
kernachtig anders, zich nict hier en daar door zekere
breedsprakigheid kenmerkt ? Men hoore (bladz . 7 .) : » Ces
imposants predicateurs de la premiere Pentecote chretienne, dont la *oix remua tout Jerusalem, etaient Galileens ;
les hommes, appelles a prdcher • au mortde un Sauveur
crucifie, et a attester sa resurrection, etaie-nl Galileens ;
a la tote de tous les ministres de l'Evangile ftgunent gnelques Galileens : l'Eglise chretienne doit sa fondatien et
ses premiers progres d des Galileens ." En na doze herhalingen most nog in do cerste plaats worden aangewezen ,
» ce fait est indubitable."
Eindelijk, _zoude ook do ronding der leerredenen or , niet
peel bij- gewonnen hebben wanneer de overgangen van der
verschillende deelen en onderdeelen tot elkander niet altij'd
zoo scherp waren .afgeteekend, en meer waxen gevarieerd?
Steeds is hot (b . v . bladz . 147 153) : »observons, d'abord
- remarquons, ensuite
ajoutons de plus - disons, en:
in ." Elders weder iota . dergelijks . Zoo maakt wel ieder
onderdeel eon klcin gesloten gehecl uit : wanneer cchter
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ieder punt zoo klom, dat het van zelf tot het denkbeeld
leidde, waarmede het .volgende punt zal aanvangen, dan
ware de overgang, zonder sprong, gemakkelijk gevonden,
zonder dat de duidelijkheid er bij zou behoeven to verliezen .
Doch wij moeten aanprijzende eindigen . Wij meenden
nog eene plants ter proeve uit to schrijven nit de 4de of
7de leerrede ; . maar wij staan schier verlegen , wat to kiezen . Liever wekken wij ons godsdienstig publiek op, om,
zoo men het nog niot deed, z i.ch dezen bundel ten spoe.
digste aan to schallen . Liever scheiden wij van den ons
persaonlijk onbekenden Schrijver met de betuiging der ware
hoogachting, die zijn werk ons inboezemde ; met de verwachting, dat hij ooze bescheidene bodenkingen (die wij ,
indicn wij hier voor cen tiitsluitend theologisch publiek
schreven , gaarne gewenscht hadden verder to ontwikkelen)
zal aanmerken als vrucht van een' geest der belangstelling,
der onpartijdigheid . en des zelfstandigen onderzoeks ; en
eindclijk mot den oprogten wensch, dat zijn arbeid overvlocdig inoge dienstbaar zijn _aan den bloei van hot rijk der
waarkeid en der deugd !
De. .kracht der Christel~'ke Godsdienst . in, Karakterschetson uit de 1Vederla .rydsche Gesghiedenis , bewerkt voor
de Jerigd. (*) I)' ,Deeltj s. h'e .Amsterdam, b~ "G. J .
A Beijorinck . 1{840 .. In kl. 8vo . VIII, .151 ert 155 bl.
2 - 80.

f

ID it werkj .e is eon uittreksel uit een grooter work, dat aan
de pen van cent ongenoemde Schrijfster to danken,, mede
in twee Deelen bij denzelfden Uitgever voor eenige jaren
uitgekomen,, en in Ons Tijdschrift voor 1836, -N° . VII,
bl. 346, 7 , door een' tinder' Referent loll'elijk aangekondigtl is, waarmede men vergelijke eon aldaar aangehaald
( ) Wanneer men hierac`hter op den kartonnen omslag
leest met vignetten, zij, tot voorkoming van teleurstelling,
opgemerkt, dat men dit alleen van On ptaatje op het tilelblad van elk Deeltje to verstaen heeft .
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cordeel van wrjlen A . S T O L x E R over het eerste Deel des,
zelven, met hetwelk Steller dezes zich zeer wel vereenigen
kan, als hoofdzakelijk hietop nederkomendo, dal diit werkje
over 't geheel zeer wel aan titel en oogmerk beanitwoordt,
maar dat er nogtans sommige deugdzame karaktertrekken
in zijn, van welko het niet duidelijk blijkt, dat het joist
de Christelijke Godsdienst geweest is, die de-voorgestelde
personen in de gegevene gevallen alzoo heeft doen handelen. Naar Christelijke liefde mogen wij dit van Christenen
wel denken ; maar uit de dad-en, die de Geschiedenis van
dezelve met reden als loffelijk geboekt heeft, is dit nict
altijd even zigtbaar . Vooral is deze aanmerking toepasselijk Op JACOB S IM-ONSZ . D E RIJK, LODEW1JK VAN NASSAU, MAGI) -ALENA MOONS, KEN AU SIMONS HASSELAAR,

welke wel to rest onder de rubriek Yaderlandsliefde gesteld zijn, waar bij welke ook deze gezindhcid eigenlijk
meer, dais de kracht van de Christdijke Godsdienst, op
den voorgrond staat . Zoo, is het ook in de vooibeelden
van Huwelijksmin, die hior aangevoerd worden, meer .deze
edele neiging, die uitkomt, dan wel de kracht #an de
Christelijke Godsdienst . Over 't geheel echter zijn de
yoorbeelden zeer doelmatig . gckozen, en de wijzo van behandeling is hartelijk en voor bet oogmerk geschikt .
Voer het ovcrige is het prijselijk, dat de zamensteller
van dit werkje, de dorre wijzc van uittrekken en verkorten
iiet letterlijk gevolgd is, maar liever do .deugdzame karaktertrekken onder de volgende hoofdrubricken gebragt, en
de daartoe het naast behoorende , personen daaronder ge»
rangachikt heeft,,, namelijk : Standvastigheid in de belijdenis der waarherid. IJver voor de waarheid en Christen
lijke verdraagzaamheid . Sttqd voor godsdienstige- en
burgerlijke vr~heid.
Vaderiandsliefde.
Ware heldenmoed.

leerden .

$terhte van ziel.

Gddvrueht bi) v'oorname Ge .
Kloeknzoedigheid in geuaren .
Onderwerping

(Idet eenigee voorbteld
iss hierbij IIUGO DE (;A ; OOT ; mear zon dit'rliet hover moe.
ten hecten : IYelbieraden hrcnddlen en rnselig wagen, hi,
aan den wil der Foorzienigheid.

vertrautven op de Yoorzienigheid?)

Werkzaam verfrou-
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wen op God . Kraeht der Qodsdienst b j moejel~ke pligtsvervulling. Huweijksinim Trouw in eene Dienstbode .
Christ'el9ke Vjandsliefde . - Hoe de Schrijver hierin
verder, met opzigt tot voordragt en stijl, m werk gegaaa
zij, kan Referent, die bet vroegere werk niet bij de band,
hecft, Met zeggen ; niaar loBelijk is hot ;, wat in de Voorrede berigt wordt , dat Itij , wat voor de jeugd minder voegzaam was, weggelaten, era . daarentegen bier en daar jets
bijgegoegd heeft, dat tot het bijzondere doel .aan dit werkje
bevorderlijk zijn ken. Ook de stijl is liiervoor over 't geheel zeer gepast to noemen, en de druk is cenvoudig net,
zoodat er meor .Jan eene reden bestaat, om dit werkje tot
aankweeking van godsdienstig-vaderlandschen zin in jeugdige harten aan to prijzen .
De Gesehiedenis van Ruth, zedekundig behandeld door
r . c. M o L a .n r s E N, Prediktnt to Deventer . Te Deventer, b, j A . J. van den Sigtenhorst . 1.841 . In hi. 8m

1

112 bl. f : - 80 .

1 et is een lief ., stichielijk, welesohreven bocksken,
dat ons, godsdienstig ppubliek bij dozen wordt aangeboden . -De Schrijver toont eon amore geschreven to hebben . $edriegen wij ons ~ . of -24n het Leerredenen over Ruth,-welke
wij thans, mutatis mutandis, van zijne hand ontvangen?
Dan heeft ,de Schrijver den preektoon inderdaad vrij geluk
kig vermeden, : p-- De taferoelen uiit het book Ruth worden in deter vaegeverdeeld : I. Trou-are verkieefdheid der
Iiefde. H . I: 1-.18 . II . Gemoedsbesiaan en gedeag in bet
ongeluk., H . 1: 19 - II: . 2 . III : Weldadigheid, H . II:
1-16 . IV. . Dankbaarheid •, H. . II: 17-25 . V. Huwelijksaanzack van Ruth, H. III . V I . Gelukkige verandering
der 4mstandigheden. H . IV . -- De verklaring is voor
practisch gebruak voldoende, en de aanwending der geschiedenis op het huiselijk en maatschappelijk leven vaak zeer
gelukkig. Wij bevelen het werkje gaarne aan onzc vaderlandsche huisgezinzten aan. HO is in, een' zoer goeden
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geest gesehreven , hoezeer het dan ook aan de godsdienstige
heethoofden onder dagen- weinig behagen zal . Plaatsgcbrek verhindert ons, door Gene proeve, ons gnnstig gevoelen to staven .
Brief aan eenen Friend over de grieven der ware GerefQrtneerd Hervormd (sic!) geloovigen enz . van Mr. s . s.
LisMsrc ; door IS . TAV STUURMIDOE-L. 1e Leyden,
bi P. Engels .

In gr . 8vo . 32 bl.

f : -. 30 .

1r`Y ij hebbon do , bewuste grieven alleen door doze wederlegging . leeren kennen . 't Schijnt zoo al op het gewonc
gewawel, dat duizertdmnaal wederlegd is, ncer to komen .
De ons onbekende briefschrijver spreekt de taal des gezonden verstands op eerie bezadigde wijze . Maar wat baat er
glas of bril, als den uyl niet lien en wil ? Daarom zullen wij ook maar zwijgen, en geen nicuwe boter aan. . . . : .
Proeve over den ligchanael ken , zedelyken en verstandelyken toestand van blindgeborenen ; met een nieuw plan
tot verbeterihg van hun maatschappel~k bestaan, door
r . A . DU.FAU. 7'e Paris in 1836 bekroond door het

Genootschap, bekend onder den naam : La societe de
la morale ehtdtienne . Uit het P •a nsch vertaald en
met eenige Aanmerkingen voorzien . Uitgegeven ten
voordeele van het Instituut tot onderwO van Blinden
to Amsterdam . Te Amsterdam, bY 1'. N . van Kampen .
1841 . In gr. 8vo . XVI en 207 bl. f 2 - 50 .

» Ich

berufe mich vor allem auf die Ulntersuchungen
indem ich den Ausspruch wage, dass die
» Entwickelung des Menschen in somatischer, physischer
» and moralischer Beziehung nach bestirnmten Gesetzen
»geschehe , and dass selbst die Handlungen des Menschen
n nach sokhen Gesetzen erfolgen. Das Budget des Per.
.
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» brechens, der Gefdngnisg4q, der Galeeren and der SchafvTote wind, wie der ;uvor genannte Schriftstelier nacho weist, mit einer Schauder erregenden Regelmassigkeit
u bezahlt, so dass nach statistischen Berechnungen sick
n im Voraus bestimmen lasst, wie viel Morde, wie viel
u Selbstmorde, wie viel Fdlschungen u . s . w . im Jahre
w vorkommen werden ." (*) - Zoo verre de Hoogduitsche
Schrijver, van wien wij hot bovenslaande ontleenden . Zonder to willen indringen ii ;de, geheimzinnige regeling der
menschelijke lotgevallen, kunnen wij niet ot}t)Cennen, dat
or cene zekere verhouding in do menschelijke zamenleving
gevonden wordt oak van voorkomende 3ngevallen ., welke
den mcnsch kunnen treflext, b•. V. krankzinnigheid, blindheid, doofstom zijn enz . Enkel, loevallig kan zoo jets niet
zijn. lets anders is hot, of zulk,e uitkomsten onveranderlii.k, door alle tijden been, dezelfde zijn . Er zijn er,
b. v., die beweren, dat hot getal der lcrankzinnigen in de
Maatschappij,, bij vroeger, nict, is toegenomen ; dat de zelfmoorden sedert cenigen tijd nict meerder zijn geworden,
door welke uitkomsten de berekeningen hier en daar anders
moeten uitvallen . Omtrent de genen, die hot gezigt ver1ar`en hebben, zoo or dus ook eene zekere verhouding tot
de bevolking bestaan, De Heer nvFa ;u deelt hieromtrent
hot navolgende znede ; welke berekening echter alsj
bij nadering mocten beschouwd worden en doorgaans nog geene
bewezene uitkomsten zijn : In Prui.csen (1828 worden op
cene bevolking van 12,726,823 16000 blinden,gerekend,
waaronder ongeveer 8000 blia4lgeborenen, 1 blindgeborene op 1591 . In Frankr~k zouden dus op 33,000,000
rnwoners 40,000 blinden en daaronder 20,000 blindgeborenen gevonden worden ; men rekent con op 1650. Voor
Saksen, op nagenoeg con en een derde millioen inwoners,
800 blinden . In hot kanton Zurich, in Zwitserland,
vond men op 195,000 inwoners 261 blinden van allerlei
(*) Ueber die Menschen and die Entwicklung direr Fahigkeiten von s . QUETELET, Deutsch bearbeilet von v. A .
iE.sex.a, 1838 .
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ieeftijd . In .8eAgie werden , op den 1 Januarij 1835 ,
4117 blinden ep eene bevolking van 4,154,922 geteld ;
dus eene verhouding van 1 : 1009 ; onder dit petal waren
960 blind geworden militairen , daarbij gerekend drie vrouwen . In Denemarken werden, op de bevolking van
1,950,000, 2,441 blinden geteld ; dus 1 : 798 . In Engeland zouden, volgens a u z, i u s , 7400 blinders gevonden
worden . Voer ons land zouden dus, op eene bevolking
van 2,500,000 inwoners, ruim 3200 blinden gerekend
kunnen worden, waarvan 1600 als blind,geborenen to jaeschouwen zijn ; dus een blinde op 781 . Hot ware wel der
meeite waardig, dat men door eene juiste opgaaf in ons
land tot meerdere zekerheid mogt komen van hetgeem
overal, met eene enkele uitzonderiag, sl( :chts bij nadering
berokend werd . Dit is zeker, dat elke Staat cen zeker
getal blinden oplevert,, welke voor een groot gedeelte tot
last der bevolking komen . Onder dezen hebben vooral de
bindgeborenen regt op belangstelling. Elke be hoeftige
blindgeborene, zegt de Schrijver, ten laste van het algem een komende, heeft refit, om eenig m iddel van bestaan
to vorderen, (bl . 146.) Hij dringt daarop aan uit het
waarachtig Ghristelijk grondbeginsel ., dat alle menschenn
broeders z jn ; en deze aandrang verkrijgt des to meer
klem, doordien hij bewijst, dat een groot gedeelte z der
blindgeborenen, door aanleg, vatbaar is voor .geluk , welvaart, zelfs ook .room, wanneer die aanleg tot cone behoorlijke ontwikkeling kan komen .
Wanneer de Schrijver zich op zijnen arbeid als de vrucht
van cene twintigjarige onderi!inding beroept, verdient
zijne mededeeling, niet slechis belangstelling ; maar ook ondersteuning en snedewerking nag niet ontbreken, waar
hij , ter verbetering van het lot vttn- blinden , voorstellingen .
doet, welke, naauwkeurig nagegaan, niet alleen strekken
om bet lot van den blindgehorenen to verbeteren of to verzachten, maar om tevens de algemeene )t'eldadigheid to
ontlasten . Een welopgevoede blinde kan tech daardoor in
zulk eenen toestand gebragt worden, dat . hij in zijn eigen
bestaan voorzien kan en nuet langer behoeft ten laste van
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hot algemeen to komen . En wie zou zich dan niet geraepen gevoelen , om mode to werken to verzaohting van het
lot .der blinden, door den Schrijver genoemd een waar gevangene in het heelall Nor zijn gebrek moot hij steeds
in eenen afhankelijken tocstand blijven verkeeren ; maar
eene opleiding naar zijne vatbaarheid kan den blinde in
vele opzigten toch onafhankelijk maken, akhans in zoo
verre, dat hij geen gebedeld brood meer behoeft to eten,
maar leven kan van den arbeid zijner handen of do vruchten van zijn genie . Zoo behoeven zij niet altijd verpligte
bedelaars to blijven .
Dc Schrijvcr is diep ingedrongen in den aanleg en de
gesteidheid van den blinde, welken hij zeer vernuftig ondcrscheidt in den blinde van natuur en den blinde van
beschaving . Hij heeft ook zeer wel uiteengezet, hoe de
eene blinde meer voor de wetensehap, de andere meer
voor de njverheid geschikt is, on den aanleg voor beide
door voorbeelden van ontwikkeling voor wetenschap of arbeid gestaafd . Uit al het medegedeelde blijkt, dat hij den
blinde wel bestudeerd heeft . Vele der raadgevingen zijn
bij voorkeur voor Frankry*k berekend ; maar de wenken en
raadgevingen, aldus naar plaats en omstandigheden toegepast, kunnen ook daar heilrijke gevolgen hebben . Bij dit
alles kan men den Schrijver niet genoeg prijzcn over de
verstandige toepassing van zijne raadgevingen, welke hij
verlangt overal in acht genomen to zien . Hij haakt niet
naar cen to veelz~dig streven ter ontwikkeling . Nergens
worde het multum door multa vervangen . Men moot trachten den blinde een deugdelijk bestaan to verscha$en, waardoor hij zichzelven zoo veel mogelijk verzorgen kan . Het
allerminst moot er tijd verbeuzeld worden rhet den blinde
zoodanige dingen to laten beoefenen, waardoor het publiek
voor oogenblikken verbaasd staat, doch waarmede de blinde Been wezenlijke aanwinst voor hot vervolg doet . Ook
is zijne aanmerking zeer juist, dat men hem, die voor eene
meer wetenschappelijke ontwikkeling vatbaar is , niet nog
daarenboven bestendig met handwexken behoort bezig to
houden . Hot is zeer belangrijk, tot dit einde den Schrij-
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vet in de eerste afdeeling to volgen, waar hij een onderzoek doet naar de ligchamelVke gesteldheid, den zedel~ken
en verstandel~ken toestand van den blinde .
Ook voor het tweede gedeelte , waarin de Schrijver zijn
bijzonder stelsel ontwikkelt, verdient hij alle aandacht .
Wie zou hem ook daar niet gaarne volgen, waar hij van
een bVzonder stelsel van opvoeding en v,an onderwVs der
blindgeborenen spreckt, en een plan van verbetering van
hun maatschappel~k bestaan voorstelt? Zeer doelmatig
wordt het onderzoek naar den ligchamelijken toestand op
den voorgrond gestcld . Veel zal er bij den blinde of hAngen van de oorzaak , hoe hij in de eerste levensdagen blind
werd, waaronder men doorgaans ook blindgeborenen rekent . Gaat de blindheid van cene ziekelijke gesteldheid
der hersenen nit, dan mag men voor de ontwikkeling van
het verstand niet veel verwachten . Ontstond zij door uitwendige oorzaken , oogontsteking in de eerste dagen , enz .
dan kan er voor den geest cen licht ontstoken worden, ook
bij verduistering van het oog des ligchaams : de kiem voor
cene redelijke ontwikkeling is aanwezig ; slechts een der
toegangen is gesloten . Doch ook hier heeft dikwijls vele
to gemoetkoming plaats. Het gehoor, het gevoel treden
hier wel niet als eene soort van schadevergoeding op ;
maar de mensch, die bet gezigt mist, beoefent meer zijn
geh .oor zoo wel , als zijn gevoel of tastvermogen . Men zie
slechts wat de natuurmensch met zijne zintuigen doet, in
tegenoverstelling van den meer beschaafden , die er minder
op behoeft to steunen . Met regt wordt ook de zorg voor
ligchaamsoefening de blinden aangeprezen, die van nature,
of liever uit hunne gesteldheid, meer tot onbewegelijkheid
overhellen .
Wanneer do blinde veel mist van hetgeen het gevolg
moet wosden van den indruk, welken hij door het oog
ontvangt, hij is toch gevoelig, zonder gemelijk to wezen .
Zijn gehoor is zelfs meer gekuischt . Zij zijn geneigd tot
censgezindheid. Hunne eigenliefde is wel kwetsbaar ; zij
zijn dikwijls ligtgeraakt ; maar doze gevoeligheid, door
geen argwaan gevoed, gaat spoedig voorbij . Zij zijn zeer
M
BOEKBESCH . 1.842 . NO . 4.

166

P. A. D U F A

dankbaar, en, ofschoon in hunne overtniging zeer volhardende zijn zij, nit liefde en dankbaarheid, zeer gedwee
jegens hunne meesters . Gevoclig voor regt en billijkheid,
hebben zij ten' heiligen cerbied voor tens anders eigendom .
Met een fijn gevoel voor arelvaegelijkheid , bij hen ligt op
to wekken, kunnen zij niet alleen godsdienstig worden ; zij
bezitten vaak ten meer gezuiverd geloof. De blindo moge
somwijlen minder vlug wezen , de gang zijner denkbeelden
is des to zekerder . Meer in zich gekeerd , wordt hij door
uitwendige prikkels minder afgetrokken ; hij volgt, ter verkrijging van meerdere kennis, meer den analytischen (ontledendon) weg . Hij behoeft dus 2ekere zod schoon schijnende Mnemotechnie niet , maar heeft mecatal een voortreflelijk geheugen, zonder daarom minder oordeel to beiitten . Zijn verstandswerktuig is, zegt de Heer nuxav,
meestal volmaakt in zijn geheel . Den blinde 2ijn aandacht, vergelijking, oordeel, afgetrbkkenheid, geheugen
eigen . Hun leven is meestal een staat van vrede en rust .
Somwijlen niet vrij van het heimwee , zijn zij doorgaans
toch vrolijk ; ook zoude er geen voorbeeld van zelfmoord
van eenen blinde bekend wezen ; terwijl ook de krankzinnigheid under hen zeldzaam is, ten ware de blindheid met
eene ziekelijke gesteldheid der hersens gepaard gaat of daarvan een gevolg is . Aan zulk eene gesteldheid kan aanleg
voor cone wetenschappelijke ontwikkeling niet ontzegd worden , en is de blinde vatbaar voor de kunsten , vooral voor
de muzijk . Hij is geschikt voor de bedrijven der nijverheid . Hij heeft dus aanspraak op cene betere opvoeding,
dan velen tot nog toe ten deel valt. Hij is vatbaar voor
onderwijs : er is bona geen beroep, stofel~k genomen,
hetwelk den blinde ontoegankel~k is .

Op alle doze eigenschappen van den blinde, op zijnen
aanleg oin ook gelukkig en svelgezeteh to kunnen worden ,
ja zelfs om roe* le kunnen behalen , 'grondt nu de Schrijver zijn ate15e1 van onderWijs en opvoeding . Daarbij bepaalt hij de aandacht der bevootrcgten met het zintuig des
gezigts . Daartot verlangt hij cene meet algemeene declneming en medewerking, dart tot hierto•c elders en ook bij
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ons plants heeft. Met dit oogm.erk sehreef de Heer D D F A u
zijne Verhandeling. Ter bevordering van dit doel was de
Vertaler werkzaar ; hij gaf hot werkje uit ten voordeele
van het Instituut tot onderwO van Blinden Fe Amsterdam .
De Schrijver haalt onderscheidene voorbeelden aan vast
blinden, die uitgemunt hebben in takken van hoogere wetenschap, die eer en roem behaalden in de booefening van
kunsten en wetenschappen . Voor alien, echter, staat doze
wag niet open ; ntaar wij hebben gezien, dat geen beroep,
stoffelijk genomen, ontoegankelijk is voor den blinde, die
slechts eenigen aanleg bezit . De blinde toch is zeer vatbaar voor onderwijs , al is hij hot ook niet altijd voor het
velerlei ; welke zucht -- ook een kenmerk van onzen tijdvoor den ziende even nadeelig en rerderf6lijk is . Dit
hoofdstuk, eigenlijk ten behoove van blinden geschreven,
verdient ook behartiging bij dc opleiding van zienden . Men
leze hot zesde hoofdstuk der tweede afdeeling, en men zal
ontwaren , dat men niet verlegen behoeft to staan in de
keus, wat den blinde kan onderwezen warden . Do Maatsehappij trekke zich slechts het lot van de behoeftig blindgeborenen aan, en 2ij zullen, met slechts geringe uitzondering, niet meer blind behoeftige bedelaars behoeven to
blijven .
Maar, hot onderwijzen van den blinde gaat van zoo vole
zwarigheden vergezeld . - Nil arduum volentibus! De
waarheid dezer spreuk vindeh wij bevestigd door vele welgelukte pogingen van den Schrijver, door hetgeen anderen
in andere landen deden, door hetgeen ook reeds bij ons
begonnen en op cone, ofschoon dan ook kleine, schaal
nitgewerkt is. Kan het wet anders, dan dat alles, bet .
welk de ziende mensch gemakkelijk leert, niet dan met
vele zwarigheden den blinde wordt bijgebragt? Uit do
mededeeling van den Schrijver kan men opmaken, hoe
veel hot inheeft, den blindgeberene to leeren lezen, schrijven , hem de muzijknoten to leeren . De vele tot dusverre
nitgedachte methodes en hot nog niet voldoende vant elke
derzelven toonen genoeg de zwarigheden, welke do anders vindingrijkc geest van den mensch to overwinnen
M2
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heeft . Men is echter ondanks dit alles reeds verre gckomen, en ook in ons vaderland hebben wij gezien, hoe
groote vatbaarheid de blinde voor do muzijk bezit . Die
den zoo uitmuntenden orgelist BRACHTHUYSER gekend
of liever gehoord hebben, vergaten bij zijn voortreffelijk
spel, dat do handen, die zulke toonen uit hot orgel moisten to tooveren, alleen door den geest werden bestuurd,
terwijl hot oog de over do toetsen vliegende vingeren niet
volgen of besturen kon . En nog bezitten wij enkele blinden, die, minder bekend, als kunstenaars, in hot orgelspel voor hot choraal, dat eigenlijke doel van hot godsdienstig orgelspel, cone eerste plaats bekleeden . Maar
genoeg : waar fijnheid, gezond verstand en oordeel huisvesten , daar zal cene ontwikkeling ten goede mogelijk
zijn, wanneer hot slechts niet aan de noodige stoffelijke
middelen daartoe ontbreekt .
Na dus con en ander opgesteld to hebben , wat in bet
algemeen omtrent blinden opgemerkt is en voor hen godaan zou kunnen worden, zullen wij den Schrijver niet
volgen in hetgeen door hem moor bepaald voor Frankrjk
wordt voorgesteld . Doch ook dit behelst veel, wat ook
elders tot eon leidraad zal kunnen dienen . Hot spreekt
van zelf, dat de eigene instellingen van elk land bijzondere wijzigingen met zich brengen ; waaromtrent do Vertaler ons, in zijne to onbepaalde aanprijzing, minder voldaan heeft . Daarentegen sthmmen wij volkomen met hem
in, wanneer hij zegt : » Hoezeer mij bet lot van alle blip .
» den ter harte gaat, wensch ik,inzonderheid voor die in
» mijn vaderland de bevordering van alles , wat bun lot kan
»verbeteren ." Er or valt nog veel to doen ; want, hot
getal blindgeborenen in ons land op nagenoeg zestienhonderd berekend, telt van dozen hot Instituut to Amsterdam
nog geene veertig kweekelingen . (Voorr . bl . VII .)
Landgenooten ! Hot ontbreekt in ans land niet aan vereenigingen om Gods woord onmiddcllijk to verspreiden, of
hot door Zendelingen naar 's werelds uiterst einden to brengen . Wij trachten door Genootschappen in onze Volkplantingen de Negers tot de Godsdienst des Levens. to
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birengen, en nog dezer dagen worden or Diet allcen middelen beraamd, oin hen tot Christenen to hervormen, maar
om den slaveqWet de verkondiging der vrijheid in cxRlsTus ook eene maatschappelijke vrijwording to bezorgen .
Wij bezitten eene Maatschappij van Weldadigheid, cen
Doofstommen - Instituut, en ook cen lnstituut voor Blinden, hetwelk echtcr in uitbreiding bij dat voor de doofstommen nog verre achterstaat ; terwijl wij ook werkzaam
zijn ter zedelijke verbetering van Gevangenen , die zich
teden do Maatschappij vergrepen hebben . Laat ons, de
zoogenoemde gerangenen in het heelal niet vergeten! Zij
hebben hun maatschappelijk bestaan Diet verbeurd ; intogendecl, door hunne goede hoedanigheden hebben zij aanspraak op mecr, dan alleen op medelijden, - op een
ijverig streven om hun onvermogen to hulp to komen, dat
to overwinnen, en hen alzoo, met en onder onze nmedeworking, tot een zelfstandig bestaan in de Maatschappij to
docn geraken .
Onderzoek der vraag : of in de dagel#ksche behoefte aan gezond drinkbaar water voor Amsterdam en andere steden
niet binnen hare eigene muren genoegzaam, en zelfs met
geldelijk voordeel, zen hunnen worden voorzien ; en of
niet dit middel tevens hon warden dienstbaar gemaakt tot
eene hoogst weldadige Armeninriyting en ten nutte van
huizen en gestichten ? To Amsterdam, bij P . N . van Kam-

pen .

1841 .

In gr. 8vo . 31 bl . f : - 40 .

D it kleine werkje van den Heer

G . Buys, die zich aan bet
Blot van hetzelve onderteekent, geeft zijne strekking in den
uitvoerigen titel voldoende op . Hot middel, 't geen de Heer
BUYS tot bet voorgestelde doel meent to moeten aanprijzen,
is waterzuivering door distillatie . Hij kwam op dit denkbeeld door hot scheepskombuis van den Heer PELLOOTIER
van Nantes, waarvan bet octrooi thans de eigendom is van
de Heeren S E V E N B E R G E N en D E L A N O Y . De stoom kon tot
spijsbereiding dienen ; vervolgens tot verwarming van vertrekken, waarin dezelve door buizen word rondgeleid, en
eindelijk, bekoeld en tot vloeibaren staat teruggekeerd, door
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cene fontein weder opspringende en alzoo met lucht bezwangerd, tot drinkwater geschikt gemaakt worden, Ruime l .ocalen konden in den kouden wintertijd tot mchtverblijf van
armen worden opengezet, waarin zij behoomke slaapplaatsen vonden in de door stoom verwarmde vertrekken, enz,
De Schrijver heeft dit project met de noodige berekeningen
voorzien, waarin wij hem niet volgen kunnen . Voor de uitvoerbaarheid van een gedeelte van zijn ontwerp pleit de me=
dedeeling der Heeren DE Ben a, die, in hunne Suikerrafi
naderij, bij besloten water, door condensatie van den stoom
hunner stoommachines, in hunne eigene behoefte voor die
nitgestrekte Fabrijk voorzien, en niet minder dan 5800 emmere zuiver en smakelijk water daags daardoor bekomen (bl .
21 .) Overigens is het boekje zoo beknopt, dat elk belanghebbende zichzelven gemakkelijk van den inhoud onderrigten
kan ; en, hij het hooge belang der zaak, moge deze aankondiging dienen tot deszelfs meer algemeene verspreiding .
De officio judicis . Libros Il . Edidit J . J . L . VAN DER BRU#G R E N , J. U . D .
Ultrajecti ad Rhenum . Sumtibus J. Al.
1839
.
XVI
theer
et 262 pag. i n 8°. maj . f 2-40.
Not Wisselregt in de X IVde Eeuw, volgens de Consilia van
BA LBes ; eene biidrage tot de Geschiedenis der regtsgeleerde Dogmatiek, door Hr . A . C . 110Z T X U S . To Amsterdam, bij J. Muller . 1840 . In gr. 8ee. 47 bl. f : - 60 .
Catechismus over het Burgerlijk Regt . Door G. LEEFKENS,
1Votaris to Amsterdam . Te Amsterdam, bij C . G . van der
Post . 1840 . In gr . 8vo. IV en 94 bl. f 1-20.

D e peer 111r.

VAN DER e R u G s R m a vermeldt in eenen fraai
en onderhoudend, in dialogischen vorm, gestelden brief ann
zekeren vriend, dat een ander vriend van hen beiden, lien
hij S*** noemt, het eerste bier aangekondigde in twee
boeken afgedeelde werk had opgesteld, en hij nu, na liens
overlijden, betzelve in hot licht geeft, ofschoon het eigenlijk voor geene openlijke uitgaaf bestemd was . llet opstel
van den one onbekenden afgestorvene verdient zeker de verspreiding onder het geletterd publiek, niet alleen om den
atijl, maar ook om den inhoud . Brie vereischten vordert.
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do Schrijver in den Regter, wiens anmbtspligt bij tracht to
schetsen : de Regter zij I o een braaf man, 2o een ervareu
Regtsgeleerde, 3o door bet openbaqr gezag tot Regter aangesteld. Over bet laatste vereischte, schoon ovorral deszelfs
aanwezigheid onderstellende, zou bij echter niet opzettelijk
handelen, maar in bet eerste boek het karakter van een'
regtschapen Regter schetsen, tot bl . 141, en in bet tweede
boek hem als kundig Regtsgeleerde schilderen . Van deze
tweevoudige tack heeft de Auteur zich doorgaans gelukkig
gekweten. Voortreffelijk is :under anderen bet aangemerkte
op bl . 99, nopens bet gebrek aan eerbied voor de wetten,
als welke minachting der wetten daardoor bij de menigte
ontstaat, dat de wetten zelve dikwijls onbillijk, onachtzaam
opgesteld en in do schatting des yolks diep gezonken zijn,
als zij nog pas zijn ingevoerd . Eveneens bI . 100, dat de
minaehting voor regterlijke autoriteiten vooral te wijten is
aan bet verbazend aantal der Regters, noar do bestaande inrigtingen vereischt, en waardoor niet weinigen een regterlijk awbt ontvangen, zonder do geschiktheid er voor to bezitten ; terwijl de regterlijke posten met meerder kieschhrid
en alleen aan mannen, die er aanspraak op hadden, zouden
kunnen worden begeven, indien men een minder talrijk personeel behoefde. Referent gelooft, dat juist daarom eene
andere regterlijke organisatie met drie of uiterst vier $oven
in plaats van elf wenschelijk zou wezen ; maar dat men bet
niet ligt zoo verre brengen zal, dewijl pen bet personeel der
Regterlijke Dlagt zoo talrijk sebijnt to hebben gewild, ow
aan al de jonge lieden van voornamen huize, die als pleitbezorger geenen opgong zouden hebben gemaakt, een regterlijk ambt to kunnen schenken . - Minder beyiel ons de
berisping van den moedigen J A C Q U E S DE L A V A C Q U E R I E,
eersten President, en der leden van bet Parlement to Paris, omdat zij zieh veeleer aan hot verlies hunner postern
en welligt aan den dood wilden prijs geven , dale Edicten
van I, onsWIJK XI to registreren (gelijk men bet noemde),
ten einde dezelve kracht van Wet to doen erlangen, door
zij door bet registreren dier verordeningen vrcesden hun geweten to zullen verkraebten . Schoon de stoute stop met
goeden uitslag bekroond word, .(hetgeen trouwens tot de
zedelijke waarde er van toe- mach afdoet) houdt de Schrijver
die weigering voor onbetamelijk . Men zie daarover bl . 73. Dat wij echter over hot geheel met dit work zijn ingenomen,
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en bet alien Ambtenaren der Regterlijke Magt, alien, die
invloed oefenen op bet begeven van regterlijke posten, waaronder, helaas ! velen, die geen Latijn verstaan, en alien,
die eenmaal Regters of Raadsheeren zoeken to worden, ter
lezing en bepeinzing aanbevelen, is nit het voorafgaande gereedelijk of to leiden .
De bijdragc van Mr . n o L r I U s tot de Geschiedenis der regtsgeleerde Dogmatiek, zijnde eeneVerhandeling over bet Wisselregt in de XIVde Eeuw, volgens de consilia van B AA D U s,
voorgelezen in de derde klasse van bet Nederlandsch Instituut, getuigt van grondig onderzoek . Het is een verdienstelijk werkje in eene bibliotheek, hetwelk men van tijd tot
tijd kan raadplegen ; maar, behoudens beter oordeel, is bet
veel to dor voor eene voorlezing, die, als is zij van wetenschappelijken inhoud, toch de aandacht op eene min of meer
aangename wijze boeijen, maar niet vermoeijen moet .
Doch waartoe de Notaris L E E F E E a s dien Catechismus van
bet Burgerlijk Regt heeft uitgegeven, is oils duister . Hij
zegt in zijn Voorberigt, om aan anderen nuttig to zyn ; echter alzoo, dat hij door die anderen bet niet regtsgeleerd publiek verstaat. Mar voor ieder is immers bet Burgerlijk
Wetboek toegankelijk? Heeft iemand lust, zich eenige kennis van bet Burgerlijk Rep bier to lande to verwerven, zonder van de regtsgeleerdheid zijne studie to maken, wij keuren dit verlangen goed ; maar al wat hij dan ook niet in de
wet zelve duidelijk zal to lezen vinden, zal hij vergeefs in
dien Catechismus zoeken . Er wordt wel in het tweede antwoord zeer juist gezegd : in buitengewone en twijfelachtige
gevallen kunnen de Regtsgeleerden tot vraagbaken dienen.
Maar voor hetgeeh dagelijks voorkomt en onder bet bereik
van elks bevatting valt, is de wet zelve wel genoeg. Wij
vreezen nu, dat bet boekje eene vraagbaak Moor zaakwaarnemers worden zal, en juist bet kwadc zal veroorzaken, hetwelk do Schrijver zegt to willen verhinderen . Overigena
hebben wij daar, waar wij bet opstsl hebben nagelezen,
hetgeen op onderscheidene punten bet geval is geweest, geene onnaauwkeurigheden ontdekt . Trouwens de Heer LEEFfEas is een kundig Notaris ; doch hij had beter gedaan df
niets uit to geven, bf iets, waaruit blijken kon, dat hij niet
slechts helder denkt, kort en gemakkelijk schrijft, maar
ook grondige regtskennis bezit . De verdienste van dezen
andera oordeelkundig ingerigten Catechismus is dus, wat
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bet algemeen welzijn betreft, ten minste hoogst twijfelachtig .
Do Stad Utrecht in hare betrekking tot de Hoogeschool, in
dezelve gevestigd, door den Schr~ver van : Instellingen
van hooger Onderw#s in Utrecht voor 1636 . To Utrecht,
bij L . E . Bosch en Zoon . 1841 . In gr . 8vo. IV en 116
hi . f 1- 25.

Meermalen,

wanneer in de tweede kamer der Staten-Generaal op bezuinigingen werd aangedrongen in de kostbare
huishouding van Staat, kwam ook bet aantal der Hoogeseholen in ons vaderland ter sprake, hetwelk door velen to
groot voor de behoeften werd geacht. In een land van
geen grootere, uitgestrektheid, dan bet onze, beschouwen
zij twee inrigtingen van hooger onderwijs als volkomen voldoende, en meer dan eens werd de wensch ]aide, dat eene
der drie bestaande Akademien mogt worden afgeschaft, en
daardoor eene aanmerkelijke vermindering worden to weeg
gebragt in de som, voor hot openbaar onderwijs op de staatsbegrooting uitgetrokken . Nog zeer onlangs waren er geruchten in omloop, die de Hoogeschool van Utrecht met zulk
eenen ondergang schenen to bedreigen. Men kan bij de beoordeeling van deze zaak twee zeer verschillende gezigtspunten kiezen, en haar of in bet afgetrokkene beschouwen
of in verband met den bestaanden toestand der dingen .
Vraagt men in bet algemeen, of twee Hoogescholen niet
toereikende zouden zijn, om in de behoeften van ons land
to voc :zien, Rec, gelooft niet, dat bet antwoord ligt ontkennende zoude zijn . llij zou verder durven gaan en beweren, dat er voor de Akademien zelve lets goeds in zoude
gelegen zijn, wanneer de talenten der uitstekendste geleerden alzoo minder verdeeld wierden en, meer in een pant
vereenigd . Doch anders wordt bet oordeel, wanneer men
den tegenwoordigen stand van zaken in aanmerking neemt .
De drie Akademien bestaan . Hare inrigtingen zijn met groote
kosten tot stand gebragt . De steden, waar zij gevestigd
zijn, hebben voor haar groote opofferingen gedaan, waarvan
zij de vruchten plukken in welvaart en bloei, die bijna
geheel of al.thans grootendeels afhankelijk zijn van den bloei
barer Hoogeschool . Ontneemt men haar deze, men bereidt
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bare verkwijning, haren val voor. Wat men voor den Stoat
op het openbaar onderwijs bezuinigt, men zal het voor eon
goed deel wederom verliezen in de verminderde opbrengsten,
die de gewezen Akademiestad den lande zal opleveren . De
bezpinigingen, alzoo verkregen, zullen dus veel minder worden, don men gewoonlijk meent, en bij het hooge cijfer van
's lands uitgaven van Been genoegzaam belong, om daarvoor
de wegkwijning van eon der Akademiesteden to wagen .
De Schrijver van het boekje, welks, titel aan het hoofd
dezes stoat vermeld, behoort onder dezulken, die voor het
behoud der Brie bestaande Akademi*n hunne stem meermalen
hebben doers hooren . Hij vprdedigt bier de zaak van Utrecht,
vooral nit een regtskundig oogpunt . Hij wijst do betrekking
flan, waarin die stad van den aanvang of tot de AkademiQ
heeft gestaan, en poogt daaruit haar regt op hot behoud
harer Hoogeschool aan to wijzen. Rec . heeft dit boekje, dot
in een'- duidelijkeu, aangenamen stijl gesehreven is en vol
van belangrijke zaken, die op eene uitstekende wijze worden
voorgesteld en ontwikkeld, met groot genoegen .gelezen .
De Schrijver Mat zijn bijzonder onderzoek voorafgaan vac ;
eenige algemeene bedenkingen en aanmerkingen ten aauzieu
van de regten van zedelijke ligehamen, waartoe hij toont
dot de steden in ons vaderland moeten gerekend worden .
Doze zedelijke, ligehamen hebben dezelfde regtsbetrekkingeu
als bijzondere personen . Zij staan tot elkander evenzeer in
die betrekkingen, zonder dat hoogere of lagere stand in de
maatschappelijke rangordening daarin jets verandert . Zij beT
stann evenzeer tussehen de.zelve en den geheelen Stoat .
Wanneer men nu tot den oorsprong en de oprigting der
Utreebtsehe Hoogeschool teruggaat, zoo blijkt het .duidelijk,
dot de stad Utrecht een weltig regt heeft op bet bezit cener
Hoogeschool . Van its voor alt jd hebben de Staten van
Utrecht nit hunne souvereine magi hun oetrooi tot oprigtiug
en vestiging der Akademie yerleend, en, hiervan uitgaando,
kan men wel .hot regt der stad niet twijfelaehtig stellen . Volkomen gegrond is don ook de redenering van denSchrijver,
wanneer hij Utrecht geheel op gelijken rang stelt met L,eiden . Dezelfde souvereine mgt was het, die aan beide,steden de vrijheid verleende tot het oprigten der Hoogeschool .
Niet in alle opzigten evenwel komt ltec. d e redenering
van den geachten en bekwaulen Schrijver voldingende voor .
Ree . zelf lleeft reeds to kennen gegeven, dot hij geen me-
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destander is pan hen, die de opheffing der Utreehtsche .Akademie begeeren, en dat bij hear behoud wenschelijk acht .
De aanmerkingen, welke Ree. dan nu noa wil maken, betreffen niet de zaak, en hebben geenszins ten doel, om de
belangeri der stad Utrecht in het minste to benadeelen . Ook
al kon men volstrekt geen geschreven regt voor Isaac doen
golden, zoo ton Rec . achten, dat er zedelgke regten waren, die haar in het bezit moesten handhaven, en dat ook
bet staatsbelang dit in menig opzigt vorderde . Hij spreekt
hier slechts over den inhoud van bet boekje, dat hij moot
beoordeeleen .
Bet eerste punt, dat hem niet volkonmen duidelijk is, betreft de vraag, of de overgang van de Utrechtacbe lloogeschool in eene Rijksakademi.e hot wettel#ke refit der stad ookk
hgeft weggenomen . Al wat de Schrijver beweert, omtrent
de gelijkstelling der drie Hoogescholen, die alle van prov5nciale instellingen rijksinrigtingen werden , is volkomene waarheid, en Leiden, Groningen hebben geen moor of sterker
wettel~k regt, dan Utrecht. Bet is bier niet genoeg, enkel
op den veranderden staat van taken to wijzen, alsof daardoor bet vraagstuk ware beslist . Die veranderde staat van
zaken had op de Akademie geenen invloed behoeven to hebben . De Staten van Utrecht hadden de Akademie bij octrooi
voor nu en altjjd aan de stad Utrecht geschonken . Zij hadden later bijdragen tot de instandhonding en bloei der school
uit prorinciale kassen toegestaan ; maar de Akademie was en
bleef bet voorregt der stad . Bij bet octrooi hadden de Staten
zich tot geen den minsten geldelijken onderstand verpligt ;
bet was en bleef geheel do zaak van de stad. Toen de stad
Utrecht dus na de herstelling des vaderlands toeliet, dat de
Akademie der stad Utrecht eerie Rijksakademie word, droeg
zij daarmede, naar Recs . oordeel, bare regten op het rijk
over, en al datgene, wat vroeger de stad uit kracht van din
regten had kunnen doen, dat stond zij nu vrijwillig lean hot
r{jk at. Wie zal er nu aan twijielen, of de stad vroeger
bet regt zoude gehad hebben, om de Akademie op to heffen ? lndien haar de last van bet onderhoud der Iloogeschool to zwaar ware geworden, zon zij dan gecue v-rijheid
hebben bezeten, ow lien last of to schudden ? In bet octtooi wordt van geen verpligting tot bet oprigten en in
stand houden der Akademie gesproken. Rot was can gosohenk, dat yonder eenige bepaling diet+aangaaP& word go-
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geven, en Utrecht had dus, des verkiezende, en zoo zij dit
in haar belang had gerekend, ten alien tijde hare Hoogeschool kunnen opheffen . Datzelfde regt nu, naar ons inzien,
is op bet rijk overgegaan, sedert Utrecht stilzwijgende toegestaan heeft, dat bare stedelijke inrigtingen, datgene, wat
door de souvereine magt bepaaldelijk aan de stad Utrecht was
geschonken, als eene rjjksinrigting werd beschouwd . Het
r#k is in de plaats der stad getreden ; wil bet r#k den'last
niet langer dragen, bet kan then met evenveel wettig regt
van zich Fafwerpen, als, de stad zuiks vroeger had kunnen
doen . Dat geldt met betrekking tot Utrecht, maar niet minder ten aanzien van Leiden en van Groningen .
Doch Rec . wil eons vooronderstellen, dat de betrekking
door bet gebeurde niet is veranderd ; dat de stad Utrecht nog
volkomen hetzelfde tcettel#ke regt op hare Akademie heeft
behouden, dan gelooft hij nog, dat de gevolgtrekkingen,
door den Schrijver daaruit afgeleid, to verre gaan en niet
geheel kunnen worden toegegeven . Heeft do stad niet stilzwijgend van haar regt afstand gedaan, en kan zij derhalve
nog bet octrooi van de Staten van Utrecht van 1636 inroepen, om bet behoud van bet daarbij geschonken voorregt
to eischen, zoo kan zij althans nimmer meer eischen, dan
wat uitdrukkelijk in dat octrooi is toegestaan en bepaald .
Men kan haar dan bet regt tot bet bezitten van eene Akademie niet ontzeggen ; maar daartoe bepaalt zich dan ook alles, wat zij heeft to vorderen . In bet octrooi wordt met
geen enkel woord gerept van de middelen, waardoor in bet
oriderhond der Akademie zal worden voorzien . De Schrijver
zoekt daaruit bl. 41 en very . t o veel of to leiden : omdat de
bepaling, wits of zoolang do kosten door de stad gedragen
worden, daarin niet voorkomt, volgt daaruit nog niet, dat
bet voornemen toen reeds bestond-, om die kosten althans
ten deele door de provincie to doen dragon ; nog veel minder, dat stilzwijgend de verpligting daartoe werd op zich
genomen . De zaak kwam bij bet verleenen van bet octrooi
in geene aanmerking . Dat was geene ongezochte daad van
de Staten der provincie. Integendeel, bet geschiedde ten
gevolge van een uitdrukkelijk verzoek van de stad Utrecht,
dat hare Illustre School tot eene Akademie mogt worden
verheven . Ten voile werd door bet octrooi aan bet verzoek
voldaan, want bet behelsde niets mcer ; hetverlangdegeene
geldelijke ondersteuning, en daaromtretnt kwam dus natuur-
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lijk ook nets voor in de beschikking der Staten . Het was
niet, alsof deze aan de stad iets aanboden, dat met bezwaren vergezeld kon gaan, en omtrent welks aanneming dus
to aarzelen viel, wanneer men de kosten dragen moest ;
maar men schonk eene gevraagde guest, en schonk haar zoo
als zij gevraagd werd ; er kon van geen bekostigen gesprokem
worden ; bet sprak van zelf, dat dit de zaak was der stad,
die bet aanzoek had gedaan .
Wil men dus uit bet oogpunt van regt en wet spreken,
zoo komt bet Ree . voor, dat in alien gevalle bet refit en de
wet, of to leiden nit bet verleende octrooi, nietverdergaan,
dan tot deze waarheid : de stad Utrecht heeft, krachtens bet
octrooi, regt op bet bezit eener Akademie, en dit is haar
voor altyd verleend . Doch geen enkel woord van dat octrooi
eischt van den Staat, of bet Rijk, dot deze de kosten dier
Akademie drage . Dat is, in verband beschouwd met bet octrooi, eene guest, nooit regtens van den Staat of bet Rijk to
eisahen . Hield de Staat dus op, de Utrechtsche Akademie
to bekostigen ; zoolang men aan de stad bet refit liet, hare
Akademie to behouden, zou zij over dadelijk onregt zich niet
kunnen beklagen .
Ree. heeft zijne meening over dit boekje to onbewimpelder
uitgebragt, omdat er gelukkig geene vreeze is, dat de
Utrechtsche Akademie zat worden ingetrokken, en omdathet
pant van .regt hem zoo duidelijk schijnt, dat bet iederen onpartijdige terstond in bet ong moet vallen . Niet op grond
van wet en refit, maar nit bet oogpunt van bet welbegrepen
belang eener aanzienlijke stad, en alzoo ook van den Staat,
acht hij bet voortdurend bestaan dier Hoogesehool noodzakelijk en gewaarborgd . Hij wenscht haar van harte welvaart
en bloei, en vele zulke ijverige en wakkere voorstanders,
als de Schrijver van dit boekje, wiens bekwaamheid Ree .
gaarne hulde toebrengt, schoon hij ook niet in alles met
hem instemme .
Wandelingen van mUnen Oudoom den Opzigter door een
gedeelte van de Provincie Friesland ; bevattende eene
Plaatseljjke en Geschiedkundige Beschrijving van de Merkwaardigheden der Grietenij Tietjerksteradeel, Uit de nagelaten Papieren van eenen Dorpspredikant, bUeenverza-
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meld door a . VAN R OL L E R A (?) . Te Leeuwardetu, b
W . Eekhoff 1841 . In kl. 8zro . 171 bl. f: - 90.
13ij al de geleerde onderzoekingen en menigvuldige verhan .
delingen over de Geschiedeniss en den vroegeren en lateren
taestand van ow Vaderland is bet reeds lang aangemerkt,
dat die onderwerpen tot dasverre to weinig op eene eenvoudige en bevattelijke wijze voor bet Yolk of den burger3tand
zijn behandeld geworden . Van zulk eene behandelisig geeft
bet bij dezen aangekondigde werkje een uitmuntend voorbeeld, dat, vooral ook in . onze talrijke provinciale VolksAlmanakken, die eigenlijk niet voor gel'eerden bestemd zijn,
navolging verdient.
Een gepensioneerd opzigter, die de jaren zijner ruste in
wetenschappelijke oefeningen to Leeutoarden doorbrengt,
pat in den jare 1750 voor drie dagen een voetreisje doen
door de oostelijke omstreken zijner woonplaats . Nadat bij
den Zwarteweg ten einde gewandeld is, bezoekt hij Tietjerk, Suanroude, Gargjp, Suameer, Oostermeer, Eestrum
en Bergum, de hoofdplaats der Grietenij, en keert van dear
over Bardegarijp, Rijperkerk, fiekerk, Oenkerk en Oudkerk terug . Zijn weetlust spoort al de bijzonderheden en
geschiedkundige herinneringen der bezochte plaatsen op ; en
belangrijk is vaak bet verhaal, dat hij wegens de gesehiederlis van sommige personen en zaken zoo ongekunsteld weet
nit to lokken . Reeds in den aanvang ontmoet bij een' viaocher, die hem zijne krijgsbedrijven verhaalt order den edelen Prins JAN W I L L E M F R I S O, van wiens ongelukkigen dood
hij getuige was geweest en waarvan hij op eene roerende
wijze spreekt . Elders wordt hem eerie volledige levensbeschrijving van GEORG SCHEircK VAN TOUTEaauae, Spaansch
Stadhouder in Friesland, inedegedeeld ; terwijl hij verder
zelf de geschiedenis van bet klooster Sigerwalde verhaalt .
Te Oostermeer geeft de Staatssecretaris JETSE VAS SMINIA
hem eene beschrijving van den oorsprong en de waardigheid
van Grietman en van bet verdere plattelandsbestuur in Friesland. `Pooral belangrijk is in 4it werkje de geschiedenisvan
bet Bergklooster en van bet dorp Bergum, deszelty_ vroegere
Stinzen en vermaarde mannen, waaronder a E a a o Baron
VAN c O E H O O R N nitvoerig en lofelijk vermeld wordt . In
een woord, (want wij kunnen al de merkwaardige gesehiedkundige onderwerpen, welke hier behandeld zijn, niet vermelden) dit werkje bevat zooveel belangrijks en is op zulk
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tone eenvoudige, aangename vvijze gesteld, dat wij gaarne
geloof hechten aan eon gerucht, dat den naam van VArt
16 L L E V A als een pseudonym verklaart en een der voornaamste l: riesche geleerden als den Schrijver van dit bevallige
werkjo noemt. Aangenaam zou bet ons zijn, wanneer ook
attdete oorden des vaderlands op zulk cone wijze beschreven
werden, opdat de Geschiedenis niet slecbts als eon vak van
afgetrokkene studie voor geleerden, maar air een voorwerp
van belangstelling en een middel ter beschaving van bet
yolk beschoewd en aangewend wierde . - hapier, druk en
uitvoering zijn zeer net, en de prijs allezins billijk .
De School van POLrarvs, of GescAiedkunde van de negentiende Eeuw. Poor Pa . W . VAN a E U S D E. Te Amsterdam,
bii J. Muller . 1841 . In
Ovo . XX. 256 hl. f 3 - 20.

De overleden verdienstelijke Utreehtsche Hoogleeraar boei-

de zijne hoorders, in de laatste tijden, hot meest door zijne
voorlezingen over de Geschiedenis der Volken en over de
Geschiedenis der Menschheid ; aan hem komt de eer toe,
deze vakken, op bet voetspoor van zijnen voorganger x)z
op eene meet onderhoudende en pragmatische maR >x o E R,
nier, dan we] elders op de Hoogescholen bet geval was, to
hebbeti behandeld . Doeh over doze onderwerpen heeft hij
bij zijn leven bijna niets uitgegeven . llij was in zijnen laatsten levenstijd wel aan een geschiedkundig werk bezig, dat
zijne gevoelens en inzigten hieromtrent zoude voorstellen ;
maar de onverbiddelijke dood overviel hem, eer hij, in de
School Van Polybius, een' tegenhanger van zijne Socratische
School had geleverd .
Zijn zoon heeft thaw nit de Qagelatene papieren van den
overledene zoo veel bijeenverzameld, dat men bij deszelfs
uitgaaf, door herb beiorgd, zich een genoegzaam denklteeld
kan vormen van de wile van beschouwing en behandcling
der Wereldgesohiedenis en die der Nensehheid door den achtingwaardigen VAN gEUSDrM
he School Van P 0 LY a t U s , zoo als wij die nu ontvangen,
geeft, in min of meet ontwikkelde afdeelingen, de slotsons
der geschiedknndige onderzoekingen van haren zamensteller.
V A N a s tt s n z wilde door dit work eene Proevc eener Gesehiedenis des 1Yiensclidows en der Mensehheid geven, ter be-
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antwoording der vraag, hoe in de Geschiedenis der eene die
der andere is op to sporen . Eene hoogst belangrijke vraag
voorzeker ! Even als PLATO voor hem zijn leidsman was in
de Wijsbegeerte, was zulks P O L Y B I U s in de Geschiedenis .
Hij doet onsin bet eerste boek zien, hoe hij door dien pragmatischen Griekschen Geschiedschrijver vooral op zijne voorstelling der Wereldgeschiedenis gekomen is . Het tweeds
boek geeft een overzigt der Wereldgeschiedenis, of bet tafereel der voortgaande ontwikkeling der Oostersche, Grieksche,
Romeinsche en Germaansche Volken . Hieruit blijkt, dat beschaving haren gang van bet Oosten naar bet Westen en
Noorden genomen heeft, en dat in bet Oosten de Godsdienst
bet beginsel was, Wijsgeerte en Burgerlijke Vrijheid bij de
Grieken en Romeinen, persoonlijke, individuele Vrijheid bij
de Germaansche volken bet doel van him streven waren .
De Geschiedenis des Menschdoms is bet onderwerp van bet
derde boek, waarin zeer juiste aanmerkingen voorkomen .
Het denkbeeld eener voortgaande volmaakbaarheid van bet
menschelijk geslacht wordt hier op den voorgrond, gezet . De
Geschiedenis der Menschheid wordt in bet vierde boek als
slotsom van de vorige opmerkingen voorgesteld, en hierin
eene vergelijking gemaakt van den voortgang van den bijzonderen mensch in zijne onderscheidene leeffijden met then
van de menschheid in verschillende hoofdtijdvakkei barer
geschiedenis. Be zin des kinds was heerschende in de Oostersche Volkenwereld ; de jeugd des menschdoms doet zich
in die der Grieken en Romeinen kennen ; de zin des jongelings en des mans is in de Germaansche Volken waar to nemen . Hoe geestig en vernuftig soms zulke algemeene vergelijkingen mogen zijn, kunnen zij door hare algemeenheid
niet dan oppervlakkige of gezochte denkbeelden ten gevolge
hebben, die ons vaak ni een eenzijdig oogpunt de daadzaken der Geschiedenis daarnaar doen wringen . Was en bleef
de beschaving van bet Oosten zoo geheel in den staat der
kindschheid ? Was die der Grieken en Romeinen, zoo ontwikkeld in veleopzigten, inwetenschappen, kunsten, staatkunde en wetgeving, wel zoo gereedelijk met den knapenleeftijd to vergelijken ? Zoo de zin. des jongelings en van
den man in de Germaansche Volken is waar to nemen ; is
bet voorzeker niet tijdens de Volksverhuizingen of in de Middeleeuwen, maar slechts in den nieuweren tijd . Be Schrijver
self moge deze vergelijking voor meer dan een beeld en als

bE SCHOOL VAN

POLYBIUS .

18 1

-de ware slotsom zijner opmerkingen aanzien, voor ons blijft
het echter niets meer, en dat wel nog een zoodanig, dat
niet altijd juist is, en hetwelk dus tot veekeerde gevolgtrekkingen aanleiding geven kan. Eindelijk wijst ons het vijfde
of laatste boek het ware standpunt ter beoefening der Wereldgeschiedenis in dat des Christendoms aan . Hier wordt
met breede trekken ontwikkeld, wat het menschdom door
het Christendom geworden is . Dit ailes verdient aller behartiging, en doet den godsdienstigen zin van den waardigen
Schrijver op het ondubbelzinnigste kennen . Wat hij ten slotte
over de geschiedkundige kritiek aanmerkt, moet ons altijd
tot gids bij de beoefening der daadzaken verstrekken .
Hetgeen wij nu van de School Van POLrBIUs ontvangen
hebben, doet voorzeker in ons den wensch weder levendig
worden, dat den Schrijver nog eenige tijd mogt gespaard
zijn, om ook deze taak to 'hebben kunnen afwerken . Ret
zal onnoodig zijn, dit nagelaten geschrift aan alle vereerders
van den ontslapene en aan alien, die belang stellen in grondig Geschiedkundig onderzoek, aan to hevelen .
Algemeene Geschiedenis des Vaderlands, van de vroegste t# den tot op heden . Doors .

P. AREND .

Iste Deel. Van de

vroegste t#den tot op het jaar 900 na Christus . Met Platen, Kaarten en Portretten. To Amsterdam, bij J . F.

Schleier. In klL folio. ledere (maandel#ksche) Aflevering
f :-50 .

Hoeveel er ook sedert w

AGE N A A E over de Geschiedenis des
Vaderlands moge geschreven zijn, was de behoefte aan eene
Algemeene Geschiedenis, op nieuw uit de bronnen bewerkt
en volgens de vorderingen der historische studie in onzen tijd
voorgesteld, niet voldaan . Want hoezeer vele punten onzer
oude staatsinrigtingen, godsdienstige en burgerlijke beschaving door verdienstelijke mannen, als VAN b E N BERG u en
VAN HEES VAN REREEL, om van BILDERDIJK niet alleen to
gewagen, werden opgehelderd, zoo kan men echter niet
zeggen, dat deze, even zoo min als de verdienstelijke VAN
K A H PEN , eenigzins volledige Geschiedenissen der Nederlanden
geleverd hebben .
Wij zagen dus den arbeid van den Heer J . P . AREND Met
N
EOEKBESCH . 1842 . No . 4 .
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genoegen, en, near het geen hij in dit eerste Deel gegeven
heeft, moeten wij getuigen, dat hij voor de Diet gemakkelijke taak, die hij op zich heeft genomen, ten voile berekend is . Hij heeft de duistere tijden , voor zoo veel de schaarsche bronnen toelieten, in vloeijenden stijl en goede voordragt, zoo,veel mogelijk opgehelderd, en tevens van de nicuwste onderzoekingen, over de zeden, gewoonten en godsdienst
van de oudste volksstammen, die onzen grond bewoonden,
gebruik gemaakt, en dat met eene uitvoerigheid, die, zoo
dezelve in de meer bekende tijdvakken in dezelfde verhouding most voortgaan, wel gevaar kan loopen om to groot to
worden . Volgens eene algemeene verdeeling, achter het
Voorberigt to vinden, waar de tijdvakken worden opgegeven, kan men opmaken, dat het werk uit verseheidene deelen zal bestaan, zonder dat het eenigzins wijdloopig behoeft
behandeld to worden . Net schijnt het plan van den Heer
AREND to zijn, om bijzonder de Geschiedenis der Noordelijke
Nederlanden to besehrijven ; doch het is moeijelijk•, vooral in
de Middeleeuwen, de Geschiedenis der Zuidelijke hiervan of
to scheiden, omdat de Grafelijke huizen in elkander loopen,
en voor eenen tijd al de Nederlanden onder een bestuurkwamen ; terwijl de Zuidelijke gewesten, vooral Vlaanderen en
Hraband, in de lode en 15de Eeuw tot een' trap van voorspoed en bloei opklommen, die de Noordelijke slechts in de
tide Eeuw bereikten . Men most zich als Geschiedschrijver
reuszins door eene to groote gevoeligheid over hot gees sedert 1830 gebeurd is, en door een' bekrompen afscheidingsgeest laten wegslepen ; dit behoeven wij den Heere A R E R D
niet to herinneren, wien wij alien Just en ijvertoewensehen,
om geregeld met sijnen verdienstelijken arboid to kunnen
voortgaan .
De uitvoering des works komt alle lof toe, en de prijs is
betrekkelijk, gering, Do twee kaarten, die in dit Deel voorkomen, ziju naauwkeuriger en juister dan die, welke in de
Geschiedenis des Vaderlands van R T L n E R D IJ K geplaatst zijn,
en volstrekt deze twee vereischten missen ; er is veel moeite
aan derzelver vervaardiging besteed . Wat de platen betreft,
dezelve zijn over het algemeen zeer goed gegraveerd ; echter
trotTen wij er aan, waarvan de teekening Diet zoo gelukkig
was uitgevallen. Wij waken deze aanmerking in het belang
der kunst, om hierop voor Jet vervoig de aandacht van derzelver vervaardigers to vestigen, die Jet wel met ons eens

ALG .

GESCH . DES YADERLA1 DS .

183

zullen vujn, dat cane goede teekening de baofdzaah van eene
gravure uitmaakt .
Hot zal niet noodig zijn, vale woorden ter verdere nanprijzing van dit werk aan alle beminneren . miser Vaderlandsche Geschiedenis hierbij to vaegen ; terwijl wij den Uitgever
eene ruime inteekening toewensohen, die hem in staat stelt
om de volgende Deelen mpi even zoo veel aorg ale dit eerate hot light to doen zien .
Over den verledenen : en tegenwoordigen taestandd vain het
eitand Java, naar JVederlandsche' en Engelsche bronnen
en volgens ezgene beschouwing bewerkt door Dr . EDEARD
SELDERG .
Vertaald en met eenige aanteekeningen benevens een kort aanhangsel voorzien door w. L . D R ST U R L E R,

Bidder en gepensioneerd Majoor van het lndisch Leger .
To Groningen, bij J . Oomkens . 1841 . In gr. 8vo . XI1
en 1,44 bl. f 1- 50 .

B~drage tot de kennis van den voormaligen en tegenwoordigen staat onzer Oost-Indische Bezittingen, en van de
steeds vermeerderende voordeelen, die zij het Moederland
in hot algemeen en iederert n#veren lVederlander in 't
bij condor aanbieden ; op cane aeeyarige en onlaert#di-ge
beschouwing van parsonen . en taken gegvond . To Amy
aterdam, bij P . N. van 1lampen . 1841 . In gr. 8'vo. IV
en IIbl .f1-50 .

I n langen tijd is doot' een' vreemdeling- geen werk geschre-

ven, tot onto taken, "oral in Iitdi&, betrekkelijk, waarin
zoo veel onpartijdigheid en waarbeidsliefde, zoo duel kemtis
vangL4heurteenissan en Nederiandsche gtaatsbelangen. doorstraait,
als in dit werkje va'rt den ThIit§chen Dr . EDUARD $'ELRERG,
door den Majoor D E s'r v R LEE vertaald . Ilet is wddr, de Vertolker heeft or eenige teregtwijzende aanteekeningen bij gevdegd, en zelfs een Aanhanggel, beheizende eenige opmerkitigen nopens de verschillende .Arziaiische v6Uten, weike in
don Indischen Arehipel, en meer in het b(jionder op Java,
handel Allen; maar, hij Mop iets hier ett dear hebberr
toegelicht en aangevuld, eigeolil'ke onkunde en kwade trouw
vigil nergens in het oorspronkelijke to bestraffen . Eerst beN2
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sehouwt de Schrijver het ontstaan der Hollandsch-Oostindische Compagnie . Daarop Java onder bet Monopoliestelsel
dier Compagnie, waarvan zoo wel bet goede als bet kwade
wordt aangetoond . Vervolgens schetst hij (bl . 24 en vervolgens) bet verval der gezegde Compagnie ; daarna (hl . 36)
Java onder bet dwangarbeid-stelsel, ingevoerd door den Generaal nAENDELS ; verder (bl . 45) Java onder bet Landrenten-stelsel, ingevoerd door de Engelschen in 1812, en tot
1830 door Holland behouden . Bl . 70 begint bet berigt van
de oprigting der Handelmaatsehappij, en daarop, bI . 79,
Java onder bet Landbouwstelsel, ingevoerd in het jaar 1830
door den Generaal VAN n E n B o s c H . Dat stelsel wordt ten
hoogste geroemd, en de toepassing daarvan, zoo op de Suiker- als op de Indigo-cultuur, aangewezen ; terwijl verder
de handel met de Nederlandsehe Oostindische bezittingen in
oogenSehouw wordt genomen, waaruit onwedersprekelijk
vblgt, hoe heilzaam bet Landbouwstelsel van den Generaal
VAN DEN Bos'CH, zoo voor het Noederland als voor de Volkplanting, werkt. Bet Aanhangsel des Vertalers, waarin hij
de Chinezen, Siamezen, Cochinchinezen, Arabieren en Boegxnezen, als in den Indischen Archipel, vooral op Java,
handeldrijvende volken, ons kennen doet, van welke zelfs
vele personen, inzonderheid Chinezen, zich als inwoners er
hebbeti gevestigd, verhoogt de waarde van bet geheel,
In denzelfden geest, en met aanprijzing derzelfde hoofddenkbeelden, is eens ongenoemden Nederlanders Bijdrage tot

de hennis van den voortnaligen en tege'nwoordigen staat onzer Oostindische Bezittingen . Overtuigend wordt in dit verdienstelijk boekje bewezen, dat bet Engelsche Landrenten$telsel, hoe schijnbaar vrijzinnig, hoe voortreffelijk welligt

naar onze begrippen, geheel tegen de denkwijs en de gewoonten der Javanen inloopt, ja zelfs de oorzaak van ontovredenheid en opstand geweest is ; dat daarentegen het Landbouwstelsel van den Generaal V A N D E P B o S C H niet alleen voordeelig is voor Nederland, maar ook den Javaan genoegen
geeft en hem welvaren verschaft . Naar opmerking verdient
bet, daar er onlangs weder onlusten op Sumatra zijn uitgebarsten, wat de Schrijver zegt, bl. 99 : ADaar to lande (op
.Sumatra) zullen wij echter simmer kunnen doen datgene,
v wat op Java met zulke goede gevolgen plaats heeft ; want
A et geheele land bestaat grootendeels uit cene verzameling
*van Repubiieken, en wel zeer vrijzinnige Republieken . De
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gemeenste illaleijer in Padangs bovenlanden, de eenvoudige

• lastdrager, zal zonder complimenten zijne sigaar aan de uwe
ontsteken .

Het is daar vrijheid en gelijkheid in den strikt-

• sten zin van het word, en met dwang kan niets worden
• uitgevoerd, al had men er de magt toe : zij zouden to wa-

,pen roepen en u het land uitdrijven ." Men zou hiernit
mogen besluiten, dot ons gezag in Indie nimmer zal gevea
tigd wezen, tenzij men er toe overga, de versehillende volksstammen in overeenstemming met hunne onderscheidene verstandsontwikkeling en heersehende begrippen to besturen,
de Javanen b . v . overeenkomstig het Landbouwstelsel van
Generaal VAN DEN s o s c u , doch de- vrijheidlievende bewoners
van Sumatra meer met cone gematigde toepassing van het
Engelsehe Landrenten•- stelsel, of althans op zoodanig eene
wijze, dat zij zich vrij gevoelen, in weerwil der erkentenis
van ons oppergezag ; eene erkentenis, waartoe zij . niet ongenegen zijn, als men hun slechts den gemeenebestgezinden
regeringsvorm onder elkander laat, en alien sehijn van willekeurige behandeling vermijdt . Voor het overige is het bemoedigend, dat . Java welras in stoat nal zijn, ook zonder
hulp eerier vloot nit bet Moederland, allen-buitenlandschen
aanval of to weren . Hot landen moge hem gelukken, de
vijand kan er zich niet handhaven, en tot de binnenlanden
kan hij niet doordringen ; terwijl de bevolking, sedert de
invoering van het L.andbouw-stelsel, geheel op: de zijde derlVederlanders is..

Batavia in 1740 . Episode uit de Geschiedenis van 1VeErlands I ndie. Door w . a .

VAN II

oeV

Pred . to Batavia . Batavia, 1840 .

E L L,

Theol. Doct . en

In gr . 8vo . 114 bl,

D it stukje behelst hot verhaal van den opstand der Chinezen

vermaard door hot bloedbad in de lhoofdstad van
den 9 October van dat jaar . Eerst wordt
de toestand en vooral de betrekking tot de Chinezen van then
tijd beschreven ; daarna een uitvoerig verhaal geleverd van
de rampzalige gebeurtenis, getrokken nit de oorspronkelijke
geschrevene bronnen, die den Schrijver ten dienste stonden
en met gedrukte berigten oordeelkundig worden vergeleken ;
vervolgens de aanleiding tot het menschonteerende treurspel

in 1740,

Nederlandsch Indie,
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nagespoord ., en de schuld van den onberaden, driftigen en
wreeden Gouverneur-Generaal V A L C KE fit ER op eene overtuigende wijze aangetoond ; eindelijk bet gebeurde in deszelfs
veelzijdigen, meest heilrijken invloed beschouwd .
Met vein belangstelling en groot genoegen lazen wij dit
geschrift . Hgt verhaal van eene gebeurtenis, tot de vaderlandsche geschiedenis bel ;oorende, althans in betrekking
staande, nit de bronnen opgespoord, verdlertt opmerkzaamheid, yooral wanneer bet, $;elijk bier, een voorval in bet
licht stelt, waarover tot hiertoe, bij gebrekaannaauwkeurig
berigt, niet onpartijdig geoordeeld was of bon worden, e#t
waerover onder anderen de schrandere V AN K AMP E E , in zijub
Yeeizins vo trtrellelijke Gesohiedenis der ]Vederlanders buiten
Europa, Wet zoo kon schrijyen, als bij, bekend i3aet heft
bier geleverde, gedaan zou hebben.
De Eerw . Sohrijver maakt in bet Voorberigt melding van
eeil kaartje der omstreken on eeuen platten grond der stall
Batavia, wanrvan de eaemplaren, door bet breken van den
steen na bet trek-ken van eenige weiuige afdrukken, niet bij
bet -werkje konden gevoegd worden . Ret eerstgenoemde
.kaartje is in bet ons toegezonden ekeniplaar voorhanden ;
maar niettaand behaeft zich over bet geniis to beklagen , want
de uitvoering er van is zoo allerellendigst, dat, indien Batavia sedert niets beters heeft opgeleverd, Bee. geen oogenblik twijfett, of een bekwaamdrukker en teekenaar op steen
zon er ruim werk en vertier vinden . - De letterdrak is,
hoezeer niet bijzonder fraai, echter goed. Behalve op een
paar andere misstellingen (*), stootten wij vooral op de verwijzingen naar andere hladzijden in bet werkje, die alle tusschen do ruim 400 en 500 zijn. Is bet ook een gedeelte van
een groot boekdeel der Geschiedenis van Nederlandsch Indic, waarmede zich de Schrijver, op last of liever aanstelling
der Regering, bezig houdt, maar met welke hij, blijkens
bet Voorberigt, nog zoo ver niet gevorderd is?
Hot bier geleverde moet eenigermate dienen tot voorlooper
van bet prospectus der inteekening op laatstgenoemd werk .
(*) Zoo staat bladz . 10, dat VALCEENrER in 1717 tot
Opperlandvoogd van Nederlandsch Indict aangesteld was, nadat bij in 1717 als Onderkoopman derwaarts vertrokken, en
in 1736 tot Directeur-Generaal van Koophandel was benoemd .
Hot eerste jaartal is eene drukfout .
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Lof geven wij aan des Schrijvers bronnenstudie, onpariijdigheid, gematigdheid, en blijkbare kennis van zaken . De
stijl, schoon Wet stootend of onaangenaam, kan ephter op
geen roem van fraaijen historiestijl aamspraak maken . Wij
zouden den Beer VAN a o e v E L L, indien deze aankondiging
hem spoedig genoeg kon ter hand komen, beseheiden aanraden, zich op dit pent bepaaldelijk toe w leggen . In zooverre overigens deze aankondiging iets kan toebrengen, om
de inschrijving op de gemelde Geschiedenis to bevorderen,
hopen wij, dat de aanprijzing van deze belangrijke Episode
daaraan lets toebrengen zal, en de Sohilijcer net : sdt 4ito,
si sat be se,, niet zal wit bet oeg verliezen . Hij is to bekwaam, om iets middelmatigs van zich to doen verwachten ; rnaar een wetk van diem aard en omwang moet men
op zijn gemak knnneti •gereed waken .
De Schepping. Dichtstuk in twaalf Zangen . Door J . noRTJANSE, Pastoor to Wormerveer .
To Amsterdam, b# J .H.
Laarman . (Uitgegeven voer rekening van den Schrvjoeh,)
1841 . In yr. 8vo. 265 hl. 1 2 -50.
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elden gebeurt net, dat een eerstbeginnend Richter optreedt met de behandeling van een onderwerp, zoo verheven en gewigtig, als dat, hetwelk in dit boekdeel bezongen
wordt. Nog zeldzamer worden er zulke bondige redenen
gegeven, waarom juist dit stuk als eerste proeve wordt in
net licht gegeven . ,De Schepping," zoo lezen wij in net
Yoorberigt, ))is niet vau de eerste of de laatste mijner dichtwerken, maar tot nog toe net grootste, en dit is de reden,
waarom ik dezelve het, eerste in net licht geef." Ja, keuze
baarde den Dichter zeker angst i en daar alle zijne stukken
ongetwijfeld even voortreffelijk zijn, heeft hij gewis begrepen, dat bij op de dankbaarheid des publieks aanspraak mogt
waken, As hij zoo veel m©gelijk in eens gaf.
't js een zonderling boek, goedgunstige. lezers, dat u
hierbij wordt aangeboden . In zekeren zin ontbreekt net den
Beer E. O R T J A N s E niet aan poetischen aanleg . Hij schrijft
dikwijls vrij vloeijende verzen, vergeet wel eens de elisie
en dergelijke kleinighedeti meer, maar net werk valt hem
zeker niet moeijelijk . Rec. zou u zelfs regels kunnen aanwijzen, die, op eene enkele aanmerking na, wezenlijk goad
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zijn to noemen ; en opdat men hem niet verwijte bet goede
over bet hoofd gezien to hebben, wil hij terstond een paar
plaatsen aanhalen . Er wordt gesproken van den Engel, aan
wien de zorg voor den dampkring wordt opgedragen, bl. 52 :
Hij moet den zoelen wind, op 't godlijk welbehagen,
Op wieken van kristal de beemden overdragen .
Hij strooit met gulden hand den dauw in morgenstond
En zweeft met bloemengeur door hof en akker rond .,
Hij drukt de nevelen en houdt de dampen tegen,
Zaait uit een gouden zeef de druppels van den regen .
Hij wringt den rook in. mist en gulden vliezen nit .
Nog beter is de beschrijving van de gemoedsgesteldheid des
grijsaards, die door (OZES van de afgoderij tot bet geloof in
den eenigen waren God is bekeerd . Als men daarin een enkel verkeerd woord ten goede houdt, is de plaats wezenlijk
fraai. B I . 74 :
Wat is dit? roept hij nit . Hell ik niet duizendmalen
Diezelfae schoone maan zien rijzen en weer dalen ?
Hoe menigmaal zag ik then lieven bemel aan,
Dat heerlijk grootsch gesternt' in meetlooze hoo9te staan,
En ik bleef koud in 't hart, vergat dat groote Wezen,
Dat al die wondren schiep . Hoe menigmaal voor dezen
Zag ik gevoelloos op die trotsche bergen neerl
Nu maakt een korrel zands, een halm bet hart mij teen .
En onopmerkzaam was mij 't buldren der orkanen ;
Nu Wart bet ruischen van eon enket blad mij tranen .
't Was of ik vijftig jaar in angstig droomen sliep,
Waaruit de dienaar Gods mij door zijn zangen riep.
Het groot Heelal' is dood voor mijne ziel gebleven
Nu zie ik God ook zelfs in 't kleinste grasje leven .
Ongehikkig zijn dergelijke plaatsen zeer zeldzaam ; en nadat
Rec. zich aldus van zijnen pligt gekweten heeft, door oolt
bet goede aan to wijzen, dat bier gevonden wordt, wenscht
hij nu zijne lezers, die bet boek niet kennen, op eenige
proefjes to onthalen van datgene, wat bier over bet algemeen to vinden is .
Yoordat Rec . bet, stuk zelve bier en daar doorloopt en
eenige staaltjes geeft van de wijze, waarop bet onderwerp
bier is behandeld, keert hij nog eens naar de Voorrede te-
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rug . Daarin zegt de Dichter,

v dat bet stuk geheel oorspronkelijk is, niet slechts met betrekking tot bet onderwerp,
maar ook tot de beelden en gelijkenissen, die meest alien
nieuw of vreemd zijn ." Ja wel nieuw en vreemd, en op
een punt verbazend rijk, namelijk waar bet vergelijkingen
geldt ter bepaling van een zekeren tijd . Wilt gij eenige
staaltjes, lezers, nit den grooten voorraad wil Rec . er u
gaarne een paar mededeelen.
El . 18

Van dat een sterke hand een steen naar boven gooit,
Tot dat die door zijn' val bet slijk der aarde plooit,
Zoolang herhaalden met de zoetste snaarakkoorden
De lieren Bog den toon en naklank dezer woorden .
BI . 59
Zoo lang een mensch, die droomt van akelige zaken,
Nog huivering en vrees gevoelt na bet ontwaken,
Zoolang was alles stil .
El . 76 :
Zoolang een mensch, die door een uitgestrekte heide
Zich moegeloopen heeft, nabij een groene weide
Op een gevallen boom van zijn vermoeijing rust,
Wijl zich zijn oog op 't vee, dat welig graast, verlust,,
Zoolang had z o a t e n enz .
of bl . 82
Zoolang een maaijer, die in heete zomerdagen
De garven nedervelt, na 't zweet van 't hoofd to vagen,
Aan de gevulde kruik den fellen dorst verslaat,
Tot hij verkwikt de seis herneemt en maaijen gaat,
Zoolang omhelzen zij om hart aan hart to boeijen .
Ook andere vergelijkingen zijn niet minder vreemd en nieuw,
b. v. bl . 150, waar de koets der Godheid wordt beschreven :
De koets gelijkt een holle diamant,
Rondom geslepen, maar zoo groot als een- stuk land,
Dat een paar ossen, die gewoon zijn aan het zwoegert,
Als zich de landman haast, in een uur om kan ploegen .
Doch bet wordt tijd, dat Rec . iets over den geheelen inhoud
van dit fraaije dichtstuk zegt . Men kan niet ontkennen,
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dat de Diehter eerie levendige verbeelding heeft, al is die
ongelukkig wat wild en wonderlijk . Goud en edelgesteenten
strooit hij in zijne schilderingen met kwistige hand, en he"
met, aarde en hot worden met evenveel zwier van woorden
beschreven . De schepping zelf wordt door HoZEs en zijne
zonen bezongen . M o z E s is nog bij J E T H R O, maar moat haast
naar Egypte terug, om zijn yolk to verlossen. Vooraf eohter wenscht hij nog de bruiloft van zijnen neef met de dochter van den lleidenschen priester L O B I A N to vieren . iHij
vraagt acces ; de zaak wordt klaar, en de bruid komt met
Karen vader bij J E T H R O en zal trouwen, Na een keurig
vriendenmaal (er wordt in dit dichtstuk veel, gegeten en gedronken) wordt H oz E s verzocht de schepping to bezingen .
Hij maakt vrij wat complimenten, maar laat zich eindelijk
overhalen. Hij begint met de schepping van hemel en aarde, met den strjd en vat van LUCIFER, en bet werk van
den eersten dag, de schepping van bet licht . In den tweeden zang, waarin ook de toestand van LUCIFER en de bekeering van LOBIAN is vervat, vinden wij de vorming van bet
uitspansel beschreven . Zijt gij begeerig, lezers, om to weten, hoe dat ging, luistertl De Dichter zal bet u duideljk
waken . B1.35 :
Werp een gedeelte zand en water door elkander
En zoo veel olie, roer bet een dan door bet ander,
Dan is 't een mengsel aan bet eerste vocht gelijk,
Maar doet men in een vat van onder eerst bet slijk,
Dan water, dat weldra op 't zand zal boven blijven,
Dan olie, die terstond zal op bet water drijven,
Dan hebt gij onvolmaakt, maar een verstaanbaar beeld,
Hoe God bet water van bet water heeft gedeeld .
Het spijt Rec., dat hij verscbeidene zangen moet overslaan,
waarin bet scheppingswerk van den derden en vierden dag
wordt beschreven, de ontmoeting in den nacht tusschen
MOZES en LOBIAN, de schifting van de huwelijksgeschenken
enz . enz . wordt verhaald . War is anders veel hartroerends
in, gelijk men uit regelen, als de volgende, ligtelijk knit
opmaken . 111 . 138 :Zoo ziet men aan eon beek twee jonge wilgen treuren,
Wanneer 't doorregend loof zich door een wind voelt sleuren,
Terwijl de kleine beak de druppelen ontvangt
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Van beider loof, dat door elkaar geslingerd hangt .
Zoo rollen tranen ook van 't oog der beide maagden,
Die hart aan hart gedrukt elkander onderschraagden,
Terwijl de steenen vloer, door traan op traan besproeid,
Een kleine beek gelijkt, die van een heuvel vloeit .
Hoeveel merlxwaardigs or uit deze zangen en nit den zang,
waar de echtvereeniging gesloten wordt, ook ware aan to
halen, liee. moet zich tot grootscher stnkken haasten . De
Satan, nieuavsgierig geworden om de vogelen en vissehen to
zien, die pas gjeschapen zijn, gaat met duizend getrouwen
nit de hel naar de aarde .
Men grijpt in etken klaauw een vuutkool, hard als steenen,
Hiermee gewapetid vliegt men door den afgrond henen .
Zij komen op de aarde ; maar de duivels zijn bitter benaauwd,
en ook Satan is niet op zijn gemak, schoon -hij zich dapper
hondt . Maar, terwijl hij verbaasd de maan en de sterrfU
aanziet,
Deed juist, van 't kreupelhout, de roem der vogelkoren,
De lieve nachtegaal, zijn tooverzangen hooren .
Na wordt Satan geroerd
Zijn bloedig oog ontrolt een smartelijke traan .
Zoo, dacht h}j, hief ook ik voorheen mijn toonen aan!
Maar hij begrijpt, dat zijn berouw wat laat komt,
En droogt met kolen vuurs de monstertranen of 1 !
Intusschen nadert hij het bosch, waar de vogelen slapen .
Niet onnatuurlijk
Verschrikt bet plnimgediert van 't vurig duivelkoor
En vlugt met wiekgeklap bet diepst der bosschen door .
Maar, o wonder, o Satansche vreesachtigheid !
Een nog veel grooter schrik dringt nu, van hoofd totteenen,
Gelijk een bliksemstraal door al de duivels henen .
De Satan roept om hulp.
En dat, omdat er eenige vogels in de lucht opvliegen I LuC I F E R is geen held, levers l dat ziet gij.
Ook voor de be-
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dreiging van , hem tienmaal om to keeren" deinst hij terug. - Na, die reis naar de aarde bekwam hem ook slecht,
want GASRIeL gaat met MIcnAeL naar de hel, endelaatste,
llij trapt hem op bet hart, dat hem 't geribte kraakt,
De drakenmuil een stroom van bloed en vlam uitbraakt,
En satan meent geen andren dood to zullen sterven .
Is bet intusschen in de hel roerig, in den hemel heerscht
voarwaar ook geen kalme stilte . Daar verzamelen zich ,
voordat bet gedierte zal geschapen worden, (bl . 201) .
De sterke koren, die de grootheid Gods verhalen,
Gewoon in 't uitgestrektst der hemelijke zalen
Met speeltuig, bij wiens stem de donderslag verdooft,
Ook als de bliksemstraal nabij de lucht doorklooft .
En zeker, hooren en zien moet vergaan bij de muzijk van
die koren . Denkt maar eens, lezers !
Een koor maakt een geluid, alsof er werd gestreden
En duizend wagens snel op steenen vloeren reden .
Een koor maakt een geluid, alsof de donder klet,
Maar zwaarder is bet nog, en schel als een trompet :
Een koor heft aan, alsof er duizend leeuwen brullen
En woud, woestijn en berg met hun geluid vervullen ;
Een koor heft toonen aan, als 't bulken van een stier
Of 't brommen van een beer of eenig ander dier .
No- zijn er koren, die bet schelst geluid doen hooren,
Als 't grin'ken van een paard ; ook hoort men vole koren,
Wier stem zoo krachtvol en zoo schel zich hooren doet,
Dat men niet weet, wat men bet meest verbazen moet .
Varkens en ezels worden niet genoemd, maar hebben zeker
ook hun hemelkoor gehad ; immers zoo leerden de beesten,
naar luid van de getuigenis des Dichters, hunne onderscheidene geluiden vormen . -- Na dit gelezen to hebben, verwonderde Rec. zich niet meer over hetgeen de Dichter bl . 50
had gezegd :
De hemelmaatklank dreunt, hoe zoet ook, zoo vervaard,
Dat, lag de hemel niet zoo ver van deze aard,
Dit broos gebouw, zoo 't al niet werd uiteen gedreven,
Zoude om zijn aspunt als door wind een rietstok beven .
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Eundelijk wordt de mensch geschapen ; en gelijk dit bet
pronkstuk der schepping is, zoo heeft de Dichter ook hier
zijn niterste best gedaan, om alles naauwkeurig to schilderen ; en eenige trekken mag Rec . zijne lezers Diet onthouden .
De Engelen worden uitgezonden en komen terug : Bl . 218
De slibbe, klei en zand van ieder werelddeel
Ligt in een groote schaal van schitterend juweel .
Pat alles wordt dooreengeroerd, om daaruit den mensch to
vormen
En wat verbazend is, hoe veel ook en hoe zwart
De bouwstof is, bet been wordt blank als leliebladen .
Pat been wordt zeer uitvoerig beschreven, gelijk ook alle
deelen, waaruit bet ligchaam bestaat . Die beschrijving is
ebenwel to lang, om hier in haar geheel to worden opgenomen . Zij getuigt, dat de Dichter de anatomie en de physiologie van den mensch bestudeerd heeft, gelijk duidelijk blijkt
nit regels als deze, bl . 224 :
De spijs zou nit zich zelf geen voedsel van zich geven,
Eerst moet zij gisten en haar kracht door 't ligehaam zweven .
Daarom schiep God de maag, waarin de spijs verteert,
Door werking van do gal, die nit de lever keert,
En in een blaas, die aan de lever is gebonden,
Bereids gedikt, gescherpt, der maag wordt ingezonden .
Die gal ontstaat nit pen zeer malsch en smerig vet,
Waar God den buik mee dekt, in worm gelijk een net,
Pat ook zijn smeer meedeelt tot streeling van de darmen,
En met verbazing werkt om 't binnenst to verwarmen .
Verteert de maag haar spijs, dan laat zij 't vuil ten bait
Des darms, die 't langzaam drijft aan de onderdeelen nit .
filet is jammer, dat Rec . zich beperken moet ; er is zoo veel
in de beschrijving van bet Paradijs, dat opmerking verdient,
vooral ook in de voorstelling van ADAM, de dieren namen
gevende, bl . 249 :
De luipaard vlijde zich naast adderen en slangen,
Om met den kikvorsch en de pad hun naam to ontvangen ;
Men zag den wolf, den vos, den aap en baviaan
Naast haas, konijn en rat en muis en kat daar staan.
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Het is immers volmaakt een prentje, vooral als wij verder
lezen
De drommedaris staat naast reuzige kameelen ;
De beer en tijger sheen met bok en schaap to spelen .
De rinoceros likt den grooten olifant ;
De krokodil komt met den behemot to land .
Treffend vooral is de ontmoeting tusschen de schildpad en
den egel :
De schildpad, die daar in bet sterke harnas staat,
Toont aan den egel, hoe hij bet gevaar ontgaat
Door kop en pooten in en nit hear kas to trekken ;
De egel toont haar weer, hoe hij zich ken bedekken ;
Hij rolt zich in elkaar, vertoont een ronden kloot,
Wiens scberp gepente hem beschermt voor vijands nood .
Ten laatste wordt E V A voortgebragt, wier sehildering de
Diehter besluit met de smakelijke woorden, bl . 257 :
Is welgemaaktheid ooit aan vrouwenvleeseh besteed,
Dan is 't aan dat, wat zelf de hand des Schepperskneedd' .
Als

ADAM

ontwaakt, worden vier Serafs gewenkt :

11ien brengt een purper lake},
Waarin de stippen gouds op honderd wijzen blakeu,
Waaraan can ieder punt een groote diamant,
Waaraan de krisoliet met paarlen vormt den rand .
Ilierop wordt nu de bruid, des menschen welbehagen,
Door hemelgeesten zelf haar bruigom toegedragen .
Het huwelijk wordt g&slotem, en de Schepper keert ten hemel weer
Daar hield& do Almagt halt !
Zietdaar eenige proeven, dichtlievende lezers, wat do
Heer KORTJANSE u geven wil . Smaken ze u, welnu, koopt
dan zijn book, en gij zult nog eene menigte fraaijigheden
vinden, die Roe . met stilzwijgen voorbijging . Waarlijk, bet
is een curieus Auk, ongelukkig wat heel Lang, en daarom
moet men, helaas, veel slikken, wat niet piquant genoeg
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is ; eene bloemlezing van alle fraMje plaatsen zou voor de
liefhebbers klokspijs zijn . Ree. houdt hier ook halt.
Gesprek over de Nichten, medegedeeld door den Schrijver
van de -Nichten . To Haarlem, bij A . C . Kruseman . 1842.
In hl. 8vo . 32 bl . f :-30 .

B ee . raadt iedereen, om dit Gesprek to koopen . Hij zal
zich de weinige stuivers niet beklagen . Waarlijk, er is
meer aardigheid in, dan in de geheele Nichten . De losheid
en gemakkelijkheid., waarmede dit gesprek is geschreven,
toont het talent van den man, die zooveel aanleg tot het
Blijspel bezit, en die in zijne laatste proeve alleen daardoor
niet geslaagd is, omdat hij in de keuze van zijn onderwerp
allerongelukkigst is geweest . Hij poogt zich in dit stukje to
verdedigen, en dat gaat natuurlijk heel gemakkelijk, wanneer men zelf aan zijne tegenpartij bet zwijgen kan opleggen, en zich grootendeels bepaalt tot weinig beduidende of
nit de lucht gegrepene beschuldigingen, terwijl men de meer
wezenlijke en groote of onaangeroerd last of met eene enkele
pennestreek afwijst . Menschen, die over hot indecente klagen, omdat bet woord brook er in voorkomt, of orndat wij
j e en jjj lezen, zijn waarlijk niet bevoegd om to oordeelen .
Gemakkelijk laten de spreeksters zich dan ook overal tevreden stellen en nit bet veld slaan, wanneer zij gewigtiger
bedenkingen, als over de karakters enz ., opperen . De Schrijver zal, met eon woord, door dit Gesprek niemand overtuigen, dat zijn stuk een beter lot verdiend had, dan bet gevonden heeft : maar hij zal zijne lezers toch met zieh verzoenen, en zij zullen hem danken, dat hij hun dit aardige
stukje heeft gegeven, als eene proeve, om eene slechte zaak
goed to praten . Alleen vindt Rec . bl . 16 wat vreemd in een
gesprek met jonge jufvrouwen . Hij hoopt daarcnboven, dat
de Schrijver, die blijkbaar, en schoun hij bet ontkent, zeer
boos is, tot betere gedachten zal komen, en van zijn opzet
zal afwijken, om nooit weder een stuk to laten drukken of
spelen . Integendeel, hij doe de Nichten weldra vergeten,
door ons een stuk to leveren, dat zoo verre buven de Neven
en Jamaar staat, als de Nichten er beneden is.
De Kinderkring, of Vertellingen voor Kinderen . Tweede
Druk . Vri bewerkt naar hot Hoogduitsch van K A R E L
RLUMAUER . Met Platen . Te Schoonhoven, bij S . E . van
IVooten . In ill. 8vo . 155 bl . f 1 -25.

.lBij bet groot aantal van geschriften voor de jeugd kan bet
nict anders, of er meet ook in dit Yak veel alledaagsch en
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ebrekkigs bet licht zien .

Met hoe veel verschooning do

t eoordeelaars ook gewoon zijn to werk to pan, met den

besten wil, om de pogingen, ter voorziening in den leeslust
der jeugd, aan to moedigen, kunnen zij niet altijd prijzen
en aanbevelen . Zoo veel to aangenamer is bet dus, wanneer
men in dit genre iets aan to kondigen heeft, hetwelk uitmunt . Dit is bet geval met het boekje, welks titel aan bet
hoofd van dit verslag staat . De geest, in deze vertellingen
heerschende ; de duidelijke en onderhoudende trant ; de gewigtige waarheden en heilzame lessen, aan bet kinderlijk
gemoed op eene overtuigende en indrukmakende wijze voorgehouden : dit alles vereenigt zich, om dit kleine gesehrift
aan to merken als een regt nuttig en aangenaam geschenk
voor de jeugd.

Oudoom Ernst, of nuttige en aangename Lektuur voor de
Jeugd. Door G. LOS, rz . Te Dordrecht, bij van Houtrijve
en Bredius. In kl. 8vo. 125 bl. f : - 90 .

Ook dit boekje munt nit boven de meeste werkjes van deze

soort . De vier verhalen, bier geleverd, zijn zelfs belangrijk
genoeg, om de aandacht van lezers van meer gevorderden
leeftijd aangenaam en nuttig bezig to houden ; zij zijn tevens
verstaanbaar voor de jeugd, en van eene zeer goede zedelijke
strekking ; terwijl ook de plaatjes, ofschoon op den titel
niet vermeld, bet boekje no,- to meer tot een welkom geschenk voor de jeugd doen zijn .
Fransche Charaden en Logogriphen ten dienste van Kostscholen, van het privaat Onderw#s en tot Gesehenk voor
de jeugd. Eerste .honderdtwintigtal. Bijeenverzameld door
A . E . V A N N 0 0 T R 0 0 R N.
Te Utrecht, bij d . G. Andriessen.
1841 . In hi. 8vo. 40 bl. f :-50.

D

it Fransche boekje, zonderling genoeg voorzien van een'
Hollandschen titel en een Hollandsch voorberigt, of, zoo als
er staat, voorwoord, koudigen wij aan ; alleen zeggende, dat
de achteraan geplaatste uitlegging bij vele dezer woordraadsels zeer noodig is .

No . 1 11. Boekbesch . bl. 131 . reg. 23. lez e men :
nijdige afstand, -

Een

BOEKBESCHOUWING.
Net belang der Kerh voor Evangelische Christenen zielkundig aangewezen, (naar het Hoogduitsch) door a. H .
R E D D I N G I U S, Th. Dr. en Pred. to Franker. N Groningen, b1 J. Oomkens. 1841 . In gr. 8vo . XII en
214 blU f 2- :

H ot was in hot naburige

Duitschland een treurig teeken
der tijden , dat, ten gevolge van de omwenteling, welke
or in de laatste halve eeuw op hot grondgebied der Godgeleerde wetenschappen heeft plaats gehad , de kerkelijke zin
en hot kerkelijke leven onder hot gros des Yolks aanmerkelijk verachterd was . Ook in ons vaderland is op vele plaatsen hetzelfde verschijnsel op to merken . Onder hot voorwendsel, dat men de oude leer (men moest in vele opzigten
zeggen den ouden vorm) niet meer door de Leeraars ziet
voorgestaan of gebezigd, meenen velen zich aan de onderlinge bijeenkomsten to mogen onttrekken . En van do andere zijde maakt ligtzinnigheid en gebrek aan belangstelling
velen van derzelver waarneming afkeerig, en legt hun de
verschooning in den mond : ))men kan zieh immers to huis
even good stichten ." Lofwaardig is daarom iedere poging,
welke do kwijnende belangstelling in de openbare Godsdienst weder tracht op to wekken ; en waar doze zaak op
zulk cone verrassende en belangrijke wijze wordt aangevat, als hier geschiedt, verdient zij de nadere beschouwing
van ieder, die do zaak van Godsdienst en Christendom als
de zaak der menschheid erkent en waardeert .
De Eerw . RED D I N G I u s had met belangstelling een Hoogduitsch werkje van den Superintendent FISCHER leeren
kennen, door hem in do Voorrede genoemd . Hij biedt
ons daarvan cene vrije en met eigene bijvoegselen vermeerderde vertaling aan . Zoo Rec. wel ziet, dan verdiende
het die moeite boven vele onrijpe vruchten van Duitschen
0
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bodem , maar al to spoedig op vaderlandschen grond overgebragt . Geene oppervlakkige vermaningen en opwckkingen, nit hot schoone, nuttige of betamelijke van de openbare eerdienst ontleend, worden bier voor do honderdste
maal herhaald . Hot geschrift bevat een zielkundig betoog,
dat hot kerkelijk leven, in den Protestantschen zin opgevat, zich aansluit, niet alleen aan deze of gene, maar aan
alle do hoofdrigtingen, werkzaamheden en behoeften van
den menschelijken geest . Hoe in onze Christelijke vergaderingen aan ons kenvermogen de belangrijkste stof tot bearbeiding wordt aangeboden, in den incest gepasten vorm ;
hoe ons gevoelvermogen bier op de juiste wijze wordt goleid , opgewekt en in al deszelfs rigtingen veredeld ; hoe ,
eindelijk, aan onzen wil cone hoogere rigting wordt gegeven, en zuivere beginselen en krachtige prikkels worden
aangeboden : dit en zooveel meer wordt ons in bet onderhavige werkje to aanschouwen gegeven ; en dat niet op
eene drooge, vervelende wijze, maar op con' toon, die
door hot verstand zich onmiddellijk tot hot hart rigt, en in
eon' levendigen , beeldrijken , zelfs hier en daar misschien
to weelderigen stijl . En terwijl overal warme ingenomenheid met hot Christendom en met onze Protestantsche eerdienst doorstraalt, (tot deze toch bepaalt zich con groot
deel van hot bier beweerde , op gronden , door den Schrijver bladz . 199 aangevoerd) kan bet niet anders, of de
onpartijdige en opmerkzame lezer zal zich met hot resultaat van 's mans onderzoekingen volkomen kunnen vereenigen .
Wel stootten wij bier en daar op plaatsen in dit bock,
die slechts gedeeltelijk onze toestemming en goedkeuring
konden verwerven . Meer dan eene wijsgeerige en anthropologische definitie of distinctie scheen ons onjuist , of
minder met hot nieuwste standpunt dezer wetensehappen
overeenkomstig . Gelijk hot meermalen met dergelijken
krachtstijl pat, dezelve heeft ook bier somtijds wat stroefs,
is elders to overladen, en ginds weder onnaauwkeurig .
(Wat beteekent bet, b . v . als wij bladz . 134 lezen : » zulk
» een boom vol bloesems is de tempel , die do fantasie der
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» ziel met zijnen nektar laaft"!) En schoon de bearbeider
zich over hot geheel good van zijne taak heeft gekweten,
heeft ons echter bier en daar een Germanisme gehinderd .
Zoo, om een voorbeeld to noemen, zal de lezer, die de
Hoogduitsche terminologie niet kent, onmogelijk verstaan,
dat bl . 185 de uitdrukking » bet raocEs des doods" in een'
dergelijken zin moot worden opgevat, als waarin onze naburen van AuflosungsrROCESS, EntwicklungsrROCESS, u . S . W .
spreken . Maar ons besttk laat ons niet toe, bier in meerdere bijzonderheden to treden . Met menige belangrijke,
ja regt schoone plaats van dit bock zijn wij zeer ingenomen . Aan de goede bedoeling des vervaardigers brengen
wij onze hulde . En aan hot bekende : ubi plura nitent
etc . indachtig, prijzen wij het met voile overtuiging aan .
Of hot bock voor Leesgezelschappen geschikt zij, gelijk
do Schrijver meent, is cone vraag, waarop wij vreezen
ontkennend to moeten antwoorden, wanneer wij op den
aard en smaak van do meeste (niet uitsluitend Theologische)
Leesgezelschappen hot oog slaan . Wij wenschen echter,
dat con ruim debiet dit ons ongeloof moge beschamen . En
dat to meer, daar Christenen, die to hunner stichting van
dit bock een huiselijk gebruik kunnen maken, daardoor
zullen toonen, dat zij Gene meer dan gewone mate van
geestontwikkeling en godsdienstigen smaak bezitten . Naar
ons oordeel zijn toch redeneringen ais die, welke wij § 14
-18 vinden, hoe dubbel zij ook do moeite der overweging
beloonen, aller leeken zaak niet . Des to meer echter
wenschen wij hot bock in handen van de voorgangers der
Protestantsche Kerk, die hier menige belangrijke herinnering zullen aantreffen, en zich in de overtuiging zien versterkt, dat hot leerstuk van de ICerk, en de verpligting
tot het kerkel~k leven, met hot mieestc regt meer verdient
op den voorgrond gesteld to worden, dan bij do meesto
Dogmatici of Moraiisten in ons vaderiand tot nog toe het
geval was . Terwijl aan de cone zijde de Roomsche Kerk
zoozeer baron invloed tegenover de Protestantsche vermeerdert, en van den anderen kant in den schoot der laatste
een heilloos wantrouwen zich tot Separatisme ontwikkelt,
02
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kan die waarheid Diet zorgvuldig genoeg behandeld, deze
pligt niet ernstig genoeg aangedrongen worden . En daartoe kan ook de aangekondigde welvolbragte arbeid van den
Eerw . R E D D I N G I U S, die getoond heeft, deze behoefte
onzer tijden to doorzien, op meer dan eene wijze dienstbaar zijn. De lieer der Kerke gebiede er zijnen zegen op
De food onder de Heidenen, door G . c . V A N B A L E N B L A 14KEN, Predikant to Wognuti . II Stukjes. Te Hoorn,
b~ Gebr . Vermande . 1841 . In gr . 8vo . Te zamen
238 bl. f 2 - 40 .

Onder dezen onbepaalden titel geeft de Heer v

A N BA-

tafereelen uit D A N I e L ; neon I zoo wil hij
ze, blijkens bet Voorberigt, Diet genoemd hebben ; -beschouwingen dan, of verhandelingen, of misschien gebruikt Referent best des Auteurs aldaar voorkomend eigen
woord beschri vingen over het geschiedkundig gedeelte des
Bijbelbocks van then naam . Intusschen, indien Ref. zich
Diet bedriegt, zijn het oorspronkelijk leerredenen over dit
onderwerp, die nu van haren vorm eenigzins ontdaan zijn,
hoewel er hier en daar Dog teekens van gezien worden ,
welke den maker ontsnapt zijn, b . v . bl . 71 : nZetten wij
» ons ook, tot onze woningen wedergeke&rd, tot nadenken
))over hetgeen wij hoorden in het Vorstelijk huis ." Om
de waarheid opregt to zeggen , Ref houdt Diet van zulke
tweeslachtige lettervoortbrengsels, die, naar zijn inzien,
alle soorten van stijl en behandeling onder elkander verwarren, het eon door het ander bederven, en de Schrijvers beletten in den toeleg, om in iets uit to munten, en
hunne voortbrengselen Diet kwaad en niet good, maar over
het geheel middelmatig waken . En hiermede heeft Ref .
zijn oordeel over deze beschrijvingen van den food onder
de Heidenen nagenoeg gezegd : zij loopen Diet boog en
dringen Diet diep in, maar blijven in de middelmatige
sfeer der oppervlakte zweven, doch kunnon daarin met
zekeT genoegen en tot Christelijk nut gelezen worden ; to
LEN B L A'N KEN
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meer, daar de Schrijver zijn best gedaan heeft, om in elke
beschrijving een bepaald oogpunt vooral to doen uitkomen,
waarmede evenwel bet zedelijk oogpunt niet altijd even
goed aangeduid is, zoo als uit de volgende opgave van den
inhoud blijken kan : 1
. Een tafereel van naauwgezetheid
op de Godsdienst z~ner vaderen . DA x . I: 8-16 . II . De
gevolgen van een jeugdig welbesteed leven . DAN. 1 : 1721 . III . De kracht des gebeds . DAN . II : 1-24 . IV . De
uitlegging van een' Broom . DAN . II : 25-48 . Dit laatste
drukt wei het stoffelijk onderwerp , maar niet , gelijk de
vorigen, de godsdienstige wijze van beschouwing uit, en
in het stuk zeif ontbreeet ook in dit opzigt de cenheid .
V . Eene heerlijke proeve van geloofshracht . DAN . III.1-23 . VI. De zegepraal des geloofs. DAN. III: 24-30.
VII. Een ernstvol en Gode waardig onderrigt door eenen .
anderen Broom, later vervuld . DAN . IV: 1-18 . VIII.
De uitkomst van den voargaanden droom des Konings,
een ernsfyol en Gode waardig onderrigt . DA N . IV : 19-37 .
Het bij deze twee laatsten aangewezen oogpunt is to onbepaald ; en zoo hebben de twee volgenden : IX . Het geheimvolle schrift, en X . Het geheimvolle schrift gelezen .
D A N . V; 1-16 en 17-30, niets zedelijk kenmerkends .
De twee Iaatsten zijn : XI . De Jood in doodsgevaar. DAN .
VI : 1-18, welk opschrift niet doet verwachten, dat er in
het practisch gedeelte over de openbare en huiselijkc Godsdienstoefening zal gesproken worden ; en X11 . De Jood
verlost, en zijn Redder gehuldigd . DAN . VI: 19-29.
Voor het overige zal het den Godsdienstminnenden lezer,
in deze beschrijvingen, zoo als zij zijn, aan Been aangename stof, om zich eenige oogenblikken godsdienstig to
stichten , ontbreken . - Om cene kleine proeve to geven ,
zonder veel onderscheid to maken, nemen wij het slot van
de eerste beschrijving over, ofschoon het daar op zichzelf
wel gezegde met hot ihcma niet overeenkomt, en er zelfs
over dat thema weinig of niets in dat geheele stuk gezegd
wordt : » Edele DANI a L! Ingetogen Jood onder ligtzin» nige Heidenen ! Ja, ook wegens uwe ingetogenheid, en
>> matigheid den Christex tot voorbeeld . Maar de waarlijk
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» godsdienstlievende zal ook zichzelven weten to onthoudenn
» van alles , wat schaadt . - Hij offert, als D A N i e L
»smaak, en zin aan de eischen van God, en .Zijne gebo»den op, en beveelt, gelijk JEZUS, zijn Heer, door zijn'
» wandel de matigheid, en zedigheid aan . Verrc van hem
)ode plaatsen, waar de brassers hot verstand bedwelmen ,
)) en als loszinnigen zich zelfs beneden het vee verlagen!
» Alzoo zorgende voor den welstand zijns ligchaams, zorgt
» hij tevens voor hot Neil zijncr ziel , bevordert hij hot wel» varen zijns huisgezins , werkt hij mede aan hot heil der
» menschheid , en niet minder aan den luister van hot
))Christendom op aarde. - Nome elk dit ter harte 1 Spotte
» niemand met elke verstandige, en lofwaardige poging om
» de matigheid in elken stand, en bij elke gelegenheid to
N bevorderen ! Hij veracht een der hoofdkenmerken, en
» deugden van den waren Christen . - Gewenne zich veeleer elk, en ieder, vooral de jeugd aan zedigheid, en
» matigheid ! 0 ! Mehig oude beklaagt hot zich ook in dit
» opzigt niet xueer zelfsbeheerschend , en waakzaam geleefd
» to hebben, en plukt then ten gevolge de wrangste vruch» ten der armoede, en der vertwijfeling ! Zie dan elk
))toe! - » Zjt nuchteren en waakt! Leeft matig en
»godzalig!" - Ook uwe betamende wenschen zullen
>»verhoord worden ; - ook uwe pogingen ter uitbreiding
» van deugd, en goede zeden niet ijdel zijn in den Heer . -"
[Amen .] (*)
(*) Ref. heeft in dit overgenomene stuk de interpunctie
enz . des origineels zorgvuldig behouden, ofschoon hij anders
fuel eens corrector had willen zijn .
Geschiedenis der Israeliten, voor de t~den van Jezus,
doors . s . B E SZ . Tweede Druk . XIde en XIIde Deel.
Te Amsterdam, b j J . F. Schleijer . In gr . 8vo . Te
zamen 833 bl. B~ Inteek . f 6 B jbelsch Huisboek, of Christel~ke Overdenkingen over
sommige .B~belplaatsen des N. T., vooral ingerigt voor
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huisel~*k gebruik, door A . R A D IJ S, Predikant te Doesborgh . Ylde Stuk . Te Doesborgh, b~ Kets en Lambrechts . In gr. 8vo . 255 blU f 2-50 .
B~belatlas, voornamel~k ten gebruike b~ de B~belvertaling van VAN DER PALM, door G . H . VAN SENDER,
Ilde .4flevering . Te Leyden, b~ D. du Mortier en
Zoon . In 4to . 16 bl. Met 4 Kaarten . f1 - 80 .
B~beloefeningen , ten gebruike b~ den B~belschen Almanak . Een Dagboek voor Godsdienstige Huisgezinnen.
XII Stukjes . Te Dordrecht, bij H . Lagerwey. In
gr. 8vo . f 3 - .

V

an bovenstaande geschriften behoeven wij niet meer
dan bloote aankondiging to geven . Het eerste is het laatste
gedeelte van cenen herdruk ; de twee volgende zijn vervolgstukken van vroeger bepaalder beoordeelde werken .
Met deze beide Deelen wordt de nieuwe druk van het
uitstekende werk van den zaligen HE s z besloten . Het
voorlaalste behelst de Iaatste gedeelten der Bijbelsche geschiedenis, met cone kaart van Judea. Het laatste ontvouwt de lotgevallen der lsraeliten, van den tijd of dat
de Bijbelsch-kanonieke verhalen eindigen , tot op de geboorte van J E z u s . Deszelfs inhoud is dus minder algemeen bekend . Ref, twijfelt Diet, of men zal het met groote
goedkeuring lezen . Het tweede Hoofdstuk van het Vlllste
Boek heeft bijzonder veel belangrijks en aantrekkelijks ; het
stelt den burgerlijken,maatschappelijken, zedelijken, godsdienstigen, wetenschappelijken toestand der Israelitische
natie in en buiten Judea voor, omtrent den tijd der geboorte van J E Z U S C H R I S T U S, waardoor niet alleen over
vole klcine bijzonderheden in de Evangelische verhalen cen
aangenaam licht verspreid , maar de lezer als 't ware in
then tijd bij de Joodsche natie ingeleid wordt . Wij behoeven niet to zeggen , dat HE s z dit aangename onderwerp
geenszins oppervlakkig behandelt . Ook het daar'op volgende
Hoofdstuk, dat de destijds gekoesterde verwachtingen aan-
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gaande den Messias uiteenzet, is zeer belangrijk ; terwiji
bet slot een algemeen overzigt bevat van hot ontwerp en
den zamenhang der Goddelijke beschikkingen, sedert de
ballingsebap, en in de gansche geschiedenis der Israeliten, van haar begin af, tot dat zij zich met de geschiedenis
van JEZUS CHRISTUS en zijne Apostelen vereenigt ; met
andere woorden, cone zamentrekking van hot bepaalde
pragmatisehe oogpunt, waaruit uEsz de Bijbelschc geschiedenis gewoon was to beschouwen . Wij moeen dan ook
erkennen, dat do vernieuwde lezing van dit werk den Ref.
heeft bevestigd in bet denkbeeld, zonder hetwelk do geschiedenis des 0 . V. veel van haar belang mist, dat J E Z U S
CHRISTUS bet middelpunt van Gods openbaring in den
Bijbel is, en dat men in zekeren zin niet slechts kan,
maar ook moot zeggen , dat de geest van C x R I S T U S in den
ganschen Bijbel leeft ; eon oogpunt, dat in onze dagen meer
op den voorgrond gesteld wordt, en vroeger , b . v. in Leerredenen over de geschiedenis van hot 0 . V., wel tons to
veel word over hot hoofd gezien . HESZ zag dit in geenen
deele voorbij . Wij danken in den geest den zaligen Schrijver voor bet nieuwe nut, en mij molten or bijvoegen vermaak , dat zijn werk ons heeft verschaft .
Den uitgever is men bij bet einde van deze zijne onderneming alien ]of schuldig voor do uitmuntende wijze,
waarop hij aan hot vertrouwen der inteekenaars beantwoord
heeft . Druk en papier verdienen lof ; do correctie is naauwkeurig, (allcen in D. XI vonden wij, bladz . 49, Assipie
voor .EAsyrie, en bladz . 138 eenen man in den eersten
naamval ; andere herinneren wij ons niet) en de prijs in
vergelijking van de hedendaags aangenomene gelijkheid van
centen en bladz~den, zeer matig . Jammer is bet, dat
geen Register hot gemakkelijke gebruik van dit werk bevordert . Vroeger was men met dit bijvoegsel wel eons wat
gul ; thans bckomt men bet to zeldzaam . Een laatste deel,
dat do lotgevallen der Israeliten van JEzus tijd of tot op
de verwoesting van Jeruzalem en de slooping van den Joodschen Staat bevatte, zou -- maar dit betreft hot werk
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.elf - hadde nESZ bet er aan willcn toevoegen, bet geheel waardig besloten hebben .
Met dit stuk besluit de Eerw . RADIJS zijne stichtelijke
behandeling van de voornaamste geschiedenissen des N . V.
Het bevat, in XXI Vertoogen, de Handelingen der Apostelen (Hoofdst . XII-XXVIII) op de reeds uit de vorige
stukken bekende manier des Schrijvers . Van den Bladwijzer der behandelde Bijbelplaatsen (in de VI Stukken) is
bladz . III , IV (Markus, en Luk . I_IX) niet afgedrukt,
maar een wit blad gebleven , ten minste in bet ons toegezonden exemplaar. De voordragt is hartelijk , en de geest
regt Christelijk . Wij meenen den veelschrijvenden Heer
RA. D Ij s opmerkzaam to mogen maken op eene matheid,
die zijnen still ontsiert . `dVij vinden haar b . v . op de twee
laatste bladzijden herhaaldelijk . ))Reeds heeft hij ze ontvangen, die onverwelkelijke kroon" ; voor : Reeds heeft
bij die, enz . ))En deze opmerking, waartoe moot zij ons
aansporen ?" n En eens ontmoeten wij ze daar boven , de
gezaligden ." Deze wijze van stileren moot niet aldus ieder
oogenblik herhaald worden .
De tweede Aflevering van VAN sENDEN's B~belatlas bevat de kaarten van Egypte, Arabie, Palestina, verdeeld
in de stammen van Israel, en hetzelfde land na Tosua's
dood tot op David's alleenheersching, met de beschrijving .
Beide laatstgenoemde Kaarten verschillen zeer weinig . Enkele steden en plaatsen staan slechts op cen van beide .
De stichtelijke dagvertoogen bij den B~belschen Alma
nak, waarvan wij hierboven den titel opgaven, verdienen
lof, wat den geest en de bewerking aangaat . Aanwijzing
van gepast gezang zou men er bij mogen verlangen . Deze
onderneming prijst zich ook aan door goedkoopheid, en
verdient voor bet vervolg alle aanmoediging, vooral wanneer de maandelijksche afleveringen tijdig verzonden worden . Meer kunnen wij van dergelijke, uit hunnen aard
periodieke geschriften niet zeggen, en melden daarom met
een woord, dat het
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B~belsch Dagschrift ter bevordering van huiseqk geluk,
of aanleiding tot Godsdienstige Overdenkingen op iederen dag des jaars ; to 'sGravenhage, b~ A. Kloots.
f 4-80,

meermalen door ons aangekondigd, nog altijd loffelijk vervolgd wordt ; zoodat wij dit Dagschrift, vroeger door den
Eerw . VAN SPALL bewerkt, gaarne aanprijzen .
De bewegingen in de Nederlandsche Hervormde Kerk, in
de jaren 1833 tot 1839 .

Uit de bronnen, en met in-

lassching der voornaamste'Actestukken, verhaald door
X.

In het Hoogduitsch uitgegeven door Dr .

GIESELER ,

J. C. L.

HooglL in de Kerkgesch . to Gottingen . Met

de Voor- en Slotrede des Hoogduitschen Uitgevers, en
eenige B~voegselen des Schr~vers, vooral dienendeter
voortzetting van het verhaal tot in 1841 .

Te Rotter-

dam, bq van der Meer en Verbruggen . 1841 .
8vo . Hr en 250 blU f 2 - 40 .

In gr .

1840,
II et was eon niet gewoon verschijnsel, toen in work,

to
een Hoogduitsch
uit
het Nederduitsch verhaald, in bet licht verscheen, zonder
in de oorspronkelijke taal des Schrijvers to zijn uitgegeven .
Ofschoon deze noodig geoordeeld had, zijnen naam onder
de hitter X . verborgen to houden, was die van den Uitgcver,, den beroemden Hoogleeraar in de Kerkgeschiedenis
to Gottingen, Dr . G I E S E L E R, voldoende waarborg voor de
bevoegdheid des Schrijvers, en waren de mededeelingen
van ofl•I ciele en openbare stukken zoodanig , dat men, ter
waardering van het geschrift, de kennis aan den Autcur
ontberen kan . Genoemde Hoogleeraar hecht er niet geringe waarde aan, en het heeft niet alleen in Duitschland,
maar ook reeds onder de Protestanten in Frankr~k, de
aandacht getrokken ter lezing . Ofschoon het onder ons
reeds bij eenigen in het Hoogduitsch is bekend geworden ,
achten wij het verre van overtollig, dat de Boekhandelaars
Hamburg bij
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VAN DER MEER en VERBRUGGEN dit bock, onder den
bovenstaanden titel, hunnen landgenooten aanbieden . Spoe.
dig na de verschijning in bet Hoogduitsch hadden zij hot
ter vertaling aangeboden . Later vermoedden wij uit de
dagbladen, dat zij hot oorspronkelijke opstel van X . zochten
to bekomen ; en dat zij daarin geslaagd zijn, verheft nu de
latere Nederduitsche nag boven do vroegere Hoogduitsche uitgave ; terwijl wij ons anders met cone vertaling van cenevertaling zouden hebben moeten vergenoegen, hetwelk ons to onaangenamcr zoude geweest zijn , daar hot oorspronkelijke toch
bij ons to huis behoorde. Nu hebben wij or do vertaling
bij gewonnen van do hoogstbelangrijke Voorrede van Prof.
G I E S E L E R, welke echter hier gesplitst wordt in cene Vooren Slotrede ; hetwelk gocdkeuring vinden moet, omdat hot
gewigt van de laatste, hot voornaamste gedeelte, eerst na
do lezing van hot work zelf regt kan gevoeld worden .
Uit eon bijvoegsel bij den titel en eene aanteekening onder do Voorrede van GIESELER ziet men, dat do Nederduitsche uitgave ook nag meer bevat dan bet Hoogdaitsch .
Dit mogt men , wegens bet later gebeurde, verwachten , on
hot is behoorlijk door [ ] onderscheiden .
Een korte brief van X aan Dr . GIESELER, die op de
Voorrede van dozen volgt , doet ons zien , dat wij aan do
uitnoodiging van den laatsten doze mededeclingen verschuldigd zijn.
Hot work zelf is verdeeld in drie Hoofddeelen : 1. Voorbereiding en aanvang der bewegingen, bl . 4-48 . II. Geschiedenis der kerkelijke bewegingen over hot gezag der
symbolische boeken . (Wig zijn gewoon to spreken van
Formulieren van Eenigheid) 1833-1835, bh 49-147 .
III. Gevolgen der vroegere bewegingen en tegenwoordigo
toesiand der Christelijke Kerk in Nederland, 1835-1839,
hl . 148-234 . Dit laatste Hoofddeel is onderscheiden in
vier afdeelingen : 1 . Regterlijke gevolgen, bl . 149-163.
2 . Staatkundige gevolgen, bl . 163-199 . 3 . Godgeleerde
gevolgen, bl . 199-206 . 4. Eenige wenken over den togenwoordigen toestand der Christelijke Kerk in Nederland,
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bl . 207-234. Het eindigt met de Slotrede van Dr . GIESELER, bl . 235-250.
Uit deze opgave ziet men reeds, dat dit bock , indien de
Schrijver voor zijne taak was opgewassen , ook na alles ,
wat over bet bier behandelde onderwerp reeds geschreven
is, nog de belangstelling van onze Christelijke landgenooten in hooge mate zal kunnen waardig zijn . Ofschoon Rec .
niet alle bijzonderheden heeft kunnen nagaan , is bet hem
toch in vele gebleken, dat hier met kennis van zaken geschreven is, en regt geschikt om tot een meer gegrond
oordeel to leiden , dan men doorgaans nog aantreft . Bovendien houdt dit geschrift blijvende waarde voor ieder,
die uit eigene oogen zien en met den gang der hier bedoelde kerkelijke bewegingen van nabij bekend zijn wil,
doordien bet eene verzameling behelst van Actestukken,
ten aanzien van bet wezcnlijkste , dat hier in aanmerking
komt, zoo volledig, als wij die tot hiertoe niet bezaten .
Het geeft : 1° . Stukken, die van de Regering zijn uitgegaan, van de Circulaire of d . d . 17 Maart 1814, aan de
Kerkeraden gerigt, over de Evangelische Gezangen , tot
bet laatste besluit des Konings aangaande de Afgescheidenen, d . d. 9 Jan . 1841 . - 2° . Brochures en Adressen,
zoo van degenen, die sommiger afscheiding van de Hervormde Kerk hebben voorbereid , als van de zich afscheidenden zelve, en uittreksel van bet nicest kenmerkende in
bet Reglement voor de afgescheidene Gemeente to Utrecht .
3° . Belangrijke oordeelvellingen, Rapporten en Besluiten,
op deze zaak betrekkelijk, van eenig Kerkelijk Bestuur,
vooral nit de Hand. van de Alg. Chr . Synode der Nederl. Herv . Kerk, van deAanspraak af, waarmede in 1833
de Synode geopend werd, tot bet Rapport van 1841 ; gelijk
ook de Herderlijke Brief aan de Nederd . Herv . Gemeente
to .Amsterdam van al hare Predikanten, 1 Febr . 1836 .
4° . Verslag van de voornaamste kortere en meer uitvoerige
gescbriften, ter zake van de bedoelde geschillen uitgegeven, zoo wel van den kant der Bilderd~ksehe partij en
die der Afgescheidenen, als van andere zijden . 5 . Ken-
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schetsing van de godsdienstige rigting van cenige Tijdschriften : Godgel. B~dragen , Nederl. Stemmen, 01 ftak,
Reformatie, JPaarheid in liefde .
Dit alles komt hier niet voor bij wijze van B~lagen,
maar wordt in bet verhaal opgenomen, zoodat dit niet
slechis eigene beschouwing van den Schrijver geeft, maar
den stand der zake als aanschouwen dcct .
Een doorloopend verslag kunnen wij van dit, in bijzonderheden zco rijke, gescbrift hier nict geven . Hot worde
gelezen . Dan kan men den gang der bewegingen van stag
tot stap volgen . De wederzijdsche partijgezinden zullen
er wel niet door vereenigd worden, want vie tot eene
partij behooren, hebben partijoogen ; zij beginnen met
geel of wit of zwart to zien, al heeft hetgene zij zien niets
van die kleur . En hoe consequenter zij nu redeneren , hoe
meer zij van de waarheid afraken, omdat de onderstelling,
van welke zij uitgingen, bezilden de waarheid was . Zulken zijn niet to onderrigten . Maar wie onpartijdig de zaken
wil leeren kennen, vindt zich hier daartoe in staat gesteld,
en zal zich aan den Schrijver vcrpligt gevoelen , al ware
hot ook , dat hij hier en daar , of zelfs over hot geheel, in
beoordeeling van hem meende to moeten verschillen . Wat
ons aangaat, wij stemmen loorgaans met den man in , die
met een holder verstand, warmen Christenzin en bezadigde
liberaliteit gescbreven heeft . Zorg is or aan do nasporingen
niet gespaard ; bet gevondene wordt naauwkearig en beknopt medcgedeeld ; en menige bijzonderheid wordt hier
opgehelderd, zoo als hot alleen geschieden kon door dengenen , die van nabij met hare toedragt bekend was.
Pooral heeft de Schrijver ook wMel gedaan, dat hij, door
H. I . vooraf to zenden , de bewegingen, waarop hij de
aandacht vestigt, in verband brengt met hetgene haar voorbereidde . Dit wordt dikwerf uit hot oog verloren en alzoo
hot geschil nit zijn verband gerukt . De Schrijver doet opmerken, hoe met 1795 de betrekking van de Nederlandsche Hervormde Kerk veranderd is, en hoe daaruit als van
zelf wijzigingen van bestuur enz . voortvloeiden, die, ofschoon ook nog aart gebreken lijdende, alleen gelaakt en
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gesmaad kunnen worden door degenen, die, liever dan
met den tijd voort to gaan , de Kerk alleen in den stand
van vroegere dagen gelukkig droomen . Bijzonder verdient
hier ook gelet to worden op hctgeen over s I L D E R D Ij K en
zijne lecrlingen gezcgd wordt, en dat in betrekking tot de
kerkelijke zaken wel eons to weinig wordt in het oog gehouden .
In bet Hde H . komen nu de bedrijven van D E n o c K en
S c a o L T E ter bane , en de nasleep , welken die gehad hebben . Vooral zijn de berigten omtrent den eerstgenoemden
zeer naauwkeurig ; zoo ook die omtrent de aanleiding tot
bet uitgeven van H o F S T E D E D E G R o o T 'S Gedachten ; en
scherpzinnig de opmerkingen over de gelegenheidsschriften
van de Nederl. Stemmen, H E R I N G A, E N G E L S en z . De
loop dezer zaak bij de Synode is ook tot hiertoe voor het
publiek nog nict z66 bekend gemaakt, als pier geschiedt .
In H . III. wordt 1° . nogmaals beknopt en duidelijk bet
geschilpunt over de handelingen der Regterlijke magt tegen
de Separatisten behandeld ; 2 0 . wordt aangewezcn , hoe de
Hooge Regering, cerst onder W I L L E M I en later onder
WILLEM II, zich ten opzigte van deze partij gedragen, en
tot Welke verschillende beschouwingen zulks aanleiding gegeven heeft ; 3 0 . wordt vooral uit den geebt van verschillende Tjdschriften afgeleid, welke gevolgen de strijd heeft
opgeleverd voor de Godgeleerdheid . Dc wenken, Welke de
Scbrijver hier 4° . nog heeft bijgevoegd, versieren dit ge_
schrift door eenvoudige opmerkingen, zoo als alleen gemaakt worden door hem, die met een mild gemoed cen'
diepen blik slaat in de gesteldheid en ontwikkeling van
geest, waardoor zich onze natie, met betrekking tot Godsdienst en Christendom, kenmerkt . De waardige hulde , hier
aan den onsterfelijken VAN aEUSDE gebragt, is een juweel
van dit book, en de tegenstelling van hem en zijne school
tegenoVer B I L D R R D Ij K en de zijne is treffend .
Wij zouden gaarne meer aanhalen, doch moeten ons beperken . Onder de stukken, welker vermelding wij ongaariie misten , noemen wij : het Besluit , door Z . M . W I LLEM I, den 22 Sept . 1827 genomen, op een request van
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Ds . D . MOLENAAR, ter zake van zijn bekend en hier ook
vermeld Adres ingediend ; - het rondborstige antwoord aan
de Leeraren en Ouderlingen der Nationale Synode van
Schotland, op hunne vraag naar den staat der Nederlandsche Hervormde Kerk, door de Synode in de Latijnsche
taal gegcven, zoo als het door den Hoogl . BOUMAN was
voorgedragen, (zie Hand. 1839 . bl . 103-105) ; en onder de Tijdschriften, het Christeqk 1Vlaandschriftvan de
Ringsvergadering van Amsterdam . Voorts schijnt ons het
Groninger Godgeleerd Tiijdschrift wel met eenige vooringenomenheid geschat to worden ; en wij kunnen ons gevoelen Diet onderdrukken, dat DA COSTA, die Diet is blijvcn
stilstaan , maar bij vlijtig en zelfstandig onderzoek groote
vorderingen gemaakt heeft, we1 als zoodanig had molten
bekend gemaakt worden, tegenover hetgeen min gunstigs,
nit vroegeren tild , van hem moest gezegd worden .
Doch, men leze het werk van X ., zoo veel znogelijk, onbevooroordeeld , en overwege daarna de doordachic Slotrede van den Hoogl . G IE S E L E R , welke zoo zeer den meester
kenmerkt .
Wie, of in het welzijn der Nederlandsche
Hervormde Kerk in 't bijzonder, of in de erkentenis der
Christelijke waarheid in 't algemeen, belang stelt, zal hier
wijsheid kunnen leeren, of zich verheugen, dat zulke lessen
uit de Geschiedenis worden aangeboden . Ons verslag is reeds
to breed ; anders zouden wij gaarne Dog een en ander overnemen van hetgeen hier ter v' aarschuwing en besturing van
jonge Predikanten, ter bcoordeeling van den invloed van
Dichters en Regtsgeleerden op kerkelijke zaken, en ter
waardering van den formulierstrijd enz, wordt ontwikkeld .
G I ES E L E R schreef voor Duitschland. Maar het is bier
ook : mutato nomine de to fabula narratur . Hij hebbe
ook voor Nederland nict to vergeefs gesproken !
B~drage ter genezing der Longtering, in wezenqk verband met de zoogenaamde Spekkuur en de door
M AD G E
11 E D o

aangeprezene geneesw~ze, van Dr. u.

RA-

PAL-

, praktiserend Geneesheer to Bert n . Naar hel

212

U. PALMEDO

Hoogduitsch, door w . I. I M M INK, Stads-Doctor to
Alkmaar. Te Amsterdam, b~ J . M . E . Meijer . 1841 .
In gr . 8vo . VIII en 87 bl. f 1- :

Dr.

I M M I N K aanvaardde de vertaling van dit werkje,
omdat cen antler daarin verhinderd word . Uit ondervinding kan do Vertaler niets zeggen, noch ter aanbeveling
noch ter afkeuring van de door Dr . PALMED0 bekend gemaakte waarnemingen, dat do inademing van hot oleum
animale foetidum de longtering genezen zal . De korte
Voorrede van eerstgenoemden doet echter eenen goeden
dunk opvatten van zijne wetenschappelijke wijze van zien ;
en dat zich hem nog Been geval van phthisis pulmonalis
heeft voorgedaan, hetwelk hij volgens do in hot work aangeprezene geneeswijze behoorl~k zou hebben kunnen of b
voorkeur zou hebben willen behandelen , onderscheidt hem
van anderen, die al ligtclijk zulk eene gelegenheid zouden
to baat nemen, om or naam mode to maken en or voordeel mede to doen . - Zulk eene wijze van zien en handelen draagt echter op den duur betere vruchten dan hij
bcjaagt, die op cone tegenovergestelde wijze werkzaam is
ten nadeele der kunst en meestal ook voor zichzelven .
De bedoeling van Dr. PALMEDO, met zijne waarnemingen ter behartiging en beproeving over to leggen, kan,
wat or ook van zijn moge, nuttig worden ter bestrijding
van eene ziekte, welke, wij zeggen dit met den Vertaler,
ook ons maar al to dikwijls met weemoed vervulde en nog
dagelijks blijft vervullen . Do Schrijver moge van de juistheid z~ner ervaring overtuigd wezen, - hot worde ons
niet ten kwade geduid, dat dezelve door ons in zoo verre
in twijfel getrokken wordt, als wij or geen algemeen gunstig denkbeeld van kunnen voeden .
Dr . P A L M E D O kreeg aanlciding tot hot nemen zijner
proeven door die van Dr . R A M A D GE in zijn met zoo grooten ophef aangekondigde work : de Longtering kan genezen worden, (*) waarover ook in ons land, in sommige

(*)

Zie de beoordeeling in de

1838 . No . 1, bl. 13, No . II, bl . 55 .

Vaderl. Letteroef. voor
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nieuwspapieren, de trompet gestoken word, zoodat Arlequin slechts aan do volledige komedie scheen to ontbreken .
Hot verwondert Dr . PALMED0, dat do mededeelingen van
R A M A D G E niet alleen op hot vaste land, maar zelfs op de
Britsche eilanden , zoo al in geene volstrekte vergetelheid
zijn geraakt, dan toch op eene zekere onverdiende wijze
verwaarloosd worden . Dit is doorgaans het lot van aankondigingen, welke den toots der ondervinding zoo slecht
kunnen doorstaan . Wij voor ons meenen wel onderrigt to
zijn , dat de handelingen van Dr. R A MA D G E omtrent dit
geheele onderwerp niet zijn geweest zoo als zij behoorden
to zijn , en alzoo geenerlei gegrond vertrouwen konden
inboezemen .
De geneeswijze van Dr. RAMADGE, hoe onvoldoende
over het algemeen, had toch de aandacht van Dr . PALWij kunnen echter niet nalaten to zegM E D O opgewekt .
gen, dat wij met hem niet denken, dat de geneeswijze van
RAMADGE over hot geheel juist is .
Zal cone geneeswijze
juist zijn, dan moot zij niet, als bij uitzondering, door do
natuur begunstigd en door de kunst bewerkt worden . Of
liever , men gaat to verre , wanneer men op enkele zeldzame gevallen dadelijk eene algemeene geneeskundige theorie bouwt, en daaruit gevolgen en uitkomsten afcidt, zonder door eene rijpe en mime ondervinding gerugsteund to
zijn . Dit is do empeiria rationales niet, waarvan Dr . I MM IN K in zijne Voorrede spreekt .
Ondanks den goeden dunk, welken Dr . PA L M E D O van
de geneeswijze van Dr . R A M A D G E koestert, komt hij or
als van zelf toe, hot ontoereikende der aangeprezene hulpmiddelen, waarin toch eigenlijk de kracht der geneeswijze
moet liggen, aan to wijzen .
Daarenboven, en dit zal wel hot grootste struikelblok
blijven voor do genezing der tering, zoo wel van die, welke
van de longen uitgaat, als die in de luchtpijp en bet strottenhoofd zetelt, dat eene plaatselijke geneeswijze , -- daar
wil men toch been - die dadelijk op do inwendige oppervlakte der long ial werken, welke do daartoe gebeBOEKBESCII . 1842 . NO . 5 .
P
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zigde middelen mogen zijn , met eon nimmer rustend werktuig in aanraking meet komen . Hoe op de zich steeds
uitzettende en weder zamentrekkende longcellen cene
dunne vetlaag (bl . 71) kan vasthechten, verklaren wij niet
to kunnen bevatten . Rec, meet echter tot zijne verontschuldiging zeggen, dat hij met de geneeskunde ook de
ontleed- cn natuurkunde beoefent . En Dr . PALMEDO verbergt ook op onderscheidene plaatsen de moeijelijkheden
niet, welke de genezing der longlering in den weg staan .
Er zijn doorgaans maar al to vole , ondanks alle aangeprezene middelen, de heilzame Gomma zelfs nict uitgezonderd !
Het middel, door Dr. P A L MED O als hoogst bclangrijk
ier bestrijding van de longtering beschouwd, is bet oleum
animate foetidum ; en dit middel vermag de longtering
daardoor to genezen, dat bet cenen asthmatisehen toestand
voortbrengt, die eene gunstige verandering in de ziekclijke
gesteldheid der longen ten gevolge heeft . Wij zouden echter Dr . PALMEDO in bedenking geven, of do blaarachtige
uitslag, door hem na do aanwending van bet oleum animale foetidum waargenomen, wet inderdaad van zoo weinig belang voor den gang der zickte was, als hij dit doet
voorkomen .
Doch wij kunnen in alle doze bijzonderheden nict treden
in een Tijdschrift, hetwelk niet bij uitsluiting aan de Geneeskunde toegewijd is . Ook om deze reden hebben wij
ons verpligt gevoeld , eon waarschuwend woord to zeggen ,
zoo wet voor zulke Geneeskundigen, die alto vaardig, ook
met eon good doel, aan zulke middelen dadelijk en onvoorwaardelijk geloof slaan, als voor hen, die door Courantengerucht,als in der tijd de genceswijze van RAMADSE
gemaakt heeft, zich en andere ongelukkige lijders laten
verbijsteren . Ondanks doze waarschuwing verdient dit geschrift van Dr . PALMEDO evenwel meer dan gewone aandacht. Hij doet zich over 't geheel als wetenscbappelijk
Arts voor. Vele redeneringen getuigen van behoorlijke
ziektekennis ; maar bet schijnt hem aan ontleedkundige nasporingen to haperen ; en die in bet ontleedkundige dezer
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ziekte niet to huis is, vervalt, tegen zijne bedoeling, tot
verkeerde redeneringen en gevolgtrekkingen .
Op bl . 35 is verw~dering in plaats van verw~ding blijven staan ; ter onderscheiding vergelijke men bl . 83 . Uitdrukkingen als : de lagere sferen der vegetatie ten koste
der hoogere woeheren hadden wij gaarne door den Vertaler
verbeterd gezien ; desgelijks hover gelezen longzelfstandigheid dan massa. .,lanvoeren voor aanhalen enz . verraden
steeds bet gemis van cen' behoorlijken voorraad van woorden in onze taal, die tech waarlijk niet arm is .
De Familie van Eikenstein, of beschouwing van de ware
Godsdienst des harten . Door T . VAN SPA L L . Te
Utrecht, b~ L. E . Bosch en Zoon . 18'11 . In gr . 8vo,
270 bl f 2 - 70 .

Dc voorlezingen en gesprekken der familie van Eikenstein

zijn alleen do vorm, gclijk bij do bekende Familie van
WYaardenstein . Hot wezenlijke bestaat in cone vertaling
en verkorting van Leerredenen eens a beroemden Duitschen
Godgeleerden" over Rom . XII en Xlll . De Eerw . VAN
SPALL, die zich op den titel als Auteur voordoet, geeft
niet op, van wien alzoo de stof afkomstig is . Er is veel
nuttigs in, wat do zedekundige aanmerkingen aangaat .
Verklaring van bet behandelde gedeelte des Briefs van
PAnLUS zou men or echter vergeefs in zoeken .
Dat hot
Christeqke bijzonder uitkomt, melden wij met hooge goedkeuring. Ook is hot werkje in eenen goeden geest geschreven . Liefde tot God ; Christelijke heldenmoed ; ootmoed en menschenliefde zijn de voorname onderwerpen van
beschouwing. Wel wordt bier en daar een tekst aangehaald, then wij in een ander licht beschouwen ; maar elk
heeft zijne wijzc van zien . Ofschoon overigens aan ascetische schriften (maar aan welke soort van schriften ook ?)
juist geene behoefte bests , prijzen wij bet hier gegevene
gaarne aan . De oude van dagen, zal in do groote letter
ligtelijk genoegen nemen ; anderen denkelijk met ons van
P2
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oordeel zijn, dat er al zeer, zeer weinig op cene bladzijde
staat , en het bock bij gewonen letterdruk nagenoeg de
helft kleiner en - goedkooper had kunnen zijn . Het is,
om een' technischen term to bezigen, met studie gegrosseerd. Welligt in 't belang des uitgevcrs.
Apokryphen, uit het Hoogduitsch van r . c. s E u M E, uaar de
vierde uitgave, in het Nederlandsch overgebragt, en met
aanmerkingen op Nederland toegepast door s . P 0 S T H V M u s ;
met eene Opdragt aan het Vaderland vooraf . Te Dockum, bij D. Meindersma, Wz . 1840. In gr. 8vo. XX en
136 hl . f 1 - 60.

.pokryphen! eels zonderlinge titel, waarnit niemand inbond of form van dit bock ligt raden zal . De Schrijver verstaat er door (bl . 1) . zaken, waarvan men zoo niet regt
. weet, wat men maken zal" : de Vertaler en Aanteekenaar
paraphraseert bet, in zijn Woord aan den Lezer, (bl . XIX
van bet Voorwerk) .zulke gedachten, die niet van algemeen
gebruik,, noch door bet Ileerschend kerkelijk of wereldlijk
.gezag erkend zijn ." Het zijn ook meestal korte losse gedachten, ten getale van 361, (jammer, dat bet er geen 365
zijn I dan had men er voor elken dag van bet jaar eene to
bepeinzen) gezegden, stellingen of opmerkingen, meest van
staatkundigen of staatsburgerlijken inhoud, die door den
Heer P o ST a U M U s meest alien met eenige kortere of langere,
nicer of min beduidende aanmerkingen toegestemd of gewijzigd, opgehelderd of uitgebreid worden ; eene form van
schrijven, die voor de Auteurs misschien gemakkelijker was,
dan een doorloopend, wel zamenhangend, wet bestudeerd
werk zamen to stellen, maar die voor den Lezer juist niet
zeer behagelijk is, eene doorloopende lezing onaangenaam en
de beoordeeling moeijelijk maakt . -- Verder dient de Lezer
nog wel to weten, dat dit werkje in bet Hoogduitsch reeds
in 1806 en 1807 geschreven, en in 1811, een jaar na den
dood des Schrijvers, voor bet eerst uitgekomen is, en dus
nu, na 35 jaren, voor bet eerst vertaald wordt, hetwelk,
na alles, wat er, in de laatste 60 jaren, in de staatkundige
wereld gebeurd, en in de staatkundige denkwijze, door den
loop der gebeurtenissen, zoo wel ale door de gesteldheid der
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Volken en der enkele menschen, veranderd is, een zeertkanmerkelijk verschil maakt, en billijk doet vragen, of dit
werkje dan ook nu . nog van zoo veel .belang is, dat bet verdient in onze taal het licht to zien . Men vraagt dit to meer,
wamieer men, hetzelve doorloopende, ziet, dat bet eene
sterke democratische kleur draagt, en zich hier en daar aan
dezelfde overdrijvingen en hersenschimmige denkbeelden toegeeft, die velen in de dagen van zoogenaamde vrijheid, yelijkheid en broederschap bebaagden, (de twee eerste woorden vindt men hier ook no- wel eens vereenigd4 het laatste,
volgens eene latere editie van dit schoonklinkend opschrift,
weggelaten !) maar waarvan volgende ondervinding heeft
doen zien, dat men de schaduw voor het ligchaam, woorden
voor zaken nam . -- Recensent wil hiermede niet zeggen,
dat en 8 E U M E eil Zijn Commentator P 08 T H UH U s hier en daar
geen dingen geschreven hebben, die ook nu nog waar en
goed en bruikbaar zijn ; maar of bet zaak ware, dit werkje,
in eenen tijd, als de tegenwoordige is, waarin velen tot allerlei repristinatien geneigd zijn, to vertalen, te commentarieren en nit to rgeven, hieraan meent Rec . zeer to moeten
twijfelen . - Daarenboven is de wijze van zien, vooral van
den oorspronkelijken Schrijver, dikwerf eenzijdig, somber,
alles, vooral wanneer het de Grooten der aarde raakt, van
de ergste zijde beschouwende ; en de wijze van voorstelling
heeft niet zelden iets bitters en scherps, dat den Lezer voor
den Auteur geenszins inneemt .
De Beer P 0 8 T H U H U S, Predikant to Waaxans in Friesland,
(wien Rec . voor bet overige de eer niet heeft to kennen)
heeft intussehen goedgevonden, dit werkje met zijne annteekeningen in het licht to doen verschijnen, gelijk hij, een
jaar to voren, de Gedachten van P A s C A L in onze taal met
aanmerkingen uitgegeven heeft. Deze zucht nu, om ouden
Franschen of Hoogduitschen kost in een' nieuwen Nederlandschen schotel, met veel of weinig peterselie om den rand,
op to disschen, wil Rec . niet onbepaald laken : zij kan zelfs
in sommige gevallen groote nuttigheid hebben, wanneer het
oude jets van blijvende waarde, en ten onregte of bij toeval
in vergetelheid geraakt is . 's Mans uitgave van PASCAL ' S
Gedachten is dan ook in dit Tijdschrift voor 1841, N° . V,
bl . 200-203, met lof aangekondigd ; doch daar was hij ook,
meent Rec., meer op zijn eigen grondgebied, en sprak over
hetgene, waarin hij thuis was ; maar of dit bier wel zoo
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zeer het geval is, zou eene andere vraag zijn . -- Dat bet
hem aan Been warme vaderlandsliefde ontbreekt, hiervan getuigt zijne Opdragt aan hot Vaderland, in welke hij op den
Loon van hooge opgewondenheid den lof der Vaderen uitbazuint, en over de tegenwoordige gebreken, die er, naar zijn
inzien, in bet staatkundige bestaan, sterk declameert, en
wel cens dingen zegt, die aangematigd genoeg zijn, b . v.
waar hij beweert, (bl . XVI) dat n de groote meerderheid van
A de Staten-Generaal to weinig gevoel heeft van hare edele
i.bestemming, (om) waakzaam to zijn tegen alle inbreuk op
aen verkrachting van de grondwettige instellingen des Va.derlands ." - Er is eene mode in alles ; en zoo hoort men
thans dikwijls ook Schrijvers, die vrij wat jonger zijn dan
doze, nu eens als juichende, dan eon als huilende lofredenaars van onze Vaderen en van den goeden ouden tijd spreken : maar dan wilde Rec . aan die Heeren wel eens vragen,
wic zij toch door ), onze Vaderen" bedoelen, want voor velen
worden de Mannen van 1780, 1787 en 1795 ook al zoo zoetelijk hunne Vaderen . Ook wil hij aan den welverdienden
]of van vroegere geslachten geenszins ondankbaar knagen ;
maar hij han toch oik hiet vergeten, dat zij menschen,
feilbare menschen waren, van gelijke bewegingen als wij ;
iiiet vergeten, dat bet ook then al geen goud was, wat er
blonk ; niet vergeten, dat er ook bladen in hunnegeschiedboeken zijn, die men er zou willen uitscheuren, omdat zij
met blood en tranen onuitwisehbaar geschandvlektzijn ; niet
vergeten, dat tijden en omstandigheden, gedeeltelijk met,
gedeeltelijk zonder ons toedoen, zoodanig veranderd zijn ;
dat die Vaderen nit verschillende tijdperken, indien zij opstonden en wijs waren, ons zouden toeroepen : . Kinderen 1
a als bet tij verloopt, moet gij de bakens verzetten ." - En
wat zal nu, volgens nnzen Voorredenaar, bet remedie zijn
tegen de thans onder ons heerschende staatkundige kwalen ?
,,De regtstreeksche verkiezingen" 1 (bl . XVII .) De Heer
POST iUMUS heeft waarsehijnlijk den tijd niet met kennis
beleefd, toen Voiksstem, Volks- en Grondvergaderingen,
Clubs, Committes, Nationale Conventie, en wat niet al,
waarin de burgers van de Bataafsehe Republiek de lieve
Fransehe broeders naaapten, aan de orde van den dag waren, en die Rec ., hoe jong mensch toen ook nog, en hoe
onbevoegd ook then, om er over to oordeelen, zoo als bet
gnat, min of meer konden bekoren, maar die hem herin-

APOKRYPREN.

219

neringen genoeg hebben nagelaten, om hero in rijper' leeftijd to doen nadenken, wat er van die zoogenaamde volksstem en volkskeus en volksregering was, zoodat men er
waarlijk niet van zeggen kon : Vox populi vox Dei 1 (de
volksstem eene Godsstem 1) maar dat zij, hoe schijnbaarfraai
ook, niet anders dan op eene oligarchic van demagogen
konden uitloopen, en alzoo ook thans niet terug to wenschen zijn . - Doch bet is hier de plaats niet, om daarover uit to weiden ; en hiermede neemt dus Rec . van dit
boeksken afscheidt ; want moest zijne aankondiging of beoordeeling bestaan in eene gezette doorlooping en toetsing t
al ware bet slechts van de voornaamste der 361 stellingen
en van de daarbij gevoegde aanmerkingen, dan zou zijn verslag eene uitgebreidheid moeten hebben, voor dit Tijdschrift
niet gepast, en ook door den aaPd van dit werkje niet gevorderd .

Resume des negotiations qui accompagnerent la revolution
des Pays-bas Autrichiens, aver les pieces justificatives,
par L . P . J. VAN DE SPIEGEL, membre du corps equestre
de la province de Gueldre, secretaire de legation de S . M .
Ie Roi des Pays-bas . Amsterdam, chez J . Muller. 1841 .
8vo . 406 pag . f 4 - 70 .

J )e

Heer VAN D E S P I E G E L, de kleinzoon van den Raadpensionaris, geeft in dit werk een belangrijk verslag van de
onderhandelingen, die tijdens de omwenteling in de Oostenr#ksche Nederlanden onder bet bestuur van de Keizers sos EP a II en L E o P o L D plaats hadden . Hij kon hieromtrent
vele bijzonderheden en officiele stukken bekend maken, die
in zijn bezit waren, omdat de Raadpensionaris een der medeteekenaars der Conventie van 's Gravenhage was .
Bet resume zelve is verdeeld in vier Hoofdstukken, waarvan bet eerste handelt over den vorm der regering in de
Nederlandeh, de staatkundige en godsdienst ge hervormingen, die Keizer i o s E P II II invoerde, en die eenen hevigen
tegenstand on tmoetten . Bet Seminarium van Leuven , de keizerlijke bevelschriften worden in de uitvoering geschorst ; er
vertrekt eene deputatie nit Belgie naar Weenen ; de gewone
subsidien worden geweigerd ; terwijl de zittingen van de
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Staten van Braband en Henegouwen worden opgeheven en
de privilegien dier beide provincien ingetrokken . Ret tweede
Hoofdstuk begint met eene schets van de staatkundige gesteldheid van Europa . VAN DER floor, een der hevigste
Belgische patriotten, gnat naar Londen, 's Gravenhage en
Berlijn . Eene omwenteling breekt to Leuven uit ; vele Belgische misnoegden nemen de wijk op bet grondgebied van
bet Gemeenebest der Vereenigde Nederlanden. Comite van
Breda, en openlijke verklaringen des Keizers . De opstand
breekt uit . Affaire bij Crumpipen . VAN DER M E R s C R Generaal der misnoegden. Manifest van bet Brabandsche Volk .
Inneming van Gend . Onderhandelingen, wapenstilstand en
inneming van Brussel. Unie tusschen Braband en Henegouscen en traktaat van vereeniging tasschen alle de Belgische
Provincien . In bet derde Hoofdstuk zien wij de Belgische
agenten to Berlijn en to Londen ; de onderhandelingen tusschen de drie Verbondene Hoven ; de Conventie van Berlijn,
en de dood van a o s E P II II . Brief van zijnen opvolger L E OPOLD aan de Belgen .
Voorstanders van bet geestelijk gezag
en de Volksregering in Belgiie . Plunderingen to Brussel.
V A N D E R M E R S C II wordt in hechtenis genomen . Voorstellen
van Engeland aan de strijdende partijen . De Staten-generaal
der Vereenigde Nederlanden bieden hunne bemiddeling den
Koning van Hongar~en (LEOPOLD) aan . Pruissen is ook tot
de bevrediging werkzaam . Conferentien to Reichenbach ;
teekening der preliminairen . Request van hot Belgisch Congres aan den Koning van Pruissen . Ret vierde of laatste
Hoofdstuk verhaalt den marsch der Oostenrijksche troepen
naar Belgie. Hot Congres besluit, om hun tegenstand to
bieden . VAN E o P E N komt in 's Gravenhage . Onderbandelingen van bet Congres met de hemiddelende Mogendheden ;
hetzelve volhardt in zijne weigering . Verklaring van den
31 October en Manifest des Keizers . Hot Congres verzoekt
een uitstel, doch de Oostenrijksche regering weigert zulks,
doet zijne troepen de Maas overtrekken en Brussel weder
innemen . Brief van den Koning van Pruissen aan den Keizer. Conventie van 's Gravenhage, die een einde maakte
aan de Belgische omwenteling van 1790.
Dat is de zakelijke inhoud van dit belangrijk resume, waarbij cone verzameling van ofliciele stukken is gevoegd, die de
waarde van doze bijdrage tot de Geschiedenis van hot laatst
der 18de Eeuw nog meer verhoogen . Wij zien bier ook bet
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laatste bedrijf van de staatkundige rol van ons vorig Gemeenebest, en wij kunnen dit werk aan alien, die de Geschiedenis des Vaderlands beoefenen, aanbevelen, om bet naast
die van K R A IJ E N n o F z on R o e L L in hunne boekerij to plaatsen .
Uitgewerkte

Oplossingen der Rekenkundige Vraagstukken,

voorhomende in de Beginselen der Stelkunst van
D E GELDER,

co

Math . Nag . et Phil. Mat . Doctor, door j .

J . P A R T E K 0 E K,

C0B DE GELD ER,

B

D.

Leeraar voor de Wiskunst aan de Latijn-

sche scholen to Leeuwarden .

Met eene Voorrede van

Boogleeraar to Leiden.

W . J. Thieme. 1839 .

W

J A

JA-

Te Zutphen, bii

In yr. 8vo . IV en 155 bl. f 1-80 .

ij zijn zeker eenigzins laat met de aahkondiging van een
werkje, dat, zoo bet aan deszelfs bestemming beantwoordt,
reeds in veler handen is . be tijd, sedert de uitgave verloopen, heeft eehter aan de waarde van bet boek Diets ontnomen, en , zoover wij weten, is het Dog Diet, zoo als dikwijls bet geval is, door anderen verdrongen .
Van tot tot tijd hebben wij eene reeks verzamelingen van
vraagstukken, verschillende takken der wiskunst behandelende, aangekondigd ; hier wordt ons eene verzameliag van
uitgewerkte oplossingen van vraagstukken aangeboden, voorkomende in de Beginselen der Stelkunst van den Hoogleeraar
D E GELDER .
Deze vraagstukken behooren tot het gebied der
eerste en tweede magtsvergelijkingen, en zijn in bet werkje
behandeld, zoo als de onderwijzer dit gewoonlijk voor bet
bord doet, en laten, wat de duidelijkheid aangaat, niets to
wenschen over . De Schrijver zal ons gereedelijk toestemmen, dat tot bet uitwerken van deze vraagstukken meer tijd
en geduld dan wel groote inspanning vereischt wordt . Daarom
zullen wij bij de behandeling der oplossingen niet blijven
stilstaan, maar liever vragen, of bet oplossen van alle de
vraagstukken, in een leerboek voorkomende, goed en
nuttig is .
Zonder de Voorrede van den Hoogleeraar D R GELDER zouden wij met meer vrijmoedigheid zeggen : eenige enkele nitgewerkte vraagstukken zijn voor den leerling dikwijls onontbeerlijk ; terwijl bet meerendeel der vraagstukken strekken moet, om de krachten van den leerling to beproeven .
De opgave der uitkomsten zonder de uitwerldog is aange-
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naam, omdat, bij bet vergelijken van deze met de verkre .
gene uitiomsten, de verschillen aanleiding geven tot opsporing der genlaakte fouten . Voor den onderwijzer zijn uitgewerkte voorbeelden ook minder van belang ; de onder.
vinding toch leert, dat het opstellen der vraagstukken, ten
minste van dezulke, welke bier voorkomen, lastiger is dan
de uitwerking zelve . Bet geniis van uitgewerkte vraagstukken dringt den leerling, geduriglijk den raad en de voorlichting van den onderwijzer in to roepen, en maakt hem
oplettender bij de behandeling der zaken gedurende de
lessen .
Het spijt ons, dat wij in bet onzekere zijn, voor wie de
Beer P A N T E K O E R deze uitgewerkte voorstellen in het licht
gegeven heeft. Professor DE GELDER zegt in de Voorrede,
dat de Schrijver aanspraak verkregen heeft op de erkentenis der zich zelf leerende jeugdige beoefenaars derwiskunde,
welker aantal jaarlijks toeneelnt . Zou de Beer PANTEROEK
voor dezen zich at die moeite getroost hebben? Zoo ja,
dan bedanken ook wij den Schrijver voor zijne onbaatzuehtige pogingen ter uitbreiding en algemeene verspreiding
eener wetenschap, die de grondslag van alle andere is, en
kunnen gerust aan de zich zelf leerende beoefenaars der
wiskunde een werkje aanbevelen, van hetwelk Prof. D R
GELDER zoo veel goeds zegt .
De uitvoering laat, den aard van bet werkje in aanmerking nemende, weinig to wenschen over .
Letter- en Geschiedkundige Verzan¢eling van eenige Biographische B3drageu en Berigten, door Mr . JAN WIZLEM DE
cN* z, Bidder der Orde van den NederlandschenLeeuw,
Oud- Professor e nz . to Franeker. To Leeuwarden, bij
W . Eekhoff. 1841 . In gr. 8vo . 120 bl. f 1- 30 .

Onder dezen titel geeft de achtingwaardige

DE CRANE,

reeds vroeger door andere geschriften bij de Geschiedkundigen bekend, wederom eenige zijn& historische nasporingen .
Het boekdeeltje bevat wel gedeeltelijk voorheen medegedeelde, maar nu met bijvoegselen vermeerderde Biographische
Bijdragen . Bet biedt ons de volgende stukken aan : I . Be

Bidder JACOB WESTERBAEN. II . Lets over n . 8 . KAMPIIUYDe Familie HEMsTERHDIS. IV.

ZEN en zVs Graf. III .

J. W. D E

CRANE,

VC1iZA3IELING .

=3

V . Lofel#ke vermelding van de drie
.Franeker Burgers, BARKS EISMA VAN DER BILDT, HANS
V I . Be erkende wetenschappclijke
xIN .t en EISE E ssINGA.
verdiensten van EISE EISINGA gehuldigd. 1 . Overdragt van
bet Buis en Planetarium Van EISE EISINGA aan het Riik.
2 . Be Afbeelding van z. EISINGA aan de stad Franeher ge .
schonken, door Jonkheer J . O E BI N G A van IIumalda . 3. Hulde
nan de gedachtenis van E. 118 I N G A. 4. Eene , bij het of
eterven van c . EISINGA opgewekte, wetenschappelijke heries .
nering . VII. BAUKE EISMA VAN DER BILDT . VIII. VijffigjarigFeestvandenlloogleeraarEvERwINBs W4$sENBERGI[ .
Iloezeer wij in verschillende werken over ooze vaderlandsche Letterkundigen en Dichters veel van JACOB W E S T E RBAEN vinden aangeteekend, was bet echter eenzeergelnkkig
denkbeeld, die verspreide berigten bijeen to zomelen en bij
wijze van Redevoering bier eerie plaats in •te ruimen ; to meer,
daar vooral die, welke Van W E S T E R B A E N ' s geboorteplaats en
flood gewagen, nog al aanleiding tot verwarring zeuden kuunen geven . Wij houden llet er ook, na al bet hierover aan,
gemerkte, voor, dat SCHELTEMA dwaalt, door to zeggen,
flat W E S T E R B A E N in Dordrecht zoude gebortn zijn, daar alle
Sehrijvers er 's Gravenhage voor houden . In dezeifde Bedeveering vinden wij nog eenige niet onbelangrijke mededeelingen omtrent bet geslaeht NICOLA!, waaruit enze :ANUS
8 E C U N D U 8 gesproten is.
Van de verschillende uitgaven van
W E S T E R B A E N ' S gedichten vinden wij ook bier melding .geInaakt ; de geleerde Sehrijver geeft op hl. 32 eerie besehrijving van den druk in 1657 in 's Gravenhage bij ANT H o N I E
en J O H A N N E S T O N G E R L O O . Niet alleen is in deze uitgave
eene •titelplaat, waarop men beneden de afbeelding van Ockenburg ziet, maar bij de naauwkeurige opgave des Schrijvers verder van titelplaat en portret, schijnt hem ontgaan
to zijn, dat die uitgave nog eene afzonderlijke plaat, door
Mr . A D R I A E N NATHAN in koper gesneden, van di t B uitengoed des Dichters bevat, Iste D . Iil . 38 . Ref. heeft ze in
zijne uitgave van 1657 . Of zoude in alle exemplaren van
then tijd soms de afbeelding van Ockenburg nietvoorkomen?
Ilet stuk over n . R . K A M P H U Y Z E N en zijn graf is eene zeer
belangrijke aanvulling van hetgeen de Schrijver vroeger
plaatste in dit Tijdschrift, 1809, N° . V, bl. 207, en dient
voornamelijk, om x AMP H U Y Z E N van de daarin genoesndo
aantijging van den Veer POTTER to ontheflbn. Deie namelijk
IIoRATIUB VITRINGA .
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verhaalt, in iijne Reize door de oude en nieuwe Oostelijke
Departementen van bet Koningrijk Holland, enz . dat bet
E A M P R U Y ZEN was, die op con uithangbord voor zijn huis,
in de Hoogstraat to Dokkum, had laten schilderen een' Bijbel
.aan de eene en een spel kaarten aan de andere zijde . Zulks,
.zegt do Beer DIE CRANE, is Diet met K A M P H O T Z E N, maar
-met zekeren J O H A N N E S H I L A R I D E s, Conrector der Latijnsche
School en Boekverkooper in de Hoogstraat aldaar, geschied ;
en daar bet bovendien bekend is, dat dit in 1695 plaats
vond, is bet onmogelijk, dat zulks door K A M P H D Y Z E N zoude
gedaan zijn, daar doze reeds in 1627 gestorven was, en bet
lus bijna .70 jaren na 's mans overlijden heeft plaats gehad .
Over al de lezenswaardige stukken nit to weiden, is ons
doel Diet . Vonden wij in bet stuk de Familie H E M sT E R H H I s
eene menigte berigten omtrent dit geleerd geslacht, deszelfs
naam en wapen, niet minder belangrijk is alles, wat hier
over ELSE E I S I N G A voorkomt . Bet reeds door den Beer
SC H E L T E M A medegedeelde was zeer welkom ; doze hulde aan
dell verdienstelijken uitvinder en vervaardiger van bet beroemde Planetarium to Franeker is een waardig offer, aan
de kunde van dozen onzen landgenoot toegebragt .
Eene fraaije of beelding van bet wapen van H E M S T E R H 0 I s
wordt voor aan bet werkje gevonden . Druk en uitvoering
zijn net, en de zorg van den Leeuwarder Archivarius EEEH o F F waardig.
Ref. betuigt den werkzamen Grijsaard zijnen dank voor
hetgeen hij der letterkundige wereld nog in den laten avond
zijns levens heeft geleverd ; wenschende hem verder lust en
krachten toe, om hem, zoo veel doenlijk, nog met andere
belangrijke nasporingen en onderzoekingen to verrijken .
Wetboek van Koophandel, -net Aanteekeningen van Mrs .
C. D . A8SER, W . E . J. BERG, M . H . GODEFROI, J . W. TIJDEMAN en

Iste Boek .

J0.

DE VRIES, JZ ., Advocaten to Amsterdam .

Te Amsterdam, bii J . Muller. 1841 .

In gr .

8vo . I V en 128 bl. f 2 - 20 .

O

fschoon nog slechts bet eerste book van bet Wetboek
van Koophandel, verrijkt met de Aanteekeningen van de in
bet hoofd dozes genoemde Advocaten, ontvangen hebbende,
haasten wij ons met de aankondiging, ten einde bet bestaan

WETBOEK

VAN
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des werks, of althans het nuttige en zoo wel voor regtsgeleerden als handeldrijvenden belangrijke daarvan des to spoediger bekend to maken . Indien, gelijk to verwachten is,
het overige van dat Wetboek met dezelfde zorgvuldigheid behandeld worde, zullen wij een zeer geschikt handboek bekomen . Het plan des werks is aldus, dat men op elk
artikel, hetwelk daartoe aanleiding geeft, eene meer of min
uitvoerige aanteekening ontvangt, waarin als slotsom het gevoelen van de meerderheid der bedoelde Advocaten wordt
opgegeven, tenzij alleen dat een zeer bepaald verschil ten
opzigte van gewigtige vragen plaats hebbe, als wanneer van
de wederzijdsche gevoelens gewag wordt gemaakt . Bij de
mededeeling der Jurisprudentie heeft men niets slechts de
regtspraak der onderscheidene tegenwoordig in one land bestaande Collegian vermeld, maar ook de strekking Bier vonnissen, welke onder de Fransche wetgeving door Hollandsche
regters geslagen zijn, voor zoo veel de toen gedane beslissingen op de tegenwoordige wet nog van toepassing zijn.
Ons verder oordeel over dit werk zullen wij doen kennen,
zoo ras het volledig zal zijn uitgegeven .
.Nog iets ter take van het stelsel van in-, uit- en doorvoer
en 's Lands financieel belang dienaangaande, door e . E L I N K
STERK, JR .
Te 's Gravenhage, bij A. D . Sohinkel. 1841 .
In gr. 8vo. 46 bl . f ; - 60 .
B#drage ter regeling van het beheer der Dijk- en Polderbesturen en van de Con, flicten van Attributie, door Mr .
Raadsheer in het Provinciaal GeH . VAN S O N s B E E c K,
regtshof van Overijssel. Te Zwolle, bij W . E . Tjeenk
Willink. 1841 . In gr . 8vo . 65 bl . f : - 90.

D

e Heer A . E L I N K STEER, JR ., wiens staathuishoudkundige
kennis in hat vak der belastingen genoegzaam gebleken was
uit zijn werk : De Belastingen, vooral die van den Handel,
in verband beschowwd met bet algemeen volksbelang (*),
deelt in het tegenwoordige vlugschrift meer bepaald zijne bezwaren mede tegen het bestaande stelsel van In-, Uit- en
(*) Te Delft en to Amsterdam, bij
GROEBE, 1828 .

B . BRUINS

en

T. B .
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Doorvoer, sits veroorzakende eene groote administrative heslommering, eenen grooten materielen last, en een nog
grooter zedelijk kwaad ; terwijl de inkomst, die er door wordt
daargesteld, naauwelijks een vierde bedraagt van hetgeen de
inning dier belastingen aan de natie kosten meet . Dit laatste punt vooral wordt door juiste becijfering beivezen ; inzonderheid betoogt de Schrijver, bl . 28 en vervolgens, het
verkeerde der zoogenaamde, nit de wet ter bevordering der
belangen van den landbouw, van 29 Dec . 1835, voortvloeijende bageule, als slechts eene soort van agiotage bevorderende ; en hij toont aan, hoe de natie, die gerekend kan
worden bij de 300 miljoen jaarlijksche inkomsten to hebben,
indien zij daarvan jaarlijks 200 miljoen, behalve voor brood
en granen, aan verdere uitgaven verteert, alsdan daarvan
14 miljoen aan regten van in-, nit en doorvoer, mitsgaders
ten gevolge der graanwet, betaalt, seboon er slechts drie
miljoen zuiver van in de sehatkist komt . Daar wij toch eene
nienwe wetgeving op het stelsel der belastingen to gemoet
zien, hopen wij, dat hetgeen door den Heer srEnx, zoo
hier als elders, en . buitendien door zoo vele anderen, van
tijd tot tijd is aangevoerd, wederklank bij de Regering en de
Staten-Generaal moge vinden . Men vereenvoudige vooral de
administratie . De wijze van heffing is to kostbaar ; en joist
daarom behoeven wij zoo vele en zulke zware belastingen,
dewijl, near de bestaande wijze van handelen, geene verdere
bezuiniging meer mogelijk is . Doch die bezuiniging zal
mogelijk worden, wanneer men zoo weinig ambtenaren aanhondt, als tot inning der belastingen noodig is, maar geene
belastingen uitdenkt of de hefting omslagtig maakt, opdat er
tech vele ambtenaren zouden kunnen worden bezoldigd .
Be Raadsheer vex S 0 N S D E E C K, wiens Proeve over de zelfstandigheid en onafhankel#kheid der Regterl#ke Mayt (*)

reeds eenen tweederl druk beleefd heeft, levert in zijne hierboven aangekondigde bijdrage eene meestal if keurende beoordeeling der Coneeptwet op de Dijk- en Polderbesturen .
Doch de meeste zijner bezwaren zijn weggevallen door den
bijval, then zijne en andene opmerkingen bij de Staten-Generaal, en vervolgens bij de Regering, hebben gevonden .
Men vergelijke slechts het wetsontwerp met de wet zelve van
8 Oct . 1841 (Staatsblad, No. 42) . Alleenlijk kan het aan(*) Te Zwolle, bij n . A . n o rJ z a , 1829, 2 Dhelen .
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gemerkte over de Conflicten nu nog in overweging k omen .
be Schrijver wenscht eenvoudig de intrekking der bekende
Conflietbesluiten, en wil voorts geen de minste bepaling op
dat onderwerp ; echter, wil men Conflicten behouden, dan
natuurlijk verlangt hij eene wet op dat onderwerp . Met then
laatsten wensch kan Recensent zich bet beste vereenigen, en
ook de Regering draagt eene wet daarop voor . MI1ar wie
zal dan de regtmatigheid der opgeworpene Conflicten beoordeelen, en op welke wijze? - Naar ons voorkomt, kan er
aan eene beslissing door den Koning, nu de Ministers verantwoordelijk zijn, Diet meer worden gedacht : want de Ministers, die de beslissing contrasigneren, ziju zelven aan
bet hoofd der Uit •voerende Magt, ook de Minister van Justitie .
De Uitvoerende Magt zon dus partij en regter to gelijk zijn .
Maar de wijze van zamenstelling van den Hoogen Raad, voor
wien ook de Ministers to regt moeten staan, maakt bet Collegie tot meer dan een louter regtsprekend ligchaam . Het
is eene de jurisprudentie vestigende, de competentie regelende en de Grondwet handhavende Autoriteit . Bij opwerping van een Conflict van wege de Administrative Magt, zon
ons de Hooge Raad de beste scheidsman tussehen haar en do
Hoven en Regtbanken toeschijnen .
Ifekuba, Treurspel van E II R I I' 11) E S . hit het Grieksch vertaald door w. HEeKER . Te Groningen, bg P . van Zwe-

den. 1841 .

A Is

In yr . 8vo . 51 hl.

f : - 75 .

men nagaat, hoe niet zonder grond op de Ilekuba van
is aangemerkt, dat de cenheid van handeling er
aan ontbreekt, en er waarlijk twee afzonderlijke onderwerpen
in worden voor oogen gesteld, eerst de opoffering van P oL Y X E R A, en daarna de wraakoefening van H E X O B A Op POLYNESTOR, Diet wegens eenig verraad aan POLYXEAA, want
dan zou er meer cenheid in bet stuk zijn, maar om den
moord, aan den hem toevertrouwden P O L Y D O N I S gepleegd ;
- als men verder in aannierking neemt, hoe veel stuitends
de volvoering van een menschenoffer heeft, daar P O L Y X E N A
geenszins, gelijk ANTIGON'E bij SGPHOCLES, als eene nit een
godsdienstig - zedelijk oogpunt onschuldige, doeh tevens, in
geregtelijken zin, als overtreedster eener haar bekende verordening waarlijk sehulidige, tendood wtrdtverwezen, maar
EURIPIDES
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zjij integendeel als eene volstrekt schuldelooze, ten zoen der
schim van ACHILLES, zonder da t die schim ui tdrnkkelijk
Karen dood had gevorderd, geslagt wordt ; - ais men hier
nog bijvoegt, hoe het medelijden met H E V BB A eenigermate
in afschuw van hare wreedheid verandert, wanneer zij niet
siechts den verraderlijken en hebzuchtigell moordenaar van
haren zoon P 0 L Y D o H I s, den Thracischen Koning P 0 L Y X E 8To R, de oogen laat uitsteken, maar bovendien ook zijne onsehuldige zoontjes door hare medeslavinnen laat ombrengen ;
-- als men dat alles zich voor den geest brengt, dan wekt
het verwondering, dat de Heer H E c x E R j uist dit Treurspel
van E U R I P I D E s verkozen heeft, om het in Nederlandsche dichtmaat aan zoodanige beminnaars der letterkunde, die de Grieksche taal niet magtig zijn, mede to deelen . Want zij, die
Grieksch lezen, zullen toch wel genoeg en beter hebben aan
het oorspronkelijke, waarbij de jeugdige literator dan nog
onder anderen kan raadplegen bet Specimen literarium in
EDBIPIDISHecuham,door denlleerJ . BivERwAIJEX .(Utrecht,
l)lj J . A L T R E E R, 1833 .)
Wat nu de dichterlijke overbrenging door den Beer HECHER aangaat, zij is niet zonder verdienste, maar toch dikwerf stroef, hard en duister.
Wie zal bl . 1 in de woorden
den Vorst, die trotsch to moede
» Bet Thracisch ruitervolk bevestigt in zijn hoede ."
de eenvoudige en duidelijke woorden van E U R I P I D E S VS. 9
herkennen, ja wie zal Bet Hollandsch zonder behulp van het
Grieksch verstaan : t ixnraov %aav iv8& vwv 3opt ?
Niet beter is bl . 23 : (H E K U B A :)
Mijn dochter, waar to zien in zulk een zwerm van rampen
,En jamren, die om strijd met nienwe jamren kampen,_
.In wissling door e4kaar geslingerd, dat mijn hart,
Aan 't eene feed geklemd, in 't ander leed verwart 1
E a R I P I D E s heeft, vs. 580 en vervolgens
' w" kyxrsp, iux i73 Fag

8',r

(3A1 s xaz

v,

oro-NJ v orapovzwv' M"v 'yap k4WJAX; TO) ;,
zba' ivy fa JAE , orapaxaAEi a' s IE78sv uv
Avast rFS )AI &d8oxoq xcaxa"rv xaxo77 .
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Bl . 6 : 11l n grjjze is dood, voor min graze gemaal, is Been
geoorloofde ellipsis ; en staat er grijze voor grijsaard, dan is
het een Germanismus . Dat gansche couplet is vol harde en
duistere regels. Vrij gelukkig is daarentegen de Rei, bI . 18
en 19 (vs . 441-478 in het oorspronkelijke .) Maar wie kan
het onmiddellijk volgende bl . 20 (of vs. 479--482) welgeslaagd noemen ? E U R I P I D E s heeft
TAAOTBIOE .
7rou Tyv uvuo•cay aH oros ovcaw `IAiov
`Excugey icy

e s poctu , T pwu£es x6 pxc .
XOPOE .

avrH TE'Axg

COY ,

TaMM&i 3x , xe7T
HECKER

vw"z Fxovo" 9T~ 400,

sI ,

~VyxegxEwgE'vy ,sFIrAocq .

vertaalt :
,TALTIIYBIUS

D
D

(tot den Rei .)

Waar vinde ik a E K U B A , die eens uw stad beheerschte,
Trojaansche meisjens :t"

(lClinkt dit in onze taal niet to plat voor den treurspeltoon ?)
lie Rei .
a

D Lie, daar ligt zij op 't verweerdste,
(!)
Nabij u in het stof, gewikkeld in haar kleed ."

Als wij ons oordeel zamentrekken, dan valt het in U IL
Heer IIECRER goed to keuren, dat hij, tot eigene oefening,
van tijd tot tijd, eenig Grieksch Drama in Nederlandsche
verzen overgiet ; doch als hij soortgelijke voortbrengselen zijner pen aan het ongeleerde, maar toch beschaafde en smaak
bezittende publiek in het vervolg wil mededeelen, dan zorge
.hij vooreerst voor eene gekuischter bewerking, en ten tweede
kieze hij zoodanige stukken, die den hedendaagschen lezer
voor de Grieksche tragedie gunstiger stemmen kunnen .
Proeve van Javaansche Poezie, uit het Javaansche Heldendieht de Brd td - Jocdd , of de str#d der Bardthds ; een
Voorlezing ; door T . R 0 0 R D A , Hoogleeraar to Amsterdam .
0
BOERBESCII . 1842 . IIo . 5.
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T . ROORDA

To Leeawarden, bij G . T . N . Suringar . 1841 .
51 bl . f : - 75 .

In gr. 8vo .

ndien dit boekje ook geene andere verdienste bezat, bet
mist althans niet die der nienwheid van onderwerp . Weinige lezers zullen bet wel ter hand nemen, die bijna iets
van bet Javaansche heldendieht weten, waarover hier gehandeld wordt . Doch ook in andere opzigten wekt dat onderwerp zeer onze belangstelling. Teregt merkt de Hoogleeraar aan, dat Java, reeds sedert zoo lange jaren eene bezitting van 1Vederland, nog al to zeer onbekend onder ons is .
Eerst in den laatsten tijd heeft men zich op de kennis van
bet Javaansch beginnen toe to leggen, en daardoor den toegang geopend tot die van de Javaansche literatuur . Zij dagteekent nit eenen tijd van bloei en beschaving, waarvan ook
de overblijfselen in stukken van bouw- en beeldhonwkunst
nog aanwezig zijn . De literatuur, grootendeels van poetischen inhoud, draagt de blijken, dat de Javaansche beschaving van Indisehen oorsprong is . De twee groote Indische
heldendichten, de Rdmdjana en de Mahdbharata, zijn naar
Java overgebragt en voor de Javanen bewerkt. bet laatstgenoemde is door die bewerking een geheel nationaal dichtstuk geworden, waarvan het tooneel geheel op Java is verplaatst . Van dit dichtstuk deelt de Hoogleeraar hier eene
proeve mede .
Beschouwen wij bet stuk als zoodanig, dan is bet zeker
zeer gewigtig ; raaar bet laat, onzes inziens, toch nog alveel
to wensehen overig . De Hoogleeraar bestemde bet tot eene
voorlezing, 'zoo wij wel onderrigt zijn, voor eene gemengde
vergadering ; en daarvoor schijnt bet Rec . zeer weinig ge .
schikt. Het meet , voor de hoorders bijna onmogelijk geweest
Ap, de vreemd luidende namen der vele hier voorkomende
Dersonen to onthoudea, en daardoor den zamenhang goed to
volgen . De geheele voorstelling, gelijk de Redenaar zelf gevoelde, (bl . 12, 13) heeft ook dikwijls to veal vreemds, dan
.dat de voorgedragene proeven een gemengd gehoor konden
behagen ; bet kon bet dichteriijke en schoone daarvan moeijelijk beoordeelen ; met de zaken zelve onbekend, kon bet de
beschrijving niet naar waarde schatten . Of deze voorlezing
bijval .gevonden heeft of niet, is aan Roe . geheel onbekend ;
maar naar lien bijval zou hij het boekje zelve niet willen
beoordeclen . Ret onderwerp zelve is belangrijk ; bet Javaan-
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sche heldendichtverdient, blijkensdezeproeve, naderbeaend
to worden, en wij bevelen haar daarom aan alien aan, die
Wang in literarisohe studio stellen . Poor dezulken is dit
kleine boekje eon merkwaardig stuk, en zij zullen zich de
lezing niet beklagen . laar Rec . verbeeldt zich toch, dat
zij bet met hem betreuren zullen, dat de Hoogleeraar a o o R n s
den vorm eener voorlezing heeft gekozen, en daardoor zich
bepetikt beeft in datgene, wat hij leveren kon . Wij zouden
zoo gaame meer van den inhond van het dichtstuk kennen,
van den gang van bet geheel, opdat wij ons een eenigzins
aanschanwelijk beeld van hetzelve mogten kunnen vormen_
Daartoe ontbrak het natuurlijk bij eene voorlezing nan de
noodige ruimte . Daarin was niet moor to geven, dan eene
kleine proeve, en de aanhaling van eenige veorbeelden, die
van de dichterliijke waarde der voorstelling moesten getuigm .
Doch wij hadden wel gewenscht, dat de Hoogleeraar het gegevene had verrijkt met eene uitvoeriger beschonwing van
het geheele stuk, opdat wij in staat wierden gesteld ., eon
eenigzins gegronder oordeel over het geheel to vellen . Misschien voelt de Heer a o 0 a n A zich opgewekt, om ons nog
meer en volledigers aangaande dit onderwerp to schenken,
waarop ook het woord Proeve op den titel ons hoop geeft.
Zijne geleerde taalkennis stelt hem daartoe in start, en aan
belangstelling ho het geletterde publiek kan het, dunkt ons,
niet ontbreken . Ofschoon ons dus heklagende, dat wij Wet
meer ontvingen, danken wij hem voor het geschonkene# en
geven door die lalagt ache de getnigenis, dat wij zijneproeve
met graagte hebben gelezen . - Waarom sehrij€t zijn Hoop
geL poezie in plaats van pot'zg F
Alizwerue op den Grimsel. Ben Gedicht van 7 . J . L . TER
KATE .
Te Dordrecht bid' van Houtrijve en Bredius . 1840.
In yr . 8vo . 1W en 90 bl . f 2Van site Legenden is zeker die van den wandelenden Jood
de meest bekende, degene, die het levendigst blijft in de geheugenis der menschen. Zij leent zich op onderscheidene
wijzen uitstekend tot eene dichterlijke behandeling, en het
onderwerp, door den Heer T RN KATE gelcozen, heeft dus veel,
wat zich aanbeveelt . liij maakt gebruik van dat gedeelte der
overlevering, hetwelk verhaalt, dat A a A 8 V E a u s (de naanz
Q 2
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van den Joodschen wandelaar) driemalen op den hoogen G+'imsel, een Alp in Zwitserland, zou geweest zijn . Toen hij daar
voor de eerste maal kwam, vond hij den Alp als een' vruchtbaren wijnberg ; toen hij hem andermaal bezocht, was hij met
een dennenwoud begroeid ; de derde maal was hij in een'
sneeuw- en ijsberg veranderd . TEN KATE voert A HAS V E R U S
in dit gedicht op, als hij voor de derde maal den Grimsel
bezoekt. Eeuwen zijn er dus verloopen, sedert do Jood zijn
omzwerving aanvaardde ; en den getuige van al die eeuwen
to doen optreden, als hij de plaats wederziet, die zelve zoo
vele veranderingen heeft ondergaan, bet is inderdaad een
poetisch onderwerp .
Heeft nu de Dichter van dat schoone onderwerp die partij
getrokken, welke daarvan to trekken ware? Rec. gelooft
dat niet . Hij zal trachten eene korte schets van bet geheele
dichtstuk to geven . Het vangt aan met een' proloog, gelijk
do Dichter bet noemt, (die bet eigenlijke stuk met den naani
van mnonoloog bestempelt : waartoe ?) een koor van wachtengelen des Grimsels, die A H A S V E R II S zien naderen, hem
beklagen, en den lof van den Allerhoogste verkondigen ; ten
deele schoone verzen ; men boore slechts
Wat toch waant ge, o stervelingen, wormen van een enklen dag,
Dat uw blik de raadsbesluiten van de Alwijsheid peilen mag?
Wat toch poogt gij in to dringen in Haar ondoorgrondlijk doel,
En de voeten uit to strekken naar Heur hooge Richterstoel?
Schoon Haar gang in uwverblindheid u ook donkerschijnen moog,
Daar is niets dan licht en mister voor Haar aldoordringend oog.
Wie zijt gij, die God beoordeelt? - Gij, een handvol stuivende asch!
Hij, de Bron, de Ziel van alles, die voor alles alles was!
Hij, de Heer, de Vorst, de Schepper,'t eenig Groote, 't eenig Goed,
Uit Wiens volheid alles voortkomt, tot Wien alles keeren moet I
De immerWijze, de immerWare, deEer, deWil, deMacht, deKracht,
Van Wiens wenk bet heden uitgaat, op Wiens blik de toekomst
wacht !
Hij, die is en eeuwig zijn zal, schoon ook 't al in gruislen 11nall',
Hij, die door alle eeuwigheden HOOGSTE LIME wezen zal !
Na dezen voorzang treedt AHASVERIIS zelf op, en het eerste deel van den monoloog is grootendeels toegewijd aan een
dichterlijk verhaal van hetgene er vObr en na den vloek,
die over hem is uitgesproken, met hem gebeurd is . Hij
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verhaalt, wat in zijn hart den wrevel had doen ontstaan
tegen den C R R I S T U S. Hij had eene eenige doehter, om wie
alleen hij leefde . Zij stierf ; vruchteloos bad hij om haur
behoud .
Toen wierp ik snikkend
Voor .Ezus mij op 't aanschijn neer,
En bij de Hemelen daarboven
Zwoer ik zijn zending to galooven
En Hem to aanbidden als den Heer,
Hem als Messias to begroeten,
To kruipen voor zijn koningsstaf,
Ja, 't stof to kussen van zijn voeten,
Indien Hij slechts nit d' arm van 't graf
Mijn eenig kind mij wedergaf !
De weigering van zijne bode - ziedaar de oorzaak van zijnen haat! Hij viert dien hot, als hij mede instemt in den
kreet, die C H R I S T U s ten kruise doemt, en Hem , die, onder
het vloekhout gebogen en afgemat, eene lafenis vraagt, onverhoord voortjaagt . De vloek zijner wandaad volgt ; bewusteloos valt hij neer, en, toen hij weder tot zichzelven
kwam, was de duisternis over de aarde gedaald . Hij waggelde naar den tempel, en kwam daar, toen de aardbeving
dreunde en bet voorhangsel scheurde . Boven bet altaar
stond een Engel, die hem van daar verjoeg, met de spits
van bet vlammende zwaard bet Kainsteeken op zijn voorhoofd brandde, en hem aan zijn rusteloos leven en aan zijne
wanlloop overliet .
In de tweede afdeeling komt de Dichter einenlijk tot datgene, wat volgens den titel de hoofdzaak is, zijne komst
op den Grimsel, dien hij voor de derde maal betreedt . Hij
begroet hem als een' getrouwen vriend, en stelt zich al
spoedig de verschillende gedaanten voor den geest, waarin
hij den berg heeft gekend, als wijnberg, begroeid met een
dennenbosch, als sneeuw- en ijsberg, en vergelijkt zichzelven bij deze drie onderscheidene toestanden des Grimsels ;
ook hij was eerst een' wijnberg gelijk, toen den Grimsel gelijk, die het mastbosch droeg, eindelijk den sneeuwberg
gelijk . En aan deze vergelijking, die doormengd is van uitdrukkingen van wanhoop en woede, is van bl . 36 tot 52
toegewijd.
De derde afdeeling, eindelijk, is op nieuw eene vreese-
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lijke klagt van AaASVERIIS over zijnen toestand . Het denkbeeld van niet to kunnen sterven, dat is de grondtoon van
dit stak . Hij hoopt soms op het oogenblik, dat de geheele
wereld vergaan zal . Dan zal ook hij ter ruste komen . Maar
ook die troost vliedt telkens weder . Hij beschrijft, hoe hij
nog eenmaal to Jeruzalem was geweest, maar hoe hij en
daar en overal een vreemdeling is geworden. Wederomkeert
hij dat tot denkbeeld terug van niet to kunnen sterven, en verhaalt, hoe hij daartoe vruchteloos alles had in het werk gesteld ; een onderwerp, voor TEN K A r E's dichttrant regt gesehikt, gelijk blijken moge nit de volgende aanhaling
Zie, 'k poogde 't staal me in 't hart to jagen,
Maar 't spatte aan splinters op mijn borst,
Als waar zij nit arduin geslagen,
Of met een muur van erts omschorst !
Ik plofte mij in Cedrons golven,
In Oreds schrikbren afgrond neer,
En dwarrelde, onder schuim bedolven,
Tot op den bodem van het meer .
Near de oceaan, me een sehuilplaats weigerend,
Brak los in huilend golfgeluid,
En braakte, van ontzetting steigerend,
Nij als een andren J o N A s nit !
Ik stortte, door de hoop gedreven,
Dat ik mij 't hoofd verplettren ken,
Mij neder van den Libanon
Maar aadlaars kwamen nederzweven,
En voortgedragen op hun vlerk,
Gleed ik met ongerepte leden
Gelijk eon veder naar beneden
Op 't geurenaamend rozenperk !
Ik leide mij bij 't nest der slangen
En smeekte, dat het wangediert
Mij in heur schubben vast mocht prangen,
Tot de adem mij ontwrongen wierd :
Maar 't was als waren vlijm en tanden
Haar weggebroken nit den muil :
Zij lekten kruipend mij de handen
Of gingen order angstgehuil
En schuiflende in de struiken schuil !
Ik wierp me op 't leger der hpeen
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En reet de welpen nit heur armen
Zij slaakte een hartverscheurend kermen,
Doch kromp met bangen schrik ineen !
'k Sprang of in d' opgesparden krater
Van d' uitgebarsten vuurvolkaan
Maar 'k raakte naauw den bodem aan,
Of onder 't loeiend vlamgeklater
Wierd ik met Lavagloed en asch
Als of mij 't diep niet in dorst slorpen,
In duizend vonken uitgeworpen,
Terwijl geen hair me ontvallen was !
Uitboezemingen van wanhoop, bij de gedachte ook, dat hij
welligt zelf toeh oorzaak was van zijn onheil,
Bat wat mij enkel zwakheid scheen,
Een hemeltergend Godbestrijden,
Een gruwel was, zoo zwart en diep
Als nooit, sints de eerste dag ontstaan was,
Door alles, wat ooit de Almacht schiep,
Beneden of omhoog begaan was ;
dergelijke nitboezemingen beslniten den monoloog, terwil"l
de Wachtengelen ten slotte andermaal hun lied verheffen,
de weigering vat) den fleer, om de dochter van A t[ A S V ER U S
op to wekken, regtvaardigen, en hemzelven aansporen, oni
C H R I S T U s in zijn eigen hart to zoeken, opdat hij, Rem gevoilden hebbende, vergeving erlange .
Ziedaar den inhoud van dit gedicht ; en wie stemt het
Rec . daarbij niet gaarne toe, dat er weinig gebruik gemaakt
is van datgene ., wat de derde komst van A R A S V E R U S op den
Grimsel dichterlijks aanbood? Bet eenige gebruik, dat
daarvan gemaakt is, bepaalt zieh tot do vergelijking, die hij
maakt tussehen zichzelven en den onderseheiden toestand,
waarin hij den berg telkens heeft gevonden . Misschien ware
dit in eenige weinige regels met gelukkig gevolg to doen
geweest ; nu is de vergelijking voor 't minst zeer gezocht ;
bij voorbeeld
Gelijk wvelras
Zich 't mastbosch op uw schedel schudde,
Bat sleehts der wilde beerenkudde
En 't wolfgebroed ter woning was
Gelijk de dennen, dicht omschorst,
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Uw woeste naaktheid overdekten,
Hun wortlen om u henen strekten,
En vlochten door uw reuzenborst :
Gelijk ze, in spijt van donderkraken,
Van stormgeknal en bliksemvlam,
Onstuimig beefden op hun stam,
En 't hoofd vergramd ten hemel staken,
Ten oorlog schenen op to staan,
Ja, 't waagden, woest omhoog geheven,
Een worstelstrijd op dood en ]even
Met de elementen aan to gaan :
Zoo rees op eens de razernij
Gelijk een furie op in mij
Zoo hief de wanhoop, zwijmeldronken,
In mij bet slangenhoofd omhoog !
Welke punten van vergelijking leveren deze beide dingen
op ? En die vergelijkingen zijn toch de eenige partij, die
de Dichter van de bepaalde keuze zijns onderwerps heeft getrokken . Hoe vele herinneringen had hij AHASVERUS in den
mond kunnen leggen, bij bet terugzien op de verloopene
eeuwen ! Hoe rijk in versehillende gewaarwordingen had
die herinnering voor hem kunnen zijn ; gewaarwordingen in
verband met zijnen toestand en den toestand der wereld,
vooral ook met betrekking tot c H R z s T u s en de uitbreiding
van Zijn Rijk op aarde!
De greep, dien de Dichter dus gedaan heeft, komt ons
voor alles behalve gelukkig to zijn . Het stuk heeft nu iets
zeer eentoonigs gekregen . Dezelfde toon wordt gedurig weder aangeslagen ; bet zijn onophoudelijke variation op hetzelfde thema, waarin de Dichter zich uitgeput heeft in
bet zoeken van gedurig nieuwe woorden, uitdrukkingen
en beelden ; maar de lezer voelt zich vermoeid door dat gedurig terugkeerende eenzelvige .
Dat is de groote aanmerking, die Rec . op bet geheel heeft .
In de bijzondere deelen is bier en daar veel schoons, en Rec .
heeft door de aangehaalde proeven daarvan voorbeelden gegeven. Doch ook bier vindt hij vele stof tot aanmerkingen,
waarvan hij er eenige zal mededeelen .
Het zwakke deel van de oorspronkelijke Legende is zeker
de vloek, dien c n R z s z u s voorondersteld wordt over den ongelukkige to hebben uitgesproken . Daarin is iets stuitends,
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jets geheel strijdigs met het verheven karakter van den lfeiland . Wie deze Legende dus dichterlijk wil behandelen,
en op bet gebeurde wil terugkomen, moet zoo kort mogelijk
over den vloek heenloopen ; liefst c s a i ST u s enkel met eenen
blik laten antwoorden, en de straf zelve misschien alleen
door eenen hemelbode den misdadige laten aankondigen ; ofschoon men daartoe dan toch liever geen Serafijn moest kiezen, zoo als bier bl . 25 geschiedt . TEN K A T a heeft bier
anders over gedacht ; niet tevreden met de verschijning van
den Serafijn, legt hij tot tweemalen toe JEZUS den vloek in
den mond. Bl . 10
Gij Joodsche wandlaar, hoor mij spreken !
'k Sehenk u mijn smart, mijn droefenis,
De zielsangst, die mijn hart deed breken,
Mijn bloedzweet tot een et*nis !
Mocht eens een ander bij mijn sneven
Aan mijn gewaad de handen slaan,
'k Bied u mijn spons met edik aan!
'k Wil u mijn drukkend kruishout geven !
En bl . 19
Voorwaar, voorwaar, zoo spreekt de lieere,
Daar zij noch op noch onder de aard,
Waarheen uw matte voet zich keere,
Van nu of rust voor u bewaard !
Ik ga nu henen, om to sneven,
Naar gij zult, immer voortgedreven,
Gelijk een vogel omrnezweven,
Die boven 't meir de wieken klept,
En eindloos lijden, cindloos leven,
Tot dat gij mij gevonden hebt !
Het is onbegrijpelijk, dat de Dichter bet ongepaste en stuitende hiervan niet heeft gevoeld, en ook hier dat breede en
woordenrijke heeft behouden, dat hem zoo,dikwijls ontsiert .
Eene tweede zeer algemeene fout in dit dichtstuk is, dat
de Dichter zoo dikwijls, waar hij krachtig meent to spreken, tot bombast en Zwanenburgsche klingklang vervalt .
Of wat is bet anders, als men b . v. bl . 21 leest
De wolken weenden bloed voor daauw ;
De transen dreunden op hun spillen ;
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of bl . 43 :
Mijn denken was een woest vermengelen
Van tijd en plaats - een chaosnacht,
Waarin geen straal verlichting bracht,
Maar afgevallen, hooplooze Engelen
Hun slagwiek klepten .
of hl. 63
De zon verschrikt, waar ik verschijn,
De ontstelde roos verliest haar geuren,
De lelij rouwt, de vooglen treuren
De streom verzwart zijn kristallijn,
De lentewind houdt op to wemelen,
't Geboomt schijnt rood als blood to zijn,
En een onmeetlijk wolkgordijn,
Een lijkkleed, overtrekt de hemelen 1
Aan dergelijke gezwollenbeden is dit dichtstuk rijk ; daarin
ligt geen wezenlijke kraeht, geen verhevenheid van denkbeelden ; 't is bombast en onzin, en anders niet.
Over het algemeen is de verbeelding des Dichters to rijk
en to levendig . Hij stapelt beelden op beelden, sums good
gekozene, dikwijls gebrekkige, even dikwijls zeer to onpas
aangebragte . B . v. bl . 18, als van de stem van JEZII9,
waarmede deze het vonnis uitspreekt, gezegd wordt :
En snerpend, als de rave krast,
Die 's nachts op 't bloedig slagveld brast,
Dof, als de zeegolf op de klippen,
Die over 't lijk des zeemans plascht ;
Ziedaar twee beelden, die al zeer ongepast bij elkander zijn
gebragt, en die elkander als tegenspreken . Dl . 21 :
De splijtende aard begon to trillen,
Gelijk cen duif in 'shaviks klaauw.
De duif, het beeld van zachtheid, onschuld, gebruikt, out
eene vergelijking to viuden voor eene verschrikkelijke aardbeving! Zie diezelfde zucht, om beelden to gebruiken, in
de vroeger aangehaalde regels, waar zelfs in denvloek, door
JEzus geuit, eerie beeldspraak wordt ingevloehten . Zie die
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zucht in bet opeenstapelen van vergelijkingen, waarbij de
Dichter Diet gevoeld heeft, dat hij in kracht en beteekenis
daakle, in plaats van klom . B . v . bl . 43 :
Ik scheen een beeldtnis van arduin,
Omverger-ukt bij 't strijdgedaver,
Een rotsklomp op een rats, een zuil
Geknakt door 't woedend stonmgehuil,
Een lijk, vergeten door den graver !
Hoe vermindert hier de kracht der figuurlijke taal, als de
Dichter van een arduinen beeld, een rotsklomp, een gebroken zuil afdaalt tot eau vergeten lijk !
Doch reeds genoeg, om to deep zien, dat dit diclrtstuk
van TI N K A T E aan vele en groote gebreken lijdt . Het is op
nieuw een bewijs, hoeveel aanleg de Dichter bezit, maar
oak hoeveel gevaar hij loopt, om zich to bederven, en in
ondragelijken bombast kracht, in afwijking van eenvoudigheid schoonheid to zoeken . Rec . bejammert het zeer, omdat bb ook hier weder waarlijk schoone stukken heeft gevonden . De Heer TEN X ATE kent de Ouden : dat hij zich op
hunne studie toelegge ; dat hij door hunnen geest zich late
bezielen, het weelderige besnoeije, zich toelegge, om wvezeniijke kracht in waarheid, en diepte van gedachten niet in
woorden en fraai klinkende beelden to zoeken ! Boat hij dit
Diet. , zoo gooit h4 zichzelven weg ; en hij, die hoog kon
staan in den rang onzer Dichters, loopt gevaar, run tot het
groote aantal van brompoi ten of to dalen .
De uitvoering van dit book is beer net, en let titelplaatje
gelukkig uitgevallen .

'Grammaire Allemande, redige6 d'apres mm nouvelle methode, a l'usagedes Instituts dans notrepatrie ; par A . VAN
D E R H o E V EN , Instituteur a Vlaardingen . Il Tomes . A Rotterdam, chez T. J. Wijnhoven Hendriksen . 1839, 1841 .
En 12mo. 504 pages. f 2 -

D e Heer V A N D E R H o Ev E N heeft deze Hoogduitsche Spraakkunst voor Nederlandsche leerlingen niet in hunne moedertaal, maar in de Fransche opgesteld . Hij meent, dat de ge-
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lijkvormigheid van het Hoog- en het Nederduitsch ligtelijk
tot verwarring aanleiding kan geven, en daarom het gebruik van bet Fransch, waarmede men doorgaans begint,
docimatiger is . Wij zijn het daarin niet met hem eens .
Zekerlijk veroorzaakt de schijnbare overeenkomst menige
misvatting ; vandaar b. v . de eindelooze Germanismen in
overzettingen uit de zustertaal ; maar wij vreezen, dat de
leerling, al heeft hij eerst Fransch geleerd, toch hierin nog
niet ervaren genoeg zal zijn, om met gemak alles to begrijpen, wat hij tot het aanleeren van het Hoogduitsch noodig heeft to weten . Hij zal de eene taal door de andere
leeren, om welligt geene van beide in den grond to verstaan . De Schrijver zal zelf erkennen, dat men tot het gebruiken zijner Grammaire even handig met het Fransch
moet kunnen omgaan, als met zijne moedertaal . Is dit van
leerlingen op scholen to wachten? En leerlingen op scholen stelt hij zich voor, (geene volwassenen, die zichzelven
oefenen) blijkens hetgeen hij over het Diet opgeven der uitspraak zegt . Kan deze methode niet tot eene allerschadelijkste zelfverhefling der jeugd op kennis der Fransche taal
leiden? En verschillen de Neder- en Hoogduitsche talen,
bij alle oppervlakkige overeenkomst, niet hemelsbreed in
spraakkundige eigenschappen, zoodat bij grammaticale oefening voor de bedoelde misvattingen niet zooveel gevaar
bestaat ?
Intusschen, elk heeft zijne wijze van zien, en wij kunnen
den Heere v A N D E R R o E v E N niet anders dan ]of geven over
zijnen arbeid, nit zijn standpunt beschouwd . Eene opzettelijke beoordeeling van dit schoolbuek bepoort in dit Tijdschrift minder to huis . Wij vergenoegen ons dus met bloote
aankondiging, en merken alleen op, dat het .'Juitsch niet
vrij is van Hollandisznen . Wij noemen slechts in het Vorwort voor het eerste Deeltje bladz . VII, reg. 1, finde, voor
halte ; reg . 9, erweist, voor zeigt ; reg. 11, verfertiget,
voor bestimmt ; reg. 17, weil ich etwas Neues als vorzztglich
behaupte, waar der Vorliebe far Neuigkeiten wegen Hoogduitscher zou zijn . Deze voorbeelden, van eene bladzijde
genomen, waren gemakkelijk met anderen to vermeerderen. Wij prijzen deze handleiding voorts gaarne aan.

BOEKBESCHOUWING.
Proeve eener geschiedkundige vergel~king van de godsdienstige eigenaardigheid der Luthersche en Hervormde
Kerk, door M A X G 0 E B E L, naar het HQogduitsch , met
Aanteeheningen , met eene Voorrede van c . H . v A N
HERWEBDEN, Theol. Doct . en Predikant to Groningen . Aldaar,, b~ M . Smit . 1841 . In gr. 8vo . XIV
en 256 bl. f 2 - 40 .

B it de menigte van oppervlakkige gesebriften,

waarmede
hot publiek in ons vaderland overstroomd wordt, strekt het
Rec . tot con wezenlijk genoegen , ditmaal eon werk to kunnen aankondigen , waarin den beschaafden Christelijken
lezer vaste en voedzame spijs wordt aangeboden . Hot doel
en de strekking van het work ins op den titel aangekondigd .
Hot zou ons niet bevreemden , indien ook onder ons do
vraag word gehoord , w elke G 0 E B E L in Duitschland van
zijne mceste lezers to gemoet zag : ri hebben dan beide
>s Kerkgenootschappen lets bijzonder eigenaardigs ?" W e t
weten velen to verhalen , dat do Hervormde Kerk van de
Luthersche in do leer aangaande hot Avondmaal, do Praedestinatie, en in andere bijzonderheden versohilt . Maar
welke eigendommelijkc zijden het Christelijk leven in beide
Kerkgenootschappen aanbiedt, is minder bekend . Ofschoon
daarom veel van het bier geschrevene bepaaldelijk op
Duitschland bctrekking heeft, zal niemand echter zich
beklagen, hot work grondig to lezen . Wij hopen slechts,
dat de eenigzins stroeve stijl van GOEBE=L, die door den
Vertaler nict geheel kon wcggenomen warden, niemand
zal terughouden , om van do wcl wat harde schors tot de
voedzamc kern door to dringen . Hot becld van den inwendigen toestand der beide Kerkgenootschappen wordt
ons bier niet slechts in hot algemeen voor den geest geroepen , maar ook in kleine, minder bekende, bijzonderheBOEEBESCH . 1842 . No . 6 .
11
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den naar het leven afgeteekend . De wijze, waarop dit
geschiedt, is vrij onpartijdig en zeer gematigd . Het standpunt des Schrijvers is rdgt wijsgeerig en Christelijk. Zijne
historische methode is door eenen echt pragmatischen en
fijn critischen gang gekenmerkt . Hij zelf behoort tot de
vereenigde Lvangelische Kerk in Duitschland . En ofschoon hq voor zichzelven tot het Hervormde beginsel overhelt, verklaart hij rondborstig : » Ik wenschte een echt
aHervormde an een echt Luthersche to gelijk to aiin,
»maar badenal een echt Christen ."
De Sehrijver begint met aan to wijzen , dat de verscheidenheid der twee Kerkgenootschappen, waarvan hij spreekt,
niet toevallig en allengs ontstaan is , maar noodzakelijk
nroest geboren worden, uit de verseheid-enheid van grond,
waerap zij zijn ontsproten . Het verschil tusschen het
Duitsclte en Zwitsersche volkskarakter wordt bier aangestipt, en opzettelijk aangewezen, hoe . verschillend de burgerlijke en staatkundige driifveren en bewegingen waren i
die tot de vestiging en uitbreiding der Duitsche en Zwitsersehe Kerkhervorming hebben bijgedragen . Met minder
ontstond het versehil door de uiteenloopende beginselen r
die in beide heerschten . Bij L U T H E R praedontineerde het
gemoed -- bij Z W I N G L . I bet verstand . Bij L IJ T H E R ontsprong het Reformatorisch beginsel uit bet subjective
sohuldgevodl - bij k W IN a L I uit meer objective redenen
baiten hem . De Saksische Kerkhervormer zette een materiel beginsel op den voorgrond, de regtvaardiging voor
God alleen door het geloef ; terwiji hij het formele beginsel
van het gozag der H. S . slechts negatief gelden liet. (D. i,
LUTHER wilde niet ualles, wdt niet in den Bijbel begrepen
))WAS, verwetpen, maar alleen wilde hij niets, wat in
denzelven verworpen werd, behouden," zie bl . 55 .)
Daarom vcrwierp hij ook sommige boeken des N . V., omdat zij hem deze hoofdlaer niet schenen voor to dragen .
(B . v . don Btief ban JAConus .) ZWINGLI integendeel,
en met hem alle Zwitsersche Hervorlhers , plaatste een
formeel beginsel vooraan, bet beginsel van het onbepaald
gexag der H . S. Zdlfs werd de leer, die in LUTHER'S
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materieel beginsel Nerd uitgedrukt, door hem minder
ontwikkeld . Hun verlicht verstand boezemde hen afkeer
in van de dwalingen der Roomsche Kerk . Hun zedelijkc
zi» wekte de zboht in hun hart tot bevordering van Gods
eer. In ddn woord, LUTHER kende aan het Evangelie,
de Zwitsers aan den geheelen Babel het meeste gezag toe .
En dit beginsel (de Sohrijver wijst het ons nu verder aan)
heeft tevens krachtig gewerkt op den twist der twee partijen, werd openlijk uitgesproken in heider symbolische
schtiften , en heeft beslissenden invloed gehad op den gang,
then beider Hervormingewerk heeft genomen . Treffend
wordt aangewezen , hole het beginsel van c A R L S T A D T, door
LUTHER bestreden, niets anders dan het Hervormde beginsol van gehetrhtheid aan den geheelen Bijbel was. (Wij
hadden hierbij gdarne meer opzettelijk zien aangewezen,
dat t7 THE ftR zich minder tegen het beginsel van CAR LSTADT en der Zwiekaue'r Brofeten heeft verzet, dan wel
tegen de dolzinnige en fanatische wize, waarop hetzelve
wend dootgevoerd) Bet wordt ons insgelijks herinnerd,
hoe de leer aangnande het gezag der H. S . in de symbolischn baeken der Luthersohe Kerk oneindig mittdet tvordt
gehandhaafd, dan in die der Hervornide Kerk . Van dit
versobii in begins-d kwam het ~ dat de Luthersche kerk de
apoeryphe boeken des 0. V . hooger achtte, dan de Hervormde, bij stipte geheehtheid aan hot formele B~belbeginsel , doen kan . Vandaar 3 dat ooral in de Ilervormde
Kerk zich hot sterkste wentrouwen tegeit de Gritiek des 0 .
en N . V . openbaardet en de strijd zelfs over de oudheid en
ingeving tier rrootalptinten van den Hebreenwschen tekst
dog 0 . V. met vinnigheid werd gevoerd ; ()y een strijd,"
zegt G o a a E t , ))in Engela)td Dog altijd vats het hoogste
sbelang geacht ." Is er nteer neddi-g, om den sehterlijken
toestand der wtetesehappelijke Theologie in Pttgelwtd to
kenteekenexi ?) Vandaur, dat ook do symbolische sdhAftett
IYij de }Iervormdein minder hood staan aaiigesehreven, daft
bij de Lnthmehen . Natuurlijk spreekt de SChttijver hier
slechts wan hot b6gilisel der Herrormdn Kerk, xtiet van desaelfg 1tt6oneequwe ovefdt`ijvlttg Boot eenige heei.hbdfden
R2
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onzer dagen . Nog wordt bet uit dit moor uitsluitend Evangelisch standpunt der Lutherschen, in tegenoverstelling
van bet geheel B~belsche der Hervormden, afgcleid, dat
de eersten veel meer •d an de laatsten uit de Roomsche Kerk
overnamen of behielden, mits hot slechts niet dadelijk strijdig was met do H . S . Om dezelide reden was ook de Luthersche Kerk vrij wat toegeeflijker aangaande de traditie
dan do Hervormde, die geheel tot do Apostolische eenvoudigheid wenschte terug to keeren ; en, terwijl LUTHER
moor verdedigenderw~ze to work ging, verzette de Hervormde belijdenis zich meer dadel~k, ja gewelddadig,
tegen de Roomsche dwaalleer . De Luthersche Kerk integendeel wilde, na den treurigen Sacramentsstrijd, nag
liever tot de Roomsche dan tot de Hervormde Godsdienst
pogingen van toenadering beproeven . Daar eindelijk de
Hervormden meer den geheelen Bijbel, als nieuwe wet en
zuivere zedeleer opgevat , ten grondslag leiden , kreeg de
Zwitserschc Ilervorming eene meer dadelijke zedel~ke rigting dan do Luthersche . Vandaar onder anderen hot
groote work der zedelijke verbetering, to Geneve door CeLV JJ N en F A R E L aangevangen ; eon work intusschen , dat ,
dunkt ons, door den Schrijver bier wel wat hoog wordt
aangevaagen : welke waarborgen kan men toch voor de
echtheid van zulke zedel~ke bekeeringen hebben ? en wordt
alzoo niet onwillekeurig voedsel gegeven aan die Methodistisch-ascetische levensrigting, die zelfs nu nog in Engeland door de beste Moralisten wordt aangeprezen , en in
vele der grootste mannen , zelfs eon' w I L B E R F 0 R C E, kenbaar is? Ons komt bet voor, dat LUTHER'S blik in den
card van wet en Evangelic vrij wat dieper en vrijer tevens
was . Hij wilde van binnen naar buiten , niet van buiten
uit naar binnen hervormen . Doch doze partijdigheid tegen
hot Evangelisch-Luthersche beginsel straalt op meer plaatsen van dit book door. (Men vergclijke b . v . bet beweerde,
bl . 217 : ))LUTHER wilde zijne eigenaardige levenslei» ding, waarbij hij door de wet tot hot Evangelie gebragt
))was, tot eon' algemeenen levensregel maken"! ?j
In eon nieuw gedeelte van ziju work pat de Schrijver
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voort, om beide Kerkgenootschappen to vergelijken , naar
derzelver uitwendige versch~ning, inwendig levensbeginsel, (zoo noemen wij de zaak liever, dan levenssap) geschiedkundige ontwikkeling en onderlinge betrekking. Wij
mogen niet meer van alle doze bijzonderheden mededeelen,
opdat niemand , meeneride hier een volledig uittreksel to
vinden , zich daardoor van hot lezen des works zely' zou
ontslagen rekenen . Hot bovenstaande zal daartoe, hopen
wij , velen hebben uitgelokt . En wij voegen er gaarnc do
verzekering bij , dat dit tweede hoofdgedeelte bet misscbien
van bet eerste nog in belangrijkheid en rijkdom wint . Tot
hot geven van eene proeve, om ons hoogst gunstig oordeel
over (lit bock to staven , achten wij hetzelve minder geschikt . Deszelfs gebruik zou misscbien bevorderd zijn ,
indien de Vertaler hot of in hoofdstukken gesplitst, of althans cone zakelijkc inhoudsopgave or bijgevocgd had . Om
hot work overigens wel to bcoordcelcn , vergete men niet,
dat hot bier gezegde voornamelijk op Duitschland betrekking heeft . Voorts, dat noodzakelijk de geest van beide
Kerkgenootschappen in het algerneen moest worden beschouwd , zoodat dcrhalve plaatsel~ke uitzonderingen of
wijzigingen van hot gezegde moeijelijk in aanmerking konden komen . Vervolgens, dat do Schrijver dikwijls meer
in hot oog heeft, en moest hebben, waartoc con der beide
Kerkgenootschappen, volgens zijne beginselen, overhelde,
dan wat bet bij cone vaak afivijkende toepassing dier beginselen bier en daar gewordcn is . Eindelijk , dat alle
vergelijkingen slechts in cen zeker derde doorgaan , en dat
dus de tegenstelling nooit absoluut, maar altijd relatief is
op to vatten . Zoo men dit uit bet oog verloor , zou b . v. ,
wat bl . 193 en 211 wordt gezegd, als onwaar moeten
worden verworpen , ten minste wat hot grootste en beste
gedeelte der Hervormde Kerk in ons Vaderland betreft . Doch genoeg . Wij prijzen hot work in voile ruimte aan .
Deszelfs lezing zal in Duitschland bij de welgezinde leden
van beide Kerkgenootschappen den wensch hebben doen
oprijzen, uitgedrukt aan hot slot van dit book, ))dat God
» in beide Kerkgenootschappen den -cost cener innige liefde
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>~ doe bloeijen en toenemen , opdat zij eindelijk eons tot
u wederzijdsche broederlijke vereeniging mogen komen ."
En voor ons Vaderland verspreide hot licht over menig teeken der tijden in onze dagen , en verwerve toestemming
aan hot woord des Vertalers : a Bij do vole Protestantsche
uli,erkgcnootschappen in Nederland bestaat cone cenheid,
u die do ware is, en, onversehillig ten aanzien van uitwendige vormen, alleen wordt daargesteld door den band
wendige
u der liefde . Moge doze eenheid ook door dit werkje aanu gekweekt worden I" is het ons vergund, ten slotte nog
onze mooning to zcggen over den strijd der beginselen, in
dit work verhaald, dan komt het ons voor, dat in do vereeniging van beide, d . i . in de zucht om het Evangelic
in den Babel to vinden , to gelooven en to waarderen, hot
ware heil voor de Protestantsche Kerk gelegeu is .
Bedenkingen ten aanzien van het b~ de laatste Synodale

en door de Synode overge .

Vergadering uitgebragt,

nomen Rapport en daarop gegrond Besluit, ter zake

van het Adres van Ds . B .
ter handhaving van
J.

J.

L E ROY,

M O.O R R E E S C .

S ., strekkende

de Leer der Hervormden, door

Predikant to Oude Tonge.

Te 's Gra-

venhage, b~ do Erven Thierry en Mensing . 1841 .

gr. 8vo . 30 bl. f

:-

30.

In

Het hooge aanbelang van het behoud en herstel der zui-

vere Her•v ormde. Kerk op de grondslagen van hare oorspronkelJhe beii denis en Kerkinrigting, door en b
dezelfden, 1841 .

In gr . 8vo. 16 bl.

f : - 20 .

.Ken woord over het Onderteekeningsformulier en over
den tegenwoordigen toestand der Nederlandsche Her.
vormde Kerk .

Te Rotterdam, bJ A . Wijnands . 1841 .

In gr. 8vo . 14 bl.

f : - 20 .

Doze drie stukjes voegen wij zamen, orndat zij tot hetzelfdc onderwerp betrekking hebben, hoewel N° . 3 cen'
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geheel anderen en naar on .s gevoel beteren goost ademt ,
dan No . 1 en 2, die eigenlijk een geheel uitmaken, on
dus niet afzonderiijk behoeven beschouwd to worden . Wilde Recensent nu op de bedenkingen van don Heer LE ROY
sijne tegenbedenkingen even breedvoerig voordragen, dan
zou hij er ligtelijk oenige hladzijdeti made kunnen vullen ;
doch waartoe al dat geschrijf en togengeschrijf? waartoe
hat herhalen van bet ook in dit Tijdsehrift, naar aanlei .
ding van zulke schriftjes van den tijd, die aldra in de verdiende vergetelheid zinken, dikes ijis gezegde ? Na hat
laatstolijk nog, bij de beoordeeling van hot beruchte Aires
'an As . ai o o R R z E S c. S ., in de Vaderl. Letteroef. voor
1841, No . VII, bi . 273-280, breed genoeg voorgestelde,
zal Rec . thans kort ziju .
Dat LE ROY beter .Advocaat voor zijno teak is, dart
z o o R R E E S , deze cer willen wij hem gaarne geven , en dit
kan men ook van 's Mans overigens bekende bekwaamheid
;Iiet anders verwachten ; maar met dit al kunnen wij hem
zijn pleit even min gewonnen geven . - Wat zijne bedoeling is, en waar hij dus cindelijk been wil, blijkt duidelijk
genoeg uit den titel van zijn tweede stukje, terugkeeren
van de Nederlandsche .flervormde Kerk tot al hot oude,
gelijk hij dan ook in bet cerste gedeelte van bet eerste em
dapper laudator temporis acti is ; ja die oude Kerkinrig,
hug is, volgens bl . 29 en 30, » naar do instclling~eu van
u C x R I S T U S ," en ))tot die eonvoudige voorsehriften van
:
."
))Gods Woord moot bet Bestuur teruggebragt warden
doch dit nu zetton wij hem to bewijzen, want nooit, zoo
verre wij weten, heeft a E z u s eene waste form van beatuur
zijner Kerk voorgeschreven, maar dit in tent. Godsdienst,
die voor alle tijden, landen en volken bestemd was, wijselijk aan den tijd en aan de wijsheid on liefde, waarmede
Hij zijne aanhangers bezielen wilde, overgelaten . -- ))Van
II eene Synode weet Gods Woord niets," zegt r. E R o v ,
bl . 27 ; maar weet bet dan jets van Provincials Synoden,
van Comzuissarissen politiek, die daarop dikwijls eenen
boogen toon *oerden, van Deputati Synodi, en Depuati
Classis, van Classen, en daarin van Ringen en Locaten,
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van majorennes en minorennes, en hoe alle die oude in'
rigtingcn meer heetten?-- Wat wijders de invoering eener
nienwc organisatie van hot Bestuur der Nederlandsche Hervorlnde Kerk, in den jare 1816, aangaat, welke LE ROY,
bl . 10, 11, aan woelzieke geesten en aan de ingenomenheid van onzen toenmaligen Koning met eene andere wijze
van Kerkbestuur toeschrijft ; hieromtrent meent Rec ., dat
de getrouwe geschiedenis van die dagen ons tot eon geheel
ander resultaat brengt . Was namelijk met 1295 do Kerk
van den Staat gescheiden, en dus bet Hervormde Kerkgenootschap geen heersehende Kerk meer gebleven ; bij hot
allengs bedaren der partijwoede , en hot verstandig wijzigen
der staatkundige denkbeelden , wenschte men Mien band
tusschen Kerk en Staat wel niet moor op den vorigen voet,
maar naar den geest des tijds gewijzigd eenigzins to herstellen ; en hierdoor ontstond reeds onder Koning LODEwIJR hot plan tot eene nieuwc kerkelijke organisatie : in
1808 werden do laatste Provincials Synoden gehouden,
door welke eene permanente Commissie, elk in den haren,
voor de loopende zaken moest benoemd warden , tot tijd
en wijze, dat dezelve gezamenlijk door een algemeen kerkelijk Bestuur zouden worden vervangen . Hiertoe word,
in 1809, cone consnlerende Kerkelijkc Commissie benoeYnd, waarin Mannen , als Prof. T E WATER, do Predikanten H o o G, D E L P R A T en anderen, en Politieken, als
BOTH HENDRIKSEN en dergelijken, die voorzeker geen
woelzieke geesten waren , zitting hadden , en door welke
een ontwerp gemaakt word, dat met de tegenwoordige
kerkelijkc inrigting in vole opzigten overeen-, maar door
de vervolgens veranderde politieke omstandigheden onzes
Vaderlands niet tot stand kwam . Dc ontwerping dus en
de vaststelling der kerkelijke organisatie van 1816 , die wederom do vrucht des arbeids van eene nieuwe consulerende
Kerkelijkc Commissie was, waar-van insgelijks do voortreffelijkste Mannen, zoo alS DONRER CURTIUS, KRIEGER,
BROES ; FRANSEN VAN ECIC en anderen, Leden waren,
was een uitvloeisel en vervoig van die van 1809, en word
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op die geschikte wijze, welke nit den aard der toenmalige
omstandigheden voortvloeide, tot stand gebragt .
Wat cindelijk hot zoogenaamde herstel der Hervormde
Kerk op de grondslagen van hare oorspronkelijke belijdenis
aangaat, waarvan N° . 2 bijzonder §preckt ; meent Rec .
zich korthcidshalve gerust to mogen beroepen op hot schoone Rapport en Pracadvies der Commissie, in welker handen
de Synodale Vergadering van 1841 het beruchte Adres
van M o o R R E E s C . s . gesteld had , daar het eindbesluit der
Synode zelfs door de nieuwspapieren bekend gemaakt, hot
geheele stuk zelf aan alle Predikanten en Kerkeraden toegezonden , en er dus alle noodige publiciteit aan gegeven
is . - En wil men nu hierbij nog bijzonder acht geven op
het betwiste formulier van onderteekening der Candidaten
van de H . Dienst, dan twijfelt Rec . zeer, of men verder
komen zoude met de omslagtige verklaring, die LE ROY,
N° . 1, bl . 19, 20, wil gegeven hebben, namclijk » dat
))men de leer, in de Formulieren van Eenigheid begre» pen , als overeenkomstig met Gods Woord ten aanzien van
» dat alles aannam, hetwelk - en uit den geheelen zamen» hang dier Formulieren, en uit hot gewigt van hot daariu
»voorkomende, door opzettclijke bestrijding der daartegen» overgestelde dwalingen, gehecht, en uit de doorgaande,
n vooral de oudste geschiedenis der Gereformeerde Kerk -» duidelijk block , en kon worden aangewezen , in en vol»gens die Formulieren, voor het wezen en de hoofdzaak
» der Hervormde Leer steeds gehouden to zijn ." Waarlijk,
dan mogt men nog wel een Formulier van Eenigheid hebben, dat de quintessence uit de andere trok, en dit dan
als het extract van kerkelijke regtzinnigheid aan de Candidanden gaf,om getrouw en in eene dosis in to nemen!Maar in alien ernst, indien men aan de grondbeginselen
van hot Protestantisme getrouw blijven , en tevens geen
stilstand, maar vooruitgang en volmaking der Christenheid
bevorderen ; indien men den geest des tijds Diet dwingen ,
maar verstandig leiden ; indien men van de aankomende
verkondigers van hot tot vrijheid en zelfstandigheid opleidend Evangelie geen huichelaars of blinde napraters van
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verjaarde en gebrekkig bevondene meeningen maken, en
tevens nog aan twee oude bekentenisschriften der 16de
Eeuw (niet aan zekere Leerregels van de 17de, die niet
overal aangenomen zijn ; niet aan Liturgie - formulieren ,
die zelfs N" . 3 or nog eenigzins toe betrekt, maar die er
nooit toe behoord hebben) cone zekere schatting van hulde
toebrengen wil ; dan weet Rec . waarlijk niet, hoe men,
overeenkomstig den geest des tijds, zieh beter zou kunnen
uitdrukken , dan in het ten onregte aangerande ondertee,
keningsformulier geschied is, hetwelk dan ook door den
schrijver van N'' . 3 to regt in boscherming genomen, en
met zulke verdere opmerkingen over den tegenwoordigen
toestand der Nederlandsche Hervormde Kerk ondersteund
wordt, dat wij dit stukje gerust ter lezing durven aanprijzen, znaar voor hot overige van harte wensehen, dat wij
op de aankondiging of beoordeeling van alle zoodanige
voor- en tegenschriften der kerkelijke regtzinnigheid nit
zullen behoeven terug to komen .

Stemmen uit de Roomsche KerI over den B jbel. Te.
Utrecht, b~ J. G . van Terveen on loon . 1841 . In 12mo.
28 blL f :-25 .
.IJit stukje is grootendeels getrokken nit schriften van
VON ESS, RHEINWALD en MALAN, ter aanwijzing, dat,
volgens getuigenis van vroegere Kerkvaders, alsmede van
latere geachte Schrijvers in de Roomsch-Katholieke Kerk,
bet Bijbellezen den lecken zeer wel geoorloofd, ja als eene
zeer nuttige zaak aan to prijzen is : hiertoe voert bet verscheidene treffende plaatsen aan, waardoor dit buiten alien
twijfel gesteld wordt . -- Moge dit stukje in de regte handen komen en zijn doel bij velen bereiken 1- Waartoe
intusschen, bij zulk cen oogmerk, in eene aanteekening
bijna vier bladzijden gevuld worden met con verhaal van
aanstootelijke tooneelvertooningen , waardoor , verleden
jaar, to Grenoble, Bijbelsche geschiedenissen werden voor-
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gesteld, maar hetwelk met het Bijbellezen niets gemeen
heel, betuigt Referent niet to begrijpen .

Woorden uit den .$~bel poor elken dog van hot jaar
1842 . Te Groningen, b~ R . J. Schierbeek, Jr . In
R form. f :-20.
l .ondigden wij den cersten jeargang van hot boekje :
Woorden uit den .B~bel, met gonoegen aan , (Vaderl. Lett.

1841 . No . III, bl . 136) de tweeds jaargang wordt nu door
den Eerw, & m s u o r r , als verzamelaar dezer Woorden,
hot Publiek aangeboden . Wij vinden de 'Bijbelplaatsen
ook nu, over het algemeen, welgekozen ; de tekst, Hebr .
VII ; 22, (Jan . 21) komt ons minder geschikt voor : die
woorden staan toch geheel in verband met hot voorgaande ,
en worden nu hier zonder zamenhang aangetroffen . Wij
ontmoeten denzelfden tekst nog cons , (Mei 27) waar die
woorden, zonderling genoeg, op Job XXXIV : 3 (Mei 26)
Tolgen, en voorzeker den Lezer, die, met cenig gevoel
en nadenken, achtereenvolgens doze Eijbelplaatscn leest,
(hoe ook iedere tekst voor elken dag op zichzelv' staan
moge) vreemd zullen doen opzien . Ook Gal. VI: 15 wordt
op Julij 21 en October 7 gelezen ; de eerate maal is or vs .
16 bijgevoegd . Wij mocten herhalen, wat wij reeds aanaaerkten : > Wat hehoeven gelijkluidende plaatsen opgegeven to worden11 er is overvloodige rijkdom . Voor do
Bijbelwoorden is nu eon kalender, met andere aenwijzingen, geplaatst, die voor de gebruikers van hot beekjo,
bij deszelfs nuttigheid, ook eenig gemak kan opleveron .
Hot is ook ooze wensch, dien de verzamelaar uitdrukt :
y Gaat gij lienen, woorden do Levers ! brengt met het
a nieuwe jaar eenen nieuwen zegen, vermeerdert met elm
i> ken dag de genade van God en Christus tot heil van
u duizenden !"
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Leerr~ke beschouwing van de merkwaardige b~zonderheden, welke op den nzoord, in 1840 to Hoedekenskerke
gepleegd, betrekking hebben, door Dr . E . s . sweLue,
Predikant to Goes. Te Goes, b~ F. Kleeuwens en
Zoon . 1841 . In gr . 8vo . 132 blU f : - 90.

D e gesehiedenis van eencn moord ,

aan twee oude lieden
gepleegd , met, daarop gevolgden en uit oogenblikkelijk gebrek ontstanen diefstal, met de daaruit voortgevloeide govolgen , is in dit weigeschroven stukje onder vier rubrieken
verhaald , die getiteld zijn : de vermoorden, de vermoedens , de ontdeMing, de moordenaar . Dit verhaal is vergezeld van zoodanige gepaste mensch- en zedokundige aanmerkingen, die hot met regt cone leerr~ke beschouwing
doen noemen . Hot- is daarom ook mocijelijk, con uittreksel of overzigt van hetzelve to geven : om hot regt to verstaan , to waarderen, en or nut uit to trekken , moot bet
in zijn geheel met opmerkzaamheid gelezen worden ; en
hiertcre durft Referent, hoewel in hot minst geen liefhebber
van zulke lectuur, hot gerust aanbevclen . Jammer dus,
dat do Heer S w e L u e den misdadi'ger , als behoorende tot
hot Roomsch-Katholiek Kerkgenootschap, niet onder zijne
behandeling gehad heeft. Maar hij heeft nogtans eenmaal
eon niet)onbelangri)k gesprek, hier medegedeeld , met hem
gehouden, en is alzoo nog eenigzinsbeter in staat geweest,
cm over dcszelfs .gesteldheid, bij hot to gemoet .zicn van den
dood , to oordeelen . --- Moge hot gezegend zijn , om dozen on genen , die staat, to don toczien , dat hij niot valle ;
maar ook, gelijk do Sehrijver hiertoe wenken genoeg geeft,
om over misdadigers, ziel- en zedekundig beschouwd, bij
al hot vcrfoeijen van de misdaad, zelve, een behoedzaam
en menschlievend cordeel to doen vellen !
Operative Geneesw~ze van het Scheelzien ; medegedeeld
door S E D I L LOT van het Clinisch Militair Hospitaal
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Val-de-Grdce to Paris ; vr~ vertaald door r . F . VAN
D U R A , Heelmeester to Dordrecht. Aldaar , b~ H . Pennock . 1841 . In gr . 8vo . 46 bl . f 1- 20 .

D

e peesdoorsnijdiing trekt thans de aandacht der Heelkundigen in hooge mate tot zich . Er zijn Mina geene
wanstaltigheden, afhankelijk van eene veranderde of gewijzigde rigting van pees of spier, tegen welke de pees- of
spicrdoorklieving niet wordt beproefd ; en zulks niet omtrent enkele pezen en bij opvolging, wanneer meerdere
lijden, nlaar dikwijls van verscheidene en gelijktijdig.
GUE-R i x heeft ons medegedeeld, dat hij bij een jong
mensch tweeenveertig spieren, pezen en banden doorgesneden heeft ! ( Neue Notizen von ,F R o n I E r , 1840, N° .
322 .) De uitslag dezer kunstbewerking scheen gunstig ,
ofschoon de geheele uitkomst Diet vermeld werd ; iets , hetwelk tegenwoordig miner gebeurt, bij de groote baast, die
men maakt , om gedane waarnemingen mede to deelen en
de eer der cerste vinding of in praktijk brenging niet to
verbouren . De tijden zijn veel veranderd sedert I IA R V EY t
Tot het verrigten der gezegde doorsneden werd een uur
vereischt, en moesten er achtentwintig wonden gemaakt
wonden !
De toepassing dezer kunstbewerking op bet scheelzien
in het bijzonder is als 't ware een onderwerp van den dag
geworden .
Niet alleen de wetenschappelijke tijdschriften vermelden
het getal der bier en daar , van tijd tot tijd , met gunstig
en ook ongunstig gevolg verrigte kunstbewerkingen ; men
vindt ook in de Couranten Advertentien van met goed gevolg to werk gestelde operation bij scheelzienden, de strekking hebbende, om hem, die hen man dozen misstand en
somwijlen nog daarenboven kosteloos bevrijd heeft, to bedanken, en den persoon zoo wel, als de kunstbewerking
zelve, anderen aan to bevelen . Dergelijke Advertentien
hebben zelfs bij ons reeds aanleiding gegeven tot wederlegging van den dadelijk aangekondigden goeden uitslag,
of tot hatelijken pennestrijd . Men zoude , oppcrvlakkig
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besohouwd ; zich vetbeelden, dat do tijd gekomen ware,
in welken niemand meer behoeft wanstaltig to blij .ven, inthen zijne leden slechts niet to seer vergroeid zijn ; - do
tijd, waarin men slechts door eigen verzuim blijft scheelzien en uit enkolo grilligheid blijft stamelen en stotteren l
Hot is slechts to hopen, dat, met do niouwigheden van den
dag, dit anders belangrijk ondervverp niet al to zeer zal
opgevijzeld worden, om later onverdiend to dalon of wederom geheel der vergetelheid overgogeven to worden.
Groot gevaar loopt dit echter, wanneer zulk cone geneeswijze of kunstbewerking door iedereen, met of zonder behoorlijke kennis , zonder de noodige ondervinding, of do
vereischte gave der onderscheiding, sans rime et sans raison, op elk voorkomend gebrek aanstonds wordt toegepast . Wij wenschen, dat uit de menigte der waarnerningen, op welke bijna geen oog meer to houden is, de nuttigheid dezer kunstbewerking in sommige gevallen overtuigend blijken en zij daardoor gevestigd in praktijk blijken
zal. Mogen zij, die meenen maar alles dadelijk to kunnen
ondernemen, overtuigd worden van oen gezogde van RUST :
Nicht alles will curirt seyn ! Hetzelfde geldt ook van het
opereren . En hetgeen de meester door ondervinding durft
ondernemen, gelukt niet altijd den leerling, die bij gebrek
naan ondervinding des to roekeloozer is , maar niet zelden
in hot lot van F A C T o x deelt .
Wie eighenwijs den raet van veelen wil verkloecken,
Meet op zijn zeltsgevaer gevoelen hoe 't beslaet .
Men kan thane zelden oen heelkundig tijdschrift, zoowel der buiten- als inlandsche,, openslaan, of men ontmoet
er de eene of andero mededeeling omtrent deze kunstbewerking . Er bestaat dus geen twijfel meer, of het scheel.
aien kan genezen worden . Hot aanzienlijk getal van golukkige uitkomsteu heeft zulk eene nitspraak reeds bevestigd . In hat Nederlandsch Lancet kan men van tijd tat
tijd de optelling oak der in ons land verrigte kunstbewerkingen lezen . Hot is eene andere vraag . slaagt men steeds
in de genezing van hot scheelzlen naar wenseh? Green
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verstandig Geneeskundige zal deze vraag onvoorwaardelijk
beantwoorden . Intusschen heeft men er over gesproken ,
alsof deze kunstbewerking bijna zonder uitsluiting moest
gelukken . Ongelukkig die van zulke gevoelens zijn on
daardoor anderen in dezen waan brengen! Do teleurstelling , daaruit toortvloeiiende, werkt daarenboven nadeelig
terug op kunst en kunstoefenaren . Dat deze aanmerking
niet overbodig is , bevestigen wij liefst door uit een geacht
geneeskundig tijdschrift (*) bet navolgendo over to nemen
» De beroemde .Berlijnsche Hoogleeraar D I E F F E N B A C H,"
zoo schrijft men nit Weenen , f> heeft ons gedurende de
afgeloopene vacantie met zijne tegenwoordigheid vereerd .
Terwijl hij eenige waken to JVeenen vertoefde, heeft hij,
under meer andere kiinstbewerkingen , ook eenige lIyotomien verrigt , om bet scheelzien to verhelpen . Hoewel
sommigen van onze ArtseTt zich niet konden vereenigen
met de wijze, op welke de Heer DTEFr1 NBACn alhier
werkzaam was, omdat zij de Heelkunst hooger schatten
dan con der gewone takken van Industrie, en D I E F F E WBA C H in zeker opzigt herinnerde aan de rondreizende Oog-,
Breuk- en Tandmeesters, lijdt hot evenwel geen twijfel,
dat zijne wijze van opereren omtrent sommige soorten Pan
scheelzien eene belangrijke aanwinst voor de kunst flag
genoemd worden . Met leedwezen hobben wij echter opgemerkt , dat de Heer D I E F F E N B A C H hat scheelzien , strabismus, slechts nit eon werktuigel~h oogpunt beschouwt
en hot dynamische van dit gebrek nagenoeg niet in aanmerking neemt . Hij sehijnt aan de oorzaken, wijzigingen en
zamenstellingen van dit gebrek weinig aandacht to schenken , waardoor zij, die slechts aan bet oppervlakkige blijven hangers, in bet dwaalbegrip versterkt warden, dat in
de doorsnijding der spier bet onfeilbare middel ter genezing
gevonden is . Wij hopen, dat doze met zoo veel onderscheiding ontvangen Heelkundige dit onderwerp ook uit
eon wetensehappelijk oogpunt behandelen zal . Door zijne
('s) N ed. Jahrb . des Oesterreichirehen Steales, B, XXII,
St . IV, S . 665 .
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mime ondervinding is hij in de gelegenheid, ons cenige
ophelderingen to geven onltrert do Nosologie en Therapie
van het scheelzien , dg zulks wel behoeft . Hij wijze ons
dan ook aan , wanneer do 1ilyotomie met good gevolg kan
ondernomen worden, en wanneer zij doelloos zou wezen,
en zelfs in sommige gevallen nadeelig voor hot gezigt kan
worden . Op doze wijze zal hij als menschenvriend de
waardigheid der Hoogeschool , tot welke hij behoort, ophouden, en de nadeelige gevolgen trachten to voorkomen,
die steeds uit de eenzijdige wijze van zien van een ondernemend man voortvloeijen . Want or waren en or blijven
steeds kunstgenooten, die hot nicuwe met bewonderingaanstaren en blindelings navolgen, maar die wegen noch beoordeelen, en then ten gevolge, in stede van nut to doen,
nadeel berokkenen ."
Dusverre hot in voornoemde Jaarboeken medegedeelde .
Aan doze bondige redenering sluit zich ook zeer juist
aan die van Dr. F L O R E N T C U N U R, in een pas uitgekomen
work : (*) Le seul strabisme qui puisse dire opere est
celui qui est permanent et qui reconnait pour cause l'exces d'action ou le manque de longueur du muscle dans la
direction duquel existe la deviation .
Genoeg voor den genen , die de zaak uit een juist oogpunt wil beschouwen .
De vertaling van doze zoogenoemde Clinische Les van
den Heer S E D I L L O T, waarvan ook cone Hoogduitsche vertaling in de Neue Notizen aus dent Gebiete der Naturund Heilkunde gevonden wordt , heeft den Heer v s N D u R A
in de gelegenheid gesteld, om zijne waarnemingen or bij
to voegen . Zij schijnen alle met eene gunstige uitkomst bekroond to zijn geworden . Of do door hem dus
genoemde ooglidvoerder ook aan anderen zal voldoen, moot
nader blilken . Hot werktuig schijnt niet van omslagtigheid
vrij to pleitun . Uit de bijgevoegde plaat zal hij, die geene
ontleedkunde beoefend heeft, zich bezwaarlijk cen behoor(*) Sur la Myotomie appliqude au traitement du Strabisme, 1 Vol . in 8vo . avec planches, 1840 .
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lijk denkbeeld van de plaatsing der oogspieren kunnen vormen . -- Wat de typographische uitvoering betreft, voor
cene bijzondere gelegenheid moge iets dergelijks aardig
wezen, voor algemeen gebruik komt bet ons niet verkieslijk voor .
Het Schoolleven, of Handleiding voor studerende Jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren . Voorgesteld in Brieven van eenen Vader aan zijnen het
Gymnasium bezoekenden Zoon, uitgegeven door Mr .
s . D . VAN H o e V E L L , Lit. Hum . Doct., Praeceptor aan
ale Lat~nsche School to Groningen . .rlldaar, by J . B .
Wolters . 1841 . In ki. 8vo . VIII en 248 bl. f I - 9a.
11 et bockje, dat wij bier aankondigen, is, volgens de
Voorrede, eene vrije navolging van een Duitsch geschrift
van den Heer H. A L B E R T I, getiteld : Das Leben auf SchaZen, 't geen cen paar jaren vroeger bet licht zag . Met daft
Duitsche werkje onbekend, kan Rec . niet beoordeelen,
vat aan den Nederduitschen bewcrker toegeschreven moot
worden. Duitsche Gymnasien verschillen in vole opzigten
van onze Latijnsche Scholen, zoo als zij gemeenlijk zijn ;
bier en daar bleef dan ook in dit boekje 't een en ander,
't geen niet zoo zeer op leerlingen van eene Latijitscbe
school kan worden toegepast, zoo als b . v. in den aehtsten
brief over bet veronachtzamen van sommige lessen, in den.
negenden over bet opschrijven van 't geen de ondorwij'zor
mededeelt. Op de Duitsche Gymnasien zijn de kweekelingen meer jongelingen, op onze Latijnsche Scholon zijn
zij knapen ; zij zijn reeds in zekeren zin Studenten op
de eersten, op de laatsten meer Scholieren . Foot buck je
bevat alzoo sommige zaken, welke evenzeer of nog meer,
voor Studenten dan voor Latijnsche Schoolknapen dienstig
is . Wij bevelen intusschen de lezing en bebartiging van
betzelve alle jonge lieden aan, die zich voor den geleerden stand voorbereidelx, ja ook ouders, die hunne kinBoEIrBESCH . 1842 . 140. 6.
S
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deren daarvoor bestemmen, knnnen or veel behartigenswaardige wenken in aantreffen . Bij bet grout aantal tech
der jaarlijks aan onze Hoogescholen aankomende jongelingen mogt men wel naauwkeuriger toezien, om allen , die
geene ware roeping hebben om to studeren, zoo veel slechts
mogelijk of to wijzen, en hen alzoo voor veel teleurstelling, de wetenschap voor vele onnutte dienstknechten, en
den Staat voor vele lastige ambtbejagers to bewaren . Men
vergelijke over dit onderwerp den zesden brief.
De In dit bookie heerschende loon is over bet geheel
prijzenswaardig, vrij van overdrijving, verstandelijk en
overtuigcnd. De eersto brief, over hot heimwee, beviel
ons ho minst ; ook de tweede, over de ligchamelijke ontwikkeling, is onvolledig . De Schrijver sehijnt hier nog
niet regt op den gang to zijn, of bevindt zich veelligt op
con gcbied, waarin hij zich minder vrij bewoegt . Of hot
zoo algemeen waar is, ()) cone ," zoo als de Schrijver •zieh
uitdrukt :, v op de ondervinding gegronde orertuiging") dat
I ij , die xijinen geest door cone grondige taalstudie zoekt
to tvorn}en, ook in staat is, zich clke wetenschap zondor
veer unoeito eigen to .maken, (bl . 49) zouden wij, uit
grand der ondervinding zclve, betwijfelen ; moor men moot
dit aan den Literator ten goede houden . Elk prijst gewoonlijk zoo veel, als hij meent zelf ie kunnen bereiken,
,ox wij stemmen daarenboven gaarne toe, 't Been uit H'ERDzR bij onzen Schrijver wordt aangehaald : uEene spraakknnat u wct de mensch lecren, want zij is philosophic der
taal, en de taal is immers de omvang aller menschelijke
be ,nipper? ; hoe zvolmaakter derhalve do taal is, waarvan
wij do apraakkunst, dat is cone logica en philosophic der
menschelijke rode, leoren, des to beter leert men haar,
en verkrijgt in dezolve een voorbeeld van orde , naauwkeurigheid en juistheid van begrippen, voor alle andere wetenschappen , talon en kunsten van nut . lemand , die in
zijn ]even geene spraakkunst geleerd heeft , leert in zijn
levee niet naauwkeurig, ten minste niet met cone zekere
grondigheid, 6preken en schrijvext : hij dwaalt in hot onzekere road, en heeft geen leiddraad in den grootc+n dool-
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hof der talon an woorden ." (B) . 236 .) Men wachte zich
slechts voor eenxijdige overdrijvingd
Ziet bier den inhoud van hat werkje uit de opschriften
der brieven : .Eerste Brief. Inleiding, hot heimwee (bl .
1-11 .) Tweede Brief. Gewigt der schoo jaren mat betrekking tot de ontwikkeling van hotligchaarla en hat leggen van den grond tot eene duurzame gezondeid (bh
11-30.) Derde en vierde Brief. Gewigt der schooljaren met betreding tot de ontwikkeling en oefening der
zielskrachten. Middelen, waardoor de school haar hoofddoel, de vorming van den goest, zoekt to bereiken (bla
30-64 .) Vifde Brief. Genoegens, die bet schoolleven
oplevert (bl . 64-78 .) Zesde Brief. Noodzakelijke vereischten ter bereihing van hot doel der school : 1 Roeping
totstuderen (bl . 78-91 .) Zevende Brief. 2 . Voortdu
read hoogsehatting der geestontwikkeling en onwankelbare achting voor de zedewetten . Daarenboven over de
ware weetgierigheid en do zoogeiesaamde broodsh4dic (bl .
91--103 .) Achtste Brief. 3 . Aanhnudende werkzaamheid en onafgebroken vl fit . a . Schoolvlfit . Voorbereiding
voor de leerurcn. Daarenboven over hat nimm'er verzuimon der school en hot op behoorl jken t jd verseh jnen in
dezelve (bl . 103-121 .) Negende Brief. He,tzelfde onderwerp . Onverdeelde aandacht b j hot onderw js . Ilet
opschr jven van de woorden des onderw jzers. Slechte
gewoonten, die de aandacht belemmeren . Het repeteren
(bl . 121-135 .) Tiende Brief. Iletzelfde onderwerp.
Schriftel ike vertalingen uit de klassieke Schr fivers. De
zoogestoemde themata e>y andere st jloefeningen (bl . 135
-148 .) Elfde Brief. Hetzelfde onderwerp . Over hat
m+aken van zelfbewerhte gesehrevene apstellen . .Regelex
om zich in hat ze fdenken to oefenen (bl .148-165 .) Once
gedachten neder to schrijven en in behoorlijken vorm uit to
dtukken , is eene voortrefelijke oefening van den geest .
flier staat regt op hare plaats de juiste opmerking van den
grooten Geschiedschrijver s o H . v o x x U L L E v. : t> Onze
rend, totdat
aedac1 ten zwevetn zoolang in eon ijdel duister
wq ze uitspreken of opschrijven, en wij weten eigenlijk
S2
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slechts zoo veel als wij duidelijk zeggen kunnen ." Tivaalf
de Brief. Ten slotte over de schoolv~t . b . B~zondere
lift. Haar gewigt en belangrijkheid (bl . 165 -179 .)
Dertiende Brief. ffetzelfde onderwerp. B~zondere vl~t .
Het nadeelige van het romanlezen. Over het exerperen
(bl . 179.-1.99 .) Veertiende Brief. Hetze fde onderwerp. Onderlinge repeteer- en disputeer-gezelschappen
(bl. 199-211 .) Vijftiende Brief. Middel ter bevordering der ware werkzaamheid (bl. 211-232.) Zestiende
Brief 4. Verstandige handelwys bij het studeren . Behartiging van het spreekwoord . » non scholae sed vitae
dis+,endum" (bl . 232--246 .)
Over hot laatste onderwerp : s wij moeten voor het leven
leeren, nict voor de school," vindt men hier eene voortr-effeiijke plaats van HERDER, die Diet genoeg overdacht
en opgevolgd kan worden . In 't geheel is de Schrijvcr met
zijne aanhalingen niet spaarzaam . Heeft daardoor de bewerking ooh al eene zekere bonte kleur verkregen, menige
schoone plaats van uitmuntende Schrijvers verlevendigt toch
ele aandacht bij den lezer en houdt die voartdurend gebaid. Wij aarzelen dus Diet, dit werkj.e, niet alleen om
deszelfs belangrijk onderwerp, maar ook om de in vele
npzigten loffelijke behandeling van hetzelve, onze jeugdige
landgenooten dringend aan to bevelen .

Leven en Karakter van JOEANNE`S RENBICUS VAN DEB
Te Leyden, bij
PALM, geechetst door III-COLAAS BEETS .
19 . du Mortier en Zoon . 1842 . In gr. 8vo. 184 bt . f 3 -

stints vele jaren nun Recensent de pen niet in de hand om
eenig werk to beoordeelen of aan to kondigc n, en thans doet
hij bet met genoegen . De beweegrodenen daartoe liggen,
1 0 in de groote en bartgrondige vereering voor VAN D E B
PALM, een eenig en hoogst voortreffelijk tijdgenoot, welken
hij bij zijn leven waardeerde en lief had, welken hij na zijn'
dood gaarne herdenkt ; 20 . in de achting 'roor den bereids
met roem bekbnden BUT s ; 30 . in de nitnemendheid Tan genoegzaam dit geheele werk, en 40 . in enkele, zijn oor-
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deels, eenigzins zwakkere punten, waarop hij gaarna ook
anderen opmerkzaam wilde maken .
Bet werkje is opgedragen aan den waardigen vriend des
overledene, II E N R I C o s v
o Y E N, die hetzelve aanmoedigde, bijstand en goedkeuring verleende .
erkent in de
opdragt, dat zijn oogmerk geenszins geweest is, een opstel to
leveren tot waardering der verdiensten van v A N D E R PAL ii
als Geleerde, als Redenaar, als Schrijver ; of wel eene Lofrede, maar een eenvondig, ongetooid verhaal der gebeurtenissen en afwisselingen van 's mans lang en belangrijk leven
zaam to stellen, en aan zulk een opstel ]even bij to zetten
door eene zoo aanschouwelijk mogelijk teekening van bet
beeld van V A N
P ALM ,
zoo als het hem voor den geest
was, bij de innige betrekking, waarin hij tot hem stond gedurende een zestal jaren .
Men verwachte dan bier niet een volledig zamenstel over
V A N D E R P A L M.
Deze taak is nog onvervuld ; zij is den gezetten arbeid waardig van eenen man van ondervinding, diepe
kunde, onpartijdig onderzoek en juiste geschiktheid om vAN
DER PALM to kennen, to waarderen en zijne hooge verdiensten in alien deele aananderenmedetodeelen . BEETS maakt
hierop geene aanspraak ; bet zou dus onbillijk zijn, hem hat
ontbrekende daarvan in zijn werk ten kwade to duiden .
lletgeeh hij geleverd heeft kan tot leiddraad daartoe voor
anderen strekken, en niemand kan of mag ontkennen, dat
zijn werk, naar zijn geopenbaard oogmerk, veal, ja zeer
veel lofelijks en uitnemends bevat. Men merkt bet duidelijk ; bet is geene Lofrede, dat BEETS bedoelde ; maar bet
mist daardoor wel iets van die warmte, dien geanimeerden
gang, die losheid en eenheid, worlke aan dergelijke stukken eigen zijn, omdat zij, zullen zij goed wezen, uitstortingen zijn van een vol gemoed en een diep getroffen hart .
Daartoe was de betrekking des Schrijvers tot den grooten
man, daartoe de veelzijdige verdiensten van V A N D E R P A L M,
zijne wijsheid en voorzigtigheid in een' zoo woeligen leeftijd
zeer geschikt . De geheele V A N D E R P A L M, zoo als hij daar
voor onzen geest staat, zou hierdoor krachtiger en helderder
zijn uitgekomen ; bet gebeurde met hem in 1787 en 1795
zou in een ander of ten minste min ongunstig licht gesteld
zijn ; de zwakke zijde zou min aangeroerd of beter afgeleid
zijn uit dien tijd en bet beminnelijke, altijd werkzame karakter van VAN DER PALM, steeds bet meestmogelijke toeA 1P R
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beengende tot berordering van menschenheil naar de bestaande omstandigheden, iets, dat aan v Kr z I a v & L a zoo zeer
eigem was ; met een woord, bet gebeel had een' dieper,
lete*diger indruk hchtergelaten : maar dit was, ik herhaal
bet, des Sehrijvers doel niel . Laat one dus liever zien, in
hoeverre hij tan zijn eigen doel getrouw bleef.
Na tid en plats van V A N DER P A L E's geboorte, 17 Julij
1,702, teltottetdam, denkundigea wader ReJPELIS, Schoolhowlec aldear,, en de godvruchtige moeder, N A C H T s L D V A a
T o a.s s z Ra E s , met den invloed der vrome ea dienstvaardige
genegenheid eenelr grootmoeder, (of deze van waders of moeders zijdewas, wordt nietgezegd) to hebben vermeld, wordt
de ychoolsehe jealgd aangewezen, en to regt stilgestaan bij
en toegepast op den man, wat de jongeling in eene Latijusche Redevoering reeds tot ]of der naarstigheid en over bet
wensebelijke van eerie gezonde aiel in een gezond ligoliaam
voordroeg . De uiterlijke en iunerlijke gesteltenis van v A n
D .an PALM zijo joist geteekend . Op ziju 15de jaar reeds
vertrok hij als Student near Leyden, en hoorde v A L C E 111 A E R
over de Hatidelingen tier dpostelen . De sehets, welke
nairs geeft van den toestand der Leydsche Akademie to flier
tijd, is near waarbeid ; zoo ook die van V A R DEa PALE ' S
oefehingen bij RUHjtKEA •I us, siAN nR wLJiPt-EsE en inzonderheid bij H . A . * C-H u L T E it s, alsmede bij de Theologische
Aoogleeraren RoLLE1EEK, CLLLESEA, scHOLTEa, BOERS en
ELETvELn. De taitweiding over eCHDLTEAS, over de leerzaamheid en bet gedtag van v A a a E R P A L n ten aanzien van
then hoogstgeliefden leermeester, is gepast . Na de vermeldiilg van zijne vriendelr, e C H I M n E L P E a N I B C K, B R U G E A ft S,
Iet E:U w L A h a en BI L D E&D IJ IF, volgt eene Itieesterlijke tegenstelling der beide eerste vernuften van omen tijd, aILd1ERDIJK en VIN DER PALE, waarin de Sehrijver toont, wet
hij, bet genoegzaam onnavolgbaar spoor van den onvolprezen
P -L .r T A R C u u s hettredende, vermag in kracht van taal en kern
van *in, flee . herinnert zieh, YAit DER Paz.a over de verdienslen van R I L D R R D ij i als Student to hebben hooren uitweidnn op eene wijze, die den braven, regtvaardigen, liefderzjken ert gaarne vergevenden man allezins eere aandeed . De
geheele sohildering van het jeugdig en Akadentiech levee
van YAW LKER PALE Is RESTS volkomen waardig .
Na voegzaam to hebben gewaagd van andere vrienden van
den Student VAN DER PALM, en bijzonder van BWALDIIS KIST ;
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na den jeugdigen v A N D E B F A L M , als de last, de ziel en het
]even van den gezelligen kring bij in- en uitspanning ;
zijne wijze van studeren en werken in kenmerkende trekken, en zijn verkeer met en oefeningen onder s c R U L T E N s ;
ziju eerst Akademisch opstel over den Prediker, openlijk,
verdedigd ; zijne eerste proefpredikatie ; zijne welsprekendheid, welke gedurende eene halve eeuw de bijna (liever de
geheel) onverdeelde bewondering der Natie uitmaakte, en hoe
die welsprekendheid geest was op den afgehouwen tronk
zijnerpoezij, bekroond door het Genootschap Kuustliefde spaart
Been vl~t, en over welker beoefening hij zich later met regt
verheugde, als bron van fijn en dicbterlijk gevoel en juiste
kunstkonnis, to hebben vermeld, wardt bet jeugdig Akademisch tijdperk gesloten, en zien wij VAN DEB PALM in eenentwintigjarigen ouderdom tot Proponent en Leeraar to Maartensdjk bevorderd, waar hij eerst met zijne zuster HELENA
woonde, en kort daarna in huwelijk trail met ALIDA BUS81 NGH, met welke hij negenenveertig jaren in den allergelukkigsten echt geleefd heeft . Daar werden zijne predikatien met liet grootste genoegen : bijgewoond ; (in het zoogezegde herderswerk, slaagde hij, naar eigen oordeel, minder)
daar werd bij gepolsd over het aanvaarden van een Hoogleeraarsambt in de Oostersche Taleu, maar de zaak bleef
zonder gevoJg . suet was," zegt BEETS, .bij de Yoorzienigheid bepaald, dat bij op eene andere wijze zijn vredig
dorp verlaten en van trap tot trap op aanzienlijker tooneelen
verschijnen zou, welke alle het hunne moesten toebrengen
tot zijne vorming, en om hem tot then veelzijdigen en gelouterden man to maken, die hij aan het hoofd der vaderlandsche geleerden worden moest . Zij gebruikte daartoe do
rampen des Vaderlands ." Joist, zeer juist! BEETs had
liever moeten weglaten : =en zone eigene dzcalingen :" dit
enkele gezegde, en de ontwikkeling van het denkbeeld daarin
gelegen, heeft BEETS zelven, met miskenningvantiltgedeelte
van V A N DEB P A L M S S leven, eenigzins doen dwalen ; het heeft
hem in den geest van verontschuldiging en plooijing ten
goede gebragt, welke VAN D E R PALM behoefde nosh verdiende. BEETS iS, als velen, in den grooten misslag vervallen van naar z#nen tijd en zone denkbeelden den vroegeren tijd to beschouwen . De kundige, hoogstverdienstelpke
Schrijver houde ons dit, en de volgende nitweiding, ontwikkeling en opheldering biervan, ten goede.
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In het algemeen merken wij met F L U T A R C H U S en andere
geachte Schrijvers aan, dat men, in het schilderen van groote
en vbortreffelijke mannen, kleine afwijkingen, even als een
enkel wratje of sproetje in een schoon gelaat, liever onopgemerkt moet voorbijgaan, althans minder in het oog doen
vallen .
Zij, die db staatkundige partijschappen van 1747-1796
regt kennen, weten dat de algemeene eendragt en gelukkige Omwenteling in 1747 aan WILL E R . IV de heerlijkste
vooruitzigten openden ; geen wonder : door de gebreken en
dengden zijner voorvaderen ingelicht, toonde zich, en was
deze Vorst inderdaad, de achting en liefde van een vrij en
nijver yolk waardig . Z4jne helaas to korte regering verdiende de Lofrede van eenen oft x o z W I E R v A s RARE It , en is nog
eene les voor Vorsten . De oAlusten, waaraan Volk en Regenten eigenlijk beide deel hadden, werden gestaakt door
'sPrinsen staatkunde, zacht in den vorin, kraehtig in de
daad. De Doelisten schenen voor altijd nit elkander to gaan ;
alles neigde tot rust ; de handel kreeg nieuw voedsel, meer
vrijheid en entwikkeling . Ongelukkig stierf de brave Vorst
in 1751 : de anders voortreflelijke Weduwe miste als Voogdesse de mannelijke welberadenheid en vastheid : de Doelisten, Schutterijen en partijdige vlugschriften kwamen weder
voor den dag : de Vorstin ging het kwade naar vermogen to
keer en won de liefde der ingezetenen , toen ongelukkig, omstreeks 1755, de oneenigheden tusschen Frankrijk en Engeland, en de betrekking der Prinses tot het laatstgemelde
Rgk, haar van eene partijdigheid verdacht deed houden,
welke zij niet verdiende, daar zij, door haren raadsman FAG-EL ondersteund, met schranderheid en beleid de voordeelige onzijdigheid handhaafde . De Prinses stierf in 1759 ; de
Hertog van Brunswjjk volgde haar op, als Voogd van den
jongen Prins, en werd met het oppergezag in krijgszaken
bekleed . Er is veel voor en tegen den Hertog geschreven .
Hij was ons in alien gevalle vreemd en voegde ons niet . Hij
miste die rondheid en braafheid, waarop 1Vederlanders zoo
hoogen prijs stellen. De Eriesche vrienden van W I L L E II IV,
welke then in het bewind hadden gebragt, werden verwijderd ; F A GEL verloor zijnen invloed ; de Prinses, Moeder van
WI LLER IV, stierf ; CAROLINA, oudste zuster van den jeugdigen WILLER V, en haar echtgenoot weken naar Duitschlard ; WILLEM V werd in 1766, onder den invloed staande
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van den Hertog, meerderjarig . W I L L E M V was regtschapen, Godsdienstig, weldadig, zuiver van hart, en goed van
eordeel . Het zou Rec. altijd enbegHjpelijk gebleven zijn,
hoe deze eerlijke en zachtzinnige man schandelijk miskend,
voor een' Nsao, ALBA en PHILIPS uitgekreten, als een vuil
en veraehtelijk zwijn afgebeeld had kunnen worden, zoo hij
niet nog den tijd van L o n E W IJ K XVI beleefd had . Prins W I LI,sx V was to gbedhartig, om een regerend 'Vorst in onrustige tijden to tijn ; hij mistrouwde zijne eigene goede inzigten, en miste die klem en kracht, welke somwijlen het
kwaad in de gehoorte moeten stuiten ; zijne meening was
goad ; de staatsstukken, welke- van hem uitgingen, waren
meesterstukken van stijl en vol edele gevoelens, maar het
doorzetten ontbrak hem ; halve maatregels kenschetsten steeds
zijn bewind . Dit hewind gaf, van 1786 tot 1781, ondanks
het laakbare der Aete van Consulentschap en andere onvoorzigtigheden, welvaart ; vooral bloeide de handel, mar ook
doze kreeg to veel invloed en werd allengs to stout en dwingm
Vroeger waren de stedelijke Aristocraten afkeerig
zelve deel in handelszaken to nemen ; nu nam de schrandere
en onvolprezen s. a a N n o a P , een man van smaak en kunde,
eene lofrede ward, met anderen daaraan deel . De handelsveer werd meet en meer gespannen, bragt vele raderen van
welvaart en ondernemingen in beweging, werd allengs de
groote spil, waarom alles draaide ; maar de invloed der regering werd daardoor eenigzins verlamd . De Prins deed al
hot mogelijke, om vooral de zeemagt to herstellen en uit to
breiden ; to vergeefs ; de Staten, de Kooplieden, de Rijkdom, de Adel, de Hertog zagen slechts op eigen oogenblikkelijk belang. In deze omstandigheden brak de Enge1sche Oorlog nit, welke, nit then van Amerika ontsproten, door winzuoht
van Kooplieden en door- eenen onhandigen Pensionaris bevorderd, door ontijdige volksgezindheid van Adellijken tot tweedragt en verkeerde denkbeelden geleid, de Staatslieden verdeelde en van de noodlottigste gevolgen was voor de rust en
eensgezindheid. Die oorlog werd den Prins ten verderve .
Ilaat tegen het Stadhoudersehap was door eene edele en den
Worst getrouwe Riddderschap niet to stuiten . Hot yolk werd
geslingerd en verdeeld, de gemoederen opgewonden ; volksregten, burgerwapeningen, vrijcorpsen, van hooger hand nu
eens aangemoedigd, dan weder tegengegaan, gaven weifeling, partijschap . Een' Raadpensionaris als J A N D E W I T T of
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ontbrak. Franschen beloofden, en bedrogen
schandelijk . Do Koniligvan .'ruissen, EREI)ERIK fz'GRoor.z,
gaf goeden mad, mar vend Been' itlgang. De IIertog van
Brunsw#k werd verwijderd, doch het was to laat. De Aristocratie, welke het yolk eerst de wapenen in harden had
gespeeld om tegen den Prins bestand to zijn, zag nu haar
eigen gevaar en dwaling in, veranderde van wending, scheidde
zich van hot volk, verdeelde zich ouderling, gelijk ooh do
Prins en Princes deden . D.aarbij kwam overmood en woeling van onhandige en stedelijke Pensionarissen en sioutmoedige Staatslieden . De provincien Utrecht en Geldenland waren in openbaren tegenstand . De burgeroorlog was daar ..
En wie weet, wat van ons land zou geworden zijn, indien
de , Loch altijd in zich zelve nadeelige, ingeroepene hulp
van vreemden het niet verhoed had? De Pruissen, dePrinses, een weinig edelmoedige en befaamde s E N T I N C K met
zijne remotien, eene amnestie met satisfactie, uitbanning
en vervolging, de onlusten in Belgie, de RevolutieinFrankrijk, eandrang en woeling van onze uitgewekenen, de tegenstand aan, de overwinningen van, het herrezen Frankr#k ; -- dit alles moest wel tot de gebeurtenissen van 1785
leiden, waarin menig woelgeest zijn eigen belang, maar ook
menig edel hart voldoening vond . Brave welmeenende mannen,
voorstanders van ware vrijheid, gematigd in handel, eerlijk
van wandel, kundig in staats- en regtszaken, Godsdienstig
en trouw, traden op, namen nit vaderlandsliefde en nooddwang deel aan hot bestuur, zochten zoo veel to redden en
goed to doen als mogelijk, zoo veel Franseh geweld to waren
als doenlijk was om het Vaderland to behouden, indien het
nog to behouden was. Zij waren de lichtende sterren aan den
donkeren hemel van 1795 . Tot deze partij behoorde s c ii I MM'EL'PENNINCK, KEMPER, KArITELAARmetvele anderen, en
ook hun vriend V A N D E R P A L M . Gaan wij, na doze met moeite
ineengedrongene schets der gebeurtenissen, nu het gedrag van
V A N D E R P A L M na in deze omstandigheden .
Dat hij in 1787 deel nam aan die maatregelen, welke, van
hooger hand verordend, ter behartiging aan de Leeraren inzonderheid waren aanbevolen ; dat hij, then ten gevollre, de
wapening. tegen vreemden aanval als waarborg en voorzorg aanprees en handhaafde ; dat hij in het verdeelde gewest Utrecht
de partij koos, welk hem omringde, welke zijn standplaats
bezielde ; dat hij met jeugdig vuur en hartelijke belangstelling
V A N 8 L I K G R f. A MM
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dit deed, als andere jeugdige Leeraars en vriendenvanzijaau
tijd, nit bet ware beginsel van liefde voor Vaderland en Vrijheid, verdient den bijzonderen naam van dwaling zoo ruimschoots niet in eenen tijd, toen overal van wedeigzi jde gedwaald, geplunderd, geslagen, gewoed en gewondword, en
niemand als 't ware onzljdig blijven ken of mogt . Zeker zal,hij,
als Leeraar van de Godsdienst, liefde en verdraagzaamheid
gepredikt hebben. Hij verwijderde zich, niet uit vrees voor
Rune Gemeente, to Kaartensdgjk, welke hem lief had, terugriep met alle Ringbroeders en de geheele Glassis, maar verkoos veel liever persoonlijk to wijken, dan zich aan mishandeling, dan zijne hem dierbare Gemeente aan geweld van
Pr&r sen en van Burnschoter vissehers om zijnentwil bloot
to geven . En werwaarts week hij? Niet naar Frankr}jk,
Diet naar eenig Vrijcorps of bet nog Patriotsche Amsterdam,
maar naar zijnen zwager suss i a G 19, een beslist Oranjeman,
met welken hij, hoe verschillend in denkw ;s en gedrag,
steeds in vrede verkeerde . Het gedrag in 1787 zal dan ook
wed.l aan V A F I) E R P A L M zoo zeer niet ten kwade geduid worden, als wel dat in 1795 . Wij maken ecltter geen oogenblik
zwarigheid, om, al wil men ook eens zijn gedrag in 1787,
zonder tijden en omstandigheden na to gaan, min voegzaam
veer hem als Leeraar rekenen, dat van 1795 loffelijk to noemen . VAN DER P A L K was destijds in Zeeland, bij de edele,
door hem hooggeachte, altijd met de innigste hartelijkheid
herdachte en nooit miskende, veal min mishandelde familie
V A N D R PER R R.
Die de gesehiedenis des Vaderlands met bedaardheid en onpartijdigheid raadpleegt, moet hulde doen
aan bet bij onderscheiding loffelijk gedrag van dit gewest in
1787 tot 1795, en in dit laatste jaar was bet, om zoo to spreken, als bet verlichte punt to midden van hot in bet duister
omtastend Nederland . Hot verdroeg- met wijsheid de zoogezegde hulp, eigenlijk last, der Engelschen ; bet weerhield
onnutten, geweldigen wederstand tegen de alien wederstand
overwinnende Franschen ; bet zond eene vredelievende bezefldiub aan den, Zeeland opeischenden Generaal, MI €11 u
bet sloot een Verdrag op destijds ongehoorde en geheel ongewone voorwaarden van vrije uitoefening der heersehende
Godsdienst, handhaving van den Regeringsvorm, veiligheid
van personen en goederen voor alien, van welke denkwijs ook
in het politieke of anderzins . Dit verdrag was zoodanig, dat
,men, in Frankrijks Conventie, dearover hoogst misnoegd,
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openlijke aanklagt deed, niet schroomende to zeggen : . $et
z#n de overwonnenen, die aan overwinnaars de wet hebben
voorgesckreven ." Al de invloed, al de gaven van een' welsprekenden C A E x 0 T waren noodig om de zaak van dit Verdrag voor Zeeland, wat zeg ik, voor Nederland, om bet
niet als een wingewest van Frankrijk destijda to doer verklaren, goed to maken. Hetgeen CARN0r verdedigde, handhaafde de brave Generaal M o s E A o in Dliddelburg. Het Comitd Revolutionnair to Amsterdam zond -Y. -eh w. VAN B ANE L S V E L D derwaarts, om de omwenteling met beleid to bevorderen . Zij kenden, waardeerden VAN D E a PALM en zijne
gevoelens . Hij moest wel op den voorgrond treden . Goed
to doers, kwaad to stuiten, naar vermogen, lag in Eijnen
aard . Hij had daartoe de bekwaamheid, de gaven van God
entvangen ; hij mogt Diet stilzitten ; hij moest doen, wat hij
kon . En hoe deed hij dit ? De Geschiedenia leert en zegt
bet -- geheel anders dan bet ergens elders in bet Vaderland
ptaats had . - Gunt mij iets ten bewijze, door de volgende
aanhalingen nit eene Proclamatie, door hem gesteld, over
to nemen . Zoo luidt een gedeelte : . Er moet. geene Omwenteling gemaakt worden. Zij is er . Zij moet met wijsheid, standvastigheid en menschenliefde be'stuurd worden .
. Wij verklaren openlijk en plegtig, dat wij den Vrede be.minnen en Broederschap bij ons Diet een bloote lens is. Wij
+zuien haar met al onze vermogens trachten to bevorderen
=onze bedoeling is Diet to deelen, maar to vereenigen, Diet
.cene nienwe partijschap to stoken, maar de overgeblevene
+heat en partijzucht door bet wegnemen van alle billijk
misnoegen to dempen . Wij eerbiedigen de deugd, en hou.den de menschenliefde voor de eerste aller maatsehappelijke
+deugden . Op bet oogenblik, dat wij onze Vrijheid weder+kregen, hebben wij alle gevoeligheid en verbittering afge+legd. Wij hebben bijkans bet geheugen der ons aangedane
• beleedigingen verloren, en gevoelende, hoe noodzakelijk
+ do eensgezindheid en gemeenschappelijke medewerking zijn,
+hebben wij eenstemmig verklaard, allen wederregtelijken
t wraaklust to verfoeijen en to houden voor verraad tegen
.*bet Vaderland . Den Godsdienst en deszelfs vrije en onge+stoorde uitoefening, overeenkomstig de grondstellingen der
bijzondere gezindheden en bet geweten van deszelfs belij• ders, houden wij voor heilig en onschendbaar, en, indien
cenvoudigheid van zeden, herleving der vaderlandsche deug-
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.den, liefde en menschelijkheid tot den Godsdienst behooren , zoo durven wijl ons vleijen, dat wij, wel verre van
adenzeiven hindernissen toe to brengen, ook voor den Gods.dienst arbeiden ."
Bij de regeringaverandering to Middelburg was hij aan bet
Jioofd der Commissie, om voor to lichten en to besturen .
Op zijne aandrang werden een scnoRER, STEENGRACHT,
VAN CITTERS, VERSLEYS, VAN HAZE DONEE, PHILIPSE,

en
een VAN D E PER R E Zelfs, met anderen, in de Regering geroepen . De Geschiedenis teekende bet op, dat zij tot de
yorige Stadsregering behoord en bet verdrag met Frankrigk
hadden tot stand gebragt. VAN DER PALM mogt zich. niet
onttrekken, dear, waar hij zulke beginsels kon in werking
brengen, als hij bij de Installatie dier nieuwe, of liever oude,
bewindslieden ontwikkelde, toen hij eene aanspraak deed,
die, gelijk weder naar waarheid geboekt is, - van andere
dergelijke in dien tijd zoo geheel verschilde . VAN D E R
PALM, als Voorzitter der Kiezers, sprak onder anderen aldus : aIndien men reden heeft zich to verblijden over da.den van edelmoedigheid, zoo mogen wijhetthans, Burgers!
• Gij hebt een post aanvaard, waaraan tallooze moeite en
.opoffering, geen voordeel verknocht zullen zijn, alleen
vergoed
d door een rein geweten, een vaderlandsch hart,
.dankbaarheid en Iiefde van een vrij yolk . Gij kent de
oogmerken der brave burgerij . Het was haar niet to doen,
.om een laf tooneelapel van Remotie to spelen, om eene
~dele vertooljing van Volkssouvereiniteit to maken, of bijzonderen haat en wraeklust to vieren, terwijl men dezen
.verkoos, anderen voorbijging ; neen, hetgeen geschied is,
. was alleen bet begin van een grout werk, waartoe zich all@
b ndenn in de gansche Republiek moeten vereenigen : de
. belangrijke proef, of ons gezonken Vaderland gered kan
fworden door het invoeren van eene eerlijke ataatknnde .
Wij gevoelen, hoezeer gij aanspraak hebt op onze dankabaarheid, Itlaar tevens, hoe zeer gij den bijstand en zegen
van den God der wijsheid en verlichting znlt noodig heb• en,,b om u moedig to verheffen boven zoo vele ijdelheden
xen vooroordeelen, om allen eigenbelang en heerschzucht, ook in uwen eigen boezem, - bet hoofd to bieden en to on• derdrukken, en steeds cen vrij geweten to hebben voor
,God en uwe medeburgeren ; dien Goddelijken bijstand en
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zegen wenschen wij n toe ." --- Voorwaar, daze taal was
geheel ongewoon in then tijd! Zoo bleef en toonde zieh
VAN n E R PALM in zijile nienwe politieke betrekking eon
echt Christenleeraar .
Het voorbeeld van Middelburg word gevolgd door Vlissingen, waareenvAx DooRM, LANBRECHTSEN, M . VAN ROVES
en andeaon ; door Veere, wear een E R x E$ E N s, B ZJ L E V E L D,
pOHBB VAN UEEEDERVOORT en soortgelbken tot het bestuur
gekozen werden . Tot de nieuwe vergadering van Hun Hoogmog . trad Zeeland het laatst en niet dan huiverend, toe,
hetgeen haar door den Voorzitter, den revolutionairen nuN,
niet onduidelijk werd verweten ; eon v A N a I t T E R s, roes,
EAT, VAN SnIOBEEK, LAIBRECHTSBx en B1XLEVELD Waren deszelfs Vertegenwoordigers . , De verschijning der Zeeuw, sohe Afgevaardigden was de voltrekking der groote Staats, omwenteling," mgt de Gesehiedsohrijver van then tijd . Later ontmoeten wwij v A N D E R P A L H, als lid der Provisionele
Representanten van bet Yolk van Zeeland, met eenonlzigtig
voorstel tot onderzoek weg ons de Ambaehtsheerlijkheden en
hare regten, onder aanboveling, ow, ingeval daze strijdig
met de onvervreemdbare regten van meesch en burger wa .
ran, ze geheel of ten deele, onder schadeloosstelling, to
wijzigen . Bij de eischen van Frankrijks ultimatum tot se'hadeloosstelling en tot onafhankelijkverklaring, hield zioh Zeeland groot en edel . De brief van deszelfs Vertegenwoordi .
gars aan do Algemeene Staten is den schitterendsten tijd onzer Republiek waardig : a Dat de zee onze kostbare dijken
, eerder verwoeste en door hare golven ohs noodzake eon
ander verblijf op to zoeken, dat eer het geweld en de
, overheersehing eon einde maken aan ons bestaan, den dat
a wij tot zulke gruwelen, als het demenbreeren van Waiche* ren en Zuidbeeela ,9, do hand zouden leenen !" - Zoo
war, onder de bezweringen bij van al wet heilig was, om op den
aangeboden voet geen verdrag to sluiten, hot schrijven der
Zeeuwsehe Vertegenwoordigers . Uit Holland moest eene bezending naar Zeeland worden gezonden om deszell's Vertegenwoordigers en den toon hunner billfjke verontwaardiging
to matigen. Zeeland list hot niet bij woorden beruston : de
Burgers ER Y E R E N s en L'A N Q 'X werden naar Parajs afgevaar=
digd, maar bij bet Comitd de Salut Public niet toegelaten .
De afloop der taak, na de zending van sirvrs en REBIL near
Holland, is bekend, en hoe het Zeeland bodreigende gevaar
,
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.verd gcwijzigd . De algemeene vrees voor inlijvi%g en benadering werd afgekeerd ; eene Alliantie met Frankrijk, dat
ons lot in zijne handen had , vond plaats ; V A N D E R P A L x en
L' A N G E gedachten haar openlijk to Middelburg, drongen op
bet betrachten van onderlinge pligten bij Vaderlanders en
Franschen aan, en baden God om herstel van heil en vrede .
Hier vinden wij, ten aanzien van het Politieke, V A N DEa PAL K
voor het laatst gendemd. Hij had er genoeg van, en er het
Mine aan gedaan. Teen begonnen eedvordering en vervol
ging, door eenen 3 C H rM M E L P E N A I N C E met Romeinsvhe
bonding, welsprekandheid en aftreding nit het bestnur, bestreden ; eedv©tdeltiug en vervolging, waardoor aizniunsr .,sehandelgk tier lande zonder paspoort word uitgejapgd ;
iu Zeeland zelfs word hem uitdrukkclijk schuilplaata verboden ; Kerkleeraars werden afgezet ; VAN MIX s P z E+G 2 L en
s.A ETI I C K, do eerste niet, de laatste meer verdiend, 'werEen gevnngen genomen . En de Algoede weet, waartoe, op
aanraden van veelvermogende mannen, wier Demon wij hier
liefst Diet uoemen ., hot vervolgen zon geklommen zijni, zoo
de Frarsschen zelve, en weinige moedige navolgers van
s c R I a x z L P .E x rr.I xc K en de zijnen, hot Diet verhoed hadden I
V A N ID E'R 8 A L x was nu afgetreden.
Hij werd tot
Roogleeiaar in de Oostersche Talon en Oudheden to Leyden.
beroepen, en aanvaardde dien post .
Ro o. vraagt versehooning voor demo lange nitweiding, maar
achtte dig noodzalcelijk, eemsdeels om de weinig gekende
on taudigheden van dien tfjd in het lioht to stelleny antler
deela vm de vraag to opperen : of B E E r s niet V A N D E a P A L M
in eea ander engunstiger lioht had kunnen enmoeten plaatsen .
Nu geet s E E T e eenig vernzoeden van den Tijdgeest to huldigen . Dit zal eohter bet geval wet niet zijn, gelijk wij vertrouwett . 13 a z v .s, wiens verdienstelijke en prijzenswaardige
hulde nail v A a n r a rA.L x wij nn met meerder ruimte kwmen
prijsen en aanbdvelen, how ons onze vrijmoedigheid en
teelichling, om de zaak en den persoon, ten goede ! .-- Wij
hehben to lang gesehreven, om de pen niet neder to leggen
en hot slot voor eene volgende gelegenheid to bewaren .
(Hot veevolg hier`na .)
Aaxteebening op de Grondtcet, door JP&. J . R . THOMBECKE,
JTer,nleeraar to Leiden. Tweede uilgave . Iste Deel. Te
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Amsterdam, bij J . Muller. 1841 .
bl.f4-20 .

1-n gr. 8vo . XIV en
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Bij alien, wien de beoefening van het NederlandseheStaats-

regt ter harte pat, zal dit eerste Deel der tweede uitgave
van Prof. T H o R B E C S E'S Aanteekening op de Grondwet reeds
hekend, gelezen, bestudeerd zijn . Wij behoeven dan ook
niet aan to wijzen, hoe veel deze tweede uitgaaf boven de
eerste vooruit heeft . Naar waarheid zegt de geaahte Schrijver, bi . X zijner Voorrede : , De eerste (uvtgaaf) liet het
doorgaans bij eene schets ; de tweede is meer uitgewerkt, en
in zoo verre een nieuw boek ." Vandaar, dat ook de vorige
uitgaaf in een Deel volledig was ; terwijl bier bet eerste
Deel slechts leapt tot Art. 126 der nieuwe, of Art. 128 der
vorige Grondwet .
De verdiensten van dit werk uiteen to zetten, is overtollig. Ret zij ons alleen vergund, hier en daar eene enkele
opmerking made to deelen .
Op Art . 6 der vorige, en, met wijziging, der tegenwoordige Grondwet, in verhand beschouwd met. Art. 131 en 132
der tegenwoordige, of Art . 133 en 134 der vorige Grondwet, zegt de Hoogleeraar, dat de census ten platten lande
dien in de steden overtreft, en vraagt, of alzoo bet getal
der bevoegden ten platten lande niet to gering wordt, en of
de ingezeten eener landgemeente, -wiens vernmogen met dat
van een' stedeling gelijk staat, min rijp dan daze is, om
behoorlijk to kiezen ? Maar zou men de vraag niet kunnen
omkeeren ? Immers ten Platte lande worden de laden der
Provinciale Staten door de kiezers zelven benoemd ; terwijl
in de steden de Kiescollegien slechts de laden van den stedelijken Raad verkiezen, en daze weder de keus doet van
laden der Provinciale Staten van wege de steden . Derhalve
schijnt men aan de kiezers in de steden zoo veel doorzigt
niet toe to kennen, als aan die ten Platte lande. Doeh doze
is geenszins de reden : zij ligt in den aard van ons Kiessteleel . Niet het Yolk, in Grondvergaderingen b . v., verkiest
zijae veriegenwoordigers, maar de Staten der Provincien benoemen hen . Die Provinciale Staten worden mede niet door hat
yolk, noch door stemgeregtigden uit hat yolk verkozen, maar
door drie verschillende standen, zoodat zij in waarheid Stendenveryaderingen zijn . De Riddersehap, de Steden, en de
Landeigenaars of breedgeerfden, zenden hunne gedeputeer-
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den . Bij gevolg kunnen de Leden der Provinciale Staten
niet anders benoemd worden dan onmiddellijk door de Ridderschap ; door de Stedelijke Regeringen, als vertegenWoordigers der steden, en door de Kiezers ten platten lande, als
vertegenwoordigers der breedgeerfden zelven, geenszins der
landgemeenten als zoodanig . Indien men de Stedelijke Kieseollegien de leden der Provinciale Staten van wege de steden
liet benoemen, dan zouden niet de steden als zoodanig, d, L
als zedelijke ligehamen, maar de bewoners der steden, als
afzonderlijke personen, vertegenwoordigd worden . Indien men
ten platten lande daarentegen geenszins de kiezers zelven,
maar door hen benoemde plaatselijke besturen kiezen liet,
dan zouden niet de groote grondeigenasirs, maar de gemeenten als zedelijke ligchamen vertegenwoordigd worden, en alzoo zou de stand der breedgeerfden geene gedeputeerden ter
.rovinciale Statenvergadering zenden . Maar juist omdat de
P
Kiescollegien in de steden slechts strekken tot benoeming van
vacaturen in den Raad, terwijl die ten platten lande . daarentegen de leden der Provinciale Staten helpen aanstellen•, behoort de census ten platten laude, naar evenredigheid, hopger to zijn dan in de steden . Wij hebben geene vertegenwoordiging van de massa der ingezetenen, maar van de vetschillende hoofdbelangen der gegoeden ; die des Adels en der
aanzienlijken ; die der steden, d . i. van handel, fabrUjken
enz ., en eindelijk. die van groote grondbezitters en van deta
landbouw. Behoudens beter oordeel, zou Recensent dun meet
nen, dat men of het geheele Kiesstelsel veranderen moet, en
meer in overeenstemming brengen met het denkbeeld eener
eigenlijke volksvertegenwoordiging, of dat men, zoo het
Kiesstelsel in hoofdstrekking en karakter behouden wordt,
ook den naar evenredigheid hoogeren census ten platten laude moet handhaven .
Op Art . 76 der tegenwoordige Grondwet (bl . 200) zegt
Prof. T R O R B E C K E : . Ministeriele onderteekening van wetten beveelt de Grondwet niet . Ook is bij wetten eerie
verantwoordelijkheid voor den inhoud, gelijk bij Konink.Iijke besluiten, niet deukbaar. Eene wet, die de Constitu. tie schond, zon de Minister niet mogen uitvoeren ." Zeker
zal dit beteekenen : . indien de 'Minister zelf begreep, dat de
wet strijdig was met de Grondwet, dan zou hij in gemoede
verpligt zijn, veeleer of to treden, dan de wet ten uitvoer
to leggen ." En dit staat dus gelijk met de stelling : . a1s
BOEADESGK . 1842 . :4o . 6 .
T
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.eene wet aan de Staten-Generaal wordt voorgesteld, en zij
.oordeelen dezelve stiff met de Staatsregeling, dan molten
zij dat voorstel niet aannemen : of doen de Algemeene Staten zulk voorstel, dan wag do Koning hetzelve niet goed. k ueen ." Dit is due geheel eene gewetensaaak. Is eene
wet eenmaal aanwezig, dan mag niemand zich aan de naleving daarvan onttrekken, en do Minister, die haar ten uitvaer legt, most gerekend worden zulks- met zijnen eed van
gehoorzaanrheid aan de Grondwet overeenkomstig to achten .
Many indien de Minister eene wet niet ten uitvoer bragt, al
ware bet dewiji hij hear voor strijdig hield met de Grondwet, dan zou hij voor zijne nalatigheid aansprakelijk zijn of
behooreu aansprakehjk gestold to worden . llij had vrijheid,
zijnen post neder to leggen ; maar blijft hij Minister, dan
most hij do wetter ten uitvoer brengen, z66 gelijk ze zijn
aangenomen en bekraehtigd . De Wetgevende Magt moet
steeds besohouwd worden ale de bong bevoegde beoordeelaar
tan het al of niet'constitutionele van elke voordragt ; en, is
de wet aangenomen, dan is niemand meer ontvankelijk in
eenige exceptie ter take van vermeende afwijking van de
Grondwet . Velen geleoven b . v ., dat elke, of wel dat deze
of gene wet op de oonflicten met de . Grondwet niet overeesstenit ; maar als er eenmaal eene wet op de Conflicten bestoat, dan moet ook hij ., die haar ongunstig beoordeelt, er
zich aan onderwerpen : of het constitutioneel gezag der Wetgevende Magi, ale hoogste Magi in den Staat, gnat ten-gronde .
Wij zeiden daareven, dat de Minister, zoo hij zijne bediening
niet nederlegt, elks wet moot ten uitvoer brengen . Zon hij
dua ook tdet verantwoordelijk zijn • voor nalatigheid ~ Hij
zweert, volgeus Art . 78 der tegenwoordige Grondwet, getrouwheid aan die: Grondwet, Art. 120 zegt, dat alle voorstellen van wet, door den Koning en de beide Kamers der
Staten Generaal aangenomen,, kracht van wet- verltrijgen.
Gehoorzaam to zijn aan die wetten, is due ieders pligt . De
gehooraaamheid vats den Minister blijkt in do eerste plaats
daarnit ., dat hij de wetten ten uitvoer legt ; laat hij dat na,
dan is hij wederspannig aan de wet. Wij gelooven dus, in
weerwil van hetgeen de Hoogleeraar, bI . 197, daarover aanmerkt, dat de Minister verantwoordelijk is, ook voor nalatigheid in ten uitvoer legging der wetten . Maar eene wet
op de geregtelijke, bsven en behalve de parlementaire verantwoordelijkheid, is dringende behoefte ; en de Staten Ge-
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neraal iijn verpligt to zorgen, dat zulk eene wet den Ironing
worde voorgedragen, indien zijne Ministers dharin langev
vertragen.
Mr. H. o . FEITH, Redevoering, uitgeaproIen op hot .Feest,
ges.ierd bjj het aijftigjarig bestaan van het imstituat door
Doofstommen to Groningen, op den 22 van Hooimaand
1840 . Met Aanteekeningen . Te Groningen, 1,i W . Zuidema . 1841 . In yr. 8vo . XII en 168 bl. f 1- 75 .
lilen ontvangt bier niet alleen eene doeltregende en helangrijke Redevoering, waarbij wordt aangetoond, hoe G U T o T
plantte, Nederland kweekte, en God den wasdom gaf aan
eene der weldadigste inrigtingen ; maar van bl . 41 tot aan
het einde vindt men eene reeks van aanteekeningen, die
aan de voorafgaande verhandeling eene waarlijk historisolse
waarde bijzetten. Rartelijk hopen wij, dat de lezing van
bet cene en andere menigeen, die tot nog toe geene jaarlijksche bijdrage tot ondersteuning voor bet wed bloeijende,
tnaar toch nog zeer veel behoefte 10 Wtlelijken bijsttmd
hebbende, Institunt van DoofstomnifffJoWfnningen afzon=
derde, daartoe zal overhalen ; dat alzoa d
hMgtifig, als
.geheel daarvoor gesehikt, nationaal bDjt+e, en men zich
niet tot de dwaasheid late vervoeren, om b.'rv. in elke provincie zulk con Institunt to willen bezitten . Want dit laatste, gelijk de geachte Schrijver in zijne aenteekening op
., bewijst, zdn de strtkking
bl . 8, to vinden bl . 52 en very
hebben, om de nationale volledige inrigting to vervietigen,
ten gevalle van een aantal bijzondere scholen, waar het
onderwijs nooit op den dour even omvattend en deugdelijk
wezen zou .
. Reistogtje door een gedeelte van Schotland en deszefs Hooglanden, door s . VAN s A ALE N . Te Amsterdam, 1,j G. J .
A . Beijerinck. 1838. In gr. 8vo. 212 bl. f 3 - 30 .
Tweede Reistogtje door een gedeelte van Schotland en deszalfs Hooglanden., door en bij dezelfden . 1841 . 223 btL
f 2 .60 .
T2
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ndien Ree . bet cerste dezer werkjes niet pas to gelijk met
bet tweede hadde ontvangen, zou hij mede behoord hebben
tot hen, . die bet zich wel der moeite waardig geacht hebben, hetzelve to beoordeelen ." En hij zou er evenzeer een
gunstig
g onthaal" aan hebben kunnen voorspellen, en eene
voor den schrijver .vleijende meening" over uiten, als hij
bet zich tot een genoegen rekent,. thans over de beide reisbeschrij}ingen to doen. Zij verdienen zulks ten voile in onderscheidene opzigten . Do streken, door den Beer v A N
a A A L E a bezocht, behooren niet tot de algemeen bekende .
Rec . althans maakte met vele schoone of stoute partijen in
Schotland bier voor bet eerst in verbeelding kennis, en
moet, zoover een daar niet bekende mag oordeelen, den
Schrijver den lof geven van naauwkeurigheid in bet bezigtigen en beschrijven . Bij ontzag geene vermoeijenissen ; bier
en daar, b. v . hij bet bezoeken van de Fingalsgrot op bet
eiland Stafa, (bier met nog enkele andere gezigten, die
naar meer doen verlangen, afgebeeld) zelfs geene gevaren,
om al bet bezienswaardige good op to nemen ; en wij , schoon,
als gezegd, geene ooggetuigen, hebben geene reden, om
zijne waarheidsliefae in twijfel to trekken. Want, hoewel
bet in, den aard dr ak ligt, dat de beschrijving der gezigten op beiigeo, ddr vele meren, en der ontelbare watervallen, bier en daar wel iets eenzelvigs moot bebben, zoo
ligt eehter over bet geheel eene eenvoudige bevalligheid,
die den lezer evenzeer aangenaam onderhoudt, als zij voor
den Schrijver gonstig inneemt . Slechts op enkele plaatsen
stelt hij zijne lezers min of meer to leur . Zoo had b . v . do
zeer merkwaardige zuil van Sueno, tussehen Forres en Inverness,, wel iets meer verdiend, dan : . Digt bij deze hoogte
vindt men de overblijfselen van een kolossaal steenen gedenkteeken, de opsporing van welks oorsprong menigen twist
onder de oudheidkenners heeft to weeg gebragt, zonder dat
men bet eehter hierover eens is kunnen worden . Yoor mij
was bet niet anders dan eene zeer lompe massa steen, op
welke ik slechts in bet voorbijgaan eenen achteloozen blik
wierp .'' Vooral bevreemdde bet ons, dat de smaakvolle
Reiziger, die zich in Schotland vele tooneelen nit WALTER
SCOTT herinnerde en we] herinneren moest, schrijft :
. Nu
volgen drie plaatsen, welke elk eenig oponthoud en eener
afzonderlijke beschouwing overwaardig zijn : .llryburgh-abbey, Nelrose .abbey en Abbotsford, plaatsen door WALTER

REISTOGTJES-.
SCOTT zeer beroemd gemaakt," -

,, Mij bekroop het verlangen naar
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en daarop laat volgen

Edinburg (waar hij toch

vroeger reeds geweest was) to sterk, om er mlj op to hou-

den ; ik vergenoegde mij met er in het voorbijrijden een blik
op to werpen ." En hij wist toch, dat Abbotsford eenen
schat van oudheden (ook van zeldzaamheden) bevat! Wij

kunnen ons then in hat voorbijgaan geworpen blik niet be-

grijpen ; to minder, omdat v A it

B AA L E A

elders geene anders

onbeduidende plaats onbezocht Mat, die met berinneringen
van MARIA STUART in verband staat, en eenmaa1 zelfs eene
grot met groot gevaar bezoekt, enkel omdat zij aan
R 0 0 D B: A A R

tot schuilplaats heeft- gesttekt .
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De eerste reis, in gezelsehap der Heeren K1,UJEMAB en
D R O R S B ER G gedaan, had meer ten oogmerk, het zuidelijke
en westelijke gedeelte van Schotland to bezoeken ; de tweede, die de Schrijver deels alleen, deels in gezeischap van
een paar Britten, met wie hij onderweg kennis maakte,

volbragt, was naar het noordelijke en oostelijke gedeeelte gorigt, waar hij dus in de Hooglanden op het belangrijkste,

ook door de Waverley-Romans -wereldbekende gedeelte der
Schotsche geschiedenis kwam . (Ret is aene kleine misstelling, dat 2de Reis, bladz . 72, gesproken wordt van de
Westkust van Schotland, hetwelk, bl'ijkens den zamenhang,

de Oostkust moat zijn . Ook de lichttoren van Bellrock staat
aan laatstgenoemde kust .) Beide reisbeschrijvingen geven

hooge denkbeelden van het bezienswaardige in het noordelijke gedeelte van Grootbrittanje . bog is v A N B A A LEN ingenomen met de Britten,

eene natie, over het geheel ge-

houden voor overmatig ingenomen met hun land, en laag
nederziende op andere . volken, stijf, eigenzinnig, trotseh,
aanmatigend, onbeleefd . Die er dan nog het gunstigste over
denken, zeggen, dat de Engelschen in hun land beleefd,

gedienstig, vriendelijk en gezellig, in een woord geheel an-

dere menschen zijn, dnn buiten hetzelve . Over het eerste
kan Rec. niet oordeelen . In het laatste heeft hij altijd veal
overdrevens gevonden •, hij heeft althans meermalen in ons

land, eene enkele maal ook buiten betzelve, kennis met
Engelschen gemaakt, en er onder aangetroffen, ja, echte
bokken, maar zulke ook onder andere natien ., en, hij moet
der onaangename waarheid hulde doen, niet het mizlst onder
Aiederlanders ; echter ook onder de Brittennt zeer vele be-

schaafde, aangename gezelsehaps- en reisgoneoten . Er zal
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wel veel wants zijn aan hetgeen de Heer v s a It A L a a opmerkt, dat zekere terughouding meestal het gevolg is van
onbekendheht met teal, zeden en gewoonten op het vasteland. Onze Sehrijver dan, een bevoegd beoordeelaar, is .
jioog ) zoo als wij widen, met de Britten ingenomen . En
wij moeten, ten deele ook met rationale sehaamte over hetgeen bier en daar bij ors plants heeft, erkenuen, dat, zoo
rolketrats eon kenmerk Bier .handers is, zij or waarlijk
grond geloeg too bebben . Want bij het lazen ook dezer
roisbesohrijvieg staat men vephaasd over do reuzenwerken,
die menschelijk vermogen, kunst ea volharding hebben tot
stand gebragt. Zulke gewroehten zijn nu ook wel in ons
land to zien, ineest van onto Vaderen, aan wie oneindig
minder hulpmiddelen ten dienste stonden dam non cus ; maar
onze natie leze, eens, en denke or het mood* bij, wat VI 1
aiiLzir zoo juist opgaerkt- *Onze reisgenoot was de oudste
zoom van eenen fabrikant to Newcastle . 114 verhaalde mij ,
op dozen oegenblik ruim 3601, mensehen aan hat werk to
hebboa . Rust hebben wij echter nooit, zeide hij , en ons,
genoegen moeten wij (bij bet bezit van ruin 7 millieen guldems) viaden in den bloei onzer inrigtingen, en in het bewustzin van aan zoo vele handen werk to geven, en alzoo
kraghtdadig mode to werken tot instandhouding der maat-

Met oulke begin-Wen, 9velke onder de kepitalisten
in Eageknd ALasaUN heersehende sjjn, is hot .sset sneer zoo
verwonderljk, dat hun handel en kunnc njverheid do eerste,
van Europa genoemd moeten worden ." Wij voegen er nog
een trek bij , . Do ondernemer van den sebonwburg, een
sC pij.

nieuw stuk willende opvoeren, ontvailgt voursabot ., of, bij
wijze van don gratuity tegemoetkosatng (van eengenootsehap
ter aanmoediging der schoone kunsten) enu Het lidmaatschap
is eobter seer kostbaar, en bepaalt zich hi8rdoor ook tot de •
hoogere Masse, under welke men eon aanzienlijk aantalmenschen vindt, die Wet do vraag doer' ; wat heb ik voor dat
geld? wu lk Is meyn gent?, ma}ar overtuigd, Oat zij door
de fodrtuin bone$ hunne medehtwgers begunstigd sam , to gelijk de verpligtinggevoelen, om opo$eringen to doen, welke
geene andere rente geon, dan het bewuatzije van wel gedaan to hebben ." ;Ales, wat dour blinkt, zal unk we] goes
good zijn ; meat wij vonden Loch trader in doze roisbesehrijvingen bevestigd, wat hot lezen van meer zulk.e boeken, em
eigene kleine endervinding ons heeft doer zien, dat een
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toertje buitenslands het beste geneesmiddd is tegen klein.
geestige, overdrevene ingenomenheid met eiien land en natie, en de beste aanleiding tot dienwereldburgerlijken geest,
waarvan wij ook in deze beide nette boekjes de aargenaamste
proeven opmerken .
Eene dorre naschrijving van den voornamen inhond der
Hoofdstukken zal men niet van ons vergen . Wij volgen den
indruk, then de lezing op ons maakte ., wanneer wij zeggen,
dat, ofsehoon -- en de Reiziger %elf zal, vertrouwen wij,
de eerste zijn, om dit toe to stemmen - tot eene grondige
kens1isvan Schotland, ook van het besehrevene gedeelte, en
de Schotten meer zou gevorderd worden, deze werkjes echter
alle aanprijzing verdienen, als onderhoudende, aangename
lectunr voor ieder, die ook nit zijn Leesgezelschap iets meer
verlangt, dan alledaagsche, vertaalde of niet vertaalde Romans. En het is met die algemeene aanprijzing dat wij ons,
vergenoegen . De Meer VAN a A A L$ a moge voor zijne bezigheden naar Grootbrittanje reizen, gelijk hij zegt, hij heeft
van geld en tijd ook voor zijn landgeneoten een aangenaam
gebruik gemaakt .
Coenraad van Habsburg, of de verschjjning aan den zoom
des woods . Oorspronkelijk .Romantisch Tafereel suit do
vjftiende Leuw. Te Amsterdam, bij P. J . W . de Vos.
1841 . In gr. 8vo . 346 hi . f 3 -

D

e vngenoemdeSchrijver van dezen Roman biedt dezen naar
het schijnt eersteling met hesaheidenheid aan ; hij verlangt
aanwijzing der gebrekem, die zijnen arbeid ontsieren, ten
einde er zich in het vervoig voor to kunnen wachten, en
betuigt, dat gepaste inliehtingen en teregtwijzingen hem
welkom zullen zijn. Wij willen hem de onze niet onthouden ; welligt zijn ze hem in een of ander opzigt tot nuttige
weaken, en wij kwijtan one tevens van onzen pligt jegent
het lezend publiek .
Het is in omen tijd eene hagchelijke onderneming, ale
Romanschrijver op to treden . Daar bestaan meesterstukken
van in- en uitheemsehen oorsprong ; dit vak van Letterkunde
is tot zulk eene hongte opgevoerd, doeischen van de lezende
en beoordeelende wereld zijn hoog, welligt to hoog ; maar
het tij zoo ; Romans hebben wij niet onmiddellijk noodig ; ze
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moeten goed zijn, of althans eenen bijzonder goeden aanleg
toonen ; anders houdt men ze beter terug.
Dit laatste, aanleg, willen wij aan den Schrijver van dit
boek in geenen deele ontzeggen . De vinding spant genoegzaam de aandacht ; houdt die althans gaande ; want een eenigzins gerouiineerd Romanlezer wordt al spoedig gewaar, waar
bet been wil, en kan den afloop van bet verhaal reeds v66r
de helft van bet boek gemakkelijk raden . De verhaaltrant
is onderhoudend . Worden zedekundige aanmerkingen hier
en daar wel wat druk ingevlochten, ze zijn meestal kort en
niet. ongepast aangebragt . Slechts enkelen zien er wat zonderling nit ; b. v . de aanspraak aan Staatsdienaar9, bladz.
19 .1 . Kortom, over bet geheel mag deze Roman nevens vale
anderen gesteld, en zal niet zonder ggedkeuring gelezen
worden .
De Schrijver hoede zich echter in bet vervolg . oooreerst
voor to groete onwaarsebijnlijkheden . Wij weten wel, dat
bet in een' Roman, zal de leeslust van bet min of meer
overprikkelde publiek worden gaande gehouden, niet al to
dagelijksch meet toegaan ; maar est modus in rebus. G oto
is een zeer onwaarschijnlijk karakter ; niet zoozeer in zijne
helsche boosheid, die zich heloas gemakkelijk laat denken,
maar in zijne plotseliike bekeering, die ook zoo verlicht
godsdienstig is, als men onmogelijk kan onderstelien van de
Christelijke opleiding eens ridderlijken roovers van de vijftiende eenw . Ook ware bet niet noodzakelijk geweest de
onwaarschijnlijkheid to vergrooten, door hem tot den broeder van G E Y S A M A to maken . Een vader, die niet zou bemerken, dat men zijn tweejarig dochtertje tegen een ander
kind van denzelfden ouderdom verruilde, laat zich ook
moeijelijk denken . Bij pasgeboren kinderen mogt dat aangaan, maar een tweejarig meisje I Niet beter is bet met de
nachtelijke bezoeken van C U R E G O R D A bij baren noon . Deze
bemerkt elken nacht eene verschijning, die hem op bet
voprhoofd kust, en als hij ontwaakt is dezelve verdwenen .
Voor eene enkele maal hebben wij met zulk sluimeren vrede, maar maanden lang, elken nacht, is wat kras! Bovendien : er was geen gevaar bij de ontdekking van haar
]even aan C O E N a A A D, ondanks hetgeen de Schrijver zegt,
ten einde bet to motiveren . Zonder deze onwaarschijnlijkheid evenwel zou de geschiedenis in een oogenblik ontknoopt
zijn . Hot karakter van c 0 E 11 B A A D is ook to weinig karak-
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ter . De Schrijver doet hem voorkomen als bezield met
wraakzucht tegen de moordenaars zijns vaders en verwoesters van zijn slat -- en nogtans zit hij zonder jets nit to
voeren . No is hij met dengdzame, ridderlijke gevoelens bezield ; dan is eeu enkel woord van zijnen schildknaap genoeg, om hem tot allerlei onridderlijke wandaden to brengen. Voor eenen ridder der vijftiende eeuw, die als hoofdpersoon moet optreden, is zijn karakter niet vast genoeg . En
wat den zoo even vermelden schildknaap aangaat : bet is niet
waarschijnlijk, dat een zoo verworpene, lage wellusteling
AnkLE woken lang opgesloten en in zijne magt zou hebben,
zonder haar to deren.
Eena andere soort van onwaarsehijniijkheden, waartegen
wij den Schrijver ten tweede waarsehuwen, zijn de vergrijpen tegen hot zoogenoemde kostuum, of de inachtneming van
tijd en plaats . De Schrijver heeft zeer verkeerd gedaan met
zijn verhaal in bet laatst der zijftiende eenw to plaatsen .
De geheele houding zijner ridders en ridderlijke burgten,
der veten, der wijze van belegeren en oorlogvoeren, hebben meer van de dertiende . Die briefjes van den eenen
ridder aan den anderen zijn ook niet nattiurlijk : zij zonden
hunne wapenherauten of schildknapen met mondelinge hoodsehappen, en lieten het sehr4jven aan de monniken en priesters over. Hot verhaal mist in allerlei opzigten de kleur
der eeaw ; zelfs laat de Schrijver in 1470 NR . I Adders an
pelgrims van kruisvaarten nit bet Heilige Land terugkeeren .
Dat was toen reeds bbjna een paar eeuwen vergeten .
Ten derde misprijzen wij in dozen Roman to groote inschikkelijkheid voor een groot gebrek van eene hedendaagsche school, to weten, bet bij voorkeur schilderen van afschuwelijke karakters, akelige tooneelen en gruwelijke gebeurtenissen . De Schrijver zegt wel, dat zijn oogmerk was,
de schoonheid der deugd in bet helderste iicht to plaatsen,
en de ondeugd in derzelver voile (ja wel voile!) afzigtelijkheid en droevige gevolgen to sehetsen ; maar van bet eerste
vindt men al zeer weinig. A D $ L a is zeker eon beminnelijk
en deugdzaam meisje ; maar zij is, met Karen vermeenden
vader, ook bet eenige goede karakter in de gansche geschiedenis . Intussehen, wordt de deugd eerst bij verzoeking gekend : - de Schrij ver heeft A D t, L E in lien toestand van
%ware beproeving niet, of althans niet gelukkig geplaatst ;
want om zich aan A L r $ B D over to geven, moest zij reeds tot
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zekerb diepte gezonken zijn ; en ter verdediging harer eer
doet of lijdt zij nets meer, dan elke andere onschuldige
maagd zon gedaan hebben . En wat de ondengd betreft,
deze wordt wet bij voorkeur in hare afzigtelijkheid geschetst .
Zelfs zijn ong de tooneelen in de kolenbrandershut veel to
afsch•tLwelijk . Wij begrijpen niet, hoe iernand, die elders
eenen goeden smaak aan den dag legt, zulke vreeselijke
moordtooneelen zoo in hot breede schilderen kan . Dergelijken wansmaak laten wij liever aan onze naburen over, en
hopen, dat onze Letterkunde or niet door besmet worde .
Dit is het voornaamste, wat wij op dit book aamnerken .
Men voege er bij : dat het in dit verhaal wat heel druk is
met zwaren, daar de handelende personen elkander gedurig
eeden oploggen ; dat van tijd tot tijd gewezen wordt op do
wegen der Voortienigheid, in de lotgevallen der boofdpersonen zgtbahr, hetgeen ons in een verdicht verhaal ongepast,, zoo niet oneerbiedig, ja profaan dunkt ; dat wij de
meermaldn voorkomende uitdrukkrng : door zijn noodlot
voortgezwsept to worden, liever aan de Duitscbe Schicksalschermers laten ; dat bladz. 94 de morgenster aan den hemel ataat, en bladz . 104 (weinige dagen later) de evondster,
hetgeen eerie onmogelijkheid is ; dat het min verkieslVk is,
,de hel eane min verkieslyjke pleats to noemen (bladz . 220) ;
en eindelijlt, dat de taal hier en daar ontsierd wordt door
onacktzaamheden, als : zjj schepte zichzelve eene wereld,
voor wi+sep (bladz : 13), eenen zwaren bloedschuld (blade.
237), daalden men (bladz . 251), ergens na zoeken (blade.
294), herhaaldolkjkk style hoogte, enz.
Yerstrooide Gedichtena van s . fiotLEas, cz . Te Leeuwarden ; bij G. T . N . Suringar. 1840 . In gr. 8vo . X en
176 a f 3 - 6{1.
van de
In sober opzigt bnnnen w1j met eene aankondigibg
.

vertreJsirjnin van dit boekdeeltjb volstaan De titel zelf toch
duidt ean, drat wij hier atukken vinden, die reeds vroegec
in het tiolzt zijn vettsselienen, naar die bier wordbn hijebnverzameld . llecm is het met den Dichter volmaakt eens in
diens wijze van mien, als hij door dergelijk eene verzamer
ling van hot goede nit vroegere bundels hot minders en gebrbkkige aan de vergetelheid zoekt over to geven . Nooit
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kon hij zich vereenigen met de handelwijze van . hen, die
rijp en groen opzamelen, enkel omdat bet vruchten zijn van
eenen man van naam ; en hij heeft zich meermaleageergerd,
als hij zoogenaamde vrienden, na den dood vin dozen of
genen grooten man, tot de minstbeteekenende kattebelletjes
van zijue hand zag uitgeven en zich, naar zijn inzietr, aldus aaiz diem nagedoebtenis vergrijpen . Hij stemt ook geheel nit in met die vrieuden van den Richter ; die oordeelen, dat hij to stiefvaderlijk, op zijne eerste kunstproeven
nederziet . Integendeel, hij juicht het voornemen van harte
toe, ow alleen hot beste, hot verdienstelijke op nieuw to
laten drukken, en niet door eene nienwe uitgave waarde
to heehten aan datgene, . wat zijn rijper oordeel hem als
van geene waarde heeft leeren kennen . Hij zou hem zelfs
bier en dear tot nog meerdere gestrengheid in de schifting
hebben willen aansporen . Zoo zijn er onder bet hier voor .
komende twaalftal Minneliedjes verscheidene, die waarlijlc
gerust achterwege hadden mogen blijven, en die de eer van
eenen herdruk in eenen uitgelezen hundel niet verdienden .
Maar Rec . gevoelt, hoe moeijelijk bet is, hier de juiste
grenzen to bepalen ; en liever dan to klagen, omdat er enkele stukjes zijn, die wij wel konden missen, wil hij den
Dichter zijnen dank betuigen, dat hij zoo veel goods hier
verzameld en voor bet vergeten worden heeft bewaard .
De stukken to beoordeelen komt minder to pas. Meer of
min opzettelijk zijn zij reeds door de kritiek gewaardeerd,
en van velen zal bet genoeg zijn, slechts den titel aan to
halen, om talrijke levers to herinneren, wet zij hier vinden kannen . Rec, althans herinnerde zioh uit vroegeren
en lateren tijd nog menig vers, dat hij Met wedervond .
Zoo ging bet hem met hat anttvoord op de vraag, waarom
do Divl+ter Been Fransehe verznn maakte, net ht?t .Mlerennest, het 1Vi+euw Golden A . A V., met versoheidene der
gelegenheidsdiehtem, waarvan de meesten hunne opname in
dozen bundel volkbmen verdienen, met de beide Cantates,
met de stukken betrekkelijk tat den afval van Bo", waarvan de Aveudkede, de Dededag en aneten in der tijd in
ieders mend en ltomfd warm .
Onbekend waa Rec . proeger, wat hem uit dozen geheelen
bundel hot diepat getroffen heeft ., hot vers ter brtii$oft van
des Diehters .oon, met bet toevbegsel aan hetzelwe, nadht
slag op slag beide h gesinnen had getro$en . Bat zijn ware
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meesterstukken van diep en levendig gevoel, bet welkom,
welkom! aan de nieuwe dochter niet minder, dan bet treffende treurvers, nadat die dochter en haar kind, nadat
's Dichters eigene Bade en een noon waren gevallen . Wij
zouden er zoo gaarne regelen van mededeelen ; maar wij
gevoelen, dat wij aan den indruk to kort zouden doen,
indien wij er bier en daar gedeelten nit overnamen . Het
moet in zijn geheel worden gelezen ; de vrolijke juichtoon
bij bet huwelijk van den zoon moet vervangen worden door
bet ernstige, diepgevoelde, sombere, maar toch ootmoedige
en geloovig godvruchtige van de regelen, die bet bruiloftsvers onmiddellijk volgen . Het is in den beaten trant van
T OILENS , of hat ik liever zeggen, bet is de uitstorting van
zijn innigste gevoel .
Wij danken den Dichter voor de moeite, aan de verzameling en beschaving van dezen bundel besteed, en zien begeerig den bundel to gemoet, waarop hij ons in zijne Voorrede doet hopen .
De uitvoering is allezins to prijzen ; alleen zijn de beeldjes
op bet vignet ongelakkig uitgevallen .
Alt-ruga we awic:z, oogenblikken aan Godvruchten Deuyd
. . In ki.
gewijd. To Groningen, bij W . Zuidema . 1940
8vo. 26 bl., f : - 25 .

Du boekje is de vertaling van bet Hoogduitsche Nebenminuten von e a T u u a w;z a wi c K, hetwelk zelf reeds eon uittreksel is nit een in de zestiende eeaw geschreven Engelsch
werk : Sparemi%kutrs, or resolved meditations and premeditated resolutions . Ofschoon wij met bet werkje niet zoo
zeer ingenomen zijn als de Vertaler, vergt bet van den
kooper zulk eene geripge uitgave, dat deszelfs stichtelijke
inhoud den geringen prijs dubbel waard is . Tot eene proeve
zal bet volgende volstaan, getiteld Pligtsbetrachting :
Mes nigeen heeft de uiterst zonderlinge eerzucht van of de beste
,of niets to willen 2ijn : wanneer bij niet zoo goed handelen
-kan als hij wil, zoo wil hij niet zoo goed handelen als hij
s kan .
1k wil trachten op bet beste to handelen, en wat
s mij aan kracht ontbreekt door den wil to vergoeden . Ters wijl ik alzoo ten deele betale, zal ik niet alles schuldig
sblijven. Hij is bet meeste schuldig, die niets betaalt ."

BOEKBESCHOUWING.
Redevoeringen over eenige godsdienstige onderwerpen,
door A . v I n ET. Naar de derde, verbeterde , oorspronkel~ke uitgave . Te N~megen, b j J. F. Thieme . In
gr. 8vo . XV en 142 blU f 1- 25 .

D e algemeene titel dezer Redevoetingen van den Geneef

schen Hoogleeraar vInET is even onbepaald, als de bijzondere van verscheidene derzelven : naar harcn inhoud
behooren zij eigenlijk tot de Apologetiek des Christendoms,
en naar haren vorm dikwijls meer tot de Verhandelingen ,
dan tot de Kanselredenen, waartoe zij oorspronkelijk bestemd schijncn to zijn : wij zullen ze dan ook voornamelijk
van de eerstgenoemde zijden beschouwen .
De Voorrede des Schrijvers zou Rec . ruime stof tot aanmerkingen- kunnen opleveren , al ware het alleen over het
gebruik der rede in de zaak des Christendoms, waaromtrent het hier gestelde hem noch helder noch naauwkeurig
voorkomt, b . Y . de verwarring van rede en aard der taken, (bl . XI) waarover ook de Vertaler to regt klaagt, en
wat daar verder bijgezegd wordt ; ook over a het verstande» Iijk geweten , dat voor berouw vatbaar is ;" (?) of bl . XII
» De, Yede getroost het zich de hoofdgronden van het Chris)0 telijk geloof nict to begrijpen," (?) ) niet a priori le keno nen daarstellen ," (is dit hetzelfdc als het eerste ?) » en
» zij geeft dezelve aan het hart over," (dus misschien enkel
Godsdienst van bet gevoel?) Doch wij kunnen hierover nu
niet uitweiden .
De zeven Redevoeringen, die in dozen bundel vervat
zijn , hebben alien wel Gene Bijbelpjats aan het hoofd,
maar waarvan voor hot overige weinig work gemaakt
wordt. --- De eerste is getiteld : De Godsdiensten der
menschen en de Godsdienst van God . Bij het eerste zou
men, ook naar de inleiding, verwa6hten cone voorstelling
van hot ongenoegzame der versobillende Godsditnsten, die
U
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er op aarde geweest zijn en nog zijn , buiten de eeniglijk
en waarlijk geopenbaarde ; maar vixET bedoelt » Gods» diensten in het Christendom zelf , om zich door zich zelf
» en door eigene middelen met de Godheid in gemeenschap
))to brengen," welke hij noemt ))die der verbeelding,"
(zcer oneigenaardig dus genoemd, want het is de godsdienstige aandoening , welke uit de beschouwing der Natuur
ontstaat) » die van het verstand, van het gevoel, en van
» het geweten," welke alien wij wel erkennen dat onvolledig zijn , wanneer men de Christelijke Godsdienst, over
weiks waarde vianT vervolgens goede dingen zegt, buitensluit, maar welke hij tech op zichzelve overdreven vernedert ; gelijk het ook overdreven, ja vooral het laatste afzigtig is, wat bl . 10 staat : ))De liefde voor God is den
u mensehen niet aangeboren" ; en bl . 16 : ))De mensch
u moet zijne aangeborene neiging dwingen God lief to
» hebben ."
De tweede Redevoering handelt over de geheimen van
het Christendom, waarschijnlijk in het Fransch les mysteres du Christianisme, waarover men hier over 't geheel
vrij goede gewone redeneringen vindt, ofsohoon er hier en
daar op iets overdrevens wel wat of to dingen zou vallen,
en waarbij Rec . de ook wel gewone, maar toch wel eens
vergetene opmerking herinnert, dat s E z u s en zijne Apos.
tolen nergens in then zin van geheimenissen of verborgenheden hunner leer spreken, en dat de Bijbelsche beteekenis
van pcuslpiov niet de latere Theologisohe is, die men er
wel eens aan gegeven heeft .
De derde Redevoering heeft ten opsobrift : Het Evangelic begrepen door het hart, en bevat losse, weinig zamenhangende beschouwingen over het onderwerp, over
't geheel niet kwaad , maar weder icts onbestemds en overdrevens aan zich hebbende . - Men berkent in doze Redevoeringen hier en daar den Franschen geest, die, vooral
in zulke soort van geschriften, wei eens door grander phorasos et antitheses brjllantes schitteren wil, maar niet altijd
op grondigheid bogen kan .
Een kenmerk des Christendoms heet het onderwerp der
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vierde Redevoering al to onbepaald, en hot zijn eigenlijk
twee kenmerken , de algemeenheid on de duurzaamheid. Bl . 65, 66 wordt de lsraelitische Godsdienst, als deze
kenmerken missende , schijnbaar op eene lijn gesteld met
bet Islamismus en de Godsdienst der Hindoes ; dock dan
is bet quod nimium probat, nihil probat, want men ziet
uit hot Israelitismus, dat cone Godsdienst Goddelijk zijn
kan, zonder duurzaam en algemeen to zijn . Daar evenwel
v I N E T doze twee kenmerken to regt aan hot Christendom
toeschrijft, is bet zonderling, dat hij, bl. 68, 9, zoo redeneert, alsof hij niet vordert, dat hetzelve de Godsdienst
van alle tijden worde, of gelooft, dat bet dit worden zal,
maar alleen stelt, dat bet daartoe uit zijnen aard geschikt
is. -- W}1 men voorts een staaltje, welke Dogmatiek hij
toegedaan is, men hoore, wat hij . , bl. 72, 3 ., als lieringen van s E z v s opgeeft : s Hij predikte eenen God op
..vaarde ; cenen God, tot mensch geworden, cenen God,
))in armoede geboren ; cenen God, aan hot kruis genaH geld" ; [dus ook eenen God, gestorven, begraven, opgewekt ? ?] > hij prediktc cone in de plaatsstelling van den
u onschuldigen voor den zondaar, eon en 16sprijs, eenebloev dige offerande ; hij predikte cone nieuwe goboorte, Zen)) der welke de mensch niet kan zalig worden ; hij predikte
s> eene algemeene roeping van alien, cene uitsluitende ver» kiezing van sommigen ." Rec . wil er geen woord over
verliozen, maar vraagt alleen, of dit in alien deele de
Evangelische Dogmatiek is : misschien zou men or van mogen zeggen, wat V I NET, bl . 87, zegt, dat ))die leer gev heel is zamengesteld uit vreemdluidende stellingen , waar» van ook reeds de eerste aanblik de rede meet afschrik» ken" ; maar of een redelijk denkend Christen dit met hem
van de echte cnRxsTvs-leer zal willex beweren, hieraan
twijfelt Rec. wel zeer.
De v~fde en zesde Redevocring bebben het Geloof
f ten
onderwerpe, en betoogeh , dat hot eene eigenschap van
den menschelijken geest is, die veel goeds en groots kan
uitwerken , (waarbij bet Rec. voorkomt , dat de Schrijver
bet to veel met vertrouwen of mood verwart ;) maar dat de
132
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hooge waarde en kracht van llcizelvc alleen in de Gods,
dienst van c U R I s T U s to vinden is ; en water in het tweede
gedeelte der laatste, over de waarde van het geloof .aan het
Evangelic gezegd wordt, is over 't geheel wel. (Zonderling, meer klank dan zaak , is weder do tegcnstelling ,
bl . 115 : Act geloof is, volgens het Evangelic, alleen
))ecn middel van behoudenis, omdat het eene nicuwe geo boorte is ; het geloof is inderdaad minder het middel tot
»behoudenis, dan de behoudenis zelve ; minder de weg
))des levens, dan het leven zelf." Des VINET weet het
beter nog dan het Evangelic?!) Voor het overige zijn
vooral deze twee stukken grootendeels Verhgndelingen , die
als zoodanig weinig voor den kansel geschikt zijn .
De zevende of laatste Redevoering is de cenige, waar
de tekst (Eph . II : 12 : G~ waart zonder God in de wereld,) racer dan tot aanlcidend woord gebruikt wordt, en
als zoodanig aangeeft de verwi dering der Efezeers van
God voor hunne bekeering. Maar was ))at wat PAULUS
»met die woorden wilde zeggen, dat het voor den onbeu keerden Efezeer even goed was in het geheel aan God
n niet to gelooven, als aan God to gelooven, zoo als hij
))deed"? (bl . 125, 6 .) Leerde P A U L u s dat op den Arcopagus to Athene? Wat zegt de tekst anders, dan dat zij
waren zonder de kennis van den waren God? En dan is
immers de toepassing op de Christenen (bl . 139) insgelijks
overdreven , of woordenklank , die geen duidelijk begrip
van zaken geeft . - Wat de Spreker bier voorts (bl . 129
-131) zegt over de strijdigheid van Gods regtvaardigheid
en goedheid, over » de eenigste voldoening , die de Zoon
u zijnen Vader kon bieden, en God met ons verzoenen"
enz ., acht Rec . even onevangelisch, als hij daarentegen de
aanteekening des Vertalers, bl . 133, in den Evangelischen
geest gesteld vindt, die bij het zeggen van v I N E T : » De
))Christen alleen heeft eenen God in do wereld," opmerkt,
adat Gods Geest, ook buiten het Christendom, de harten
))van menschen , welke zijn maaksel zijn , kan en heeft
a kunnen geleiden, besturen, en aan dezelve het bewust» zijn zijuer liefde en genade schenken, dat voor hen , aan
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3)welke hot Christendom is geopenbaard, alleen daarin to
it vinden is ."
Ofschoon du, deze Redevocringen helangrijke zaken behandelen, daarover ook bet cen en ander goods bevatten,
en zich hier on daar door levendigheid van stiji kenmerken, vindt Rec . nogtans (gelijk uit bet opgemerkte blijken
kan) geen reden genoeg, om die als bijzonder uitstekend
aan to bevelen, en de verschijning van meer dergelijke
stukken des Stellers, welke de Vertaler als mogelijk stelt,
to verlangen.
Het Leven van Jezus, critisch beiverkt door Dr . D . F.
S T a A U S S, naar de Me Hoogduitsche uitgave . Isle
Deel.

Te Groningen, bJ J . H . Bolt . 1842 .
8vo . XII en 474 bl . f 5 -

Z oo

In gr

ziet dan eindelijk do veelbesprokene vertaling van
s T R A v s s hot licht ! Al wat met grond tegen derzelver
verschijning is in bet midden gebragt , heeft den Uitgever
niet kunnen bewegen , zijn plan to laten varen . Wij zullen hier niet herhalen, wat over hot ondoelmatige, jaschalijke dier vertaling reeds in bet midden is gebragt . Evenmin scbrijven wij eene beoordeeling van bet oorspronkelijke
werk ter neder . Zij zou van zulk eenen aard en tevens
zoo uitgebreid moeten zijn , als onbestaanbaar is met eon
Tijdschrift als hot onze . Onze pligt is dus alleen, met
korte woorden deze vertaling aan to kondigen .
Recensent was reeds sedert de laatste twee jaren gowoon, de derde uitgave van hot oorspronkelijke work voor
handgebruik to bezigen : hij beyond zich derhalve in de gelegenheid , om de vertaling met hot oorspronkelijke to vergelijken . Hij is aan do waarheid verpligt , to erkennen ,
dat de vertaling getrouw, woordelijk getrouvr is. Zelfs
zoo, dat dezelve van Germanismen krielt, en dat al de
Duitsche kunsitermen der laatste jaren verbotenus zijn verbollandscht . Zoo leest men van verstofel~king en ver
menschelijking van God, bl . 4 ; van veronderstellingloos-
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heid, bl . 7 ; van vischtrek (Fischzug) ; van Reden, voor
redenen of redevoeringen van J E Z U S ; van uiterlijke stelling, bl . V (voor toestand) en wat niet al ? Duidelijk blijkt
het work vertaald to zijn door cone hand, die bloot worktuigelijk en zonder genoegzame bekendheid met de zaak to
work is gegaan . Vandaar, dat de Vertaler ook geen woord
van opheldering ergens bijvoegt, waar hot, schier op iedere
bladzijde, voor den Hollandschen lezer zoo noodig ware
geweest . Wilde men nu eenmaal S T R A U-S S in hot Hollandsch vertalen, (waarom, weten wij waarlijk niet) dan
waren er twee wegen open . Of de Vertaler had gedurig
moeten paraphraseren, en anders in noten ophelderen, om
de meestal in abstracte speculative vormen gehulde uitspraken van ST R AU S S voor den oningewijde begrijpelijk to
maken ; of or had achter hot work eon Clavis Straussiana
moeten gevoegd worden, waarin aan de duistere spreekwijzen, aan de termen der Hegelsche school, aan de citaties van bij ons publiek nog onbekende tegenschriften hot
noodige licht wierd bijgezet . Zoo als do vertaling daar
ligt, is zij voor iedereen onbruikbaar, die niet geheel op
de hoogte der quaestie staat . Een voorbeeld zal ons gevoelen ophelderen . Wij kiezen hot u it .d e
.
Hoort, hoe STRAUSS over zijne tegenstanders spreekt :
aUit KERN'S opgeblazen Cathedertoon heb ik meermalen
aiets juists opgevangen, en van hot hooge paard der Tho» luchsche veelzijdigheid," (NB . voor den Duitscher zeer
karakteristiek, maar voor den Hollander, hoe juist ook
overgebragt , volkomen onverstaanbaar) ))trots zijnen veelatijds onzekeren trod, voor eon en ander eon juister geu zigtspunt gewonnen . Ook THEILE'S vormloos en ten
» deele hartstogtelijk geschrift bleef niet ongebruikt . Maar
» in het book van o S I A x D E R kon ik van kwalm en rook
a geen licht ontdekken . W E I s s E's work begroet ik als
a eene in onderscheidene opzigten aangename verschij»ning ." -- Wel, lczerl hebt gij nu niet veel geleerd,
gij , die s T R A U ss wildet leeren kennen ? Neen, zegt gij ,
ik begrijp het niet -- en Rec . gelooft u gaarne : want nu
zoudt gij nog moeten Weten, wio KERB en THOLUCK en
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en WEISSE is, en welk hot karakter hunner schriften ; en werden doze alien ook al vertaald, gij zoudt dan op nieuwe en grootere onbegrijpelijkheden stooten . Eerst moest gij goed op de hoogte der
Straussische quaestie, hare aanleiding, haren gang en
hare litteratuur gebragt worden , en dat wordt gij hier niet .
Was de Vertaler tot dit laatste niet in staat, kon bet zelfs
niet naar billijkheid van hem gevorderd worden, hij getrooste zich dan , een' grootendeels vergeefschen arbeid to
hebben verrigt ; een' arbeid, voor den Godgeleerde, die
do zaak goed bijhield en beoordeelen kan, noodeloos ; voor
den Predikant, die zich alleen of meestal met de vaderlandsche theologische producten ophield, volstrekt onbruikbaar, en voor den ongeoefenden leek vol gevaar en
schade . Wij kunnen er u dus weinig zelfvoldoening van
beloven , Mijnheer de Vertalcr ! dat gij niet alleen met onvoorzigtige, maar ook met ongeoefende hand hot zaad des
ongeloofs hier hebt uitgestrooid - of bet nioest de zelfvbldoening zijn , die gij er op uw sterfbed van hebben zult ! !
Het lste Deel loopt tot aan hot verhaal van 'sHeeren
zalving door cone vrouw . Nu hot work toch vertaald
wordt, hopen wij in bet 2de Deel de twee nieuwe paragrafen to vinden, die S .TRAUSS aan bet slot der sod ert versehenen Ode uitgave van zijn werk heeft toegevoegd .
Papier, druk en prijs zijn good en billijk . Indien do reactie tegen de vertaling den Boekhandelaar BOLT heeft genoopt, de vertaling voor f 4 - : minder nog to leveren ,
dan hot oorspronkelijke kost, (eon zeldzaam verschijnsel!)
dan wenschten wij , dat or tegen meerdere vertalingen eenige
reactie wierd ondernomen . -- Tantum !
THEILE

Leerrede ter gedachtenis van de Kerkhervorming, als eene
heugel~ke verlossing door God geschonken, naar Exodus XIII: 3, uitgesproken to r4rnhem, op den 31 October 1841, door F. II. G . VAN I T E R SON , Predikant
aldaar . Te Arnhem, b~ Is. An . Nijholl : 1841 . In
gr. 8vo . IF, 33 bl. f : - 60.
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Een woord over Kerk en Kerkhervorming, of de Kathokke Kerk, gezuiverd van den blaam, haar aangewreven, door den Predikant r . H . G . VAN ITER-SON, in
zone Leerrede , enz . door den Pastoor en de Kapellanen
der R. C. Gemeente to Arnhem . Te Arnhem, b~ J . G .
Meijer . 1842 . In gr. 8vo . VIII, 110 bl . f :-75 .
Koning W I L L E M II en de Evangelische Kerkbode ; door
a . D E B R E E T, beeedigd Translateur en Huisonderw~zer
to Arnhem. Gedrukt voor rekening van den .Autheur,
bij J . R . van Dieren, to Grave . 1842 . In gr. 8vo .
24 bl. f : - 25 .
VV ij achten de Brie bovenstaande stukjes, niet als letterkundige voortbrengselen, maar als teekenen van den
ti}d, waarin wij leven, der vermelding in ons Maandwerk
waardig . Die tijd staat hclaas ! gekenmerkt door spanning, woeling en strijd tusschen de Roomschkatholijke en
Protestantsche Kerk , ook in ons Vaderland ; door eenen
strijd, lien de oude maar hernieuwde aanmatigingen der
eerste, niet naast, maar tegenover en boven de laatste,
hebben veroorzaakt .
Ds . VAN ITERSON voelde zich opgewekt, den 3lsten
October des vorigen jaars den zegen der Hervorming met
zijne Gemeente dankbaar godsdienstig to herdenken . Hij
nam uit de woorden van M oz E s : Gedenkt aan dezen
zelfden dag, in welken g~lieden uit Egypte, uit den
diensthuize, gegaan zit ; want de Heere heeft u door eene
sterke hand van hier uitgevoerd : daarom zal het gedeesemde niet gegeten worden, aanleiding, om de Kerkhervorming voor to stellen als eene heugel~ke verlossing, door
God geschonken, en wel 10 .) als eene verlossing uit de
schromelijksle onkunde, 2° .) - uit het jammerlijkste bijgeloof, 3° .) - uit den meest kneilenden gewetensdwang,
en 4 .) - uit do nog altijd donkere en zorgvolle uitzigten
in de ceuwigheid. Dat de Kerkhervorming een werk van
God is, toont hij in zijn tweede deel aan, door to letten
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1 ° .) op do voorbereidende oorzaken die er aanleiding toe
gaven, 2° .) op den tegenstand, then zij to bestrijden had,
en 3° .) op den aard der wapenen, waarmede zij desniettegenstaande de heerlijkste overwinning behaalde ; waarna
hij, in hot laatste deel, opwekt 1° .) tot hooge ingenomenheid met bet voorregt van tot hot Hervormd Kerkgcnootschap to behooren, 2° .) tot ijver, om waardiglijk dit voorregt to wandelen , en 3 0 .) tot cen verstandig en edelmoedig voorstaan en bevorderen van de zaak der Hervorming.
Hot vinden, rangschikken en ontwikkelen van de bovenstaande punten geeft voorzeker een aangenaam bewijs
vbor do bekwaamheden van den Eerw. VAN I T E R S O N, en
toch kunnen wij niet zeggen, dat zijn arbeid ons refit voldaan heeft . Dezelve bevat, naar ons oordeel, eene al to
uitwcndige beschouwing van do Hervorming, en dringt
niet genoeg door tot den eigenlijken grond en hot wezen
van die gebeurtenis, waardoor dan ook hare hooge waarde,
als onafhankelijk van bepaalde tijdsomstandigheden, minder uitkomt . Daartoe is cene aaneengeschakelde opsomming van onloochenbare historische feiten niet voldoende,
die hot schromelijk verderf der Kerk van CH R I S T U S vddr
do Hervorming in hot licht stollen en dus do grootheid der
aangebragte verlossing bewijzen kunnen ; or kan en moot
worden betoogd en aangewezen , dat do Hervorming eon
zegen heeten mogt, al ware hot dat or b . v . geene onkunde
en bijgeloof in de Roomschkatholijke Kerk geheerscht hadden . Dit nu wordt eerst blijkbaar, wanneer wij tot do beginselen van beide Kerken doordringen, omdat wij ons
alsdan overtuigen, dat de Roomschkatholijke Kerk op hot
beginsel rust , dat do Christen nog con kind , een onmondige is (Galat. IV : 2) ; terwijl hot Protestantismus van de
Evangelische beschouwing uitgaat , dat do Christen een
volwassen zoon is, die in alle do voorregten van den mondigen deelt . (Galat. IV: 7 .) Hoezeer wij de zaak, in
het tweede deel behandeld, ten voile toestemmen, zoo
moeten wij toch met leedwezen betuigen, dat de redeneringen daarover ons niet overal even klemmend voorkomen_
Daarenboven hangt dit geheele betoog to zamen met cone
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kennis van de geschiedenis der wereld in 't algemeen, en
van die der Kerkhervorming in 't bijzonder, welke de Predikant bij zijne zelfs eenigzins geoefende toehoorders niet
wel kan of mag vooronderstellen. Eindelijk schijnt het
ons toe, dat de toon, die in de preek, althans in sommige gedeelten, heerscht, niet edel en waardig genoeg is
voor het hoop belang van de zaken .
Toen Ds . VAN I T E R S O N met deze Leerrede het Hervormingsfeest vierde , deed hij niets meer dan eene sedert vele
jaren bij zijn Kerkgenootschap ingevoerde gewoonte to
volgen , en maakte hij slechts gebruik van een regt, dat
niemand hem billijkerwijze kan betwisten . De Roomschkatholijke Geestelijkheid toch kon zich over deze vrijmoedige en zelfs harde woorden niet gebelgd toonen , zoo zij
slechts wilde bedenken, dat zij, door woord en schrift,
de Kerkhervorming als een werk, niet alleen van do jammerlijkste dwaling, maar van de laagste driften , en als
eene bron van de betreurenswaardigste onheilen, gewoon
is voor to stellen ; dat zij de Protestanten als ketters of
aan den haat van hare toehoorders gedurig prijs geeft, M
hen op 't hoogst genomen aan derzelver medelijden aanbeveelt, en dat zij door hare organen in ons land iedere week
eene taal doet hooren, in vergelijking waarmede de taal
van Ds . V A N I T E R S 0 N in de daad een model van zachtheid en gematigdheid heeten mag.
Maar Z . Eerw,
schijnt, bij hot besluit tot de uitgave van zijnen arbeid,
vergeten to hebben, in welk cenen tijd wij leven . Had hij
bedacht, dat de Roomschkatholijken van onze dagen en
van ons land zich reeds verongelijkt achten en over beleedigingen klagen, wanneer de Protestanten, ter handhaving
van hun good regt, zich eons op het onwraakbaar getuigenis der Historie beroepen ; dat de Schrijvers der Cathol~ke
Stemmen, die telkens de schandelijkste lasteringen tegen
LUTHER en do overige grondleggers der Protestantschc
Kerk uitstooten, met eon formeel proces van injurie dur .
ven dreigen, als men de orde der Jezuiten, weleer door
do allerchristelijkste en allerkatholijkste Vorsten verdreven
en zelfs door eenen Paus afgeschaft, als eene gevaarlijke
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vereeniging durft voorstellen, ja dat die Heeren, benevens
Pater ROOT H A A N, die er telkens op aandringen, dat de
hervormde WILLEM VAN ORANJE zich als zoodanig van
den Koning der Nederlanden afscheide, het dozen zeer
kwalijk nemen, dat Hoogstdezelve, als Protestant, op den
Evangelischen Kerkbode heeft ingeteekend : hij zou miser
schien zijne Leerrede, om des vredes wille, niet in druk
uitgegeven hebben . Hij heeft zich intusschen gedrongen
gevoeld, > aan bet uitgedrukt verlangen van vrienden, wier
oordeel en raad bij hem op hoogen prijs staan, gehoor to
geven," en is derhalve voor de min aangename gevolgen,
die zijn besluit kon hebben, nict teruggedeinsd, in de
hoop , dat zijne > Leerrede, door den druk verbreid, bier en
daar, ook voor anderen, dan die dezelve gehoord hebben,
eenig nut zou stichten ."
Wat Ds. V A N I T E R S o N kon verwachten, is ook gebeurd.
))De Pastoor van de Roomsch-Catholijke Gemeente te Arnhem," geadsisteerd door zijne Kapellanen, is in N° . 2
tegen hem opgekomen, en heeft de uitgegevene Leerrede
zoowel, als bet gedrag van Z . Eerw ., aan cone strenge
beoordeeling onderworpen . Vraagt gij, hoe zij dit gedaan
hebben ? het antwoord is : zoo als de Roomschkatholijken
gewoon zijn in hunnen strijd tegen de Protestantsche Kerk
to doen, door namelijk waarheid en onwaarheid op cene
kunstige wijze ondercen to mengen ; door behendig gebruik
to maken van de zwakke zijden hunner tegenstanders ; door
zoo veel van de waarheid to zeggen als hun dient en bet
overige to verzwijgen ; door, op den toon van onwrikbare
verzekerdheid, verklaringen of to leggen, die alleen op
hoogstverdachte getuigenissen berusten ; door de grofste lasteringen tegen de Hervormers als ontwijfelbare uitspraken
der onpartijdige geschiedenis op to sommen ; door de onloochenbare schandvlekken van hunne Kerk in bet godde=
loos gedrag van eenige Paussen met verzachtende woorden
wel to erkennen, (*) maar ook daarbij de eigenlijke zwaarte
(*) De Schrijvers zeggen in cone noot op bl . 41, .dat
onder de Pausen eenigen geweest zijn, die hunne hooge
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der beschuldiging op ligtgeloovige en leugenachtige Protestantsche Schrijvers to doen vallen ; door de taal van bittere
hartstogtelijkheid of to wisselen met den toon van deernis
met de jammcrlijk verdoolde Protestanten, en door to idealiseren , wat in hunne Kerk tot een zielloos werk van banden en lippen verlaagd wordt . De opstellers van dit stukje
zeggen met regt , (bladz . 12 in de noot) dat zij ))in hot
bestek van eene brochure geene volledige ontwikkeling van
bet Gatholijke Systema" kunnen geven ; maar nog minder
kunnen wij in cone recensie in cone bepaalde beoordeeling
en wederlegging treden van hetgeen hier tegen de Protestantsche Kerk gezegd wordt . Hot zijn ook niet zoo zeer
redencringen als wel verzekeringen en aanhalingen van
plaatsen uit Rooms chkatholij ke Schrijvers, waarmede zij
hunne stellingen verdedigen . Zoo bestaat b . v . de grond
van hun geheel betoog, » dat do Hervorming een heilloos
en misdadig werk is," omdat zij de door azzus bedoelde
cenheid van de Kerk verbroken heeft, hoofdzakelijk in de
verklaring , » dat or voor den waarheidlievenden niet de
minste schaduw van twijfcling" omtrent den wil des Zaligmakers nopens do eenheid der Kerk (in den zin der
Roomschkatholijken) kan overblijven, ))die ooit hot XVII
Hoofddeel van den H. J O ANN I s aaudachtig heeft gelezen ."
Wij meenen ons niets aan to matigen door op den titel van
» waarheidlievende" Christenen aanspraak to maken ; maar
wij moeten opregtelijk betuigen, dat wij noch in bet genoemde hoofdstuk, noch in hot gestelde op bladz . 12-16
(want met de daarop volgende getuigenissen van sommige
Kerkvaders hebben wij niets to doen) eenige schaduw
van bewijs voor de bewering van de Roomschkatholijken
waardigheid oneer aangedaan hebben ." Waarom hier zoo
schoorvoetende voor de waarheid uitgekomen, en niet liever
do ronde en krachtige taal van M 6 II L E R overgenomen, op
wien zij zich anders zoo gaarne beroepen, wanneer hij zegt,
(Symbolik, S . 358 5te Aufl .) dat or onder deze Stedehouders
van e n R I s r u s op aarde geweest zijn, . die de liel verslonlien heeft?"
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hebben gevonden . Tegenover die stoute verzekeringen
stellen wij onze bescheidene betuiging, dat wij in de uitspraken van a E z u s en zijne Apostelen niet die cenheid der
Kerk geleerd vinden , welke aan zigtbare vormen is verbonden en door uitwendige middelen wordt to weeg gebragt en bevestigd, maar Gene cenheid, welke van cenen
zedelijken en geestelijken aard is ; en het zou ons gemakkelijk vallen, dit door even veel schriftuurplaatsen to bewijzen, als op bladz . 15 en 16 staan aangehaald . En
hiermede meenen wij genoeg gezegd to hebben, om ons
oordeel over de twee bovenstaande geschriften to doen kennen . Maar is nu de winst, die het Protestantsche en het
Roomschkatholijke Kerkgenootschap van dezelve hebben
getrokken, zoo groot, dat de Schrijvers zich de werking
der onedele hartstogten ligtelijk kunnen getroosten, welke
zij, al is het dan ook tegen hunne bedoeling, hebben opgewekt? . . . wij gelooven dit niet en betreuren daarom, dat
beide stukken in het licht verschenen zijn .
Met No . 3 zijn wij een weinig verlegen . Voor een gezet
onderzoek is het al to onbeduidend, voor eene bescheidene
beoordeeling al to onbeschaamd , en voor eene ernstige
wederlegging al to kwaadaardig . Maar niemand zal zich
over de uitgave van het libel verwonderen, omdat eon ieder
daarin een nicuw bewijs ziet voor de waarheid der oude
spreekwoorden : quo quis indoctior, eo irnpudentior ; een
Renegaat is erger dan een Turk. Het schijnt, alsof de
Schrijver alle verdenking omtrent do opregtheid van zijuen
overgang uit het Hervormde 'tot het Roomschkatholijke Kerkgenootschap door dit proefstukje van bitterheid tegen zijne
voormalige geloofsgenooten heeft willen vernictigen, even
als eon overgeloopen soldaat de gunst van zijne nieuwe
wapenbroeders zoekt to winnen door op zijne vorige to
schimpen . Hoogklinkcnde declamatie, laffe vleijerij van
Z . M . den Koning ; tieren en schelden op de Protestanten
in 't algemeen en op Da. VAN ITERSON en de Redacteurs
van den Evangelisehen Kerkbode in 't bijzonder, welke
laatste vergeleken worden met » sluipmoordenaars, die ,
achter heggen en struiken verborgen, den niets kwaads
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vermoedenden reiziger eon doodend lood door het hart
jagen ;" verdediging en lofprijzing van de Jezuiten, enz .
enz . ziet daar den voornamen inhoud van dit schotschrift ,
dat aan de Roomschkatholijken even min good als aan de
Protestanten kwaad doen zal . Zullen wij op 's mans nietig
geschrijf antwoorden? Neen, Mijnheer JAN DE BREET!
wij achten u , als geheel onbevoegd om over godsdienstige
en kerkelijke onderwerpen medc to spreken, geen antwoord waardig ; ja wij willen, ter eere van uwe Kerk,
gelooven, dat ieder tamelijk knap Kapellaan, hoezeer hij
uwen ijver ook prijze, u welmeenend zal toeroepen, om
toch nooit weder zoo jets to doen . Vergenoeg u daarom
met den lof van cen getrouw translateur en ijverig lesgever
to zijn ; en, kunt gij al uwen lust voor letteren en wetenschap niet betoomen, welnu, voldoe dan eerst en vooral
daaraan door eene gezette lezing der u waarschijnlijk nog
onbekende modellen van een' fraaijen en vernuftigenschrijftrant, wolke de Lettres provinciales van den even vromen
als scherpzinnigen en geleerden PASCAL opleveren .
Geschiedenis der achttiende Eeuw en der negentiende tot
op den ondergang van het Fransche Keizerr~k, door
F . C.
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Te Groningen, b~ W. van Boekeren . 1840. In
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e lang heeft Ref. uitgesteld cenig verslag to geven van
hot vervolg van dit belangrijke werk, dat, getuige de geregelde voortzetting der vcrtaling, bij ons publiek den
welverdienden bijval schijnt to hebben gevonden, then wij
hetzelve bij den aanvang toewenschten . Wij willen onze
lezers met den rijken inhoud van dit Deel eenigzins bekend
maken, en hen ook daardoor opwekken, om zich dit
hoogstgewigtige geschiedkundige bock aan to schaffen .
Bij do aankondiging der vorige Deelen hebben wij onze
lezers reeds op het kenmerkende van deze Geschiedenis gewezen, hetgeen vooral ook daarin bestaat, dat in dezelve
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duidelijk den invloed der letterkunde op den maatachappelijken toestand der verschillende landen wordt opgegeven .
Aan bet slot van bet tweede Deel vonden wij uit dit oogpunt de Engelsche schrijvers uit bet cerste gedeelte der
achttiende eeuw behandeld . Het Deel, dat wij nu moeten
aankondigen, zet doze letterkundige beschouwingen verder
voort, en vangt in een tweede Hoofdstuk aan met to handelen over de letterkundige beschaving der Franschen,
of liever over de beschaving der hoogere klassen van Europa van 1715 tot eon weinig over de helft der eenw .
S C II L O S SE R vangt deze beschouwingen aan met v o LTAIRE, wiens grootste werkzaamheid eigenlijk eerst in bet
volgende tijdperk valt ; doch reeds nu bereidde hij den invloed voor, waarvan hij zich later in vollen omvang wist
to bedienen . Het is een treurig tafereel, dat zich hier aan
den beschonwer vertoont . VOLTAIRE brengt den toon
der groote wereld in de letterkunde over. Gelijk in de
cerste icder lid twee rollen speelde, eene voor bet yolk ,
eene andore in bet verborgen voor zich, zoo handelde
VOLTAIRE ook in zijne letterkundige werkzaamheid .
Dezelfde man , die Wen aan God en den stervenden Verlosser
dichtte, maakte in stilte eenen brief aan URANIA tegen
bet Christendom en deszelfs Stichter . Hij was reeds jong
in de kringen der groote wereld binnengeleid, waar met
al, wat heilig was, de spot werd gedreven . Ook in bet
staatkundige heerschte daar een vrije Loon, en VOLTAIRE
maakte verscheideno satires tegen de regering en hare misbruiken, die heimelijk afgeschreven of gedrukt en verspreid werden . In dit tijdvak schreef de Fransche vrijgeest
ook zijne Engelsche Brieven. Zijn episch gedicht ; de
Ilenriade, waarin oak de zwakke zijden van bet monnikenwezen en de hierarchic werden blootgelegd, verscheidene zijner Treurspelen, waarvan hij er cen, Mahomet,
aan den Paus wijdde, zijn Mondain en andere stukken
werkten alle mede, om zijnen room to vergrooten en zijnen
invloed to versterken . Hij tastte overal vooroordeel, dwaling, bijgeloof en misbruik aan, maar ontzag zich daarbij
niet, om ook bet heilige en eerbiedwaardige aan to vallen .
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Hij wierp con bestaand gebouw, dat vele gebreken had,
omver, maar deed niets, om daarvoor een antler en beter
op to rigten .
In cone volgende paragraaf handelt de Schrijver over
IVI O N T E S Q U I E U, als schrijver van de Perziaansche Brieven
en van de Beschouwingen over de oorzaken van de grootheid en het verval van den Romeinschen Staat . Het eerste
work vooral was van grooten invloed op den geest van zijnen tijd . In den vorm van eenen roman (een ernstig bock
ware niet gelezen) dringt hij in Mina al de betrekkin-en
des levens in , en poogt het belagchelijke en onnatuurlijke
der inrigtingen , die het yolk bewonderde en de regeringen
als bet toppunt van wijsheid roemden, aanschouwelijk to
maken. Hij is hier de tolk van den geest van zijnen tijd ;
wat velen in stilte dachten , geeft hij onder een verdicht
kleed woorden . Zeden en gewoonten , regeringsvorm ,
Godsdienst en letterkunde worden hier behandeld en gehekeld . Ook bij zijn work over den Romeinschen Staat
lag eon nevendenkbeeld tot grondslag ; ook daar rigtte hij
zich tegen de bestaande orde van zaken, en kleedde zijne
gedachten zoodanig in , als noodig was, om ze ingang to
verschaffen .
Wij zouden to uitvoerig worden, indien wij datgene,
wat wij hier aanstipten , wilden ontwikkelen . Die ontwikkeling vindt de lezer in SCHLOSSER' s work, en wij
vergenoegen ons slechts met aan to duiden , waarover hier
gehandeld wordt . In de derde paragraaf, waarin de Schrijver de tijdsorde eenigzins vooruitloopt, handelt hij over de
mannen , die F R E D E R I K den Grooten omringden , en die
door hunne schandelijke vrijdenkerij zich berucht hebben
gemaakt . L A M E T T R I E is de eerste , over wien gesproken
wordt ; cen man , van wien eon van v o L T A I R $ 's vereerders zelf zeide, dat hij de leer der ondeugd predikte met
de onbeschoftheid van eenen zot, die de wereld vervulde
met ellendige boeken , vol walgelijkc zedeloosheid, en die
to ch door YR E D E R I K naar Berl* n w erd geroepen en daar
bleef tot zijnen dood toe, terwijl zijne goddelooze werken
eenen verbazenden aftrek vonden . D ' A R D E N T volgde
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(dock met veel minder geest) bet voorbeeld van MONTESQVSEU, en kleedde zijne denkbeelden in den vorm van
brieven (Joodsche, Kabbalistische, Chinesche) . Hij stond
Iuede aan hot hoofd van de Berlijnsche Akademie . Eene
zekerc ongeordende geleerdheid kan men hem niet ontzeg'gen ; overigens verbond hij belagchelijk hijgeloof metrrolstrekte ongeloovigheid, en poogde ap zijne wijze hot Christendon to bestrijden . Ook hij behoorde tot de vrienden
van den Pruissiscben Koning .
Merkwaardig is datgene , wat in do vierde paragraaf over
de Bureaux d'esprit in Paris gezegd wordt . Hot is een
zonderling versehijnsel, dat de gezelschappelijko kringen,
vooral bij sommige vrouwcn , in eene algemeene geschiedenis der bescbaving moeten genoemd worden . En nag
tans is dit zoo . Dit hangt geheel zamen met den geest d :es
tijds en de verkeerde handelwijzc van hot Fransche II of ,
dat eerst, toen bet to laat was, opmerkzaam word op de
behoeften van den tijd en de stem der oppositie ; FLEORT,
die in zijnen vromen ijvcr een' afkeer had van alle scherts,
van romans en schouwspelen , stootte de vrijzinnige en wereldsch gestemdo letterkundigen of, en was daardoor hot
ontstaan der geslotene gezelschappen gunstig . Wat aan
hot Hof werd afgewezen , vond hier cone toevlugt, en de
toongevende vrouwcn van then tijd vereenigden om zich ,
wat naam en roem had . Als zoodanige Bureaux d'esprit
vinden wij hier do gezelschappen van Mevrouw DE TEN"
CIN, •GIEOFFRIN, DEFFANT en hare gezelscbapsjufvrouw
L 'ESPINASSE geschilderd ; en van hoe veel belang , deze
kringen werden geacht, kan men daaruit opmaken, dat
de scheuring tusschen de beide laatste vrouwen als eene
gewigtige Europesche gebeurtenis word beschouwd, (bl . 97 .)
In de volgende paragraaf spreekt S c II L O S S E R over hot
tooneel tot op de stukken van DIDEROT . Bet blijspel is
hier, met betrekking tot bet maatschappelijke leven , van
meet belang dan bet treurspel . Bet laatste was door c o nN E I L L E en R A C I N E op deszelfs hoogste toppunt gebragt .
VOLTAIRE evenaarde hen niet, en had den opgang zijner
stukken vooral daaraan to danken , u dat hij waarheden en
V
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stoute beweringen, die men anders niet .durfde uitepreken,
in vaorireffeldke verzen op hOt tooneel lids vnrkondigen :
»1bj was, den geest der enuw in aanmerking gen men,
niet zoo zeer treurspeldiehter, als wel een eedenaar, die
de in den :Staa2 onderdrukte en vervolgde beginselen on
gezinxlhedein door de pensonen zijner stukken in goede,
zich gemulokelijk in let geheugen vastprentende verzen laat
verdedigen ." (Bl . 103, 104 .) Hot blijspel, door M o L z•> R E
zoo mecsterlijk behandeld , verloor ook zijne poezij ; het
hidd op, de menschelijke natuur tot deszelfs onderwerp to
kieeen, en werd voorstelling van bet dagelijksche en werkelijloe levee , carricatuurteekening ., om gelach to wekken .
Dat legon roods met REGNARD en DESTOtICUES, maar
word mog veel nveer het geval bij PIRON, GRESSET en
r.as s G a3. Ook dit hing geheel zamen met den pest des
tijds . ; men zecht enkel verlustiging, had Been zin meer
7oor hett eigenlijke kunstwerk, en wilde van geene v-erborgen amnstige bedoeling weten . De poezij word ook verlaten, en voor bet blijspel achtte men het proza good pe .
noeg. s Bee godsdienstige zin , die bij het groote publiek
moet roosondersteld worden , wanneer men hetzelvae cen
trrurspel aanbiedt, zoo wel als de zedelijke, die aan het
blijspel deszelfs poetisch karakter verleent, waren verzwakt ; bet tooneel stond derhalve een tijdlang geheel stil .
Gedurende dozen stilstand openbaarde :zich, in plaats van
het godsdieanstige en zedelijke, cen ander beginsel in het
lotion. :Eon groot gedeelte der mannen namehik, die. met
de oudie, crnstige, strenge, vaak gruwzame grondstellingttin, wetten, zeden, godedionstwormen niet te*reden wanes, (z lfs v o L T A i R E) zochten een onbepaald gevoel van
messc elijkbeid of aandoenlijkheid (sentimentaliteit) in de
plaats van bet pligigebod of van de godsdienstige zedewet
to istellen . Hot publiek, voor zoo ver dat in den schoawburg word vertegemwoordigd, gaf weldra d'uidelijk to verstaan , dat het behoefte gevoelde , om geroerd , niet om
geschokt to worden ; en vandaar ontstond cone dichtsoort,
die dit verlangen bevredigde, even als in onze dagen de
romantiek ontstond , toen het publiek aan het rillen en
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huivcren wilde zijn gebragt." Men had daaraan to dankeu, hotgeen de spotters noemden de cemedie larmoyante,
het bnrgerlijke tooneelspel, dat vooral in Auitschland opgang maakte en door IFFLAND, KOTZEBUE en anderen
werd bewerkt . Op den duur kon ook dit niet blijvcn behagen ; hot start to laag met betrekking tot de kunst, en
gelijk doze soort' van stukken weder alit den smaak ging,
zoo zal het (wij koestercn daarop hot valle vertrouwen)
ook met do romantiek en hare voortbtengselen gaan, als
het ptfbliek van het huiveren en rillen, gelijk vroegor van
de sttntimentaliteit, cen walg zal hebben gekregen .
Wij kunnen van dit Hoofdstuk niet afstappen, zonder
nog met een enkel woord to gowagen van de jammerlijke
rl, die do Hollandsche boekverkoopers in dit tijdvak
specilden . Hot Utrechtsch Genootschap schreef onlangs
cease prijsvraag uit over hot nut, dat de vrije uitoefening
der boekdrukkunst in Nederland aan letterkunde en wetenschap had aangebragt, door hot in hot licht doen versehijteen van werken van buitenlanders, wier uitgave elders
vverd iterhinderd . Hot had daarbij ook wel van het nadeel
mogen spreken , daardoor to weeg geb'tagt . Bedroevend is
hot, As, wij zien ., hoe door do Hollandsehe boekverkoopers op de zedeloosheid en ongodsdienstigheid word gespeculeerd ; hoe zij or een handwork van Inaakten, om de
sehriften der Framehe onlverwerpers van regt, orde, Godsdienst en zedelijkheid to drukken en to verspreiden , en
uit winzucht dergelijke boeken van de verderfelijkste strekking-bestelden, gelijk men ander work bestelt .
Wij verlaten nu de Fransche letterkunde, om ha oog to
slaa'n op do Iloogduitsche. Hot derdo Hoofdstuk is aan de
Iresehbnwin'g hiervan toegewijd . Groot is hot verschil, dat
ons hier treft . let is eigenlijk hot verhaal der pogingen,
om eene Duitsche literatuur tot stand to brengen . De hooge
standen, zoo iij lazen, litzen Fransch ; het yolk had geen
boeken, of men moest 4i1 Uilenspiegel en soortgelijken
als zoodanig laten golden .
In de eerste paragraaf, die ook als inleiding moot dienen, handelt do Schrijver verder over de Piiitisten . Van
V2

30 4

F . C . SCHLOSSER

van cenen S P E N E R, ARNOLD en anderen, gang
een beter licht uit . Zij hebben dit gemeen met de Fransche hervormers, dat zij zich tegen het bestaande, vooral
in het kerkelijke , verzetteden . Zij keerden zich tot de
H . S . , drongen op de ijverige beoefening daarvan aan,
wierpen de boeijen van hunnen scholastieken tijd af, en
deden eenen beteren tijd hopen . Te betreuren is het, dat
Diet alien waren als de beide zoo even genoemde mannen,
en dat kwezelarij en regtzinnigheid weidra ten dekmantel
van wereldsche bedoelingen werden gebruikt . Uitvoerig
wordt ook in deze paragraaf de werkzaamheid van T H o MAS I u s geschilderd, den man , die (bl . 130) meer dan iemand zijner tijdgenooten gedaan heeft, om de kluisters der
Middeleeuwen to verbreken en of to schudden . Hij ijverde
voor de Duitsche taal en haar gebruik in plaats van hot
ellendige schoollatijn , hield voorlezingen in de moedertaal, gaf hot voorbeeld van een Duitsch tijdschrift, schreef
in hot Duitsch over de wijsbegeerte, verzette zich tegen de
heksenprocessen en tegen hot gebruik van de pijnbank,
met een woord, was een man van uitstekende begaafdheden en van voorbeeldige werkzaamheid . Wat hier bij gelegenheid van het spreken over de heksenprocessen (bl . 146)
gezegd wordt, is eene treurige waarheid . »Het ingewortelde, met een onverzettelijk geloof en eene mystieke, voor
zwakke of overspannen, fantastische menschen passende,
filosofie zamenhangende vooroordeel aangaande rustelooze
zielen, die, omdolend, verschijnend en zinnelijk han.delend, geen zielen, maar ook geen ligchamen zijn , was
zekerlijk met de wapenen van hot gezonde menschenverstand Diet uit to roeijen . Wat in onze dagen drie door
vroomheid en kundigheden uitstekende mannen, de een in
cone Theorie der Geestenkunde , de ander in Bladen voor
hoogere Waarheid, de derde in eene geschiedenis van hot
meisje van Prevorst uit kramen, is gewisselijk erger,
dan wat de onnoozele predikant van Groben berigt (*) ."

dozen,

(*) Die in den tijd van T E O M A S I U S beweerde, door een
spook utt zijne pastorij to worden gedreven .
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En tech, indien Rec . wel onderrigt is, zijn er ook in ons
land geleerde, misschien hooggeleerde mannen die met
chat laatstgenoemde work hoog loopen en hot aanbevelen ! !
De tweede paragraaf loopt over G O T T s C H E D en de van
Leipzig uitgegane veranderingen in stijl en letterkunde .
GOTTSCHED, wordt bier over hot algemeen in een zeer
ongunstig licht voorgesteld, maar zijne verdiensten omtrent
de letterkunde nict ontkend . Zoodra hij eenigen invloed
had , stelde hij zich aan bet hoofd eener partij , gaf tijdschriften uit, berekend voor den Duitschen middelstantl ,
en voor dezen waarlijk nuttig . Weldra ontstond or strijd .
Elders, vooral in Zsvitserland, in Berlin en Hamburg,
wilde men zich aan den Leipziger smaak niet onderwerpen, en hot regende vlug- en tijdschriften, twistschriften
over taal en poezij, die, lke ergerlijk de twist ook mogt
zijn , toch leven opwekten en de goede zaak eindelijk ber
vorderden . Wij mogen ons in then strijd niet verdiepen ,
en moeten onze lezers verwijzen naar 5CR-tossER'S werk
zelve . Wij zouden anders gaarne den geleerden, zeker
niet gemakkelijken, maar schcrpzinnigen Criticus volgen,
als hij in de derde § over ZACRARIAE, RABENER, GELLERT spreekt .
Aan sommigen zal zijn oordeel vooral over
den laatsten welligt to hard schijnen ; doch heeft de tijd
niet reeds beslist, gelijk SCR LOS S .E R dit nu doet ? Hoe
veel is er van G E L L E R T overgebleven, dat nog gelezen
wordt, als men misschien zijne Fabelen uitzondert? Niet
minder scherpzinnig is datgene, wat vervolgens over de
betere vrienden van GOTTSCRED, die zich van hem afzonderden en de Bremer Bijdragen tot stand bragten , gezegd
wordt, wat over KLOPSTOCK en CRAMER, RAGEDORN,
Maar wij mogen
HALLER en anderen wordt aangevoerd .
niet meer dan hunne namen no~men en aanstippen, hoe
veel belangrijks er in de volgende paragraaf gevonden wordt
over de Zuricher geleerden, die tegen G O T T S C R E D to
velde trokken . BODMER en BREITINGER worden bier in
hunne werkzaamheid met scherpzinnigheid beoordeeld .
WEISSE en LESSING, ook door NicoLAI geholpen, deden
de Iiteratuur groote vorderingen maken , en bereidden de
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veranderingen voor, die in het volgende tijdvak piaats hadden . Met de beschouwing hunner verdiensten en van die
hunner vrienden en medeirbeiders wordt dit hoogst gewig :
tige Hoofdstuk besloten, dat een levendig tafereel ophangt
van het letterkundige leven in Duitschland .
De laatste helft van dit derde Deel vat den draad der geschiedenis wederom op. Het tweede tijdvak van de achttiende eeuw, van de troonsbeklimming van raEnERIB ; II tot
op het einde van den zevenjarigen oorlog, wordt daarin geopend . Hot eerste Hoofdstuk, dat in dit Deel is vervat,
loopt van den dood van F R E D E R I E. I tot op den vrede van
Aken . Ook hier vinden wij denzelfden geest terng, die de
vorige Deelen bezielde . Voor hem, die met eenige kennis
der facts is toegerust, levert het verhaal eene aangename
en belangrijke lectuur op . Met niemand en niets verschoonende gestrengheid worden ook hier, gelijk vroeger, de onderscheidene personen beoordeeld, en dat oordeel met de
stukken gestaafd . Hier treedt FREDERIK II op het tooneel,
en doet reeds in datgene, wat hij bij den aanvang zijner
regering beschikt en onderneemt, zien, hoezeer hij van zijnen vader verschilde . Dat ziet men in de geheele inrigting
van zijn Hof en van den Staat, in de wijze, waarop hij zijzt
regt op Gulik, Kleef en Berg handhaafde, en, bij den dood
van KAREL VI, op eenige gedeelten van Silezie.
Geen der personen, die in dit gedeelte des geschiedverhaals voorkomen, wordt met zulk eene krachtige verontwaardiging geschetst, als E:AREL ALBERT Tan Begeren, die
na den dood des Keizers, even als de Spaansche Koning, op
diens erfenis aanspraak maakte . Treurig is het tafereel, van
de jammerlijke laagheid, verkwisting, onzinnigheid van dew
zen Vorst opgehangen, van wiens onderhandelingen met
Frankr6k hier nit de acten zelve stukken worden medegedeeld, die de verachtelijkheid van den Duitschen Vorst in
hot helderste daglicht stellen, De Oostenrijksche successieoorlog en eerste Silezische oorlog tot aan den vrede van
Breslau wordt met fiksche trekken in de volgende paragraaf
behandeld ; terwijl in de derde § het oog op Zweden en Rusland, l:ngeland en Spanje tot op hetzelfde tijdstip wordt
gevestigd . Ook daar worden de gebreken en ellendigheden
met sterke kleuren afgemaald . In de beide laatste paragrafenwordt de geschiedenis eerst tot op Frankrijks oorlogsverklaring en vervolgens tot op den vrede van Alien voortgezet .
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De lezer ziet, dat bet in dit lijvige boeltdeel nW, aan be,
langrijke taken ontbreekt . IntegendeeL, deruelver ovetploed
is zoo groat, dot Ref. bet meeste, vooral. bet hietoeisehee,
schier met stilzwijgen heeft molten voorbijgaan, om niet al
to uitvoerig to worden . Spoedig boopt hij bij bet vierde
Deel van dit hoogstgewigtige work de opmerkzaamheid to
bepalen . Daarait heeft hij bemerkt, dot de vertaliog in asrdere handen is gevallen . Over bet algemeen is dezelve vm
good ; maar de Vertaler wachte zieh voor Germanismen, die,
in dit Deel hier en door gevonden worden •, zoo ala bbsdeheoz
voor amkoopen, verheeren, ingeleide orderhandelinyen em .
Bet werk is to helangrijk, dan dat bet door zolke feat=
ontsierd moest worden . Wij weneohen bet voortdurendmeor
en meer lezers .
Histoire de la civilisation morale et rbligieuse des Grecs, de:
puis le retour des Heraclides, jusqu'd la dominatiomdes,
Romains, par r. vis LISBaas sa .0owss, Professenr a
Groningae . Tome V . a Groningue, chez W. sax Jbe~
keren . 8vo . 497 pages . f 4 - 80 .

D e geleerde Schrijver behandelt in dit Deel de eigenloke

Grieksche Godenleer, zoo als die, gedurende het tijdvak,
tint hij thans beschouwt, in bet algemeen als Volksgeloof bestond . Dit onderwerp wordt bier met eene uiLvoerige voLle,
digheid uiteengezet, die bijpa niets to wenschen overlaaL,,
en die bet voor Referent, moeijelijk maakt, eon verslag van
den inhoud to geven, als die over een zoo groot aantal
personen en zaken loopt . Wij kunnen bier slechts de hgofd
onderwerpen opgeven, en molten in geene bijzonderheden
treden, waardoor wij van zelve in drooge
Genee nomenclatuur,
zmuden vervallen .
Dit vijfde Deel dan bevat negen lloofdstukkea, van hat
27ste tot bet 35ste. Bet eerste is, aan de phgsische, Mythologie gewijd ; hierin wordt over do aarde, den hemel, do
bergen :, den Oceaan, do rivieren, de Nymphen, do ZOS, do
maan eat . gehandeld . Bet onderzoek, waa
wordt an"
getuond, dot de Zon en A r 0 L L 0 , de MR" en, na A A A en nogr
aadere Godilnnen geenszins dezelfde henselsoUe weaens weren, is vooral lezenswaardig. Vervolgens gnat de Schrijver
in eon ander Hoofdstnk tot de zedelijke Mythologie over ;
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hier worden de Fortuin, de Rijkdom , de Wet (THE 1I s),
het Regt (nlcE), de Vrede, en vele andere vergode deugdecr
en verpersoonlijkte hoedanigheden, achtereenvolgens beschouwd . Vooral is hetgeen over de Liefde (E R o s), de Begeerte (aiMERos, POTHOS) en de Wederliefde (ANTEROS)
in dit Hoofdstuk voorkomt zeer belangrijk . Het 29ste Hoofdstuk opent het onderzoek naar de persoontijke Goden en de
drie onderscheidene Goden-dynastien van O C E A N U s, van $ ATtRNUS en RHEA, en van JUPITER of ZEUS . Vervolgens
toetst de Schrijver het gezag der Grieksche Dichters ten opzigte van de godsdienstige gevoelens ; terwijl hij verder over
het verblijf der Goden, het Anthropomorphismus derDichters
van dit tijdvak en de sporen van hetzelve in de eerdienst ,
en over de algemeene hoedanigheden der Grieksche Godheden, als onsterfelijkheid, zaligheid, geluk, kracht, schoonheid, vermogen om andere gedaanten aan to nemen, snelheid, heerschappij over de menschen en de natuur, alvermogen en alwetendheid, met uitvoerigheid handelt .
In de overige Hoofdstukken worden de Hoofdgoden en
Godinuen, JUPITER en JUNO, NEPTUNUS en AMPHITRITE,
PLUTO en PROSERPINA, IIECATE, CERES, VESTA, VULCANUS, MINERVA, APOLLO, de Muzen, DIANA, MERCURIUS,
PAN, MARS, VENUS en de dienst van ADONIS en PRIAPUS,
met die der Genien of Demonen, zoo wel de kwade als
de weldadige, beschreven . Tevens wordt over het geloof
aan de geesten der afgestorvenen gesproken, het gevoelen
der wijsgeeren aangeroerd, zoo wel als de invloed van dezelve op de godsdie&Aige denkbeelden in het algemeen . Eindelijk komtr de Schrijver in de twee laatste Afdeelingen op
de VTergodingen (Apotheosen), en beschouwt dus B A C C II U s,
HERCULES, ESCULAPUS, de Dioscuren, CASTOR en POLLUX,
LEUCOTHEA en PALEMON, en handelt verder omstandig over
de Heroen, Helden of Halfgoden, en de dienst, die men
aan hen wijdde.
Zietdaar den rijkdom van zaken, die men in dit Deel besahreven vindt, in ruwe trekken opgegeven . Alles is hier
uit de echte bronnen geput, en de verkeerde gevoelens van
sommige nieowe Schrijvers worden er grondig in to regt gewezen ; in e6n woodd, het is een volledig zamenstel der
Grieksche Mythologic, dat men er in aantreft . Hoezeer men
zoude kunnen vragen, of deze Godenleer wel zoo in al deszelfs bijzondeeheden in eene Geschiedenis van de zedehjke
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en godsdienstige beschaving der Grieken behoefde to worden .
opgenomen, en of dezelve, wat meet in de hoofdtrekken
geschetst, niet voor het Joel van het work genoegzaam
zoude geweest zijn, moeten wij echter den .IIoogleeraar dankzeggen vo¢r de moeite en nasporingen, aan een niet al,tijd
aangenaam gedeelte van zijne taak besteed, en wenschen wij,
eerlang met denzelfden lof verslag to kunnen geven van het
laatste Deel eerier lettervrucht, die tqt eer der Nederland .
ache geleerdheid strekt .

Ilet ArTwwzen, of de groote vraag van omen tijd. Uit het
Hoogduitsch . l'ene B#drage voor de Christel#ke bladen,
uitgegeven door 3t. A . A a S H 0 F F, Predikant to Groningen .
Te Groningen, bf R . J . Schierbeek, Jr . 1841 . In gr .
8vo. 18 hl. f : - 10 .
Armoede en Bedelar#. Vertaald door een' Diaken . To
Utrecht, bij H . M . van Dorp . 1841 . In gr . 8vo. 19 hl.
f :-25 .
Proeve van onderzoek naar de meest doeltreffende middelen,
om, gedurende het strenge jaarget jde, in de behoeften
van noodlodenden, door buitengewone maatregelen, to
voorzien, inzonderheid in betrekking tot de Stad Amsterdam . Te Amsterdam, bij S . J . Prins . Dec. 1841 . In yr.
8vo. 20 hl. f : - 25 .
Betoog van het uitvoerbare der voorgeslagene middelen, om,
gedurende hot strenge jaarget#de, in de behoeften van
noodl#denden, door buitengewone maatregelen, to voorzien, door den Schrijver der Proeve van onderzoek enz .
Te Amsterdam, b# S . J . Prins, Jan . 1842 . In gr. 8vo.
24 bl . f : - 30 .

H

eeft het Armenwezen, de verbetering van het lot der
lagere volksklasse, door alle tijden heen, de aandacht van
den schranderen Staathuishoudkundige en den belangeloozen
menschenvriend tot zich getrokken, thans, meer dan ooit,
is men, vooral ook in ons Vaderland, op dit hoogst gewigtig
onderwerp bedacht geworden ; terwijl zich, ale 't ware, voor
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hetzelve een nieuw veld ter heschoiiwing heeft opgeftie,
na eke bekendwording van de Proeve van onderzoeb, dwr
den Heer G. L a T T E N Btt && uitgegeven, omtrent ket Armenwezen in ona Vaderland, en naar de meant dneltrefende
middelen, che herder, tot verbetering van hat lot derAamen,

De hooge waarde van
dat geschrift, waarvan wij reeds een verslag in dit Tijdschrift aantreff'en, (N° . XIII. 1841, bl . 544) is deoit alloft
niet alleen erkend, die belang stellen in de welvaart der
Maatschappij en in den verbeterden toestand hunner medemenschen, maar het heeft velen opgewekt om op deze zaak
meer i4epaaldelijk het oog, to vestigen. Vanhier zoo vele
mededeelingen en opwekkingen, zoo vele nasporing'en, zoo
vele, op nieuw, met kracht en klem van redenen, ontwikkelde denkbeelden en waarheden, die in onze dagen, tot
bereiiking van zoo heilzaam doel, worden voorgedragen, aangewend en uiteengezet, en die als zoo vele zijtakken, hoe
verschillend in vorm en rigting, kunnen worden aangemerkt
van den door L ii T T E N E Ea G geplanten boom, welke, aangekweekt en geleid wordende, voor den akker, die ter bebouwing voor ons Iigt, de heilzaamste vruchten opleveren kan .
Van then aard kunnen wij de hierboven aangekondigde
stukjes beschouwen, die, ieder in zijne soort, wenken, mededeelingen, ophelderingen en aanwijzingen bevatten, den
denker over deze belangrijke zaken stof tot nadere overweging en uitbreiding aanbiedend'e .
No . 1 is een stukje, overgenomen nit hot Morgenblatt
far die gebildete Stande, en ontwikkelt de vraag van onzen
tijd : . Wat moet men met de in getal en bederf steeds
toenemende Armen begg innen ? op welke wijze moeten zij
ondersteund, voor staat en medeburgers minder lastig, en
hair zedelijke en materiele toestand verbeterd worden ?" Men
vindt hier gewag gemaakt 'van de, in hat jaar 1836, door
de Fransche Akademie opgegeven vraag over de Charita legale, of in hoeverre Regeringen en medeburgers tot onderstenning der armen moeten werkzaam zijn . Hot meant belangwelakende en karakteviatieke wordt, nit dit stuk ontIeen&, den lezer voorgehouden. De nadeelen van openbare
ondwstmtning worden hier aangewezen, en het voorlseeld
van Engeltend ,niet op don aehtergrond geplaatst, waar, zoo
ale de Lord Kanselier as o u G n x u in 1834 verkik arde, . :de

zouden keennen aangewend worden.
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EngelsCbe Arwenwetten do voornnamste oorzaak waren der
zedelijke ontaarding en verbastering des yolks in Engeland."
Vele leemten in hnt Armenwezen en too raeAige onbetame1{jke en ruwe handel .wijze, met de Armen elders, nogheden
ten dage, in ecuige kantons van Zwitserlgnd, plaals grijpende, toonen ons bier, hoe eeht Christelijke pulp, echt
Christelijk modegevoel 411een de middelen zijn, ow den ataat
der Armen to verbeteren . Bet voor- en nadeel van werk,
buizen voor Armen wordt in eeuige trekkeaa outwikkeld, en
tevens. bet verkeerde vau de stelling aaugletoond, dat lies
genoeg zoude zijn, wanneer de Staat do Airmen voor don
hongersdood slechts verzekerde, daar zij, buiten twijfel,
dan Loch zallen gedwongen worden, om tot bedelarij den
toevlugt to nemen, die niet anders dan onzedelijkheid, onderdrakking van eergevoel en van nile andere betere gevoeleus kan ten gevolge hebben . Be voornawe oorzaken,
waaraau men bet toenenen der arnioede kan toeachrijven,
worden toregt besehouwd gelegen to zijn : is do steeds toe'
nemende bevolking, suet welke de middelen van bestaan niet
in geljke mate toenemen ; in bet gebrek aau werk, of de
ontoereikendlneid van hetzelve ; en eindelijk in bet gebrek
aan zorg voor de toekormt en aan spaarzawuheid ; en terwiji
de govoelens bier wosdea opgegeven van zoo vela menschenvriendeMt in k'raukrijk, DKitachlasad, Eugelaadl en Zwitaerland, die alien verlangen, dat voor de Armen werk in ko
lonien van landbouw of is werkhuizen hestemd wordt, zoo
is de Beer N A v i L t E to Geaaeve, schrij-ver van hot stuk over
de Ch,arlie loyale, van een ander gevoelen, sm wijat den weg,
van bjjzondere milddadighreid aan . $n bier verbeft zich dan
ook die stem, die wij gelukkig in once dagen algemeen hoeren, en die zoo zeer de toon moot blijven geven aan alias,
wat men tot verbetering van bet lot der Armren wenscht aan
to weuden : men moot bij den Arme niet alleen op zijee stoffelijlke behoeften, maar ook ep zija zedelijk anuwezen bet
oog vestigen . Eene voreeniging van liedeu, die door bezoeken, door read en dead helpe*, die aan die bezoeken
eerie menschlievende en verstandige rigting geven, elken
Arme, naar gelang van toestand en behoefte, door wens of
leening of milde giffe s ondersteunen, --- dat wordt bier al9 .
hoofddoel en middel opgegeven . Zoo doetide nal men niet
met raseebe sphreden tow de Armehhelnstabe / worden gavoerd ;
cone inrigting, die, near hot oordeel der beste Stauthuis .
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houdkundigen, als de grootste ramp to beschouwen is, welke der maatschappij treffen kan . Zoo doende zal ook de
bedelarij worden geweerd, en de wenken, in No . 2 voorkomende, in welk stukje mede vele denkbeelden van den
Heer n A V I L L E zijn aangehaald, zullen ook, van toepassing
gemaakt wordende, heilzaam voor de verbetering van het
lot der Armen wezen kunnen . Geenerlei ellende zonder hulp
to laten, en geene giften nit to reiken dan aan hen, die het
verdienen, daarop komt alles aan ; en gelijk in N° . 1 met
een enkel woord over het bezoeken der Armen gesproken
wordt en het noodzakelijke aangetoond wordt, dat men zich
met den toestand der lagere vo&sklasse, der Armen in het
algemeen, bekend make, zoo is dit het hoofddoel van de
Proeve van onderzoek, onder N° . 3 opgegeven. Deze is
blijkbaar nit de pen gevloeid van eenen man, die nit ondervinding spreekt, en nit wiens schrijfwijze over deze hoogst
aangelegen zaak het kennelijk wordt, dat de staat van het
Armenwezen hem niet alleen zeer ter harte gaat, maar ook,
dat hij zeer bekend is met de oorzaken, waardoor het getal
Armen zoo zeer vermeerderd en hun lot beklagenswaardiger
wordt, bij welke wetenschap hij de middelen niet achter
houdt, die de kwaal, zoo dan al niet genezen, echter den
voortgang derzelve zouden kunnen tegengaan . Duidelijk,
helder en overredend is het geheel ; en waar men wil en de
handen ineenslaat, daar zijn de middelen uitvoerbaar en niet
uitsluitend op de Hoofdstad toepasselijk ; zij kunnen overal
gebezigd worden . Het is toch voornamelijk het bezoeken en
zich bekend maken met den toestand der Armen, waarop de
Schrijver zoo zeer aandringt . Er wordt hier eene schets gegeven van de buitengewone verzorging van noodlijdenden to
Amsterdam, gedurende eenen strengen winter, maar afdoende wordt aangewezen, dat die pulp doorgaans to laat
komt ; dat het personeel der Wijkcommissien to afwisselend
is ; dat de maatregel niet toereikend is, om den nood merkbaar to verzachten ; dat hij eene wijde deur opent voor misleiding en bedrog, en dat hij ongelijk en daardoor ondoeltreffend, door de afzonderlijke Wijkcollecten, werkt . De
middelen tot verbetering worden in het licht gesteld ; en
daar Ref . omtrent de opgegevene punten niet in het breede
uitweiden, maar liever de belangstelling wil uitlokken, ten
einde anderen zicb het stnkje zouden aanschaffen, zookomt
het, schoon de Schrijver eenigermate dezelfde oorzaken van
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verarming aanwijst als in N° . 1 worden ontvonwd, hier
hoofdzakelijk aan op de rigtige working, om onkunde ., onbeschaafdheid, ongodadienstigheid en zedeloosheid, die eene
menigte ondeugden doen ontstaan en verarming en gebrek
ten gevolge hebben, krachtdadig to keen to gaan ; terwijl
het uitvoerbare der voorgeslagene middelen in het Betoog,
onder N° . 5 vermeld, wordt aangetoond. De Schrijver had,
door het nameloos uitgeven zijner Proeve, geschikte gelegenheid, om meer onpartijdig en onbewimpeld hot gevoelen
zijner lezers over doze brochure to vernemen, en lost nu in
dat Betoog de bedenkingen op, die op de invoering, de instandhouding en de uitvoering van de aangewezene maatregelen zijn gemaakt geworden ; en er wordt nu zamengevat,
wat in de punten tot verbetering van het lot der Armen in
de Proeve breeder is opgegeven, daar aan het slot des Betoogs een plan tot de daarstelling en het bestuur eener Inrigting, voor het bezoeken der Armen, binnen de stad Amsterdam, wordt opgegeven ; welk plan, in 12 hoofdpunten
vervat, de wijze der vestiging van zoodanige Inrigting betreft ; terwijl het Joel, bij het aandachtig lezen van Proeve
en Betoog, geen ander is, dan dat het talrijk genoeg bestaande personeel Bier Inrigting, in al hare takken van
werkzaamheden en afdeelingen van bemoeijingen, de omstandigheden der Armen genoegzaam leere kennen ; de oorzaken der armoede opspore ; den behoeftige den weg open,
om zelf geld to verdienen of hem tot winst opleverend work aan
to sporen, het zedelijke niet minder dan hot stoffelijke bij
het bezoeken der Armen op den voorgrond plaatsende . De
Schrijver wijst aan, hoe raden met helpen to vereenigen ;
dringt, om niet nut- of doelloas to handelen, en om vooral
niet to scheiden wat zamengevoegd moot blijven, ten einde
de bestaande kwaal, in derzelver verder voortwoeden, to
keeren . Dit alles zoude, volgens den Schrijver, moeten
verrigt worden door eenevereeniging van lieden, die, onder
verschillende titels, voor het beheer en de instandhouding
van zoodanige Inrigting zouden moeten zorg dragon en werkzaam zijn, en, als Wijkcommissarissen, onder eene door hot
Stadsbestuur to benoemen Hoofdcommissie, daze taak op zich
nemen. De korte aanstipping, daar het hier de plaats niet
is uitvoeriger over dit Conceptreglement to spreken, zal,
zoo Ref. vertrouwt, genoegzaam zijn, om, in het belang der
zaken, zelf inzage van doze zoo belangrijke stukken to ne-
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men . De bezwaren, die bij het bbzoeken der Armen zouden
kunnen voorkomen, en welligt tat het zich onttrekken aan
deze gewigtige bezigheid aanleiding geven„ zoo als het moeijelijke om een en antler in praktjjk to brengen, vrees voor
onheusche bejeyeningen, wanneer men alleen met raud tat
den Armen komt, en dergelijke, warden niet ontkend to
bestaan, maar worden opgelost, en al dat, ja, eenigzina
moeijelijke en lastige in zulk eats licht geplaatst , dat het
geenszins afsc4riikt, maar aanspaort tbt beproeveh, daar er
Loch, gelijk de Schrijver zegt, wel to allen t1jde bedenkingen en bezwaren zullen overblijven, en er tussehen iets en
niets to doen eene groote Move bestaat, terwijl werkeloosheid, voor de taekomst, noodlottige gevolgen kan veroorzaken.
Ref. betuigt den achtingwaardigen Schrijver zijnen dank
(en hij twijfelt niet, of hij. zal in dezen de talk zijn van het
gevoelen des zich het lot der lagere volksklasse en den Armen aantrekkenden Publieks) voor de wenken, ophelderingen en aanwijzingen, die hier worden gevonden . Een man,
die, gedurende een t#dvak van dertig jaren, menigen blik
op den toestand der Armen, de oorzaken van derzelver lot
geslagen heeft, kan bij ondervinding spreken . "t Is dan ook
hier hare taal, die raadt en voorlicht ; en wij wenschen
welmeenend, dat de aangekondigde stukjes, vooral de beide
laatsten, in veler handen komen mogen, ten einde bij stedehjke Besturen, bij gevestigde Instellingen van onderstand
en Armenbestuur, bij de Diaeonien van onderscheidene geloofsbelijdenissen, dat nut to stichten en van die toepassing
..gernaakt to warden, als waartoe zij , hij de verschillende Instdllingen, voor de wijze van derzelver beheer, voor onderItbniiing van het lot der • Armen, zoo ruimsehoots aanleiding
geven kunnen .
Net nut van Wrjkcommissarissen of Wijkmeesters is zoo
Algemeen erkend, dat he to wenschen is, dat de Regering
dat Steden, waar zulke coflegien niet gevestigd tijn, er op
anogen bedadht worden em dezelve op to rigten, en door
derzelver werkzaamheden voor stad en ingezetenen verbetesring en opheffing van ellende to bevorderen ; ,want (en hat
is met bet motto voor het .Betoog geplaatst, dat wij onve
aanpnijzende bekendinaking eindigen) wanneer men den juisten toestand, van een great gedeelte van het'volk kendb,
ca de behoeften en ontberingen van een gtoot aanta'l bur-
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gers van den Staat_, Jan zonde men welligt op err a
doendo middelen, dam geven en naar de Ommerscbans of
eeae dergelijke zoogenaamde kolonie zenden, bedacht zijn ."
Chronologische Verz&7aeling der Wetten en Besluiiten, betrekkedijk hot Vtpenbaar Beetnur in do 1Vederlanden, sedart
de herstelde erda van zahen in 1.813 ; w qt Aanteekeningen,
eanaoij ends . lo. de
alien de betrekkMgen, die tttsschen de onderscheidene
deeten der Wetgeving bestaan ; Zo . de Memorien van toelicking, ten geleide van het ontwerp tier Wetten, en de
beraadslagingen der Staten Generaal, ex 3 e . de
van hot voormalig Hoog Geregtshof, do Provinciale Geregtshoven, ex den Hoogen Baad ; door G . LUTTENFEEG,
.Secretaris der stad Zwolle, enz . Te Zwolle, b j W . E.,
J . Tjeenk Willink . 1841 . In gr. 8vo. Your 1813 on
1814, 171, .en voor 1815, 167 hi . f 4-90.
Leidraad voor Armbasturex, inzoeuderheid voor Diakenen,
tot aanw#zing van bet gebruik der Written en Besexiten,
betrekksl#k bet Armwenen, door a . n . a En g I N G I u s , G Z . ,
Th . Dr. en Predikaszt to Franker . Tweede, met vele
beslwiten vermeerderde Bruk. Te Groningen, bij J .Oomkens . 1841 . In gr. 8vo . 79 bl. f : - 90.
LJit den veelomvattenden titer der (]hronologisehe Verza
meling van den peer L u T T E N s E a G ken men weten, wat erachtervolgens in dit werk zal to vinden zJjn . 1let plan,
hetwelk de ijverige en oordeelkundige Verzalnelaar zich heeft
voorgesteld, heeft hij aanvankelijk, voor zoo veel de jaren
1-8 .13., 1814 en 18,15 betreft, gelakkig en naar a ss voor .
koint met sraaunwkeurigheid- volvoerd . Wig twijf4en n4et,
of ook de volgende jaren zullen met gelijke vliit worden
bewerkt, waartoe wij den Schrijrer lust, kraehten en pieid wensehen. $e arbeid, door hem onderpomen, is •
ten hoogste nnttig on belangrijk, omdat or, Mom! too vele
Beslaiten zijn, die men behoert to kennen, maar die men
vnucb,'teloos in het Staatsblad, in ,de Staatscourant of in bet
B41voegsel op ket Staateblad zoeken moo .
Is, hot werk van den Heer L v-r z a twit r, year -regtertjke°
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en administrative Autoriteiten, voor Regtsbeoefenaren en
vele anderen noodzakelijk, de minder omvattende drbeid,
door den Weleerw . R E D D I a-G I U s tot stand gebragt, verdient
to worden goedgekeurd, als beantwoordende aan bet op den
titel uitgedrukte doe] . Hij verkiest lei - draad en Diet leiddraad to schrijven, omdat men eveneens spelt lei - band en
Diet leidband. Hij meldt dit in bet voorberigt van dozen
tweeden druk, opdat men bet Diet weder voor cone onoplettendheid aanzie . Naar ons inzien heeft bij wel gedaan,
met alleen de wetten en besluiten op to Demon, zonder dezelve toe to lichten : immers indien de wet door al die besluiten nog Diet genoeg is toegelicht of ook wel eens verduisterd, dan zouden bijgevoegde aanteekeningen de zaak
althans Diet verbeteren . Ook zou zoo iets welligt to veel
buiten bet hoofdvak des Schrijvers liggen . Inderdaad, de
wet verzinkt onder al de bijvoegselen! Dat dit Diet alleen
met de wet op bet Armwezen bet geval is, bewijgt de verzameling van L E T T E A B E R G .
Hot verwondert ons, dat de Beer R E D D I H G I e s, bI . 35,
wel mededeelt bet Kon. Bed . van 26 Mei 1824 (Staatsblad,
No. 35), maar Diet spreekt van Art . 855-875 van bet tegenwoordig Wetb. van Burg. Regtsv ., waarbij hot gratis of
hosteloos procederen wordt geregeld, zoodat bet Beslnit van
26 Mei 1824 op hetzelfde onderwerp, schoon hier nog als
geldig afgedrukt, daardoor alle kracht heeft verloren .
Herinneringen en mededeelingen van eenen Landschapschilder. Door B . c . Roaz%oEn, Bidder der Orde van den
Nederlandschen Leeuw . Te Amsterd1zm, by G . J . A .
Beijerinck . 1841 . I n gr . 8vo. X en 292 bl. f 3 - 60 .

Ontmoetingen en beschouwingen op een uitstapje door een

klein gedeelte van Duitschland maken Diet alleen den hoofdinhoud van dit werkje nit ; maar bet bevat voor jonge kImstenaars vele weaken en teregtwijzingen, die voor iederen
schilder op de baan der kunst gezette overweging verdienen .
Met nog drie Landschapschilders wordt bet reisje door den
Heer K o E K B: o E E: aangevangen en geeindigd ; en bet is op
eenen schoonen Augustusdag, dat de togt to Kleef begint en
vooreerst tot Dusseldorp wordt voortgezet . Van Dusseldorp
pan de reizigers tot Limburg aan de Lenne ; van Limburg

B . C . KOEKKOEK, HERINNERINGEN .

3 17

vervolgen zij hunnen weg naar Remagen, van daar naar
Ahrweiler ; van Ahrweiler naar Altenahr, van waar zij de
terugreis naar Kleef aannemen, en aldaar, na vele gesmaakte
genoegens, in welstand aankomen . Alle schoone natuurtafereelen, die deze streken aanbieden, worden door de reizigers met een kunstoog opgenomen en met kunstgevoel be- .
schouwd . In iedere beschrijving straalt de kunstenaar door.
Hij schildert met de pen ; taal en uitdrukkingen hebben iets
piquants ; elk tafereel ontvangt kleur en leven : zoo kan
alleen de fijngevoelende, de Natuur bestuderende Schilder
beschrij ven .
Daar bier vele plaatselijke opmerkingen voorkomen, welke
door anderen, die, met zucht om bet locale en schoonedier
streken to kennen, hebben gereisd, zijn aangeteekend geworden, zoo zal Rec . dit een en ander nu voorbijgaan, maar
vindt zich echter verpligt, den Heere R o E K x o E K voor bet
lezend Publiek dank to zeggen, dat hij voor velen een niet
onbelangrijk maar regt aangenaam werk verrigt heeft, door
hier en daar de legende, aan de benaming en riddergesehiedenis van vele burgen en kasteelen verbonden, to herinneren, to meer daar er aan den Ran bijna geen burg, rots,
kasteel of rulne is, die niet zijne eigene wonderbare historie,
zijnen kwel-, berg- of burggeest heeft gehad : men vindt
hier de legenden van den Drachenfels, van Nonnenwerth en
de, bergruine Rolandseck, van de Landskroon enz . Een en
ander geeft, bij de verhoogde romantische tint, eene aangename afwisseling .
Zoo iemand aanmerkingen over Natuur en Kunst makes
mag, dan zal wel onze voortreffelijke Landschapschilder
x o E K K o E K daartoe geregtigd zijn . Zoo wel voor oningewijden als ingewijden in de kunst vindt men dus bier veel, dat
lezenswaardig is ; voor de laatsten veel, dat met de eerste
lezing niet behoort verloren to gaan, maar den Schilder in
zijn atelier, voor zijnen ezel, moot voor derv geest zweven .
De jonge kunstenaar vooral leze en beoefene, wat bl . 1 .4 en
15 over bet schetsen en de hooge waarde van bet schetsboek
gezegd wordt . Hij moet zich niet schamen, met zijn teekenboek in de hand to loopen . Het schetsboekje, vol Inchtige krabbelingen van beeldjes, beestjes, verschillendegroeperingen, waarvan stof en kleur der kleeding zijn aangeteekend, maakt den kunstenaar bet componeren op zijne schilderkamer gemakkelijk . De Natuur moet de leidsvrouw van
W
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den Schilder zijn . a Gelukkig de School," zegt de Schrijver, a waar moeder Natuur op den voorgrond staat, en zij
alleen geraadploegd wordt, otn waarheid op bet doek of
panel veer to stellen ;" zie bl . 27 en very ., waar bet bestuderen der Natuur en do roem der Nederlandsche School,
als bet kenmerk van bet rsnoudig ware met bet dichter
lijke vereenigende, near waarde wordt aangewezen .
Ofschoon ons Tijdschrfft schier ultsluitend zich bepaalt tot
aankondiging van voortbrengselen uit bet gebied van Wetenschappen en fraaije Letteren, zoo zullen onze Lezers, daar
de vruchten der Poezij zoo vaak in hetzelve beoordeeld en
aanwijzingen tot bare rigtige en verhevene beoefening gegeven worden, bet Rec . ten goede houden, dat hij iets nitvoeriger over hare zuster, over Schilderkunst en kunstbeoefening, thans spreekt. Een en ander zal, zoo hij vertrouwt,
de hooge waarde van bet werkee van den Heer KOEKKOEK
nog meer in bet licht stellen, en, zoo wij hopen, menig
jeugdig talent opwekken, om bet zich aan to schaffen .
Om dan nog eens terag to konlen op bet bestuderen der
Natuur, als de gids, die den Schilder, aan bare getrouwe
hand gaande, zal afhouden van de paden van bet valsehe,
wansmakelijke, overdreven fantastische in voorstelling, kleur
on behandeling, zoo kunnen wij niet afzijn over to nemen,
wat deswege op bl . 242 en 243 gezegd wordt, en dat hier
tevens als eene eerzuil voor onzen 8 C H E L F11 OUT kan worden
aangemerkt, hem gesticht door eenen kunstbroeder, die niet
minder dan hi j, in bet bestuderen der Natuur, de typen der
kanst ons voorstelt . a Zeker," zegt de Sehrijver, a ons vaderland levert geene rotsen, watervallen, hooge bergen en
romantisehe dalen op . Eeno trotsehe, verhevene natuur is
in ons land niet to vinden ; en nogtans biedt hetzelve ons
natuurschoonheden aan, die in vele andere landen maar
zelden voorkomen ; fraaije veel- en fijnkleurige duingronden
en heuvelgroepen, schilderaehtige en levendige rivieren,
zware boomen en houtmassa's, vrolijke heuvelachtige landschappen, fraaije verschieten en waterplassen. Valt uwe
keuze op vlakke, eenvoudige landschappen, dan vindt gij
immers in HdIland alleen daartoe de rijkste stof Wilt gij
zien, wat er van een vlak, eenvoudig, landelijk tafereel,
als hetzelve den stempel der natnur, bet merk der waarheid draagt, sehoons en bevalligs kan gemaakt worden, besehouwt dan de werken van onzen grooten 8 C a E L s H OUT .
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baarin zult gij de eenvoudige natnur op het sierlijkst, maar
tevens met eene getronwheid en waarheid, wat alleen
S C H E L F H o U T vermag, voorgesteld vinden ."
Het verblijf to Ahrweiler is in een Hoofdstulc vermeld, dat
als het belangrijkste van doze Herinneringen mag worden
aangemerkt . Het is een klein maar hoogstnuttig Hoofdstulc
voor jeugdige Schilders, waarin het stmieren naar de onvergelijkelgk schoone Natuur in al deszelfs gewigt wordt
voorgedragen . Het is, zegt xoExxoan, 1° . bovenal nuttig
en noodzakelijk ; 2° . het verrijkt den geest en men krijgt
schoone denkbeelden ; 3e. dit studeren moet onderhouden
worden ; 4° . het vcreischt cooed, geduld en standvastigheid ;
5° . is dit het beste en eenige middel, om tot eene belangrijke hoogte in de Schilderkunst to komen. Wij zouden wel
haast iederen jongen kunstenaar aanraden, dit gedeelte uit to
schrijven en het zich in het geheugen to prenten . Geen
wegwijzer, hoe naanwkeurig en zeker, kan den reiziger in
onbekende streken meer waard zijn, dan dit Hoofdstuk den
jeugdigen Schilder op het pad zijner kunstoefeningen, waar
zoo veel moet onderzocht, gezien en geleerd worden, en
waar gevoel en smack, oorsproiikelijkheid en waarheid hem
leiden en besturen moeten .
Wat nu verder het reisverhaal zelf betreft : de stijl is
levendig en onderhoudend ; ontmoetingen met dezen of genen welgedanen en vrolijk de handen wrijvenden Gastwirth,
of hupsche en opgeruimde tafelgenooten, ziju in den reten toon geschreven ; en, daar sommige heerlijke natuurtooneelen meer gevoeld dan beschreven kunnen worden,
heeft xoExKoEK van verscheidene in zijn schetsboek do afbeelding bewaard. Nogt zijn penseel er ons nog vele to aanschouwen geven, opdat de belangwekkende tafereelen van
het schilderachtig - romantische Ahrdal, door zijne kunst
met hoog poetisch gevoel en fijnen smaak gemaald, ons verrukken mogen !
Wil men echter weten, hoe de Heer x o E x K o E x hier met
de pen schildert, men leze dan de beschrijving van het Zevengebergte, het Ahrdal en andere, waarvan wij, vreesden
wij niet to nitvoerig to zullen worden, gaarne proeven mededeelden . Twee Lithographien, het Zevengebergte van
Bonn to zien, en een gezigt nabs Altenahr, door xoExx o E x geteekend en door B A c x E R op steeu gebragt, versieren, met een vignet, de Schilders achter Walportzheim
W2
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voorstellende, bezig eenige schoone partijen te schetsen, bet
werkje . Het vignet behaagt ons niet ; het rammelt, en de
voorwerpen, die ten gebruike zich om den zittenden Schilder bevinden, zijn door een vergrootglas gezien .
Bet werkje is bij vriendelijken brief aan den Heer c . I1.
C1.EMENS gerigt .
Uit denzelven blijkt de hartelijke vriendschap, die de Heer K O E K K 0 E K voor dezen reeds overleden'
verdienstelijken Onderwijzer en Schrijver, die ook als liefhebber der Schilderkunst eenigzins bekend was, koesterde .
Yerder zij den Schilder eere, die hier het penseel met
de pen verwisselde, om zijne jeugdige kunstbroeders van
nut to zijn ; die het Publiek eene aangename lektuur bezorgde, en van wiens penseel wij nog vele vruchten hopen
in to oogsten tot eer des Vaderlands en der Nederlandsche
Schilderschool .
Druk en papier zijn net ; de correetie is vrij goed . Wij
vonden ergens gedagt veer gedacht, dat daar zeker niet gedaagd zijn kan ; nu Cleef dan Cleee ; men schrijft .Kleef.
De Uitgever hebbe een ruim debiet I terwijl bet Rec. mede
wel zijn zal, wanneer deze regelen eenig nut aanbrengen
voor jeugdige Schilders,, die dit Tijdschrift in handen nemen .

Leven en Karakter
PALM,

I

Van

geschetst door

JOHANNES HENRICUS VAN PER

NICOLAAS BEETS.

(Vervoly en slot van bl . 271 .)

n het aangevoerde van BEETS is wel veel, dat met onze
beschouwing van VAN DER PALM van 1787 tot 1796 overeenstemt, maar wij hadden het gaarne in een ander licht
geplaatst gezien . Wij willen hierbij niet langer stilstaan, en
gaarne erkennen, dat ons ook in dat beschouwde gedeelte
des werks, vooral omtrent zijn verblijf bij en omgang met
VAN D E P E R K E,
veel Iofwaardigs voorkomt, OM 'VAN DER
PALM s geest to doen kennen en beoordeelen .
De verdiensten van VAN DER PALM als Hoogleeraar in de
Oostersche Talen en Oudheden, eene betrekking door schorsing
van R A U opengevallen en door M U N T I N G R E afgewezen, worden door BEETS naar waarde in het licht gesteld . Een enkel
woord, waarom VAN DER PALM geene zwarigheid maak to ,
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bet voorbeeld van M U N T I N G II E Diet to volgen, en den voortreffelijken R A U to vervangen, missen wij .
Het Agentschap van Nationale Opvoeding, door VAN DER
PALM in 1799 aanvaard, en de redenen, die hem daartoe bewogen, zijn, onzes oordeels, juist opgegeven ; en waarlijk
de vrienden van hem behoefden, ook in hat belang der Letteren, daarover, of over iets in den grooten man, het hoofd
Diet to schudden . Volkomen waarheid is bet, dat in deze
nieuwe betrekking spoedig in den Haag in bet oog viel zijne
abekwaamheid, als ware hij een Staatsman geboren . In bet
abehandelen van zaken, bet voorzitten in vergaderingen,
. bet verleenen van audientien, in bet spreken en zwijgen, in
ageheel zijne heeding en manieren, zonder iets van zijne
a hebbelijke minzaamheid, en die eigenschap, waarop hij altijd
zoo hoogen prijs stelde, bevallige achteloosheid, to ver.liezen, was hij altijd en overal - Minister ." In zulke
fijne opmerkingen en karaktertrekken toont zich ]BEETS inderdaad een meester . Rec . herinnert zich een diplomatiek
dine in 's Hage bij VAN DER PALM destijds to hebben bijgewoond . De meest schijnbare losheid was gepaard met blijkbare deftigheid en degelijkheid ; goede' tact en smaak blonken evenzeer nit in gesprek als in keur van geregten, opdisschen en bedienen. Het verkeer aan tafel werd met
Attisch zout en Qostersche specerijen smakelijk gemaakt en
gekruid . Niemand verwijderde zich, dan opgetogen over
den geestigen, handigen allezins bekwamen en kundigen
Agent, ook in dit vak, zoo bet scheen, hooggeleerd en
daartoe van jongs of opgekweekt . Andere dergelijke maaltijden
heeft Rec . bijgewoond, doch slechts een enkele was er,
die dezen nog overtrof, to weten, later, bij SCIIIMMELPENN I N C R, die zich nog ruimer ontsloot, en op keur van allerlei
letterkundige en staatkundige, lekkernij, van ouden en nieuwen grond, met veel toekruid van aneedoten en dichtwerk,
meesterlijk onthaalde.
Indien wij ons eene aanmerking bij dit gedeelte van bet
werk van BEETS wilden veroorloven, zoude bet welligt zijn
op de lange aanhaling des briefs van 26 Junij 1799, hoezeer
die ook geschikt moge geacht worden, om den omvang der
taak van bet Agentschap bij VAN DER PALM naar eisch to
doen kennen .
Hoe onder bet Agentschap van VAN DER PALM, door zijn
genie en geestkracht, de grondslag ward gelegd van eene geV
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heele hersehepping van het Lager Onderwijs, wordt naar
waarheid verder vermeld . Ook bier echter straalt zekere
schroomvalligheid door, welke wij meermalen in dit werk
van BEETS ontmoeten . Dat dit verbeterd Schoolwezen ook
nu nog niet volmaakt is, sprak Loch wel van zelf, en behoefde Diet gezegd to worden . Het heeft nu de houding,
of men iets verzwijgt, dat men schroomt to zeggen, en dat
waarlijk ook beter gezwegen is .
bitAgentschap, waarin zooveel is uitgerigt en ontgonnen,
to midden van moeijelijkheden en bezwaren, hield wel op
met Dec . 1801, bij veranderde Staatsregeling, doch VAN
DER PALM bleef, als Raad van Binnenlandsche Zaken, nog
vier jaren ten zelfdcn einde werkzaam, tot dat S C II I M M E LP E R N I N C K , de boezemvriend van VAN DER PALM, en als
Staatsman, to regt, de man naar zijn /tart genoemd, als
Raadpensionaris optrad, en de hoedanigheid van Raad verviel . De alles goeds nog pogende to doen, en alle kwaad,
hoe gevreesd en welligt voorzien, zoo mogelijk nog willende
afwenden, de brave SCIIIMMELPENNINCE gaf aan VAN DER
PALM den goeden raad naar Leyden terug to keeren, en het
Professoraat weder by to vatten . Geen Konlng LODEWIJE
kon daarna hierin eenige verandering brengen, en sedert
heeft, zegt BEETS, -VAN DER PALM zich niet meer met de
-aangelegenheden der vaderlandsehe Staatkunde ingelaten,
-dan voor zoo ver ieder burger daarbij belang heeft, en hij
- zich als Schrijver verpligt rekende den goeden geest zijner
-medeburgers op to wekken en gaande to houden ." Dit ten
minste heeft VAN DER PALM van 1813-1816 uitnemend gedaaa . Men denke slechts aan zijn Gedenkschrift van Nederlands Herstelling en de daarin geteekende portretten van
BEETS stipt dit naar
VAN IIOGENDORP, EEMPER en FALCE .
waarheid aan, maar met de aanmerking : dat VAN DER PALM
hoogstzeldzaam van zijn aandeel in de groote staatsgebeurtenissen en den hoogen rang, then hij bekleed had, sprak,
en dat bet zeker is, dat -hij in zijnen ouderdom eer tot
een streng Monarchismus, dan tot eenigen zweem van Dem.ocratie zou to verleiden zijn geweest ." De eigenlijke grond

van VAN 1) ER PALM's zwijgen sat dieper ; to weten, in zijne
fijne menschenkennis. Gewis is bet, dat hij zich zijn gedrag
en dat aandeel in hooger bestuur Diet zon geschaamd hebLen, ook geenszins behoefde to schamen ; dat hij hoogelijk roemen kon en mogt op zijne betrekking als Agent en
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Raad ; dat hij, door zelf niet to roemen, aan anderen
ruime stof liet, onn hem den verdienden room niet to
onthouden, en, dat hij van een gestreng Monarchismus even
afkeerig was, als van cone volstrekte Democratic . Wat de
bekwame en hooggeleerde J . L F Z A C in zijnen Socrates van
Democratic ten aanzien van Oligarchic en Aristocratic schreef,
kan men op Monarchie toepassen ; . Democratie, op zich
• zelve een al to sterke, verhittende on bloedaanzettende
wijrt, moet met corn gezondbronwatergernengd,getemperd,
.tot eon heilzamen, versterkendenn, verkoelenden drank ge,
, maakt worden ." Van een Constitutioneel Koningschap was
v A N D E a P A L M, zeker niet, van een streng Monarehismus zeker we], afkeerig ; zijn geheele )even, alle zijne werken ge,
tuigen or van . .
Hierna stuiten wb weder op cone gebeel nieuwe afdeeling
van dit geschvift van aEETS, beginnende met de woorden :
drie6nveertig jaren zijns leven$ wares alzoo in onderackeidene lotverwisselingen verloopen . Wij zeiden met opzet
stuiten. Bij de gretige lazing took van een zoo verdienstelijk
stuk als dit, geeft bet eenige hindernis, dat er geen overgang, doorgang, zameavloeijing, en dus geen verband van
do deelen tot het geheel in gevonden wordt . Hot zijn ale
het ware groote fragmenten, blijken dragende van bij tusschenpoozingen to zijn opgesteld en bewerkt ; iets, dat mew
vermijden moet, om de doorloopende lezing en belangstelling op den daur gaande en levendig to honden .
Fiju en waar is de opmerking van amErs : dat TAIT DER
PALM allengs gevormd word tot coven W+ijze, die, behalve
de boeken, de menseben, de wereld, do meeningen, de
neigingen kent en verstaat, en de reaultatea daarvan opmaakt en levert . Voorzeker, VAN DER PALM, welken BEETS
nu ale Schrijver beschouwt, was Been man van vele boeken
of omslag . Jen diep gevoel, een kiesebe gnaak, eene
juiste behandeling, de ware dispositie nom ,Ales op zijn
plaats en zijnen tijd hij to brengen, ruime shorting met gepast bedwang uit zijnen rijkea boons van overvloed, mildheid met spaarzaambeid, keurigheid, kiesch- en gezuakkelijkheid, eenvoud ; ziedaar kenmerken van den man, die
zijm eigen gaezond verstand en tae, to regt, meer d'an idle
geleerde commentarien .ef do aesthe6iseke ternsen - / raam to
baat earn. UU be"de nick b{j vreetoade kuet- en legerphilosophen ter school to gaaa, of zic1} to ejuhulleu met
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theologische omslagtigheid . Een eerste vereischte rekende
bij to regt, verstaan en begrepen to worden ; daarom moest
alles duidelijk en ter zake zijn . Hij verwaarloosde noch regelen, noch philosophie, noch geleerdheidstheologie op zichzelve ; waar bet pas gaf, trok hij nit de geleerde massa den
waren spiritus en liet bet caput mortuum liggen . De bewerking van den dooden klomp en de vorm, aan alles naar
eisch gegeven, kenmerken den echt akademischen kunstenaar. Hierin is hij door niemand in zijn vak overtroffen,
en zal geroemd worden, zoolang men de Nederlandsche Letterkunde kennen en daaraan hulde toebrengen zal . % Over
vijftig jaren of minder," zeide hij op bet laatst zijns levens
eens aan Rec., - bea ik vergeten !" Men moge aan zijne
ware meening in dezen al twijfelen ., zeker zal de uitkomst
hem logenstraffen . Meer naar waarheid is hetgeen hij in
Reel . vriendenrol als gedachtenis achterliet, toen hij schreef :
* Wie twijfelen mogt, of Waarheid, Schoot:heid en Goedheid Zusters zijn, die lette slechts op den in alle zoo sprekenden Familietrek van Eenvoudigheid ." Dien familietrek,
die bloedverwantschap en dat verband kende, beoefende,
maakte V A x DER PALM zich ten nutte ; en, waarlijk, die
hem wel kenden en innig doorgrondden, vonden in zijn'
eigen' persoon iets zigtbaars, dat bij tot de familie kennelijk
behoorde . - Maar wij dwalen of ; laat ons tot het werk
van BEETS terugkeeren .
In dezelfde afdeeling, waarvan wij bier gewag maken,
wordt VAN DER PALM door B E E T s als Akademieprediker,
als openbaar Kerkleeraar, als welsprekend Redenaar nitnemend geschetst . Er moge al iets waars en kennelijks in zijn,
bet is ons niet duidelijk, wat BEETS bedoelt in devolgende
zinsnede : . De ware uitspraak van de r had hij niet ; maar
.iets dat nog liefelijker was dan die ; een zacht braauwen,
• d at aan bet geluid der tortelduiven denken deed ; de s lispte
vhij niet, maar nogthands hield hij hear eenigzins ]anger
aan dan zulks gewoonlijk geschiedt : de i to laten piepen
i
• n lettergrepen, waarin zij niets meer is dan eene scheva,
Yen de ng - en sch op eene wijze nit to spreken, waarvan elk Hollandsch oor walgt, was nooit in hem opgekomen ." Wij. badden die voor menigeen duistere letteropmerking, met vele andere to vermeerderen, liever weggelaten gezien . Juist, zeer juist is de opmerking, dat bij . in
a zijne gebaren ten uiterste eenvoudig en gematigd was . hot
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theatrale was bij hem volstrekt uitgesloten . Het scheen
somtijds aan wie hem hoorde, dat er Diets buitengewoons
in zijne voordragt to bekennen vie] ; toch was zij ten eene11male onnavolgbaar, en juist daarom onnavolgbaar, omdat
a kunst en kunstregel zich geheel in haar verborgen en zij
nergens eenige berekening of inspanning liet doorkijken ."
Gewis - VAN DER PALM verstond de kunst, om de kunst, in
en door de kunst to verbergen ; doch ook BEETS verstaat de
kunst, om V A N D E R P A L M's kunst, als Redenaar, regt treffend en als zigtbaar, voor to stellen .
Bij het schetsen van VAN DER PALM als Hoogleeraar in
het Oostersch, als Professor in en buiten de Collegiekamer,
erkent men den dankbaren leerling, die zich in den lof zijns
leermeesters hier Diet wilde, Diet behoefde, niet kon bedwingen . De overgang tot bet vermelden van het gemis van
vier zonen en het droevig verlies van hem, die den naam
naar HENDRIK ALBERT SCHULTENs droeg, die's vadersboop,
vreugd en roem was, is uitnemend gepast, hartelijk, en getuigt van eene echt godsdienstige stemming, zoo bij VAN
DER PALM, als bij BEETS. De uitdrukking ech ter, gewasschen
door het bloed, vonden wij hier, gelijk dikwerf, waar zij
geene bepaaldeBijbelsche aanhaling is, Diet verkieslijk . Wat
BEETS vervolgens van VAN DER PALM zegt, dat zijne eerzucht zich Diet uitstrekte, om door zijne geschriften uitsluitend in den kring der eigenlijke geleerde wereld to schitteren, en deze telkens door nieuwe proeven van diepe studie
to verbazen, en van zijne zucht om verkregene wetenschap
toe to passen ten algemeenen nutte, en dat hij volkomen de
behoefte, den smaak en de taal zijns Yolks kende ; dat hij
zijne Landgenooten bij hunnen God, de Heilige Openbaring
en hunnen pligt bepaalde, eene zuivere en beminnelijke Zedeleer voorstelde, daartoe al zijne studie, al zijne ondervinding, al zijne overdenkingen dienstbaar wilde maken, met
verberging van alle geleerdheid ; - en wat verder hierover
naar waarhei& uitnemend gezegd is, verdient alien lof, en
kenmerkt den bekwamen, schranderen opmerker over een
zoo voortreffelijk en menschkundig . Schrijver, als VAN DER
PALM was . Deze inleiding tot het vermelden van VAN D E R
PALM als Schrijver van den Salomo, van den Babel voor de
Jeugd en andere dergelijke werken, hoe kort, behaagde
ons inzonderheid, en doet BEETS allezins eer aan. Hetgeen vermeld staat van den reuzenarbeid der vertaling van
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den geheelen Bijbel, onder veel antler werk, door een eenigen, en waarvan VAN DER PALM, volgens BEETS, zelf getuigde : dat hij er veertig jaren over had gearbeid en acht
als een paard, en van bet Handschrift, zoo wel als van de
wijze, waarop hij werkte, is boven onzen lof, gelijk bet
boven navolging van velen, verheven is . Wij danken er
R E E T s van harte voor . Een uitvoeriger gewagen, hoe noodeakelijk, viel Diet in ziju plan .
De ontzettende arbeid aan de Bijbeloverzetting weerhield
VAN DER PALM Diet, ook in een ander opzigt, als Redenaar
en Sohrijver zijn' roem to blijven handhaven. Vele voorbeelden worden aangehaald, als : de Redevoering bij bet
derde (lees vierde) Eeuwfeest der Boekdrukkunst , de Lijkrede
op den hooggeschatten vriend, de lust aller braven , R R x PER ,
en die op bet verheven genie, den geleerden BORGER . De
groote welwillendheid , in VAN DER PALM ' S karakter,
zigtbaar,
bij bet voldoen aan uitnoodigingen tot bet bouden van Redevoeringen , in Instellingen en Maatschappijen in zeer vele steden ; in zelfs nederige dorpen, om den kerkelijken leerstoel to beklimmen, wordt to regt door BEETS geroemd .
De onderwerpen, door VAN DER PALM behandeld, waren
steeds welgekozen ; overal sprak fijne smaak en wijsheid
met mate ; alles was naar tijd, plaats, gelegenheid en behoefte ingerigt, en werd voorgedragen op eene VAN DER
PALM geheel eigene wijze, door een' ander' Diet to treffen of to volgen. En waarlijk, eeuwen kunnen verloopen, eer weder een Dichter als B I L D E R D Ij K , een Redenaar en Schrijver als VAN DER PALM geboren wordt ! VAN
DER PALM heeft zich, door zijne werken, zelf de schoonste
eerzuil gesticht . Om hem in al zijne grootheid en waarde
juist to teekenen en to huldigen, zou er een ander aan hem
gelijk moeten gevonden worden . BEETS geeft met juiste
trekken de onderwerpen veler Verhandelingen van VAN D E R
PALM Op, met geestige wending en toepassing op VAN DER
PALM zelven.
Het terugkeeren tot den Salomo was zijnlaatste werk . De hooggeklommen ouderdom benevelde bet helder hoofd en den geest des Schrijvers Diet . Bet voortbrengend vermogen nam af ; bet bezoeken van de studeerkamer,
zoo Lang hij die bereiken kon, hield echter niet op . Bij
deze gelegenheid beschrijft BEETS dat vertrek eigenaardig en
schilderachtig . Wij kunnen ons v A A D Ell P A L x daarbij voor-
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stellen : hoe hij, toen hij ten laatste naar wench en
gewoonte daar niet meer bezig konde zijn, des avonds met

x#n blakertje, zoo als hij sedert eene halve eeuw gewoon
was, wel beneden kwam, mar nu met de woorden van den
Prediker :

P

Ik heb geen lust in dezelve ." Wij vinden geene de

minste reden, waarom hier in den tekst BEETSdellebreeuw-

sche woorden bij de Nederduitsche gesteld heeft.
Hierna vinden wij weder eene nieuwe afdeeling . Zij is
aan de achting en hulde, die men VAx DER PALM, zoo bij
zijn leven als na zijnen dood, toebragt, gewijd . De eer,

welke men hem toedroeg, hield altijd bijna gelijken tred
met zijne verdiensten. * Zijn Redenaarsnaam heeft," zegt
BEETS, Ponder alle Standen cone vermaardheid gekregen,
Pals alleen de dichternaarn van
*hens deelt."

V 0

N D E L b1j onze natie met

Waarom bier juist VONDEL genoemd, wiens

leeftijd, dichttrant en vermaardheid zoo geheel anders zijn?
Wilde BEETS een' Dichter tegen VAN DER PALM overstellen,
de gedachte vestigde zich dan natuurlijk op BILDERDIJK,

wiens beroemdheid gelijktijdig en niet minder dan die van v

A N

DER PALM was . blaar, hoe verschillend waren beider omstandigheden, lotgevallen en karakter, zoo van nature, als

door hunnen levensloop gewijzigd! De echte populariteit, het
zich geacht, bemind en ten nutte maken van de wereldsche
zaken, zoo als die zich voordoen, bezat zeker BILDERDIJK
niet, die, als K O O R N H E R T , zich een willig breekij zer van

gevestigde of standgrijpende opinien noemen kon . Ware
BILDERDIJK sneer populair geweest, zijn seven zou geluk-

kiger geweest zijn, zijne leer meer ingang bij zijn leven gevonden hebben . Zou hij dan beter geweest zijn ? - Gewis in

den omgang en voor zichzelven ! - Wie zou verder willen
of durven beslissen? Zijne evenknieen, (om dit woord, door

BEETS, zoo wij meenen van BILDERDIJK ontleend, to bezigen,) zouden hem althans Diet zoo onbroederlijk onder de

broederschap

beschouwd hebben. Wat

VAN

DER

PALM in gaven en bekwaamheid als Redenaar en Prozaschrijver was, is BILDERDIJK als Dichter en Taalkenner geweest .

Reiden waren de gouden Medaille, bij de Maatschappij van

Letterkunde voor hem, die in de laatste halve Eeaw de
Nederduitsche Letterkunde het hoogst aan zich verpligt had,

volkomen waard . Hoe VAN DER PALM de eer, onderschei-

ding, of, zoo als BEETS Zegt, (eenigzins onbillijk voor B I LDERDIJK) den koninklijken titel in het rijk der letteren droeg
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en opnam , wordt geestig uitgeduid door een schrijven van v A K
DER PALM over zich : dat hij zoo een
. weinigje, naar zijn

Dermogen, de eer der Nederlandsche taal en letteren ophield,
en, min of meer, op den geest zijner medeburgers gewerkt
had. B I L D E R D IJ K sprak en schreef geheel anders . Trou-

wens dergelijke gezegden moet men aan geestigheid, Diet
aan gebrek van opregtheid toeschrij ven . VAN DER PALM
was to menschkundig, en welligt inderdaad to zedig, om
immer zichzelven to verheffen, of, gelijk BEETS zegt : zijn
eigen

In

niet terug to houden, of zichzelven to prediken .

Die hem van nabij kenden, vereerden hem Diet alleen, maar
be,ninden hem . BEETS ontwikkelt dit, de waardering van
VAN DER PALM door anderen, en hoe hij zelf zich daaronder
gedroeg, naar eisch en meer dan eens schilderachtig, altijd
regt karakterestiek . VAN DER PALM was in den kri ng der
zijnen eenvoudig, kinderlijk en genoegelijk . Op een familiefeest, onder kinderen en kleinkinderen, op een' lusthof
in Gelderland, gevierd, waar Rec . hem bet Iaatst zag, bewonderde deze den grijsaard in zijne vaderlijke en grootvaderlijke grootheid en goedheid . VAN DER PALM is dan ook
door BEETS in den omgang met huisgenooten en vrienden,
in huis, op zijn Oosterhof en elders, vooral bij dergelijke
familievereenigingen, vol vuur en hartelijkheid, kunstig en
beminnelijk, als een Patriarch van den ouden tijd, geschetst .
Het opmerken van kleine karaktertrekken doet ons de groote
verdiensten van BEETS in dit opzigt, ook in andere zijner
werken gebleken, hier weder bij uitnemendheid kennen.
Men kan van den besten schilder of teekenaar naar bet edelste
en waardigste model Diets beters verlangen . Hoe VAN DER
PALM de Christelijke deugd van Liefde in haren ganschen
omvang beoefende, hoe hij als Christen leefde, als Christen
stierf, belijdende JEZIIS CHRISTUS als den eenigen naam,
welke onder den hemel is, door welken wij moeten zalig
worden, wordt regt hartelijk en met warmte vermeld .
Daarna volgt : . Bij dit alles hadden sommigen zijner beste
vriendenn altijd gewenscht, dat hij ook in bet dagelijksch
.leven duidelijker en meermalen had doen hooren en blijken,
.hoe dierbaar hem die overtuiging was ; dat hij hartelijker,
.luider in dat dierbaar geloof roemen mochte, met toepassing voor zichzelven, zijne uitzichten en verwachtingen .
. Blechts zelden openbaarde hij de gedachte zijns harte op
a dat punt . Niemand oordeele hem deswege ! Er zijn die
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. Diet nalaten kunnen hun dierbaarsten schat met verrukking
• aan to wijzen ; er zijn die hem opsluiten in her binnenste
• heiligdom hunner harten. V A A DER P A L n behoorde tot de
.laatste . Misschien, waartoe 't ontveinsd? mengde zicheen
• weinig menschenvrees, een weinig valsehe schaamte, in die
• achterhoudendheid ; de schadawzijde der zachtmoedige en
• beminnelijke karakters . Doch, zoo hem ooit of de behoefte,
• of de moed, of de kracht ontbrak in zijn geloof to roemen,
.zoo wat er heiligst en innigst in hem omging, stil in hem
omging ; in de laatste dagen zijner beproeving blonk het
.licht, dat door Gods genade in zijn binnenste brandde,
.helder in ieders oog, tot Diet weinig troost en stichting
v van die hem omringden ."
Wij vroegen ons dikwerf, bij
bet lezen van dergelijke trekken : Wat zoude het voorwerp
der vereering hierop, zoo het nog leefde, wel aanmerken ?
Wij vragen met bescheidenheid nu : Zou de wijze mas
geene wijze redenen gehad hebben, onv, in het dagel#kache
leven, niet luide, vooral in toepassing op zichaelven en acne
verwachtingen, in zijn Geloof to roemen q Is hem een eerbiedig zwijgen in dat dagelijksche ]even ten kwade to duiden ? Niemand oordeele hem deswege, zelfs ook in schija
niet . Ja waarlijk, zij zijn er, die niet nalaten, over zulke
zaken losweg to spreken . Wie beslist bier over sprekers,
of zwijgers? Niet, dat wij een opzettelijk zwijgen goedkeuren : dat zij verre ; maar menschenvrees, eon weinig val-

ache scJaamte, achterhoudendheid, gebrek aan cooed en
kracht, enz . hadden liever, naar ons gevoel, bier Diet

moeten aangevoerd zijn, al kwamen zij al in den geest op .
Eene dergelijke karakteristiek, hoe omzigtig, kunstig en
kundig ook aangebragt, gaat, meenen wij, wat to ver .
Wij hebben haar ook meermalen in andere dergelijke geschriften over laatst gestorvenen ontmoet . Een enkele fijne
trek moge somtijds al eens, in schaduw gesteld of even aangewezen worden : men moet, men mag ze, onzes oordeels, niet
uitwerken, of men breekt welligt iets of van hetgeen men
wilde opbouwen . Het tegendeel lag in het oogmerk van den
waardigen vereerder van VAN DER PALM . Wij miskennen
het goede doel en de welmeenende overtuiging van den braven BEETS ten deze volstrekt Diet ; wij willen in het vermelde dus meer eene inleiding en toegang zien, om het
Christelijk sterfbed van v A R DER P A L a , en het roemen van
hem in de vrije genade van God in i Ez o s, des to beter to
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doen uitkomen ; en hieraan is voldaan . Wij voor ons zijn overtuigd, en BEETS is bet zeker met ons, dat VAN D E R PALM, die
C •R Rrs•T IIS en de genade Gods in Hem, tot regtvaardiging en
Vergeving der zonden door Zijnen dood, met zooveel vnur
en opregtheid predikte, waar en wanneer het refit pas gaf,
in zijn Geloof zal geroemd hebben tot beschaming van Ongeloof en Bijgeloof. Het zwijgen, en niet-roemen ware dan
gemakkelijk, hadde het ook al moeten vermeld worden, of
to leiden geweest zijn nit dat zwijgen, ook over andere teedere,
gewigtige en gemoedelijke zaken, hetwelk BEETS zelf zoo
eigenaardig en kunstig elders in v A N D E R P A L N heeft aangewezen, en in bet diepdenkend, omzigtig en van praalzucht
of uiterlijkheid afkeerig karakter van den man lag . Niet, dat
BEETS eenigzinstwijfeldeaan bet opregte en hartelijke Geloof
Van V A N DER P A L M ; bet tegendeel blijkt uit alles, en bijzonder
uit hot vermelden zijner laatste oogenblikken . Hot godsdienstig sterfbed wordt treffend, ook door bet nederknielen van
den geliefden aanstaanden kleinzoon met zijne braid en
'sgrootvaders zegen, met uitgebreide handen over de hoofden der verloofden nitgesproken, aangewezen . Ten slotte,
wordt de begrafenis in Katwjjks dtdn kortelijk vermeld .
Biorop volgen vijfene jfiig bladzijden Bijlagen, van welke
de meeste wel belangrijk, maar in verhouding tot het geheele eigenlijke werk van honderd achtentwiniig bladzijden,
toch wat to uitgebreid zijn, en echter met menig opmerkelijk stuk vermeerderd zonden hebben kunnen worde'n .
Voor bet werk ziet men bet portret van VAN DER PALM I,
door den verdienstelijken LANE gegraveerd kennelijk naar
dat van zijnen schoonvader VELrJN, maar daarmede in fijne
lewerking niet to vergelijken . De achtergrond vooral had
lichter en bet geheele wezen minder getoetst moeten zijn :
men overtuige zich door vergelijking .
Wil men weten, wat wij hier to vergeefs zochten ? Net
is een Lijkdicht . BEETS moet, ook in zijne tegenwoordige betrekking, zijnen heerlijken aanleg voor poezij niet verwaarloozen, en nu had zijne Maze de gelegenheid gehad tot eene
vrije, warme uitstorting en hartelijke vereering .
Zoo hebben wij dan onze taak volbragt . Hetgeen ons in
dit, waarlijk in vole opzigten zeer loffelijk geschrift wel bet
meest bekoorde, is de fijne kunst, om kleine bijzonderheden
en eigenaardige karaktertrekken, juist geteekend, aan to
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brengen . Overal .zijn sporen van de groote bekwaamheid en
den heerlijken aanleg van B E E T s als opmerker en sehrijver. Hij
volge then aanleg, en late zich door geene sehroomvallige kleingeestigheid webrhouden, aan zijn waarachtig genie racer den
ruimen teugel to vieren . Ook dit zal aan het innig godsdienstige, dat wij in dit geschrift en elders met genoegen overal
hebben zien doorsttalen, waarlijk, zoo wij meenen, geen
kwaad doetl . Hoe moeijelijk het ook zij, een geheel volledig
werk over VAN DER PALM verlangen wij nog. Men moet
kiezen : of, den geschikten tijd voor wvetenscbap en nasporing, die bij tijdgenooten kan wotderit opgedatn, to verlieZen ; of, eenen BILnERDIJT en VAN DER PALM niet- dan ge=
brekkig, ten minste onvolkomen, ons latet • to geven . 1)e ddot'
de Ilotiandsche Miratschappjj van Fraaijd Iunsten en Wetdztschappen als Przjgaraag uitgesehrevenn Lofrede or vARP bER
PALM" zion wij intusschen met groot verlangen to getnbet ;

maar ook die kan, uit haren aard, den geheelen VAN DIE.
PALM Met volkottlen geven, niaar daartoe }iij*dgeii, gelljk
Burrs tiitneniend in dit werk gedaan heeft, waartoor twij
hems hattelijk dankbaar zijn .
Eeniye ; deeds baattige e'f 8ntitieke, deeds »deer ernstige Za-

ntensprakent t' n fESIAERIUS ERASDttis, of Tafereelen uit
de zestiende 1;'eUzd . Naar E$ASMUS' Lat9n vr#vertaald
en met eene Voorrede, korte Inleidingen en Aanteekeningen voorzien, door Mr. B. R . LULOFs. To Groningen, hji
J . B . Wolters . In gr . 8vo . X11 en 276 bl. f 2 - 70,

Joe loogleeraar L U L 0 F s geeft in de Voorrede van dit boek
de aanleiding op, die hem tot deszelfs zamenstelling bewoog .
Als Rector der Hoogeschool eene Latijnsche Redevoering moetende houden, had hij de Zamenspraken van ERASMUS nogmaals gelezen, om zich den lossen, gemakkelijken Latijnsehen stijl wat meer elgen to maken . Daardoor werd de lust
bij hem levendig, oin eenige diet Gesprekken in het Hollandsch over to brengen. Reeds in andere tijdschriften is de
Hoogleeraar ten aanzien van datgene, wat hij over de vertaling van deze stukken in vroegeren tijd gezegd heeft, teregt
gewezen . Het zal niemand verwonderen, dat er in latere
dagen geene nieuwe overzettingen van deze Zamenspraken
gemaakt zijn. Hoe veel schoons zij ook bevatten, zij behoo-
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ren to veel in de eeaw to huis, waarin zij geschreven werden, dan dat zij nu nog om den inhoud zoo veel belang zouden kunnen inboezemen . Van vele bestaat de groote verdienste in bet aangename, sierlijke, gemakkelijke Latijn,
waarin zij zijn opgesteld ; eene verdienste, die in de overzetting geheel verloren pat . Eenigzins zonderling komt Rec .
daarom ook bet plan van den Heer L U L o F s voor, om dezen
bundel vertalingen in bet licht to geven . Voor liefhebbers
van dergelijke dingen bestonden er oude vertalingen . Algemeenen bijval kan men dan ook niet aan dit boek beloven .
De Hoogleeraar had ook, dunkt ons, zijnen tijd nuttiger voor
bet publiek kunnen besteden . Overigens is de vertaling over
bet algemeen goed gelukt, en laat zich aangenaam lezen .
Wie met de bevallige Zamenspraken van E R A s u U s onbekend
is, durven wij de lezing gerustelijk aanbevelen ; zoo hij zich
in den tijd kan verplaatsen, zal hij bet boek niet onvoldaan
ter zijde leggen.
Eene enkele taalkundige vraag aan den Hoogleeraar in de
Hollandsche Taal. Bl . 147 lezen wij : . Hoewel hij altijd
naar vermogen zeer goed arms geweest was." Goed geefs
hoorde Rec . nog wel eens in .het dagelijksche gesprek, maar
goed arms!! Bl . 148 . Is bet goed, als wij lezen :
Ik
verzocht den goeden man om to bed to gaan en liever den
priester bij hem to laten roepen" ? Kan men zeggen, dat
iemand de ziel jeukt van nieuwsgierigheid (bl . 169)? De
handen of de vingers kunnen jeuken, de ziel niet .
Marianne . Naar het Engelsch van Mevrouw s . C . HALL .
III Deelen . Te Deventer, bij M . Ballot . 1841 . In gr.
8vo . 841 bl . f 8 - 75 .

R ec . behoort niet onder diegenen, welke over den historischen Roman een veroordeelend vonnis uitspreken . Wanneer
ze goed geschreven zijn, boezemen dergelijke Romans integendeel hem belangstelling in. Het is geene gemakkelijke
taak, om aan de vereischten van zulk een werk to beantwoorden, en er behoort vrij wat meer toe, dan de meesten
onzer Hollandsche Romanschrijvers schijnen to denken . Voor
eenen enkelen middelmatigen worden er ons tien opgedischt,
die beneden alle kritiek zijn . W A L T E R 8 C O T T, de eenige
onovertroffen meester in dit genre, wiens tallooze navolgers •
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en naapers hunnen meester zelfs niet op zijne komen, heeft
den smaak van het publiek op deze soort van werken be .
paald, en van dien tijd of worden wij met zoogenaamde historische Romans als overstroomd . Hot is alsof er geen heil to
vinden is, indien men zich niet aan doze soort van Romans
toewijdt, en onze dagbladen zijn dagelijks opgevuld met aankondigingen van historisch-romantische verhalen, uit alle
tijdvakken onzer Geschiedenis ontleend .
Hot is ons daarom eene aangename verpoozing, als wij eens
tot den huiselijken Roman worden teruggebragt. Onzes inziens heeft de vervaardiging van dezen niet mindere moeijelijkheden . Bij den historischen Roman, zoo hot tijdvak good
gekozen is, levert de geschiedenis zelve belangwekkende personen en gebeurtenissen op, en de dichter behoeft zijne romantische personen slechts gevoegelijk rondom de historische
to groeperen . Bij den huiselijken Roman is dat niet zoo .
Daar moot de verdichting al het belang bijzetten, en er behoort niet weinig kunst toe, om dit tot den einde val to
houden . Een der beste middelen daartoe is zeker, dat men
zich een' persoon kieze, die als het hoofdbeeld is, dat telkens terugkomt, aan wiens teekening men al zijne zorg besteedt, en die als het middelpunt wordt van elke groep~
Dit heeft de Schrijfster van den Roman, welken wij moeten
aenkondigen, levendig gevoeld, en het is haar gelukt, om
voor dien hoofdpersoon het levendigste belang op to wekken .
Hot boek moest eigenlijk niet Marianne heeten ; het is wel
hare geschiedenis, die hier verhaald wordt, maar de Iersche
voedster is toch de hoofdpersoon van het geheele boek . En
waarlijk, haar kerakter is met eene kunst en juistheid geteekend, die ons dezen Roman zeer hoog doen schatten, en
hem'boven vele anderen ter lezing doen aanprijzen . Hot eigenaardige van bet Iersche volkskarakter, naiveteit, slimheid, eenvoudigheid, goedhartigheid en standvastige trouw,
zien wij bij de Iersche voedster met eene diepte van gevoel
en eene kunstelooze godsvrucht vereenigd, die haar beeld
tot een der bekoorlijksten maken, die de Romanschrijfster
heeft kunnen teekenen . Zij is eene vrouw van geringen
stand en blijft dat ook, en toch is er in hare taal eene welsprekendheid, die tot het harte gaat . Hare schildering ii
allervoortreffelijkst, en op zichzelve voldoende, om het boek
ruimschoots aan to bevelen en aan hetzelve cene goede ontvangst to verzekeren .
1
BomBEsca . 1842 . mo . 7 .
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Doch ook de overige beelden zijn goed geteekend en maken
dezen Roman tot eene aangename lectuur . Be dwaze vrouw,
die de vondelinge aanneemt, omdat hare caprice voor het
nogenblik op de kleine volt, gelijk vroeger op papegaaijen of
open, blijft zichzelve tot op het einde toe volkomen gelijk,
en met haar bewegen zich om M A R I A A N & en hare voedster
eene menigte andere personen, die aan het geheel afwisseling en ]even geven . Wie smaak heeft in geestigheid en
karaktermatige voorstelling zal dit boek niet onvoldaan ter
zijde leggen . Niet dat het hier en daar ook niet wel eens
laboreert aas z'ekere uitvoerigheid, meermalen het kenmerk
van Engelsche Romans . Er zijn hoofdstukken in, die zeer
goed handen kannen worden gemist . In het derde deel komt
zelfs eene episode, die eigenlijk met het geheele stuk in geen
verband staat, en veel beter ware weggelaten, omdat zij den
gang der handeling afbreekt . Maar deze nitvoerigheid zal
tine slethts op enkele plaatsen hinderen, en, zoo wij vertronwen, daar althans niet worden berispt, waar de voedster
zelve ten tooneele treedt .
Over bet algemeen is de vertaling goed gelnkt, vooral in
de dialogen ; daar, waar de Schrijfster zelve redeneert, kwam
bet Rec . voor, dat de stiji niet overal fielder was . Be uitvoering is netjes, schoon de steendrukplaatjes nog wel wat
to wenschen overlaten .
De Republik'ein van Port-Natal . Een op waarheid gegrond
Verhaal uit den tegenwoordigen tijd . Met vertaald . Te
Amsterdam, bij P . J . W . de Vos. 1841 . In gr . 8vo . 248
bl. f 2 - 80 .
De uitwijking van een aanmerkelijk aantai landbonwers van
Hollandsche afkomst nit het grondgebied der Engelschen aan
de l(aap do Goede Hoop, de stichting door deze uitgewekenen
van eene nieuwe volkplanting, Port Natal genaamd, aan de
oostkust van Afrika, wekt hier to lande grootelijks de belangstelling op . &ij geene van onze overzeesche bezittingen,
die door den loop der omstandigheden in andere handen zijn
overgegaan, heeft men zulk eene smart over de scheiding,
zulk eene voortdurende liefde voor het moederland en deszelfs
bewoners kunnen opmerken, als bij de Hollandsehe bewoners
van deze volkplanting . Vurige wenschen worden voorzeker
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door ieder weldenkend Nederlander gekoesterd voor bet welslagen van deze vrijheidlievende menschen, die, tegen hunnen wil aan een vreemd en bij hen gehaat gebied ale 't ware
verkocht, alles hebben verlaten, om ale Hollanders zich een
nieuw en eigen vaderland to zoeken .
Wij keuren dan ook in alien deele bet oogmerk des Schrijvers van bet thans door ons aangekondigde werk good, om
namelijk door hetzelve de aandacht nog meer op deze gebeurtenis to vestigen, en, ware bet mogelijk, aanleiding to
geven tot deelneming en ondersteuning, voor zoo verre zulks
met de staatkundige betrekking tot eenen overmagtigen Staat
vereenigbaar is. Of echter dit werkje geschikt is om aan dit
oogmerk to beantwoorden en deszelfs doel to bereiken, is
eene andere vraag . Wij durven dezelve niet bevestigend beantwoorden . Reeds is het Diet zeer nationaal, dat een geboren Hollander in Ierland moot opgevoed worden om de
vrijheid to leeren beminnen, en ofschoon de titel zegt : een
.
op waarheid gegrond Verhaal, zoo hebben wij echter nergens
vernomen, dat een balling uit lerland de eerste aanleggeren
bet hoofd der verhuizing naar Port Natal is geweest . De aanleiding tot deze uitwijking wordt ook onjuist en onvolledig
opgegeven, als zou dezelve bestaan hebben in to hoog opgedrevene belastingen ; terwijl bet bekend is, dat de voorname
oorzaak van bet misnoegen der Kaapsche landbonwers was,
dat bet Engelsche Gouvernement hen Diet beschermde tegen
de roofzuchtige aanvallen der Kafers, Boschhottentotten en
andere horden, en tevens verbood, de aanvallen van deze
Afrikaansche Amalekieten gewapenderband of to keeren,
waartoe bet hun nosh aan vermogen, noch aan dapperheid
ontbrak . Net grootste gedeelte van bet werk bestaat nit een
onwaarschijnlijke roman ; terwijl geheel de uittogt derKaapsche uitgewekenen en de stichting van Port Natal in elf
Nadzijden als een onbeduidend bijvoegsel bet book besluit .
Wij mogen dus bet werk niet met nadruk ons publiek aanbeveien, hetgeen wij anders, om hotgoede oogmerk, gaarne
zouden gedaau hebben .
Neerlands Room . IEstorisch - Romantisehe Episoden uit
den tachtigjarigen Oorlog . Door W. VAN n E n u E o vE t .
Te Amsterdam, bij J . C . van Kesteren . 1841 . In gr. 8ro.
347 bl . f 3 - 25 .

nder bovenstaanden titel biedt de ons overigens Diet beO
kende Schrijver zijnen landgenooten een tweetal zoogenoemde

historisch-romantische verhalen aan ; dat zijn bier ook voorvallen uit de vaderlandsche geschiedenis, waaraan verdichte
personen en gebeurtenissen worden vastgeknoopt, zoodat men
vast in zijne historische schoenen moot staan, om bet eene
van het andere to onderscheiden . Net eerste, getiteld : Aagt
X2
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Jafies, of de aanslag op Haarlem, is intusschen veel meer
met verdichting doorweven, dan het andere : Don Pacheco,
of de bevrijding van Vlissingen . Ilet eerste is dan ook met
meer levendigheid geschreven en leest onderhoudender . liet
geheel, schoon wij op de inkleeding zoo wel, als op de historische voorstelling, hier en daar wel cenige aanmerkingzouden hebben, is een voor Leesgezelsehappen zeer geschikt
boek . De prijs is, den vrij digten letterdruk in aanmerking
genomen, matig, in vergelijking der boekenduurte van onZen tijd .
LETS NADERS OIITRENT DE ALGEaTELE ONWENTELING IN DEN
AKKERBOUW.

N a de plaatsing van het stukje, getiteld : Algeheele Omwenteling in den Akkerbouw, (zie N° . IV der Vaderlandsche
Letteroefeningen voor 1842) voldoet de Redactie, onpartijdigheidshalve, gaarne aan bet verzoek, om het gevolg der
zaaijing, zoo als die in genoemd stukje voorgeschreven en in
ons Vaderland beproefd is, insgelijks mede to deelen . De
opgave daarvan wordt gevonden in de Provinciale Groninger
Courant van 19 April 1 . 1 . en is van den navolgendeninhoud :
Groningen, 18 April 1842 .
. Aan de Redactie der Provinciale Groninger Courant .
, VGor eenigen tijd is in sommige Couranten een berigt geplaatst, volgens hetwellc zaden van granen, geheel boven op
=vasten grond gelegd, en alleenlijk met stroo bedekt, zonder
, bemesting, eenen zeer goeden oogst zonden opleveren . Tbans
wordt ditzelfde stelsel, meer uitvoerig, in de Vaderlands ache Letteroefeningen van April 1842 medegedeeld. Ten
• einde minkundigen van nuttelooze proefnemingen of te hou'den, kunnen wij melden, dat wij in October 1841 naar dit
n voorschrift zaden boven op den vastgeslagen grond gelegd en
a met stroo bedekt hebben . VVij hebben daartoe genomen
tarwe, rogge en wintergarst ; doch, niettegenstaande den
z achten winter van 1 .841 tot 1842, waxen deze drie graanasoorten in het voorjaar van 1842 alien gestorven, dat niet
. bet geval was met andere in de nabijheid staande planten
van dezelfde soorten, dock op de gewone wijze behandeld .
n

Uw bestendige Lezer ."

Deze overneming moge, zoowel voor de daarbij dadelijk
belanghebbende lezers van dit Tijdschrift, als voor bet algemeen, als een niet nutteloos berigt beschouwd worden .

BOEKBES CHOU W I NG.
J.

8 . VAN D E R PALM, ads B~beluitlegger, , Redenaar en
Schr fiver gekenschetst, door H . F. T. F o C E: E N S, Predikant to Tw jzel en Koten . Te Leyden, by D. du
Mortier en Zoon . 1841 . In gr . 8vo. XII en 210 bl.
f 2- :

R.ec, zou reeds vroeger van dit geschrift cenig verslag

gegeven hebben, ware het niet, dal hij gedacht had, dit
met de aankondiging van hot work van BEETS over VAN
D ER PALM to zullen kunnen vereenigen .
Een and'ere
zeer bekwame en bij uitstekendheid bevoegde beoordeelaar
heeft dit laatste in ons Tijdschrift reeds op eene voortroffelijke wijze verrigt ; en zoo wil Rec . hot ook Diet langer
uitstellen, om over hot stuk van den Heer F o c x E N s zijne
gedachten to zeggen . De Schrijver staat op een geheel
ander standpunt dan do Heer BEETS, en beider stukken
raken elkander in geen opzigt. Doch to bejammeren is
bet, dat wij op deze wijze niets over den . grooten Man
ontvaugen, wat zijne verdiensten naar waarde afschetst ;
stukwerk is en blijft, en niemand ons hot
dat hot allesk
gebeele beeld van VAN DE R PALM t eruggeeft . OM VAN
D E R PALM als Schrijver, Redenaar, Uitlegger to schilderen, is het waarlijk niet onverschillig, zijn ]even en karakter to kennen, en den invloed na to gaan, then ziine
lotgevallen en zijn karakter op zijn werken en schrijven
gehad hebben . Omgekeerd is TAN D E R P A L M's leven en
karakter, zoo hot ons voorkomt, nict dan gebrekkig to
feekenen, zonder eene dieper gaande besehonwing van
zijne werkzaamheid, zonder den gehealen Man, ook in
zijnen invloed op zijnen tijd, zamon to vatten . To betreuren is het , dat wij op doze wijze slechts als 't ware
disJecta membra verkrijgen, waaruit onmogelijk eon geheel
beeld kan worden zamengesterd .
Y
BOES:BESCH . 1842 . NO . 8 .
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De Heer F O C K E N S heeft zich ter task gesteld , de letterkundige verdiensten van VAN DER PALM to schetsen ,
of liever cone lofrede to houden op de voortreffelijkheid
van zijne geschriften, minder den invloed aan to wijzen,
then zij op onze letterkunde in verschillende opzigten gohad hebben ; wij vinden dus ook bier nog maar weder een
gedeelte van een gedeelte van datgene, wat over VAN DER
PALM behoorde to worden gezegd .
Doch dit alles daargelaten , welk eon zonderling bock wordt ons hier aangeboden ! De Schrijver toont, dat hij met theorien van redekunst en stijl bekend is ; dat hot hem ook Diet ontbreekt
earn gevoel voor het schoone, dat de schriften van VAN
D Z R PALM kenschetst ; maar de wijze, wasrop hij zijne
besehouwingen voordraagt, is zoo geheel in tegenspraak
met die theoretische kennis en dat govoel voor hot schoone,
dat het onbegrijpelijk is, hoe iemand, die toont to weten,
wat tot eene goede schrijfwijze behoort, zelf zoo slecht
schrijven kan . Dubbel hinderlijk wordt dat in eon werk
als het bier bedoelde, waar zoo veel over schoonheid van
stijl wordt gesproken . Wat moot men zeggen -van iemand,
die volzinnen schrijven kan , gelijk doze : a
hiervan
ontving de geleerde wereld, na eene lange tusschenpoos
sedert de eerste verschijning der Liederen van DAVID, een
treilend blijk in des, nu tot de voile r ypheid des mannel~ken leeft~ds gekomenen werk ." (BI . 14) ; of beelden
gebruiken, gelijk wij op bl . 165 dozen : ))Twee boomen
van geleerdheid stond.en er in Hollands hof welig to groeijen, in de afdeeling der taal- en fraaije letterkunde beide
reusachtig groot, de cene alsdichter, de andere als schrijver en redenaar ." ! ! ! Hot zijn slechts een paar voorbeelden van do vole, die er schier op elke bladzijde to
vinden zijn.
De stijl dus, waarin dit bock geschreven is, laat veel
to wensehen over, ja is hoogst gebrekkig ; het is cone vermcteij,ende lektuur, en men zou bijna zeggen, dat bet doel
van den Heer F o c K. E n s is geweest, door hot contrast van
zijne eigene schrijfwijze het voortreffelijke vari die van VAN
DER PALM to beter to doen uitkomen . --Wat nu den
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inhoud betreft, daarin wordt veel goeds gevonden, en
ware dat in cen behagelijker vorm voorgedragen, zoo zou
bet aanleiding hebben kunnen geven, dat velen, die nu
VAN DER PALM in bet algemeen en onbepaald bewonderen, opgeleid werden, om zich van die bewondering rekenschap to geven en met oordeel on kennis van zaken de
menigvuldige schoonheden to leeren oprnerken, waardoor
de schriften van onzen grooten Redenaar gekenmerkt zijn .
De Schrijver vangt aan met eene beoordeeling van VArz
DER PALM als $ijbeluitlegger, en doet dit minder met bet
oog op datgene, wat de gelecrde lezer bier zou wensehen
to vinden, meer out den ongeleerden de groote verdiensten
van VAN DER PALM in dit opzigt to doen gevoelen . Hij
wijst daartoe, na eene voorafgaande besehouwing van de
uitlegkundige schriften zelve, op den inhoud, geest en
vorm zijner Bijbeluitlegging. Regt duidelijk is bet Rec.
niet geworden, wat de Schrijver met dit eerste (inhoud,
hij noemt bet ook aard) bedoelt . Wanneer men daarin
vindt gesproken over eenvoudigheid, gemakkelijkheid, gepastheid en fraaiheid, keurigheid en ongesneenheid van
's Mans uitlegkunde, zoo zou men enkele van die eigenschappen tot den geest, vele tot den vorm kunnen terugbrengen, en de onderscheiding, door den Schrijver gemaakt, is eigenlijk geene onderscheiding. Ergerlijk is bet,
vranneer de Heer FoCSEx&, q uasi. om VAN DER PALM to
prijzen, dat hij zich ook nit moeijeli ke plaatsen goed wist
to redden, Wee plaatsen als . proeven uitkiest , waarover hij
zolf :heeft geschreven, en dus deze gelegenheid aangrijpt,
am zichzelven als Loch nog knapper dan VAN DER PALM
to doen vooikomen. Hoe is hot mogelijk, dat men zoozeer
bet gevoel van bescheidenheid on- welvoegelijkheid kan
kwetsen, als in doze bladzijden is godaan ? Kortelijk
w ordt vervolgens over den past van V A x DER P A .L M's nitlegkunde gesprokon, en ham bese'heidenheid, gemoedelaj,kheid, regtzinnigheid en liberaliteit geprezen, en eindelijk over den schoonen verm gohandeld, waardoor ook dit
gedeehe van 's Mans arbeid ui#munt .
In de tweede afdeeling wordt'VAX DER PALM- als Rede-
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naar geschetst . Vooreerst worden zijne Redevoeringen nagegaan , en aan dezelve welverdiende hulde toegebragt ;
daarna wordt opzettelijk over de Leerredenen gesproken .
Wij kunnen den Schrijver hier niet volgen ; hij gaat met
gene groote nitvoerigheid to werk, waardoor de indruk
van zijne woorden wel eons verminderd wordt . Overigens
wordt hier veel goeds en waars over den grooten Redenaar
en over zijne stukken gezegd ; veel, dat belangrijk zou
wezen, indien de vorm maar behagelijker was, indien deze
het lezen niet tot Gene vcrmoeijende taak deed worden .
Op enkele punten waren er tegen het oordeel van den
Heer FoGKENS Dog wel eenige bedenkingen to maken .
Wanneer hij b . v. bl . 118 eenigzins misprijzende zegt : » Er
moge dan niet overal die verheffing en levendige bewegelijkheid in bet voorstel zijn, welke men in enkele groote
Kanselredenaren van onderscheidene volkcn en eeuwen bewondert," dan zou Rec . er nog al aan twijfelen, of dit als
eeno mindere voortreflelijkheid ware aan to merken . Hem
kwam hot altijd voor, dat VAN' DER PALM in dezen, met
den fijnen takt, die hem in alles kenmerkte, den juisten
middelweg wist to betreden ; dat hij de verheffing en levendige bewegelijkheid wilt to bepalen binnen do grenzen,
die de kansel vordert, en dat hij juist daarin ten voorbeelde moet worden gesteld . Ongaarne zou hij ook toestemmen, hetgeen op dezelfde bladzijde wordt gezegd,
dat men er niet overal vindt » dien voor elk bevattelijken
volkstoon, en dien. smeltenden , diep rocrenden trant , welke zelfs aan het mannelijk oog tranen ontrollen doet ." Rec .
meent, dat VAN DER PALM juist door zijne eenvoudigheid
en gemakkelijkheid, zijne helderheid en ongekunsteldheid
den waren volkstoon aansloeg, voor . ieder bevattelijk, en
die zich niet tot den minstontwikkelden der hoorders vernedert, maar dozen veeleer tot ziciL verheft ; hij zou meenen, dat hot niet ontbrak aan vele echt roerende plaatsen ,
die oak het mannelijk oog tranen kunnen ontlokken, en
die juist daarom to treffender zijn, omdat VAN DER PALM
overal verre is van hetgeen do Franschen sensiblerie noemen , of van eenige poging, om door fraaije woorden, door
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over dood en graf en wat dies moor zij een
kunstmatig effect to doen . Evenmin zou Roe.. zijne toepassingen wat schraal willen noun, of roe verruilen voor de
moor uitvoerige van anderen , omdat hij zcer twijfalt , of
daardoor moor aan bet doel wordt beantwoord.
Hot minst van alien gelukt komt Rec . de derde afdeeling voor, waarin VAN DER PA L m als Schrijver wordt geschetst . Nict dat ook hier niet veel wordt gevonden , dat
good is ; wie, dien bet niet geheel aan alien smaak, aan
alle oordeel ontbreekt, zou over de schriften van zulk eenen
Man kunnen spreken, zonder op veel schoons on voortrcffclijks to wijzen? Maar in de wijze van beschouwen is
zooveel wiliekeurigs en straalt zulk cone dwaze zucht door,
om onderscheidingen to maken, die niet bestaan , en cone
veelzijdigheid in do schriften van VAN PER PALM to Zooken, die buiten den kring van zijne werkzaamheid lag,
dat hot onbegrijpelijk is, hoe de Heer POC ENS er toe is
gekomen . We de stof zijnO schriften aangaat, beschouwt
hij hem als godsdienstig, zedekundig, wijsgeerig, aesthet1sch, geschiedkundig Schrijver . Bespmelijk is. bier de
onderscheiding tusschen godsdienstig en zndckundig ; en
do poging, om bet een van bet ander bij VAN PER PALM
of to zonderen, is at zeer dwaas . Door bet cerste schijnt
de Schrijver to verstaan dogmatisch of ascetisch (bi . 133) .
De zedekundige schriften, waartoe wel de Sdonzo en do
Leerredenen zullen behooren, beschouwen do zedekunde
altijd uit een godsdienstig oogpunt, en hot gene is hier nict
van hot andere of to scheiden . Even vreemd klinkt hot ,
VAN D E R PALM opzettelijk als wijsgeerig Schrijver to willen
beschouwen . Wanneer men dit woord in algemeenen en
onbepaalden zin opvat en spreekt van een' diepen wijsgecrigen blik en zelfslandig vorschen naar bet hoe en waarom
der dingen, ja, dan kan men dien naam aan VAN D E R
PALM ruimschoots geven ; maar als men daaronder de behandeling der eigenlijke wijsbegeerte verstaat, dan zou de
cenvoudige Min zelf zeker dien titel yen wijsgeerig Schrijver zich niet hebben aangematigd . Hij zou zich bebben
afgewend van den overdreven en daardoor dwazen lof,
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hem gegeven in woorden gelijk doze (bl . 143) : »De welberadene bedaardheid, welke hem van hot koesteren van
allerlei hersenschimmige droombeelden en hot bonwen van
filosofische luchtkasteelen verre verwijderd houdt, stelt
.Nederland nu in bet bezit van eenen boekenschat, waarin
we bet beste en proefhoudende, bet meest algemeen verstaanbare en bevallige van 't geen de denkers van alle
tijden hebben voortgebragt, door eigen onderzoek bevestigd, gewijzigd of vermeerderd, zien bijeengebragt ." Een
spottende glimlach zou zich op zijn gelaat hebben vertoond
bij de hoogdravende woorden, die hier onmiddellijk volgen : » Wie eene fraaije proeve hiervan aanschouwen wil,
then bevelen wij de lezing aan van de Verhandeling over
het Gezond Verstand, waar eenn van de belangrijkste takken der wijsbegeerte, de mensch- en zielkunde (anthropologie on psychologie) op de belangwekkendste wijze door
onzen Schrijver behandeld wordt .°'
Even zonderlinge opmerkingen vindt men in dat gedeelte
van doze afdeeling, waar gehandeld wordt over den vorm
van VAN D E R PALM'S geschriften . Ji ene enkele proeve .
B1 . 175 leest men : » Daar dringt zich dan in deze Tij hot
Geschrift ., dat de Franschen Mdmoire noemen, een genre
alweder, waarin %ij zoo niet onnavolgbaar, zeker rijk en
onuitputtelijk zijn , met drift , voor hare zusteren , aan onzen met eerbied starenden blik op : bet, straks van wege
stof en inhoud met hooge lofspraak door ons vermelde,
Geschied- en redekundig Oedenksehrift namelijk van Nederlands herstelling in 181.3 ." Wien zou bet ooit in den
zin komen, om dit meesterstuk van welsprekendheid, dat
met zoo veal kunst en orde is . zamengesteld, en in al deszelfs declen tot cen geheel zamengesmolten , to vergelijken
met Fransche Mdmoires, van wier schrijftrant juist bet
losse , onzamenhangende, bet min kunstmatige in den vorm
eon der kenmerken is, die herinneringen opnemen, naar
gelange •z ij zich aan hot geheugen van den schrijver opdoen , en juist door bet minder planmatige van den vorm
gelegenheid geven, omm ook bet meest ongelijksoortige op
to ncmen en aan do vergetelheid to ontrukken ? Hoe is
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bet mogelijk, daarmede hot Gedenhsehrift als op e4ne rij
to plaatsen ?
Wanneer de Schrijver eindelijk over den stijl vats VAN
DER PALM spreekt, had dit onderwerp vooral wel betere
en grondiger behandeling verdiend. Hot is nu alsof hij
zich spoedt, om or maar 4f to komen en hot laatste woord
ter neder to kunnen sohrijvon,
Hot Smart Rec . , dat zijn oordeel niet gunstiger kon zijn .
Wij willen de bedoeling van den Heer FOCnE'NS gaarne
prijaen, raaar bedroeven ons over do wijze, waarop hij
zich van de vrijwillig aanvaarde taak heeft gekweten . Wie
over VAN DER PALM wil sehrijven, mag zichzelven wel
afvr-agen, of hij voor dat werk is berekend, en late anders
liever de pen rusten . Zulke gebrekkige stukken zijn eene
schrale vereeziug voor den grooten Man .
De duizendjarige vestiging des Christendom in deze
landstreek, herdacht in eene Leerrede,, door T. soPP I U S , Pred. to slam en Fransum .
Te Groni ngen , b
de Wed . J. C . Spits . 1841, In gr. 8vo . 80 blU f 1-

Be Eerw. sorrxus herdaoht met zijne Gemeente op den

tweeden Pinksterdag van bet jear 1840 de duizendjarige
vestiging des Christendoms in hot zoogenaamde Wester&whrtier der Provineie Yriesland. Ofaehoon wij, in 't algemeen, bet veelvuldige uitgeven van Leorredenen voor
overbodig, ja schadelijk houden, mag echter, om hot buitengewone van hot onderwerp, cen stukk, als het ondcrhavige, hierop cone uitzondering maken . In een opstel
van dozen inhoud komt hot ons voegzaam voor, do homiletisehe van de historische waarde to onderscheiden .
Alt historisch gedenkstuk van de vestiging des Christendoms in de streek, welke de Schrijver bewoont, is hot
stuk niet zonder verdienste . De gang der gebeurtenissen
is eenvoadig en dtudelijle, geleidelijk en onpartijdig voorgesteld . De beste bronnen, welke den Scbrijver ter hand
waren, zijn niet zonder oordeel gebruikt . Vole plaatselijke
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bijzonderhedcn en omstandigheden vinden wij er met eene
loffelijke naauwkeurigheid vermeld . En wij twijfelen niet,
of een en ander is door deskundige hoorders met belangstelling vernomen .
Als leerrede beschouwd, zijn wij minder met den arbeid
des Heeren xorrius ingenomen . De stijl is scbier geheel
zonder verheffing of gloed, en, misschien uit zucht om
poetisch-proza to vermijden, wordt er schier geen enkele
maal tot gevoel of verbeelding gesproken . De keuze van
den tekst (Ps . 146 vs . 10) kwam ons voor eene feestvier ing, die, cene zoo eigendommelijke Christelijke kleur
draagt, ten minste zeer vreemd voor . En ofschoon de
hoofdverdeeling geleidelijk afloopt, is de verdere ontwikkeling en schikking der denkbeelden hoogst zonderling .
Men hoore slechts, hoe de opgave volgt van den heilzamen
invloed des gevestigden Christendoms (bladz . 27-29) : indijking der landen - sticliting van Diaconien - het onderwijs der jeugd - godsdienstig onderrigt en leiding en (boven dit alles) verbetering van wetgeving en zeden !
Sic! -- De toepassing, bevattende slechts eene korte
opwekking, om deze weldaad met dankbaarhcid to erkennen , en , daardoor bewogen, onze harten to verbeteren,
is ook niet geschikt , om cenen diepen indruk to weeg to
brengen . En proeven van ware populariteit, vooral in eene
Landgemeente zoo noodzakelijk , hebben wij er vruchteloos in gezocht . Wij geven ons oordeel gaarne voor beter,
en erkennen des Schrijvers goede bedoeling .
De prijs is voor eene enkele leerrede met aanteekeningen
veel to hoog . De uitvoering is middelmatig . De navolging
van des Schrijvers wijze, om eon Overzigt der geheele
Leerrede vooraf to zenden, raden wij niemand aan . Het
is evenmin noodig als smaakvol . Wij verblijden ons, dat
de Schrijver ten minste den korten inhoud van Gezangen
en Gebeden, als onnoodig, weggelaten heeft ; anders had
men die ook tweemaal . Voorts wenschen wij over den
arbeid des ecrwaardigen Schrijvers Gods besten zegen .

J . E L L E N D O R F) ZEDELEER ENZ . DER JEZUITEN .
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De Zedeleer en de Staatkunde der Jezuiten, uit de
Schriften van de voornaamste Theologen hunner Orde
opgemaakt, door J . E L L E N D 0 R F . Met de noodige bekorting uit het Hoogduitsch vertaald door L . A . C . RE IG E R S B E R G, V
.. D. M . to N~kerk . Iste -4flevering.
Te Groningen, b~ A . L . Scholtens . 1841 . In gr. 8vo .
XXX en 160 bl. f 1- 80.
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eer merkwaardig is dit book, nict alleen wegens zijnen
inhoud, maar ook en vooral om zijnen Schrijver, en om
de wijze, waarop deze er toe gekomen is, om het zamen
to stellen, waarvan hij in de zeer lezenswaardige Voorrede
een duidelijk verslag geeft, uit welk Referent het hoofdzakelijkc zal mededeelen, terwijl hij hoopt, na hot ont •
vangen van de tweede of laatste Aflevering, eene korte opgave van den inhoud des geheelen works to doen .
ELLEN D 0 R F is Katholiek, en, gelijk hij zelf zegt,
(bl. XVI) N bemint met geheel zijn hart de Katholieke Gods)) dienst, en de door haar geleerd wordende Christelijke
»Zedeleer." Ten gevolge zijner opvoeding, beschouwde
hij vroeger de Jezuiten » als cone vereeniging van edele
, mannen , als cen sicraad en steun der Katholieke Kerk ,
» als de vaders en opvoeders der jeugd, die den hoogsten
))trap der Katholieke beschaving beklommen hadden,"
(bl . IX) ; en in lien eerbied was hij versterkt geworden
door het werk van D s L LA S over hunne Orde . Later word
hij tot nadenken gebragt door de Geschiedenis der Jezuiten
van w 0 L F , en door de daarin gcdurig aangehaalde Lettres
Provinciales van P A S C A L , welke beide zeer stork ten nadeele der Orde getuigden ; maar hij schortte zijn oordecl
nog op, en helde zelfs voorloopig meer over, om verlrouwen to stellen in Pi" VII, die de Orde hersteld had .
Nog later vond hij to Munster gelegenheid, om in de rijke
verzameling van Jezuitische Moraaltheologen, die aldaar
bestaat, de schriften to vinden, waarmede PASCAL zijne
beschuldigingen staaft ; en hij beyond deozelfs aanhalingen
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allezins echt, onderzocht zelf verder, maakte uittreksels
uit Jezuitische Schrijvers, werd nu van de ontzettende
verderfelijkheid hunner Zedeleer en Staatkunde ten voile
overtuigd, en moest voor de Roomsche Kerk of diepe verachting gevoelen, omdat zij deze Orde vrijwillig duldt, ja
herstelt, of diep medelijden, omdat zij zich geheel in derzelver magt bevindt . -- Zoodanig was de oorsprong van
dit work, dat hij eerst alleen voor zichzelven, tot zijne
eigene grondige kennis van zaken, geschreven had . Doch
teen nu, vooral na eene nieuwe en met aanmerkingen verrijkte uitgave van hot werk van D ALL A s door v o x K E R-z ,
verscheidene Duitsche Katholieke Tijdschriften den lof der
Jezuiten overal begonnen uit to trompetten, alle beschuldigingen tegen dezelve voor lastertaal, ja die voor hen
vreesden voor zwakhoofden tre verklaren, en deze Orde in
en voor en boven alles aan to prijzen en aan to bevelen ;
nu besloot hij zijn work uit to geven, niet alleen om die
lofbazuiners to doen verstommen, of tot duchtige tegenbewijzen uit to noodigen ; maar ook en vooral uit liefde voor
Godsdienst en Vaderland, die beide door den invloed dezer Orde, door de Ultramontaansche partij in de Roomsche
Kerk teruggewenscht, met bet schromelijkste gevaar hedreigd worden . -- Hierop beantwoordt bij nog eenige bedenkingen, die men hem tegen bet uitgeven van dit werk
zou kunnen maken ; zoo als b. v. dat de tegenwoordige
Jezuiten overeenkomstig den geest des tijds veranderd en
verheterd zijn ; maar to regt merkt hij op, (bl . XIX) dat
hunne Orrde hersteld is, zonder dat » hare regeis herzien ,
)) .en overeenkomstig den tijd en in den geest van CHRIS* T v s veranderd, " zoAJer dat » de vroegere schandwerken,
die met hare wettige goedkeuring gedrukt waxen, ver» worpen , herroepen of vernietigd zijn ." Gaarne erkent
hij ., (bl . XXII) dat »duizenden der Jezuiten de zedelijkste,
» vroomste en gotlzaligste mannen waren, duizenden van
))hen in hunnen kring veel goods, veel edeis daargesteld
» hebben" ; maar tevens beweert by met regt, dat ))hare
bestuurders, die hare ziel uitmaakten, tot nicts deugo den , amdat zij slechts bet doel hadden, om to heer-
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» schen, en opi dit .doel to bereiken, gecn middel hun .te
» lag was, moor hot duel alien heiligde." -- Na nog
eene en andero tegc w rping van, minder aanbelang beantwoord, en eindelijk opgeinerkt to lwbben, dot er, vooral
in den jongston tijd, in Duitschland nog weinig grondigs
over de Jezuiten geschreven is, behalve n een klein, doch
»boogstbolangrijk wgrkje van utRuas, de Jezuitenspie» gel, of : Bestaan er redenen-, oin veer de Jezuiten, to
» vreezen ?" --- no dit apes dan step hij zijnu geschrift .))in
))hander van het Duitsche Publiek," met den wensch-,
dot »het yeel goeds moge werken, en er iets toe bijdra» gen, em ors (Duitsehers) voor een groot onheil to bewa»reu. ' - Moge hot daartoe ook, zoo veel noodig mogt
zijn, in ons Nederland hat zijne toebrengen, en dit de
vruaht van den-nuttigon orbeid des Vertalers zijn! Moge
hot bijzondev strekkea, om den Katholieken Christenen in
dit werk van hunnen Geloofsgenoot, die,langs den weg des
verstaudigen onderzoeks tot doze overtuiging van daadzaken gekomen is, de handtastelijkste bewijzen to doen vinden, welk eene vergiftige adder zij in hunnen eigen boezem zouden koesteren, wanneer zij eene Orde lieten insluipen en doordringen, die in hare vroegere geschriften
zalke verfoeijelijkegrondstellingcn uedergelegd en nog nimt
suer teruggenomen heeft, die niet sheen hot seine K tholieisme , maar ook alle Godsdienst, zed4jkbeid en mensehengeluk met verwoesting bedrcigen : Moge het hen
overtuigen, dot men zeer wel good Kathoiek kan zijn, en
nogtans (zonder daarom de individueu, under welke ook
wij gaarne gelooven dot zeer achtingwaardige menschen
zijn, onbepaald to veroordeelen) bet dezuitisme van ganschor harte verfoeijen, en met alle behoedzaamheid en
kracht helpen weren en tegenwerken !
Het huiseqke leven door het Christendom geheiligd. Fry
naar hot Hoogduitsch van L . Z WING L I, Predikant en
Deken to Rikenbach . Te Haarlem, by de Wed . A .
Loosjes, Pz. In gr. 8vo. XII en 395 bl. f 3 - 90 .
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Dit boek is, volgens de Voorrede des Vertalers, met

gedecltelijke omwerking zamengesteld uit twee werken van
den oorspronkelijken Zwitserschen Sohrijver , bet eene getiteld : » Siona , een geschenk der vriendschap op het
» altaar van het huiseqke geluk ; bet andere : Theopha» nia, nieuw geschenk der vriendschap op het altaar van
» het huiseqke geluk, bevattende Christel ke beschouwin»gen over de openbaring der lie/de van God in de middelen tot bevordering van hetzelve . Het laatste is een
»vervolg van bet cerste, doch zoo, dat elk tevens als een
» geheel op zichzelf staat . Meer dan een derde gedeelte
))is uit beide onvertaald gebleven, omdat bet met bet bier
»geleverde niet wel in zamenhang gebragt kon worden,
» noch zich door zijnen inhoud, en nog veel minder door
» zijnen vorm aanbeval , als zijnde grootendecls, wel ge» moedelijke, doch vrij alledaagsche godsdienstige bespie» gelingen , meestal in den trant van alleenspraken en gebeden ." Referent, die alleen met bet cerste in bet oorspronkelijke bekend is , moot deze keus en manier van
behandeling allezins billijken ; en wegens bet beste, dat
bier uit bet cerste gekozen is, vertrouwt hij , dat de Vertaler, bij wien dit werk in goede handen gevallen is, ook
in bet tweede even gelukkige grepen zal gedaan hebben .
In de overneming nit bet tweede zullen dus ook waarschijnliik nog meer blijken zijn, dan in die uit bet eerste,
van de vrijheden , welke hij zegt zich veroorloofd to hebben, door weglating, bijvoeging, omzetting on verandering, zijnen Schrijver nogtans voor bet overige zoo getrouw mogelijk teruggevende, en welke vrijheden hij (naar
Ref' . inzien to refit) meende in een werk van dozen aard
veiliger to mogen nemen, dan in een wetenschappelijk of
letterkundig werk .
Dit alzoo zamengestelde geschrift nu is geen roman ;
maar echter komen er , gelijk in een romantisch verhaal,
verdichte personen sprekend, schrijvend en handelend in
voor . Er is wel geen zorgvuldig volgehoudene romantische
eenheid in ; maar nogtans E M M A en hare moed er S E L I N E
zijn de hoofdpersonen, op welke men bier telkens terug-
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komt, vooral do eerste, die men hier als huwbaar meisje
en als vrouw leert kennen, en van welke eene beeldtenis
in cen landschapje voor den titel geplaatst is : en zoo is or
eene niet onbehagelijke eenheid in dit work, die voor hot
zedelijk doel van hetzelve niet onnuttig is .
Hot work beantwoordt ook over hot geheel aan zijn oogmerk, hetwelk is het aanwijzen van den heiligenden en
heilzamen invloed van hot wel gekende en wel beoefcnde
Christendom op hot ware geluk des huiselijken levens,
vooral voor vrouwen uit den beschaafdon stand . Over dit
onderwerp heerschen in dit bock doorgaans gezonde Christelijke denkbeelden, en zij worden in eene bevallige form
medegedeeld. Do voorkomende personen spreken wel eons
wat langwijlig en wat deftige boekentaal , gelijk dit in zulk
godsdienstig dramatiseren en dialogiseren meer plaats heeft ;
zij vallen ook wel eens in hot zoetsappige en godsdienstigsentimentole ; maar vele Lezeressen zullen dit cen en ander om het edele doel ligter verschoonen ; en op het laatsto
zullen, %oopt Ref , vrouwen en jonge dochters , die dat
werk mogten lezen , vooral acht geven, daar hot de wensch
van Schrijver en Vertaler was, » haar met eon levendig
gevoel voor de schoonheid harer Christelijke bestemming,
en met juiste kennis van en lust voor hare gewigtige en
dikwijls moeijelijke taak to vervullen, haar lot, to midden
van den strijd met ongunstige omstandigheden , to verlig_
ten, en haar langs den besten weg, then hot Evangelie
aanwijst, tot huiselijk geluk to brengen ." -- Met dezen
wensch verdenigt zich Ref. gaarne ; en daar hij den goeden
geest van dit werk over het geheel to prijzen vindt, onthoudt hij zich hierom van eenige misschien ook minder
belangrijke aanmerkingen, die hem order hot doorbladeren
van hetzelve voorkwamen, en vertrQuwt hij, dat hot zijne
deelnemende Lezeressen wel zal vinden .

Voorstel nopens eenige belangr~ke veranderingen in onze
Geneeskundige Staatsregeling ; door een' practiser .nd'
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Geneesheerc Te Utrecht, b~ J . de Kruyff 1842 .
gr. 8vo. VII, 48 blL f : - 60.

In

Gedachten en wenken rakende de Geneeskundige Wetten
en het Geneeskundig Onderw~s in het Koningr~k der
Nederlanden . Door G. S A L o m o x. Te Leiden, b
C. C. van der Hook . 1842. In gr. 8vo. IF, 40 bl.

f :-40.

Wij zijn tot cenen tijd gekomen, waarin eene herziening

van de bestaande orde van vole dingen noodig wordt geacht. Commission, met zulk eene taak belast, volgen
elkander op, , of staan nevens elkander, om Instellingen,
Terwijl wij ons newetten enz . to herzien en to
derzetteden, om eenige ingezondene stukjes, betrekking
hebbende tot de berziening der Geneeskundige Wetten,
to beoordeclen, slaan wij joist de voor ons liggende Yermischte Schriften van GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG
open, en, of het zoo moest wezen, valt ons oog op bl .
206, 2de D . , waar wij het navolgende. lezen, hetwelk wij
ons niet kunneh onthouden, als ter inleiding, over to nemen : » Hot omverhalen bij gewone inrigtingen is eon verderfelijk iets, vooral in de Staatkunde, Huishoudkunde en
de Godsdienst (*) . Do nieuwigheid is voor den Projectmaker zeer aantrekkelijk, ntaar doorgaans zeer onaangenaam voor hem, wien hot treft . De cerste bedenkt niet,
dat hij met menschen to doers heeft ; die ongevoelig en
door zachtheid willen geleid worden, waardoor men meer
verkrijgt din door eene herschepping, over wier doelmatigheid eerst door do ondervin4ing behoort beslist to worden. Dit mogt vooraf wel bedacht worden . Men zet geene
ledemviten of, welke nog behouden kunnen worden, of
schoon met eenige n*anstaltighieid ; de mensch zottde onder
(*) Men zoude hiermede ook kunnen vergelijken : Bencentre, MATT,HIAS CLAUDIUS Werke, 3 Band, pag . 47, in
verband met het plaatje in do nitgaaf van 1819, Hamburg,
5 Theil, over bl. 58.
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de kunstbewerking kunnen sterven. Men moet geen gebouw maar terstond afbreken, omdat het ongemakken
heeft ; men geraakt daardoor dikwijls in nog grootere
moeijelijkheden . Het is veiliger kleine veranderingen to
maken ."
Reeds sedert getuimen tijd werden er van alum klagten
aangehevexl over het onvolledige van onze Geneeskundige
Staatsregeling ; die klagten werden somwijlen zelfs kreten ,
en thans is hij reeds niet meer op de hoogte der wetenschap, die op dit thema geen chorus maakt. Men hoort
of leest alleen van verderfel~ke pogingeii ; er is bijna
niets, of het is verderfelijk . Daarbij is alle energie ver1
dwenen. Er verheffen zich geene krachtige stemmen .met
tie welsprekendheid der waarheid tegen tot vernietiging
van alle wetenschappel~ke vrjheid en zelfstandigheid leidende inaatregelen. Bedroevetd is de vergeqking met
het buitenland, enz . enz . enz . Men zou wel met E x x Ill s
w.illen uitroepen :
Quo vohis mentes, rectae quae stare solebant
Antebac, dementes sese fleaere? (*)
Och, dat er jeugdige, energische redenaren optraden,
die, met de welsprekendheid .der waarheid, hunne stemmen verhieven, opdat de bezoedelde tempel van Esca .L A A P, den stal van. A U G I A S in Nederland gelijk gowor .
den, gereinigd en als met bezemen, van doornen en distels zamengebonden, mogt geveegd worden!
Maar laat ons het reeds donkere tafereel niet nog donkerder maken ; den als verduisterden trans van onzen geneeskundigen hemel niet verder als met cen ondoordringbaar rouwfloers omhangen . Laat het dichterlijk gevoel
aver onze wetenschappelijke en geneeskundige vernedering, over de soort van .middeleeuwsche kindschheid, (t)
waarin wij nog steeds verkeeren, niet met weemoed de
harp aan de wilgen hangen , en , als overstelpt van drool(*) Waar dwalen thans uwe verdwaasde zielen, die to
voren zoo seherpzinnig waxen?
(t) Arckief voor Geneeskunde, 1841, bl . 149.
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heid, met een' onzer Dichters uitroepen : » Zal de nacht
dan eeuwig duren !" Neen, mijn Nederland ! bedrieg ik
mij niet, dan zal aan uwen gezigteinder nog eens bet morgenrood eener betere toekomst met jeugdigen gloed gloren!
Reeds staan er S C H A R L A C I ' S in uw midden op, die met
krachtigen vinger den kwart~n aanwijzen, reeds sedert
1823 door elkeen, om zijne menigvuldige onjuistheden en
leemten, veracht ; die op uur en minuut of berekenen,
hoe veel voortreffelijker hot onderwijs to Bonn is dan to
Leyden, Groningen of Utrecht ; want door zoo vele uren
onderwijs meer, door zulk een groot getal Hoogleeraren
en privaat docenten wordt van zelf hot onderwijs to uitgebreider en daarom ook to doeltreffender, en in evenredigheid van zulk con uitgebreid onderwijs neemt bet getal
bekwame mannen toe, ook in evenredigheid van de bevolking der Akademiesteden! Laat ons niets verbloemen ;
laat ons niet door schijnredeneringen willen verbergen ,
hoe cen kanker reeds sedert lang aan de hartader van hot
onderwijs in Nederland knaagt! Onze Hoogescholen, ons
geheel geneeskundig onderwijs iijn als de zoogenoemde
Sodomsappelen, welke, in den omtrek der bron van
E L I Z A , groeijen in de vlakte van Jericho ; zij hebben een
schoon aanzien en hot voorkomen van een' kleinen citroen ,
doch zij smaken bitter, en zijn van binnen met losse
zwarte korrels vervuld : Zoo spreekt de Hertog V A IV RAr, u s A van doze vruchten (Voyage, Tom . 3 . p. 60) en voegt
er bij : )) on a eu raison de trouver que cet arbre et le
fruit qu'il porte sont l'image du monde," en derhalve
ook van ons onderwijs !
Maar is inderdaad bet onderwijs in Nederland niet op
de hoogte der wetenschap van den tegenwoordigen tijd (a
la hauteur de la science)? Staat bet werkelijk bij dat
van andere landen zoo verre en zoo zeer ten achtere?
Beantwoordt hot onderwijs aan onze Hoogescholen dan niet
aan de vereischten van den tegenwoordigen tijd ? Op zijn
zachtst gesproken ligt or wel wat Rococo-achtigs (*) in
(*) Proeve over den staat der Geneeskundige Wetenschappen in Frankrijk, door ff. A . SCHRSUDER, bl . 106.
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.culke vragen . Wij willen op onze beurt ook eens vragen
opperen, opdat de waarheid to beter uitkome . Wat wordt
er aan onze Hoogescholen in Specialiteiten gedian? Wat
weet men er van Percussie, Auscultatie en Psychiatrie?
Waar doet men mikroskopische en chemische onderzoekingen ? waar zoochemische proefnemingen ? Hecht men mogelijk hier nog eenige waarde aan een gezegde van GoTRE :
u Mikroskope and Fernrohre verwirren eigentlich glen rein nen Menschensinn ?" Waar spoort men morpbologische,
chemische en physische afwijkingen na? Waar dringt men
door tot de kern der Histologie , tot de cellen ? Waa ; tpt
de geheimen der. afscheiding van de klieren , spijsvertering,
bloedmaking? Wie slaat er acht op de Reflexie-theorien?Doch onze pen is onwillig dit tafereel verder uit to werken . Wilt gij er meer van weten, Lezer, do B~dragea
tot de Geneeskundige Staatsregeling zullen het u zeggen,
sprekende over de noodzakel~kheid eener hervorming in
het onderw~s en de toelating onzer Geneeskundigen,
N° . 2 en 3 . Daar zult gij Leyden gewogen zien tegen
Bonn, de kleinster onder de Pruissische Hoogescholen, en
het oude, achtbare Leyden vliegt als eene veer in de
schaal, vooral niet ad astral Het kan ook niet anders,
wanneer de leerlingeh zich herinneren , hoe weinig zij er
hebben kunnen leeren ! Gelukkig de 'avaL xxzos , die, to
midden van zoo veel gebrekkigs, nog tot zulk cene ontwikkeling van beoordeeling later komen !
Maar, vraagt men welligt, hoe is hot .mogelijk, dat hvt
onderwijs zoo kan vervallen in een land, naar hetyvejk
vroeger zoo vele ireemdelingen als heenstroomden , juist
om de voortrefelijkheid van het geneeskundig onderwijs?
S C H I L L E R heeft reeds, wanneer over bet verval der
kunst werd geklaagd, op de kunstenaars gewezen . Wat
mag men dus verwachten, waar geen van al de navolgepde
"anigheden to huis schijnen to zijn ? Oorsprankel jkheid ; zeifstandigheid ; humaniteit ; genie ; gemaJkkelrjkheid van mededeeling ; helder practische blik ; geleerdheid ; talent van juisto waarneming ; anatoinischpatjzologische verdienste ; onbezweken jjver, en , wat alles
BOEKBESCH . 1842 . NO . 8 .
Z
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afdoel, JUIST OORbEEL . Voeg er nog bij, wat vooral niet
dient vergeten to wOrden , GEMIS VAN NAAUWGEZETHEID
Waar het noo gesteld is, kunnen verachte kwartOen Been
zeldzaam verschijnsel zijn t
Doch, ernstig gesproken, or bestaat inderdaad cone behoefte, dat onze Geneeskundige Staatsregeling herzien
worde ; want de tijd oefent invloed ook op do beste voortbrengsela van mensehelijken arbeid , hoe doeltreffend en
wel ingezien ook in der tijd . Daartoe is dan ook cone
C mraissie door de Regering benoemd , welke echter (ziedear, hoe al aanstonds op elk work, op elke poging, ook
vats verachte en welrneemnde menschen , de menschelijke
onvohnaaktkeid hot zegel drukt) terstand de algemeene
goedketlring niet heeft -molten wegdragen, en wel het allerniitt§t teker van de -genen , die zibh geroepen waanden Lid
van doze Commissie to moeten wezen, al ware hot maar
tt1n eon of andor belang hij haar to vertegenwoordigen .
Gntn der Leden dezer Commissie, aan hetwelk niet in
meordere of mindere mate is gebleken, dat hij de regte
min niet was . Bet Iandelsblad, onder anderen, heeft
an deze uitgehragte gevoelens eon gedeelte zijner kolommen geleettd . Leze die mededeelingen nog cons, die or
nadter van overtuigd 'wit worden ; ons lust hot nict daarop
terag to komen . Naauw heeft de Commissie hare werkzanmheden begonnen , of doze en gene verledigde zich
reeds haar voor to lichten of oak zijn gevoelen mode to
deelen, en daardoor hebben cen eantal vlugschriften het
litht gezien, w-aarvan ons onder anderen de beide bovengettbemde sijn toegezonden . Wat zallen wij ter beoordeeling van doze en meer andere zeggen, als daar zijn hot
Ontwerp van verbetering der Geneeskundige Wetgeving ,
Leyden b~ H. W . HAZENIIERG EN come ., 1842. en do
ragen tot Geneeskundige Staatsregeling, Amsterdam
Y. M v t. Le R , 18'42? Sommige hebben elkander reeds
oWerling beoordoeld . De B~dragen hebben hot Gntwerp
van verbetering en de cedachten van Dr . S A L 0 M o w reeds
let noodige toegediend. Alle doze pogingen, wenken,
ups de patte onder de hand behelzen j to gevoelens en
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onuitvoerbare voorstellen ; zij kunnen, vooral die met bescheidenheid geschreven zijn, van nut wezen . In bijzonderheden to treden, achten wij vooreerst overbodig . E1kd.er Schrijvers heeft zich een eigenaardig standpunt gekozen, en zijne hem cigene wijze van beschouwing . Wij
vooronderstellen bij hen goede trouw , niet altijd evenwel
met de vereischte humaniteit gepaard ; doch deze schijnt
immers bij ons niet to huis to zijn , zie de boven vermelde
Bijdragen . Wij vertrouwen dat bij elk van hen zucht tot
verbetering do drijfveer is, al mogt zij sours ook moor van
hot bespiegelend oogpunt uitgaan, en minder letten op do
uitvoerhaarheid, omdat zij niet uit de ondcrvinding is goput. Hot zegt zoo heel veel niet, gocde plannen of projeetea to ma-ken, wanneer het iemand niet aan verstand
ontbreekt ; maar het oordeel houdt daarmede niet altijd gelijken tred ; het rijpt sleehts door de ondervinding, en
daardoor leert men eerst later inzien, dat schoon schijnende
theorien in het maatschappelij :ke leven diet altijd uitvoerbaar zijn . Het papier ontvangt geduldig, wat hot welig
vernpft er met eon omhaal van hoogdravende gezegden op
sohrijft ; de menschen zijn over het algerneen zoo ontvangbaar niet ter fine van exeoutie! Het is geheel iets anders,
in do Maat&chappij de mensehen luidkeels om verbeteringen
to booren roepen, en hen daarna'bereid to zien, met .opooeringen , vooral wanner het op geld aankoznt, dezelve
tot stand to help .en beangen . Waarom word or tot dusverre
zoo weinig ten uitvoer gebragt, under anderen van do verbeteringen , voorgesteld door de Commissie, betrekkeqk
de aanstelling eener Commissie van Geneeskundig Toe-

Deze Commissie heeft hot zedelijk gevoel wel toegesproken, en bestond or orgens eene
zedelijke verpligting, aan zoo vele pogingen ten nutte gehoor to geven, hot was to Amsterdamn ; maar hoe veel is
or niet bij het nude gebleven , omdat geldelijke belangen
en zedelijke verpligtingen niet altijd zamengaan! Men leze
hot nagenoeg vergeten, zoo voortoc4*ke work van -sown
kring van Mannen , aan wier hoofd do verlichte s . x . V A N
Bet is eon meesSWINDEN met VAN GESSGHER stand .
Z2
voorzigt to Amsterdam ?
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terstuk van plaatselijke voorzieningen . Dit had hij ons
reeds plaats in het Par 1797 . Dagteekenen vele buitenlandsche verordeningen niet van veel lateren tijd ? Zorgden Mine Heeren van den Gerechte der Stad .Amsterdam
in den jare 1680 en vervolgens, welke zich door eene
goede Geneeskundige Policie toen en zelfs reeds vroeger
zoo zeer onderscheidden, niet reeds voor bekwamer Chirurgijns op de koopvaardijschepen? waarom deze niet nagekomen? Men zou nog een aantal voorschriften, keuren
enz . kunnen opsommen tegen besmettelijke ziekten, pest
enz . , welke , slechts behoorlijk ten uitvoer gelegd, ook nu
nog veel doeltreffends zouden doen zien . Maar om welke
redenen zijn zoo vele goedc voorschriften zonder gevolg
gebleven, en zullen zij dit ook nog wel verder blijven?
Door der menschen onvolmaaktheid, die, helaas! to meer
uiikomt, naar mate men de cischen meer overdrijft, en
van de menschen datgene vordert, waarvoor de menschelijke natuur wel vatbaar, maar voor het tegenwoordige nog
niet rijp is . Zoo was het v66r achttien eeuwen ; zoo zal
het nog wel Lang blijven . Maar de kritiek, welke alleen
de vrucht der bespiegeling is, welke de menschen beschouwt, zoo als zij moesten wezen , nict zoo als zij zijn ,
is gemakkelijk, en zij words daarbij nog scherp, wanneer
er bijkomt : Nul n'aura de l'esprit hors noes et nos amis .
Overigens heeft de metselaar bij c . H L Y G E N S (Korenbloemen, Aced. Gedichten, met oph . Aant. van Mr. W . B i tD E R D IJ K, 3de Deel , XII B .) wel gezegd
Men giet geen hues gelijck een' klock,
En men vertilt sich aen een block,
Dat meer weeght dan men op kan bouwen .
Die less betracht ick in mijn bouwen ;
By ]age laeghjens kom ick op,
En kom allenghskens tot den topp .
Beschri ving dsr Stad D.ordrecht, door a . S X ITS , i z N . , Koopman to Dordrecht, en Dr . G . D . J . SC$OTEL, Predikant to
Chaaw . iste Ajleveriny . Met eene Iiaart . To Dord=

EMITS EN SCHOTEL, BESCHRIJVING VAN DORDRECHT .

recht, bij Blusse en van Braam . 1841 .
bl.f :-90.

Z
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oo ziet dan de eerste Aflevering van dit zoo lang gewenschte
werk het licht, zamengesteld door een tweetal mannen, die
zich door vele geschriften reeds lang bij alle vaderlandsche
Geschied-, Letter- en Oudheidkundigen gunstig hebben bekend gemaakt, en wier studie zich voornamelijk tot Dordrecht heeft bepaald ; want Inun t de Heer s C a O T E L door geleerdheid en diepe ervaring in onze vaderlandsche Geschiedenis, Letter- en Oadheidkunde nit, de Heer SNITS doet dit
door zijne buitengewone geographische kennis van den vroegeren toestand onzes lands . Beide zijn dus voor de door hen
opgenomene taak uitmuntend geschikt, en zulks to meer, dewijl zij aan bovengenoemde kundigheden liefde tot hunne
geboortepiaats en een onpartijdig oordeel paren .
Men vrage Diet : Hoe komen de Schrijvers er toe, om
eene beschrijving van Dordrecht zamen to stellen, daar wij
in de werken van VAN OUDErSHOVEN, BEVERWIJCK, VAN
D E WALL, en vooral in B A LEN , reeds zoo vele belangrijke
zaken vinden opgeteekend ? Hoe is het mogelijk, dat de
Schrijvers in negen of tien Afleveringen, gelijk aan deze eerste, alles kunnen opgeven, daar het werk van B A L E N onge
veer twaalfhonderd bladzijden beslaat? Ret is j uist tie vermijding van die groote omslagt.igheid, die de vernieuwde Be
schrijving van de oudste onzer Hollandsche Steden, reeds op
to maken uit hetgeen wij hier aantreffen, Diet alleen noodig
doet zijn, maar deze in belangrijkheid zal doen winnen .
Een critisch overzigt van de door de Schrijvers gebruiktc
bronnen, in eene der volgende Afleveringen, zal hoogstwelkom zijn, daar wij ons bier niet onthouden kunnen de annmerking in het midden to brengen, dat het zamenstellen van
eene Bibliotheek van Nederlandsche Land-, Stad- en Borpbeschrijvers wel aan vele moeijelijkheden onderhevig, echter
eene hoogstbelangrijke bijdrage tot onze vaderlandsche Ge
schied- en Letterkunde wezen zoude . Niemand zal toch het
nut der Stedenbeschrijvingen in twijfel trekken ; wie dit
deed, lien zouden wij de woorden van zekeren Schrijver
toevoegen en zeggen : = In den - tegenwoordigen stand van
zaken, ter voorbereiding van algemeene Beschrijvingen en van onze algemeene Geschiedenis -- kan men vooreerst
nict beter doen, dan zich tot bijzondere en plaatselijke me-
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dedeelingen to bepalen ." Over bet nut der Stedenbesehrijvingen verder hier geen enkel woord meer ; want bet strekt
Recensent tot genoegen, dat de Lezer in de Stadbeschrijving, die hier woorl aangevangen, niet op die klippen stooten zal, die zoo menigmaal in vroegere Beschrijvingen bet
hoofd onaangenaam opsteken ; als dear is eene uitgebreidheid, die in langdradigheid overgaat, die niets antlers dan
verveling wekt, en den lezer den dikken foliant of lijvigen
kwartijn ongelezen doet nit de handen leggen . Uitgebreidheid, aan belangrijkheid gepaard, is hoogst wenschelijk : maar
wie toch onderneemt bet, eene Beschriving van Amsterdam
door den verdienstelijken wee E a A A a door to lezen, die alleen met de Regering der Stad een geheel Deel (octavo uitgave) vult? Zoo achten wij daarom bet geheel ondienstig
en ten hoogste vervelend, eene dorre lijst van Regeerders,
Magistraten en Schepenen in bet werk in to Iasschen, zoo
als zulks onder anderen het geval is in de Beschrijving van
Deft bij BOITET. Wij vertrouwen dus, dat dergelijke zaken
niet in de nieuwe Beschrijving van Dordrecht zullen voorkomen .
De Schrijvers beloven ons, gelijk gezegd is, een negenof tiental Afleveringen van 70 bladzijden . Belofte van Platen
vinden wij niet ; echter is bij dit eerste stuk eene naauwkeurige Kaart van Zuidholland in de Xlde Eeuw gevoegd .
Het werk zal in Hoofdstukken verdeeld zijn ; achter elk der
Hoofdstukken, hier voorkomende, vinden wij eenige Bijlagen ; onder elke bladzijde treffen wij de versebillende bronnen aan waaruit de Schrijvers geput hebben, die dan ook
allezins getuigen van hunne belezenheid en uitgebreide onderzoekingen .
Vo6r dat zij echter aan de Beschrijving der Stad zelve beginnen, hebben zij gemeend, over dat gedeelte van Zuidholland, waarin Dordrecht ligt, to moeten spreken ; en
hoogstbelangrijk zijn de berigten, die wij in de drie Hoofdstukken van deze Aflevering aantreffen .
Nadat in bet eerste Hoofdstuk over den naam, oorsprong,
lean, wapen, kerkel#ke onderhoorigheid van Zuidholland
zaakrijk gehandeld is, worden in bet tweede Hoofdstuk de
luchtgesteldheid, gronden en bedijkingen van Zuidholland
onderzocht. Hier is de Heer snirs op zijn territoir, en dit
gedeelte is niet alleen voor de vroegere Geschiedenis en den
toestand van Nederland hoogstgewigtig, maar de Netuur-
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kundigen, Zoologen en Geologen sullen er belangrijke wenken viuden ; alles wordt met naauwkeurigheid getoetst ; ter.
wijl ook stijl en taal verdienstelijk en zuiver zijn . In het
derde wordt over de Rivieren gesproken, de Wool, de Lek
en de Maas als de groote, in verschillende rigtingen de
landstreek doorkruisende ; terwijl do Giessc-n, de Alblas,
de Wercke, de Pussen, do Eons of Alm, de Strjne, de
Dubbel of Devel tot do kleine rivieren gebragt worden . 1)e
Sehrijvers, ruimen toegaug tot de StadiArehiven bebbende,
bieden hunne Lezere bier vale ougedrukte stukken pan, die
bet gewigt en de authenticiteit des works seer verb-Ragan .
liet is to wensehen, dat doze onderneming zoader ertraging worde voortgezet . 1lec, meant de aandacht van den
Geschied- en Oudheidkundige voorloopig genoeg to be4ban
opgewekt ; en hot komt hem voor, dat doze Beschrijviug
van Dordrecht, die aan Burgemeester, Wethouders eu Radon der Stad en aan den Beer Mr . J . a . a e a o r rr is apgedragen, met bet .Kerkelijk Dordrecht van den geleorden
S C a o TEL een belangrljk geheel zal uittnaken, dat Dordrech4
steeds tot eere zal verstrekken, en toonen, dat do 1 oel:ening der vaderlandsehe Gescbiedenis en aohting voor do wetensohappen nog in Nederland bloeijen .
Redevoering over do gepa8theid en noodaakelijkheid van con
Patronaat over de Armen en do w jjae, waarop hetseive
behoort to warden uitgeoefend ; door w. K . S U a I N a A a , tfjdeljjk Voorzitter der Vereeniging : . $ulpbetoon aan eerlijke en vlijtige Armoede." Uitgesproken in de Eerste Algemeene Vergadering dier Vereeniging le Amsterdam,
den 22 January 1842. To Leeuwarden, b j - G . T. N. Suringar. 1842. In gr. 8vo . 61 bl . f . - 60 .

D

o Man, die hat Gevangeniswezen hier to Lande en elders
met liefde en wijsheid door do Verbetering der Nisdadigers
aan zich verpligt heeft, - de Man, die, met eene zeldzame
kennis en ondervinding toegerust, overal bet algemeene nut
bevorderd heeft, -- de Man van woorden niet alleen, maar
vooral van daden, biedt hier den Loser eene nieuwe proeve
aan van zijnen lust, om bet lot der Armen to verzachten,
en van de beste wijze, waarop dit geschieden kan . Bet
Patronaat over de Armen wordt, naar aanleiding van bet-
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geen de loffelijke Vereeniging : Hulpbetoou aan Eerl kr en
Ylijtige Armoede, to then aanzien zich voorstelt, hier op eene
uitnemende wijze geschetst .
Reeds de Opdragt, aan de Leden en Begunstigers der gezegde Vereeniging, bevat zeer gewigtige zaken . De Schrijver rekent de voorspoedige ontwikkeling dier Instelling vooral
bok daaroln van belang, omdat bet Patronaat over de Armen
in ons Vaderland daardoor nader kan worden in bet licht
gesteld en voorbereid. De invoering van zoodanig Patronaat
rekent hij wel aan vele zwarigheden verbonden, doch niet
onuitvoerbaar : ,men ga daarbij slechts met rijp beraad,
bedachtzaam overleg en vooi zigtigen tred to werk ; men
strekke het toezigt niet dadelijk nit over alle Armen zonder
onderscheid, maar bepale zich, gedurende de eerste drie, vier
jaren, tot de meest geschikte personen en huisgezinnen ; vooral
sla men kinderen en jeugdigen net een belangstellend oog
gade . Heeft men veel er varing in dezen opgedaan, dan kan

de verdere uitbreiding later worden beproefd . Wie het goede wil, moet niet to veel op eens willen ."
De Redevoering zelve is inzonderheid gerigt tot Bestuurderessen en Leden der meergemelde Vereeniging, de Honoraire
Bestuurderesse en Honoraire Leden van het Bestuur, tot andere verdienstelijke Vrouwen, die reeds jaren lang aan bet
hoofd staan van soortgelijke Vereenigingen, of die de zoo nuttige
Kinder - Bewaarscholen besturen, en tot Heeren Afgevaardigden nit bet Hoofdbestuur en de beide Amsterdamsche Departementen van de Maatschappij : Tot Nut van 't Algemeen . De Schrijver verheugt zich in de bijeenkomst van
zoo vele menschen, om met elkander over bet belting van
mensehen to raadplegen . .Er moeten," zegt hij, in de
wereld zoo vele bijeenkomsten gehouden worden, die het
hart koud en ledig laten : in deze mag ons het hart hoog en
warm slaan ; dankbaar, omdat God ons heeft willen plaatsen
in eenen stand, dat wij het brood der behoefte niet eten,
en niet van beachaving des geestes verstoken zijn, maar integendeel van ons brood nog anderen kunnen spijzen, en met
de gaven van ons verstand en hart nog anderen verrijken ."
Zoo is de gemoedelijke toon van het geheel .
Na deze Voorafspraak, wordt in de Rede zelve het beginsel, dat Armoede in de orde der dingen behoort en nimmer
geheel kan worden vermeden, niet ontveinsd.
Wie het
beproeven wil, haar weg to nemen, jaagt naar droombeel-
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den. Maar eene andere vraag is hot : wiji men niet altes
vermag, of men dan niets moot doers ? In 't algemeen is
men het daarover eens, dat losweg geven wel het minst verkieslijke middel is . Intusschen kan bet met geheel ontweken worden, b. v . aan oude, gebrekkige, nieke of ziekelijke
menschen, of wel, in buitengewone omstandigheden, bittere
koude, hoogen prijs van levensmiddelen, en wat al meer ."
Hoe weinig echter groote sommen dan nog baten, bleek nog
in den vorigen winter : van het niet onbeduidend kapitaal
van f 42,000, voor de Armen teAmsterdam bijeengebragt, is
aan elken behoeftige, naar de Schrijver meent, 95 centen
uitgereikt. Men is daarom sinds lang bedacht, aan de behoeftigen werk to versch'afen . (*) Vandaar het belangrijke
Werkhuis to Amsterdam ; deWerkinrigtingen to Harlingen ;
die., genaarnd : Loon voor Werk, to Middelburg ; de Vrouwenvereeniging to Groningen ; ook andere to Amsterdam,
en zoo mede die, waarvan bijzonder de Rede des Schrijvers
uitgaat . Doze Instellingwordt daarop uitvoerig beschreven,
van welke het does is, de behoeftigen door middel van werkzaamheid to ondersteunen, waartoe meervermogenden eenige
kleine jaarlijksche bijdragen doen, terwijl een ieder de vervaardigde goederen kan aankoopen . Die Instelling wordt bier
vooral met kiem tegen de ingebragte zwaarwegende bedenking, dat bazen en winkeliers er door benadeeld zouden
worden, verdedigd . Wij molten bier, noch bij die beschrijving der Inrigting, noch bij die verdediging tegen het bezwSar van benadeeling der winkeliers stilstaan, maar merken
alleen op, dat bet gevoelen des Schrijvers niet op beslissenden
toon uitgesproken, maar bet moeijelijke der vraag erkend , de
oplossing vragenderwijze gegeven wordt, en dus bier weder,
gelijk in bet geheele stuk, die geest van ootmoed en eenvoud
doorstraalt, welke juist ook to dezen bet kenmerk is van de
(*) Hetzelfde betoogt de Heer LDTTENBERG, in zijne bekende Proeve van Onderzoek omtrent hetArmenwezen, to weten, dat de onderstand zoo veel mogelijk in arbeid moot bestaan . Ook D E G E B AND 0 stemt hiermede overeen in zijn voortreffelijk werk : Le Visiteur du Pauvre, onlangs vertaald,
onder den titel van den Vriend derArmen, nit een liefdadig
oogmerk, to Amsterdam bij d . D . s Ij B R A N 1) r uitgegeven : de titel
echter ware beter overgezet geweest : Be Armenbezoel er of
Patroon, want juist dit betoogt de Fransche Schrijver, dat
men do Armen bezoeken moet, om do Armoede to kennen,
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waarheid en de meeste overtuiging to weeg brengt . Alle
ondernemingen wekken, zoo als de Schrijver to regt beweert,
altijd eenige botsing ; zoo men die echter maar niet opzettelijk
zoekt, is bet niet zeker, dat zij van blijvend en bednidend
nadeel wezen zal . Beter toch is bet, dat zoo vele hoofden
en handen werk vinden, dan die alien lui en ledig,
en zoo ook Gevangenen zonder werk to laten, alleen uit
vrees van winkeliers to benadeelen : dit zoude immers klein-f
geestig en bekrompen zijn. Maar bijzonder kan bet Patronaat over de Armen, wamneer men huisgezinnen werk verschaft, deze tot eenen zekeren staat van welvaart en zedelijkheid opvoeren, voordeelig werkende op de rust en de tevredenheid, bet ordelijk gedrag der ouders, toezigt op bet
schoolgaan der kinderen en op de aankweeking van de behoeftigen voor bepaalde kerkgenootschappen . Die arme menschen leven in een' kring, waarin zij meestal niets hooren, dan vloeken, tieren, razen, enz . 't Is voor hen een
schat, dat zij bij wijle betere dingen vernemen . Ook hetgeen
de Arme aan arbeid verdient, keert in do kas der winkeliers, bakkers, slagers, kruideniers enz . terug.
Hot Patronaat nogtans, wil voorts de Schrijver, zal man niet to
ver uitstrekken . ,De mensch zij niet wijzer, hij vliege niet
hooger, dan zijne krachten en vermogens toelaten . Hij verzuime of verachte bet goede niet, om het-betere, dat dikwijls alleen in zijne verbeelding bestaat . Gode alleen is bet
voorbehouden volmaakt to zijn in de liefde . - Reeds op
zichzelve wekt de bewustheid van bet toezigt van een' Patroon
of eene Patrones bij de behoeftigen eenen prikkel om iets to
doen of to laten . Zieken worden bezocht ; bij ongeval, wordt
eenige hulp verleend. Zoo ontstaat een band tusschen meeren minvermogenden , die belangrijk is . Hoe ouder men wordt,
hoe meer men menschen en menschelijke zaken gadeslaat,
hoe meer men zich overtuigd houdt, dat bet er in de wereld beter zou uitzien, indien de menschen de kunst beter
verstonden, om behoorlijk met elkander om to pan ."
Verder toont de Schrijver meer opzettelijk aan, hoe bet
Patronaat moot werken . P Geldelijke ondersteuning mag, bij
bet dadelijk toezigt, niet ontbreken, om bet laatste to beter
ingang to verschaffen, mits de behoeftige er slechts voor
werke, en do toelage strekke tot b#drage, niet tot volledig
onderhoud. Aan deze kleine toelage, voor arbeid, zal men
juist goeden en kwaden kunnen onderkennen, daar de eerste
zich zullen bevlijtigen, de laatste integendeel, als luijaards,
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het geringe al spoedig zullen minachten en zich zullen onttrekken. De kleine toelage zal ook des to minder de belangen van anderen in het maatschappelijk leven kwetsen . Zoo
is er kans, op lien eenvoudigen en gematigden voet, een
Patronaat over hat geheele Vaderland in to voeren . Over
elk tiental Armen stelle men b . v. een' Patroon of Patrones. Ten aanzien der Bedeelden, spreekt het van zelf,
dat zij onder oppertoezigt blijven van Diakonie- of Armenbesturen ; antlers zou men in eens anderS regten treden .
Voor zoo ver noodig, make men met die Besturen gepaste
schikkingen in hat belang der Armen, en doe dat tot wederzijdsch genoegen. Zoo als 't nu, over 't geheel genomen, met de inrigting der Wijkmeesters in de meeste groote
Steden gaat, is 't al hoogst gebrekkig, en de indeeling van
arme huisgezinnen bij tientallen eene proef, wel waardig
genomen to worden . Er zouden algemeene regels behooren
ontworpen to worden, naar welke de gezamenlijke Patronen
en Patronessen zouden hebben to handelen ."
Uit bet aangenomen beginsel, dat het Patroonschap slechts
toeaigt blijven moet, schijnt het Rec. to volgen, dat gemakkelijk een Patroon of eene Patrones over veel meer dan een
tiental Armen kan gesteld worden . Indien het Patronaat iets
dergelijks zal daarstellen, als b . v. de Bezoekheeren en in
den winter Wijkgeeommitteerden doen, en waartoe bij huisbezoek de Leeraar en Diakenen made aanleiding vinden, dan
zal men door het permanent verklaren van zoodanige Wijkgecommitteerden van wege de Stad, gevoegd bij eene goede
Wijkverdeeling, of andere wijzigingen, in het Armenwezen
der Hoofdstad to brengen, reeds veel kunnen winnen, en
men zal een Patronaat bezitten, of hoe men het antlers noemen wil, zonder dat juist over ieder tiental Armen een persoon als Armenverzorger noodig zij, waartoe bezwaarlijk een
genoegzaam getal geschikte Gecommitteerden zou kunnen
gevonden worden . Ter uitvoering van zoodanig plan is do
weg niet moeijelijk, indien men slechts het bestaande wijzige, en niet alles afbreken of vernieuwen wil, welklaatste
gemakkelijker met woorden dan in de uitvoering geschiedt,
en vooral in het moeizaam en uitgestrekt vak van Armenadministratie gevaarlijk, is en geen doel treft .
Van een meer algemeen gezigtspunt keert de Redenaar zich
daarna weder tot de Vereeniging : Hulpbetoon, om, ook nit het
betoogde algemeen belang, op het gewigt van het voortdurend
bestaan dier Inrigting aan to dringen . Hij wil, dat men hat
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getal van de 300 thans door die Vereeniging aan werk geholpene Huisgezinnen niet gering noeme . $ Die gezinnen maken 12 a 1500 personen uit ; en 't is geene onverschillige
zaak, aan bet leven en bedrijf van zoo velen uit lagere
standen, klein en groot, eene rigting ten goede to geven .
Zoo ook is bet hervormen van al de zestigduizend Armen
van Amsterdam een droombeeld : Beter iets dan niets yedaan . Men kan wel reusachtige ontwerpen maken, die instorten : beter een klein ontwerp, dat blijven kan . Men kan
zich wel in theorien verdiepen, en zeggen : er wonen te veel
menschen bij elkaar ; er moeten 50,000 elders been gezonden : maar dat wordt toch niet verwezenlijkt . Als ieder
doet, wat hij kan, waken vele kleinen een groot. Zoo zijn
er ook slechts vijf Bewaarscholen in Amsterdam ; er behoorden wel vijfentwintig to zijn ; maar, omdat ze er niet zijn,
zal men tech de ophef ng dier vijf niet wenscheli k keuren ."

Dusver bet eerste gedeelte van s U R I N G A R ' S onderzoek,
waaruit blijkt, waarin bet Patronaat bestaat, en hoe bet
zich uitstrekt over der behoeftigen stoffelijke en zedelijke
belangen . In een tweede gedeelte wordt aangewezen, op
welk eene wijze, in welken geest dat Patronaat behoort to
worden gevoerd . S U R I A G A R wenscb t daartoe, dat bet geschiede met eenvoud, waardigheid en zachtmoedigheid ; ten
andere, met gematigdheid ; ten derde, met vertrouwen en
moed ; en eindelijk , met eigenbelang. - Omtrent bet eerste
wordt aangetoond, dat alles hier van de wijze, waarop, afhangt .
De bezoeker der armen moet niet uit de hoogte op
den behoeftige neerzien ; dan wekt men slechts vrees, en
geene liefde. Hij moet niet afdalen tot al to groote gemeenzaamheid, waardoor achting en vertrouwen verloren gaan .
Men moet verbeteren, niet verbitteren . Men moet geene
lange zedepreken houden, maar bet hart zien to treffen ;
niet bemoeiziek zijn, om in de kleinste bijzonderheden den
leefregel voor to schrijven, want de arme schikt zich dan
gedwongen, maar bemint den bezoeker niet . Pronkt en
praalt men met zijne menschlievende, men mogt dan wel
zeggen (voegt de Schrijver er kernachtig bij) eigenlievende
bemoeijingen, dan vernedert men zich, en de behoeftigen
zien op den langen weg die scheuren, hoe fraai en blinkend
bet kleed der menschlievendheid er oppervlakkig uitzie .
Gelijk in alles, is ook hier onze goede en groote Reiland
het beste model, Hij hew'ees de grootste weldaden, en dan
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ontweek Hij de schare of verbood er van to spreken . Hoe
meer eenvoud, hoe nader men aan de waarheid is, want
waarheid is de hoogste eenvoud ; die het slechts wil, then
zal God in ieder geval het goede woord in het hart en in
den mond geven ."
Omtrent het tweede vereischte, gematigdheid, wordt voorgeschreven, .dat men niet to veel eische of verwachte . Alle
ruwheid in manieren en uitdrukkingen kan de behoeftige
niet afleggen . De meer- en minvermogenden zijn wel van
66nen bloede, maar de vormen verschillen grootelijks . De
Patroon of Patrones verge niet, dat de arme tot hem of hear
opklimme ; men dale veeleer tot den arme af. Of men al
hoogst beschaafd spreke, de arme verstaat en begrijpt het
niet, die er slechts eene kleine woorden - kataloog op nahoudt : de groote kunst is, zich to doen verstaan van den
arme. Men drage ook zijne gebreken ; beter is soma een
onhebbelijk woord, dan de geveinsde taal des armen to dulden. Voorts besta het Patronaat slechts in hulpbetoon : geen
geheel stillen van alle nooden zoeke men to weeg to brengen ; men zou teleurstelling vinden, en de zaak ware dan
ook onuitvoerbaar : maar hiervan kan men zeker zijn, dat
ook het geringste woord, onder Gods zegen, ten goede gedijen kan . Van dit beginsel uitgaande, moet er wat, en
kan er zeer veel gedaan worden . Gematigd zij men ook bij
het rekenen op de dankbaarheid der behoeftigen . Men houde
dezen dank voor uitzondering, ondankbaarheid voor den gewonen regel : Wie op dank aast, heeft ook zijn loon reeds
weg : wij alien zijn dagelijks ondankbaar aan den Schepper .
Bovendien, die to veel dank eischt, geeft den arme eenig
regt, de weldaad to vergeten . W61 to doen bij het weldoen
is eene groote kunst ! Men moet eenigen ondank oogsten,
opdat men leere wel to doen nit edele beginsels : zoo veel
dank kan men slechts verdragen, dat men lust en kracht tot
volharding in weldoen blijve houden ."
Een derde vereischte is mood en vertrouwen . Laat ons ook
hier, gelijk boven, des Schrijvers eigene meestal naive en
krachtige bewoordingen bezigen . - Zelfvertrouwen ," zegt
hij, komt bij de moeijelijke teak, om over een tiental behoeftige gezinnen toezigt to houden, wel to stade . Wie
to nederig van zichzelven denkt, zich gebeel ongeschikt
acht, verliest de geschiktheid, die hij nog bezit . Geloof
aan kracht is kracht, en : A1 doende leert men . Ook ver-
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trouwen op de Voorzienigheid meet hier vooral gekoesterd
worden . " De Heer S U R I N G A R dringt op dit gewigtig punt
roerend en overtuigend aan, en wil, dat men wel zoo
naauwgezet mogelijk berekeningen make en bet finantiele
regele, maar toch niet to zeer bezwaard zij . Hij haalt hiertoe de voorbeelden aan nit den levensloop van de liefdadige
AMALIA SIEVEKING, de weldoenster van
Hamburg, die
nooit bij eigene pogingen, zich in den bijstand van boven
vond teleurgesteld, wanneer zij hulp of moed hehoefde . Wij
voegen bet voorbeeld daarbij Van FRANKE, den beroemden
Stichter van bet Weeshuis to Halle, die dit mede zoo treffend ondervond .
In de laatste plaats wil de Redenaar, dat bet Patronaat
geschiede met eigenbelang .
De Patroon of Patrones kan,
daar hij of zij geeft, voor zichzelven veel winnen . De arme
is vaak onze leermeester op eene ontkennende of stellige
wijze ; want, staat de arme voor ons, al dadelijk zegt hij,
als 't ware, stilzwijgend tot ons : -Waarom zijt gij mijn
Patroon, en ben ik niet de awe ? Zijt gij voor dit uw voorregt wel dankbaar genoeg? Wij zijn tech nit eenen bloede !" - Is de arme eens driftig, onbescheiden, ontevreden, stilzwijgend doet hij ons tot onszelve inkeeren en vraagt
ons : . Gij berispt mij : gij doet wel ; maar kent gij uzelven
vrij van at, wet gij in mij afkeurt? Onderzoek ook uzelven !" - Is de, arme ondankbaar, beschimpt hij ons achter
den rug, stilzwijgend zegt hij ons weder : . Beproef nu uw
geduld ; vermeerder uwe dankbaarheid aan God ; doe wel,
op hoop vooral van Hem en den Verlosser to behagen ! - Naar
ook op eene stellige wijze leert ons de arme dikwerf door
zijne godvruchtige teal . Ja, uiteen' ruwen steenschieten soms
sehitterende vonken ; onder de borate en gescheurde muts schuilt
soms een helder hoofd, en onder den gelapten rok klopt
soms een hart, dat menig bewoner van een huis van drie
verdiepingen zijn hart veilig er voor ruilen ken, zonder
gevaar to loopen er bij to verliezen ." Zoo luidt de ronde
teal des Tiedenaars. .'s Menschen bestemming is," zoo vervolgt hij, datt hij arbeide aan eigene volmaking en die van
-anderen . Deze zijn geene twee op .zichzelve staande zaken
zij vloeijen ineen ; zij bieden elkaar de hand . Wie dan zichraelven liefheeft, wie zich ten goede wenscht to vormen,
,zendere zich niet of van de wereld ; hetzij gehuwd of ongehuwd, met kindoren gezegend of zich die aantrekkende,
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hij sluite zich aan een' grooteren of kleinerea kring van
menschen : daar plaatse hij zich in dubbele betrekking, sprekende als leermeester, zwijgende als leerling ; en hoe beter
leerling hij is, des to beter leermeester zal hij worden . Zoo
geeft men als Patroon zijn kapitaal van kennis en goeden
wil aan anderen ten besee, en kapitaal met dubbele en driedubbele rente keeren tot onszelve terug !"
De menschlievende Redenaar eindigt daarop met eenige
treffende toespraken zijn uitmuntend opstel, dat zoo rijk is
aan lesse*, zoo vol van liefde, zoo geheel op ondervinding
en waarheid gegrond, dat wij alles zouden dienen of to schrijven, om bet geheel naar waarde to doen kennen . Het is
klein van bestek, maar groot van zaken . In dit slot der Rede
doet s U B I N G A R hulde aan de eerste ontwerpers en oprigters
der Vereeniging Hulpbetoon, den Heere B E R G E N D A R L en
Echtgenoote to Amsterdam, aan alien, die tot hare verdere
uitbreiding medewerkten, ook aan den Vice-President, den Beer
P . H V I n E S o P E R, kort to voren als Burgemeester benoemd, en aan
de Afgevaardigden uit de Maatschappij : TotNut ran'tAlgemeen,
toenmaals opsettelijk binnen Amsterdam vergaderd, om de zaak
van bet Armenwezen to onderzoeken, en welker beraadslagingen
de Spreker wenscht, dat met eenen uitslag mogen bekroond
worden, voor het gansche Vaderland vterblijdend en heilrijk .
Ook aan de Vrpuwen, aan wier zorg de meergemelde Vereeniging is toewertrouwd, aan welke onze weldadige Koningin
een blijk barer belangstelling gegeven heeft, wordt hier
Weldoen is de poezij van bet leven, ook
daukgezegd :
voorVrouwen . Zoo men ophouden moest wel to doen, men
zoude wenscben op to houden to leven . Weldoen bindt aan
bet leven en schenkt bet eene dubbele waarde ."
Wij zouden met de vermelding dezer woorden ons verslag
kunnen eindigen, zoo wij niet nog met een woord moesten
gewagen van de herinnering, ten slotte dezer Redevoering,
sisal wil.len Ds . ajana. Hoe rijk is ook dit gedeelte aan
leering, liefde, warmte, godsvrucht, Ievenswijsheid, en ook
nun hot bewijs van de spreuk der Ouden . e dat bet hart welaprekend maakt ." Mogten ook zij , die niet, als s I(R I N G A R,
buiten den kring van de studien bleven, maar, als RIEaa,
dat voorregt smaakten, van s U R I w G A R zelven die humaniteit leeran, welke door hem zoo geheel in bet verband van
.mensehelijkheid, mensebenwaarde en mensebenmin gehuldigd
en met onverdroten ijver beoefend wordt ; mogten alien bet
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volgende ter harte nemen, wat do Redenaar zoo naar waarheid
sprak : '. Hoe hooge waarde geleerdheid hebbe , zij alleen maakt
den mensch niet eerwaardig en groot . Welk voordeel heeft de
Maatschappij van eenen kamergeleerde , die, noch bij monde,
noch in geschrifte, de vruchten van zijne diepe overpeinzingen en navorschingen anderen mededeelt ? R i it R a zette zijne
geleerdheid op rente . Hij was de man van en voor bet practische leven . Diep was hij overtuigd, dat bet menschdom
van eenen bloede is, en dat juist de behoeftige, de kranke,
de onwetende, de afgedwaalde cen voorwerp zijn moet van
des Christen's zorg en broederlijke liefde !"
Met de aanhaling dezer treffende woorden willen wij dan
nu ons verslag hier besluiten, dat breed is uitgeloopen ; maar
bet boekje, ofschoon bet slechts weinige bladzijden telt, is
zoo rijk van inhoud, dat ook onze wijduitgeloopen schets er
slechts een flaauw denkbeeld van geven kan . Men schaffe
zich dan deze Redevoering aan, en men zal zien, hoe onvolkomen en gebrekkig deze onze aankondiging is in vergelijking met dezelve. Zoo immer, dan heeft hier bij s u R I NC A R S Redevoering de uitspraak van c A T s hare voile kracht
. . . Deez' spreuke noem ick eel :
Niet dat veel is, is wel ; maar dat wel is, is veel .
Er blijft ons eindelijk nog iets to vermelden over ; en, daar
wij toch reeds voor de goede zaak de grenzen eener gewone
Boekbeschouwing, met inschikkelijk verlof der Redactie van
dit Maandschrift, overschreden hebben, willen wij bet hier
bijvoegen .
Indien iemand de goede zaak, die de Vereeniging : Hulpbetoon aan Eerlijke en V1 jtige Armoede zich voorstelt, bevorderen wil, den herinneren wij, dat thans buiten bet
Depot bij den Heer B E R G E IP D A lI L , een Magazijn van deze
Vereeniging to Amsterdam geopend is, en wel bij a . RIJFF,
op do Heerengracht hook van de Heisteeg, en men aldaar tot
geringe prijzen allerlei soort van kleedingstukken, door behoeftigen vervaardigd, koopen kan, waardoor bet debiet,
welks gemis anders een voornaam bezwaaroplevert, aanmerkelijk katl worden bevorderd . Nota's- van de voornaamste
artikelen zijn , benevens bet Verslag dezer Inrigting over bet
jaar 1841, aldaar kosteloos to bekomen . Wil men alzoo, hett j
tot eigen gebruik, hetzij vooral tot kleeding voor behoeftigen, zich iets aanschaffen, men zal dan, door die voorwerpen dliar aan to koopen, eon dubbel nut doen ! --
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Bidder der Orde van den 1Vederlandschen Leeuw, Oud - President van het Provinciaal
Kerkbestuur in Noord-Braband, rustend Predikant van
Bilvarenbeek, in zijn vsrdienstelijk leven geschetst, door
J . J . SPRENGER VAN EYK, V. D. M. Met Aanteekeningen . Te Rotterdam, by van der Meer en Verbrnggen .
1841 . In yr . 8vo . 53 bl. f : - 50 .

JACOB VAN REUSD ;EN,

Z

onder overigens de Schrijvers of de voorwerpen hunner
geschriften to willen vergelijken, is hot niet onaardig, dab
VAN DER PALM en VAN HEUSDEN, twee vrienden reeds in
hunne jeugd, beide in leven en werkzaatnheid door hunnen
behuwd-kleinzoon zijn geschetstgeworden . De laatste, schoon
slechts, gelijk beider vriend E W A L D U S K I S T (*) hem noemde, een Meijerijsche Landprediker, was een man, die veel
goods heeft gedaan, en, met verstandigen, standvastigen
ijver werkzaam, eene opzettelijke hulde verdiende. Niet alleen heeft hij zich die door zijne, meest naamloos uitgegevene, schriften waardig gemaakt, maar vooral als grondlegger der Protestantsche Maatschappij ter bevordering van welstand, eene stichting, wier inrigting evenzeer van zijn helder hoofd getuigde, als het denkbeeld een nitvloeisel was
van zijn edel hart . Van beide getuigt ook hetgeen hij in
1802 gedaan heeft in ergerlijke twisten tusschen den Kerkeraad to Gouda en den Predikant B U S S I N G H , welke hij, door
gepaste, onverzochtetusschenkomst, binnen zeer korten tijd
geheel wist to doen eindigen . - Dit stukje neemt voor den
beminnelijken man in ; maar dit doet hot ook voor zijnen opvolger, die den vereerden ontslapene zooeenvoudig, en .alzoo
juist in dqszelfs geest, huldigde . Sommigen zoudenmissehien
met ons hier iets uitvoerigers over de straks genoemde 1Ylaatschappij verlangd hebben ; wij willen ons instemmen met dit
verlangen niet ontkennen ; misschien had de Eervb . SP R E N G E R
VAN EYK redenen, om dit achterwege to laten . - Eenige
belangrijjke aanteekeningen verhoogen de waarde van dit
stukje.
(*)

Leerr . over het Geweten ; Brief aan
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Proeve van den gees, die in de Maatschappj : tot Nut van
't Atgemwenn Aeersehende is . Voorlezing door a . T . eosRED, Predikant to Grotingen . To Groningen, bii R . J .
Sehiorbeek, Jun . 1842. In gr. 8vo. 68 bt. f : - 60 .
De Eerw. a 0 S K E s, de laatste spreekbeurt zullende vervullen in de eerste halve eeuw van hot bestaan des Groningschen
Departements : tot Nut van 't Atgemeen, besloot daartoe een
overzigt to geven van het gedurende dien tijd in de leesvergaderingen voorgedragene . Do overvloed echter deed hem
besluiten, zich bij de laatste vijfentwintig jaren to bepalen,
maar dan ook alle in dien tijd voorgedragene voorlezingen
aan to stippen . Alleen de onderwerpen worden aangeroerd,
en gerangschikt, naarmate fij de Maatschappij zelve betroffen, of handelden over Godsdienst en Christendom, wijsbegeerte des levens, opvoeding en onderwijs, natuurkundige
wetenschappen, geschiedenis, levens- en karakterbeschrijving, letterkunde en poezij . De Redenaar besluit ziju verslat met eenige uitroepingen tegen diegenen, welke, vals
e oppervlakkige beschouwers, onze vereenigingen lasteren,
onze zamenkomsten beschitnpen, onze bedoelingen miskenanen, onze werkzaamheden verguizen, onze pogingen min.achten, onze beginselen verdenken, en weigeren onzen ar.beid door hunne medewerking to ondersteunen ." Men ziet, .
aan woorden ontbreekt het niet . Maar wij vragen onszelven, of al dat gescherm tegen de vijanden der Maatschappij
daAr wel to pas kwam, waar men alleen voor hare voorstanders en begunstigers sprak . En het overige - nu ja, het
is ook zoo gemakkelijk niet, de onderwerpen van meer dan
130 voorlezingen onder zekere rubrieken op to noemen en
er eon geheel van to maken . Eene lijst van alle die stukken besluit het boekje .
De titel is, den inhoud in aanmerking genomen, zonderling gekozen, en de woorden zijn wel wat hoop gesteveld.
Welligt komt het stukje ons nog wel eens to pas, wanneer
wij volstrekt geen onderwerp voor eene Nutsvoorlezing weten
to vinden . De lijst geeft keus genoeg, en zou dit nog meer
gedaan hebben, indien de Heer B0SKES haar over alle de
jaren gegeven, en voor zijne Redevoering alleen datgene ter
vermelding uitgekozen had, waardoor de geest der Maat-
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PROEVE .

sehappij helder uitkwam, met aanwijzing van dit bepaalde
oogpun t .
Do Afgestorvene in Griekenland . Ontmoetingen en opmerkingen gedurende eene Reis op de vaste kust van Griekenland en in den Archipel. Naar het Hoogduitsch . Te
Haarlem, bij de Erven F . Bohn . 1841 .
bl. f 3-60 .

D e reisbeschrijvingen van den Vorst

In gr . 8vo . 384

riCt:LER MIISEAU,

die zich onder den zonderlingen naam van dek Afgestorvene
verbergt, en wiens afbeelding, den rok rijkehjk voorzien
van allerlei ridderkruisen, dit boek versiert, zijn met -zoo
algemeene goedkeuring ontvangen, dat de trant van den
Vorstelijken Schrijver genoegzaam bekend mug geoordsyeid
worden, en de bloote aankondiging van eerie nieuwevrtnht
zijner reizen missehien reeds genoeg is, om die vale leters
to verschaffen . De Prins vernedert tijne seluiften to sterk,
wanner hij, bladz . 208, zegt : = Men woet, dat ik siechts
.vermaakshalve schrijf, en wanneer eens een leerzaam brok
" itt tnljne olla potrida- valt , dart is het looter tdeval." Naar
daarin heeft hij volkomen gelijk : . Gelijk velen onzer ge.leerde reizigers eene wezenlijke vrees en heiligen afkeer
.hebben van eens bij ongeluk onderboudend to worden, zoo
vreess ik altijd het tegendeel ." llet boek is dun ook weder
zoo rijk aan verrassende opmerkingen, luimige wendingen,
fijne oordeelvellingen, levendige beschrbvingen, aardige
zetten, en wat dies meer zij, dat niemand het onvoldaan
zal nit de hand leggen . Ielfs dat de Schrijver in de hoogste kringen van het maatschappelijke ]even to huis behoort,
hindert niet in het minste . Men vergunne ons de mededeeling van een paar plaatsen
r Doewel het (mintrealwater bij Patradschik) door toedoen
van
den Doctor sedert twee jaren gebruikt wordt, heeft toch
.
nog niemand roeping gevoeld, nn er, al ware het odk
. slechts eene loods, ten ge'nrakke der badendan bij td boowen,, en er zal ook nog zoo spoedfg nienrand aan de4en .
. De natuur legt hier alles op haar presenteerblad, moat do
.menschen willen niet toetasten, en aan helden, die een
.handje helpen, zoo als de oudheid ze opleverde, is togen* woordig almede gebrek ."
Aa 2
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DE AFGESTORVENE IN GRIEKENLAND .

.Van alles (zoo schreef een Duitsche Priester over de regering van G ALE R I U 8) moesten zware lasten betaald worden .
. De daaruit ontstane werkzaamheden en de tallooze opga.ven, waartoe de belastingschuldigen genoodzaakt werden,
.vervulden den (de) stad met een heirleger van kostbare,
. bet yolk nog meer kwellende ambtenaren, zoodat men over*al, waar men zich been wendde, niets dan wanhoop en
.klagten ontmoette . - Schreef de eerlijke Pater zoo iets
.heden ten dage, hij zoo dadelijk als een oproerkraaijer bij
A en kraag gepakt worden ; want al wat hij aanvoert, vindt
P thans weder letterlijk bier en in gansch Griekenland" [ook
daar buiten ?] , plaats, en wordt in onze rekkelijker tijden .goede orde geheeten ."
-De meeste bezuinigingsdenkbeelden bier zijn van deze
soort,
, en gelijken de klappen van eenen blinde, die ligte.lijk op bet niet bedoelde voorwerp vallen ."
De vertaling is vrij goed ; maar de duizendwerf herhaalde
font zich, voor elkander, krijgt bier op een paar plaatsen
eene belagehelijke hooding . Bladz . 47 staat : . die al de
kracht hunner longen in bet werk stelden, om zich wederkeerig to beschimpen ." Bl . 67 is bet nog gekker, waargesproken wordt van een' mierenhoop (menschen) als deze zich
bij afwisseling doodsloeg !

De Globe . Keur van Reisverhalen en merkwaardigheden
van vreemde landen en volken . Onderhoudende en belangrijke lectuur voor den beschaafden stand.

IIIde en

I Vde Deel. 1841 . Te 's Gravenhage, bij de Erven Thierry

en Mensingh .

kost f 1 - 80 .

In gr . 8vo .

Ieder Deel van 232bladz#den

Men heeft ons ook de zes laatste Nommers, uitmakende bet
derde en vierde Deel van dit Maandschrift voor 1841, ter
aankondiging toegezonden . Meer kunnen noch behoeven wij
er van to zeggen, daar beoordeeling van bet eene Tijdschrift
in het andere minder voegzaam is . Intusschen nemen wij
deze gelegenheid gaarne waar, om hetzelve den verdienden
lof to geven van aangenaam afwisselenden inhoud bij zeer
nette uitvoering . Daar, zoo als ons nit bet ontvangen van
bet begin des jaargangs 1842 bleek, de uitgevers aanmoedi-
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ging genoeg vonden om deze verzameling voort to zetten,
prijzen wij dit onderhoudende werk met genoegen aan .
De Grot van Fosto . Een Verhaal, uitgegeven door HERIII Deelen. Te Groningen, bra'
MAN VAN APELTERN .

W . van Boekeren . 1840,
f 10 - 80 .

T

1841 .

bp gr . 8vo. 1092 bt.

oevallige omstandigheden hebben de siting van ons oordeel over dezen Roman langer vertraagd, dan door ons gewenscht, of welligt door onze lezers verlangd werd . Doch
deze vertraging heeft misschien weder hare gunstige zijde,
wanneer zij nix op nieuw de aandacht van sommigen vestigt
op een werk, hetwelk onverdiend in het lot van velen zijner
broeders zou deelen, wanneer het na een of twee jaren vergeten werd, of althans of den achtergrond geranktm . De
Heer V A N A P E L T E R R (zoo dit ook al geen verdichte naam is,
naar de gewoonte van dezen tijd) had zich bij ons lezend
Publiek reeds eenen gunstigen naam verworven door zijnen
E D U A R D D A L H O R S T.
De tegenwoordige Roman lag in 1830
reeds grootendeels voor de pers gereed, en was zelfs door
den uitgever aangekondigd, als eerlang znllende in het licht
verschij nen onder den naam van E M M A VAN E I N 8 C H O T, nRar,
eene der vrouwelijke hoofdpersonen in het verhaal : KLABA
is dit misschien nog ruim zoo veel, maar MAURITS VAN SOLINGEN is het eigenlijk, om wiens lotgevallen zich de Roman
beweegt . De tegenwoordige titel is genomen naar een enke4
tooneel op het laatst van het eerste deel, en wordt overigens
door niets gewettigd, dan misschien door het Romantische
denkbeeld van grot. Indien echter de keus van den titel
ook bij eenen Roman geene onverschillige zaak is, zouden
wij van oordeel zijn, dat de onderhavige zeer ongelukkig is
gekozen, omdat die eigenlijk niets zegt . Ret verhaal verplaatst den lezer in hot eerste vierde gedeelte van de 17de
Eeuw, en is naauw verbonden met de geschiedenis van lien
tijd : de vervolging der Remonstranten, den aanslag op Prim
MAIRITSdoor de zonen van OLDENRARNEVELD, die eigenlijk
in dezen Roman de geschiedkundige hoofdzaak uitmaakt,
zoodat S L A T I US, w I L L E M P A R T H Y en anderen hier eerie voorname rol vervullen ; zelfs is een der matrozen, die den aanslag ontdekten, dERoER EwotDs, geen der minst optreden-
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deft its dit verhaal, De Sehrijver toont in de voorstelling
der karaltters eepe doorgaande getrouwheid aan de Geschiedenis, voor zoo verre deze die doet kennen, gelijk van
K A M P H U I Z EN, SLAT I U s en anderen ; of aanleiding geeft om
die to ouderstellen, zoo als do matroos en de persoon, die
hot langst ouder den aangenon4en naam van L U TI N voorkRmt. Of overigens dit tijdvak der vaderlandsche geschiedenis voor eene Historisch-Romantische behandeling geschikt
zij to achten, zullen Wij onbeoordeeld laten . Onzes inziens
treedt de }ipmausehrijvex beater Wet in eenen tijd, welks geschiedenis to bekend is, dan dat hij zich die vrijheden zou
kunnen veeoorlooven, weartoe hem vroegere eeuwen, met
den sluijer den onbekendheid omhuld, de gelegenheid geven .
Ikicli welligt nlaakt hot geheimzinnige van den bedoelden
aanslag op bet leven van Prins M A U x I T s eene uitzondering,
en floe pverigens het oordeel over het Historische in den
Roman uitvalle, niemand zal na de lezing dezer Deelen den
Meet VAN AP ELTEEI< eenen goeden aanleg, boeijende voordragt en veelzijdige verdiensten ontzeggen .
Hot vindeu van eenige oude papieren, waarin de boo£dtrekkiu der geschiedenis zouden zijn opgegeven, maakt de
ioleidiug uit . Dit is een zeer afgesletene kunstgreep, van
welken zich, betgeen ons altijd heeft bevreemd, VAN LENN P in zijue Reos van Dekama mede heeft bediend ; onze
$cllrijver zelf bezigde then insgelijks in zijnen vorigen Roman, stxalls genoemd ; bier is dat vinden van oude geschriften vgel in den aangenaam kleed gestoken, maar toch wij
hadden bet liever anders gewenscht . Zoo dunkt ons ook de
aanhe£ van den Roman minder gelukkig . Het is duidelijk to
zien, dat betgeen Hoofdstuk II--IV words verhaald niet
blotitelijk diction moet om de ofkomst van den held der gesebiedenis bekend to maken ; dan toch belloefde de toestand
van 19 A R G A a $ T H A in het branUende slot niet zoo breedvoerig
to wooden voorgesteld, en Rec . althans, ofschoon zich niet
willende beroo men zulk een' bijzonder fijnen neus ten opzigte
'sau do verwikkeling der Romans to hebben, vond al zeer
spoedig deft sleutel ; en daarmede de betrekking van T E KIA
tot n A u E I T s. Zulk eon voorverhaal herinnert ook to veel
v A N L x a H E P ' s Pleegaoou, waar iets soortgelijks het verhaal
opent .
Vat voorts de geschiedenis van den held als zoodanig aaftant, zij is op zichzelve ondorhoudend, en verheft
zieh genaeg boven het alledaagsche, onj niet vervelend to
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worden, terwijl zij niet zoo avontnurlijk is, dat men de mogelijkheid behoeft to betwijfelen . l:ehter die Grot van Fosto
is wer zmwaarschijniijk ; gelijk ook hetgeen D . III , bl . 144,
voorkotnt, dat J z R O E N, wel eenigzins afgezonderd, maar tech
in hetzelfde vertrek, in de herberg zoo onverholen over den
aanslag spreekt . Be verschillende tooneelen zijn over hot
geheel levendig geschreven . Verscheidene, zoo als vooral
die in de herberg de% vergulden Hellebaard le Rotterdam
en op het buis ten Deyl, zijn in den echten trant van W A LT E R S C 0 T T ; zoo is ook onder meerdesen het tooneel in bet
huis to Rotterdam, wear S L A T I U s zich ophield, met bijzondere levendigheid gesehilderd . Met dat ql is eenige zucht
tot wijdloopigheid en episoden niet to miskennen . Zoo doen
de levensgeschiedenissen van L U T I N en VAN T H I E N E N in het
Iste Deel en die van K A M P H U I ZEN in het Ilde Deel to weinig
tot de hoofdzaak ; zoo is het gesprek D . II, bl . 194, tusschen M A U R ITS en K L A R A al to onbednidend voor de omstandigheden, waarin zij zich met betrekking tot elkander bevonden ; zoo doet de maaltijd, Hoofdstuk 24, niets tot de
eigenlijke geschiedenis af, en strekt, gelijk veel in het IIde
Deel, blijkba ar alleen daarheen, dat 'K A M P H U I z E N ui tkome ;
zoo is de drool (D . II, bl . 102) een versleten kunstje, om
op eene fatsoenlijke manier tweemaal hetzelfde to kunnen
zeggen. Behalve deze wijdloopigheid misprijzen wij in den
Schrijver het hier en daar dooxstralende gebrek aan oorspronkelijkheid . Wij gaven boven daarvan in de inleiding
en de eerste Hoofdstukken de bewijzen op, en voegen er bij,
dat de Waarzegster eene zeer afgesletene personaadje is, en
zich door niets van hare zusters in tallooze Romans onderscheidt . Men raadplege b . v. het tooneel, waar L U TI N haar
to Rotterdam in den ouden toren bezoekt, en herinnere zich
het bezoek van TROLL met zijne dochters bij N O R N A in den
Zeeroover van W ALTER a c o T T en dergelijke tooneelen meer .
Men zou er oqk toe kunnen brengen, dat aan het slot van
het verbaal een geregeld verslag van den afloop der lotgevallen van de voornaamste personen gegeven wordt . Des
Sobrijvers zuster mogt dit verlangen, een enkele nieuwsgierige lezer bet mede doen ; maar ook deze zal bij eenig nadenketl bespottelijk meeten vinden zulke aanwijaingen van
wat er van ieder wordt to ontvangen met betrekking tot
verdiebte personen en lotgevallen, bij welke de Schrijver
het geheel in zijne hand had, of hij b. V . M A U R I Te en E M M A
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kinderen wilde doen hebben of niet . Hiertoe rekenen wij
ook, dat de verschillende personen wel eenigzins tot stijfheid toe in de rol blijven, die de Schrijver hun heeft opgedragen. Zoo is VAN T H I E N E N altijd met zijne Spaansche
spreekwoorden in de weer ; de kastelein van het huis ten
Deyl altijd met zijne Bijbeltaal, waarin hij nog al eens de
taal der Statenoverzetting spreekt, die er toen nog niet was .
Hot geniis van oorspronkelijkheid moeide ons, waar wij bet
aantroffen, to meer, omdat over het algemeen zich de Heer
VAN APELTERN gunstig onderscheidt van dat imitatorum
servum pecus, waaruit de meeste hedendaagsche - liefde
tot de waarheid gebiedt ons er hij to zeggen, vooral Nederlandsche - Romanschrijvers bestaan . Hij behoeft den gewonen dreun niet to volgen . De karakterschildering is good
volgehonden, afwisselend, en, zoo ver het personen nit do
geschiedenis zijn, getrouw . Wij hebben de aanmerking
hooren maken, dat het karakter van S L A T I U s al to zwart
is geteekend, doch zijn het daarmede niet eens, en gelooven, dat deze man, hij moge dan Predikant geweest zijn,
een lage kerel was, die den Remonstranten weinig tot eer
verstrekte, en ook ongetwijfeld niet hoog bij hen in achting kon staan . Hot herhaaldelijk wegvoeren van zijn lijk
door zijne weduwe is hier wel wat geforceerd bijgehaald,
en die weduwe maakt op het vignet van het IIIde Deel eene
afschuwelijke vertooning .
Taal en stijl zijn, over het algemeen, zeer gekuischt ;
maar daarom vallen eenige vlekken, waardoor die ontsierd
worden, to helderder in het oog . Dorst voor durfde, D . 1,
bl. 220, disch voor tafel, D . I, bl . 122 en elders ; eerbare
burgers voor eerzame, D. I, bl . 164 ; onverdraayscke voor
onverdraagzame, D . II, bl . 169 ; onderbreken, een Germanismus voor in de rede vallen, D . III, bl . 200 en elders,
zal de Schrijver zelf niet goedkeuren, even min als het overal
voorkomende Mevrouw,, dat geen titel was, zoo algemeen
in het begin der 17de Eeuw. Hot een en ander kan niet
als drukfout aangemerkt Ivorden, zoo als, om niet meer to
noemen, wel was deN eersteN grond gelegd, D . I, bl . 33,
vervulling nER moejjelijkE pligt, D . I, bl . 69, qpz . we]
zijn . Doch wij willen op kleinighedeln niet hechten . Anders
zouden wij aanmerking kunnen maken op mist en orkaan to gelijk, D . III, hl . 11 ; op een lagchend gelaat,
waarop duidelijk genoeg to lezen stond, welk een verontrus-
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tenden indruk deze voorspelling op hem maakte, D. III, bl .
134 ; op de misstelling H L A R A voor E M X A, D. III, bl . 304
op het veelvuldig gebruik van het woord verafsohuwen, dat
geen zuiver Nederduitseh is, enz .
Liever eindigen wij onze beoordeeling met de verzekering,
dat men zich de lezing van dezen in vele opzigten verdienstelijken Roman Diet zal beklagen, en met den Heer VAN
APE L TERN aan to moedigen, om zJjne landgenooten op meerdere vruchten van zijnen geest to onthalen, waarbij wij hem
den welgemeenden raad geven, dat hij zich vooral op oorspronkelijkheid toelegge en langwijligheid vermijde.
De uitvoering dezer boekdeelen is zeer net . Het eerste
Deel heeft ander papier, dan de beide overige.
Onze Voorouders, in verschillende Tafereclen gesclietst door
Mr . J . VAN LRNNEP . IIIde Deel. Te Amsterdam, bij P .
Meijer Warnars. 1841 . In gr . 8vo . 401 bl. f 4-10 .

A

Beer VAN L E N N E P gaat voort op de wijze, waarop hij
dit in de beide vorige Deelen begonnen is, om ons onze
Voorouders in verschillende Tafereelen to schetsen . Hij levert er ons in dit derde Deel wederom twee, die beide zeker
met groot genoegen zullen worden gelezen . Het eerste en
nitvoerigste is getiteld : de Koorknaap . Het verplaatst ons
in den tijd van G O D F R I E D den Noorman, toen deze met
ijzeren hand deze landstreken regeerde en het toppunt zijner
magt had bereikt. Hij geeft ons eene fraaije en levendige
voorstelling van den toestand des lands, van deszelfs ingezetenen, van deszelfs beheerschers, en van de betrekkingen,
waarin deze laatste weder tot den Keizer stonden . Geheel
beantwoordt het verhaal dan ook aan de bedoeling van het
werk, door VAN L E N N E P ondernomen, en schildert onze
Voorouders in een belangrijk tijdperk hunner geschiedenis .
De roman zelf, die tot voertuig moet dienen van datgene,
wat de Schrijver ons aangaande den maatschappelijken toestand des lands in dit tijdvak wenscht mede to deelen, is
gelukkig zamengesteld en hondt de aandacht geboeid . De
tegenstelling van het Heidenseh-Noordsche hof bij o L w I N A,
de moeder van G O D F R I E D, van de Christelijke huishouding
van B E R T R A D A, en van de hof houding Van GOD FRIED zelven, die nit staatsbelang de nieuwe Godsdienst heeft omhelsd, is zeer gelukkig . De karakters zijn goed geteekend
en boezemen belangstelling in, zoowel dat van OLWINA,
AS Van BERTRADA, van VANISSA en van GOD TRIED, van
RAVENING en den Valkenier, van den Koorknaap zelven
vooral Diet to vergeten . Dat het verloren gaan van den
knaap als kind niet volkomen duidelijk of waarschijnlijk
is, willen wij gaarne voorbij zien, en erkennen, dat wij
ook in dit verhaal weder de bekwaamheid van den Schrijver
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hebben erkend . Hot is missehien niet zoozeer in de zamenstelling van den roman, ddt zij zich vertoont . Ook bier is
bet geval, wat in do meeste romans van VAN L E N N E P is Op
to merken, dat de intrigue to gemakkelijlc en to spoedig
to doorzien is, en zich oak niet door nieuwheid bijzorrder
aaxlprijst . Het is vooral in de details, dat hij uhmunt, in
dogeheele wiize van sehrijven en voordragt, in de gesprek
ken, die hij zijnen personen in den mond legt, in zijn besohrijvingen van mensohen en plaatson, en vVat ij riieer
zouden unnen noemen . Wij tw}jfelen dan ook geenszihs,
of de Koorknaap zal met evenveel graagte worden ontVongen, als de vorige stukken van den vruchtbaren Schrijver .
Hetgeen ons vootal beviel, is ook dit, dat hij ons Moor een
tijdvak, zoo verre van ons verwijderd, zoo ruw en ongepolijst, als dat, waarin hij ons verplaatste, zooveel belang
heeft weten in to boezemen . De strijd tusschen het Christendom en de Beidensche Godsdienst, waarvan hier nog
sporen worden gevonden, draagt daartoe niet weinig bit, en
de invoering van den Noordschen Bard u A K 0 N is daarom eene
gelukkige keuze, waaraan wij bovendien enkele fraaije zangen hebben to danken . De noot, die wiJ op bl . 333 lezen,
getnigt van den goeden en j uisten tdkt des Schrijvers . liij
verklaart daar, dat hij eerst voornemens was geweest, meer
verbloemde spreekwijzen en omschrijvingen, waarvan de
iVoormannen zich gaarne bedienden, in zi,~ n verhaal to gebruiken, maar dat hij daarvan teraggehouden werd door de
aanfnerking, dat, zoo de lokale kleur er door won, de duidelijkheid er door verliezen moest . Hot is eene dwaze pedanterie, de personen, die men ten tooneele voert, in de
taal van den tijd to willen laten spreken ; dwaze pedanterie,
omdat het meestal niet dan gebrekkig lean geschiedenn en,
zoo bet volkomen gebeurde, voor een groot deel der lezers
onverklaarbaar zoude zijn . Wat zou or van worden, indien
de Yalkenier b . V . sprak in de taal van de negende eeuw ?
Zoo jets to willen doen, getnigt van weinig smaak, hoewel
Rec . zich nit de laatste tijden voorbeelden herinnert van
grootere en kleinere verhalen, die daardoor onleesbaar zijn
geworden . Het spreekt van zelf, dat men geene gevoelens
en denkbeelden in den mond van personen moet leggen, aan
wier tijd deze geheel vreemd waren ; maar overigens late
men de mensohen spreken, zoo als mensohen van hunnen
stand en hunne betrekking nu spreken .
hot tweede kortere verhaal in dit Deel, de HHnenborg,,
verplaatst ons in de tiende eeuw. Bet stuk speelt minder op
het groote tooneel der geschiedenis, maar verplaatst ons in
bet huiselijke leven, in de denkbeelden, begrippen en bijgeloovigheden van den geringeren stand van then tijd . De
Watte Woven spelen er eene groote rol in, en het geheele
verhaal zal zeker met genoegen worden ontvangen .
De Heer VAN L E N N E P nadert nu langzamerband de tijden,
w
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die voor do romantiek vruchtbaarder worden, en wij beloyen ons van zijtre verhalen veeb genoegen, als hij de ridderlijke en Grafelijke tijden in ons vaderland zal behandelen .
Wij twijfelen niet, of de deelneming van bet publiek watt
hem aansporen, om voort to gaan, en ons spoedig op nlenw
op do vruchten van zijnen geest to vetgasten . - Druk eh
uitvoering blijven zich gelijk .
Mercedes van Castilie . Een Verhaal uit de dagen van c jo1Vaar het Engelsch van J. FENIMORE COOPER .
LUMBUS .
III Deelen. Te Amsterdam, bij P. N. van Kampen . 1841,
In gr . 8vo . 818 bl . f 8 - 20.

C OOPER behoort onder de vruchtbaarste Ronmanschrijvers
van onzen tijd ; maar, gelijk bet doorgaans gaat met hen,
die veel schrijven, op verre na niet alles, wat wij vanzijne
hand ontvangen, is even good . Hij heeft zijn eigen gebied,
en doorgaans is hij daarop ook volkomen to huis . Zoo lang
his 2jich daarbij bepaalt, hebben . zijne rumens eene eigenaardige sehoonheid, die niet to miskennen is . Twee versehillende vakken van romans heeft bij met uitstekend gevolg behandeld. Hot zijn die, welke in Noord-Amerika spelen, en
die, waarin hij de zee tot zijn hoofdtooneel heeft gekozen .
De Spion behoort zeker tot de voortreffelijksten van zijne
hand . De verhalen, waarin hij ons in de bossehen van zijn
vaderland verplaatst, en do lndianen ten tooneele voert,
zu110a altijd met greet genoegen gelezenworden, en LoNGU9
wien hij nu in vijf levenstijdperken heeft ,geC A R A B I N E,
sch4lderd, heeft menigen lezer grout, belang ingeboezemd .
Ook onder zijne zeeromans zijn er verseheidene, die hoogen
]of verdienen . Yerlaat hij dit grondgebied, zoo is hij blijk-,
bear minder op zijne plaats en is minder gelukkig geslaagd .
To ontkennen is bet evenwel niet, dat er onder iijne latere romans, zelfs onder die, waar hij zich op zijn eigen
territoir bevindt, verscheidene zijn, die de vergelijking met
de vroegeren niet kunnen doorgtann . Zij dragen de blijken
van zekere uitpintting van zijnen geest, die zich in vervelende uitvoerigheid en gerektheid openbaart . Naar Recensents oordeel is dat ook in den hier aangekondigden roman
zeer zigtbaar, en hij zal niet ontkennen, dat hij do lezing
met moeite heeft ten cinde gebragt .
De keuze van bet onderwerp komt Rec . voor niet gelukkig
to zijn . Het is niet een verhaal nit do dagen van COLUMn u s, maar bet is bet verhaal van den togt zelven van c oLuMBUS. En zietdaar de verbeelding van den Romandichter
aan enge banden gelegd . Hij mag in cene geschiedkundige
zaak van dat belang geen duim breed van de waarheid afwijken, en al de bijzonderheden van den togt zijn zoo bekend,
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zoo honderdmalen medegedeeld, dat ze voor eenen roman
geene geschikte stoffe meer opleveren . Wat bij het lezen
van de geschiedenis van COLUMBUS belalg inboezemt, verveelt hier, omdat het hier misplaatst is. Dat geldt niet minder van al de IXIoeijelijkheden, waarmede de greote man to
strijden had, voor dat hij het zoo ver kon brengen, dat men
hem een pair kleine scheepjes toevertrouwde. Dat is alles
goed voor de geschiedenis, maar past niet in den roman .
Reeds van den aanvang van het boek of is deze zucht, om
het verhaal zoo veel mogelijk to rekken, zigtbaar, en de
eerste hoofdstnkken over het huwelijk van I S A B E L L A en
FERDINAND hebben eigenlijk volstrekt geene betrekking op
den roman .
Wat nu het romantische gedeelte betreft, waarmede het
historische is verbonden, ook dit heeft Ree . weinig behaagd .
De veelvuldige gesprekken tusschen x x R c E D E s, B E A T R I x en
de Koningin over COLUMBUS en zijne plannen zijn althans
niet minder langwijlig, en de spil, waarom de roman draait,
de deelneming van den held des verhaals aan den togt van
COLUMBUS onder eenen verdichten naam, is vrij zonderling ;
vooral is het noch in den geest van den tijd noch ook door
eenig verstandig Joel gewettigd, dat die deelneming~ ook na
bet welgelukken der ontdekkingsreize geheim moet biijven .
Was dat, opdat de tegenwoordighei'd van eenen Spaanschen
Grande op de kleine vloot 'aan de historische getrouwheid
van het verhaal geen afbreuk zoude doen ?
COOPER heeft het eentooliige en weinig belangwekkende
van zijne romantische inkleeding gevoeld, en daarom waarschijnlijk de episode van de zuster van den Indiaanschen
Cacique, o Z E N A , er ingevloehten . Doch of do roman zelf
daardoor wel veel gewonnen heeft, daaraan zou Rec . twij
felen . Bij hem althans wekte de gesebiedenis van de wel
niet met opzet bedrogene, maar toch ongelukkige Indiane
geene aangename gewaarwordingen op ; terwijl het ook geen
episode is, die door nieuwheid van vinding treft .
Over het geheel genomen oordeelt Ree. dus ongunstig
over dit boek als roman . Is het iemand to doen om een
verhaal van de ontdekking van Amerika to lezen, dat kan
hij hier vinden . Naar liever raadde Rec. hem aan, een
louter geschiedkundig werk over dat onderwerp ter hand
to nemen ; want aan het romantische in dit boek verliest
hij niet veel.
De vertaling is goed en de druk netjes ; het vignet kon
beter zijn : maar de Schrijver heeft to veel van het geduld
gevergd, om aan vele lezers to kunnen behagen .
N° . VI, bl . 256, reg . 18, staat cuxvR, lees cuivira .

BOEKBESCHOUWING.
Hot Leven van Jew, &tichteljk Huiabaek door u . a. A .
B o C K E•L
Th. et Phil. Dr. Ft het Hoogduitseh.
II Deelen. Te Haarlem, b~ de Erven F. Bohn . 1.81 .
In gr . 8vo . 832 bl. f 6 - 60.
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Onder de verblijdende kenteekenen van het ontwaknnd

godsdienstig leven onzer dagen behoort voorzeker ook de
belangstelling in den eigenlift-eu hoofdinhoud des Evahg ..
lies en in c a a i s T u s, deszelfs middelpunt . Hoogstwelkom
is ons daarom iedere poging, welke, onder Gods zegen,
dienen kan, om den persoon en de geschiedenis van den
Verlosser in het helderst licht to plaatsen . Niet alleen is
voor den Godgele'erde van professie de meer wetenschappelijke beschouwing van .r E z u s leven , ook van een apologetisch standpunt, in de laatste jaren tot behoefte geworden,
maar ook de beschaafde leek heeft het -refit , om to vorderen, dat de resultaten diet apologi-e worden dienstbaar gemaakt aan de vetsterking van zijn allerheiligst geloof ., Of
moet nict al de loennis, die men van het Itoofd der gem,
meente verkrijgt, dienen, om zijne laden op to bouwen in
Hem? In zooverre heeft dus de Sohrijver van het week,
dat voor ons ligt, de behoeften onzer dagen dobrficien, en
deed de Vertaler wel, het onzen landgonooten aan tb
bieden.
Het is billijk, een werk to beoordeelen uoowiel naar hit
doel, hetwelk de Schrijver verklaart beoogd to hebben ..j aid
naar de hoofdvereischten der wetenschap, waartOe het behoort . Wij weten wel, het is een stichtel~k Huaisb*k,
geen geleerde Verhandeling, die voor ons ligt ; magi svj
weten tevens, het leven van J E Z V S is in de laatste jaren
een gedeelte geworden der theologische nvetensehap t t~ri
eerie practisehe bewerking van hetzelve mage niet all,@ re=
sultaten der wetenschap kunnen gebruiken, zij mag deze1
BOEKBESCII . 1842 . xo . 9 .
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evenmin voorbijzien als ignoreren . En dat vooral bij hot
doel, dat de Schrijver zich voorstelt . »Hij wilde een te» gengif geven tegen de verwarde denkbeelden on ongeloovige begrippen, welke in zijn vaderland, vooral door onwetenschappelijke lezers, uit hot veelbesproken work van
V ST R A U S S in menigte waren geptit ." Derhalve, hij schrijft
voor menschen, die de bedenkingen van STRAUSS kennen , (dus geene onbesehaafden of onkundigen) moor of min
door dezelve zijn geslingerd, maar niet wetenschappelijk
genoeg, om die to wederleggen . Toetsen wij zijn work
aan de behoefte van zulke lezers, en to gelijk aan eenige
vereischten, die bij iedere, zelfs practische bewerking van
J E z u s levensgeschiedenis onmogelijk kunnen gemist worden .
Een der eerste vereischten, zonder welke zich goon leven
van JEZUS last bewerken, is, dat de Schrijver althans
eenig denkbeeld hebbe van chronologie der Evangelische
geschiedenis . Wij zijn met hot onzekere en moeijelijke van
zulk een onderzoek niet onbekend, en kunnen hot in con
stichtelijk Huisboek niet verlangen, dat de Schrijver ons
uitvoerig bekend make met de begiaselen, die hij in dit
opzigt heeft gevolgd ; maar hij dient tach eenige vaste methode in dit opzigt to hebben verkozen, en de practische
bewerking van de Evangelische geschiedenis moet hier hot
resultaat van wetenschappelijken voorarbeid zijn . Recensent moot bekennen, vruchteloos to hehben getracht, uit
de volgorde, waarin de Schrijver hier de Evangelische
verhalon voorstelt, jets bepaalds omtrent zijne chronologisehe voorstellingen op to maken . De wenken, die in hot
Evangelic zelf voorkomen , om vaste tijdperken to bepalen,
vond hij bijna nergens gebruikt . Do rangschikking der gobeurtei iSsen is hoogat willekeurig . B . v. Deel I, bladz. 62,
last de Schrijver hot kind J E z u s met zijne ouders, na de
voorstelling in den tempel, naar hunne woonplaats terugkeeren , (naar Nazareth derhalve) en daarop volgt dan NB . 1
het bezoek der wijzen to Bethlehem. Ja, z66 is hot gomakkelgk, de chronologische bezwaren tusschen de twee
eerste Hoofdstukkon van IATTH$US en LUCAS
over to
springen . Zoo laat hij , in Deel II , zonder eenige reden,
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de behandeling van L U c A S XVIII : 1-14 voor die van LUCAS XVI gaan . En de voorstelling van de valgordd der
verschijningen van den opgewekten J E z U s is zoo willekenrig en onbestemd, dat het vruchteloos is, hier naar orde
of regel to zoeken .
Een ander vercischte eener levensgeschiedenisvan JEZU .A
is voorzeker, dat de Schrijver toone eenige theorie zich to
bebben gekozen omtrent de verwantsehep der synoptische
.Evangelien, en derzelver verband met hot Evangelic van
JOHANNES .
Zoo alleen kan men tot cone goede harmonae
der geschiedenis opklimmen . Dan alleen zal men weten',
om wat reden en in hoeverre men aan het verhaal van den
cenen Evangelist boven dat van den anderen de voorkeut
moot geven . Tot welk een geheel ander resaltaat zal men
komen, wanneer men b . v . MATTHEUS voor de bron van
MARCUS en LUCAS houdt, dan wanneer men meent, dat
alien uit de gemeenschappelijke bron eener mondelinge
overlevering geput hebben . Ook van zulk eenen gang van
denkbeelden vinden wij zeer weinig spores? in hot work,
dat voor ons ligt . Gewoonlijk schijnt de Schrijver aan de
voorstelling van MATTHEUS de voorkeur niet to geven,
(b . v . D . I, hl . 150, 192. D . II, bl .248 en elders .) Nu,
dear hebben wij vrede mode, schoon de Schrijver geese
redenen opgeeft . Maar waarom volgt bij dan elders weder
do voorstelling van MATTHEUS b`oven die der andereEvangelisten ? B . v. waar hij volgens M A T T H. XIII alle do daar
vermelde gelijkenissen voorstelt, als ap eenmaal door JEzus uitgesproken? D. 1, bl . 337 . Waarom komt hot onderscheid tusschen den synoptischen en Johanneitchen
cnaisTUS (ook aan practische wenken zoo rijk, en aan
menschen, die van STRAUSS hebben gehoord, nict onbekend) geene enkelo maal ter sprake? Waarom wordt hot
eigendommelijko van JEZUS uitspraken bij Ton ANNESzoo
weinig aangewezen, en nimmer zelfs opgemerkt, tvaar do
uitspraken van JEZUS in die van J o HA N N B s overgaan ?
(b. v. Jon. III : 16-21 --- een dergelijk voorbeeld, JoH.
III: 31 enz ., dat wij, D . I , bl . 137, zeer ten onregte ils
voortzetting van de woorden des Doopers zien opgegeven .)
Bb 2
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Waarom, cindelijk, wordt de volgorde der gebeurtenissen ,
zoo als a o uA N x E s die voorstel ., nu eons gevolgd , en dan
weder plotseling voor die der andere Evangelisten ver-laten ?
Niet minder word hier vercischt eene, wel voorzigtige ,
maar ook grondige uitoefening van zoowel lagere als hooger6 kritiek . -- Om to, doen zien , hoe gebrekkig de resultaten dezer wetenschap hier worden opgenomen, merken wij alleen op , dat hier L U C A S II: 2, ow de moeijelijkheid der Exegese , voor onecht wordt gehouden, en
integendeel son . VIII : 1-11 als echt wordt voorondersteld, zonder dat eenige der bezwaren, tegen deze pericopa ook van exegetisch en archaeologisch grondgebied
ingebragt, in de voorstelling dezes verhaals blijken gevoeld, veel minder vereffend to zijn . Nog merken wij op,
dat die gebeurtenissen, welke als tweemaal geschied in de
Evangeliegesohiedenis worden voorgesteld, (b . v . tempelreiniging en wonderbare spijziging) hier, zonder eenigen
grond , slechts eenmaal vermeld worden , terwijl'het tweede
verhaal 6f verzwegen, 6f als cene onjuistheid van den Evangelist wordt beschouwd . Wij weten wel, dat dit niets
minder dan nieuw is, maar in eon stichtelijk Huisboek
moest zoo lets of niet geschied, of grondiger gestaafd zijn .
Niets is schadelijker voor den leek, dan ongemotiveerde
sceptische wenken .
Bovenal echter zal bet moeten blijken, dat de Schrijver
lets van xegese weet, waar hij de uitspraken en redenen
des Hecren behandelt . Wij vorderen hier niets minder,
dan een' grondigen Commentarius . Maar ook cene stichtelijke Paraphrase kan resultaten van goedle Exegese bevatten, en mag althans niets bchelzen , dat : daarmede lijnregt
in strijd is. En echter, de goede lezen leert • hier menige
uitspraken dadelijk verkeerd, althans onjuist verstaan . Gij
vraagt voorbeelden ? JE z u s heeft zich , s o H. X : 30, juist
door dit gezegdc van den Vader onderscheiden ! -- De
opvatting van bet teeken van JONA den Profeet, MATTH.
XII : 40, wordt (waarschijnlijk naar voorgang van DE
W E TT H) met eene pennestreek veroordeeld . - De redenen
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van J E z U S , MATTH . XXV, worden (U . II , bl . 322--324)
enkel overgesehreven . - JEZUS laatste gesprekken en
gebed JoH . XIV-XVII worden geheel met stilzwijgen
voorbijge,gaan . - JoH . V: 28, 29 wordt zonder reden
van eene zedeqke opstanding verklaard, alleen om den
wil van bet voorgaande . L a c KE , (om slechts dezen alleen
to noemen) then de Theol . . en Phil. Dr . s o c n E L toch
moest kunnen , had hem beter kunnen onderrigten . Had
-hij dezen nageslagen , hij zou , bij de behandeling van Jog .
VI : 54 en vervaig. , hot eten van J E Z U S vleesch en bet
drinken van zijn blood anders hebben geexpliceerd, en de
quaestie, in hoever bet Avondmaal bier den Heer voor den
geest hebbe gezweefd, niet met cen diep stilzwijgen zijn
voorbijgegaan . Hij zou dan, waar hij met LUCKE eene
verklaring van.JonII: 19 geeft , die van de Johanneischv
interpretatie vs . 21 afwijkt, althans iets tot redding van
het welbogrepen gezag des Apostels hebben moeten opmerL
ken . - Ware hij moor met de Exegese vertrouwd geweest, hij had dan, meenen wij, MATTH . XXIV niet nitsluitend van Jeruzalems verwoesting verklaard , niettegenstaandc S c H o TT hem reeds voor jaren beter had kunnen
onderrigten : hij zou demoeijelijkeplaats, MATTH . XXVII :
9, 10, nict onopgehelderd hebben gelaten, en althans
icts, al ware het slechts vier woorden, hebben gezegd,
om ons to doen raden, hoe hij b . v ., bladz . 442, Jon .
XXI: 152 (wij zouden bier honderd andere even disputabele
en even weinig opgehelderde plaatsen kunnen noemen) wil
hebben opgevat . En dit zijn slechts cenige algemeene en
onveranderlilke eigenschappen, die in geen leven van JEzUS gemist mogen worden . Toetsen wij bet werk nu aan
eenige andere eischen , waaraan bet in onze dagen tegenover dat van s T R A Us •S
beantwoorden, wij meenen er dan suet minder zwakke zijden aan to ontdekken .
Wij zouden onregt doen , wanneer wij bier eene doorloopende wederlegging van S T R A'U S S wilden verlangen .
Eene geregelde handhaving van hot nicer Christelijk standpunt , tegenovcr cone of rationalistische of mythisohe ver-
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Evangeliegeschiedenis kon hier niet plaats
vinden . Eohter meet zulk een lezen van s x z u s , als hier
voor ons ligt , to gelijk eene practisehe apologie der Evangeliegescbiedenis zijn ; dat is, alle bijzonderheden moeten
zoo worden voorgesteld, dat de grootheid van onzen Heer
geloovig worde geeerbiedigd , ook waar wij zijne handelwijze niet begrijpen ; dat de Godewaardigheid cener zaak
holder in het oog valt, ofschoon hare mogelijkheid duister
blijft ; dat den leek zelven alzoo , door de versterking zijnor heiligste overtuiging, het wapen worde in handen gegeve4, om den aanval des ongeloofs to bestrijden . Aan
doze vereischten getoetst , komt ons het work van u o c K E a
hoogst gebrekkig voor . Men vrage niet, of hot hier dan
geheel aan stiobtelijke wenken on belangrijke opmerkingen
oatbreekt? Wij zouden die vraag met de wedervraag bean6waorden, of doze, zelfs bij do schraalste behandeling
vau eon zoo verheven enderwerp, wel immer geheel kunnen ontbreken? Maar juist pm den rijkdom en de verhe •
venheid der zaak meenden wij regt to hebben, om meer
to verwachten, dan ons hier gegeven is . Oordeelt zelve!
Do grondbegrippen,, welke in do behandeling der Evang`liegeschiedenis voorkomen, en welker verschillende opvatting op de voorstelling dier geschiedenis zoo krachtigen
invloed heeft, ziju bier hoogst onjuist voorgesteld ; b. v. de
dienkbeeld-en, die de Schrijvcr hecht aan de woorden Gods
loon, Messias, Logos enz ., Zijn wonderbegrip, dat bl .
119-122 ons meer to radon dan to lezen geeft , komt ons
al hoogst onvolledig voor . Zijne voorstelling van bezetenen
als krankzinnigen moge op waarheid rusten, maar is, zoo
als zij daar ligt, veel to onbepaald, daar er niets ter verklaring van den oorsprong dezer voorstelling, of van de
verschillende vormen, waarin zij voorkomt in hot nieuwe
Verbpnd, wordt aangemerkt . Al wat tot de hoogere natuur van eH R I STU s betrekking heeft, is hoogst vaag ontwikkeld . B . v . D . II, bl . 22 zal s E z u s hot murmureren
der scharen, .rou . VI : 60, hebben vernomen (wij weten
niet waarom) door zone Goddelii ke alwetendheid . Nu
verwacht men dan althans de vermelding van die diepere
minkiiug 4er
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kennis onzes Heeren bij bijzondetheden, die daartoe veel
meer aanleiding geven ; (b . v . in de geschiedenis van n A.T H A N A e L , de Samaritaansche vrouw, de stater, den man
met de waterkruik enz .) maar bij de behandeling Bier bijzonderheden vindt men er niets van, terwijl men evenmin
de vraag beantwoord ziet, of do Her dan fangs een' meet
gewonen weg alle die vreemdschijnende bijzonderheden
hebbe vernomen . Do Schrijver zwijgt or maar geheel van .
Eon ander vereischte zal wel zijn, dat men, bij het
bewerken der Evangelische goschiedenis, de minder, gewone opvatting, die men volgt, genoegzaam handhaaft
tegen het meer gewone gevoelen, dat men zich genoopt
ziet to verlaten . Roc . vindt er hier Been spoor van . De
verzoekingsgeschiedenie moge hier ter proeve verstrekken .
Hot zal eene inwendige verzoeking zijn geweest . Regt
good . (Waarom ook niet tevens ten spiegel der dooxloopende verzoeking, waarmede J E z U s in gebeel ziju leven
to worstelen had, zoo als NASE haar zoo schoon, en zoo
rijk aan practische wenken, voorstelt .) Maar au vraagt do
leek, hoe heb ik dan hier over then Duivel to denken? is
dit dan eon Parabel? is het eon droom? was hot eene zio;verrukking? was hot een mensohelijk verzoeker? en, zoo
do verzoeking inwendig was, kwam . zij dan door eene inwerking van den boozen Geest, of nit Jazus eigene ziel?
en , in het laatste geval , hoe was dit mogelijk , bij zijne
volmaakte heili,gheid? Zoo vraagt de leek, en vindt die
vragen niet beantwoord . - Even dergelijke yoorbeelden
vinden wij in de voorstelling van Jazus lijden in Gethsemane, van zijne klagt aan het kruis, enz . enz .
Waar de Schrijver gissingen waagt, is hij niet gelukkiger. Do Gadarenen zullen JE z u s gebeden hebben, om
uit hunne landpalen to vertrekken , in het gevoel hunner
diepe onwaardigheid, even als r E T a u s, L u c A S V: 8 . -Jazus zal zich tusschen den cersten on aohtsten dag na
zijne opstanding hebben, opgehouden in hot huffs van J oHANNES, bij zijne Moeder1
En dat zon niftand der Discipelen geweten hebben l ! l
Wil men con bewijs van do opperviakkigheial, waar
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mode de Schrijver over de moeijelijkste zaken henen vliegt,
men leze de behandeling van de wijzen uit bet Oosten, de
opwekking van JAiRUS dochter, en van LAZARUS, bet
doal van den intogt van Jeruzalem, en de beschrijving van
do betrekking tusschen JEzus en J 0 HA N N E S den Dooper .
Zoo spreckt men niet, Heer BOCKEL! over zaken, die
aan de nieuwste Kritiek en Apologetick zooveel moeite
hebben gekost ! Zoo oppervlakkig en onbekookt schrijvcnde, en met eene pennestreck bergen van zwarigheden
wegcijferende - als waxen hot molshoopen , doet gij den
leeken, die »verwarde denkbeclden en ongeloovige begrippen" uit s T R A U S S geput hebben , moor kwaad dan good :
want ST R A U S S is duizendmaal grondiger dan gij !
Verder moeten in con dergelijk work, zonder noodzaak
of tegengif, geene twijfelingen in bet hart der lezers worden opgewekt . Waarom dan J o'H . 11: 1-11 behandeld,
voor or over JEZUS als Wonderdoener is gesproken ; terwiji do voorstelling der zaak , als a aanbieding van een belangrijk geschenk," ons onwillekeurig doct denken aan de
flaauwc verklaring van Prof. P A U L U S , die hier van cone
n erfreuliche Hochzeitsgabe" spreekt? Waarom, zonder
genoegzaam bewijs, het wandelen van JEzus op de zee
als cone wandeling langs het strand voorgesteld . Waarom
JOHANNES gezantschap aan JEzus, MATTH. XI, alsvrucht
van ongeloof en twijfeling beschouwd ? - Insgeligks zou
hot den Schrijver, voor zijn practisch doel, zeer geholpen
hebben , indien hij wat meer partij had getrooken van hot
nieuwste en beste, dat in zijn vaderland over hot leven van
Maar behalve eenige sporen, dat
JEZUS is uitgekomen .
hij NEANDER kent, (hij volgt then in zijne opgave van hot
zamenstel der bergrede bij M A T T H E U S en bij de verklaring
der oorzaken van JUDAS verraad, cchter zonder hem to
noemen)' zagen wij vruchteloos naar cenige proeven om ,
flat bij ook in dit opzigt hot leven van JEZUs naar de
hoogte van zijn' tijd heeft b earb .i d .
Nog iets. Bij den rijkdom der Evangeliegeschiedenis
is bet de pligt van iederen grondigen bearbeider, om bet
fijfic onderscheid, dat, bij vcclvuldige overeenkomst, tus-
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schen sommige daden en gelijkenissen des Heeren valt op
to merken , niet voorbij to zien . Maar nu vergelijke men,
wat Dr. B O C E: E L over de drie gelijkenissen, M A T T H . XIII :
44-50 voorkomende, opmerkt, en hoe weinig hij dit fijne
onderscheid heeft gevoeld ! Ook hier had x E A N D E R hem
op den weg kunnen helpen . - Of wil men een ander voorbeeld ; de overeenkomst en het verschil tusschen sommige
aan elkander verwante wonderen des Heeren, welke soms
zoo veel tot opheldering der zaak en tot versterking des
geloofs dient, wordt bijna nimmer opgemerkt . Meermalen
doet de Schrijver niets meer, dan met zijne woorden , zonder verdere opheldering, to verhalen, wat de lezer reeds
uit het Evangelic weet .
Vooral zou men in zulk een werk cenige handhaving
verlangen van die gedeelten der Evangeliegeschiedenis,
welke in den laatsten tijd door het ongeloof het stoutmoedigst zijn aangetast . Maar - wonderlijk verschijnsel l over
de waarheid van J E zu s dood, opstanding en hemelvaart,
over de geloofwaardigheid der berigten van Engelverschijningen en andere buitengewone gebeurtenissen , wordt,
naar de behoeften van den leek , geen enkel woord gesproken . Niet alleen, dat geen enkele bedenking wordt opgelost, maar zelfs die bewijzen der waarheid, die in de
Evangeliegeschiedenis zelve liggen, worden bijna niet gebruikt . Wij kunnen gerust zeggen, dat de Schrijver, hoe
nader hij aan het gewigtig slot van J E z u S eerste en tweedc
leven op aarde komt, telkens korter , oppervlakkiger en
onbeduidender wordt . In de lijdens- en opstandingsgeschiedenis vindt Recensent bij VAN DER PALM, in zijnen
Babel voor de Jeugd, nog oneindig meer grondigheid en
degelijkheid, dan in dit werk . Eene vergelijking van beide
werken op die punten zal den onbevooroordeelden hetzelfde
doen erkennen .
Ten slotte . Het groote doel eener levensgeschiedenis
van JEZUS is immers, to doen opwassen in zijne zaligmakende kennis . Vragen wij dan nu aan het slot van dit
: is ons de persoon van C HR I s TU s', is ons de onverbook
gelijkelijke Harmonic zijner Goddclijke menschheid hier
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rijker, dierbaarder, verhevener voorgekomen ? Is Hij, in
al zijne volheid, hier hoofdinhoud niet alleen van de geschiedenis , maar ook van hare practische aanwending?
Rec . zou waarlijk Iced dragon, zoo hij aan iemands stichting schade deed ; maar voor zichzelven moot hij, de hand
op hot hart, die vraag ontkennend beantwoorden . De
hooge verhevenheid van C H R r s T u s is door B o C E:E L ' s work
in geen helderder licht geplaatst, dan wat de (hier niet
verklaarde , b. v . a o n . I : 1-14) uitspraken van bet Evangelic daarover doen opgaan . Hot verband zijner verschijning met de opvoeding der menschheid tot eon Goddelijk
levee is bier, aan de hand der geschiedenis , bijua niet
ontwikkeld . Wil men cone proeve, hoe schraal de stichtelijke aanwending der geschiedverhalen kan zijn , men sla
eens Deel II, bl . 444, 445, op,, waar men in 20 regels
do toepassing op hot heerlijke XXIste H . van J O $ANNE s
vindt . Hot is voor bet overschrijven nict belangrijk genoeg . - Kortom, hot komt ons voor, dat dit work eenen
Phil. en Theol. Dr. geenszins tot room verstrekt . Rec.
althans, schoon hij slechts de helft van die titels draagt,
zou niet gaarne met zulk eon work voor den dag komen,
bij hetgeen hij meent, dat tot eene goede bewerking van
J E z u s leven vereischt wordt.
Vraagt men ons, of nu bet work tot stichting geheel ongeschikt is to keuren, wij antwoorden, neen ; maar alleen
voor hem, die nicts dan cone stichtelijke paraphrase van
j E z u s levensgeschiedenis verlangt ; en zelfs voor dozen
zouden wij aan do werken van HESS of van VAN D E R PALM
verre do voorkeur geven . Onder de menigte echter van
stichtelijke lectuur , waarmede ons publick (bij hooge
schaarschheid van wetenschappelijk-theologi,sche letterkunde) wordt overstroomd, kan ook dit work gerust eene
ongedeerde plaats naast zoo vole andere bekleeden .
Rec . kent noch den Schrijver noch den Vertaler . Hij
sprak alleen uit liefde tot de zaak en de wetenschap . Voor
minkundiMgen zeide hij reeds to veel . Deskundigen zullen
gevoelen, dat hij veel moor had kunnen en moeten zeggen .
Hij hield vele aanmerkingen nog terug , en kon de proe-
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Yen, waarmede ltij de hier gegeoenee staafde, gemakkelijk
verdubbelen . Genoeg : bleek het uit bet .gezegde, dat het
geene gemakkelijke tank is, een . (zelfs een alleen stichtelijk) leven van JEZUS in onzen tijd to bewerken, hot moge
tevens zijn gebleken, dat een welbewerkt leven van .Ezus,
waarin de resultaten der nieuwste weteasehap zijn opgenomen , cone der schoonste vruchten der nieuwere Theologie
zou wezen . Welligt echter zou de stand der wetenschap
in vole opzigten nog moeten veranderen, om rijp veer znlk
cane onderneming to zijn .
De Vertaler heeft enkele goede aanmerkingen aan het
work toegevoegd , en iedere afdeeling met toepasselijke
dichtregelen versierd . Hij besluit zijne Voorrede met Ilebr.
X1II: 8 . Wij onderschrijven die spreuk van harte , en voegen er, met betrekking tot dit work, eerie andere bij :
Philipp . 1: 18 . - Tantum .
De Kerkhervorming een zegen van God . Leerrede over
Psalm CXVIII: 27a ; gehouden op den 31 October 1841,
.door r S A A c r R r it s , Predikanf to Amsterdam . Te Amsterdam, bjj S . J . Prins . 1841 . Ingr.8vo. 4 8 bl. f :-50,
In doze voortrefelijke Leerrede wijst de Prediker aan,
dat de Kerkhervorming der XVIde Eeuw cen zegen is, emdat zij aan de H . Schrift haar onbetwistbaar gezag - aan
de openlijke Godsvereering hare oorspronkelijke eenvoudigheid - aan het geloof zijn' hechten steun - aan de Godsvrucht haar zuiver beginsel en hare juiste rigting - en
aan do hoop hare onbedriegelijke zekerheid heeft teruggegeven . Om aan to toonen, dat die Kerkhervorming een
zegen van God is, betoogt hij, dat God haar heeft voorbereid --- daargesteld -- bewaard - en bevestigd . En
eindelijk : dat God den zegen der Kerkhervorming aan ons
heeft gegeven, geeft aanleiding, om op to wekken tot
dankbaarbeid -- tot waardig gebruik maken van de voorregten, door de Hervormi.ng aangebragt -- en tot aanwen-
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ding van alles, wat men kan, om, door gepaste middelen , anderen ook in die voorregtan to doen deelen .
Wij vatten onze beoordeeling van dit stuk geheel zamen
in hot zeggen van s A L o M o : con reden op syn pas ge-

sproken is [als] gouden appelen in silvere gebeelde schalen. Spr . XXV : 11 .

Leerrede ter bevestiging van w .

A . VAN MEURS ,

als

Leeraar b~ de Hervormde Gemeente to Kampen, uitgesproken den 9 January 1842, door s .
N E T,

T . R A M,R

o N-

Theol. Doct . en Prod. to Kampen . Te Kampen,

b~ K . van Hulst . 1842. In gr . 8vo . 35 bl. ,f: - 40 .

H ot was voor den Eerw .

R A M R O N NET cone niet gemakgelijko taak, als bevestiger van den Heer VAN MEURS op
to treden . Ref. zou daarvan meer kunnen zeggen, maar
hij wil de bescheidenheid en wijsheid van den waardigen
Redenaar< eerbiedigen . De leerrede zelve is van waarheid
en wijsheid , van opregtheid en gepastheid een uitstekend
blijk . De tekst is : Een is uw 1Vleester, namel~h CHRISDaarom, zoo is hot plan, moeten wij 1) zijne leer
TUs .
verkondigen , 2) zijn voorbeeld ons ter navolging voorstellen , 3) zijne goedkeuring zoeken , en 4) ons to zamen als
zijne leerlingen beschouwen . Dunkt iemand vcelligt doze
schets min of racer zonderling, hij leze, bedenke de omstandighedcn , en oordeele dan ecrst . Zijn oordeel zal dan
van hot onze wel niet verschillen, en waarheid, wijsheid,
voorzigtigheid ruimschoots aan dit stuk toekennen . Moge
dit woord ingaan tot hot o(* en hart van zoo velen , die
den eerwaardigen Leeraarsstand onteeren, door klanken
zonder zin, Bijbelsche woorden zonder Bijbelsche waarheid op den predikstoel to brengen , daarmede zich bij de
wufte volksmenigte cenen naam maken, en de banier der
formulier-regtzinnigheid hoog in de lucht steken
Maar, als gezegd : do waardige R A M R o N N E T, gevoelende, dat CHRISTUS onze Meester is, laat met wijsheid dit
kraaijen en vlagvocren onaangeroerd . Intusschen, om cene
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bij zcker volkje geliefkoosde uitdrukking to bezigen : als
men wilde, men kon er zich b~ nederleggen!!
Ref. is nooit to Kampen geweest, en staat noch tot die
Gemeente, noch tot eenigen van hare Leeraren in eenige
betrekking .
Sapienti sat!
Dissertatio historico-medica de necessitudine, quae fuit apud
veteres inter religionem et medicinam, quam - publico
ac solemni examini submittit NOLLE DIR%s 8IJBBANDI,
Ilarlemensis . Amstelaedami, apud J. D . S~brandi. 1841 .
8vo. maj . forma. p. 216 . f 3 - 00 .

E

r wordt geklaagd, en niet zonder reden, dat de beoefening van de Geschiedenis der Geneeskunde in ons land veel
to wenschen overlaat . Het gebeurt inderdaad vrij zeldzaam,
dat onderwerpen van geschiedkundigen aard tot Academische
proefschriften gekozen worden . Men vrage toch niet : wat
but den toekomstig practischen Geneesheer de studie van
de Geschiedenis der Geneeskunde? Zij ,is immers slechts bespiegeling, en wat nut zal men van haar voor of op de practische loopbaan to wachten hebben ? Maar bestaat de Geneeskunst niet geheel door en uit de ondervinding? Het is
de beoefening van de Geschiedenis der Geneeskunde, die
de tlitkomsten van genomene proeven en gedane waarnemingen aan de hand geeft. Elk Geneeskundige beoefent in
zekeren zin de Geschiedenis, wanneer hij de ondervinding
zijner voorgangers tracht zich ten nutte to maken . Men
verstaat echter door beoefening van de Geschiedenis der Geneeskunde iets meer, dan alleen de overneming der ondervinding van anderen. Zij wordt bij eene meer gezette behandeling
de wijsgeerige beschouwing van den oorsprong, de ontwikkeling en de vorderingen des Geneeskunde ; het zij, dat men
haar in bet afgetrokkene, geheel op zichzelve staande beschouwe, of, hetwelk beter is, dat men haar in verband
met de Wereldgeschiedenis beoefene ; want in hoe uitgebreiden zin men ook de Geschiedenis der Geneeskunde behandele, zij beslaat steeds slechts`eene kleine plaats in de groote
geschiedrol der volken . Van zulk een standpunt gezien, is
echter hare beoefening geene gemakkelijke taak . llij, die
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haar beoefenen wil, moot vele voorbereidende kennis bezitten ; hij moot eenen wijsgeerigen zin hebben en tevens geen
vreemdeling zijn in het practische gedeelte. Bet mensehelijk
leven en bedrijf bezorgt den beoefenaar der Geschiedenis de
stof ; de wijsgeerige Arts bewerkt deze ten nutte der kunst,
ten voordeele van zichzelven . Welk een arbeid zou de Beer
s I J B R A N n I ondernomen hebben, indien hij het eerst opgevatte voornemen had ten uitvoer gebragt, om bij alle volken, vooral ook bij de Egyptenaren, het verband tusschen
de Godsdienst en de Geneeskunde na to sporen . Zulk een
arbeid zou zelfs de krachten van eenen D E C L EEC en F R E I N D
to boven zijn gegaan, zoo als dit nit hunne nagelatene werken blijkt . SPRENGEL ett HECEER bekennen mode nog in
veel to kort geschoten to zijn . De Beer SLJBRANDI heeft
derhalve beter gedaan, de geschiedenis van slechts twee volken der oudheid tot bet onderwerp zijner bespiegeling to
kiezen ; dp stof was reeds ruim genoeg . Bij zal het verband
tusschen de Godsdienst en de Geneeskunde bij het Israelitische yolk en bij de Grieken nagaan. Van het standpunt,
hetwelk hij zich ter behandeling van dit onderwerp gekozen
heeft, zal hij onderzoeken, welkeninvloed de kennisvan, of
het geloof aan eenen God en van het Veelgodendom op do
Geneeskunde uitoefende . Ofschoon hij zegt niet zoo Beer op de
volken als wel op deze beide vormen van Godskennis to willen
letten, zal nogtans het Israelitidche Yolk de kennis van den eenigen waren God moeten vertegenwoordigen ; terwijI de Grieken
de vertegenwoordigers van de veelheid der Goden zullen zijn .
De Grieken kunnen echter niet als bij uitsluiting tegen het
Yolk van Israel, cenig in de Geschiedenis, overstaan ; terwijl de Grieken niet het eenigste yolk waren, overgegeven
aan het Polytheismus . Bet menschdom was in meerdere of
rAindere mate ter prooije aan afgoderij, toen A E R A H A M geroepen word, om de vader der geloovigen to zijn . God verwaardigde ABRAHAM met het licht der openbaring naar de
behoefte van then tijd . Door ABRAHAM word de kennis van
den eenigen God (Monotheismus) zoo vast gegrond, dat zij
nog tot op dozen dag bij het verstrooide yolk van Israelblijft
voortduren, ja als een struikelblok schijnt to zijn voor de
aanneming van het Woord, hetwelkk bij God was en God
was . (Jon . I : 1 .) De kennis van den eenigen, waarachtigen
God ziet men dus hier slechts bij een Yolk ; terwijl de overige volken gedurende een' langen tijd den Bemel naar goed-
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dnnken met velerhande soozten van Goden (Polytheismus)
stoff'eerden. Men zou echter in twijfel kunnen trekken, of
de invloed van het Monothe'smus en Polytheasmus op de
ontwikkeling van de Geneeskunde zoo groot is geweest, als
de Schrijver then vooronderstelt, door de verdeeling zijner
Dissertatie daarvan afhankelijk to maker . In elk geval kan
de zaak (hier de Godsdienst) van de volken niet zoo gemakkelijk geheel afgescheiden worden, vooral met betrekking
tot don voortgang der Geneeskunde . Bit valt toch bij het
yolk .van Israel als van zelf in het oog .
Be Schrijver splitst zijne Verhandeling in twee hoofddeelea, gelijk gezegd is, en elk gedeelte wederotn in twee onderdeelen . Bedriegen wij ons niet, dan ligt ten grondslag
zijner verdere 'verdeeling • de inleiding tot de Ziekte'kunde van
r u L-E D-L A N D &R , die later ook de Geschiedenis der Geneeskunde, bij wijze van voorlezingen, zeer beknopt, dock onderhondend, behandeld heeft .
In de eerste onderafdeeling spreekt do Schrijver van de
betrekking der ziekten tot God, en beschouwt hij deze ais
straffen van de Godheid, welke zij door de genezing wederom ophief. Vandaar een verband tussehen Godsdienst en
Geneeskunde. Be Priesters stonden dus in betrekking tot
de Geneeskunde ; desgelijks de Profeten, de wetten van de
Mozaische Godsdienst kwamen van zelf met de Geneeskunde
in aanraking. Ten bewijze hiervan wordt de besnijdenis
aangehaald, en verder gedoeld op de wetten, welke invloed
op de leefwijze en den leefregel uitoefenden .
Waar hetVeelgodendom heerschte, kwam de Geneeskunde
order den zoogenoemden invloed der Goden, in tegenoverstelling van het Yolk , hetwelk alleen . R H o v e u , den eenigen
God, Schepper van hemel en aarde, als den 2ijthen etkende .
De Goden werden voorondersteld ook met ziekten to kunnen
straffen en ze ook to kunnen genezen . Hot Yeelgodendom
veroorloofde daarenboven, ran mannen, die gedurende hun
leven door hunne kunde wel&eners van hot menschelijk gosiacht waren geweest, na 4wdnen dood, (x'oddelijke eer to
bewijzen . Ook tusschen deze Godsdienst en de Geneeskunde
was verband ; de Geneeskundigen waren Priesters of genazen
met godsdienstige plegtigheden ; vandaar de beoefening der
Geneeskunde in de tempels .
Bit is de hoofdzakelijke inhoud der Verhandeling, en volgens deze orde ontwikkelt de Schrijver zijn onderwerp . Op-
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pervlakkig heerscht or vele overeenkomst in de beide hoofd.
deelen ; geheel uiteenloopende wordt echter de behandeling
der Geneeskunde onder het yolk van God en to midden der
andere volken . Het yolk van Israel had eene geopenbaarde
Godsdienst ; meermalen openbaarde God zich aan zijnegunstgenooten, en sprak Hij door hunnen mond tot het yolk . De
bedreigingen van God met ziekten, als straffen voor onge .
hoorzaamheid of andere overtredingen, zijn glen verdichtsel ; de Schrijver bewijst dit met aanhalingen nit de I16eken
van M o z Es (§ 2 .) Welke de aard van vele dezer ziekten
geweest zij, valt slechts to gissen ; dit doet ook niets ter
zake . Wij moeten ook niet nit het oog verliezen, dat aan
enkele personen stellig zulke ziekten werden aangekondigd,
terwijl andere het geheele yolk als rampen of plagen overkwamen ; onder deze telt de Schrijver pestilentiale ziekten
en de melaatschheid . Dat tot de cerste welligt wezenlijk
de Pest behoorde, kan wel met den Schrijver voorondersteld
worden (§ 5 .) Ret is echter ook mogelijk, dat het slechts
daarmede overeenkomende ziekten geweest zijn . De oudheid
trad niet in zoo vele bijzonderheden als de latere tijd . Enkele personen, zoo wel als het yolk, haalden zich deze op
den hals, als gevolgen hunner overtreding van de wet, door
God gegeven . Men verlieze, wil men dit alles wel beoordeelen, het standpunt van het Israelitische volk niet nit het
oog . Bet was in zekeren zin een eigenlijk bevoorregt theocratisch bestaan . In tegenstelling tot de overige bevolkte
wereld, was God hun bijzondere Regent (*) . Israel was
bet yolk, uit hetwelk eens de Logos zigtbaar zou uitgaan,
wanneer de tijd zou gekomen zijn, dat het onderscheid tusschen Jood en Griek of Barbaar, zou vervallen . Wij nemen
deze namen hier in den zin , door G R 0 T I u s daaraan gegeven ; zie Annotat . in N. T. Ep . ad Rom . C. I. Wanneer nu
God, als de Opperheer van Israel, hot met ziekten bezocht,
of enkele personen in het bijzonder eene ziekte als straf oplegde, zoo moest men zich in elk geval tot Rem wenden,
om van de kastijding bevrijd'
worden . Daar nu deze genezing middellijk of onmiddelljk van God uitging, zoo is
hieraan wel toe to schrijven, dat er van het eigenlijke der
(*) Dat dit gevoelen steeds bij de Israelieten het heerschende was, blijkt ook onder anderen uit het boek, aan
i z z a s, den zoon van s I a n c n, toegeschreven, lloofdst . XVII .
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Geneeskunst bij de Hebreers, althans van then vroegeren
tijd, nets tot ons is overgekomen . Wie in de Priesters en
in de Leviten eigenlijke Artzen zoekt, vooronderstelt to veel,
en redeneert volgens de latere wijze van uitoefening der Geneeskunde . Ze zijn, waar zij op eigen gezag handelden,
slechts als Empirici to beschouwen, door ervaring van anderen en eigene ondervinding tot eene zekere mate van kennis gekomen, vooral die hun noodig was b . v . bij de beoordeeling der melaatschheid. Wij zouden oordeelen, dat F B I E DL a IV D E R to veel onderstelt, wanneer hij zegt : , in, den Levi. ten erhalt das Yolk seine Aertze ." Het is een der moeijelijkste vraagstukken bij de beoordeeling van de Geschiedenis
der Geneeskunde, zich in den toenmaligen tijd to verplaatsen . Ook houden wij bet er voor, dat de geschiedenis der
Israelieten steeds van een eigenaardig standpunt nagegaan
en beoordeeld moet worden . Welligt heeft niemand dit
standpunt beter gekozen dan de schrandere a . a . IIEss, in
zijne Geschiedenis van het Israelitische Volk . -- Wij volgen
den Schrijver niet bij zijne uitvoerige beschouwing der Lepra . Zij is eene afwijking van zijn oorspronkelijk _plan . Ileze
wijze van behandeling had hij anders ook tot andere ziekten
moeten uitstrekken, en hoe breed was bet geheel dan Diet
uitgedijd I
In bet tweede hoofdstuk handhaaft de Schri ver de wonderkracht der Profeten, zoowel in bet opwekken der dooden, als in de door twee voorbeelden gestaafde wonderdadigo
genezing van N A A M Aft en van den Koning E Z E C a I A . Hoezeer
sommigen getracht hebben deze genezing meer als wonderbaar schijnende en van natuurlijke oorzaken afhangende to
beschouwen, mag men bet met den Schrijver er voor houden, dat zij wonderbaar waren : . Tamen mera Naamanis
.sanatio semper est habenda, quum a morbo tam universali
.non statim post lotionem, licet 8epties repetitam, curari potuisset,, nisi accidissit ALIQUID DIVINI . " Deze uitdrukking
is als zeer wel gekozen to beschouwen . Om deze redenen
zouden wij bet er echter voor houden, ook tegen bet gevoelen van IF EIEDLaNDEI, (Vorlesungen, S . 31 en 32) dat men
de Profeten niet als eigenlijke Geneeskundigen beschouwen
kan . Waartoe is dit ook noodig, wanneer men de zoo vermelde genezingen als wonderdadig beschouwt, en niet, als
met eenen slag, alle wonderen wegredeneert, omdat zij, met
de denkbeelden van den tegenwoordigen tijd niet strooken ? -BOERBESCII . 1842. so . 9,
C0
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Wat nu betreft het voorsehrift onitrent de besnijdenis, de
voorsdbriften ter bewaring van de gezondheid door spijswetten, relnigirlgen, enz . wij willen evenmin als de Schrijver in
een onderzaek treden, wat hier als Goddelijke instelling en
voorschrift moet gelden, of wat er toe to schrijven zij aan
plaatselijke gelegenheid ; dat is te-zeggen, wat nozzs zoude
noodig geaoht hebben al's voorbehoedingsmiddelen tegen ziekten, die ligtelijk door luchtsgesteldheid, voedsels enz . konden opgewekt worden, en waartegen hij als door eene Geneeskundige Staatsregellng heeft getracht to voorzien . M o z rs moet als een buitengewoon mensch beschouwd worden, die onder den bijzonderen invloed van God stond . Door
Gods Gvest bestuurd, kon hij als een waardig vertegenwoordiger der Godheid optreden, en het yolk van Israel, in een
der gewigtigste en moeijelijkstd tijdperken van deszelfs geschiedenis, leiden en besturen . De gebruiken bij andere
volken kunnen dienen, om niet overal en altijd iets wonderbaarlijks to zien, waar men uit den aard der zaak eene natuurlijke aanleiding tot doze of gene wetsbepaling kan vinden ; maar in n o z s s niets meer dan eenen schranderen wetgever, sums slimmen staatsman van lateren tijd to zien, is
strijdig met de Theocratie, onder welke het Joodsche Yolk
zich beyond . De geheele inrigting van den Joodschen Staat
is elgenaardig en eenig . Vandaar dat de beschouwing van
11etgeen geneeskundigs bij denzelven voorkomt niet altijd
volgens algemeene oogpunten kan beoordeeld worden en bij
vergelijking met andere velken aan bijzondere zwarigheden
moat onderhevig blijven . Wij moeten er echter geheel van
afzien, den Schrijver hier verder op den voet to volgen .
llij geeft in dit gedeelte vele blijven van onderzoek . Er
moot evenwel veel onbeslist blijven, omdat de Geschiedenis
hier geene ophelderingen geeft .
In hat tweede gedeelte der Yerhandeling, van zelf meer
uitvoerig, spreidt de Schrijver niet minder belezonheid en
-geleerdheid ten toon . Wij zouden zwijgen, dat hij .somwij.
len to overvloedig is geweest in aanhalingen . Ow doze re-den maken wij ook geene aanmerking, dat de Schrijver bij
de behandeling der ziekten under de Joden geen gebruik
schijnt gemaakt to hebben van de Medicina sacra by T n o-HA S sCHA"erza, ,London 1834. Ook meenen wij LINDTNBBR,
de Eiraeorstm veterum arte inedica etc ., 1774, nietvermeld
gevonden to hebben . - Wij nQllen bier de Goden ontmoe-
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ten, echter meer als wrekers . van het kwaad, hun aangedaan, minder als vertoornd over het kwaad zeif . Eene belangrijke tegenstelling met den Eenige, Waarachtigel Wanneer de oude volken natuurlijke oorzaken niet voorbijzagen,
werden daarentegen die, wier oorsprong meer verborgen
bleef, aan den invloed der Goden toegeschreven . Hoe eenvoudiger de menschen zijn, hoe meer zij zich onder dadelijken hoogeren invloed wanen . Hoe meer de kennis zich uitbreidt, hoe meer de uitkomsten der ondervinding tot een
geheel gebragt worden en eenen wetenschappelijken vorm
aannemen, en hoe meer ook de denkbeelden gelouterd wor .
den . Om deze redenen schrijft CELSUS den oorsprong van
vele ziekten reeds aan weelde en zedebederf toe . Het is dan
ook eELSES, die den Schrijver zijnen verder to volgen weg
als afbakent .
Het tijdvak, hetwelk de Schrijver zich nu ter behandeling
voorstelt, is dat, toen de Geneeskunst nog geene eigenlijke
kunst was, terwijl ook de menschen minder behoefte aan
haar hadden . Naar deze aanleiding zal hij de Dichters en
Geschiedschrijvers van then tijd raadplegen, teen men de
ziekten aau vertoornde Godheden toeschreef en van hen hulp
afsmeekte . 19aar, wat zal hier waarheid wezen, en wat is
vvx&chtsel? Zijn de Godheden der Heidenen niet geheel
verdichtsel ? Wie zal de waarheid opdelven van onder het
deksei der verdichting, daarenboven gehuld in den slaijer
der eeuwen? Geldt dit van de ziekten in het algemeen,
wat meet er gezegd worden van bijzonderegenezingen, wanneer de eene of andere Godlaeid met hare bijzondere hulp
tussehenbeiden trad? Hoe vele hier in aanmerking komen,
lezen wij § 6, bl . 99 . Welk eene ruimte voor de dichterNjke verbeelding ; maar welk een met stoppelen bezet veld
voor het onbevangen verstand, hetwelk zaken begeert, geene
kunstig verdichte fabelen ! To vergeefs zal bier de wijsbegeerte van den Hemel opgeroepen worden, om meet hare fakkel dit tijdperk to verlichten . Dewijl het getal der Godenu
net bepaald was, stond er nets in den weg, om van tijd
tot tijd hun getal to vermeerderen. Kwamen de goede gaven van de Godheden, zij, die wet deden, waxen werktuigen der Godheden ; daalde de Godheid in uitstekende menseen als zigtbaar af, zij keerden tot de Goden weder of
werden er onder opgenomen, nadat zij de Goden op aarde
zigtbaar ventegenuwoordigd badden . Zij , die op aarde den
Cc 2
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Goden reeds gelijk waren geweest door wel to doen, waarom
zouden zij die zelfde kracht niet blijven uitoefenen, nu hunne
magi zelve vergroot was? Langs dezen weg ontstond er een
naauwer verband in de hulp van gewaanden Goddelijken oorsprong, vooral tegen zulke kwalen, die als onmiddellijk van
de Godhedeli voortgevloeid waren . Van bl . 115-143 gaat
de Schrijver na, wien al de eer der vergoding to beurt is
gevallen . Wij mogen hem niet volgen, zoo wel bij zijne
kritische nasporingen , als bij de aanhalingen ten bewijze van
hetgeen door anderen gezegd is, of door hem wordt yoorondersteld . Heeft de Schrijver al bet aangehaalde zelf nagegaan, dan heeft hij eene moeijelijke taak gehad .
Uit bet gezegde verband tusschen de ziekten en de Goden
moesten gedurende eenigen tijd de Priesters de Geneeskunst
uitoefenen, en werden er dus godsdienstige plegtigheden bij
de genezino verrigt . De tempels worden de plaatsen, waar
de Geneeskunst uitgeoefend wordt, en gelijktijdig wordt zij
met den sluijer der geheimzinnigheid bekleed, , ut firmior
suaa spud aequales slaret fides ." Vergelijk hierme'de betgeen uitvoeriger beschreven wordt in bet Me hoofdstuk, do
medicine, quae in templis exercebatur . Welk een onderscheid tusschen de eenvoudig verbedene genezingen bij bet
Israelitische yolk, de hulp van Hem, die rijk is in barmhartigheid, en de caeremoniae rnysteriosae in de heidensehe
tempels ! - De Schrijver zal zich nn bezig houden met eenige
der voornaamste weldoeners kenbaar to maken, waarbij door
hem wordt gezegd : .sed hoc tamen observatum volo, non
aex eo probare posse, aliquem virum antiquissimo tempore
.non exstitisse, quod antiquissimi ejus mentionem non fa, eiant 9 " Hoogstwaarschijnlijk werd bij vele genezingen op

de verbeelding gewerkt ; echter werden er ook geneesmiddelen gebezigd (pag. 183) ; hoe eenvoudig deze mogen geweest
zijn, een geheimzinnig wags moest evenwel over deze middelen verspreid worden, want eenvoudigheid doet de kracht
van bet wonderbare tanen . Het is of alle kwakzalvers, mag .
netiseurs van zekeren stempel enz . nog steeds in de tempels
der Ouden ter schole gaan . De Priesters, om hunne kunst
to handhaven, gaven gaarne hunne Goden de eer, zoo zij
slechts de voordeelen mogten genieten . Dat er toen evenwel
ook reeds enkele slimme vogels gevonden werden, die achter de schermen traehtten to zien, blijkt nit de mededeeling omtrent c s R i o x (bl . 185 .) Ofsehoon wij den Schrijver
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g *Arne toestenimen, dal de genezingen van then tijd kunnen
gebragt worden tot die door de heelende krachten der Natuur, tot die der empirische kennis van de Priesters en van
de opgewekte verbeeldingskracht der lijders, zoo zouden wij
evenwel niet gaarne volhouden, dat niet somwijlen bet Magneti8mus kan gebezigd geweest zijn . Bet Magnetismus is toch
door x s s x s a niet uitgevonden . De vatbaarheid voor bet
Magnetismus heeft waarschijnlijk steeds in den mensch gelegen . Bet is eene in den mensch als verborgen weggelegde
kracht, eene kiem voor een toekomstig bestaan, in welke
reeds de krachten voor eene volgende ontwikkeling sluimeren ; deze hebben dus van alle tijden in den mensch gelegen ; of zij daarom echter mogen opgewekt worden, en wet
op eene wijze, zoo als zulks tegenwoordig niet zelden geschiedt, is eene andere vraag . Maar bet is onze meening
niet, om over bet Magnetismus onze gevoelens to uiten . Wij
houden bet echter voor niet onwaarschijnlijk, dat er reeds
in de oudheid partij van getrokken is . Men leze de Verhandeling van a I L D E R D IJ K in bet 5de Deel zijner Opstellen van
godgeleerden en zedekundigen inhoud . Doch wij kunnen in
geen geval ons vereenigen met bet gevoelen van Dr . T a U 8 E N,
(Versuch einer Darstellung der bibl. Krankheiten) dat de
genezingen, door onzen Beer J . C . verrigt, nit magnetischo
kracht zijn voortgevloeid . Ofschoon in C It a 18T U s de hoogste
kracht met de uitnemendste reinheid gepaard ging, gedachtig aan .I o u . 1 : 18, was bier meer dan menschelijke
kracht of vermogen.
En hiermede zijn wij aan bet einde van bet tweede gedeelte gekomen ; bet wordt door eon derde gevolgd, waarin
de Schrijver als tot eene slotsom komt, vergelijkende de Geneeskunde onder bet Mono- en Polythe-ismus . Wij erkennen
met den Schrijver den gemakkelijken overgang van de kennis
van den eenigen waren God tot afgoderij bij een zinnelijk
yolk ; eene misdaad, aan welke de zinnelijken onder de Joden zich zoo ligt overgaven, ofschoon nit deze zucht tot afgoderij hunne meeste volksrampen voortvloeijen . Deze opmerking van den Schrijver hebben wij met bet grootste genoegen gelezen . Daardoor echter wordt ook dikwijls bet
standpunt der vergelijking tusschen de Joden en andere volken zeer moeijelijk . Dat de Theocratie geenen nadeeligen
invloed op de Genceskunde uitgeoefend heeft, zouden wij
liever volhouden, dan dat bet Veelgodendom haar bijzonder
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bevorderlijk is geweest. De Geneeskunde en ook bare be..
oefenaars stonden in lateren tijd bij de Joden steeds in achting . (*) -- Dit laatste godeelte steekt bij de eerste of door
meerdere beknoptheid, waardoor het in belangrijkheid gewonnen heeft. Dit wil echter niet zeggen, dat de beide
eerste deelen van mindere waarde zijn . Uit den card der behandelde onderwerpen moest de Schrijver flier en daar nitvoerig worden ; en mogt hij al verontsohaldiging over eenige
to groote uitvoerigheid behoevon, wie zou ze hem nietgaarne, op c E s N E a's voorbeeld, toestnan ?
Deze Dissertatie is een aangenaam versehijnsel ; zij gettiigt,
dat de beoefening der Letteren met de studie der Geneeskunde kan gepaard gaan . De practische vorming behoeft niet
nit to sluiten hetgeen tot eene volledige ontwikkeling van
den Geneeskundige strekken kan. Een Aug, werkzaam
mensch, die zijnen tijd wrl besteed, kan veel to boven komen, waardoor anderen teruggehouden worden . En zoo doende wordt vereffend hetgeen anders wel eenigen ongunstigen
invloed zon kunnen uitoefelren op de aanstaande betrekking
van den Geneeskundige tot de maatschappij , waartoe hij vooral
moet voorbereid worden door vaardigheid in de eigenlijke
uitoefening der Geneeskunde .
De stijl der Dissertatie is vloeijende, en de Latiniteit, doorgaans zuiver-, getuigt van meer dan gewone welbestuarde
voorberdidende wetenschappelijke opleiding . Bat het woord
Religio bier in eenen meer nieuwerwetsehen zin gebruikt
wordt, spreekt van zelf . Bij de Ouden ga£ bet niet to kennen, wat wij gewoon zijn Godsdienst, Religie to noemen .
De Schrijver heeft zich dan ook hier en daar voor Godsdienst
van Dei cultus bediend .
Wij bedanken den Heer a ij a B AND I voor zijnen jeugdigen
arbeid, die ook den man niet onwaardig zijn zon.
(*) Men leze : Geschichte der Regenten van Juda nach
dem Exilio, 2 B . S . 449 en 169, en vergelijke de Spreuken
van a E z u s, den noon van s I E A C It , onder anderen Hoofdst . 28.

.Algemeene Geschiedenis van de Volhen en Staten der Oudheid, hunne Zeden, Staatsleven, Beschaving, lunsten
en .Litteratnur. Door Dr . s . R I ED E L . Ilde Deel. To
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Groningen, bij W. van Boekeren. 184.1 .
bi. f 4 - 50.
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flit tweeds Deel van een werk, waarvan wt den aard en
de strekking bij de aankondiging van bet eerstg genoegzaam.
hebben doen kennen, bevat de aigemeene Geschiedenis van
do Oostersche Volken en Grieken, van den Macedonischen
tijd tot op do Romeinen ; een tijdvak, niet alleen rijk in
gewigtige gebeurtenissen, maar voornamelijk opmerkens ..
waardig, uithoofde cener meerdere onderlinge nadering der
Volken, to weeg gcbragt door de overwinning van Azie,
door ALEXAN-DEA van Macedonie, en later nog meer, door
de uitbreiding der Romeinsehe heerschappij in Europa, Azie
en Afrika, bevorderd . Niets is moeijelijker, dan cene gene
gelde voorstelling to geven van do elkander snel opvolgende
en doorkruisende voorvallen, gedurende de eerste jaren na
ALRX6NDER' s flood ; en vele punten in de Geschiedenis der
of de opvolgers van then veroIn A D o c It E N en E P I G o N E N,
veraar, die de Macedonische, Syrische en Rgyptische dynastien gesticht hebben, maken de algemeene voorstelling daarvan zeer bezwaarlijk .
Bet vijftiende Iloofdstuk, waarmede dit Deel begint, bebandelt bet Macedonische tijdvak onder r s I L I r r u s eD ALE XA N D E R (359-323 voor cm) en bevat, in vier Afdeelingen,
de Geschiedenis, de Staatsinrigting, Zeden en Levenswijze,
Kunsten en Letterkunde . Bet zestiende Hoofdstuk, of bet
tijdvak der Macedonische Diadochen en Epigonen, geeft,
ook in vier Afdeelingen, bet tafereel der gebeurtenissen, die
onder de verschillende dynastien en in Griekenland vobrvielen tot op den tijd van A G I S III en C L E 0 ME N E S 111, Koningen van Sparta, van do Staatsinrigting, Nijverheid, Zeden
en Levenswijze in dit tijdvak, en tevens ook van- den toestand der Kunsten, Wetenschappen en Letterkunde gedurende hetzelve.
De daadzaken zijn bier weder, hoewel kort, in eene dnidelijke orde behandeld, zoodat men een goed Qverzigt van
bet geheel d x tijdvakken verkrijgt, die zoo riijk aan afwisselende gebet rtenissen waren. Maar voosal, zoo als in bet
vorige Deel, is dit werk belangrijk door de ui,tvoerige opzaerkingen over de Staatsinrigtingen„ Zeden, Levenswijze,
Kunsten, Wetenschappen en Letterkunde . Men verknijgt
hierdoor con aanschouwelijker denkbeeld vale den toestand en

40 4

n.

R I E D E L,

ALG . GESCti . DER ebDIIEID .

de beschaving des menschdoms in then tijd, dan door een
weer uitvoerig verhaal van oorlogen, veldslagen en verdere
voorvallen, dan hier voorkomt, zoude plaats hebben . Het
is voornamelijk hierdoor, dat de algemeene Geschiedenis van
a I E D E L zich voordeelig onderscheidt van andere werken, die
hetzelfde onderwerp als hij bebandelen . Men zoude vele en
daaronder moeijelijk to bekomene schriften moeten lezen, om
hieruit datgene to trekken, wat men hier vrij uitvoerig opgeteekend vindt . Wij kunnen dus niet antlers, dan dit werk,
bij herhaling, aan de studerende jongelingschap en can allen, die in de geschiedenis der beschaving en der klassisehe
letterkunde belang stellen, ten ernstigste aan to bevelen .
Men treft er eene volledige opgave en zelfs eene meer uitvoerige vermelding van de Grieksche Dichters, Geschiedschrijvers, Wijsgeeren en Redenaars aan, dan in menig Handboek der Grieksche Letterkunde, en de narigten over de
kunsten en kunstenaars zijn hier des to welkomer, omdat
wij in onze taal van eene algemeene Geschiedenis der Kunsten bij de oude en nieuwere Volken bijna geheel verstoken
zijn. Deze aankondiging besluitende, wenschen wij den
Schrijver lust, krachten en aanmoediging toe, om zijne
moeijelijke taak geregeld voort to zetten en gelukkig to voleindigen.
Verzanseling van Fransche woorden, uit do Noordsche talen
afkomstig of door sommigen afgeleid, b#eengebragt door
Mr. J. a . It oEIIFFT . Te Breda, bij Broese en Comp.
yr . 8vo. 399 bl. f k - 80.

In

Voornaamste Gebeurtenissen der Algemeene Geschiedenis,
gelijktijdig beschouu d tot 1832, door Mr . c. D 0 n a 8 E I F F E N,
Bidder enz . To Breda, b# Broese en Comp. In yr. 8vo .
180 bl. f 1- 20 .

D at eene verzameling van Fransche woorden, uit de Noord-

eche talen afkomstig of door sommigen afgeleid, bijeengey
bragt door den Heer Mr. J . n . 110 E U F F T, de blijken draagt
van zijne uitgebreidc taalkennis en belezenheid, behoeft niet
to worden vermeld. Dat hij verder ook eenige klaarblijkelijk
verkeerde afleidingen heeft medegedeeld, schoon alleen om
bet ongegronde van soortgelijke gewaagde etymologische gis-
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singen in bet oog to doen springen, leert ons bet Yoorberigt .
Near zon men daaronder ook moeten brengen bet opnemen
van woorden, die in 't geheel geen Fransch zijn en zelfs
naar bet Fransch niet zweemen ? Men zie b. v . op de letter
K . niet slechts de woorden Kappe en Kar, maar ook Keurbrief, waarbij staat : - oud Fransch woord, naar C ARP % aT I E R, door den Heer ROQUEFORT, L . A ., overgezet : loi de
la commune, coutume ." Keure, Keurier enz . Keucier
(Spreek uit Keusjo) is zeker nog een bastaardwoord in bet
Fransch, gelijk Grenadier b. v. in bet Nederduitsch is ;
maar Keurbrief en Keure kunnen toch met geene mogelijkheid voor Fransch worden aangezien . Kirsclien-wasser,
Kreutzer en Kwetsch - wasser zijn zuiver Duitsch . Kop is
echt Hollandsch . Kwaker en Quaker zijn zoo veel als eigennamen, de titel der belijders van zeker stelsel . Fransche
woorden, nit Noordsche talen afkomstig of daarvan afgeleid,
zijn ze Diet. De Heer H o E U F F T heeft dus eer to veel dan to
weinig geleverd .
Met zeer veel naauwgezetheid heeft de Heer Mr . D o R F
sEIFFRN zijn gelijktijdig overzigt van de voornaamste gebeurtenissen der Algemeene Geschiedenis bewerkt . Maar waarom
heeft hij bet jaar vddr C H R I s T U s, waarin hij de schepping
van den mensch stelt (3084), en dat van den Zondvloed
(2400) diet liever oningevuld gelaten ? De plotselinge afdaling in den ouderdom der Aartsvaders van ROACH tot
A E R A H A H geeft zoo veel grond, om to vermoeden , dat de
berigten van geheel een tijdvak verloren zijn gegaan . HER ER
werd 464 jaren oud, PELEG, zijn zoon of afstammeling,
slechts 239 jaren, en ouder dan ruim 200 jaren werd sedert
niemand . In dat tijdvak had juist de scheiding der volken,
ten gevolge der llabylonisebe spraakverwarring, waarin die
dan ook bestaan hebbe, plaats . Men zie Genesis X : 25, vergeleken met Hoofdst . XI : 16-26, benevens de aanteekening
van Prof. V A F D E R P A L n op VS . 19 van dat Kapittel . Alleen
op die wijze wordt bet begrijpelijk, hoe er reeds 2200 jaren
vddr C H RI ST II s een Assyrisch en een Babylonisch Rijk kan
gestieht zijn geweest, en hoe A R R A H A M in Egypte reeds een
gevestigd Rijk kon vinden, want de Zondvloed heeft dan
welligt, in plaats van 2400, wel bij de 3000 jaren vodr
e a R IST U s bet toen bestaande menschengeslacht vernietigd,
met uitzondering der weinige geredden in de Ark, en eerst
eeuwen naderhand verrijzen dan die jeugdige Monarcbijen .
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Doch daarrom zonden wij het beter hebben geaoht, zoo de
Zondvlued en de Sehepping der menschen, als toteenen vddrhastorischen tija behoorende, alithana iu zoo ver, dat men
het jaar wanneer niet kan opgeven, slechts als geheart nissen , waarvan bet tijdstip niet kan worden bepaald ., is het
gelijktj'dig overzigt waren opgenomeem
Geschiedkendige Beschr vingt der oudere en nieeuwere thane
bestaande Ridderorder, zoo in a&e buiten Europa ; bevattende deraelrer oorsprong, benaming, speeaken, ordelinten enz. Door G. L. DE aoclEMOrcT en J . BISCHOFF. VIXVIIIde Afievering . Met Afbeeldingen . Te Amsterdam,
bf J . da Cunha en C° . Per Affevering f 1-40.

Dear er weder een groot aantal Afleveringen van dit kost-

bare maar niet minder belangrijke werk het licht ziet, mag
Rec . niet langer dralen, om den inhoud van dezelve eenigzins
meer van nabij aan het Publiek bekend to waken . Vooraf
brengen wij de beide Schrijvers onzen dank voor de naauwkeurigheid, in deze Afleveringen aan den dag gelegd ; terwijl de uitvoering der nu voor ons liggende tekst en platen
alien ]of verdient, en wij bet werk beschouwen ale niet alleen een wezenlijk gemis in onze taal vergoedende, maar als
met bet werk van eenen D A M B R E V I L L E en andere buitenlanders gelijk to stellen.
Heeft Rec . aan sommige Ordebeschrijvingen, ten einde eene
drooge inhoudsopgave to vermijden, reeds vroeger jets toegevoegd, dan worde zulks door de Schrijvers niet aangemerkt alsof hij de waarde van hunnen arbeid hierdoor zoude
willen verkleinen, maar integendeel als een bewijs van de
oplettendheid, waarmede hij hun werk heeft nagegaan .
In onze vorige aankondiging (zie No . X V voor 1841, bl . 644)
zijn wij bij de Orden van Denemarken blijven stilstaan . Men
vindt er de volgende, de Orde van den Olifant, de Dannebrogsorde, en de Orde der Volmaakte Vereeniging (l'union
parfaite .) Rec. heeft al, wat op de instelling, beschrijving,
veranderingen enz . dezer Orden betrekking heeft, met vole
Auteuren vergeleken, en moet der Schrijveren naauwkeurigheid hulde doen . De Militaire en Burgerlijke Medailles
voor Verdiensten, door de Deensche Regering ingesteld, ale
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ook de der vrije R}jksstad Franlfort aan den Again, worden
bier beeehreven .
Op Denemarhen volgt Frankr#k . De Sohrijvers zijn bier
eenigermate van do volgorde naar ccH*'LTRnA afgeweken,
daat deze tusschen Denemarken en Franhrjjk de Engelsehe
Ridderurden opgeeft . De eerste der allhiervoorkomendeFran .
sohe Orden is wel Diet de oudate, maar de eerste in rang, en
wel de Orde van den Heiligen Geest . Veel belangrijks mel~
den de Schrijvers van de stichting enz . dezer Orde. W'l
kunnen ons echter niet-onthouden, nog eenige bijzonderheden hieraan toe to voegen .
De staatsiekleederen waren in vroegere tijden aan de •ineeste
voorname Ridderorden eigen ; dezelvee waren ., naar deu rijk .
dom der Orde, verschillend ; ook gaven de meerdere of
mindere belangrijke bijeenkomsten der Ridders aanleiding
tot eon praohtiger of minder prachtig en dagelijksch Ordegewaad.
Aan de Reilige Geest-Orde was vroeger hat staatsiekleed
onafscheidelijk verbonden ; en daar wij het bij de Schrijvers
Diet opgeteekend vinden, laten wij er hierdebesehrijvingvan
volgen : llet gewaad, dat de Reilige Geest-Ridders bijcolemniteiten (bijzondere feesten) droegen, bestond in een zwart
fluweelen mantel, (sommige Schrijvers melden, dat deze van
groen fluweel was) waarop vele gonden en zilveren lelien en
strikken geborduurd waren : op de linkerzijde van den mantel
was een zilveren kruis en eene duff. Zij droegen een zilver
onderkleed met oranje randen, en op het hoofd hadden zij
een zwart fluweelen mutsje met witte pluimen . (Eene afbeelding dezer kleedij vinden wij bij den meermalen door ons
aangehaalden scaooNEBEES, D . II, bl . 293 .)
Dat bet getal Ridders op honderd bepaald was, is made
blijkbaar uit een' Gedenkpenning, geslagen op de verheffing
van 74 nieuwe Bidders door LODEwIJn XIV, waardoor hat
getal van honderd werd tot stand gebragt . (Men zie de afbeelding van denzelven hij J . GOELEE, Historische Gedenkpenningen van L o D E W II K XIV .) Ook werden bij deze benoeming vier Prelaten tot Commandeurs der Orde aangesteld .
Verder vindt Rec ., hoezeer de plegtigheden van deze Orde
veel overeenkomst met die der St . Michaelsorde hebben, Dog
opgegeven, dat de Koning van Frankr#k, bij het overreiken
van den mantel aan den nieuweling, dit met de volgende
woorden deed gepaard gaan : Ordo hoc to paluda,nento sui
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fraterni contubernii involvit, ad propagationem, et columen
fidei Orthodoxae et Catholicae Religionis . Mann Regia nostrae
Militiae tesseram accipe, Sacei Pneumatis Torquem, sit tibi
in jugi memoria Servatoris Christi passio, cujus symbolism
Crucem vestibus insuendam tibi praecepimus . Annuat Christus, no quam fidem votis, et Sacramento oppignorasti fallat ;
si secus feceeis, ex albo Militiae expunctus indictas decretis
ordinis paenas experieris . - De vergaderplaats der Heilige
Geest-Ridders was in de Augustijner Kerk to Parjjs, omdat
GREGORIUS XIII hen den regel van den H . AUGUSTINUS
had aangewezen .
Bij hetgeen de Schrijvers van de nu volgende St . Michaelsorde
zeggen, wil Ree. nog iets voegen . De Ridders van dezeOrde
bezaten een staatsiekleed, dat zoowel op hunne gewone vergaderingen, als op hunne jaarlijksche feesten , moest gedragen
worden . Deze feesten werden vroeger, onder welkeomstandigheden ook , stiptelijk gehouden op St. Michaelsdag, en wel
to Mont Saint Michel in Mormandije . Het staatsiekleed bestond in een' wit zijden damasten mantel met hermelijn gevoerd en omgeslagen ; onderaan waren de strikken der Orde
van goud geborduurd ; op de schouders hing eene kap van
karmozijn flnweel (deze kap was ook geschikt om het hoofd
to dekken .) Aan dezelve werd de halsketen aan beide zijden
vastgehecht, en onder den mantel werd de karmozijnen rok
gedragen .
Van de wijze, waarop deze Ridders benoemd werden, had
Ree. ook nog iets meer verwacht . De benoeming had eerst
plaats met meerderheid van stemmen . Later echter benoemden de Fransche Koningen de Ridders naar hun welgevallen,
en na de verkiezing zonden zij een' heraut aan den nieuweling met de ridderlijke versierselen . De nieuwe Ridder werd
daarbij opgeroepen, om zelf den eed to komen afleggen ; waarna
hij in de vereeniging der Ridders werd ontvangen . Uit handen van den Koning ontving hij de halsketen met de woorden : s De Orde ontvangt u in haar vriendelijk gezelschap,
en tot een teeken geven wij u deze halsketen . God geve,
dat gij dezelve lang moogt dragen tot zijn lof en dienst en tot
verheffing der H . Kerk, tot aanwas en eer van de Orde, van
uwe verdiensten en goeden naam ! In den naam des Vaders"
enz . waarop de Ridders antwoordden : -Amen, daartoe geve
Sod mij zijne genade !"
Thans volgt de Militaire Orde van St . Louis . Bij de ver-
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eischten, welke de Schrijvers opgeven, om in daze Orde opgenomen to worden, treffen wij aan eene vijfentwintigjarige
dienst als Officier . Onder de historische Gedenkpenningen
van LoDEwtjK XII vinden wij eene 14iedaille (bl . 246) op do
installing dezer Orde afgebeeld, en aldaar treffen wij, bij de
opgaven der vereischten, de vermelding van slechts eene tienjarige dienst als Officier aan . De overige Fransche Ridderorden worden hier, alsmede de Orde van hetJulij-kruis, beschreven en afgebeeld ; ook de Kruissen en Medailles, door
verschillende Fransche Vorsten ingesteld en geslagen .
De Orde van St. George to Genua wordt weinig meer uitgereikt . Zij had hare stichting aan een bezoek van Keizer
! R E D E R I R III to Genua in 1452 to danken .
Wij vinden hier verder de Ordeinstellingen van Griekenland ; van Engeland, van welke de besohrijvingen uitvoerag,
de afbeeldingen der Ordeteekenen fraai zijn ; wijders van
Hanover, de Medailles van hat Hanseatisch Verbond, de Ridderorde van Hessen Darmstad, Hessenkassel, van den Kerkelijken Staat, en de laatste dezer Afleveringen bevat de beschrijvingen en afbeeldingen van de Ridderorden van de Nederlanden en het Groothertogdom Oldenburg. Bij die van
de Nederlanden, de Militaire Willemsorde en van dezrNederlandschen Leeuw, worden gevonden al de medailles en eerekruisen, welker stempeling en uitreiking zoo geheel in
verband met geschiedkundige herinneringen oozes Vaderlands staan.
Walt Nederlan4 betreft, hieromtrent merkt Rec . nog het
volgende aan : Velen zullen welligt denken, dat de beide
genoemde Orden, om Diet to spreken van de Orde van de
Unie, door Koning L o D E W Ij E ingesteld, de eerste zijn die in ons
Vaderland zouden zijn ingesteld geworden ; en schoon het wel
niet tot de tank der Schrijvers behoort, om van niet meer
bestaande Ridderorden to gewagen, zoo wete men, dat, volgens het zeggen van, eenige Sehrijvers, r L o R I s V, Graaf van
Holland, Zeeland en Friesland, in hat jaar 1290 eene adeb.
lijke Orde gesticht heeft, welke die van St. Jacob genoemd
word . De aanleiding tot derzelver instelling is moeijelijk to
bepalen, maar wel, dat de Graaf, in genoemde jaar open hQf
houdende in den Haag, aldaar twaalf zijner Edelen tot Bidders sloeg . Hot Ordeteeken bestond in eene halsketen van
good, volgens anderen van zilver verguld ; dezelve was met
sea sebnlpen versierd, en onderaan hing een gouden pea=
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ning, waarop de beeldtenis van den Ileilige, naar wien de
Orde genoemd was, gevonden ward .
En hiermede stappen wrj voor eene poos van dit in belangrijkheid steeds toenemende vverk af. Wanner de Sehrijvers
in onze aanmerkingen en mededeelingen fret een en ander
mogten vinden, dat hun gesehikt voorkomt, ons, bij wajze
van nalezing of opheideringen, aan het slot des geheelen
werks merle to deelen, zij hebben hiertoe velkomene vrijheid . Nader hopen wij, wanner wederom een goed getal
Afleveringen het licht zal zien, op dit werk terug tekomen .
Wij vermeenen ook nu van de waarde des werks, ter aanprijzing aan Geschiedkundigen en belanghebbenden, genoeg
to hebben medegedeeld, en wenschen dus de Sehrijvers aanmoedigfng, lust en bij voortduring goedebronnen, terafwerking hunner wezenlijk niet gemakkelijke taak .
Rloemlezing uit de Gesehriften van Dr. R . LUTHER, vertaald
door s . T . LUBLINK WEDDIE . Me Deel. Te Amsterdam,
b G . Portielje . 1841 . In gr. $vo. VIII en 3411 U. f 3 - 35.

Op dezelfde wijze, als in het eerste Deel, gaat de Beer

voort, in dit tweede eene verzameling van
merkwaardlge plaatsen nit de schriften van LUTHER, onder
de vdlgende rubrieken, naar alphabetische orde gerangsehikt,
bijeen to brengen : Joden . Kerk . (Gerneente.) Kerkgezang.
Ken leer . (Rerkelijke Instellingen.) Rerkeaders . deeding .
Kroon . Kunst. Leerrede . Leugest. Leven . Liefde . Menech .
Menscheljjk e leer. Mnzijk . Offer. Oorlog . Openbaring . Overheid, Ouders . Ouderpligt. (Opvoeding .) Pared~s . Paschen .
Rampspoed . Recensenten . Regtsgeleerden. Rouw . (Rouwklagt) .
Jtjjkdom. Seholen . Schr#vers . Sekten . {Sektengeest.) Spel.
Spotters. Spoken . (Spookversch-ijningen.) Taal .(Talen) . Tevredenheid. Toorn . (Gramschap .) Tong. Twijfelen . Tijd . Slechte
t#d, (Tjdgeest .) Diterl#kheden . (flitwendige Gebruihen .) Vaderland . ferkwisting . Verlichting. Vertaling (des B#bels) .Vertrouwen. Verzoeking . Verzoenlijkheid. Vle#er#. Vrouw. Vsjanden . Weerheid . Wereld. Wetenschap . Woeker. Wonder.
Wonderteeliene n .) Wtjsbegeerte . Wijsheid. Ziekte . Zondag . Al's toegift wordt hier nog gegeven L B T H E R' S oordeel over beroemde Mannen, Geleerden enz . uit vroegeren en lateren tijd,
namelijk over AoovsTIaUs? BERRRARDQS, C$Rj808TOnI0s,
L D B L I NK W E D DI b
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CICERO, CORVIAUS, E$A8MU8.
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GatGORIus

HI'ERONT US, HIERONYMUS VAN

don GrOoten,

PRAAG, HOMERUS, RUBZ

Keurvorat eon Saksen,
Keunvorst vain Saksen, LAREQ. V,

(JOIA XIS), JORAXlgES,

JOnANNES

FRRDR'RTK,

nELANCn-

rwON, SANZER (TROYAa), ORIGENEE, PLATO, QUINTILIANUB, SPALATINUS, TAILERUS, TERvULLIUANU8,
LUTE Eli's

Gebed op ties 1t ksdag to Worms .

en

eindelijk

$ij hot over daze verzameling gezegde in dit Tijdschrift
voor 1841, h° . XIV, bl . 610, heeft Referent thans weinig
to voegen . - Over de waarde van menig krachtig woord
des grooten Kerkhervoamers, en over de nuttigheid, om hetzelve ook nu nog nit diens zehrifben, als geurige en verkvwikkeride bloennen, den tegenwoordigen lesohouwer Ran to
bieden, zal wel goon grout verschil zjm Bier en dnar zal
men er oak vindon, die de harde kleur en den scherpen reek
des toenmaligen tijds zoo zeer behhen, of oak andere, tile
zoo mat on flaauw aijn, dot men ze Never in de vergetelheid, wearin zij geraakt zijn, zou platen hebben ; maar het
is moeijelijk, in dozen over des Versanzelkars keus juist to
oordeelen . - In hetgene, dat hij mededeelt nit LUTRZR'S
oardeel over beroemde Mannen, zal men ook nog al eons geiegenkeid hebben, om den Man to leeren kennen, die, gelijk hot aan zdllee kerakters eigen is, ligt genegen was, om
zieh a m overdrijving in sun oordeel toe to geven, zoo als
b. v . zijn hoog boven alle kerkvadecs verheflen en mast de
heilige Schrift stellen van A U G U S T I N U s, buiten welken de
anderen, zoo als hij zegt, niet veel waard zijn ; of daarentegen zijn laag 'nederzien op c R Rv s&sT oM Us, van wien hij
(bl. 314) zegt : . Hij geldt niets bij nsij ; hij issleehts een kakelaar," on wiens schriften hij (bl . 31k) nsentt eeuee groote
rwoeste verwardae menigte, eon weztgelmoes em een' zak vol
woorden, ,waar niets achter steekt ." Zoo is hat ook met zijn
nitvallen tegen R I z a o N Y M U s en E R A S M U S . - OM nogtans
den schijn niet to geven, alsof wij de waarde dezer Verzameling wilden serkleinen, of slechts naar doornen en distelen of stinkende bleemen waken, wil Referent beslaiten
met eon paar andere pleatsen made to deelen, die zich zoo
wgel em heron goeden geest, als om hare naief#ieid aanbevelen . Be eerste is ontleend nit de rubriek Sekten, bl . 185 :
+Boor en laat u gezeggen . dk verlang en smeek vooreerst,
rdat men tech mijnen naam gelieve to verzwijgen, en zioh
, Diet Lutherschen, mar Christenez uoeme, Wie is Lo-
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De leer is immers niet van mij : ik ben immers
p voor niemand gekruisigd . . P e v L U s zelf wilde niet toe.staan, dat men zich of naar hem, of naar PRTRU8 zoude
. noemen , 1 con . 111 : 4 en 5 ; hoe zon ik, nietswaardige,
nd kunnen gedoogen, dat men de kinderen van c R R I s• an
.rus naar mijnen onbeduidenden naam, die geen heil of
. zegen kan aanbrengen, noemde ? Niet alzoo, lieve vrien.den, ]oat ons alle namen en leuzen van partijschap verdel• gen, en ons noemen naar c a 118 r u s, wiens leer wij bezit.ten . " -- De andere is Hit LUTIER ' s oordeel over beroemde
Mannen, bI. 329, wear hij ziehzelven met M E L A N c R T o N
vergelijkt : . Ik bob do baeken van Magister P a I L I P P n 8
.Iiever dan de mijne, zie. ze ook liever, zoo in het Latijn,
s als in het Hoogduitseh, in veler hand, dan de mijne . Ik
.ben er toe geboren, ow tegen benden en duivels to vech• ennt en to veld to trekken ; dearom zijn mijne boeken veelal
stormende en vol krijg . 1k moet de struikelblokken en
steenen nit den weg ruimen, doornen en heggen omver• ouwen ,,h de putten dempen . Ik ben de ruwe bosch. hakker (grobe Waldrechter), die de wegen moet banen
]Den bereiden . ; maar Magister P a I LI P Pus heeft bet genoegen
.van op eene aangename en stille wijze zijn werk to vol• rengen ::b hij bouwt en plant, zaait en begiet met ver.1 naak , naar mate God hem rijkelijk zijne gaven geschon• ennk heeft. 0 die zalige tijd ."
. T HER?

Not godsdienstig onderwijs der Negerslaven en de bloei der
Kolonie Suriname in groot gevaar. Een bedenhel#k voorval in de mogel#ke gevolgen beschouwd, door ,I . ve N o U WE RKERK DR VRIEB. Te Amsterdam, b# ten Brink en de Vries.
1841 . In gr . 8vo . 27 bl. f : - 30.
IN a het een en ander over de gelukkige uitbreiding van het

l vangelie onder de Heidenen, en wel met name onder de
Negerslaven, op de Plantagien in Nederlands Westindische
Kolonien , door den arbeid der Hernhntsche Broedergemeente,
opgemerkt .t o hebben, vermeldt de Heer oIwERKERK DE
vsize in dit stukje een bedenkelijk voorval, dat in de Kolonie Suriname heeft plaats gehad, waardoor bet godsdienstig onderwijs voor die kiasse van menschen en zelfs de bloei
der Kolonie in de gevolgen groot gevaar loopt ; namelijk,
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dat de Administratie van eenige Plantagien aldaar de kinderen der Negers van de scholen, tot derzelver onderwijs bestemd, eensklaps teruggeroepen heeft, en dat deze
voorloopige maatregel door de eigenaars to Amsterdam, hoewel met weerzin, maar nogtans uit noodzakelijkheid goedgekeurd is . Als reden hiervan wordt opgegeven,
dat elf
.der meest beschaafde Christen-Negers, die alien konden
.lezen en schrijven, naar de Engelsche Kolonien Berbice en
Demerary waren ontvlugt, om aldaar als vrije daghuurders
to werken," die, volgens een later berigt, door een tWintigtal anderen wareis gevolgd . Hieruit is dus natuurlijk de
vrees ontstaan, dat de, medegedeelde kennis en beschaving
ook de overigen bewegen zal, om die voorbeelden to volgen ;
maar dan ook, dat de maatregel, om dit voor to komen, in
een ander opzigt schadelijk zal zijn, door tot een ander ongelukkig uiterste to brengen, namelijk de Negerslaven eindelijk van
alle onderwijs verstoken to laten . - De Schrijver, hierdoor bewogen, is edelaardig op middelen bedacht, om dit gevaar
of to wenden, en slaat tot dit einde eene verstandige en onder billijke voorwaarden in het werk gestelde emancipatie der
Negerslaven voor. Intusschen word hij bierin reeds voorgekomen door een stukje van Mr. J . DE NEUFVILLE, AZ ., de
vrijlating der slaven, in hare gevolgen beschouwd, en op do
Nederlandsche Volkplantinyen toegepast, hetwelk hij met

alien lof vermeldt ; maar omtrent de wijze, waarop die vrijlating zou kunnen en moeten geschieden, verschilt bij van
den Schrijver, geeft zijne gronden op, en stelt vervolgens
voor, hoe hij zelf meent, dat die thans vooral noodzakelijk
geworden maatregel zou kunnen uitgevoerd worden . Referent acht zichzelven niet bevoegd genoeg, om over het voorgestelde middel, uit een financieel en commercieel oogpunt
beschouwd, wel to oordeelen : bierin wil hij zijn oordeel
aan dat van den met handel- en kolonie-zaken bekenden, en
tevens voor de godsdienstige belangen der menschheid welmeenend gezinden VAN OIWERKEEK DE YEIEs gaarne onderwerpen : de groote bedoelde zaak zelve alleen uiteen menschlievend en Christelijk-godsdienstig oogpunt, ja zelfs : bij de
plaatshebbende omstandigheden, in het belang der Nederlandsche Volkplantingen beschouwende, kan hij niet anders
dan zijnen volkomen bijval aan de wenschen en pogingen des
geachten Schrijvers geven, en hopen, dat de genen, die
A d
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met de mnagt daartoe voorzien zijn, ook den wil molten hebben, om dezelve tot stand to brengen . - Het is ook (om er
dit nog bI3 to voegen) bijkans ongerijmd, dat de genen, die
eene Godsdienstleer belijdcn, als die des Evangelies is, welke
voorzeker de slavernij niet begunstigt, dezelve, nevens andere kdndigheden van de maatschappij der vrijen, aanhunne
onderhoorigen laten mededeelen, en hen echter niet, op
eene verstandige en voorzigtige w'ijze, tot bet genot diet
vrijheid brengen, waarop zij als mcnschen en Christenen
aanspraak hebben . - Referent wenscht dus allezins, dat dit
stukje, en hierdoor bet gewigtige daarin behandelde onderwerp, de aandacht moge trekken van alien, die daarop eenigen invloed kunnen hebben, en dat alzoo zulk eene volkomene vrijlating van de nog bestaande slaven, en zulk eene
afschafling van den geheelen verfoeijelijken slavenhandel moge
plaats grijpen, die noch voor do maatschappij gevaarlijk,
noch voor de wederzijdsche belanghebbendenschadelijl :, maar
aan hot duurzaam heil der menschheid, van welke kleur of
stand zij oolc zijn moge, en aan de uitbreiding en weldadige
uitwerking van de Leer aller Volken dienstbaar is.
`Ltiimige Reis langs den Ran. Door T If 0 n A S non D . Vit heat
Engelsch . Met Houtsneeplaten . Te A7nsterdaoa, bij G . J . A.
Beijerinck . 1840. In gr. 8vo . 337 bl . f 5 - 10.

A

lzoo heeft UE . bet boek gelezen ? - Om u to dienen . Wel komaan, dan moot ik eons weten, hoe lIE . or over
denkt . Biecht op. Vindt gij bet niet prettig geschreven?Hot is over bet algemeen zeker nog al onderhoudend . -En die oude Ileer dan, die zoo vele jaren bezig is geweest
met subiet sterven, en voor zijne gezondheid een Rhijnreisje gaat doen ? En die kluchtige brieven van Martha ? Ran ik zoo heel kluchtig niet vinden . - Hoezoo? - Omaat bet ellendige overdrijving is van sleehte spelling, en
omdat in die spelling alleen hot keukenmeidachtige van die
brieven steekt, daar overigens do Schrijver verzuimd heeft,
stijl en denkbeelden insgelijks to keukenmeidiseren. - Er
Is van aan : vindt gij dan de brieven van tante Martha in
ddb Willem Levend gepaster? - Een boel . - Naar daar
tljfi tooh nog al aardige zetten in bet book . -- Ook bet
bespottelijk maken van Holland en de Holktnders P -- Nu
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.a, maar 't zijn Rngelschen, die hot sdluijvesw In flan die
vertelling van den kleermaker to Bonn
s op verve
rra bet minste niet . -- Er is toch veel aardigs en kludhtagv
in . - Gij hebt gelijk ; maar is dot luim ? humour F a rER .vz
b. v.-- Aha ! wilt gij daarheen? Naar apes is oak bier , geeaa
boert . - Neon, b . v . hetgeen gij bladz . 200 ene . leest over
den zelfmoord, waarover waaraehtig een Ertgelachruan VA
zwijgen meg . -- Zeg mij eens even ; gij zit er oak geweesti
is dot zoo met de afpersing van vreemdelingen .aan den ilhr, s,,
als bladz . 192 shat? --- Ik heb bet niet knnnen ontdekken ; maar gij moet in bet cog houden, .dat hot overdrijven
non bet genre eigen is, en aoo•n . . . - Heett, naar mijne
gedaehten, zijne natie een zeer sleobt compliment .gerna
over den belagchelijken reislust, qua reislust, van velea
banner . Naar nog eene vraag. Gaut de ion aehter Dkren..
1rreitstein onder? - Bat is naarmate wear men is. - Van
den Rhjn to &ien . - Zeker niet ; den dealt zij links of,
en schijnt haven gloed in de golven van bet Laache.r meer
to willen koelen . Naar hoe komt gij aandiemallevraag?Omdat bet in bet book stoat ; sla bladz. 179 moar eens op.
Kort en goed, wat dunlct u van de luimige IUa ju-reie? bat zij hiet luirnig, maar toeh bier en dear zeer aardig,
en voor gemengde Leesgezelsehappen zeer gesehikt is .
kunt haar daarvoor gerust aanbevelon . Zegt hot voort!
ale Gjouzver. Fragment eetrer Tunkscke Yertelling . Na rhat
Engelsch van Lord BPRON, door J . J. L . TEN YAvE . Tie
Dordrecht, bj van Houtrijve en Bredius . 1840 . In yr. '8co.
127 bl. f 2 - 20 .

D e late nankondiging van dit boek vinde daacin hare ver-

schooning, dat Rec . verwacht had, nog eene andere vertaling van dit stuk van s Y a oa, zoo hij zieh niet bedriegt, kort
no die van den Noer TEN K A rE in bet licht versehenen, to
zullen moeten beoordeelen . Hij had ze den met elkander
kunnen vergelijken en de betrekkelijke wdavde der beide everbrengingen doen kennen . Be andere vertaling is hem evenwel niet ter hand gel-omen, en hij wil daarom niet longer
uitstellen bet werk van den Heer TE-A KATE to heoordoelen .
Vooraf cen enkel woord over de house van bet stuk . Ree.
is een gmdt bewonderaar van a va o n'epo@zij, en •erkent game
Dd 2

416

J . J . L. TEN KATE

de dichterlijke verdiensten van het hier geleverde verhaal .
Doch minder dan andere stukken zon hij juist dit stuk ter
vertaling geschikt hebben geacht . Ret geweldig fragmentarische van dit gedicht, waardoor de zamenhang, niet dadeIijk duidelijk in het oog valt, en over het geheele iets raadselachtigs blijft verspreid, geeft aan hetzelve het voorkomen van onafgewerkt, los daarheen geworpen to zijn . In
zekeren zin is dat ook zoo . In den eersten oorspronkelijken vorm telde dit dichtstuk slechts vierhonderd regels ; onder het drukken en bij de latere uitgaven groeide dit getal
aan tot veertienhonderd, en BYRON zelf wist tussehenbeiden
niet, waar bij de nienwe regels zoude invoegen . Verkieslijker zou Rec. het daarom geacht hebben, indien een ander
stuk, b . v . the 'Corsair, ter vertaling ware gekozen . In.tusschen, verre is het er af, dat Rec . de dichterlijke waarde
van dit verhaal zou willen ontkennen . Integendeel, hij beaamt ten voile den lof, door den Vertaler aan den oorspronkelijken Dichter toegezwaaid . Dear zijn stukken in, die zoo
schoon, zoo rijk van denkbeelden, zoo krachtig en stout van
uitdrukking zijn, dat zij alleen genoegzaam zouden wezen,
om den echten Dichter to doen kennen . Er is eene diepte
van gevoel, eene hartstogtelijkheid in den Giaour, die den
vollen rijkdom van B Y R O N ' s latere stukken verraden : dit
stuk, namelijk, opende de reeks van zijne Oostersche
verhalen .
Rec. heeft hier dus minder met den vorm en de zamenstelling van het oorspronkelijke, meer met de vertaling to
maken . Hij vertrouwt, dat hij aan liet Nederlandsche publiek
niet zal behoeven to zeggen, dat het stuk van BYRON zeer
verdient gelezen to worden . Van den Heer TEN KATE verwacht men eene goede, gemakkelijke versificatie, en ook
in dit opzigt zal de lezer zich niet teleurgesteld vinden .
De verzen laten zich aangenaam lezen, en wie met het
oorspronkelijke onbekend is, zal misschien met het gegevene zeer to vreden zijn . Naar hij wane niet, dat hij
zich daardoor een denkbeeld van BYRON's stijl en dichttrant
kan maken . Daarvoor is de vertaling van TEN KATE ten
eenemale ongeschikt . Hij vindt het, zoo het schijnt, veel
gemakkelijker, om bet oorspronkelijke to verbreeden, de
kortheid en de kernachtigheid door onophoudelijke toevoegselen weg to nemen, en het eigenaardige van B Y R O N's dichttrant en versificatie daardoor to doen verloren gaan . Het
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stuk is honderden van regels langer den het oorspronkelijke, en daardoor heeft het aan kracht, aan pathos dikwijls veel verloren . Dat dit geene opgeraapte beschuldiging
is, zal Rec . met ettelijke voorbeelden toonen . Hij zal ze
niet uitkippen, maar met do eerste bladzijden beginnen .
Bl . 6 wordt gesproken van den zeeroover,
Wiens bark, verborgen in 't gebladert,
Do prooi verbeidt, die argloos nadert,

En zich 't verderf in de armen voert.

Niemand zal dozen laatsten regel fraai vinden ; hij staat ook
niet in het oorspronkelijke .
Bl . 7 . worden voor de twee Engelsche regels :
So soft the scene, so form 'd for joy,
So curst the tyrants, that destroy,

ons vier terug gegeven :
Zoo scboon - zoo rein - zoo vol verrukking
Is heel die frissche lustwarand ;
Zoo afschuwwekkend de onderdrukking
Van een gevloekten dwingeland.
Niet beter gaat het, als op dezelfde bladzijde bet eenvoudige
He, who has bent him o'er the dead,

met den volgenden zwier wordt overgebragt :
Wie ooit bij 't lijk ligt neergebogen

Van een to vroeg aan d' arm der trouw,
Aan 't hart der liefde ontscheurde vrouw .

Het is wansmaak, die er al then omhaal bijvoegt, die hier
tot de zaak niets afdoet . Erger dan wansmaak is het, als
de geheele uitwerking der schoone plants door eene onwaarheid wordt weggenomen, en B r a o n's woorden : wham
beauty lingers, worden vertaald :
Waar nog de schoonheid langs bijjft zweven,
Die niet dan langzaam kw#nen zal .

Of As het enkele
The langour of the placid cheek,
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wetadt vervangen door da volgnnde vijk regels
Dat kwijnend, maar toch levend bleek
Der rustige, onbewogen wangen,
Waarop de- scheemrende avondglans
'V'an 't wijkend blosjen nog blijft hangen,
Als 't rozenwolkjen aan den trans .
lleent de Il'eer TEN $A7E missehien, dat nva oa niet genoeg
Dichter was, om er zulke vergelijkingen in tc lasschen, als
hij die gepast oordeelde? Bvaoa wist to goed, dat hij
dwdoor den statigen ernst en semberheid van de gseheele
plaats zoude benadeelen, dan da't hij vieh tot detgelijken
onbeduidenden woordenpraal urns kebben fatten vefleiden .
Evenmin was hij dwaas genoeg, om bet Yerval met ravenschachten to versieren, gelijk hier b3 . 9 gebetrrt ; hij hield
niet van dergelijken onzin, en zoo ton men ook vruchteloos bij hem lets zoeken van de regels bl . 11
Een Ihvaspat worde iedre drop,
Die thands verkild is in uwe aderen.
Verwaterd en ook niet gelreel naar den vin van bet oorspronkelijke :
Who thundering comes on blackest steed?
zijn de regels•:
Wie lcomt daar v&er mnjn duizlondo eogen
Op eens in ongestuime vaart,
Gezeten Op Ben koolzwart paard,
Gel#k eon dander, aangevlogen .
Daarin zoo wel, als in de regels aan fret einde dier bladzijde, waarin van een open boek en hartstocht, die zich zelf
verraadt, gesproken wordt, geeft TEN V. A, T E veel to veel van
bet zijne en verzwakt bet oorspronkelijke . Waarom zich
niet tot de weorden van a r n o a bepaald ? Als deze den ruiter nit zijne oogen-blikkelijke spauning duet terugkeuzen,
geschiedt dit, doordien
Sere loud his raven charger neigh'd.
Bat is

TEN
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niei genoeg ; hij zegt, hi. 20 :

Naar eensklaps sprong zijn vurig paard
Luid briesehende op, gelelh aan- trader,
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Zoo moet er later op dezelfde bladzijdo eon meede pelgrim
optreden, en wordt de ruiter door wilde ontroering voortgedreven ; altemaal stoplappen, die sraon niet kent .
Men ziet, bet ontbreekt niet aan voorbeelden ; en om to
toonen, dat bet niet enkel aan bet begin van dit dichtstuk
alzoo is, maar ook tot bet einde zoo blijft, zal Roe. ook uit
de Waste blhdzijden er eenige bijbrengen .
Bl . 94 worden de woorden
for my burning brow
Throbbed to the very brain, as now .
overgebragt :
want een lavagloed
Scheen, even als hij heden doet,
Zich door mijn kloppend hoofd to spreien .
Dien bombastischen lavagloed lent axaoa niet, wiens uitdrukking overigens veel krachtiger is . $oeveel krachtiger
is ook (op dezelfde bladzijde) bet Engelsehe
Waste not thine orison : despair
Is mightier than thy pious prayer .
I Would not, if 1 might, be blest ;
I want no paradise, but rest .
dan de acht regels
Wat prevelt gij met dof geluid
Um vrome Paternosters uit ;4
De wanhoop, die m 5n hart verplet,
Is sterker din uw smeek-gebed .
Al mocht ik, 'k zou Been hemellust,
Die 't vuur terugriep op mijn wangen,
Geen Neil, gees zegening verlangen ;
'k Behoef geen paradijs, maar rust .
Maar het bijboegen, hoe ongepast ook, kan TEA KATE niet
nalaten . Als s x n o n zegt
Ah, were thy beauties e'er so cold,
dan iaakt htj er terstond van
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Oeh, of gij slechts bevrozen waart !
En waarom ?

Om to kunnen laten volgen

Mijn mond - mijn hand zou u ontdooien.
Als EYEON zegt, dat die hand een schim drukt, dan is dat
niet genoeg ; wij .rijgen er bij
Die 't huivrend windtjen weg komt strooien .
Een kunstig windje, dat een schim wegstrooit! Doch, Lezer, al weder, zulk een onzin zegt BYEON niet .
De slotsom onzer beoordeeling is dus niet moeijelijk op to
maken . Het is eene dikwerf gebezigde uitdrukking, dat
men den tijd niet heeft, om kort to zijn . Zoo schijnt bet
den Heer TEN KATE ook gegaan to zijn . Hij schijnt zich
verbeeld to lhebben, dat bet er niet op aankwam, wet hij
den grooten Engelschen Dichter laat zeggen ; en de gemakkelijkheid, waarmede hij verzen schijnt to maken, (getuige
de menigte zijner dichtbundels!) verleidt hem, om maar
voort to schrijven, zonder er zich over to bekommeren, of
bet in bet oorspronkelijke staat, ja of bet met den geest en
den toon van bet oorspronkelijke overeenkomt . Men zie dit
als eene proeve in een der laatst aangehaalde voorbeelden.
Hoe geheel stxijdig met de gemoedsgesteldheid van den spreker zijn de woorden, den stervenden Giaour in den mond
gelegd ! In bet Engelsch zijn de aangehaalde regels kort,
zonder eenig onnoodig, overtollig woord. In bet Hollandsch
moet de monnik met dof geluid vrome paternosters prevelen.
Ieder woord is bier bijna verkeerd . Het prevelen voegt bier
niet in den mond van hem, die den priester dankbaar is ;
bet dof geluid is bier in bet verband onzin ; bet vrome een
epitheton ornans, hetgeen bet niet zou geweest zijn twee
regels later, waar vroom gebed in pleats van smeekgebed
moest staan, en waar dat bijvoegelijke woord kracht heeft
in de tegenstelling met wanhoop. Men zie daarbij then akeligen stoplap : die mg 't hart verplet, en nog meer den onzin van hemellust, die 't vuur terugroept op z~n wangen!!
De stervende spreekt bier niet figunrlijk, maar in waarheid
van de hemelzaligheid, en j, r it o N zou nooit zulk eene dwaasheid ter neder hebben gescbreven .
Doch dat is bet gevolg van die stoompoezij, van die bun-
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dels op bundels, die elkander met schrikbarende snelheid
opvolgen . Men kan verzen schrijven, schier zonder er bij
to denken, en meent, dat bet goede publiek ze wet slikken
zal, als ze maar vloeijen en rollen . Zoo de Beer TEN nATE
de helft van den tijd, dien hij aan bet maken van nieuwe
verzen besteedt, besteedde aan bet beschaven, aan hot oordeelkundig toetsen van hetgeen hij in de andere heeft van
dien tijd vervaardigd had, hij zou de schoone gave, hem geschonken, ontwikkelen en volmaken, en een sieraad van
onze letterkunde kunnen worden, terwijl hij nu op weg is,
om zijn schoon talent to bederven . Zal do waarschuwing iets
baten? Hot ware voor den Dichter zelven to wenschen .
Maar al but bet niet, Rec . zal bet verkeerde blijven opmerken ; bet brengt misschien dezen of genen jeugdigen
beoefenaar der poezij van den verkeerden weg terug.
Xoningin on. .11Idrtelares, historisch-romantisch Verhaal uit
de Gese,hiede .nis van Engeland in de XVIde Eeuw, govolgd naar A . BROT . To Middelbnrg, bij J . C . en W . Altorffer. 1841 . In gr . &vo . 364 bl. f 3 - 30.

Gelijk

A I N S W O R T R voor cenigen tijd de geschiedenis van
Lady J O A N N A G R A Y tot bet onderwerp van eenen historischen
roman heeft gekozen, zoo vinden wij hier andermaal dezelfde
geschiedenis romantisch behandeld . Maar bet verschil tusschen beide werken is zeer groot . Op AINSW0RTR'S Tower
van Londen zijn vele aanmerkingen to maken ; maar daarhij
behelst die roman ook veel wezenlijks fraais, en vooral de
schildering van den tijd en van de geschiedkundige personen
is voortreffelijk . Hoe geheel anders is bet bier! Rec . heeft
in langen tijd geen bock gezien, dat zoo weinig de eer der
vertaling verdiende, als dit . Lady JOANNA GRAY is hier een
sentimenteel sehepseltje nit de laatste heeft der achttiende
eeuw geworden ; N o R T H U X B E R L A N D heeft onophoudelijk den
mond vol rhodamontaden, en houdt in zijne eenzaamheid redevoeringen vol sesquipedalia verba en in den toon des treurspels ; MARIA heeft veel van een gemeen vischwijf, zoo als
b. v . in bet tooneel, waaraan bet ongelukkig uitgevallen
titelvignet is ontleend ; met een woord, bet book is zoo verre
beneden de waarde van den historisehen roman, zoo opgevuld met zotheden en ongerijmdheden, gelijk b . v. het too-
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neel in de raadsvergaderitlgderedellieden, wanr K TR isEZ, cat
den . Hertog VAN N •O RTHUMBE'RLAND besahuldigt, of in dat
van den twist tusschen den laatsten en den Graaf V AN A R U NDEL, dat Ree . zich Diet begrijpen kin, hoe men smack heeft
kunnen vinden in de overbrenging van dit vod . Er staat op
den titel : gevolgd ; beteekent dit : vr~ vertaald 2 dan beklagen wij den smaak van den Vertaler nog meer, die hot
der moeite waard rekende, zijnen tijd nan zulk eene enswerking to besteden . - Wij kunnen niet anders dan een
onbepaald afkeurend oordeel over dit boek vellen .
August. Schets uit den tegenwoordigen tjjd ; door, Mr.
w . vAN REHBURGH . To Amsterdam, hj J. M. E. Meijer.
1841 . In gr. 8vo . 342 hl. f 3 - 40.
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e held van dit verhaal is een jong mensch zonder vastbeid van karakter, zonder vaste beginselen, maar die, gelijk bet met jongelieden van doze soort wel meer gnat, nogtans hooge gedachten van zichzelven heeft . Eerst tracht hij
de liefde to verwerven der verloofde van zijnen vriend Willem . Nadat hij bet onervarene meisje liefde voor zich heeft
weten in to boezemen, en iedere hinderpaal tegen Insane
verbindtenis, door den edelnroedigen afstand van Willem,
uit den weg is geruimd, wordt hij verlief i op de weduwe
Wilmar, de moeder van Willern . Door deze afgewezen, is
hij voornernens zijn ]even door eenen zelfmoord to doen eindigen . Doctor van Harp ontrukt hem nog gelukkig bij tijds
hot wapen, en bewecgt hem ont nan zijne verloofde getrouw
to blijven . Daar August, bij zijne andere gebreken, ooknog
een ongeloovige is, wordt hij door den braven Doctor ook
van doze kwaal knaphandig genezen, door een betoog, hetwelk slecltts veertien bladzijden beslnat, en wanrin gehandeld
wordt over Fetichisrnus, Sabe-Gsrnus, Panthe srnus, Polytheismus, iVaturalis)nus, lllaterialismus, en wanrin socBATES, PLATO, PYTHAGORAS, EPICURUS, S-EXTUS EJIPIRICUS,

LUTHER, DESCARTES, NEWTON, LOCKE, CONDILLAC, DIDEROT,

D' ALEHBERT, VOLTAIRE, ROUSSEAU, LEIENITZ, WOLrF

en KA NT optreden . Ofsehoon nn dit betoog in zulk een klein
bestek natunrlijk uiterst oppcrvlakkig moot zijn, August
bat er zich door overtuigen . De Schrijver had nu zijnen
held gelukkig kunnen listen trouwen . Maar zoo heeft het
hem Diet behaagd, en zeer treurig is do afloop der geschiedenis van August. Hij valt in een tweegevecht, voor dathij
met zijne verloofde verbonden wordt . Doze echter mat zich
troosten, en can bet einde van bet book treffen wij haar aan
als do gelukkige echtgenoote van een' anderen man .
Bij do uitgave van een vroeger voortbrengsel word de Schrjver aangemoedigd door bet oordeel, dat bet hem niet ontbreekt can aanleg . Dit getuigenis deed ons bet thans aange-
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kondigde verhaal met eene gunstige verwachting in handen
ndmen, en gaarne zouden wij bet aanprijzend aankondigen .
Maar bet schijnt, dat de aanmoediging der beoordeelaars in
onzen tijd eenen sehadelijken invloed heeft op de aankomende Schrijvers, en, in pleats van hen tot meerdere beschaving van hun talent aan to sporen, hun vrijmoedigheid
geeft, om met ohbekookte stukken voor bet publiek op to
treden . Wij ontkennen niet, dat de grootste menigte der
Romanlezers bier onderwerpen behandeld vindt, die hunne
belangstelling levendig zullen houden, namelijk good of kwalijk geslaagde minnarijen . Ook zijn wij bet met den Schrijver eens, dat or veel zulke Augusten op de wereld zijn .
Maar wij gelooven niet, dat zoodanige oppervlakkige karakterschetsen en even oppervlakkige oplossing van twijfelingen,
als wij bier vinden, doel treffen tot bereiking van datgeno,
wat de Schrijver als zijn eigenlijk oogmerk leert kennen,
namelijk -lust in to boezemen, om door de studie saner
ware wijsbegeerte, door zelf denken en gevoelen, tot eene
vaste overtuiging to geraken ." Veeleer vreezen wij , dat bet
lezen van zulke Romans ongeschikt of afkeerig zal maken
van bet bestuderen van meer belangrijke en groudige werken .
Anna van Breggestein, of hot Gezantschap van het Eiland
Arneland aan hetHof van oLiviER cROMwEL . HistorisckRornantische Episode nit de helft der XVIIde Eeuw, door
Te Gorinchern, bj
L . M. J . VAN wrJE. VAN n00GEVEEN .
J . Noorduyn en Zoon . 1841 . In gr. 8vo. 403 bl. f 3 - 60.
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c bewoners van bet eiland Arneland, in den oorlog van
ons Gemeenebest met Engeland in bet jaar 1652, verhinderd
zijnde in hun gewoon bedrijf, de visscherij en seheepvaart,
zonden, om bet gevaar voor do Engelsohe kapers to ontgaan,
twee mannen uit hun midden, onder den titel van Afcgezauten van Arneland, naar London, met verzoek, om, als
vrije en neutrale lieden en als zoodunigen onafhankelijk van
bet Wederiandsche Gemeenebe t, van vijandelijklieden verschoond to blijven . De toenm<dlige Protector CEO)WEL stored
dadelijk tun verzoek toe, en had den inval, deze mannen,
even als Afgezanten van Koningen en Vorsten, op 's lands
kosten to onthalen en nan zijne eigene tafel to gast to noodigen, alwaar deze Amelanders, door hunne eenvoudighoid
en naiveteit, de aldaar aanwezige Engelschen en andere
hooge personaadjen zeer vermaakten . Deze ware gebeurtenis versehafte win den Schrijver den grondslag voor dozen
Roman . De inval is zoo kwaad niet ; maar om dien ten uitvoer to brengen, duartoe behoort meer talent, dan de Schriljver schijnt to bezitten . Of indiran die Schrijver waarlipk niet
van talent of aanleg ontbloot is, dan behoorde hetzelve meer
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geoefend en beschaafd to zijn, voor dat de proeven van den
eerstbeginnenden in een werk van then omvang in bet licht
werden gegeven . De episode van het Amelander gezantschap
is een onnatuurlijk en kwaliik zamenhangend bijvoegsel bit
dezen Roman, die op zichzelf ook niet kan wedijveren met
de goede oorspronkelijke werken van deze soort, die onze
Letterkunde thans bezit . Wijdloopigheid in de verhalen en
gesprekken, redeneringen, die onnatuurlijk zijn in den mond
der personen, die sprekende ingevoerd worden, en bet afgesletene der zedelessen, zijn het vooral, die ons zulk een
oordeel doen vellen . Het zeer bespottelijke kan soms vermaken, maar het middelmatige doet . . . . geeuwen .
Le Guide du disciple Hollandais, ouvrage destine a hater les
progres des jeunes gens qui etudient la langne Francaise .
Par s . GRAS, Bachelieres lettres, maitre de langue Francaise a Utrecht . Utrecht, N. van der Monde . 18111 . petit
8a . 200 pag .f :-75 .

De Schrijver van dit werkje voor de jeugd heeft, volgens

zijne Yoorrede, zich ten doel gesteld, om voor den Nederlandschen leerling de lezing van goed en zuiver Fransch tevens nuttig to maken door de strekking, en aangenaam door
den aard en de verscheidenheid der onderwerpen . Naar ons
inzien is hij gelukkig geslaagd, zoo wel in hetgeen hij als
eigen opstel geleverd heeft, als in de kens van hetgeen hij
uit anderen heeft overgenomen . Is hij echter, wanneer men
in aanmerking neemt, dat dit boekje voor eenigzins gevorderde discipelen geschreven is, niet wat mild in bet leveren
der vertaling van sommige woorden aan den voet der bladzijden? Of zijn jouer, poussiere, regretter, delicieux, admiration enz . geene woorden, die door elk, wien dit boeksken ter oefening in smaak en goeden stijl wordt in handen
gegeven, behooren verstaan to worden? Zou eene uitlegging
in Fransche woorden, of de opgaaf van bet eene of andere
gelijk- of bijna gelijknamige woord, niet dikwerfgenoegzaam
zijn geweest, gelijk b . Y . hl . 25 met de woorden snatou en
croqud geschied is? - Bl . 59 heeft de Schrijver, in zijn lief
stukje le Soupir, uit onachtzaamheid charmes op dines laten
rijmen, en dit is evenmin onder de drukfeilen, in de daarvan
achteraangevoegde lijst, opgenomen, als : rien a charge a to
conscience voor de to conscience, op bl . 198 . Yoor la conservation miraculeuse (titel van bet verhaal, bl . 170) hadden
wij liever gelezen la conservation singuliere of rennarquable,
daar het geval wel zonderling en opmerkelijk, maar in'tgeheel niet wonderdadig is . Ook spijt bet ons, dat een register
van den inhoud van bet werkje ontbreekt . Overigens verdient bet aanbeveling en lof .

BOEKBESCHOUWING.
B jdragen lot bevordering van B jbelsche Uitlegkunde .
Yerzameld door Dr. B . V A W W ILL E s , Predikant to Lekkerkerk. Isten Deels Iste Stuk . Te Schoonhoven,
b f S . E . van Nooten . 1842 . In gr . 8vo . IF en 208
bl. f 2k-

Z

oo onivangen wij dan bier de voorizetting van den ar-

beid, die, voor verscheidene jaren, door s R O M en VAN
W ILL E s begonnen , om dou, dood des eerstgenoemden moesi
worden gestaakt. leder, die bet met den bloei onzer vaderlandsche theologische letterkande wel meent, zal zich
verblijden, dat bet den gelcerden VAN WILLES, niettegenstaande de bezwaren, welke hij voorzag, aan lust noch
gelegenheid ontbrak, am die taak wedet op to vatten .
Dat bet hem daarbij evenmin aan medewerking als aanmoediging moge onthreken, is onze hartelijke wensch . Ifet
belang toch zijner onderneming valt van zelf in bet oog,
Ook in ons vaderland bestaat groote.behoefte aan de bevurdering van die streng grammatikale interpretatie, welke in
Duitschland sedert eenige jaren door mannen als w I NE R ,
TRITZSCHE, HARLESS, SLEEK en anderen is voorgestaan, ter vervanging van H u I N o E L's )axe methode. Gelijk ons daarom vroeger de verschijning van VAN HE N G Et'S
geleerden arbeid over den Brief aan de Pltilippensen verblijdde, zoo zien wij ook in doze Bijdragen een gunstig
teeken des tijds .
Dezelve warden geopend met eene uitvoerige Verhandeling des Verzamelaars over het afivisselend gebruik van
Eigennamen in het boek Genesis. Niet alleen denkt de
Schrijvcr hier aan de zoo vaak besprokene onderscheiding
van de namen E L O H I M en J EH o v A, maar ook aan hot
minder opgemerkte verschil tusschen de namen JACOB en
I S R A e L.
Gelijk deze verschijnselen aan de nieuwste besoExBESCH . 1842 . No . 10 .
Ee
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oefenaars der negatieve kritiek vaak aanleiding gegeven
hebben tot de onbekooktste gissingen, zoo meent v a ac
% LLLBS. hier juist cen bewijs to vinden voor de naauc keurigheid en do goede trouw des verhaleFs. Hij is namelijk
van gevoclen, dat in hot verhaal van Genesis gewoonlijk
die benamingen gebruikt worden, waarmede even to voren
door sprekers in het verhaal de Godheid was aangeduid .
Hetgeen hij met do meeste seherpzinnigheid hieromtrent
mededeelt en met proeven staaft, verdient in deszelfs goheel to worden nagelezen . In bijzonderheden moge men
van den Schrijver verschillen, over bet geheel zal men
zijne opmerking bevestigd zien . Alleen kwam ons de bedenking voor den geest : wat waarborg hebben wij , dat
door de sprekers in bet verhaal }fist die benamingen gohruikt zijn, welke wij in hunne woorden vinden? Mag
men wel vooronderstellen, dat b. v. God of eon Engel in
den eigcnlijkena aan gesproken, en zich van die eigennamen
bediend hebben? Is bet niet waarschijnlijker, om den
hoogen ouderdom en den kinderhjken toon van bet bock
dat do Schrijver aan de sprekers in zijn verhaal do woorden (en, iudien dit zoo is, oek de eigennamen) hebbe in
den mend gelegd ? Hoe kan hij dan de namen in zijn
verhaal nit hunne woorden hebben ontleend ? Wij vragen slechts .
Eena verklaring van bet moeijelijke XVIde Iloofdst . van
LUCAS, door dezelfde hand, bekleedt de tweede plaats .
De gelijkenis van den onregtvaardigen rentmeester, bet bekende crux interpretum, zal we] nooit zonder moeijelijkheid blijven, vooral omdat wij niet bekend zijn met alle
zeden en gebruiken, waarop de .Heer schijnt to doelen .
Wij nemen de bijdrage tot derzelver verklaring, ons hier
aangeboden, dankbaar aan . Vooral ter aanwijzing van de
kracht van enkele spreekwijzen en uitdrukkingen bevat dezelve schatbare wenken, ook voor hem, die in de hoefdzaak mogt meenen van den geleerden Opsteller to moeten
verschillen . Wat vs . 16-18 betreft, soherpzinnig moge
hot hier door v A n w 1 L L s s geopperde wezen, de zamenhang blijft Loch altijd gedrongen ; en wij voor ons vinden
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nog geenc reden , om van de voorobderstelling of to wijken, dat deze woorden ingelascht zijn . Over de Iaatste
golijkenis van dit Hoofdst . badden wij gaarne icts meerwenschen to vindon , vooral ook om hot gevoelen van s r n a v s s
to wederleggen, die bier, gelijk bekend is, sporen van
Ebionztische waardering der armoede boven den rijkdom
meent op to merken .
VAN IENTGEL'S verklaring van Mews . XXVI : 41° is
een exegetisch jaweel . Hij heeft ons volkomen overtaigd,
en wij danken hem voor do belangrijke wenken ons hier
gegeven . --- Minder kunnen wij ons vereenigen met hetgeen Dr . swALUe hier in hot midden brengt, om do
vroeger door hem aan het woord eipav1 (L v c . II : 14) gegevene beteekenis van wrede to regtvaardigen . Gaarne erkennen wij de scherpzinnigheid van hot door hem aahgeveerde, en prijzen zijne poging, om voor een gevoelen ,
dat zich, naar algemeen gevoelen, door innorlijke waarschijnlijkheid niet eanbeveelt, eenig gewigt in do sohaal to
leggen . Hetgeen hij echter van LUCAS XIX : 38 zogt, dat
men bij herhaling van hetzelfde denkbeeld liever dezelfde
woorden zou hebhen gebruikt, komt ons voor met den
gewonen aard van hot parallelismus to strijden . En wat
beteekent let , als hij zegt : a Men late das het denkbeeld
» van vrede niet varen , al beweert men ook , dat L U a e s
a or alleen lo, f' en sere mode heeft willen nitdrukken,"
(bladz. 159 .) Wij zouden zeggen, indien dit laatste kan
bewezen worden, dan late men vrij hot eerste donkbeeld
varen , zoo men althans geen gevaar wil loopen eon' duplex sensus voor to staan . Doch wij willen met niemand
twisten , en laten den Heere s w A L U e gaarne zijn gevoeien .
Hot spect ons, dat hij, nn toch den Engelenzang bohandelende, niet lets mededeelde over de betwiste lezing
Ev s4ag, die aan Rec . voorkomt nog zoo onbepaald verworpelijk niet to zijn. Overigens beamen wij ten voile,
wat in hot slot van dit opstel wordt verklaard .
Eindeiijk geeft de Heer T A N W I L L E s nog cone opheldering van terschillnendo plaatsen des 0 . on N. V . Aan de
meesten cal niemand den lof van naauwkeurige tnalstudie
Ec 2
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kunnen ontzeggen . Over ieder derzelven afzonderlijk to
redekaveben , kan ons bestek geenszins gedoogen . Het
meest zijn wij met de twee proeven ingenomen, die dit
bundeltje besluiten . Die over EPH . VI: 15 had welligtwat
grondiger kunnen bewe2en zijn . Die over MARC. VII: 28
is fijn gezien , en deed on's met genoegen des Schrijvers
Singularia in Marcum weder opvatten .
Wij eindigen met dankbetuiging voor en aanbeveling van
dezen arbeid. Met belangstelling zien wij Gene tweede
Stukie to gemoet .
Tafereelen uit het Leven van Christenmartelaars, die
zich, voor en na de Kerkhervorming, voor de zaak der
waarheid en verlichting hebben verdiensteqk gemaakt
of opgeofferd, vooral in de Nederlanden . Door

B . GLA-

sius, Predikant to Geertruidenberg . 1ste Aflevering.
Te Dordrecht, b~ H . Lagerwey . 1841 .
96 bl. f :-75 .

De Eerw.

In gr . 8vo .

G L A S i U S , in ons vaderland als beoefenaar der
Kerkclijke . Geschiedenis gunstig bekend, levert ons hier de
eerste Aflevering van zijue Geschiedenis der Christenmar
telaren in ons Vaderland . Teregt houdt hi} het voor eene
behoefte onzes tijds, dat men, bij de aanwakkerendezucht
tot de beoefening der Kerkelijke Geschiedenis, onzen landgenooten , in plaats van de versletene Martelaarsboeken ,
een dergelijk werk in handen geve . De aard der zaak
bragt mede, dat hier veel slechts behoefde to worden bijeengebragt, dat elders reeds uit de oudste bronnen was
opgediept of bewerkt . Ook is dit werk niet bepaald voor
Geleerden, maar voor alle beschaafde Christenen geschreven . De hoofdpersonen, die ons in doze Aflevering voorkomen , zijn de Waldenzen, in verband met eenige mannen en gebeurtenissen , welke tot dat tijdperk behooren .
Vrij volledig, onpartijdig, bevattelijk en onderhoudend
wordt ons hier het gewigtigste omtrent deze belangrijke
valleibewoners medegedeeld . Wij wenschen , dat de Schrij-
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ver voortga op den hier ingeslagen weg . Wij prijzen zijnen arbeid onzen Protestantschen Medechristenen gaarne
aan, die zich ook door de uitvoering en eenen billijken
prijs aanbeveelt . Bijzondere beschouwingen van de waarde
der stukken, ons hier geleverd, zullen betere plaats vinden , als het werk in zijn geheel voor ons ligt . In nagenoeg tien Afleveringen van gelijke grootte als de tegenwoordige zal het worden voortgezet .
De Jood in zijn Yaderland, of Tafereelen uit Ez R A en
NEHEMIA, door G . C . VAN BALEN BLANSEN, Predikant to WYognum. Iste Deel. Te Hoorn, bij Gebr .
Vermande. 1841 . In gr . 8vo . X en 323 bl. f 3 -

D it werk is, volgens den Schrijver, een vervolg op het

voorgaande, getiteld de Jood onder de Heidenen, en door
ons in N". V dezes jaars aangekondigd ; en gelijk dit eerste
Deel zijne Tafereelen uit het geschrift, dat naar EZRA zijnen naam heeft, ontleent, zoo zal het tweeds of laatste
die uit het Gedenkschrift van NEHEMIA nemen . - Naar
stof en vorm zijn ook deze stukken aan de vorige gelijk,
zoo als het cene ei aan het andere ; en Rec . heeft dus bij
het t . a . p . gezegde niets to voegen , maar wil hetzelve
geheel en al ook op deze stukken toegepast hebben : alleen
zal hij kortelijk den inhoud opgeven .
Na eene inleiding, waarin over het aangename en belangrijke der bedoelde geschiedenissen gehandeld, en e -en
kort overzigt over den staat van het Perzisdhe Rijk, waaronder de Joden destijds stonden, gegeven wordt, vinden
wij hier de gebeurtenissen, in het Book EZRA geboekt,
onder de volgende rubrieken gebragt, en op de boven aangeduide wijze behandeld : De dag der vertossing . - De
reis naar het Vaderland. - De eerste feestviering op
den welbeminden grond. - De Samaritanen . - De
hervatte moed. - De gewenschte tjding . - Het Inw~dings- en het Paaschfeest . - E z R A's aanstaand
vertrek naar Jeruzalem. - Arog eenige b~zonderheden
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voor de rein naar en de homst to Jeruzalem . -. E a It As,
gebed . -- EzItA's krachtige en tevens bill~ke bepalingen
tegem de gelnengde huwe1gken, of de echtscheiding . .Zz .BA en zijne t jdgenooten. -In het voorlaatste steak
.
oordeelt de Schrij .ver, naar Rees inzien, zacht genoeg
over dan, ja, wel gemeenden, maar lock overdroven' en
harden maatregel van E Z R A : bet doel moge goed gcweest
zijn , maar het heiligt de middelen niet . Wij vinden over
hot geheel in de schriften van E Z R A en N E H E M I A, hoe
veel goeds zij ons ook van die beide waardige en voor
hunnen tijd nuttige Mannon doen denken, nogtans ook
reeds de heginselen van den bokronipen', aan het uiterlijke
en letterlijke naauw hangende, tegen vreemden vijandelijken Post van het Pharizeisme, dat later het hoofd zoo
driest opstak, en het zuivere Mozaisme verbasterde . Voor hot overige wenscht Roc . gaarne, dat ook deze stukken lets mogen toebrengen , em nit die belangrijke bijdragen tot de geschiedenis des Joodschen Volks Christelijk nut
to doen trekken .
De Zedeleer en Stdatkunde der Jezuiten, uit de Schriften van de voornaemste Theologen hunner Orde opgemaakt, door s . ELL E N D o a Y . Ilde ~0 evering , bl. 161
--388. To Groningen, bj A . L. $eholtens, 1842 . In
gr. 8vo . f 1- 80.

Overeenkomstig ooze belofte, volge dan nu cone korte

opgave van den inhoud des merkwaardigen werks, uit
welks Voorrede wij do vorige reis het een en ander medegedeeld hebben .
In de eerste Afdeeling ontwikkelt de Schrijver de algexneene grondstellingen der Jezuitsche Zedeleer, door in
Hoofdst . I to handelen over het Probebilismus , de methodres dirigendae intentionis, en de restrictio mentalis ; door
in H. II en III de Zedeleer der Jezuiten, in menigvuldige
sanhalingon nit hunne voornaamste crkende Schrijvers,
open to leggen, met betrekking tot de 10 Geboden des
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Heeren, welker orde hij volgt .
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(Op dote manier van eene
Goddelijke Volkswet der Israeliten ale rigtsneer veer Christenen to volgen, cone ongerijmdheid, die door Katholick
en met Katholiek zoo dikwijls begun is, en nog niet telden begun werdt, zullen wij thane, als do hoofdzaak diet
rakeade, niet spreken .) -- Dit onderwerp vervolgt hlj in
de tweede Afdeelizg, door in H . I de verdraaijingtn der
Jezuitsche Modralisten ten loon to stellen ten opzigte der
Kerkgeboden, on in H. II ten aanzien van and ere Norkelijke wetten, vervrdeningen en hepalingen . - De derde
Afdeeling heeft ien opschrift : over de zonde, en deet ziien,
hoe de Jezuitsehe Moraal, zoo wel omtrent de zondc ih
he; algemeen, ale omtrent do dusgenoernde reren hoofdzonden, alto .handen van zedelijkheid losmaakt, of, gelijk
do Sehrijver self zich uitdrukt, bl . 161 , » zich het greets
))Joel voorgesteld heeft, alle zonde bit de wereld weg to
Oredeneren , yea hot geweten van alien angst to bet rijden .
H Zij zockt dit to bereiken door zulk eene bepaling 2e gen ven van datgene , wat in waarheid eene zmnre sondebee» ten kan, dat hot daardoor werkelijk nwaar meet vallen,
z eene zware sonde to plegen ." Maw order deze rubriek
vindt men nog veel in dit Hoofdstuk, wat meh onder dit
opsehrift niet zoeken zou , namelijk den hoilloozen invloed
der Jezuitsche Zedekunde op geloof, hoop ex lie fde , op
het ge/Aed, op de beneficien, simonie, geestekjhe immuniteit, en asylen, en met cen kort wound op do monrrikoriden . -- Do vierde Afdeeling handelt over den schade .lijken inyloed e>tzelve op de goed bedieni g en wa fne-g
rating der Saenamenten- leer merkweardig zijn, bij gelegenheid dat srn z. a n n o n F van de ajlaten sprockt , a#nb
woorden , It . 261, 2 : a Waarlijk , ten t u r aE R deze
a daadzaken ter tafel bragt, en Luide zijtse stem er-tegen
>s booren diet, h" kon teen ten verstandige nala en , om
a ziob , veor de zaak v,&n Godsdienst en zedelijkkoid , aan
» aijae tijde to seharen i vie ken then neg gehecht lnliives
v aan Rome . van waar al die grnwelen ware, uitgegagn ,
n dat self vertneted ze dnrfdo plegen , en de gepleeple via)1 dedigen ?
Maar in Rome heeft men alle schaamte uit-
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geschud, en alle verstand verloren . Alen meende, in
trotschen euvelmoed, door bullen en banvloeken den
toorn cener geheele wereld to kunnen ontwapenen ; maar
men heeft zich jammeriijk bedrogen . De heeft van Eu» rope word van Rome afvallig , en predikt ons , dat do
))stem der waarheid onmogelijk altijd kan worden onder» drukt, en dat hoogmoed eenmaal vddr den val komt."
Niet minder opmerking verdienen die, waarmede hij dit
gedeelte zijns werks besluit , bl . 286 , waar hij verklaart,
» dat de Jezuiten inlet alleen niet in staat zijn, Godsdionst
» on zedelijkheid heden ten dage to herstellen, maar dat
» beide onder hunne handen slechts nog dieper zouden
» worden bedorven ; en verder, dat de geheele Orde , we» gens do gruwelen der Casuistiek , die zij in haar midden
>>niet alleen duldde, maar ook verbreidde en beschermde,
>i verdiend heeft , door God, kerk en menschheid voor eer» loos verklaard to worden . Wij wenschen, tot eer der
» laatsten , dat de talrijke Jezuitenvrienden ons regt grondig
» mogen kunnen wederleggen ."
Hot overige gedeelte dozes werks bevat eene beoordeeling
van de Staatkunde der Jezuiten, en toont uit de schriften
hunner voornaamste Schrijvers aan , welke voor de Maatsebappij gevaarlijke denkbeelden zij leeren, vooreerst emtrent de rolkssouvereiniteit, en ten andere omtrent de
afzetting der Koningen en hot ombrengen der tirannen .
Onder hot vale merkwaardige, dat hier voorkomt, mogen
wij ook wel rekenen do wijze, waarop ELLENDORF, bl .
303--30f>, de beschuldiging van de Reformatie afwendt,
alsof ;zij de scbuld badde van de politieke omwentelingen in
Europa, en met name van de Fransche redolutie . -- Met
eon woord, hoewel de besehouwing van zoo vole verfoeijelijke grondstellingen , die de zuivere Evangelisohe Zedeleer
verminken en verdraaijen, niet aangenaam is, mogen wij
dit work nogtans aanprijzen, als eon opmerkelijk verschijnsel , nit de Roomsch-Katholieke perk zelve voortgekomen,
dat de snoDdheden en gruwciijke leugenleer van doze aartsbedervers der Christelijke Kerk onbewimpeld aan hot licht
brengt.

D E W IJ S, W E D D I K, S O N S T R A L, TERDOODBEREIDING ENZ .

433

Hartstogt, misdaad en berouw, geschetst in het voorbeeld van den, b~ vonnisse der voormalige crimineele
Regtbank in Holland, ter dood veroordeelden
BIJL,

door Mr.

J . W . VAN DER 1WEER DE

serend Advocaat to Amsterdam, en
wE

D D I K,

METER

wits, prakti-

B . T. L U B L I N K

Evangelisch - Luthersch Predikant aldaar .

Tweede Druk. Te Amsterdam, b~ G . J . A . Beijerinck .
1842 .

Uitgegeven ten voordeele van e .

8vo. 31 bl.

f : - 40 .

B JJ L .

In gr .

Drie dagen in den kerker, of de misdaad en bekeering
van

J O H A N N M E I D E,

op den 5 Maart 1842 aan het

Nieuwe Diep ter dood gebragt ; b~gestaan door j . 11 .
SONS T R A L ,

Predikant b~ de Luthersche Gemeente aan

den Helder c. a.
1842 .

Nieuwe Diep, k#

In gr . 8vo . 40 bl.

f : - 50 .

C. Bakker, Bz .

D e Godsdionstleeraar wordt zelden tot moeijelijker plig-

ten geroepen, dan tot de zoodanigen, waaraan de hier
aangekondigde bookjes hun ontstaan hebben to danken .
Eenen misdadiger, die, naar de uitspraak der menschelijke wet, het leven heeft verbeurd, voor to bereiden tot
den gewigtigen overstap van den tijd tot de eeuwigheid ;
den mensch, die zich aan zware zonden heeft schuldig gemaakt, meestal bet gevoig van vroegere verwildering en
verbastering , van gebrek aan opvoeding en vorming , vereenigd met drift en hartstogt, in de regte stemming to
brengen, waarin ha innige gevoel van schuld, bet waarachtige berouw , droefheid en verslagenheid naar God hem
hezielen, en waarin de hoop, het vertrouwen op de Goddelijke genade op de regte wijze in bet hart des zondaars
levendig worden, - voorzeker, het is cene even moeijelijke als gewigtige taak, en met Rec . zullen de meesten
zijner ambtsbroedcrs God bidden, dat Hij hun deze zware
beproeving hunner krachten bespdre . Met hooge belangstelling zullen zij ook met hem elke bijdrage bcschouwen
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die over de wijzo, waarop in dergelijke gevallen to handelea , eenig licht verspreidt . Als zeodanig boezemden ook
de beide bier aangekondigde werkjes Rec . groot belang in,
en zette hij zich terstond na het ontvangen tot derzelver
lezing. Hij vond zich echter in zijne hoop, om voor dergelijke, gelukkig zeldzame, gevallen van berderlijke workzaalnheid nuttige leering to vinden, in beiden bedrogen .
Ire oorzaak daarvan lag bij hem , in het eene geval , daarin, dat hij to veel had verwacht, lets anders althans, dan
de Sohrijvd+r bedoelde ; in het andere vend hij in zekeren
zin, wat hij verwachtte, maar op cane w .ijze, die hem
bitter teleurstelde .
Het eerste der beide boekjes geeft meer een eenvoudig
verhaal van de misdaad , bare aanleiding en veroordeeling,
en een algemeen verslag van de gemoedsstemming, waarin
de Godsdionstleeraar den verobrdeelde vond en bragt, dan
wel eeno naeuwkcurige mededeeling van de wijze, waarop
de gunstige omkeering bij den ongelukkigen misdadiger
werd bewerkt . P I E T E R B IJ L was het slagtob'er van ziedendon haristogt . Door wraakzueht verblind, hot gevoig
van voorafgegane vreeselijke terging, had hij cenen moord
begaan . Doch hij was overigens geen slecht mensoh .
Schoon weinig opvoeding genoten hebbende, en bij hot
zeeleven aan menige verleiding blootgesteld, had hij zich
Loch voor vele ondeugden weten to bewaren . In do borst
van sulk cenen ongelukkige hot gevoel van schuld op to
wekken en hem met berouw to vervullen, was eeno taak,
voor den menschkundigen Godsdienstleeraar missehien niet
zoo tear bezwaarlijk t en hot verwondert ons niet, dat dit
aan zijne pogingen gelukt is, vooral bij cone ntaanden
lang voorigezette reeks van bezoeken . Met genoegen leest
men dan ook, wat de Heer VAN DER MELR nB wijs over
den misdadiger en zijne misdaad, en de Hear L U 13 L I IW R
wal)DIH over de gemoedsgesteldheid en hot berouw van
a IJ L echrijven . Do Godsdienstleeraar mogt wenschen meer
bepaalde en uitvoerige aanwijzingen to ontvangen over de
wijzo, waarop de Heer LVBLIxs WEDDIX is to work gegaan, met belangstelling voor en mcdclijdctt met den on-
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geluki igen misdadiger zal ieder done bladew 1etn, on zich
de weinigo stuivers goon ins beklagen, waarmede hij tovans iets ten behoove van clan gevangene bijdmeg.
Allerangunstigst meet Roc . oordeelen over hot boekje
van den Heer SONSTRAL . Hij heeft hot met droefhcid
$elezen, ja zelfs hier en daar met verontwaardiging, en
beide gowaarwordingen betro$en zoowel den vorm, aIs den
inhoud van dit gescbrijf . Omtrent con en ander zal Re-c .
ziju ongunsiig oordeel staven . Wat clan den vorm betreft ,
dit hoekje is geschreven in eenen toon en stijl van gekunsteldheid en geawallcnheid, met cone poging, om door
fraaije woordea effekt to doen, en met eenen wansmaak,
die aaastootclijk ziju, en bij den ernst en het gewigt, Bet
trenrigc gewigt des onderwerps des to meer stuiten, omndat
zij dikwijls als onwillekeurig de lachspiereu in beweging
brcngen. Wil men voorbeelden , zij zijn in menigte voorhanden . Men hoore ateehta de sentimentele woorden,
waarmede s o n S T R A L zichzelven en zijne bezigheid schetst
op het oogenblik, waatop hij geroepen wordt, om bij den
veroordeelden rt z x D z to koruen . BI, 9 : )a Hij verplantste
rich reeds in die ure, als hij older hot lommor van hot
gehaomte, anders zoo sehaarsoh cant den Iielder, zijne
studeerkamner overbrengt bs hot gesuis ran populier en
abeel, onder Act gekweel *an het bastert-naehtegaal je,
dat schuchter roxdom hem dartdlt, over 4od en hot eeuwig
leven, over zijne lefdilig met mensehen on volken denkt,
g'evoelt en sehr jft," enz. In did stemming ontwaarde hij
in zijnea huisgan cone retake gestalte mot cenen dienstbrief in de hand ." P Van ljdeljk toesehouwer van tuinaanleg werd h j door den grooten wjngaardenier geroepen, am in den w~ uberg van zrjnem Beer I. C. eenen
verstarvenen rank van het dood hout to zuiveren, het over.
geblevene levende, hoe diep taerkatckerd, op to wekken,"
er4z . - Wil men bowbast van omen anderdn card, men
hoore bet volgende staaltje uit het geeptek van den Predikarat met den mtisdadiger, bl . 19 :
Dan eeuwige rifling
en wanhoop, een eeuwige zelfmoord, waaraan ge niet
kunt sterven, welks wvnden geen hoelmecster verbindt .
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Eeuwige kerher, het eindelooze middernachtuur der gevangenis en Been morgen . G~ vraagt, hoe laat het is,
en de Satan antwoordt :

bl . 24 :

De klok staat stil !" ! ! !

Of

»Het was bet kerkuur, waarin het Amen zich

oploste in het pardon van den oordeelsdag ." ! ! !

Bl . 38

» De afmarsch der equipage en hunne geregelde stap (*) op
bet dck klonk tusschendeks als de optogt der opgewekte
dooden naar het wereldgeregt ." ! ! ! Gelijk dit reeds
staaltjes zijn van wansmaak zoowel, als gezwollenheid, zoo
zal men lien wansmaak nniet minder erkennen in plaatsen
gelijk deze bl . 2 : » Zij bad eene slangentong ; en reeds
in bet Paradijs ademde de dood nit de mand der slang .
Zoo z~ iets vermaakt heeft, was

erfgenaam van hare tong." Bl . 6 :

P I G G E'S

vrouw zeker

s Maar de jenever,
doet geene goede, maar enkel
Bl . 25 : » Maar welke-eer verbeidt den

then de Satan schenkt,

kwade diensten ."
laatste, wanneer in gene wereld de Satan de rod van
scherpregter uitvoert ?"

Doch genoeg over den vorm .

De inhoud is niet beter .

Rec . bedroefde zich, bij bet lezen van dit boekje, over de

wijze, waarop hier de geheele bekeeringsgeschiedenis van
den ongelukkigen MEIDE words verhaald . Moeijelijk is de
vraag naar de meerdere of mindere waarde van dergelijke
bekeeringen in bet oogenblik des doods. Het oordeel daarover staat niet aan ons . Doch wat ons hier wordt medegedeeld van den man zelven, van de wijze, waarop die
bekeering is to weeg gebragt, van de gemoedsgesteldheid,
gelijk zij zich uitwendig openbaarde, daarover mag Rec .
althans zijn gevoelen zeggen . Er bestaat een grout verschil tusschen B IJ L en ME ID E . De laatste, wiens misdaad,
ook naar bet hier gegeven verhaal , duister en anbegrijpelijk blijft, is een liederlijke matroos, die jaren lang met
eene getrouwde vrouw leeft , welke hij later heeft vermoord . De Predikant S O N S T R A L schijnt bij den man niet
geroepen to zijn, dan vdor dat diens verzoek om gratie van
de hand was gewezen . Donderdags wordt hem dat aan(*) Het geheele boekje krielt van de lompste taalfouten .
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gekondigd, des Zaturdags moot de man sterven, en in then
tusschentijd heeft die bekeering plaats ! Is de man welligt
reeds door al hot voorafgegane tot in de ziel getroffen, verbrijzeld , door schuldgevoel en berouw verplet ? Men oordeele uit de antwoorden, die hij .den Predikant geeft . Hij
sterft gerust, zegt hij ; hij is er niet bang voor ; hij is zuiver ; hot is de schuld van de vrouw, van den jenever,
(bl. 14 .) Hij heeft niets to vreezen ; hij stelt zich hot
sterven voor als zoet, heelemaal znet ; teen hij den eersten
stoot aan de vermoorde toebragt, was het hem zoet (bl . 18)
enz . Zietdaar de gemoedsgesteldheid , waarin de Predikant den ongelukkigen man vindt . Er laat zich zoo iets
ter naauwernood denken, dan alleen bij den geheel verstokten, den geheel onkundigen en verdierlijkten mensch .
En waardoor wordt de man nu tot inkeer gebragt? Door
onzin, gelijk die , welken wij straks aanhaalden, en die
eindigt met de woorden : de Satan antwoordt : de hiokstaat
still Daarop volgt eene stilte der verslagenheid ! ! ! In
hot geheele gesprek met den ongelukkige is niets, wat
eenigzins doeltreffend of gepast kan genoemd worden, dan
alleen de woorden, waarmede de Predikant hem zijne moeder herinnert . Rec . word weemoedig bij hot lezen, vooral
als hij bedacht, dat de Schrijver in hot Voorberigt zegt ,
dat hij teruggegeven heeft, wat hij zich herinnerde, en
alleen het minder belangrijke heeft verzwegen . Do gesprekken van den volgenden dag gaat de Heer SONSTRAL
met stilzwij.gen voorbij , of deelt or althans ons zeer weinig
van mede ; maar Rec . huiverde bij de gemakkelijkheid,
waarmede aan den ongelukkige door den mond eons menschen de toegang tot de zaligheid word beloofd , in woorden gelijk deze b . v. (b] . 24) : )) 0," voegde hem do
Leeraar to gemoet, »als uw hemelsche Vader, die gij zelf
ondervindt, dat zich niet onbetuigd aan u laat, u in die
vele woningen , waarvan gij a nz u s hebt hooren spreken,
binnenleidt , zult gij zeggen : De heeft is mij niet aangezegd!" Wie durft den misdadiger met-zulk cone stellige
verzekerdheid toespreken ? Dat de Leeraar den tot in de
ziel verbrijzelden zondaar met voorzigtigheid opbeurt door
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do hoop op Gods genade, dat is zijn pligt, de zegen, then
hij vermag anti to bieden . ?1laar wie heeft hem de magt
gegeven, om op zulk eenen stelligen toon tot zulk eenen
diepgevallen zondaar to spreken? Is hij dan den Harteketlner gelijk, die weet, wat in den mensehe is? Was
die verbrijzeling des hasten, dat diep gevoel van schuld
voorafgegaan ? Wij oordeelon M R I D E Diet, maar huiverig
aouden wij zijn, tot eenen medebroeder als hij was, ja bijna
tot eenigen medebroeder zoo stellig to spreken ; ongaarne
zoudon wij woorden overnemen , als die wij lezen bl . 30 .)) Hij zal dubbel goeds ontrangen van de hand des Heeren
voor alle zijne zonden ." En dat tegen iemand van zoo
weinig ontwikkeling, zoo weinig kennis, ook godsdienstige kennis, als MEIDE schijnt geweest to zijn, die, volgens den Her S o N S T a A L, misschien in zijn laatste middagmaal den vooramaak proefde van do geneugten der
zaligheid ! 1
Nog coos, wij hebben dit boekje met droefheid gelezen .
Rec . erkent do moeijelijkheid van eene taak als die, waartoe s o N $ T a A L geroepen word ; maar het komt hem voor ,
dat doze haar zich to geniakkelijk heeft gemaakt, on het
smart hem, dat de Auteur over zijn werk gunstig genoeg
heeft gedaoht, em dit bookie publiek to maken . Het meet
bij elken nadenkende treurige gewaarwordingen opwekken .
JVereldkennis en levensgenot, of practische b~dragen tot
bevordering van levenswysheid . Vr~ gevolgd naar hot
,bloogduitsch van F . B . B E N E KE N. Door D . IJ s E N B E E K,
Leeraar der Doopsgezinde Gemeente to Alkmaar . II
Deafen . To Alkmaar, b~ H. J . van Vloten . In gr.
8vo. 616 bl. f 5 - 50 .

Il

et oorspronkelijk work zag reeds in het jaar 1806 bet
licht, en verwierf zelfs eene derde uitgave . Daar do
Eerw . IJ S E N B E E K zich overtuigd hield , dat doze gunstige
ontvangst Diet onverdiend was, gevoelde hij zich opgewekt, om van hot work eene vrije vertaling den Neder-
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landschen lezer aan to bieden . Ten einde onze loners
eenigermate hekend to makes met de behandelde onderwerpen , plaatsen wij, eer wij arcs met de beoordeeling
bezig houden, de opgavo van den inlkoud : I. Wergild..
hennis . II . Levensgenot . III . Gezelligheid en Verkeering. IV. Vriendschap en omgang met vrienden . V.
Liefde . VI. Jaloez~. VII . Echtel~k leven en huisel fk
geluk . Dit laatste Hoofdstuk, in versoheidene onderdeelon
verdeeld, beslaat hot geheele tweede deel van bet work .
In zoo ver als de titel eon oorsprOnkelijk work van den
daar opgenoemden Schrijver deed verwaehten, vonden wij
ons, bij do inzage van hot bock zelf, eenigermate teleurgesteld . De Vertaler noernt hat came Bloemlezing nit beroemde Schrijvers . En inderdaad, geen enkel Hoofdstuk
bestaat, voor zoo veel wij ons na de lazing herinneren
kunuen , uit een doorgaand aaneengescbakeld betoog van
BENEKEN zelf, maar alien uit ieder op ziehzelf sts*ande,
in den vorm van adv'ersaria bijeenverzamelde brokstukken
van, in stijl, in leeftijd, in godsdienstige en wijsgeerige
gevoelens, hat meest van elkander verschillende Schrijwers
en Schrijfsters, die dan ook ieder dadeiijk under hunne
eigene bijdrage, even als door onderteekening, mot humor
namen worden aaugeduid . Dus eigenlijk gesogsl wordt or
geene letterdieverij gepleegd, dewijl de Schrijver of hever
Verzamelaar, daar do bkijdragen van BBNax,EN zoif seer
weinige xijn, ieders eigendom behoorlijk aenwijst, en zieh
niets toeeigent, aan anderen toebehoorende . Zoo vind®a
wij bier aangehaald : CUESTERFIELD, VOLTAIRE, zlarMERMAN, FIELDING, CARVE, MOORS, SH ,4LESEEARB,
CLAUDIUS ,

MERCIER, EWALD, ROCHE .FOUCAULT,

BAHRDT, ADDISON, W . TEMPLE, R . STEELS, CERV,4rf ..
TES, MARCUS AURELIUS, MEISNER, GANGANELLI,
rOCKELS, STILLINGFLEET, CICERO, NIEMEIJER, ISO-

GRATES,

REINHARD,

PRUTARCHUS,

LESSING,

WEBER, PLATO, BEATTIE, LAVATYR, NINON DE

VEIT

L 'Ex-

o s en u E N o P H o x, behalve nog vale anderen, tot meer
dan honderd in getal . Sonimigen van deze aangehaalde
Schrijvers of Schrijfsters waren ons van elders slot bekead .
C L
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Wij hoorden derzelver namen hier voor het eerst, zoo als
onder anderen D Y A Ne SORE, zoodat wij ze allen nietdurven waarteekenen, als namen van wezenlijk geleefd en geschreven hebbeenden .
Wat de keuze en de rangschikking betreft van alle deze
zoo ongelijksoortige stukken , zii is met oordeel geschiod ,
zoodat, ofschoon het gedurig veranderen van den stijl en
het afbreken der redenering aan de aangenaamheid der
lezing hier en daar hinder toebrengt, nogtans, hetgeen ter
zake dient, met eene zeldzaam voorkomende volledigheid
en verscheidenheid is zamengebragt . Men vindt in het
werk een' rijken schat van zeer belangrijke opmerkingen
en lessen tot bevordering van levensgenot en verkrijging
van levenswijsheid . Ofschoon men hier dus geen eigenlijk
gezegd nieuw, oorspronkelijk work ontvangt, zijn wij het
met den Vertaler eens , dat het geschikt is, om , vooral in
ieugdige harten van beiderlei geslacht, het goede en edele
to bevorderen ; terwijl men hetgeen elders in de geschriften van geletterden verspreid is » even als parelen hier nevens elkander aan een snoer geregen aantreft ."
De Vertaler heeft zich over het geheel Ioffelijk van zijne
taak gekweten , vooral ook door zijne in de noten bijgevoegde aanmerkingen, waar hij hier en daar regtmatige
hulde toebrengt aan zoodanigen van onze vaderlandsche
Geleerden en Schrijvers, die, den Hoogduitschen Verzamelaar onbekend, benevens die ; welke door hem aangehaald zijn, verdienen geraadpleegd to worden . Wij wense-hen het bock in veler handen, en twijfeien nict, of hetzelve zal den lezer , die niet geheel verwend is door vole
waterige of opperviakkige geschriften van den dag , cen
aangenaam en nuttig onderhoud verschaffen .
Overdenkingen aangaande de zoogenaamde Oogenprahtp
van Domine K R E nT E B S (IC R E M E E) to Ileeze en Leende
in Noordbraband. Uitgegeven ten nutte van 't algemeen . Te Gorinchem, b~ A . van der Mast . 1842 . In
gr . 8vo . 32 bl. f : - 40 .
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Met de toezending van dit boeksken vernam Rec . tevens,

dat de Geneeskundige Commissie van Noord- Braband,
ijverig er op uit, om alle vergrijp tegen de geneeskundige wetten en voorschriften tegen to gaan , twee kunstgenooten met alien nadruk vervolgd heeft, omdat zij op hare
lijst niet als zoodanig bekend stonden . Met nieuwsgierigheid nam hij dus bet boven vermelde boeksken ter hand ,
waarin van de oogenpraktijk van Doming KREMER gesproken wordt . Waarschijnlijk is het (zoo dacht hij) eene persifflage van den een' of anderen spotvogel, die eene, toch
in den grond ongepaste, toespeling maakt op cone meer
dan gewone verlichting, door Ds. KREMER beoogd . Hij
herinnert zich niet meer, om welke reden hij het boeksken, waarvan hij niet meer dan den titel gelezen had,
moest nederleggen , en , eer hij tot de lezing mogt terugkeeren, zie ! daar komt hem de Haarlemsche Courant van
Zaturdag 21 Mei 1842 in harden , en vindt daarin eon,
reeds meermalen herhaald, appel aan edelmoedige menschenvrienden, ten behoeve van zekeren Roomschkatholieken burger PER R B Y , die sedert April acRTTIENHONDERDVEERTIG als ooglijder onder de behandeling van den wet
Eerw. zeer Gel . Heer J . L . A . KREMER, AZ ., Predikdnt
to Heeze, zich bevindt . Openlijker kan men waarlijk niet
voor de zaak uitkomen ! En niet alleen dit wordt bekend
gemaakt, maar de Heer Predikant BEG E M e N deelt ook de
navolgende Historia morbi van P ER R E Y mede. Pars commemorativa . In April 1840 vertrok P.E R R E Y volslagen
blind naar Heeze . Line oogappels waren met een dik
vlies, als torentjes (?) uitpuilende, bedekt . De overal gezochte en steeds gevolgde raad had zijn kwaad zoo verergerd, dat eene spoedige genezing met grond niet to
verwachten was . Den 16 Mei achttienhonderdtweeenveertig heeft de geneeswijze van Ds . KREMER reeds meer gedaan, dan gehoopt ken worden . Er zijn dan ook sedert
twee jaren voorbijgegaan! - De Diagnosis is nu als volgt :
» De schillen zijn verdund . Hot zweren houdt op . De
» oogappels worden zigtbaar, en de man kan de kleuren
onderscheiden en voorwerpen op een' afstand zien ." BOEKBESCH . 1842 . NO . 10 .
Ff
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Prognosis. Naar bet getuigenis van Ds. K R E M E R is verdere herstelling mogelqk, indien zijn wel Ferw . zeer Gel .
hem verder kan behandelen . -- 4tqui ergo . Wie zou
au, bij zulk uitzigt, den armen man nict ondersteunen
willen ? Maar, bet bijeengebragte fonds is Wig en meer
dan ledig. Dus : geld, of do wel Eerw . zeer Gel . Heer
Ds . KREMER kan den man niet verder behandelen .
Bet is geen geheel vreemd verschijnsel, dat in enkele
landen, onder anderen in Zweden, waar geneeskundige
hulp op groote afstanden niet altijd even gemakkelijk to
verkzijgen is, de Geestelijken op bet land somwijlen de
Geneeskunde daarbij beoefenen . Dit is nu bet geval niet
bij ons, waar geen gebrek bestaat aan Geneeskundigen .
Om deze reden zou dus de Heer K R E Iu E R gerust zich geheel aan predikdienst en berderlijk werk kunnen wijden .
En inderdaad nit bet reeds medegedeelde blijkt , dat eene
deugdelijke Historia morbi even min hot werk van eenen
Prediikaut is, als wij groote verwachting zouden koesteren
van eene door eenen Arts opzettelijk uitgegevene preek .
Maar, dachten wij , die Heer heeft wearschijnlijk, ten tijde
teen de Studenten in de Theologie verpligt de lessen in de
Lantlhuishoudkunde moesten volgen, onverpligt die in de
Genees- en Heelkunde waargenomen . Hij is welligt nog
daarenboven in de Geneeskunde gepromoveerd, even als
wij een' Majoor der • Artillerie hebben, die Doctor in de
Letteren is en zijnen roem zeer wel handhaaft . Het is nu
wel wat vreemd , Ziel- en Oogarts gelijktijdig to zijn ; doch
rariora sunt notanda non imitanda ; en nu, om der aardigheid wille, liepen wij de lijst der erkende kunstoefenaren door ; maar, hoe wij zochten , bet ging ons als zuster
Anna, wij vonden Ds . K R E M E R'S naam niet. Nu kwam
bij ons do opmerking als van zelf op : kunstoefenaren d
titre worden achterhaald , omdat derzelver namen op de
lijst niet gelezen worden ; die van Ds . KREMER wordt er
evenmin gevo-nden, en de man schijnt niet vervolgd to
worden . Hot verwonderde ons to meer, omdat bet zelfs
niet aan iedereen vergund is to prediken waar en veer wie
hij wil ; getuigen zoo vole veroordeelingen, bij onze afge-
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scheidene broeders voorgevallen . Wij Taken wel niet, wat
de maatschappelijke orde met regt vordert ; maar is dan
Ds . RREMER cene uitzondering op den algemeenen regel ;
en waarom ?
Maar genoeg over het zonderlinge der zaak ; wijden wij
ook eenige oogenblikken aan de Overdenkingen. Het eerste gedeelte is cen herdruk of afdruk van een in der tijd
geplaatst betoog in den Tolk der Vr~heid van 27 Mei 1841 .
Het schijnt uitgelokt ook door bemoeijingen van Collega's
van Ds . E: R E M E R . De toon is hier en daar wat scherp .
Men kan toch ter goeder trouw in eene zaak belang stellen,
en hoe minder men deskundig is, des to meer loopt men
gevaar schijn voor waarheid aan to nemen . Dit moet men
echter den minkundigen zoo kwalijk niet nemen, wannecr
men wel cens Artsen met gelukzoekers en kwakzalvers
heeft zien dweepen . Geleerdheid is niet altijd een waarborg tegen de begoochelingen der to zeer opgewekte vorbeelding. Er behoort veelal tijd toe, om rede en oordeel
hunne plaats to dnen innemen . De tijd doet to de2en opzigte nog grooter wonderen, dan de ijverigste pogingen,
om voor het oogenbhk verdwaasde menschen tot betere
gedachten to brengen . Jammer maar, dat zoo vele lessen
uit de geschiedenis als to vergeefs opgeteekend staan . Met
reden verlangt men echter van de zoo hoog geroemde, den
meester kenschetsende, genezingen van den Beer KREMEn
i-ets meer dan bevoorobrdeelde Courantenberigten to vernemen . Dit is zeker, dat die aan de oogen lijden zeer
voor inbeelding vatbaar zijn en der verbeelding dikwijls to
reel toegeven . Zij wanen to zien, wat zij met de daad
niet zien . Rec . heeft meermalen er de proef van genomen . Menschen, die ter goeder trouw zeiden het licht
van eene kaars to zien, bleven in deze verbeelding, terwijl
het licht reeds ongemerkt verwijderd was en zij al voortsprekende in den donker zaten . De Schrijver van het
tweede hier oorspronkelijke gedeelte had dus wel gelijk,
hier eenig verband, wat het zelfbedrog aangaat, met het
Magnetismus to zien . Overigens is het hier zoo als het
steeds was en blijven zal . De Arts wcet, dat er geen uniFf 2
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verseel middel bestaat ; zij , die geen behoorlijk onderscheid tusschen zelfs verwante ziekten kennen, gelooven
aan universele middelen . Zij zijn de toebereide akker ,
waarover de ploeg van den kwakzalver gaat ; zij ontvangen
het zaad, dat den kwakzalver eenen rijken oogst oplevert .
Het kan niet anders, of onder de van heinde en verre toestroomende menigte zijn er enkelen, bij welke hot universele middel doel treft. Deze leveren de noten voor het
trompetgeschal . Velen houden er zilveren trompetten op
na, om de vergadering to verzamelen . Onder het oorverdoovend geklank der trompetten en het handgeklap der claqueurs worden de zuchten der ongelukkig teleurgestelden
niet gehoord, en eon deel van die zich over hnnne ligtgeloovigheid schamen maken gebruik van de gelegenheid,
om onder het gedruisch ongemerkt of to trekken , ten einde
bij teleurstelling het bijtend gevoel to ontgaan van uitgelagchen to worden . Hij , die meermalen met menschen
van soortgelijken stempel in aanraking was, heeft ondervonden, dat, to midden eener opgewondene menigte,
goede raad aan paarlen gelijk is, die weggeworpen worden . Hij herinnert zich eindelijk GAMALIEL en diens wijzen raad, thans nog van even zoo veel toepassing als achttien eeuwen geleden, en hij berust . Maar, om welke redenen geene betere Instruction , geene krachtiger wetten
gegeven en gemaakt ? De Heer Referendaris tot de Geneeskundige Zaken, de hem toegevoegde Leden der Commissie tot herziening der geneeskundige wetten mogen zwoegen en zich afsloven , om de keurigstc, de uitgezochtste
wetten to maken - doch laat ons eenen anderen hooren ,
waar het eigenlijk op aankomt : Zedelijkheid is de grond,
waarop het refit der natuur of der redo rust, zonder welke
volmaakte wetten zelve, hoe good en hoe vole in getal,
den Staat en de huisgezinnen niet kunnen behoeden voor
bederf en tegenspoed . Dit laatste is mede eenmaal door
eenen beroemden Latijnschen Dichter en Geleerde, den
Heer J E R O N I M O D E B O S C H, in leven Curator der Leidsche Hoogeschool, voldingend aangetoond ; en ook in dezen tijd, waarin men alles van het refit en alles uitsluitend
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van wetted, regelen en instruction wacht, is bet der ernstige overweging en behartiging wel waard . Quid leges
sine moribus ? zij de lens , waaraan de welgezinden elkander kennen en zich vasthouden ; bet vereenigingspunt,
waarbij zich alien moeten aansluiten ; Jan zal de Staat gelukkig, en zullen Christelijke beginsel .en meer en meer
toegepast en alzoo Diet alleen gekend, maar ook betracht
en ontwikkeld warden tot bet hooge en 6enige doel, om
aan bestemming bier en rekenschap bier namaals, naar
'a menschen zwakke krachten, maar met vasten wil en onverdroten ijver , zoo veel mogelijk to beantwoorden .

Athene, deszelfs opkomst en val, in verband met de letterkunde, wijsbegeerte en hot huisel#ke leven van hot Atheen8Che volk . Door E . L . E U L W ER . IIIde Deel. Te Amsterdam, b~ J . C . Sepp en Zoon . 1841 . In . gr. 8va . Vii1 en
336 bl. f 3 - 40 .

Dit

gedeelte van bet belangrijk geschiedknndig work,
waarvan wij reeds een aanprijzend verslag gaven, begint met
bet Ode Book, van bet einde van den Perzischen inval tot
aan den dood van c I n o a , 479 - 449 v66r c a it . ; een tijdvak ,
waarin bet Atheensch Gemeenebest de hoofdrol in de Grieksche Geschiedenis vervulde . Groote mannen, zoo ale TEEM 18 T 0 C L E s en A Rd 8 T I D E 8, waren het hierin bebulpzaam ;
terwijl bet hefrschzuchtig en verraderlijk gedrag van PAUs A N I A s voornamelijk de oorzaak was, dat de Spartanen de
hegemonie, of den besturenden voorrang onder de Grieken,
verloren, die nu op de Atheners overging, waardoor zij . aan
bet hoofd van bet Ionisch verbond tegen de• Person kwamen, en eene vrije schikking over de bijdragen der bondgenooten verkregen, wier schatkist e6rst to Delos gevestigd,
en naderhand naar Athene zelve overgebragt word . THEM I OT 0 C L E 8, nadat bij zijne verwoeste vaderstad weder opgebouwd en versterkt had, zag zich echter weldra, even als
A R I ST I D E 8 , die de zoo rijke geldmiddelen van den Staat met
zoo veel regtvaardigheid en zoo doelmatig bestuurde, door
bet 08traci8mus getroffen en verwijderd . Eene eervolle ballingschap voorzeker, maar die van den naijverigen en erg-
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denkenden card der Atheensche volksregering getuigt . Onze
Schrijver , tracht nit ,zijn liberaal standpunt dit Ostracismus
to verdedigen, en men moet bekennen, dat een man als
T H E M 18 T 0 C L E 8 gevaarlijk voor de democratic begon to worden ; misschien zou hij weldra bet voorbeeld van P I s 18 T R AT us hebben gevolgd.
Alles, wat dien man betreft, is zonderling en belangwekkend, zoo wel zijne vlugt en ontvangst
aan het Perzische hof, als de oorzaak van zijnen dood .
W eidra verseheen e I M'o ti , de zoon van M I L T I A D E 8, en
verkreeg, hoezeer aan bet hoofd der aristocratische partij
staande, cene groote popnlariteit door zijne schitterende daden en leefwijze. Hij handhaafde, niettegenstaande .den ongelukkigen afloop der Atheensche tusschenkomst in den Egyptischen opstand tegen Pervie onder I x A R u s, den Griekschen
wapenroem door de overwinning aan den Eurymedon . Hij
kon ook bet Ostracismus niet ontgaan, maar werd teruggeroepen, en stierf niet v6or dat zijn meer gelukkige opvolger
in de volksgunst, PERIcHES, reeds in aanzien en invloed
ste4g . Dit Ode Boek eindigt met eene beschouwing van de
verandering der zeden to Athene en deszelfs meer sehijnbare dan wezenlijke en duurzame grootheid, van den vooruitgang der algemeene opvoeding, van de ontluikende kunst
der Gesehiedbeschrijving, derzelver Ionischen oorsprong, de
eerste Historiegraphen, en een overzigt van bet ]even en de
schriften van HERO n o T U s. Overgaande tot de wijsbegeerte,
ontmoet men hier eene sachets barer geschiedenis sedert THALxs, waarin zeer belangrijke opmerkingen over de Ionische
en Eleatische scholen, over PYTHAGORAS, ARAXAGORAS en
A R .C'H E L A U 8 voorkomen, en waarin wordt dtangetoond, dat
de wijsbegeerte in dezen tijd geenszins afgescheiden was van
hot gewone ]even der Atheners .
Hat 5de Boek, loopende van den dood van c I M o a , 449
v66r cU:R ., tot Stan den dood van PERICL&s, in bet Me jaar
van then Peloponnesischen oorlog, 429 v6or c HR . , schetst ons
het tafereel van bet bestuur van dien grooten staatsman,
die, zonder de democratische vormen to schenden, langen
tijd bet opperbewiild van het Gemeenebest in handen had .
Te vergeefs stelde de aristocratische partij aan hem den ouderen T ># U C Y n I D E s over ; hij wist hem eindelijk door bet
Ostracismus nit den weg to ruimen . De oorzaken van de
mast van P ER I c L E s worden uitvoerig ontwikkeld ; terwijl de
heerlijke gedenkstukken van bouwkunst, zoo als bet Par-
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thenon, de Propyleen enz., zoo wel bet werk van bet
Atkeensche yolk waxen, ais van PERICLES, PRIDIAB en
I C T I H Q S, die dezelve deden op$gten en vervaardigden . Be
gebreken en grootheid van 4thene baddea dezelfde oorzaken ; hetgeen hare staatkundige magi daarstelde, was bet
beginsel van haren val . Ret stelsel van betaling der bondgenooten zoude Karen oudergang in den Peloponnesischen oorlog voorbereiden.
Het Deel, waarvan wij verslag gaven, eindigt met eene
schets van de opkomst en den voortgang van bet Atheensche
blijspel tot aan den tijd van A R I s r O P H A N E s, en eene uitvoerige beschouwing en ontleding van de treurspelen van soPHOCLES .

Wij kunnen niet dan met denzelfden lof van dit Deel als
van de twee vorige gewagen . Yele punten, betreffende de
Grieksche Gescbiedenis, vooral wat staat- en letterkunde
aanbelangt, vonden wij er op eene oorspronkelijke en onderhoudende wijze in behandeld ; en hebben wij met genoegen
bet tafereel van de opkomst van Athena gezien, zoo verlangen wij met belangstelling naar dat van haren val ; een onderwerp de aandacht niet minder waardig.
Geschiedenis der achttiende Eeuw en der negentiende tot op
den ondergang van het Fransche Keizerrjib ; door r . c.
50RLOSSER, Hoogleeraar to Heidelberg.
Me Deal. Te
G'roningen, bij W . van Boekeren . 1841 . In gr. 8vo. 417
b'l. f 3-60 .

Ree. vervult zijne belofte, bij bet verslag van het derde

])eel dezes werks gedaan, en mat hat spoedig door de aankondiging van bet vierde volgen . De belangrijkheid van doze
Geschiedenis verdient, dat wi er de aandacht onzer Lezevon telkens opzettelijk bij bepalen .
Bit Deel vangt aan met een Roofdstulk, waarin de Inwendigs Geschiedenis der Eairopesche Staten, met opzigt tot le .
ven, zeden en beheer tot 1755, wordt geschetst. Italic is
bet eerste land, waarover gehandeld wordt . Dear begonmen, valgens Scux,o'ssER, de nieuwere denkbeelden ingang
tee viaaden, vooral dezulke, die der Hierarchic vijandig, der
ll'loawobie gunstig, waren. Dit was vooral met Napels hot
geval . Iloezeer daar is bet kerkelijhe veranderingen noodig
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waren, zal men -gevoelen, als men bedenkt, dat de geestelijkheid aldaar, bij de troonsheklimming van K A R E L IV,
honderdtwaalfduizend leden telde ; op elke duizend inwoners
telde men zeven geestelijke personen . Ter regeling van de
kerkelijke zaken werd en Concordaat gesloten, bet getal der
priesters verminderd, gelijk ook dat der kerkelijke feestdagen (waarom vierdagen 9) Ook bet feodale stelsel werd grootelijks veranderd, dock alles slechts ten gevalle van de
kroon . Hoe bet ook in lien tijd nog met verlichte Godsdienstkennis stond geschapen, daarvan geeft ons bet Pauselijke voorbeeld eene proeve . B E n E D I C T u S XIV sehreef dikke
boekdeelen vol over de beatificatie en canonisatie, en deed
naar de lijken van martelaars graven, om den voorraad van
reliquien niet uit to putten ; weldra had men overvloed ; een
kelder met dertig martelaarslijken werd to Avignano gevonden . In hetzelfde jaar kanoniseerde hij vijf heiligen, en kort
to voren had hij eene nieuwe monnikorde, die van de broeders Barrevoeters van bet lijden CHRISTI gesticht. Zoo weinig begreep men den geest des tijds, die meer en meer veld
won. Een belangrijk gedeelte van deze § beslaat de geschiedenis van Genua en Corsica, en de opstand en oorlog
op bet laatstgenoemde eiland .
Treurig is in de volgende § de schildering van Spanjes
toestand . Welk eene ellendige regering, waar de- Vorsten
in eenen toestand van onnoozelheid en krankzinnigheid verkeeron, die hen voor hunne hooge waardigheid geheel ongesehikt maakt! Zoo was bet met FILI PS, zoo met zijnen opvolger F E R D I R A N D VI, en ook met diens gemalin . De castraat P A R I IV E L L I was de man , die den meesten invloed had,
omdat hij door zijnen zang en door de muzijk op de ongelukkige Vorsten wist to werken. Van hem waren de Ministers afhankelijk ; Koningen en Vorsten verwaardigden
zich, aan hem hunne brieven to rigten.
Met billijkheid en onpartijdigheid wordt hier verder hulde
toegebragt aan bet gedrag der Jexuiten in Paraguay, maar
tevens verklaard, waarom de handelwijze ten hunnen aanzien minder afkeer wekte, dan zij verdiende . Men schreef
aan hunnen invloed den toestand toe, waarin de Portugescke
Koning J O H A N A E S V zijn land bragt. Ook in dit vorttelijke
geslacht volgde letterlijk de eene krankzinnige den anderen
op. De razernij van Koning J e R A N N E S V was vooral op de
uitwendige plegtigheden der Godsdienst gerigt. Onmetelijke
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~schatten werden daarvoor verspild . Vijfenveertig millioenen
crusado's werden besteed, om het koninklijke klooster Mafra
to bouwen, waatvan de eene vleugel aan driehonderd morsige Franciskanen tot woonplaats diende, terwijl de andere
vleugel door den Koning werd betrokken . Toen de Koning
ziek was, werden hem van alle kanten reliquien toegezonden, en deze toezending kostte de natle 200,000 daalders
(bl . 43 .) Een scherp kontrast maakte de maatschappelijke
toestand in Frankrijk'met datgene, wat wij alzoo in Portugal aanschouwen . Daar begonnen de beschaafde klassen de
middeleeuwsche kluisters of to werpen ; terwijl de Koning
en zijne grooten in de schandelijkste zedeloosheid leefden .
Treuriig is de schildering van den staat van Frankri k, door
maitressen en gunstelingen geregeerd, de uitgeputte schatkist door allerlei knevelarijen stijvende, en voor de menus
plaisirs des Konings millioenen verspillende .
In de derde § beschouwt s c E L o s s E R den toestand van Engeland, Holland, Rusland, Zweden en Denemarken. Engeland ging vooruit ; en schoon de wijze, waarop tegen de
deelnemers in den opstand van 1745 gehandeld werd, vreeselrjk was, en de gevolgen voor Schotland uit verschillende
oogpunten kunnen worden beschouwd, zoo was het toch
voor den beschaafden maatschappelijken toestand des yolks
van belang, dat de oude Clan - heerschappij ophield . Met
korte trekken wordt over de regering van onzenwILLE :IV
gesproken, en aangetoond, hoe hij door zijne bepalingen
over de minderjarigheid van zijnen zoon noodlottige gebeurtenissen in ons vaderland voorbereidde . Fiksch geteekend is
de schildering van Ruslands toestand onder ELIZABETH, en
van lien der beide andere Noordsche cloven en volken .
Wij kunnen onmogelijk s c a L o S S,E R op den voet volgen,
wanneer hij verder de verschillende Duitsche Staten gadeslaat, en een tafereel van den inwendigen toestand des lands
ophangt . Uit de vorige Deelen is reeds genoegzaam de geest
van zijn werk gebleken, om met de verzekering to kunnen
volstaan, dat wij ook hier een duidelijk en helder inzigt
krijgen in den maatschappelijken toestand des Duitschen
levens. De Schrijver heeft overal de beste bronnen, de
schriften van then tijd zelven, de aktenstukken, de archieven gebezigd, en levert ons een tafereel, dat onze levendige belangstelling boeit.
Hot derde Hoofdstitk handelt van de cerste aanleidingen
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tot eenen nieuwen algemeenen Europeschen oorlog tot op
den Hubertsburger vrede. Hier vooral treedt dus F R E D EII op hot tooneel, en s c H L o ss E R onderscheidt zich
R 16
ook bier weder door eene billijke en oupartijdige beoordeeling van den grooten Koning . Zijn genie en voortreffelijke
hoedanigheden bewonderende, is hij nogtans niet blind voor
zijne gebreken, en toont beide in zijne gedragingen aan .
Hij geeft in de eerste § eene schets van den toestand van
den Pruissischen staat, then hij opzettelijk in het voorgaande Hoofdstuk was voorbijgegaan . Fraai is de opsomming van datgene, wat P R E D E R I H voor zijn land gedaan
heeft, van den Dresdener vrede tot op den zevenjarigen
oorlog, en juist de aanmerking, dat veel van datgene, wat
ons thans in het gedrag van den . Pruissischen Koning verkeerd en tiranniek toesehijnt, het toen minder was, of althans niet zoo beschouwd werd, omdat P RED E R i K's roem do
roem zijns yolks werd . Zagen wij niet iets dergelijks in de
dagen van NAP o L E o N , en werd hij, wiens dwingelandij zich
vooral niet het minste openbaarde in de wijze, waarop hij
zijne legers zamensleepte, toch niet juist door die legers
als vergood? - De grootste helft van dit Deel is vervolgens toegewijd aan de geschiedenis van den zevenjarigen
oorlog, en ook bier vinden wij dezelfde helderheid en levendigheid, die wij vroeger in s c H L o s s r, R roemden, bij zijne
voorstelling van den Spaanschen snecessieoorlog . Ook bier
vinden wij de sehildering van krijgsbedrijven afgewisseld
door tooneelen nit den inwendigen toestand der versehillende boven en Staten, en de geschiedenis van den tijd wordt
ons hier in hare algemeene trekken gegeven . Bet is een
groot tafereel, dat voor ons ontrold wordt, en waarin wij
het. .geheel van de Europesche staatkunde en de onderlinge
betrekkingen der hoven en Staten overzien kunnen, en ook
dit gedeelte van S C H L O S S E R ' s work zal met hooge belangstelling warden gelezen . Bet Hoofdstuk is to rijk, dan dat
wij er een verslag van zouden kunnen geven ; het aantal en
hot gewigt der daarin behandelde onderwerpen laten dit
niet toe, en wij moeten dus onze Lezers naar bet boek .zelve
vervej,zen. Bet ontbreekt ook bier niet aan vele opgaven,
die den geest des tijds, der staatsmannen, veldheeren en
hovelingen ons docn kennen ; en merkwaardig is onder anderen de bier medegedeelde inventaris van de goederen van
den Spaanschen Minister E N S E x A D A . Yen vond bij hem
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voor 100,000 Spaansche daalders in goud, voor 292,000
daalders zilver ; een degen ter waarde van 7,000 daalders,
juweelen voor 92,000 daalders, ordesteekenen geschat op
18,000 daalders, porselein voor 2,000,000 daalders, schilderijen veer 100,000, Gallicische en Fransche hammen voor
14,000 daalders, gezouten visch, boomolie in ongehoorde
menigte en waarin hij dus ongetwijfeld handel dreef, 1500
arroba chocolade, 48 prachtgewaden, 180 broeken, 1170
paar zijden kousen, 600 terzio's snuiftabak . Welk eenen
zonderlingen inboedel voor eenen Minister !
Met den Hubertsburger vrede eindigde do oorlog . - Alles
bleef," zoo besluit SCHLOSSER zijn verhaal, .gelijk bet vbdr
den oorlog was geweest, en onuitsprekelijke ellende, schulden der steden, landen en dorpen, die later den achterkleinzoon nog drukten, vernietiging van den welstand der
nijvere klassen : zietdaar de eenige vrucht van de lange kabalen en hardnekkige volharding dergodsdienstigste, deugdzaamste en meest geliefde Vorstin in Europal"
NIL bet slot van den zevenjarigen oorlog to hebben vermeld_, geeft s C$ LOSS E R in de laatste bladzijden van dit vierde
Deel nog bet treurige verhaal van de regering en den moord
van PETER III, en besluit alzoo met de komst van C A T R AatNA II tot den troon, van wie de Schrijver teregt zegt
*De nieuwe Kei7,erin van Rusland ken zich op de deugden
der Keizerin MARIA T R E R E s I A niet beroemen ; maar hear
geest, hare talenten, hare kundigheden, zelfs hare geniale
uitspatting en ongehoorde verkwisting vonden in Europa,
vooral echter in Duitschlgnd en Frankrijk looter lofredenaars en een grooter aantal poetische, filosofische en rhetorisohe bewonderears, dan MAR I A T R E R E S I A'S vroomheid en
deugd ." Helaas I is de wergild in dat opzigt wel beter geworden,, en begrijpt men ook nog in ooze dagen wel, dat
de burgerlijke moraal, gelijk SCRLOSSER haar noemt, ook
op grooten en Vorsten toepasselijk is ? Zij zijn eerst menschen, dan Vorsten ; wat hen in de eerste betrekking verlaagt en schandvlekt, dat .behoorde door de laatste in hunne
oogen en in de oogen der menachen nog veraohtelijker to
worden . Hoe dikwijls gaat bet omgekeerd, en prijst en verheerlijkt en vleit men hen, al waken zij zich schuidig aan
ondengden, die den geringsten hunner onderdanen aan de
algemeeae verachting zouden overgeven ! Zoo is hot altijd
geweest ; zal bet zoo ook altijd blijven ?
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Wij blijven hartelijk naar het vervolg van dit belangrijke
werk verlangen, en zullen spoedig ook van het onlangs verschenen vijfde Deel eenig verslag geven .
Ilistorische Avondkout, naar het Fransch van AUGUST ARII Deelen . Te AmNOULD, door A . C . J. VERSPIJCK .
sterdam, bij P. Meijer Warnars . 18141 . 206 en 167 bl.
f 3 - 60.
De voo* ons liggende bundels bevatten to zamen achttien
romantische verhalen, welke de Schrijver of Vertaler historische noemt ; wet is waar zijn eenige op historische facta
gegrond, maar alle kunnen echter met then naam niet worden bestempeld .
Het Iste Deel bevat : De goede Buren . Filip Mauvert
(Oudenaarde, 1519 .) Het verzoekschrift derGeuzen . (1566.)
De Watergeuzen . (1571 .) Beleg van Leyden. Jean Jaureguy . (1582 .) De schat van Boning Jacobus . (1600.) Eene
wraakoefening . De man met hot valies . De duhhelsoortige
liefde . Een storm . (1715 .) In het Ilde Deel treffen wij
aan : De juweelen der .Koningin . (1756.) Dubbelhartigheid. (1772.) Beleg van Gothemburg . (1788 .) De gele halsamine . De eerste en laatste liefde . Een avontuur. (1812 .)
Ziedaar het fijne van het sped .
Vele dier verhalen zijn reeds in onze Vaderlandsche Tijdschriften opgenomen geweest . De Schrijver, niet ten onregte meenende, dat de Geschiedeuis allergeschiktst is om
rotnantische tafereelen op to leveren, beschouwt dan ook
hier de 1Vederlandsche Historie als zeer rijk voor dergelijke
voorstellingen, en wet bijzonder het tijdvak van onze worsteling tegen Spanje ; maar daar nit hetzelve reeds door eene
menigte Schrijvers, een groot aantal onderwerpen voor hunne
romantische schildering genomen is, zoo kan het wet niet
anders, of de Lezer zal hier weinig nieuws aantreffen . De
verhalen Filip Mauvert, de juweelen der Soningin en het
avontuur komen ons als de beste en belangrijkste Hit deze
bundels voor ; het verhaal, een storm, steekt hierbij geweldig af, als zijnde van weinig beteekenis .
Een enkel woord over deze verhalen, in hoe verre zij, als
historische, den toets der Geschiedenis kunnen doorstaan .
Rec . betwijfelt het, of R ARE L V wet zoo openlijk en in
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eene dusdanige vergadering van de aanzienlijken van Nederland, als in bet verhaal Filip Mauvert voorkomt, zijnen
eigen' misstap zal bekend hebben, door toen reeds de later
zoo vermaard gewordene M A R G A R E T R A VAN r A R M A voor zijne
natuurlijke dochter to erkennen .
Hoe verder de Schrijver of Vertaler, bI . 78 en.,
very in
bet verhaal van bet beleg van Leyden, op den zonderlingen
inval is gekomen, om de algemeen onder den naam van M A GD A L E N A n o o N s bekende minnares van V A L D E z, bevelhebbeer
in dat beleg, den naam van K E N N A V A to geven, kan Rec .
niet . vatten ; ook is haar sterven, ten minste in de Geschiedenis, niet op zoodanige wijs vermeld als hier voorkomt .
Een belangrijke misslag begaat de Schrijver in hot verhaal
van JAQREGQY, door to melden, dat bet Prins MAIJRITS
was, die den moordenaar zijns vaders terstond vatte en hem
eene gevaarlijke wonde toebragt . Ook heeft, volgens de Geschiedenis, J A U R E GUY w I L L E M 1 niet met een mes of ander
scherp wapentuig, maar dadelijk met een pistool gekwetst .
Verder heeft de teregtstelling nooit plaats gehad : voor bet
onderzoek van bet regtsgeding was bet onvoorzigtig, dat
eenige Edellieden, daar tegenwoordig, den moordenaar met
hunne degens eenige steken door bet lijf gaven en des Prinsen Hellebardiers hem vervolgens doodsloegen .
Wij zouden dergelijke leemten met nog andere kunnen
vermeerderen . Al deze afwijkingen en historische onwaarheden behoeven noch behooren plaats to vinden : onder bet
romantische kleed moeten de personen niet onkenbaar, hunne
handelingen, bet karakteristieke op bet tooneel hunner bedrijven niet scheef en verdraaid voorgesteld worden ; dit alles
kan voor den minkundige en oningewijde in de Geschiedenis
niet anders dan nadeelig zijn .
Wij eindigen met den wensch, dat de Vertaler zijnen tijd
en zijne kennis voortaan liever bestede aan bet overzetten
van betere voortbrengselen, en niet medewerke, om de Geschiedenis, door vreemden en onkundigen dusdanig verminkt, nog meer geschonden onzen Nederlandschen Lezeren
voor to houden . Wij kunnen bet den Franschman eenigzins vergeven ; van den Nederlander moesten wij zoo iets
niet ontvangen. Tantum !
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Geschied- en aardrijkskundige Beschrgving van het Koningr k der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg ;
door A . a . V A N DEN AA . Te Gorinchem, bij J . Noorduyn
en Zooo . 1841 . In gr. 8vo. 471 bl. f 4 - 80 .
Geschied- en aardr#kskundige Beschrijving van het Koningr#k der Nederlanden, het HertQgdom Limburg, en het
Groothertogdom Luxembnrg, zoo als die b# het Tractaat
der XXI V Artikelen bepaald zijn, benevens een Aanhangset over 's B ks buitenlandsche bezittingen . Uit de nieuwste bronnen zamengesteld door j . c . BEIJEB, gepensioneerd
Leeraar van Neerlands Koninkl#ke Militaire Akademie.
Te Deventer, bij A . ter Gunne . 1841 . In gr. 8vo. 572 blK
f 4 - 10 .
t
%S ij kunnen deze beide werken gepastelijk to zamen aankondigen, omdat ze in de hoofdzaak hetzel£de bevatten, zoo
zelfs dat het eene door het andere zoo goed als overtollig
gemaakt wordt. Deze gezamenlijke aankondiging zal wel min
of meer in eene beoordeelende vergelijking overgaan ; maar
dit is welligt zeer doelmatig nopens geschriften, waarvan men
het eene zoo goed als ontberen kan, wanneer men het andere bezit,' en tusschen welke het publiek alzoo to kiezen heeft .
Beide Schrijvers geven in een Voorberigt de bronnen en
hulpmiddelen op, van welke zij zich bij het zamenstellen dezer aardrijkskundige Beschrijvingen van ons Koningrijk bediend hebben . Aan VAN B E R A A stond hier de rijkdom zijner
correspondentie voor het door hem uitgegeven wordend Aardr#kskundig Woordenboek der Nederlanden open ; vandaar
kon hij hier en daar vollediger wezen ; zijn geschrift bevat
het Algemeen Overzigt, waardoor bet laatstgemelde uitgebreide werk wordt voorafgegaan, (doch dat, naar ons inzien, voegelijker op zijne plaats, op het woord Nederlanden
ware in het werk gevoegd) waaraan hij to rade is geworden
eene bijzondere beschrijving der gewesten toe to voegen, en
dit kortere als een geheel van het Woordenboek afgescheiden
stuk in het licht to zenden .
Van gelijke soort is de inrigting van BEIJER'S Handboek,
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hetwelk wij vervolgens, kortheidshalve, met B . gelijk het
andere met A . aanduiden .
Beiden beginnen met de grenzen, grootte en naam van dit
Koningrijk . A . gaat daarna terstond tot de geschiedenis van
de vroegere en latere bewoners over . B . doet dit het laatst ;
zijn geschiedkundig overzigt beslaat 21 bladzijden ; dat van
A . heeft er 38 ; (over de verbouding des inhouds op de bladzijden straks nader) A. verdeelt zijne algemeene beschrijving
voorts volgens de verdeeling der Departementen van algemeen 1fttuur, als : Hooge Collegien, Ilooge Raad 'van Adel,
Staten-generaal, Raad van State enz . ; Buitenlandsche taken ; Justitie ; Binne •n landsche taken ; Hervormde Eerdienst
enz . ; R . IK. Eerdienst ; Oorlog ; Marine ; Financien ; Kolonief, en Opperhoutvesterij. B . heeft het meeste daarvan

mede niet voorbijgezien, schoon hij eene andere orde volgt,
en enkele bijzonderheden, b . v. eenen specifieken staat van
nanvoer van onderscheidene handelsartikelen in 1838 en
1839, bQven A . voornitheeft. Doch gelijk de volgorde van
A . beter is, zoo is ook de inhoud vollediger. Beide besteden er omtrent 100 bladzijden aan ; wanner men nu in aanmerking neemt, dat A . door iijnen digteren letterdruk en
kleinere letter, bij grooter formaat, omtrent het dubbele
van B . op eene bladzijde plaatst, dan wordt dit overzigt bij
den laatsten nagenoeg de heeft van dat des eersten .
Vervolgens overgaande tot de bijzondere beschrijving der
gewesten, heeft A . telkens eerst degeschiedenis ; tegenwoordigen toestand en verdeeling ; waterstaat ; Inchtsgestel, grond
en voortbrengselen ; Provinciale Staten, en wapen . Dit een
en ander heeft B . insgelijks, schoon eenigzins anders geordend, hetgeen weinig ter take doet . De laatste verzuimt,
in Noord-Braband en Zeeland de kiesdistricten voor den landelijken stand op to noemen, hetgeen hit in andere provincien wel, en A . overal doet ; de laatstgenoemde geeft insgelijks hij alle provipeien de militiekantons op, B. alleen hun
getal ; eveneens is het met de schooldistricten en het getal
scholen in ieder van dezelve ; zoo mede de provinciale wapens. Daarentegen heeft B . en mist A . de opgave van de
oppervlakte der provincien in bebouwde gronden, wegen,
wateren enz. i n elke provincie . Dit algemeene gedeelte der
beschrijving is bij B . niet geheel zonder fouten . Wij noemen
slechts, dat bladz . 17 to Vreesw~k van een veer gesproken
en aan de schipbrug niet gedacht wordt, ofschoon het bladz .
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254 goed staat ; dat wij niet inzien, waarom bladz . 38 van
Friesland zoo bijzonder moet gezegd worden, dat bet behoefte aan goede wegen heeft ; eene behoefte, die voorwaar
bij sommige Zeeuwsche eilanden, de Beierlanden, Voorne
enz . ook wel had mogen genoemd zijn ; dat bladz . 39 onjuist
gezegd wordt, dat de Hervormde Synode, behalve den Secretaris en Quaestor, uit 16 leden bestaat, waarvoor men 14
(of, zoo men de praeadviserende leden, de Hoogleeraren der
Godgeleerdheid medetelt, 17) moet lezen ; dat bladz . 59 nit
Vlaardinyen 791 haringbuizen gezegd worden to varen, terwijl wij met bet sloopen van die eene laatste buis nader aan
de waarheid (79) zouden zijn (*) ; dat zoowel bladz . 74, als
hladz . 266 bet Genootschap : Diversa sed una to Dordrecht,
even als bladz . 80 de Brandwaarborgmaatschappij voor de
Zeeuwsche eilanden vergeten is ; dat de overschoone., alleen
eene reis naar Zeeland waardige kunstlichttoren op bet eiland Schouwen op bladz . 106 onder bet algemeene : enz.,
na de vermelding van eenige kustvuren, wordt begrepen, enz .
In de plaatsbeschrijving volgen beiden de regterlijke indeeling des Rijks in Arrondissementen en Kantons . Dit gedeelte des werks beslaat bij A . 280 en bij B . 343 bladzijden,
en is alzoo ook bij den eersten veel uitvoeriger .
B. echter •h eeft, hetgeen A . mist, eene korte beschrijving
van onze overzeesche bezittingen . De laatste achtte bet
overbodig, die to geven, omdat er bet een en ander bruikbaars, door hem in bet Yoorberigt opgegevien, over bestaat .
Desniettemin blijven wij bet als een gebrek beschouwen, dat
hij niet, gelijk B . , deze noodzakelijke korte beschrijving aan
zijn werk beeft toegevoegd . Zij behoort tot eene beschrijving van het Rijk, vrij wat meer dan bet Duitsche Groothertogdom Luxemburg, dat niets met ons gemeen heeft, dan
dat onze opperste bestuurder (de Koning) bet daar (als Groothertog) insgelijks is. Maar men wil geene beschrijving geven der landen, onderworpen aan bet gebied van Z . M . den
Koning der Nederlanden, (en ook dan nog zouden de kolonien er bij behooren) maar van bet Koningr#k der Nederlanden .
(*) Voor dit getalmerk (1) weten wij eene betere plaats ;
bet ga naar bladz . 332, en dan zal de Domskerk to Utrecht
Diet in 674, maar in 1674 door storm zijn verwoest geworden .
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Beide boekdeelen hebben eenen naanwkeurigen bladwijzer. Die van B . wijst, door verschillende letters, aanstonds
aan, wat de gezochte naam zij, stall, dorp of gehucht, terwijl er voorts de provincie bijstaat, gelijk ook, waar bet behoort, rivier, vaart, of wat ook . De bladwijzer van A .
heeft alleen namen en bladzijden . Beide boeken eindelijk
hebben in bijvoegsels en nalezingen de verbeteringen opgegeven, welke door enkele veranderingen onder bet drukken
opgekomen waren, of ook door bet verkeerde van sommige
opgaven noodig waren geworden .
Ref., schoon in meer dan eene provincie van ons vaderland goed bekend, ziet geen kans, om op bet naauwkeurigste alle fouten aan to wijzen, die in deze beide Handboeken
nog zijn overgebleven. Dat er geene zouden zijn, ware eene
onbillijke vordering, of liever eene vordering van het onmogelijke. De Beer VAN DER AA, die geene moeite on tziet ,
om aan zijn Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden
den hoogstmogelijken graad van naauwkeurigheid bij to zetten, ziet zich, ondanks alle oplettendheid, genoodzaakt,
achter ieder Deel van dat werk met eenige verbeteringen to
komen, welke niet altijd aanwijzingen zijn van latere veranderingen, maar bijzonderheden ook, omtrent welke hij min
juist of min volledig was ingelicht geworden . En zoo is er
dan ook in deze beide Beschryvingen (schoon in B. veel meer
dan in A .) overgebleven, dat anders moest gesteld zijn . Hetgeen wij bier en daar aanteekenden, moge bewijzen, datwij
deze boeken met naauwkeurigheid hebben gelezen .
B . zegt, dat men in het Oostelijke gedeelte van Noord.Braband meestoven vindt ; dit zal bet Westelijke moeten
zijn, Prinseland, 1Vieuw - Vossemeer, Zevenbergen, enr .
Volgens denzelfden Schrijver (bladz . 179) zendt Gelderland
3 leden naar de Tweede Kamer der Staten- Generaal ; A .
heeft, beter, 6 . Bij Eibergen maken noch A . noch B . melding van den Nederduitschen dichter S L a I r E a , die er lang.
Predikant geweest is en zijne meeste dichtwerken geschreven heeft.
A. spreekt bij 's Iiage van de Fundatie der Renswouders ;
zeer verkeerde benaming ; bij Deft van de Fundatie van
Renswoude (onder de wetenschappelijke in plaats van bij
de liefdadige inrigtingen) niet veel beter ; bij Utrecht van
bet Fundatiehuis, dat door de vrouwe van Renswoude gesticht is ; dit laatste is goed uitgedrukt . Deze stichting
aoseszscI . 1842 . no . 10 .
G g
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wordt door B . in de tweede der genoemde steden geheel
riot Yernaeld . Van do fi •aaije Nienwe Kerk to 's Hage, eon
meesterstnk van bouwkunde, wordt als zoodatiig wet door
AL, niet door B. gesprokeir. De laatste n!oemt verkeerde. oude
l{jk den tuin achter bet Paleis in hot Noordeiude (bet
llof) don Prinsentuin ; A . zegt, zoo- ale bet is, Prinsessentuin .
B . spreekt van drie Hervormde Kerken te, Leiden, terwil
or, zoo als ook A . zegt, vier zijn . Ook is bet verkeerd .,
dat de Senaatskamer der Hoogesehool, gelijk B . opgeeft, de
portretten van alle de Roogleeraren zou bevatten . A. zegt
een, groot getal, en zoo is bet ook .
Te Rotierdam leest men bb A. van vier Nederdnitsche
$ervormdo Kerken b.dten de Groote ; er zijn or echter
slechts vier in bet geheel (bet Schotsche Armenkerkje is
niet veer de gemeente) ; B, heeft bet good . Doze daarentegen dwaalt met to schrijven, dat er eeno llngelsche kerk
is ; daar zija er twee, eene Episoopale en eene Presbjteriaansche, van wellce alleen de laatste door A. wordt genoemd .
Ile vermelding van een Natuurkundig Gezelsohap, dot to
Scbiedaon bestaat, (immens plagt to bestaan) misten wij bid
beide Schrijvers ; B . schrijft aan deze stall verkeerdelijk eene
Walsohs gemeente toe.
To Dora!recht hadde melding verdiend, dat in bet koor
der Groote Kerk nog de koorheerbanken aanwezig zijn
. Beiden zwijgen or van ; ook van bet goudendoopbekken, schoon
zij van het gouden Avondmaalsgereedschap spreken .
Dat bet Burgerweesbuis to Brielle dooz den beroemden
$IFGEL MBRULA gesticht is, wordt door B . wel, door A . niet.
aangeteekend ; de eerste, niet de laatste, maakt van hem
to Ileenvliet melding .
A . sehrijft, dat op den toren to Goedereede gednrende
acht maanden van bet jaar een kustlicht brandt . Dit is onj.uist, want bet bedoelde. licht, waarvan B ., sehaon dentoren als zeebaak noemende, zwijgt, brandt alle nachten
van bet jaar.
In hot artikel Amsterdam verschillen de beide Plaatabesehrij.vers nog al . A . spreekt er van 18, B . van 18 Reomschkatbolijke kerken ; A. van 2, B . van 3 Janseniste. De laatste noemt nog de Armenische kerk, schoon doze niet meer
bestaat . Hot gedenkteeken voor V Oft D EL in de Nieuwe Kerk
is geese tombe, gelijk B . wil . Ret gedenkteeken voor v n Ts
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s'e -tit in fit Barpeerpceeshnis wordt door B . geneemd ; A .
spreekt er niet van,
Te 's Graveland verzuilnen beiden het bnitengoed Prompenbnrg le noemen, fletwelk toeh mg al inerkwaardfg is,
omdat de Admiraal van then naam het stichtte, en hot hn1V
den vorm van eon linieschip nabootst .
Op het eiland Texel maakt B . geene melding van hot
nieuwgebouwde de Gocksdorp . A . heeft to Ioogwoude het
jaartal 1206 hij den dood van Graaf W I L L E n II , Roomseh
Yoning, hetgeen eene drukfout is voor 1256 .
Volgens B . zou Zeeland ondtijds nit minder eilanden bestaan hebben, dan tegenwoordig . Wij stelletl door tegenover het gevoelen van den geleerden A E II T R E C R T n$ E $s E'Lnvis, die, in zijne Verhandeling over Oud-Zeeland, joist
het tegendeel betoogt . Ook meenen A . en B ., dat men iqt
die provincie het zeekoraal tegen den scheurbuik (het seerbut) bezigt ; doze dwaling is zeer algemeen, doch men eet
daar het zeekoraal eenvoudig als gewone groente, ofsehoon
wij het dienstige der plant tegen de genoemde ongesteldheid
geenszins in twijfel trekken . Hoe B . er aan komt, dad men
in Zeeland, met afschafflng der schoolgelden, een algemeen
schoolfonds heeft opgerigt, betuigen wij niet to begrijpen ;
wij weten stellig het tegendeel . Dezelfde Schrijver zegt,
dat de haven van Goes ter longte van een our over het
voormalige eiland Wolfaartsdi k gegraven is. Hot gelijkt er
niet naar : de Goesohe haven doorsnijdt (en zoo heeft A .
het ook) den Wilkelminapolder, in 1809 nit sehorren en
slijken ingedijkt ; het laatstgenoemde eiland ligt veel westelijker. Bat de haven van Zierikzee voor de grootste schepen bevaarbaar zon rijn, is eene onnaanwkeurigheid, did
A. en B, woordelijk eveneens hebben, doch door den eersten
in de bijvoegsels wordt verbeterd . B . heeft het ook mis,
wanneer hij zegt, dat op Schouwen Bier en daar de koemest, met kalk vermengd, tot brandstof gebrnikt wordt.
Die vermenging met kalk is eehter bij hem zeer versehoonlijk, omdat anders kundige Zeeuwen (*) hem in dat berigt
aijn voorgegaan. B . maakt to Middelburg slechts van een
1'latuurkundig Gezelsehap gewag ; daar zijn er, zoo als A,
hot heeft, twee ; het Bone is voor Heeren, het andere vow
(*) DE RANTEA en
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dit gebouw (de Nieuwe Kerk to

Middelburg) is de Koorkerk slechts door een' middelmnur

gescheiden ." A . heeft beter : -De Nieuwe Kerk, tusschen
welke en de Koorkerk bet auditorium der voormalige Illustre School gevonden wordt ." Eenigzins vreemd is bet schrijven van B . over Aagtekerke, (een dorp in Walcheren) dat
er do inwoners door landbouw bestaan, alsof dit op de andere dorpen minder bet geval ware, hetgeen nogtans van
alle andere Zeeuwsche dorpen, en van verre de meesten geheel bij uitsluiting, geldt . To Vlissingen maken nosh A,
noch B . eenige melding van het prachtige, in 1809 bij bet
bombardement der Engelschen afgebrande Stadhuis, een der
sierlijkste gebouwen van Zeeland . De arduinsteenen gevel
van bet tegenwoordige Stadhuis, bij beiden als zoodanig opgegeven, wordt door A . in de verbeteringen teregt tot een'
fraaijen modernen gevel teruggebragt . De werkinrigting in
deze stad, in 1839 opgerigt, wordt door A . wel, door B .
niet vermeld . Hot standbeeld van DIE n ux r E R was er bij bet
drukken dezer beschrijvingen nog niet of naauwelijks ; A .
spreekt er echter van .
B . spreekt to Goes van cone Evangelisch-Luthersche Kerk,
die er in bet gebeel Diet, en van een Oud-mannenhuis, dat
er wel als gebouw, maar niet als inrigting bestaat . Deze
laatste font heeft ook A ., die de kerk der Afgescheidenen
noemt, welke door B . nog, overeenkomstig des gebouws
vroegere bestemming, als Zeepziederij wordt opgegeven . De
laatste tronwens maakt nergens van kerken dier gezindte
melding, gelijk hij over bet geheel van kerken op de dorpen weinig spreekt, en b. v. niet overal de orgels opnoemt .
In dit opzigt is A . naauwkeuriger, ofschoon ook niet zonder
gebreken ; zoo wordt bet orgel to Bwnnik niet door hem
opgegeven, en to Zeist wet dat in de Hernhuttersche, Diet
in de Hervormde kerk . B . maakt, als gezegd, van de dorpskerken doorgaans Been gewag, behalve wanneer er gedenkteekenen in to vermelden zijn ; op sommige plaatsen echter,
b . v . to Epe, wordt bet orgel genoemd . Zulke ongelijkheden, dezelfde zaak hier eens niet, daar eens wel to vermelden, treft men bij beide Schrijvers meerdere aan, b . v .
van korenmolens enz . De Departementen tot Nut van 't Algemeen zijn doorgaans door A . opgegeven . Eenige mist men
echter, b . v . Boskoop, Strijen, St. Maartensd5k, en misechien nog anderen . Zoo zijn ook eenige weldadige inrig-
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tingen, b. v . de zoogenoemde Dorkassen, de winterspijsuitdeelingen en derg . niet overal bij beiden vermcld, waar
zij bestaan.
Maar wij waren straks to Goes, onder welks inboorlingen
B . 00k PHILIPS VAN LANSBERGEN noemt, die er wel Predikant geweest is, maar to Gent geboren was. (Over bet geheel is A . veel vollediger dan B . in bet noemen der geleerde
en beroemde mannen op hunne geboorteplaatsen .) En er
bestaat geene bijzondere reden, om Goes eene oude stad to
noemen, zoo als B . doet, die er bijvoegt, dat zij omstreeks
1300 door bet bouwen van een slot ontstond, waardoor dat
oude al aanstonds wegvalt . Wilhelminadorp is geene buurt,
zoo als B . wil, maar een dorp met eene fraaije kerk, gelijk
A . zegt . De eerste, dikwijls dorpskerken overslaande, laat
ook onvermeld de R . K . kerk to 's Hleerenhoek, die, gelijk
A . teregt opmerkt, door netheid uitmunt . De verscheidene
oesterputten" to Zierikzee van B . bepalen zich tot twee,
gelijk A . heeft . B . verzuimt to Ouwerkerk eene meestoof to
vermelden, en to Bruinisse moot bij de door denzelfden
vermelde meestoof nog eene worden gevoegd ; de brouwerij
daarentegen uitgeschrapt worden . Ook A. heeft er slechts
eene meestoof. Het slot Windenburg to Dreischor, dat B .
nog fraai noemt, hoewel wij er niets fraais aan bespeurd
hebben, is reeds vbor verscheidene jaren afgebroken, en ook
door A . niet genoemd .
Doch op deze wijze kunnen wij niet voortgaan, zonder
al to wijdloapig to worden . Maar meer dan genoeg ook ter
aanwijzing, dat, ofsehoon wij bet veelzijdig bruikbare van
B . geenszins ontkennen, A . echter veel naauwkeuriger, veel
vollediger en veel uitvoeriger is ; zoodat, wanneer men over
de korte beschrijving der overzeesche bezittingen en bet
prijsverschil van 70c heenziet, A . veel meer aanprijzing verdient dan B., die echter breed opgeeft van alle middelen in
bet werk gesteld to hebben, om deze beschrijving den hoogst
mogelijken trap van volkomenheid to doen bereiken . A .,
die er minder ophef van maakt, heeft den eenigen weg ingeslagen ter bereiking van eene juiste opgaaf : uitzending
der proefvellen . Daartoe gaf hem, als gezegd, de correspondentie van ziju Aardr#kskundig Woordenboek eene gunstige gelegenheid : meer dan honderd personen werden door
hem geraadpleegd, en ondanks die zorgvuldigheid zijn er
nog enkele fouten overgebleven . Bet 3de Deel van den
P
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Aardbal, (Amsterdam, bij LA AR RAN, 1840) dat insgelijks
eene uitvoerige besclrrijving van ons Koningrijk inhoudt, is
door onderscheidene opstellers in de onderscheidene provincien bewerkt. ])it moge nu al een kleiu verschil van stijl
to weeg brelagen, de uaauwkeurigheid zal or althans Diet
,door veripinderd zijn . Een dezer werkbn bezibtende, zal
men, enkele ba zanderheden Wet medegerekend, de beisle
anderen doorgaans kunnen missen .
Be nagedachtenzs vans . sT R A T I N G it, E z . gevierd in 4et GenootscAap : ter bevordering der natuurkundigeweteusoDapp
pea to Croningen . Tee Gronaingeon, bij Je Qomkens . 1841.
In. gr. 8ve. 131 bl . f 2 .fib llbogleeraar s. 5 T'R A T I Ira 1, s z . , overl'eden be Gronin1-5 Feblruarij 1841 , was een man, die bet in bet
vnt zijoer Mudie, de seheikunde, tot eene buitengewone
hoogte gebragt had, die bij alle gelegenb<eden zijne groate
kundighcden ten algemeenen nn •t te aanwendde,, en wienw
ve,rlies door alien, the in en buiten ons vaderland, want ook
diiar kende men 'mans verdiensten, in de wetensehap helang stellen ., diep hetreurd is . Rij, genoat en verdiende de
mchtnng, hot vertrouwen, de liefde van zijne stadgenoo .ten ;
de Groninger Hoogeschool verloor in hem een . van hare voor .
naamste. sieraden . been wonder, dat algemeene droefheid
lint afsterven van then uitnnuntenden man volgde, welke in
Gmningen too algemeen was, dat zelfs een wekelijksch concert om zijnen dood word afgezegd . Geen wonder, dat bet
Genootsehap : ter bevordering dernatuurkundige wetensckappea, in zijne woonstad, van hetwelk hij een der eerste oprigters en ijverigste leden was, verlangde, de nagedachtenis
van then voortre elijken geleerde en uitmuntenden mensch
opzettelijk en plegtig to vereeren. flan des overledenen ambtgenoot en veelj arigen vriend TH . VAN SWINDERLIN word do
taak opgedragen, daarbij als Redenaar op to treden . Den
iuhoud van dit stuk, hot uitvoerigste van dit boekdeeltje,
kunnen wij niet beter opgeven, dan gedaan is door deprovinciale Groninger Courant van 5 Maart 1841, welk berigt
hier oak is overgeaomen : .Eerst schetzte bij, met eenige
btrekken, bet lleven van ST It ATIITGH, zichvoornnnielijk be* palende bij die pnnten van hetzelve, welke gestre1 b hebgen-, den
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• ben, om dozen tot zulk con grout geleerde en edel mensch
• to vormen en to leiden ; daarna ging de spreker over tot de
• b eschouwing van STRATIIIGII, als beroemd geleerde, door
. wiens dood de wetenschappen in bet algemeen en bet thans
• i n rouw gedompeld genootschap in bet bijzonder een bijna
onherstelbaar verlies hebben geleden, en vervolgens als
.mensch, burger, bloedverwant en vriend ; terwijl do Rea denaar eindelijk, op eene cenvoudige en took roerende wijze,
.de bloedverwanten, ambtgenooten, vrienden en leerlingen
.van den diep betreurden aansprak, en met veel aandoening
gewaagde van hetgeen hg vooral verloren had door den dood
. Van ST R A T I N G R ." Op doze Redevoering volgen eenige aanteekeningen ; daarna bijlagen, bestaande in courantberigten,
aanspraken bij de begrafenis, enz . waaronder bet belangrijkste is eene lijst van boekwerken en losse stukken, berigten, eiiz. door STRATIIIGII uitgegeven . Zij tell niet minder
dan 94 nommers, waaronder dit Tijdschrift met weemoedige
belangstelling ook bet een en ander opmerkte, van 'smans
hand in ons lllengelwerk geplaatst, en evenzeer getuigende
van bet heldere hoofd als van bet edele hart des opstellers .
Wat ons bij hot inzien van deze lijst bet eerst en meest in
bet oog viol, is dit, dat sTRATfNGII niet alleen ten voile ep
de hoogle zijner wetenschap was en bleef, maar dat hij haar
ook verrijkte en uitbreidde, en vooral even vlijtig als scherpzinnig hare nuttige zijde in bet oog hield ; niet zoozeer *at
sehitterde, maar veel meer wat bruikbaar was en dadelijk
nut aanbragt, werd door hem in bet licht gesteld ; en wij
ontmoeten bier meer dan een geschrift, waarvan wij ons do
juistheid, de seherpeinnigheid en groote duidelijkheid met
genoegen herinnerdon . Steller dezes, die s T R A TI IIG II niet
anders dan uit zijne schriften kende, en daarom ook nietkan
oordeelen over bet vooraangeplaatste por1ret, vereerde hetn
sedert lane, als een glansrijk licht aan denwetenschappelijken
hemel van ons vaderland, en leerde hem door dit boekje ook
als mensch, burger en Christen achten en beminnen ; en hij
kan zich niet onthouden op to merken, dat bet altijd eenen
hoogst weldadigen indruk op hem maakt, wanneer hij den
roem der soetenschap omstraald vindt met den zachten glans,
die van den snensch. uitgaat. Daarom worde dan ook deze
hulde aan de nagedachtenis van eenen uitmuntenden Nederlander aanbevolen aan alle jeugdige beoefenaars der weten+
schap ; zij kunnen or veel uit leeren .
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Drie rouwverzen, van de Heeren Mr. A . H 0 D D E R H A N, Prof.
en Prof. H . C . VAN HALL, bet eerste na de Redevoering voorgedragen, besluiten dit bundeltje .
Op eenige uitdrukkingen, bier en daar veorkomende en
die ons minder bevielen, maken wij geene aanmerking . Het
geheel is cone waardige hulde aan eenen waardigen man,
door wiens dood dat Genootschap, Groningen, bet Vaderland, de Wetensehap een zwaar verlies geleden hebben .
Slechts 56 jaren mogt hij bereiken . Hoeveel had hij nog
kunnen doen ! Naar hij heeft veel, zeer veel verrigt, en
dat zal zijne waarde behouden . Hij heeft alzoo niet vergeefs geleefd .
B . H . LVLOFS

Abraham de Aartsvader Van ARNOLD HGOGVLIEr. Nieuwe
Uitgave . Te 1Vymegen, by J. F. Thieme . 1841 . In gr.
8vo. ,XXX VIII en 314 blR f 3 - 60 .

De

WelEerw. B . TER H A AR , ook als Dichter zoo gunstig bekend, heeft gemeend der ] ederlandsche Letterkunde eene
dienst to doen, met eene twaalfde uitgave van HOOGVLIET 'S
Abraham den Aartsvader to bezorgen ; tnaar alzdb, dat bb
daarbij opdragt, voorberigt en lofdichten, die bet dichtwerk
zelve voorafgingen, zou weglaten ; daarentegen eene levensschets des Dichters en eene letterkundige gesehiedenis van
zijn werk hetzelve voorop zenden, en eindelijk eene reeks
van aanteekeningen er achter voegen, waarin de kritiek op
verschillende plaatsen wordt toegepast . Overigens heeft hij
hier en daar, vooral waar soms een trek van wansmaak of
vaiscli vernuft een der schoonste brokken bedierf, zich eene
verandering in den tekst veroorloofd . Voor sommigen zullen
die bijgebragte veranderingen, naar hij vreest, to veel, voor
anderen to weinig zijn .
Wat ons betreft, wij houden die voor to spaarzaam aangevoerd, en het schijnt ons, dat bet dichtwerk zelve, inthen men er toch eenmaal wijzigingen in maakte, niet alleen
door de nu plaats gegrepene veranderingen, maar ook veel
door weglating, zelden door bijvoeging, zou gewonnen hebben .
Wel is ons de beknopte levensschets en de letterkundige
geschiedenis, in plaats van bet voorwerk der andere uitgaven, welkom ; wel kunnen wij ons doorgaans met de oordeelkundige aanteekeningen, aan bet einde van bet werk
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gevoegd, vereenigen ; maar van een' man, als T E R H A A R ,
zouden wij zoodanig eene omwerking van Abraham den
Aartsvader gewacht hebben, als H G G G V L I E T zelf ons zou
geleverd hebben, indien hij , in bet ]even met de kracht der
jeugd teruggekeerd, maar toegerust met de kundigheden van
onzen tijd en met een meer gelouterden smaak, in ons midden ware opgetreden, om eene nieuwe uitgaaf van zijnen
Abraham bet licht to doen zien . Van T E R II A A R hadden wij
eenen arbeid, gewacht, in waarde gelijk staande met dien
van BILDERDIJK aan de Geuzen van o . Z . VAN HAREM . Menig middelmatig Dichter van ons tijdperk, en aan de zoodanigen ontbreekt bet ons niet, zou dergelijke verbeteringen, als in deze uitgaaf zijn bijgebragt, even goed hebben
daargesteld ; en iiidien men zich geene omwerking van meerder aesthetisch belang wilde getroosten, bestond er geene
reden, om een boek op nieuw to laten drukken, hetwelk op
bijna alle auctien voorkomt .
Waarom bet eerste bock of den eersten zang niet dadelijk
begonnen met : n Het lust m~, Abram, op den togt naar
Kanaan " voorts eenige verandering gemaakt in de aankondiging van het plan, en, na wijziging van bet slot, met
bet tiende book bet werk voleindigd? Waar dan, bl . 227,
Gods Engel andermaal nederdaalt, nadat A $ R A R A M zich bereid had getoond zijnen eenigen zoon op to offeren, en alzoo
nit liefde voor den Eeuwige niet minder to kunnen doen,
dan vele afgodendienaars nit vrees voor hunne gewaande Goden ; waar die Engel hem toezegt, hoe in of door des 'Aartsvaders kroost alle volken der aarde zullen gezegend worden,
en HooGVLIET zel'f verhaalt, dat ABRAHAM nu een gezigt
kreeg, waarin hij geheel de toekomst, ook de verschijning
van den Reiland der wereld, doorziet en aanschouwt : char
had T E R It AAR dat gezigt eenigzins meer in bijzonderheden
kunnen ontwikkelen, en ABRAHAM met I Z A A K , maar geenszins op dien allegorischen zegewagen, dock slechts dankbaar
en juichende tot SARA kunnen doen wederkeeren ; kortelijk
melden, dat hij haar bet voorgevallene mededeelt, en dan
met een krachtig slot bet werk voltooijen, waarbij ABRAHAM
zou kunnen geschetst worden als den geloofsheld, die gestreden en overwonnen had . Dan zou de Abraham een Episch
dichtstuk zijn geworden, een zoogenaamd Heldendicht .
Zou men ook in den aanvang van bet tweede book den
Hemelraad niet alzoo hebben kunnen wijzigen, dat J E H OVA
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wierd voorgesteld door een zinnelijk teeken zijner bijzondere
tegenwoordigheid, een lichtkolom b . v ., waar stemmen en
donderslaUen uit voortkomen, staande in het midden zijner
Engelen (cone voorstelling van den Psalmist) ; en geeuszins
om to weten, wat Hij best zoude verrigten, maar om hen in
de gelegenheid to stollen hunne gedachten to openbaren,
vragende, wat de Remelvorsten oordeelden doelmatig to wezen ? Zou men dan Diet hebben kunnen laten spreken, hijna
gebeel met It 0 0 G V L I E T's woorden, eenen Engel der .llegtvaardigheid, cenen der Langmoedigheid,, eenen der Barmhartigheid, eenen der Wijsheid enz ., en daarop met uooGVLIBT laten volgen :
pe Yader der Genade, in 't heerlijk licht besloten,
Toont, op de reednen van de Wijsheid, aan ziju Grooten
En $enielraden, nu een onbegrijplijk licht,
Een weerschijn van den glans van 't eeuwig aangezigt, enz .
Eene omwerking in dozen geest zou zeker den Heere TAR
n AA R meer moeite hebben gekost, maar zij zn Jan ook
zijner waardig zijn geweest . Nu .Inoetwijh anuse,
ren , dat een man, tot zulk een work, blijkens zijne eigene
aanteekeningen, zoo uitnemend geschikt, Diets anders heeft
geleverd, dan hetgeen elk verzenmaker, die een' gezuiverden
smaak bezit, van den Abraham maken kon ; ja zelfs dat Dog
Diet eons, want er is Dog vrij wat valsch vernuft en kwalijk
to pas gebragte, steile dogmatiek. i n overgebleven.
Niskennen wij dus de verdiensten van den'Heer T Ea H A A R ?
Preen ! wij huldigen die. Wat hij veranderd heeft,, heeft
hij verbeterd ; maar hij had meer kunnen doen . Omdat wij
zijne begaafdheden hoogsehattezr, zijn wij Diet voldaau met
zijnen arbeid . Als men van hetzelfde work tot een ailedaagsch Dichter of Rijmer zeggen zou : a Voortreffelijk ! gij
bebt het wet gemaakt ; nooit had ik het zoo good van u gewacht," dan roept men den meester in de kunst toe : ,Gij
had iets schooners, iets verheveners moetelt leveren .; want
gij kunt het."
Nieuwe Tooneeleu uit hot Strafregt . Door A . J . VAN Loon .
Iste Verzameling . To Amsterdam, bij J . C, van Kesteren .
1842 . In gr . 8vo . 346 bl. f 3 - 25 .
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Yerzamelingea -ran Tooneelen uit ket Strafregt fe heart gevallere, is de Beer VAN L o o a , of hoe . d e Schrijver welligt
anders heeten moge, begonnen met een vervolgwerk daarop,
getitel~ : .lVieuwe Tooneelen uit hot Strafregt, waarvan thans
deo cerste Vemmeling bet lieht ziet . Dezelre behelst drie
verbalen : Frederik .,
ff of lea gm en betrog ; Terging on
wreak, en de Jas van den Deer L. Al die verhalen later
zieh niet zonder helangstelling lezen, hebben eene goede
strekking en. een zaiveren atijl . Echter hebben wij eenige
aanmerkingen .
Bet verhaal : Frederik ff
., of lettgen en bedrog, draagt
het bewijs met zich, dat het onmogelijk met de waarheid
erereenkomstig is. Immers r RB D RR I Y had zijne ouders be.
stolen ; doeh Art. 380 van het Wethoek van Strafregt zegt
ui;tdrukkelijk, dat zoodanige diefstallen slechts aanspraak
gEven tot ciriele vergoedingen, zoodat-alle denkbeeld niet
eleebta van crimireele, maar zelfs van correetioabndle vervol&e wegvalt . Ilezhalve kan de Cexnmissarie van Policie niet
g'ebandeld liebben, gelijk alhier wordt voorgedragen . Al
die angsten van orders en noon zijn ondenkbaar ; en dat de
schuldige, tut vrees voor straf, zijn vaderland ton . verlaten
hebben, kan men van een' knaap als raRnRRIs niet vervraehten, die toch, eer hij op de vlngt . ging, wel onderzeek zou gedaar . hebben, of er noodzaak was om talk een'
rnsatregel to nemen . Dash zoo ras het naar de wetten
stzafhare, der dead vervalt, gaat ook de uxtrigtee verloren ;
en, zlelfs bij verdiolate verhalen ., wil de lezer ten minste
aan de mogelijkkaid van de verenelde gebeurtenis krmnen
getooyen .
In bet tweedie' verhaal : Terging an wracak, vindt men,
bL 226-228, eene geheel verkeerde voorstellinX van de
regten eons Advoeaats, ambtsbalve aan den van misdaad beschuldigde toegevoegd. Men ho ere b . v. bet voigende, bl .
226 : n Verldiest. gij nu geen' advocaat voor uw geld to beh-Wn, dan wijst het hoof u er~ men' aan, die voor n optreeh
en uwe regtszaak verdedigt ; heeft 14 nu bet geluk u. vrij
. to pleiten, dan betaalt hat Hof zjjne verdedigang (1) ; dock
.words gij gevonnisd, den krijgt gij dit op uwe rekening
∎met al de andere regtskosten, en dome zijn alles behi lve
a malach ." - Neon l Al heeft de Advoeaat dagen na dagen,
in eene ingewikkelde strafzanh , h . v. een' kiatlermoord , een'
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doodslag met voorbedachten rade, of wergelijke, gepeinsd en
gezwoegd, om zijne verdediging in orde to brengen, en at
verwerft hij den schitterendsten uitslag voor zijnen client,
nooit wordt hem van 's Lands of 's Hofswege bet geringste
betaald tot belooning van zijne moeite ; en de ambtshalve
toegevoegde Advocaat heeft ook geen bet minste regt, om
van den hetzij vrijgesprokenen, hetzij veroordeelden beschuldigde eenig honorair to vorderen . Trouwens, zij, die zich
eenen Advocaat ambtshalve laten toevoegen, en dus ;,, van
de crimineel beschuldigden, zijn arme lieden . En worden
hunne zaken niet met ijver behartigd? verdienen inzonderheid de Advocaten van €:evestigde praktijk den uitval op bl .
127 ? Men leze slechts bet Weekblad van het Regt en andere- regtsgeleerde tijdschriften, om to zien, hoe ook behoeftige lieden, met welwillendheid en inspanning van krachten, door de hun toegevoegde pleitbezorgers, ook door hen,
die zioh geenen naam meer behoeven to maken, worden bijgestaan . lndien de client betalen kan en wil, waarom zon
de Advocaat, wiens welsprekendheid en kunde hem welligt
eer en levcn gered heeft, niet zoo wel mogen worden beloond, als de Genees- of Heelkundige ? Maar dat bij den
gevestigden Advocaat de extra-belooning de eenige prikkel
zou zijn, is onwaar .
In bet derde verhaal : De Jas van den Heer L ., is de
ontknooping voor ons land to romantisch . De Advocaat,
die zijnen client den broederkus geeft ; de Voorzitter, die
naar den vrijgesproken wordenden beschuldigde de hand over
de geregtstafel uitstrekt en haar in de zijne legt, en aan
bet slot zijner aanspraak zegt :
Deurwaarder ! plants hier
een' armstoel voor Mijnheer," enz . - zie, dit wordt al to
fraai ; zoo gnat bet in de werkelijke wereld uiet toe.
En nu ten slotte : -geheel bet werk door worden niet atleen de Agenten van Policie en de Geregtsdienaars, maar ook
de Commissarissen van Policie, en min of meer bet Publiek
Ministerie, deerlijk gehavend . Dat de Dienaren van Justitie
en Policie wel eens wat onregelmatig en raw er mee omspringen, willen wij niet ontkennen ; dat de Commissaris
van Policie al spoedig geneigd is, in elk en verdachte eenen
schuldige to zien, is een moeijelijk to vermijden gevolg der
bestendige waarneming van zoodanig eene betrekking . Maar
zoo als bet hier wordt voorgesteld, vleijen wij ons, dathet
nergens toegaat . Voorts begrijpe de Schrijver, dat, even
A
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als eene vrije verdediging des beschnldigden, eveneens de
ijverige nasporing der verdachten in het belang is der maatschappij, en niemand prente bet zich in, dat men in ons
land zoo maar op losse vermoedens gelangen genomen, veel
min veroordeeld wordt .
DO

R E S L A A R, of achttien jaren later . Eene oorspronkel~k.e
Nederlandsche Geschiedenis uit de eerste helft der zeventiende Eeuw. Door A . DE RISE . II Deelen . Te Amnster-

dam, bij G. Portielje .

In gr. 8vo. 315, 314 bl . f 6- .40.

D e hoofdpersoon, naar wien deze Roman den naam heeft,
is geen wezen der verdichting . Het is Mr . ISAAC D o R ESLA An, de zoon van eenen Predikant to Enkhuizen, die zich
in Engeland nederzette, to Londen wonende als Fiskaal in
bet regtsgeding tegen Koning K Alt EL I gebruikt werd, later, als Resident der Fngelsehe Republiek in 's Hage zijnde,
vermoord werd . Zulke personen, van wier levensgeschiedenis overigens zeer weinig bekend is, worden, dunkt ons,
geschikter in eenen Roman ten tooneele gevoerd, dan meer
bekende, eigenlijk historische mannen ; de geschiedenisloopt
minder gevaar van vervalsching bij die lezers, welke niet
kundig genoeg zijn, om bet ware van bet verdichte to onderscheiden . D o R E S L A A R dan komt bier voor als een eerzuchtig fortuinzoeker, die zich, onder den naam eens Duitschen Barons V o N D o R R R O F F, in bet vertrouwen eener aanzienlijke Hollandsche jonkvrouw weet in to dringen, welke
door hare moei, bij wie zij inwoonde, nan bet Roomsclle
geloof overgegeven en naar een klooster stond gezonden to
worden . Bij D o R E SL A A R bescherming zoekende, werd zij
door dezen in bet geheim gehuwd en eenigen tijd verborgen gehouden ; eer- en staatzucht deden hem zijne vrouw
verlaten, naar Engeland oversteken, en daar eene andere
huwen . Achttien jaren later werd de dochter der verlatene,
onder eenen aangenomen naam to 's Hage levende, trouw
bemind door den noon des waren Barons V o N D O H R R O F F,
wien de moeder voor den halven broeder barer dochter hield .
De komst des vaders, en tevens die van den gevlugten echtgenoot, ontwikkelde de knoop, zoodat alles op een gelulckig
huwelijk uitloopt, en D o R E S L A A R ook bier onder de hand
van eenige sluipmoordenaars sterft, onder welke de in de
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Gesehiedenib als zoodanig genoemde Engeiee/a do w H I ST o R
wordt voorgesteld als een vurig aanhanger van den vermoorden Koning, en aanbidder van do verlatene vrottw, maar
afgewezen, omdAt hear echtgenoot nog in levee was .
Het verhaal wekt en spant genoegzaam de aandacht, om
to bevallen aan die Romanlezers, welken bet er alleen om
to doen is, hoe bet afloopt ." Ook ten aanzien van verhaaltrant en karakterschildering is de Roman niet zonder verdiensten . Do hoofdpersoon, die alles aan onverzadelijke eerzueht opoffert, de listige dezuit VAN evERGnzn, de dweepzieke- weduwe vex W E L D I,N G I x, de hartstogtelijke W n i TFoRD en anderen, zijn wel in geen romantisch kleed gestoken, maar toch good geteekend ; sommige karakters zijn wel
wat afgezaagd, zoo als de Pater, MARGRtEr VAR DER DAM,
de kasteiein nit den gouden appel en anderen ; t chooh do
laatste er met zijn kwalijk to pas brengen van spreekwoorden
nog al aardig inkomt . hotkarakter van RGRRRTA, de ongelukkige gade van den eerzuo}itigen bedrieger, is Diet van
overdrev-enheid vrij to spreken . Do onvoorzigtigheid, met
welke zij als jong meisje zich in de bescherming van den
gewaandon, baar in alien gevalle weinig bekenden vole
D 0a Ra 0 F F
llegeeft , laten wij gelden : zij zag geene .sitkomst, en was in oogenblikkelijk gevaar, om opgeligt en in
eon klooster gestoken to worden, ten einde alzoo gedwongen de Roomsche Godsdienst to omhelzen . Moar dat zij later,
na zoo veel beleediging en mishandeling, na jaren lang door
den trouweloozen echtgenoot verlaten to zijn, nog zoo aan
hem geheeht bleef, zelfs zijn lijk ging zien, en, in een
vriendelijk gesprek met de latere gade van den verrader tredende, doze zelfs belangstellend naar hare kinderen vroeg, dit is overdreven en onnatunrlijk, immers geheel onbestaanbaar met die waardigheid en achting voor zichzelve, waarin
do Bchrijver haar doet voorkomen .
Wij vinden hier en daar aanmerkingen en tirades, welke
Diet van den zuiversten smaak getuigen, en waarvan iedet
terstond hot ongepaste en mislukt aardige moet inzien . hen
pat voorbeelden :
De andere maagd (wij verzoeken den Teter dit woodd
slechts in lien algemeenen zin op to nemen, welken men
geeft
t aan de nitdrakking : geestel%jken, die soms zeer we.reldsch zijn ; geleerden, die soms to dom zijn, om alleen to
.loopen ; krijgsinan, die nimmer den krijg gezien heoft,
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.dan in plaat- of sehilderwerk ; genees1undige, die nimmer
. iemand geneten heeft, en dergebjke) de andere maagd dan"
enz . (D . 1 . bl . 23 .) Welk een wansmaak !
.Den rich noemenden Baron YON D o a R R e F F, Lezer ! zeg
met voordaeht, wijl hij zulks even zoo min" [moot zijn
weinig ; want min is minder, en do vergefijkende tra home
hier niet to pas : doze taalfout is echter vrij algemeen~n
was,
s als gij , vermoedelijk, of ik : wie was hij dam ? De beant) woording dezer vraag zou menig anderen [e) autheur be.waren tot de laatste 10 a 50 bla zijden van het work ; dock
• daar ik slechts een eenvoudig verteller ben van hooren zeg. gen, wit ik hot u dadelijk mededeelen ." Ald. hl . 36 . Eene
mislukte aardigheid, want dat verborgen houden van den
waxen naam des hoofdpersoons zou met bet plan van den
Roman ~eheel onbestaanbaar zijn . Bet wonderlijkst echter
zien znlke tirades or nit, wanneer zij op het gebied der
staatkande komen . . Veelligt was de beslotenheid in onzer
voorouderen huizen, waar geen bespiedend oog van buiten
.ken indringen, ook een gevoig hunner strengere zeden, en
Ryan bet denkbeeld van onschendbaarheid aan ieders woning
gehecht ; terwijl ook onze eenw, gemakkelijker zedeleer
.'huldigende, den onbeschaamden blik eer in de huizen noo.digt, dan afkeert, en bet Fransche stelsel van regtspleging
men belasting beide het huis des burgers, bet heilige grond• gebied zijner heerschappij, dag en nacht openzet voor iede• ren strikruiter, hoppeschaar of hongerigen handlanger der
. sehatkist . Over het verlies van die vrijheid moogt gij treu• ren, Nederlanders ! meer, dan over eene meer of min vol• maakte kieswet." D . I . bl. 54 . Ronduit dit openstaan der
bijzondere woningen voor eene leugen verklaren, kunnenwii[
niet, dan ten aanzien van - hongerige handlangers der schatkist" want wat de Schrijver door strikruiters" en . hoppe.scharen" verstaat, weten wij niet . Zijn bet echter commiezen of iets dergelijks, weet dan de Schrijver niet beter?
Nog een staaltje : . Voor bet eerst zag bet nieuvvere Eu.ropa bet schouwspel van eenen Koning, door zijne onderdanenn voor eene regtbank to regt gesteld . Twee vragen
rijzen hierbij voor den denkende op : heeft een yolk regt,
. zijnen Vorst to vonnissen wegens misdrijven in zijne betrek.king air Vorst gepleegdT En hot antwoord zal bij elken
e onbevo ro rde lde zijn : ja ! want hij is mensch, en ieder
.mensch moot de straf zijner misdaden dragen . Maar de
tweedee vraag : is bet oorbaar of heilzaam ? meen ik met
.neon to moeten beantwoorden, daar (NB !) een Vorst door
zijne hooge, erfelijke, levenslange Staatsbediening reel sneer
blootgesteld
d is aan het bedri ven van zulhe misdaden, maar
vooral" [dit gaat beter aan] * aan kwaden raad, hetzij van
.onkundige,, hetzij van ondeugende raadslieden ; waartegen
.Been ander middet overblijft, dan een verantwoordelijk
. staatsdienaarschap ." D . 11 . bl . 136 . Gezwegen nu ran dot
milt
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verantwoordelijk Ministerie, hetwelk, hoe noodig ook in
eenen constitutionelen Staat, in dezen Roman eene vrij zonderlinge figuur maakt, vragen wij met betrekking tot bet
cursijf geteekende : moet dan, gelijk uit des Schrijvers woorden regtstreeks volgt, iemand ongestraft blijven, omdat hij
edurig blootstaat voor bet gevaar van misdaden ? Zoo dit
e bedoeling Diet is, wat heeft hij dan bij bet nederschrijven
dier woorden gedacht ? Dat hij overigens W ILL E M II I (een
ridderlijk Vorst, voor wien wij de hoogste acliting hebben)
eenen . wreker" noemt - tegen de onderdrukkers van ware
.vrijheid, tegen de DE WITTEN, BEVERNINGKS, VAN BEBen andere -heerschzuchtige Aristocraten," laten wij hem vrij ; maar iemand, die zoo apodictisch

.NINGENS, BICKERS,
Y

over personen en tijdvakken nit de vaderlandsche Geschiedenis oordeelt, moest van die Geschiedenis zoo veel weten, dat
hij PHILIPS II Diet .den zoon eens geliefden vaders" (nameJijk bij bet yolk) noemde . Zie D . Il . bl . 80 en D . I bl . 195.
Keizer KAREL V was waarlijk meer gevreesd, dan bemind .
Van zijnen stijl zegt de Schrijver in bet Voorberigt : . Het
zal mij aangenaam zijn, als die bevalt ; zoo niet, bet is mij
leed ; maar dezelve is mijn eigen, onveranderbare stijl ." Het
zou dus niets helpen, wanneer wij er den man aanmerkingen
op maakten ; genoeg zij bet, onzen lezeren to zeggen, dat
die stiji, behoudens eenige waterigheid, over 't geheel vrij
wel is ; echter niet zoo voortreffelijk, dat dezelve onveranderbaar moet blij ven . Zou de naam van den Iieer D E R I R E
ook zoo onveranderbaar, of welligt voor afwisseling vatbaar
wezen ?
Niet overal is bet zoogenaamde kostuum goed bewaard .
Van Mevrouwen en visites maken sprak men in de XVIlde
Eeuw zoo dagelijks niet (D . I . bl . 56), en dat iemand aan
zijne eigene vrouw den pas genoemden titel gaf (D . I . bl . 278)
is geheel ontrouw aan de huiselijke zeden onzer voorvaderen .
Tot de missteilingen en fouten, die van onachtzaamheid
getuigen, behooren : I . 80 : ORANJE voor Oranje (er wordt
niet van den persoon, maar van bet Prinsdom gesproken) ;
I . 122 : hunne aandacht, van vronwen ; I . 158 : de wiskunde, eene wetenschap, waarscbijnlijk door de .Egyptenaren uitgevonden, wijl, door de overstroomingen van den
JVijl, de grenzen der linden verloren gingen . Kent de Schrijver het onderscheid wel tussehen wis- en meetkunde `t 1 . 165 :
de wonden deden zich afgr#sel~k gissen (onveranderbare
Stijl!) ; 11 . 107 : FREDERIK, Baron VON DOHRROFF, Met
WILTTELM zijn ; . II . 197 . not . : 19 Februarij, moet zijn 9 ;
II . 232 : President, lees Resident, enz. enz .
No . VIII .Boekbesch . bl . 352, r . 5. staat

SCHARLAO S .

SCARLACI ' S,

lees

No. IX . Boekbesch . bl . 398, r . 8 . v . o. staat zw#gen, lees
reggen.

BOEKBESCHOUWING .
Dissertatio de J E s u miraculis, quam - pro gradu Doctoratus - publico examini offert J . P. E S C R E R , etc . Groningae, apud J. Oomkens . XV et 137 pag.

G een bewijs voor de waarheid en Goddelijkheid van bet

Evangelic, dat zoovecl verschillendc lotgevallen in den
loop der eeuwen onderging , als het zoogenaamde wonderbewys . Ook ten aanzien der wonderen , door Hem verrigt, was onze Heer voor velen ten val, voor anderen ter
opstanding . De wonderverhalen der Evangelische geschiedenis waren voor den eenen hoeksteenen van het gebouw
zijns geloofs, en voor den anderen rotsen der ergernis .
Hier hoorde men den eisch van geloof in het Evangelic,
om de wonderen , daarin vervat ; elders verklaarde then
zich bereid, na langdurige aarzeling, in het Evangelic to
gelooven, nieittegenstaande de wonderen, die het behelst .
Verdraaid of overdreven, bestreden of toegejuicht, staat
het wonderbegrip in verschillende tijdperken voor ons .
Beurtelings heeft eene physische cf psychische, eene allegorische of symbolische, eene natuurlijke of mythiscbe verklaringswijze hare kracht aan de wonderverhalen der Evangelische geschiedenis beproefd . De nieuwste en beste rigting der Godgeleerdheid heeft het hooge belang derzelve
voor de apologetiek des Christendoms teregt ingezien, ende wonderen trachten to begrijpen, als luisterrijke openbaringen der verhevene persoonlijkheid van onzen Heer .
Daarom verheugt het ons, dot de Schrijver der voor ons
liggende Dissertatie het gewigt van het wonderbewijs gevoclde, en in een Akademisch proefschrift, hetwelk van
vlijt en ijver getuigt, de vrucht zijner nasporingen hieromtrent heeft nederg.elegd . Met karte trekken willen wij aanwij zen , wat de Heer E S C R E R ons geleverd heeft, en in
hoeverrc wij meenen, dat hij al dan niet aan k eischert
BOERBESCR . 1842. No . 11 .
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van den tegenwoordigen stand der wetenschap heeft beantwoord . Wij hopen het met die humaniteit to doen,
welke iedor weldenkend en onpartijdig Recensent aan een'
altijd onvolledigen eersteling van een' jeugdigen Schrijver
verschnldigd is, en die vaak zoo jammerlijk wordt goschonden .
Het geschrift van E s c H E a splitst zich in twee Afdeelingen . Eerst moot uit 's Heeren uitspraken en daden blijken, welk doel Hij zich met zijne wonderen heeft voorgesteld. Vervolgens zal onderzocht worden, welke waarde
nog voor ons de wonderen des Heeren hebben . - Uit
doze inhoudsopgave schijnt to blijken, dat of hot geschrift
zeer onvolledig, of de titel onjuist is gesteld . ledereen
zal, dunkt ons, waar in hot algemeen over JEZUS wonderen wordt gehandeld, verwachten , dat eerst cone naauwkeurige bepaling van hetgeen men door wonderen verstaat
vooropga, met kritiek der zoo uiteenloopende definition,
die, op een verschillend theologisch en vooral nieuwer
philosophisch standpunt, van con wonder gegeven worden .
Men zou vervolgens wachten , dat over de mogelijkheid,
de noodzakclijkheid en de erkenbaarheid van wonderen hot
een en ander althans ware aangemerkt, en dat niet minder
de verschillende methoden van wonder-interpretatie althans
hoofdzakelijk waren geschetst on beoordeeld , om alzoo het
standpunt, dat men in onderscheiding van doze alien koos,
zoowel to karakteriseren als to regtvaardigen . Wij stemmen toe, let is niet to verwachten, dat wij doze vraagstukken hier vinden opgclost ; maar die over wonderen
scbrijft, dient dezelve , zoo al niet op to lessen , Loch der
oplossing lets nader to brengen , of althans to vermelden .
Dan genoegzaam niets van dit alles treft men hier aan .
Wat het laatstgenoemde punt betreft, met eene bloote en
onvolledi_ge nomenclatuur, , pag . 2 , wordt alles afgedaan .
Van het andere zegt de Schrijver alleen, p . 104 : » quae
quaestiones eerte nunquam sunt solvendae, quamdiu in-

Zoo
doende, kan men zich waarlijk hot onderzock al zeer gemakkelijk maken . En wat do definitie van hot wonder
telleetus humanus finibus manet circumscriptus ."
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betreft-, p. 121 vinden wij or eindelijk cone, maar zonder
dat wij vernemen, of waarom de Schrijver doze bepaling
boten aitdere koos , of hoe hij juist hier en niet vroeger
tot dezelve kwam . Wij vermoeden , wat do Schrijvcr ons
op de laatste vraag zou antwoorden : ))Abstracte definition
» en onderzoekingen helpen niet veel . Men most niet van
» eene defini-tic der wonderen uitgaan om do wonderverhalen
>) to beschouwen ., maar integendeel uit do beschouwing der
»wonderverhalen tot do definitie opklimmen . ; gelijk vic))TOR tovsix, en VAN HEUSDE na hem, hot noemt,
» trouper l'accord de la speculation et de l'observation ;
» ou , trouver a posteriori quelque chose, qui snit donne
)) a priori ." Dat in doze methode veel wijsgeerige waarheid
ligt, zal wel niemand ontkennen . Ook Recensent ziet nog
zoo vole schoone vrucbten van al dat abstracte speculeren
n-iet . Maar waar do Schrijver bij zijn eigen on voorloopig
onderzoek then analytischen weg had kunnen volgen , had
hij, dunkt ons, waar hij ons zijne resultaten over wonderen en wonderbewijs mededeelen zou, beter gedaan, den
hier boven aangeduiden weg to volgen . En waar hij zoo
weinig over den aard en de mogelijkheid der wonderen
disputeert, als bier hot geval is, had zijn proefschrift welligt beter den naam gedragen, b . v ., de miraculorum a
Recensent moot
JESU editorum, consilio atque pretio .
althans eerlijk bekennen, niet veel moor dan dit gevonden
to hebben .
In hot eerste deel wordt eerst over hot character miraculorum gesproken . Overtuigend wordt aangewezen, dat
zij bij onzen Heer geenszins uit cone onzuivere bron zijn
voortgevlocid . Meer opzettelijk wordt herinnerd, en met
voorbeelden gestaafd , dat liefde hot beginsel was, dat onzen Heer bij hot verrigten zijner wonderen bezielde . Nog
wordt cone korte apologie van sommige wonderen geleverdt, die den schijn van hot tegenovergestelde vertoonen .
In de 2de § ware welligt hot eerste en tweede onderdecl
(geen ostentatio, goon gloriae afectandae stadium) gemakkelijk to vereenigen geweest . Maar vooral trof ons,
dal de Schrijver ; bij het zoo gewigiige onderzoek naar do
Hh 2
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wonderen der Evangelische geschiedenis , geen do minste
acht slaat op den staat der nieuwe kritiek . Van onkunde omtrent hetgeen STRAUSS, WEISSE, THEILE, HAS E,B . BAUER
en zoo vele anderen geschreven hebben, willen wij hem
niet gaarne beschuldigen : wij verwachten van zijne studio
betcre dingen . Maar even opregt moeten wij verklaren,
naar de bewijzen zijncr bedrevenheid in dozen meesial
vruchteloos gezocht to hebben . Over verre do meeste wonderen wordt gesproken, als hadden al die mannen nooit
bestaan of geschreven . `Vaarlijk, dat moge in een stichtelijk Hollandsch geschrift voor beschaafde Christenen, die
toch van doze zaken weinig weten, nog gaan kunnen, in
een Latijnsch proefschrift, naar den tegenwoordigen stand
der wetenschap ingerigt , gaat hot niet. Eenige proeven
slechts ., die wij gemakkelijk zouden kunnen vertiendubbelen. Bl . 13 lezen wij : »Tale quid JESUS, munus obiturUS, MEDITATUS EST, idque tentationis formd nobis proponitur." Rec . kent, waardeert, ja deelt de opvatting
der verzoekingsgeschiedenis, die hier met den vinger wordt
aangeduid . Maar waarom haar niet, althans in cone
noot, eenigzins tegen do voornaamste andere opvattingen
gevindiceerd? - Met eene pennestreek worden, pag . 24,
de bezetenen mente capti genoemd, zonder meer ; terwijl
ook hot hieromtrent gestelde , p . 65 , niet voldoet . Met
eene pennestreek wordt or van JAIRUS dochter gezegd :
))JESUS earn revivificavit ."
Maar verdienden dan, om
alleen dozen to noemen, o L S HA U S E x's bedenkingen in
hot geheel niet, dat men ze met enkele trekken wederlegde, en aantoonde, dat het dochtertje waarlijk gestorven
was ? - Hadden bij de 4de § of ergens elders niet cerst
en Incest die wonderen moeten gevindiceerd worden, welke
de Heer aan de onbezielde natuur verrigtte, en welke door
de nieuwste kritiek zoo stork zijn aangetast? - Doch,
wij molten niet to uitvoerig zijn . - Do Schrijver sla, bij
do wonderen, welker apologie hij levert, do genoemde
Schrijvers eens op, al ziet hij er zelfs alleen DE WETTE'S
Exegetisch Handbuch op na ; hij vergelijke hunne behandelingswijze met de zijne, en beantwoorde dan aan zich-
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zelven de vraag, of hetgeen hij bier levert apologie mag
hecten voor onzen t~d.
In con tweede Caput wordt aangewezen, hoe de Heer
zich door wonderen betoonde, als eon Gezant van God,
als Gods Zoon en Evenbeeld , als de Verlosser der wereld .
Met proeven uit de Evangelische geschiedenis wordt con en
ander opgehelderd . Bij hot eerste was ons de vraag, welk
onderscheid eigenlijk de Schrijver aanneemt tusschen Tudaeorum Messias en con legalus Dei sublimiori sensu volstrekt niet holder . Bij bet tweede had, onder de optelling
van die Goddelijke eigenschappen, welke de mensch c n R i ST D S J E z u s en zijne wonderen openbaarde , ook 's Heeren
hooger kennis, die bier doorstraalde, moeten vermeld
worden, to meer daar de Schrijver immers de geschiedenis
van den stater als historisch en wonderdadig had aangenomen . Bij bet derde wordt LETS over hot symbolisch karakter
der wonderen opgemerkt, en ten slotte worden nog cenige
gepaste proeven herinnerd , waaruit blijken kan , dat ooze
Heer zich, in hetzelfde wonder, meermalen in alle drie
de genoemde betrekkingen to aanschouwen gaf . Wij hebben dit gedeelte met genoegen gelezen ; bet is con amore
geschreven . Dat echter vooral in § 5 de vragen, met wat
voorbehoud , in wat zin , met wat refit de wonderen , zoo
in 't algemeen , als bepaaldelijk bij s E z u s, een bewijs van
Goddclijke zending zijn, volstrekt door hot bier geleverde
nog niet zijn uitgeput, zal de Schrijver, naar wij hopen,
niet eerst uit onze aanwijzing behoeven to vernemen . Verwondering baarde bet ons, bier al weder bet wonder,
Marc . V : 30, zonder cenige vindicatie (al ware hot dan
ook alleen door vergelijking met Hand. V : 15 en H. XIX:
12) aangenomen to zien .
Eon derde Hoofdstuk wordt toegewijd aan de beschouwing van de waarde , welke onze Heer zelf betoond heeft
aan zijne wonderen to hechten . Wij prijzen hot in onzen
Schrijver , dat bij zoo geheel , vooral in dit opzigt , den
historischen we- bewandelt : geen beter middel, om tegen
willekeurige of eenzijdige stellingen beveiligd to blijken .
Wij zouden hem nog moor prijzen, indien hij de synoptische
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en Johanneische verklaringen op dit punt uit elkander had
gehouden, - indien hij bladz . 74 niet maar zoo zonder
eenig bewijs den Dooper als eon juventutis amicus onzes
Heeren had genoemd, of bladz . 89 niet meer van accomo,datie had gesproken : wij meenden toch, dat dit laze stelsel
nu wel den dood mogt sterven . - Nu wordt onderzocht,
in hoever de Heer de wonderen (op zichzelven beschouwd .,
en afgescheiden derhalve zoo wel van de verhevenheid zijns
persoons, als do Godewaardigheid van hun doel) voor
noodzakel~h of ongenoegzaam beschouwde . Dit wordt door
den Schrijver § 9 en 10 nagegaan . En daaruit maakt hij
§ 11 dan de gevolgtrekking op-, welke waarde de Heer,
voor drie verschillende soorten van menschen , aan zijne
wonderen heeft gehecht . - Gebrek aan ruimte verbiedt
ons,, den Schrijver ook in dit gedeelte van zijn betoog to
volgen . Alleen zouden wij vragen, of hot niet to sterk is,
ten slotte , van menschen to spreken ., die geene wonderen
behoefden, om in j- E z us to gelooven ? Wij gelooven , dat
doze vooronderstelling noch door de beschouwing van den
tijd , waarin onze Heer optrad, toegelaten , noch door
voorbeelden uit de Evangeliegeschiedenis genoegzaam gowettigd wordt . Om alleen van hot laatste to spreken : de
Schrijver brengt den Hoofdman van Capernaum tot doze
klasse . Maar zou doze Heiden wel zulk con groot geloof
betoond hebben, wanncer hij niet reeds vroeger van 's Heeren wonderen had vernomen en aan doze geen gcloof bad
gehecht ? Juist dit schijnt uit Lucas VII: 8 to blijken .
Hot laatstgenoemde Hoofdstuk heeft geleidelijk den weg
gebaand tot bet tweede en kortere deel der Dissertatie .
» Quid etiam nobis valeant JESU miracula? is de vraag,
die hier bcantwoord moot worden ." Van do eene zijde
worden zij daartoe in betrekking geplaatst tot demenschen,
voor wie, en den tijd, wanncer zij zijn verrigt . Van den
anderen karat worden zij beschouwd in bctrek .king tot den
persoon, die ze verrigtte . En eindelijk wordt dan uit een
en ander - opgeznaakt, welke waarde voor ons nog do wonderen des Heeren hebben . Hot laatste wordt, naar ons
oordeel, met juistheid onderscheiden, in cone meet rela-
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live waarde van 's Heeren wonderen , voor bepaalde soorten
van menschen, en in cene meer absolute, voor alle de
belijders des Heeren . - In bet tweede dezer dric Hoofdstukken warden de wonderen ten naauwste verbonden met
de verhevene persoonlijkheid des Heeren, krachtens welke
zijne verschijning zelf bet hoogste , bet absolute wonder is ;
terwijl voor en in Hem, den Zoon van God, die daden,
welke ons wonderdadig toeschijnen , de hoogste .natuur zijn
to achten . Wij stemmen dit gaarne toe, en dachten aan
bet schoone woord van JEAN PAUL : Is Wunder auf Erde
sind Natur im Himmel ." Echter meenden wij, dat, ofschoon dit algemeene toegegeven zijnde, de zaak veel nader
moet bepaald warden . Vooreerst meenen wij, dat hot
verband, waarin de wonderen tot sEZUS persoonlijkheid
staan , nader moCst warden bepaald, vooral ter beantwoording der vraag, of deze wonderen uit do reine menschheid onzes Heeren verklaard, dan wel uit cene daarvdn
onderscheidene, medegedeelde Goddelijke kracht in Hem
moeten afgelcid warden . Voor zoover wij des Schrijvers
gevoelen omtrent de Ghristologic uit bet hier gestelde konden raden , kan Rec . wel nagaan , wat bet antwoord zal
wezen . Near dan had in alien gevalle bet verband tusschen de Goddelijke menschheid des Heeren en den aard,
bet karakter en bet beginsel zijner wonderen nader moeten
warden aangewezen . En de aanwijzing, hoe tot bet ideaal
der menschheid, in c a R I s T U S verschenen, ook de heerschappij over bet geschapene behoort ; de uiteenzetting,
hoe de volheid des geesters, die in Hem was, over bezielde en onbezielde stof kon heerschen, missen wij hier
geheel. Ten tweede komt bet ons voor, dat, door des
Schrijvers definitie van bet wonder, de zaak geheel tot iCts
subjectiefs wordt gereduceerd . Dat elk wonder cone bloot
subjectieve zijde heeft, is niet to ontkennen : maar heeft
bet niet tevens een objectief karakter, waardoor miracula
van mirabilia warden onderseheiden ? Wij meenen, wel
degelijk . Volgens u L L m A N N kan men eon wonder van
twee zijden besehouwen, - als gebeurtenis of als daad.
In bet laatste opzigt behoort bet in verband gebragt to
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worden met de geheele persoonlijkheid des wonderdoeners .
Hiervan heeft ook onze Schrijver wenken in dit Hoofdstuk
gegeven . In den cersten zin moeten wonderen, indien zij
jets zullen beteekenen , op cone Goddelijke tusschenkomst
kunnen worden teruggevoerd . Daarbij is dan de vraag
naar hot verband der wonderen met de ons bekende natuurwetten, en met onze voorstelling aangaande de betrekking van hot Goddelijk wezen tot doze wereld . Doch
wij kunnen hier niet verder in dit onderwerp treden . Wij
bevelen den ons onbekenden Schrijver zeer de lezing aan
van de 10de en 17de § des eersten Deels van S T R A u S S
Glaubenslehre. Zoo treurig voor ieder, die in hot Evangelic gelooft , do resultaten van dit bock zijn, zoo voortreffelijk is het geschikt, om ons geschiedkundig den weg
to doen overzien , langs welken ieder dogma tot deszelfs
tegenwoordigen toestand is gebragt . Aan welke eischen
d er wetenschap de Apologetick thans heeft to voldoen ,
wanneer zij (gelijk zij met het hoogste regt wil) het wonderbewijs weder in bescherming neemt, is t . a . p . bladz .
252 to lezen . - Om nog jets over hot slot der Dissertatie
to zeggen, merken wij op, dat, ofschoon wij met het
bladz . 135 sq . gestelde ons wel kunnen vereenigen, wij
echter, door opzettelijke Exegese van Joh . XIV : 12, wel
gewenscht baddcn grondiger to zien aangewezen, in wat
zin en met wat beperking eon ieder, die gelooft, kan gozegd worden , grootere werken to zullen doen , dan C H R I sDe theses, achter de Dissertatie geplaatst,
T u s deed . -geven overvloedige stof tot wr~ving van gevoelens ; de zevende, hoe voorzigtig ook gesteld, zouden wij wel eens
willen hooren verdedigen , zonder dat de Sehrijver op de
klip van hot Docetisme strandde .
De Latijnsche stijl is betor, dan die, welke in de beste
Theologische Dissertation heerscht , in do laatste jaren to
Groningen verschenon . Hij draagt echter hier en daar cone
verbazende Hollandsche klcur . Phrasen, als bl . 102,
volult j E s u s miracula spectari IN RELATIONE AD EJUS PERDo zaken worden
SON AM , mocsten hier nict voorkomen .
wijdloopig voorgestcld, en die gedurige recapitulaties (b, v .
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bladz. 29, 72, 86, 103 en elders) vullen wel, bij den
reeds zeer ruimen druk, cenige plaats, maar zijn anders
onnoodig .
Wij konden meer zcggen ; maar wij wilden, daar wij
der waarheid hulde deden , de liefde Diet uit het oog verliezen . De Schrijver verdient lof voor hetgeen hij leverde,
en verschooning voor hetgeen hij niet geleverd heeft . Als
b~drage tot waardering van het wonderbewijs is zijn stuk
door ieder' onbevooroordeelde to beschouwen ; schoon ,
naar onze overtuiging, die wij gaarne voor beter geven, de
tegenwoordige stand der zaak cone geheel andere behandelingswijs had gevorderd . Wij wenschen hem spoedige
plaatsing : want wij zagen met vreugd uit zijn stuk, hoeveel ingenomenheid . hij koestert met den Heer en zijn Evangelie. In dit opzigt schroomt Rec . niet, de vraag des
Schrijvers (bladz . 117) : Nonne libro praeferimus auctorem? bevestigend to beantwoorden, en rcikt den Heere
E S C H E R gaarne do broederhand toe .

J E S A I A S vertaald en opgehelderd, door s . H . YAW D E R
PALM .
III Deelen . Tweede Druk . Te Rotterdam ,
b~ van der Meer en Yerbruggen . 1841 . In gr. 8vo .
973 bl. f 9 -

Ofschoon dit Tijdschrift (*) tijdens de eerste verschijning

van dit werk geene uitvocrige beoordeeling, maar mcest
cene aanprijzende aankondiging heeft gegeven , zoo zal
toch niemand verwachten, dat wij zulks bij de uitgave van
dezen herdruk zullen aanvullen . Zesendertig jaren lang is
VAN D E R P A L M's opheldering van den eersten en voornaamsten der Israelitische Profeten gewaardeerd als een
work, waarin kennis en goede smaak op elke bladzijdc
doorstralen, en dat niet alleen als uitlegging van JES4IAS
zelven, maar ook als model van Schriftverklaring, voor
velen ter vraagbaak geweest is, en nog is . Het behoefde
(*) 1805, Boehbesch .

bladz .

386 ; 1806,

bladz . 521 .
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eenen herdruk, en dat kan ons niet verwonderen . Want
aan de eene zijde is de voorraad van aanteekeningen in
's mans Bijbelvertaling niet zoo uitgebreid, dat men daarbij
de opzettelijke en breedvocrige verklaringen van den beroemden Hoogleeraar over con der belangrijkste Bijbelboeken zou kunnen missen ; anderdeels is onze bedachtzame
en bescheidene Nederlandsche Godgeleerdheid nog Diet op
do hoogte der vermetelheid, met welke nog na hot in
't licht vcrschijnen van dit work ook de schriften van dezen Profeet zijn - om geen ander woord to gebruiken aangevat, waardoor de uitlegging van vex DER PALM,
den kweekeling der Schultensche school, over con bock
des 0. V. zou zijn onbruikbaar geworden, of althans to
weinig op de hoogte des tijds staan, om nog op nieuw to
worden in het licht gegeven . De Uitgevers hebben, daaraan twijfelen wij niet, aan velen cone .belangrijke dienst
bewezen met dozen herdruk .
Hot werk is daarbij cen weinig goedkooper geworden ,
dan de cerste druk was . Die kostte f 10 - 20 , maar telde
ook , door ruimeren Ietterdruk , bijna 500 bladzijden moor .
Men heeft alleen die veranderingen in taal en spelling gemaakt , welke geenen invloed hadden op den stijl des werks,
maar overigens woordelijk afgedrukt . Daardoor is ook het
korte Voorberigt voor hot derde Deel overgenomen, waarin
de Schrijver spreekt van do afzonderl~ke aanmerkingen ,
op welke hij in hot Voorberigt veor hot eerste hoop gegeven, en naar welke hij hier en daar in hot werk zelf verwezen had ; zeggende, dat dezo Diet zoo spoedig, on
misschien in do Latijnsche taal, zouden gegeven worden .
Alen weet, dat later aan doze belofte niet is voldaan, en
dat doze afzonderlijke aanmerkingen nooit verschenen zijn .
Doch nu maakt dat Voorberigt, na 36 jaren en den dood
van den waardigen Schrijver, cone zonderlinge vertooning,
en men had beter gedaan, in cone aanteekening onder
bladz. IX van het cerste Voorberigt, met con woord to
herinneren , dat die aanteekeningen Diet gevolgd zijn . Misschien ware hot niet ondienstig geweest , dat men daar,
waar het werk zelf er naar verwijst, de latere opheldering
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der plaais in de Bijbelvertaling hadde opgenomen ; en die
in 1841 den Profeet JESAIAS naar VAN b E R PALM geeft ,
moest, ten min8te zoo komt bet ons voor s niet alleen bet
work, zoo als bet in 1805 hot licht zag, afdrukken, maar
or ook bijvoegen, wat de groote Bijbeluitlegger later antlers ingozien heeft , hetwelk wel slechts op enkele plaathen
bet geval is, maar op welke van de latere verklaring in
de Bijbelvertaling melding had moeten gemaakt zijn .
Kerkeljke Raadvrager en Raadgever . IIIden Deals 2de
Stuk.

Door J. n E

R I N G A, E L I Z A'S Z .

J . G . van Terveen en Zoon . 1841 .
en 346 bl. f 2 - 90 .

Te Utrecht, b j

In gr. 8vo . 1711

ledereen, die met ons hot voorregt had, den voortreffeiijken HERINGA van nabij to kennen, ontvangt voorzeker
met hooge belangstelling ieder greeter of kleiner geschrift,
dat ons uit 's mans nalatenschap nog wordt aangebeden .
Welkom was ons dus ook dit Deel van den Kerkeijken
Raadvragcr en Raadgever. Beoordeeling van hetzelve
kan ooze taak niet wezen, daar wij bet work voor ons
hebben van een' afgestorvenen , die bovendien boven onzen lof verheven is . En uitvoerige aankondiging zal wel
overbodig zijn , daar bet voorzeker, terstond na de uitgave, door de talrijkc vereerders en vrienden van den
ontslapencn is gekocht en gelezen . Ware bet noodig, wij
bevalen bet belangrijke book allen Evangeliedienaren, en
alien, die zich voor die betrekking voorbereiden, met
voile ruimte aan . Vader nERI NGA spreekt hier nog nadat
hij gestorven is . En hoe gaarne hooren wij hem over
Dank- en Bededagsleerredenen, over hat prediken naar
de algemeene vatbaarheid, over. hat ernstig en harteljk
prediken , en over de geaardheid der Nederlandsche . Hervormde Gemeenten in once dagen . Vooral de dric laatstgenoemde Verllandelingen hevatten cenen schat van wijsheid, door ieder hoog to waarderen . Ook de overige
stukken bekleeden Gene waardige plants in dezen bundel .
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Zij dragen alien in meerdere of mindere mate den stempel
van H ER I N G A' S practische rigti-ng, hoogen ernst, veelzijdige kennis en grondige naauwkeurigheid . Bebalve de
stukken van HERINGA'S hand afkomstig, werd hier nog
eene Verhandeling van Ds . P . a . L A A N opgenomen, over
het geoorloofde, gepaste en doelmatige van het houden
van algemeene Dank- en Bededagen . Eene zaak, waarover zeer veel vddr en tegen to zeggen is, wordt hier ter
sprake gebragt . Van z jn standpunt merkt de Schrijver
zeker veal belangrijks op . Men vergelijke echter, van de
andere zijde, hetgeen men vindt bij H It F FE L L , in zijn
work over het Protestantsch Leeraarsambt, bladz . 318322 der Hollandsche vertaling . - De Hooglecraar vINKE
ontvange onzen dank voor de uitgave van dit werk zijns
waardigen voorgangers . Hij voldoc eerlang zijne belofte,
om nog een tweede Deel to laten volgen . En - mogten
wij het eens eerlang bij eigene ondervinding zien , dat
R E R I N G A meer dan practische of stichteljke gesehriften dat hij , de stille maar groote Geleerde, ook wetenschappeljken arbeid heeft nagelaten! Met hoeveel racer belangstelling zoude nog doze worden ontvangen !
B jbel-Atlas ; door G . H . VAN S E N D E N . 3de en Ode 4flevering. Te Leiden, b j D . du Mortier en Zoon . In
quarto . Bladz. 33-68 . Te zamen f 3 - 60.

H

et Bijbelsch kaartwerk van den Heer VAN SENDEN,
met welks inrigting wij onze lezers bij de aankondiging der
cerste Afleveringen hebben bekend gemaakt, bevat in de
twee voor ons liggende gedeelten de volgende kaarten : Bet
B jk van DAVID en S A L o M o ; dat van Israel ; dat van
Juda ; Syria en Phenicie ; .drmenie , Mesopotamia, Babylonie , . 4ssyrie , Media en Perzie ; Palestina onder Perzie
(met een bijkaartje, Palestina in stamverdeeling volgens
het ideaal van E Z E C 11 1 6 L) ; Palestina onder de Makkabeen ; Palestina onder de H E R o D E S S E N. De laatste,
waarop vier bijkaartjes voorkomen, was niet bij het oor-
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spronkelijke plan beloofd . Men, zal zich echter aan het
bepaalde getal van kaarten houden , en daartoe twee dergenen, welke nog moeten volgen, op een blad brengen .
De nette uitvoering blijft evenzeer lof verdienen, als de
bescbrijving van den geleerden vervaardiger . Do aanmcrkingen, die wij voo .jal op de spelling van sommige Hebrecuwsche namen zouden hebben, zijn van mindere aangelegenheid, en zouden onze lezers grootelijks veraelen .
Liever willen wij ons dus met herhaling onzer aanprijzing
van dit nuttige werk vergenoegen .
Handboek der Ziektekundige Ontleedkunde ; door w . vaoL I K , Med. Doctor, Hoogleeraar aan het Athenaeum
illustre to Amsterdam, enz. Isle Deel . Aangeborene
Gebreken . Te Amsterdam, b~ J . Miiller . In gr. 8vo .
XIV, 590 blU f 6 - 60.
l .ort nadat dit Handbook hot licht zag, hoorden wij iemand zijn leedwezen betuigen, dat een werk van zoo
grooten omvang, hetwelk zooveel beloofde, in onze moedertaal geschreven was : de Hoogleeraar V R o L I K , voegde
men daarnevens, had daardoor als 't ware een' vergeefschen arbeid verrigt . - De Heer V R o L I K zoude zeker
op een uitgebreider vertier hebben kunnen rekenen , had
hij zich van de Latijnsche, maar vooral van de FrAnsche
taal bediend : maar is het dan zoo verre gekomen . dat in
de landtaal voor landgenooten to schrijven zoo veel is ale
cen' nutteloozen arbeid ondernomcn to hebben? Het ware
zeker wenschelijk, dat men nog nagenoeg bij uitsluiting tot
de behandeling van dusdanige onderwerpen zich van de
Latijnsche taal mogt bedienen ; maar als hot tij verloopt,
zoo als men pleegt to zeggen, verzet men de bakens ; of is
hot misschien beter, omdat zij daar ter plaatse niet meer
noodig zijn, ze geheel prijs to genen? Hot werk van den
Hoogleeraar V R o L I K nu van den ledoelden aard zijnde,
verdient hij veelecr dank, dat hij den room van door meerderen gelezen to wordcn heeft opgeofferd aan do bevorde-
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ring en uitbreiding der wetenschap onder zijne landgenooten . Maar, zal cen work van zulk cenen omvang gelezen
worden door degenen , voor well* j uist de Heer V R O L I K
zich van de landtaal heeft moeten bedienen ? Wij hopen
dit, en willen nict van do onderstelling uitgaan, dat in
andere landen, met hot onzo in grootte to vergelijken, of
niet eons van zoo groote bevolking, b . v. Denemarken .
Zweden of eenig ander, do liefde voor de wetenschap levendiger zoude wezen ? Daar bezigt men toch do landstaal ook voor werken, die verder behoorden gekend to
worden . Heeft B E R Z E L I U S zelf niet zijne zich zoo zeer
verspreid hebbende werken oorspronkelijk in hot Zweedsch
geschreven ? In elk geval de Heer V R O L I K stelt zijne
landgenooten in de gelegenheid, zich door eon oorspronkelijk work met cenen tak der wetenschap bekend to maken, die zoo zeer verdient behartigd to worden, niet om
eon onderwerp to zijn van afgetrokkene bespiegeling, maar
om vrucht to dragon voor eene zich steeds verbeterende
Natuur- en Ziektekunde, voor welke laatste de Ziektekundige Ontleedkunde als do sleutel is, om door to dringen tot hetgeen alleen door haar kan opgohelderd worden .
Zoo sluite zich do arbeid van den Heer V R O L I K , ook in
ooze taal , aan die zijner voorgangers R u Y s c u, A L B I N U S,
E. S A N D I F O R T, zijnen waardigen vader en zoo vole anderen aan . Zij deden deze wetenschap bloeijen , teen zij
bij anderen zich naauwelijks zigtbaar verhief, en aan hunno
pogingen mag men hot danken, dat Nederland de bakermat is geweest voor de ziektekundige Ontleedkunde ; terwijl
hot vroeger onzo room was , de aanzionlijkste. bntleedkunkigen met do beroemdste Artsen to kweeken . (*) Mogt
dan bet werk van V R o L IK niet slechis lezers vinden, maar
ook beoofenaars der wetenschap kweeken , die door hunne
daden hot best zullen getuigen tegen do aanrandingen van
bevooroordeelde vreemdelingen, die wangunstig op Nederlanes geldmarkt zien, en hot virtus post. nummos van eene
al to algemeeno toepassing maken !
('*) A . A . S E B A ST I A II, Oratio do litttavorum seculo decimo
septimo de anatome meritis atque inventis etc . Graningae 1832 .
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Maar , om tot hot work terug to keeren . Is de aanleg
van hetzelve nict op cone to breede schaal ? Wanneer
men do ontleedkundige Ziektekunde in eenen moor bepaalden zin neemt, dan zoude de eerste #deeling ., over de
regelmatige ontwikkeling der vrucht, hier als niet op de
juiste plaats beschouwd kunnen worden . Wilde de Schrijver zich _gelijk blijven, dan zoude ook voor hot vervolg,
bij hot beschrijven der afwijkingen in elk orgaan, eene
beschouwing van deszelfs regelmatige ontwikkeling behooron vooraf to gaan ; eene behandeling, die tot eene al to
groote en in zekeren zin noodelooze uitvoerigheid zoude
leiden . Overweegt men echter, dat hetgeen tot do repel .
matige ontwikkeling tier menschelijks vrucht behoort nog
van geene algemeene bekendheid -is, althans in onze taal
dit onderwerp nog met geene behoorlijke uitvoerigheid is
behandeld, dan kan doze voorafgaande beschouwing hier
niet voor overtollig gehduden worden ; van wege de bestaande behoefte, is zij als cone soort van zeer verdienstelijk bijwerk to achten . Beter ware hot geweest, dit gedoelte als eon afzonderlijk en op zichzelf staande geheel to
hebben behandeld .
Had de Schrijver zijn work hetzij in het Latijn of in hot
Fransch geschreven , dan had or cone aanmerkelijke bekorting plaats kunnen hebben , door to wijzen naar de
plaatsen der Schrijvers, van welke thans veel heeft moeten
overgenomen worden . Zoo als hij nu zijnen arbeid geregeld heeft, en terwijl hij zich van de Nederduitsche taal
bedient, achten wij do overnemingen van andere Schrijvers zeer nuttig . Zoo toch wordt hot work van den Heer
V R O L I K zeer dienstbaar voor Genees
en Heelkundigen,
die geene Physiologi ex professo zijn . Vooreerst zijn ook
alien van middelen niet zoo ruim voorzien, om groote
boekerijen to kunnen aanleggen . Ten andere verlieze men
niet uit het oog, over hoe weinig tijds de practische Arts
dikwijls beschikken kan . De Heeren, die, aan bespiego .
lingen overgegeven, over kunnen tijd kunnen beschikken,
zijn vaak zeer onbillijk in hunne eischen omtrent hem,
die, in een' practischen kring geplaatst, lust on liefde voor
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de wetenschap blijft behouden, maar over wiens tijd zoo
dikwijls door anderen wordt beschikt . Al aanstonds vallen
ook de letterkundige aanhalingen in het oog uit werken,
van welke de Schrijver zoo ruimschoots gebruik heeft
gemaakt .
Wij zullen deze beoordeeling nict to uitvoerig waken,
door den inhoud van dit werk geheel over to schrijven,
maar slechts de hoofdafdeelingen vermelden , en verder hier
en daar bij de eene of andere bijzonderheid blijven stilstaan .
Wij beamen volkomen het in twijfel trekken der weivaten in de navelstreng, namelijk op den grond, zoo als wijlen de Hoogleeraar F O H M A N N die heeft trachten aan to
toonen . De Heer V R O L r X beoordeelt zeer juist de handelingen van den genoemden anders zoo verdienstelijken Ontleedkundige. » Er is eenige grond voor dezen twijfel, door
»de wijze, waarop IF 0HMANN de vaten hier heeft getracht
» op to sporen en aan to toonen . . Zonder eenen stam op to
n zoeken, brengt hij de kwikbuis eenvoudig onder de scheede in de Whartonsche gelei" (bl . 52) . Zoo ging r o HMANN bij het opsporen van watervaten in andere deelen
desgelijks to werk .
De ontwikkciing der zenuwen (bl . 74) geeft tot belangrijke bedenkingen aanleiding ; waarschijnlijk is de ontwikkeling als cone tusschenzelfstandigheid wel de natuurlijkste .
Zouden uitsnijdingen van zenuwgedeelten hier niet eenig
licht kunnen geven ? ;- Wij zullen nader vernemen, van
welk gevoelen de Schrijver omtrent de vormingvan nieuwe
eaten is : zoude men ook hier niet aan cene bijzondere
scheede of aanduiding kunnen denken , gelijk de Schrijver
van het beenvlies vooronderstclt, bl . 81, voor de vorming
der aanstaande beenderen ? - Bij deze beschouwing ware
het wenschelijk gewcost ook icts omtrent den nervus sympat-hicus vermeld to zien, van welke zenuw later (bl •. 150)
wordt gesproken , echter als 't ware slechts in het voorbijgaan en met overwijzingen op de nasporingen van VALENIs de draad hier als cone buis to beschouwen, in
TIN .
welke de zenuwstof afgescheiden of afgezet wordt met eigenaardige afstandspunten ? In welk verband staat deze
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zenuw dan tot Let overige zenuwstelsel? Hot schijnt, dat
omtrent dien tijd deze zenuw in verhouding tot de overige
deelen meer ontwikkeld is ; trouwens, Let vegetative leven
is op dien tijd ook wel betrekkelijk hot krachtigst .
Bij de behandeling der wording van Let beenstelsel wordt
in eene noot bl . 83 gesproken van Let gevoelen des Hoogleeraars A . A . SEBASTIAN, en daarbij aangehaald de Disscriatie van den Heer M I D D E N D O R P . Tot dit onderwerp
behoort ook de Dissertatie van Dr . J. tv I T T O P Z O N rN G,
(specimen Anatomico - path . de vi nervorum in ossium
regeneratione) welke Verhandeling hier wel had mogen

vermeld worden,, dewijl beide Dissertation aanleiding hebben gegeven tot cenig versehil tusschen de Hoogleeraren
SCHROEDER VAN DER BOLE: en SEBASTIAN (*)
Wat do
verdere ontwikkelingen uit de weivlies-, sl~mvlies- en vaatplaat betreft, zoude Let to verre heenleiden, bij elk afzonderlijk gedeelte stil to staan . Wie kan hier met aandrang
verdedigen, met volharding wederleggen, waar vooreersi
nog zoo 'reel onbeslist moot blijven, en men, vooral omtrent de ontwikkeling van den mensch, moor per analegiam moet redeneren, dan nit onmiddellijke overtuiging?
Ofschoon de ontwikkeling van den mensoh tot op cone
zekere hoogte in overeenkomst met die der dieren geschiedt, bestaat er toch zeker grooter versehil, dan dit
oppervlakkig schijnt. Met genoegen zal men opmerken ,
dat de Schrijver de fraaije theorie , door welke de menschelijke ontwikkeling met die der dieren in verband wordt
gebragt, met zeer veel gematigdheid voorstaat . Op doze
wijze worden do algemeene wetten der Natuur ook op de
menschelijke ontwikkeling toepasselijk ; maar zij is dan
toch iets anders, en niet alsof de mensch, om eindelijk
eon' menschelijken vorm to verkrijgen, eerst de verschillende dier typen van de laagte tot de hoogte moest doorloopen !
Niet alleen hoogstmoeijelijk, maar ondoenlijk zal hot
(*)

Zie Alg . Konst- en Letterbode, 1835, No . 30 ea 31,

en 1833, N° . 18 .
BOEnBESCH .

1842 .

No .

11 .

Ii
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zijta, rekenschap der cerste wording van het blood to ge-

von. Mikro4opische waarnemingen mogen omtrent de
eerst waarneemhare stof iets leeren , wie zal de levensontwikkeling uitvorschen ? Er zij eene allereerste ontwikkaling mogelijk zonder dadelijk gevormd blood en zigtbaar
anntwikkelde zenuwcn, de keten der leven svezschijnsels
words tacit door blood en zenuwen gevormd. Wanncer
eenxnaal hot hart gevormd is en do dierlijke ontwikkeling
verdor voortgaat, dan, is blood oen noodzakelijk vereisehte
tot hot loven, en bestaat er tusschen bet blood on hot hart
hot onmishaarste verband, tot dat het rinde van hot leven
door den stilstand van hot hart bij gebrek aan bloedprikkel
gekomen is. Bij de ontwikkeling van des Scbrijvers gevoelens over bloedwording on vaatvorming nemen wij do
vxijheid hem in bedenking to gcven , of ten gevolge der
ontsteking geene uittreding van blocdbollotjes plaats heeft .
Wanneer men de longvaten opspuit, do lachteellen met
kwik vult en zoo laat droagen, kan men later hot geheel
doorsehijnend weivlies vaorzigtig losmaken ; de luchtcellen
met de eaten liggen tegen hetzclve ; bij ontsteking zweeten
er bloedbolletjes door, to gelij:k met do lympha plastica ;
doze neemt eon' vasten vorm aan, en met doze ontwikkelei zich , somwijlen spoedig, somwijlen later, bloedvaten .
Niet altijd cchter houdt hier alles denzelfden gang . Hier
zot de men toch zeggen, dat bet blood vroeger dan do
eaten aanwczig is . Doch ook bier komt men op de grens
van hat zich ontwikkelend levaen .
Bij den rijkdom van aangehaalde werken had, bij do
besohouwing van den bloedsomloop der vrucht, hot werkee
van N,ARTIN-&A ;NT-ANGE, over den bloedsomloop bij
de monschelijke vrucht, wel mogen vermeld warden, waarvan o 9k, onlangs cone Nederduitsche vertaling hot licht zag .
hot sohijnt in Frankr~k reeds vroeger met belangstelling
ontvangen to zijn .
Bij do voortgaande ontwikkeling van den menseh, welke
toch hot cigenlijk doel zijner wording is, en waarin zich
later bet onderscheid tusschen- do beide geslachten nog al
scherp gescheiden en omgrensd vertoont, aebten wij bet
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gevoelea van TZEDEMANN le eenzijdig. Wij houdmr hat
or met den Schrijver voor, dat de voorstelling,, alsof de
vrouwelijke kunne al's hot gevolg cener Bildungshermung
moest beschouwd worden, niet juist is . Zij is waarschijn
lijk hot gevolg van cone beschouwing, die den mensch to
zeer als Bier naging, , en daarbij de kiem zijner volgende
redelijke ontwikkeling to veel uit het oog verloor. Men
ontwaart toch steeds in hot vrouwelijk karakter to veel
eigenaardigs, ook van hare bewerktuiging afhangende,
om in den vrouwelijkep aanleg nict jets meer dan eene
bloote wijziging van hot zieleleven to zien, sleeks uit eene
bijzondere zedelijke ontwikkeling voortvloeijende . Men
leze hieromtrent hot voortreffelijk work van B u x b A c 8, ook
om de wijze van psychologische beschouwing der herhaalde
lezing en overweging ovcrwaardig.
Kort, krachtig en toch duidelijk is hot 5de Hoofdstuk
bewerkt . Hier begint do Schrijver eigenlijk tot hot zicli
ten doel gestelde onderwerp to komen . Hier liggen als
't ware de grondslagen van alle verdere redeneringen over
de aangeborene gebreken , en tevens worden bier de resultaten der voorafgegane beschouwing verzameld .
De menschelijke vrucht doorloopt onderscheidene tijdperken . Zij klimt allengs van do lagere tot de hoogere
trappen der volkomenheid . Zij doorloopt, in zekere tijdperken , vormen , die voor andere, lagere diersoorten blijvende vormen zijn . Alles geschiedt volgens eene algemeene
regelmaat en cenen bepaalden grondvorm . Terwijl de
mensch doze vormen slechts doorloopt, vertoont hij overeenkomst met vele diersoorten, om in overcenstemming to
blijven met de vastgestelde algemeene regelmaat ; maar hij •
behoeft niet eerst dier to wezen, om tot het toppunt z4ner
ontwikkeling to geraken . Hier komt hij onder den psychischen invloed, waar ook cone algemeene regelmaat bestaan zal . Slechts wanner die regelmatige ontwikkeling
gestoord wordt, verkrijgt de dierlijke type de bovenhand ;
de menschelijke vrucht blijft staan, indien zij niet teruggaat. Zietdaar den grond voor aangeborene gebreken vooraf
aangewezen ; uit hot verder betoog zullen, indien al pint
Ii 2
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de oorzaken, dan tooh de regelmatige spelingen der Natnur
aangewezen worden . bit zal inzonderheid belangrijk wezen,
omdat men, to midden van schijnbare wanorde, toch ook
eene regelmaat zal ontdekken . Hier komt men tot de nuttige zijde van een stelsel, hetwelk, verstandig toegepast,
tot eene der fraaiste besehouwingen van de Natuur aanleiding
geeft . Met een woord, deSchrijver zegt to regt :
In alles
.derhalve, tot in de kleinste bijzonderheden toe, heerscht
a een bepaalde regel, een trapsgewijze voortgang," en voegt
er, aan het einde dezer Afdeeling, bij : . Dat afwijking van
.dien regel, stilstand op die trappen van ontwikkeling,
amisvorming to weeg brengt, zal later blijken ."
En hiermede zouden wij nu tot de beoordeeling der tweede
Afdeeling gekomen zijn, over de afw#kingen, welke er van
de natuurl#ke ontwikkeling der menschelijke vrucht kunnen
plaats grjjpen. Maar wij zullen hier voor eenigen tijd afscheid van den Schrij.ver nemen . Wij willen de uitgaaf van
bet tweede Deel afwachten, om dit onderwerp dan in deszelfs geheel na to gaan .
Wij kunnen echter van dit onderwerp niet afstappen, zonder nog een oogenblik to blijven stilstaan bij het behandelde
gewigtige vraagstuk, bl . 287, over den invloed van het zenuwstelsel. Ret geldt hier de vraag, of aan het zenuwstelsel
een vormend of regelend beginsel toekomt, hetwelk al de
overige ligchaamsdeelen onder deszelfs beheer zal hebben,
en of dus, volgens T I E D E M A N if , van oorspronkelijke ontaardingen van hetzelve de oorsprong van misvormingen of to
leiden zij . De Heer v R o L I K neemt hier eene vrij zegevierende houding aan tegenover die van een ander gevoelen
zijn . Belangrijk zijn zijne wederleggingen, geput uit de
voorbeelden, door hem aangehaald . Maar zoude er toch niet
eenig onderscheid bestaan tusschen het leven der vrucht en
dat in latere ontwikkeling ? Wij laten daar, wat R A T a x E
bedoclt met to reggen : -Es scheint viel mehr die Form
eines jeden and aller Organe von einer IDEE, die das Ganze
.durchdringt and beherrscht, abhdangig zu seyn ." Dit Idee,
wat is het ? de onbekende X ., een woord dat nict meer
zegt dan al die woorden, waardoor wij ons onvermogen, om
in de geheimen derNatuur door to dringen, op eene bedekte
wijze aan den dag leggon . Zouden ook de verschillende tijdperken, welke de vrucht doorloopt, den zenuwinvloed op
meerdere of mindere wijze kunnen beperken ? Wordt dit
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denkbeeld niet eenigzins gesteund door denzelfden j . aoLLER
ter aangehaalde plaatse pag . 354, bij de vermelding van
HER o L D's Entwiekelungsgeschichte des Sch netterlings ;t Wanneer men bij HDLLER met oplettendheid naleest hetgeen hip
achrijft (Einfl-ass der Nerven, p. 353) is bet dan niet alsof
de Heer V R 0 L I H , willende op goede gronden de stelling be
strijden , dat de zenawen als geen vormend of regelend beginsel kunnen beschouwd worden, den invloed van bet zenuwstelsel, welken bet later over het algemeen en op de
voeding schijnt to verkrijgen, al to zeer ontzennwt en verzwakt ? Dat de planten en lagere dieren hier als voldingende bewijzen tegen de levende menschelijke bewerktuiging
mogen gelden, is de zaak onder to algemeene gezigtspnnten
brengen, waarbij bet individudle van zelf minder seherp
uitkomt . Doeh bet zij genoeg, vooral nadat H ii L L E R , onzes
oordeels, bet punt van geschil nog al wel uiteengezet heeft

• Man muss sick atbriggns wohl haten, die gegenseitige
• dingung von Nerven and Organe so zu verstehen, dass

Bedie
a Erzeugung der Organe von der Praeezistenz der 1Verven
v abhangt.
Wenn aber einmal die Organe erzeugt sired,
y scheint ihre bestdndige Restauration von dem Einfluss der
Nerven zugleich wesentlich abzuhdngen ."

De Stoommachine in al derzelver toepassingen gemeenzaam
verklaard ; dat is, ontdazn van alle ingewikkelde berekeningen . Met Platen, en b#voeging van eene in de Hollandsche, Engelsche en Fransche talen aanw#zende benaming der zamenstellende deelen . Door D . vex DEN B08ca,
's Rijks Hoofdmachinist . lste Aflevering . Te Sommelsdijk, bij D . Bos : 1842 . In gr. 8vo . 16 bl. Tekst en 64 bl.
Tafelen en done Plaat . f 1 - 50.

Wij

hadden voor den eersten indruk wel gewenscht, dat
deze eerste Aflevering meer tekst en minder Tafelen bevat
had ; de oppervlakkige beschouwer deinst terug bb bet zien
van die massa cijfers, en oordeelt daaruit al terstond, dat
bet boek niet beantwoordt aan den titel ; bij ziet zoo spoedig
niet in, dat die Tafels joist de strekking hebben, om lastige berekeningen voor den gebruiker to ontwijken .
Hot werk wordt voorafgegaan door eene Voorrede van den
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Sohrijver, nit welke men kan afleiden, dat dit book, tot
eene handleiding voor de zoogenoemde Machinisten dienen
kan, on, als zoodanig beschouwd, wordt door hetzelve in
eene wezerilijke behoefte voorzien . De Machinisten hebben
mahr alto dikwijls con zeer oppervlakkig denkbeeld van het
stobmwerktuig ; de meesten hunner verdienen slechts den
nadm van stoomwerktuigdrijvers en zijn van stoker tot den
rang van Machinist opgeklommen . Wij zijn het geheel met
den Schrijvcr eons, dat de kennis van don aard der bowerking van de, verschillende stoffen, welke een stoomwerktuig
doarstellen, bij het beoefenen der stoomwerktuigkunde van
groot belang moot geacht worden, maar kunnen hem niet
toegeven, wat door hem ingewikkeld wordt g'ezegd, daft
mensehen, die riiet met eigene handen gearbeid hebben,
geene vindingskracht in de stoomwerktuigkunde zouden be .
zitten en niet dan een gebrekkig oordeel over stoomwerk .
tuigen zouden kunnen vellen . Wat toch wordt, bij de thane
bijna geheel werktuigelijke wijze van vervaardigen der zamenatellende deelen van stoomwerktuigen, van den harden,
arheid i Doch wij willen niet gelooven, dat de Schrijver
het zoo gemeend heeft, maar liever aannemen, dat het eene
vermaning aan de Machinisten is, om steeds to zorgen, dat
zij, zooveel mogelijk, de werktuigen, onder hun beheer gesteld, zelf kunnen herstellen, ja welligt verbeteren, en
daartoe behoort voorzeker, met de beperkte voorhanden
zijnde middelen, veel kennis en oefening in handenarbeid .
fat men, als voorbereidende kundigheden tot hot beoefenen
der stoomwerktuigkunde, slechts optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en deelen met cijfers en eenige vaardigbeid
in hot regtlijnig teekenen zoude behoeven, is wat al to weinig gevergd : eene grondige kennis van de leer der evenredigheden zal daartoe ook wel behooren ; terwijl het woord
stoomwerktuigkunde reeds van zelf op de werktuigkunde
wijst ; en hoe zal men b . v. de evenwijdige beweging good
kunnen begrijpen en toepassen, indien men niet degronden
der meetkundo verstaat? JADES WATT zou het met de enkele kennis van optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en
deelen nooit zoo ver gebragt hebben . Men maakt de stoomwerktuigkunde in hot oog van anderen ook niet belangrijker, door to zeggen, dat iedere schooljongen maar dadelijk
aan de stoomwerktuigkunde kan beginnen .
liet woord vuurstof voor warmtestof is een weinig nit de
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mode. 0verigens hopen wij , dat bet den Schrijver in het
verbannen van die vreemde woorden, waarvan de meesten
onzer stoomwerktnigkundigen zioh bedienen, voorspoedig
gaan zal ; bet wordt daartoe waarlijk hoag tijd, als men
bedenkt, dat aan somtijds geheel van onze sahoone taal of
wijkende woorden spottenderwijze de bijnaam van ataomwoorden gegeven wordt .
Maar laat ons zien., wat deze eerste Aflevering ons aanbiedt . De geschiedeuis van de eerste uitvinding der stoomwerktuigen, dat stokpaardje van zoo vele Schrijvers over
do stoomwerktuigkunde, wordt bier maar even aangeroerd,
en daarop al dadelijk tot de verklaring van een stoomwerktuig van dubbele we±king overgegaan, hetwelk den lezet
aonleiding geeft, om zich met de namen der versehillende
deelen gemeenzaam to maken . Deze verklaring Mat, met
behulp der naauwkeurig geteekende plaat, in duidelijkheid
niets to wensehen overig , en verder gaat deze eerste Aflevering niet.
Niet minder dan 62 Tafels zijn bij deze eerste Aflevering
gevoegd . Be eerste 20 Tafelen geven de benaming, verde&ling en grondslag. der Engelsche en Nederlandsche maten en
gewigten en de herleiding van de eene maat in de andere
op . Be wijze, waarop dit bewerkstelligd en ingerigt is,
toont duidelijk, dat de Schrljver de herleidingen gemakkelok
weet to maken, en zoover wij weten komen deze Tafelen in
geen ander werk zoo uitvoerig voor . Be eenige aanmeri
king, die wij maken, is op hot woord Yard, hetwelk dt
Schrijver met Jard vertaalt . Be 21 en 22ste Tafel dient
ter onderlinge vergelijking der kwikthermpmeterschalen van
GEL s IDs en F A H R E N H EI T ; de 6 daarop volgende hebben betrekking tot veranderingen in den toestand der ligehamen
door de warmte ; doze zijn zeer uitvoerig, sommige welligt
voor dit werk al to uitvoerig ; ten minste ken de vermelding
der warmtegraden volgens den Pyrometer van WEDGWOOD
wel achterwege gebleven zijn, in aanmerking nemende bet
gebrekkige, ja onbruikbare van deze en over bet algemeen
van alle Pyrometers. Het woord ddpressie aan hot hoofd der
30ste Tafel hadden wij gaarne weggelaten gezisn . De meeste der overige Tafelen hebben betrekking qp de spanningen
van stoom bij verschiHende temperatures ; welke- stoomspanningen voorgesteld worden, ale gemeteu wordende, hetzij
met dampkringsdrukkingen, hetzij met de hoogte van kwik-
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kolommen, hetzij met gewigten of belastingen . Verder worden do hoeveelheden waters, benoodigd om zekere volume
Etoom van verschillende spanningen voort to brengen, mitsgaders de warmteeenheden in en de werkkracht van stoom
van verschillende spanningen opgegeven . Wij hebben hier
alleen bet doel der voornaamste Tafelen opgegeven, daar wij
met alles stuk voor stuk op to noemen to wijdloopig zouden
worden . De inrigting dezer Tafelen is Woor bet gebruik gemakkelijk, en wij zeggen ook bier weder, dat ons zulke
uitvoerige Tafelen, zoo beknopt bij elkander, in geen werk
yoorgekomen zijn . Wij vertrouwen, dat de opgaven good
zijn ; want, hoewel wij er onderseheidene van nagegaan en
vergeleken hebben, was dit, vooral, bij de opgegevene
warmteeenheden, een verdrietige, ja moeijelijkearbeid . Wij
hadden wel gewenscht opgegeven to zien, hoeveel warmteeenheden door de verbranding van 66n pond goede steenkolen
ontwikkeld worden, en hoe veel van die warmteeenheden,
bij eene goede inrigting van ketels en vuurhaarden, nuttig
aangewend worden, to meer daar de proeven dienaangaande
nog al veel to wenschen overlaten .
Na al bet boven vermelde zal eene aanbeveling van dit
werk wel overbodig zijn . De Tafelen van deze eerste Aflevering hebben, op zichzelve beschotlwd, voor den onderzoeker van stoomwerktuigen reeds veel waarde ; dezelve kunnen, zoowel in bet algemeen, ais bij bet lezen van bet
werk, waarvan zij een deel uitmaken, met vrucht gebruikt
worden . Wij wenschen, dat de volgende Afleveringen ons
in staat zullen stellen, om over bet geheel een zoo gunstig
oordeel to vellen, als wij dit thans over deze eerste Aflevering hebben kunnen doen, en dat bet hier gezegde zal medewerken, om aan dit werk vele lezers to verschaffen .
De uitvoering is net, en de Plaat vergoedt door duidelijkheid hetgeen aan zuiverheid en gelijkheid van gravure
eenigzins to kort gekomen wordt .
Archives, on Correspondance inedite do la maison d'OrangeNassau . Reeueil, public, avec autorisation de S . M . le
Roi, par Mr . G . GROEN VAN PRIIVSTERER . Premiere S6rie.
Tome I. 1552-1565 . Deuaieme edition . Leide, S. et 3.
Luchtmans. 1841 . 8vo. LXXXVIII et 656 pages . f 10 -
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1" olgens een bijgevoegd berigt der Drukkers, zal deze
tweede of herbaalde nitgave van bet Iste Deel der Archives
rich alleen tot dit Deel bepalen en niet tot de overige uitstrekken . De redenen hiervan komen kortelijk hierop neder, near hetgeen de geeerde Schrijver zelf in zijn Avantpropos pag . IX zegt : aDe tweede uitgaaf van dit Deel is
noodzakelijk
k geworden door de goede uitkomsten van onze
• nasporingen to Besancon . De documenten, die wij er genvonden hebben, schenen ons toe, zoo door hun aantal, als
vooral ook door hunnen aard en hunne belangrijkheid, van
onze zijde eene nieuwe bearbeiding to vereischen ." En
bier verder op pag . X bijvoegt :
Het is hoogst opmerkelijk,
, de briefwisseling van den Prins van Oranje tegenover die
van den Kardinaal VAN G R A N V E L L E, zijn voornaamste tegenstander,, to kunnen plaatsen ." Ten gevolge is dan ook
bet aantal Brieven dezes Deels, to voren 123 in getal, thans
tot 201 gestegen, terwijl zij echter zich tot denzelfden kring
van jaren bepalen .
Maar daarenboven is de waarde van dezen herdruk zeer
verhoogd geworden door de vooraan geplaatste Prolegomenes,
208 bladzijden beslaande ; waarin deels over de geschiedkundige bronnen, zoo ongedrukte als gedrukte, gehandeld wordt,
deels door den Schrijver zijne staatkundige beschouwingen
uiteengezet worden, waarover hij zich nog in bet gemelde
Avantpropos pag. XVII dus uitlaat :
In een werk, aan de
openbaarmaking van oorspronkelijke docutnenten en bet
vonderzoek der daadzaken toegewijd, en alle twistgeschrijf
vermijdende, hebben wij eens vooral onze inzigten en geavoelens opengelegd, over de wijze van de Geschiedenis der
Vereenigde Provincien to beschouwen, (pag . 16*- 29*) over
• den card der nieuwere Regeringsvormen, (pag. 76*-94*)
en over het beginsel en de gevolgen der Hervorming,
• ( pag. 94*-118*) ."
Door dit een en ander is dit Deel, to voren ruim 20 vellen
groot, tot 47 vellen aangegroeid ; en bijna als een geheel
nieuw gedeelte to beschouwen, dat op eene meer met de
waarde van bet geheele werk overeenkomstige wijze is ingerig't.
Men kan nit bet Avantpropos, dat bier geheel omgewerkt
voorkomt, zien, van hoeveel waarde de correspondentie van
den Kardinaal V A N G R A N V E L L E geweest is, om over de eerste beginselen der Nederlandsche onlusten een juister licht
e
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to doen opgaan . Wij ontwaren hieruit, dat vele persoonlijke en staatkundige redenen bet hare hebben bijgedragen,
om den Kardinaal in zulk eon zwart daglicht to stellen, als
onze Geschiedschrijvers zulks hebben gedaan ; dat hij zulks
in sommige opzigten niet heeft verdiend, maar als een binderpaal van den aanwassenden invloed van den Prins van
Oranje, en de Edelen van zijue partij door PIIILIPS II opgeofferd is moeten worden . De bier voorkomende Spaansche
brieven van den Kardinaal zijn in bet Fransch vertaald .
Het zijn vooral de Prolegonaenes, die merkwaardig zijn,
omdat zij ons geheel met de wijze van zien van den kundigen
Uitgeverr bekend maken . Vooreerst vindt men bier een
naauwkeurig verslag van de onuitgegevene stukken, zoo van
do documenten, elders bijeenverzameld, als die uit bet Archief van bet Huis van Oranje Nassau zelf. Vervolgens
treedt de Schrijver in een onderzoek van de verschillende
gezigtspunten, waaruit men de Geschiedenis van de Vorsten
van Oranje en bet Gemeenebest der Vereenigde IVederlanden
heeft behandeld . De staatsgezindheid van een' W A G E N A A R
en de hem volgende Schrijvers, de hiermede zoo lijnregt in
bet staatkundige en godsdienstige strijdige zienswijze van
BIL1ERnIJR en zijne school, worden er met eene gematigde
onpartijdigheid, de bijzondere gevoelens van den Heer G it o E N
VAN P R I N S T E R E R in aanmerking genomen, uit elkander gezet. Wet hij van EILDERDIJK peg . 21* zegt is zeer opmerkenswaardig :
In bet gevoel van zijne kracht, tastte hij
Dregtstreeks datgeen aan, wat tot hiertoe onaantastbaar
Dscheen ; hij wierp den roem, waarvan zich sommigenamen
Dmeester gemaal~t hadden, omver, en, alsof hij juist geheel
strijdige uitkomsten, dan die tot nog bestaan hebben, op
a bet oog had, verhief hij hetgeen men do gewoonte had met
D verachting to behandelen, en sleepte door bet slijk hetgeen
Diet voorwerp van standhoudende verecring geweest was ."
Dat bij echter een' zoodanigen sehok in de beoefening van
onze Vaderlandsche Geschiedenis veroorzaakte, dat mendenzelvep met eene soort van aardbeving in de zedelijke wereld
zoude kunnen vergelijken, komt ons even overdreven voor
als do gevoelens van BILDERDIJK zelv', die juist daarom over
bet algemeen lien invloed niet hadden, lien de Schrijver
bun wil toegekend hebben . Maar wij kunnen ons geheel
met den Heer G R Q E N vereenigen, na al hetgeen hij heeftaangevoerd, dat eene Geschiedenis der 1Vederlanden en zelfs der
D
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Vereenigde Provzncien nog niet bestaat, en nog niet bestaan
kan, omdat wij, even als hij, overtuigd zijn, dat zij nog
nit nl et de vereischte onpartijdigheid is behandeld, en het
thans nog zeer moeijelijk zoude zijn zulks to doen . De onschatbare bijdragen die hij hiertoe aanbiedt, kunnen in bet
vervolg de beste bonwstoffen hiervoor opleveren .
De oordeelvellingen van den Schrijver over 'IV AGENAAR en
BILDERDIJK niet alleen, maar ook over BOR, VAN METEREN,
REND, K00FT, KLUIT en anderen, kwamen ons zoo juisC
voor, dat wij hierin den geoefenden geschied- en letterkundigen Geleerde geheel moeten bijvallen . Wie zegt niet,
even als hij, van de zoogenoemde Gesehiedenis des Yaderlands van B I L D E R n IJ x : . Men zoude weinig naijverig op den
.roem van BIL1ERDIJK moeten zijn, om vol to houden, dat
.het oppervlakkige verhaal, doorspekt met scherpe en hates lijk :e aanmerkingen en sours zeer ongepaste uitvallen, dat
∎ men onder lien naam uitgegeven heeft, een work is zijner
waardig ." De Beer G R o E x vermeende her ook niet geheel
to kunnen zwijgen van de Geschiedenis der Nederlandscke
Hervormde Kerk door T P E T en D E R X 0 o T en deszel£s wederlegging door Mr. VAN D E R K E M F ; wij zouden integendeel
gedacht hebben, dat zulke speciale gesehriften in eene in .
leiding tot een work van zuiver geschiedkundigen aard wel
konden voorbijgegaan worden .
Van meer algemeen letterkundig belang, zijn de beschouwingen, die de Schrijver van de nieuwere geschiedkundige
iverken over de belangrijke gebeurtenissen der Hide lieuw
geeft . Hij doet regtrnatige hulde aan de grondige geleerdkeid en stalen vlijt der Duitschers, zoo als Ran vex ROSIM'EL voor zijneGeschiedenis vanllessen, aan RANK% voor die
der Version en Volt en van Zuid-Europa en die van Duitsohland tjjdens de Herverming . Hij past op hem de woorden
van Mad . DE STeeL op s. VON HULLER toe : .Zijne geleerd.heid, wel verre van aan zijne natuurlijke levendigheidschadelijk to zijn, was de grond, waaruit zijneverbeelding hare
vlugt nam ; en de treffende waarheid zijner tafereelen ont.leent bare wegslq)endheid aan do naauwkeurige getrouwheidd des onderzoeks ." Hetgeen vervolgens over v 0 n R e nHER voorkomt, zoo wel over zijne Historische Brieven, ale
zijne Geschiedenis van Eulropa sedert het einde der 15de
Eeuw, is vrij• onpartijdig, hoezeer de Beer G R 0 E N verre is
van in zijue godsdienstige en staatkundige gevoelens to dee-
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over de geschied.
kundige ontwikkeling der begrippen van refit, staat en staatkunde, met eenen zijdelingschen trek in cone aanteekening
len ; daarom wordt ook zijne Yerhandeling

gegispt.
Ret oordeel, dat hier over de hedendaagsohe geschiedkundige studie der Franschen geveld wordt, is zeer joist .
Men vindt thans bij hen schaars then onvermoeiden geest van
nasporing, die de vroegere onderzoekers kenmerkte. De beoefening der Geschiedenis is voor hunnen rusteloozen aard
van weinig aantrekkelijkheid, als zij geene gelegenheid geeft
om door room to schitteren ; men besehouwt dezelve, om er
wapens voor zijne bijzondere godsdienstige of staatknndige
zienswijze in to vinden . Guiz OT, AUG. THIERRV en eRAT E A U B R I A N D worden hiervoor als bewijzen aangehaald ; dit
moge vooral bij den laatste waar zijn, en ook eenigzins bij
de twee eersten het geval wezen : G uI z o T en T H I E R R V
blijven toch, zoo als de Beer GROEN zelf erkent, met het
geschiedkundig genie bij uitnemendheid begaafd, Bijzonder
karakteristiek is hetgeen omtrent C A P E F I G U E opgemerkt
wordt, die hier een Schrijver cum suis wordt genoemd ;
=want, niettegenstaande de weinige diepzinnigheid der nasporingen, kunnen wij zelfs de mogelijkheid niet vooronderstellen , dat hij alleen doze geschiedkundige bibliotheek
zoude zamengesteld hebben ." Zijne geschriften bedragen
dan ook sedert 1830 meer dan 60 deelen, en zijn, hoewel
geestig van stijl, meestal oppervlakkig en paradox .
De Archives curieuses de l'Histoire de France worden met
refit door den Schrijver op geringe waarde geschat, daar zij
aarre zijn van hetgeen zij, bij de menigvuldigheid der beIangrijkste handschriften,, in Paris voorhanden, konden wezen . Niets ontsnapt daarentegen aan het scherpziend oog
van den verzamelaar der Archiven van onsYorstenhuis, zelfs
Diet he! Coup d'oeil sur la revolution Belge in de Histoire du
Royaume des Paysbas door DIE G Eat z A C H E . Bij de Engelschen heeft hij weinig of Diets belangrijks voor zijn doel
kunnen aantreffen ; het schijnt, dat de zuiver wetenschappelijke vorderingen bij de Britten weinig geevenredigd zijn
met die der industrie, en zij in wijsbegeerte, gescbiedenis
en . kunstkritiek meer dan eene eeuw bij het beschaafdste gedeelte van het vasteland ten achtere zijn .
Bet zoude ons to ver afleiden en de grenzen eener beoordeelende aankondiging doen overschrijden, indien wij in bij-
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sonderheden wilden nagaaa, wat de Heer GE 0 1 a over den
oorrsprong der regeringsvormen in de 16de EetLw en over
bet beginsel en de gevolgen der Hervorming zegt . Hetgeen
bier over de gevoelens van eenen B O E L A I N V I L L I E R, M O NMad . DE 8TA8L, MIGaET en GEIZOT
TE8QEIEE, MABLV,
voorkomt, is allezins lezenswaardig ; en, hoezeer de geeerde
Schrijver met alien schijnt to moeten verschillen, is bijechter genoodzaakt, den laatste regt to laten wedervaren, en
dikwijls zijne uitspraken aan to halen. Zonder ook geheel
met de overigen overeen to stemmen, en een' republikeinschen oorsprong voor de regeringsvormen der middeleeuwache Staten to zoeken, vinden wij dezelve, met GEIZOT,
alleen in de ontwikkeling der omstandjgheden van de regeringloosheid v66r en na K A R E L DEN G R O O TEN , in bet leenstelsel en in deszelfs verval door bet aangroeijen der vorstelijke magt en bet vestigen der gemeenten en van den
derden stand, die zich tegen den Adel met de Vorsten aansloten . Later legden de Regtsgeleerden, door de begrippen
van 'oppermagt, uit bet Romeinsche regt ontleend, op de
koninklijke waardigheid toe to passen, en de Geestelijkheid,
door bet zoogenaamd Goddelijk regt hieraan toe to voegen,
den grond voor bet despotismus van K ABEL DEN Y en r a I L Ira
DEN II; eene volstrekte overheersching , die met LOB E W IJ s
DEN XIV haar toppunt hereikte, en die, geheel strijdig met
den aard en de behoefte der Europesche menschheid is ;
waarin ook eene der voornaamste oorzaken van de staatkundige omwenteling der XVIIIde Eeuw is to zoeken . Welke
bezwaren ook de Heer G R O E N tegen de beginselen dezer
omwenteling moge in to brengen hebben, hij schijnt hetmisbruik en de overdrijving met die beginselen zelve to verwarren, en wij zijn dus geenszins met hem in bet staatkundige
van hetzelfde gevoelen, maar houden ons overtuigd, dat,
zoo lang bet gezag der wetten en instellingen Diet boven dat
der persolien verheven is, en de willekeur, bet zij van Yoraten of Ministers, blijft heerschen, aan geen voortdurend geluk der Staten en Volken is to denken . Zulks heeft ons
immers onze eigene geschiedenis in de laatste jaren weder
geleerd .
Hoezeer wij met belangstelling lazen, hetgeen verder over
bet beginsel en de gevolgen der Hervorming voorkomt, kunnen wij er echter even zoo min, als aan bet overige, wat
de staatkunde betreft, in alles onzen bijval aan schenken .
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De Heer G R e E iv, hoeveel achting wij poor zijne kennis en
overtuiging koesteren, sehijnt met zekere vaste denkbeelden
(iddes fixes) vervuld to zijn, die hem soms verhitideren, zijnen blik tot de vereischte hoogte to verheffen , om de zaken
zonder voodoordeel en met beperking van eigene staatkundige en godsdienstige inzigten to overzien, en den vooruit=
gang van denkbeelden en gevoelens naar waarde to schatten .
Be pogingen en leerstellingen der Hervormers avaren groot
en eerbiedwaardig, hunne geloofsbelijdenissen en formulieren
verdienen achting ; maar, moeten wij altijd op hun standpunt verwijlen en hij dozen blijven zweren? Be menschheid is hen na drie eeuwen voorbijgestreefd, en ijdele jeremiaden of overdrevene voorstellingen van den tegenwoor6gen kwaden geest eens ongeloovigen tijds zullen hem niet
terug. doen keeren . Hot deed ons waarlijk Ieed, van eenen
in vele opzigten zoo belezenen, beschaafden en kundigen
Schrijver, eene periode als de volgende, hoe fraai de tegenstellingen ook zijn molten, onder de oo,en to krijgen ; . De
.omwenteling gaat van de oppermagt van den mensch, do
• hervorming van die van God nit . Be eene doet de open,bating door de rede beoordeelen, de andere on'derwerpt de
.rede aan do geopenbaarde waarheden . De eene viert den
.teugel aan de bijzondere gevoelens, do andere leidt tot de
eenheidd des geloofs. De eene ontslaakt de maatschappe.lijke banden, en zelfs de huiselijke betrekkingen, de an• ereed snoert ze vaster aan en heiligt dezelve . Deze zegeviert door het martelaarschap, gene houdt zich door moor,den staande . De eene rijst nit den afgrond op, de andere
.p daalde nit den hemel neder ." (pag . 118*.) Wij gelooven,
dat zulke redekunstige tegenstellingen en magtspreuken tegenwoordig weinigen meer zullen overtnigen, en zij zijn
hier ongepast en ontsieren do schoone Inleiding, waarmede
wij ons zoo lalig bezig hielden, ten einde op den rijken
letter- en geschiedkundigen inhoud van dezelve de aandacht to vestigen, en welker waarde wij nog hooger zouden
stellen, indien wij er geene staatkundige en godsdienstige
geloofsbelijdenis van den Beer c. R o r it in hadden aangetroffen, waartoe hem niets, in een work van zuiverhistorische
strekking, noodzaakte . Hij heeft niet anders to doen dan
de documenten geschiedkundig op to helderen, en inleidingen en overzigten to geven, om alle stukken tot een geheel
to verbinden . Daar hij zulks op eene meesterlijke wijze gedaan
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heeft, zoo zouden tijne Landgenooten en vreemde Geschiedkundigen, in een werk voor eene Europesche verspreiding
gesehikt, hem vojgaarne de uiteenzetting van tijne bijzondere gevoelens geschonken hebben, die, tegen de bedoeling
van den Schrijver aan, tot twistgeschrijf kan aanleiding
geven .
Wij eindigen met dezen herdruk van bet eerste Deel der
Archiven aan alle bezitters van bet werk met nadruk aan to
bevelen ; hoezeer bet missehien doeltreffender geweest ware,
de Inieiding met de nicuwe Brieven in een Supplement uit
to geven, dat dan mindere kosten had ten gevolge gehad.
Pooh dit had, van den anderen kant, de goede rangschikking der stukken belet . Wat hiervan zijn move, wij vinden de waarde des geheelen werks door deze hernienwde uitgaaf verhoogd. Zij is con blijk van den onvermoeiden ijver
van den Heer GROBR, en van de zorg der Uitgevers, aan
een schoon gedenkstuk van onze Geschiedenis besteed. I1et
zal onnoodig zijn, met vele woorden to betuigen, dat wij
bet athtste deel met verlangen to gemoet zien, waarmede
waarschijnlijk de eerste Sdrie zal geeindigd zijn .
Kakographie, of Opstellon met deze en gene feilen in taal
en •a tijl, benevens eenige taalkundige Aanteekeningen ;
door Mr. B . H . LULOFS, Hoogleeraar enz . enz . (Teat gebruike bij Akademische en soortgel#ke Lessen .) Te Groningen, b# J . Oomkens. 1841 . In gr . 8vo. 184 hl. f 2- :

Menigeen

zal bij het lezen van den titel dozes books misschien glimlagehen en bet beneden de waardigheid van eenen
Hoogleeraar aehten, zich met de vervaardiging van zulk eene
Kakographie bezig to houden . Rec . denkt er geheel anders
over. Gaarne erkent hij de groote moeijelijkheid en onaangenaamheid, die er aan bet zamenstellen van zulk een book
verbonden is, maar daarbij houdt hij bet voor eenen arbeid
van groote nuttigheid . Het is eene treurige waarheid in
ons vaderland, dat er door velen luttel belang wordt gesteld
in bet schrijven van eene goede en zuivere taal . Wie toch
door tijne betrekking geroepen word, om bet werk van jongelieden in dit opzigt onder de oogen to krijgen, zal zich
met Rec . daarover dikwijls hebben bedroefd . Ook daar,
waar men dit niet vervvachten zoude, ook in den beschaaf-
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den stand, daar, waar het, gelijk men zou vermoeden, niet
aan opleiding en vorming ontbrak, ook onder de akademische jongelingschap wordt dat gebrekkige maar at to veel
gevonden . Ja, men zou verder mogen gaan, en beweren,
dat het werk van verscheidene letterkundigen ,, die NB . om
hunnen stiji en hunne schrijfwijze vrij hoog geprezen worden, het licht niet zou molten zien, indien het niet eerst
door dezen of genen goedwilligen corrector van de grofste
taalfouten, van de onbegrij .pelijkste zonden tegen taaleigen
en stijl ware gezuiverd ! Men moest misschien aan die letterkundigen zulk eene dienst niet bewijzen ; de strenge gisping eener billijke kritiek zou hun misschien leeren, minder
nit de hoogte neder to zien op datgene, wat hunne waanwijsheid onbeduidend en beneden zich acht ; zij zouden leeren, dat het niet genoeg is, goede denkbeelden to hebben,
maar dat men die ook goed moet kunnen uitdrukken, en
dat het niet alleen de moeite waard, maar ook noodzakelijk
is, zich daarop met de borst toe to leggen.
De Hoogleeraar LULOrs, die in zijne betrekking tot jongelieden menigmalen in de gelegenheid was, om to zien, hoeveel hun in dit opzigt ontbreekt, 'heeft zich met het zamenstellen van deze Kakographie eenen moeijelijken en vervelenden arbeid getroost, van welken hij zich intusschen bij zijne
lessen veel goads mag beloven . Moeten wij dit boek nu enkel beschouwen its een handboek, hetwelk de Hoogleeraar
zelf bij zijne collegian wit gebruiken, ja, dan kan hij alle
aanmerkingen op de inrigting van hetzelve kortelijk afwijzen
met to zeggen, dat die hem voor zijn gebruik hat beste
voorllomt. De algemeene behoefte echter, die er bestaat,
aan cen werk, dat jongelieden op de gebreken in taal,
schrijfwijze en stijl opmerkzaam kan maken , doet den wensch
levendig worden, dat deze Xakographie ook in uitgebreideren kring nut stichte . Rec . durft schier niet wagen, op de
vervulling van dezen wensch veel hoop to koesteren, en gedeeltelijk zoekt hij daarvan de schuld in de inrigting zelve .
Het boek bevat eene menigte kakographische voorbeelden,
die, gelijk wij straks zien zullen, op zeer verschillende gebreken betrekking hebben . In het algemeen wordt dat gebrek met een enkel woord aangeduid ; sommige der woorden
en uitdrukkingen, waarin de fouten moeten worden gezocht,
zijn door curcijfe letters onderscheiden, maar meestal is dit
het geval niet . 'Hierdoor wordt het een velstrekt vereischte,
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dat men eenen leermeester hebbe, die den leerling leiding
en aanwijzing geve, en wordt het werk tot zelfoefening minder geschikt ; en hoe vele jongelieden zijn volstrekt niet in
de gelegenheid, om dergelijke leiding to vinden, en moeten
zelve zich voorthelpen 1 Onze gewone schoolmeesters verstaan zelve doorgaans to weinig onze taal als taal, en weten
er niet veel meer van, dan doode regelen, volgens welke zij
meenen alles als met passer en liniaal to kunnen en to moeten afmeten . Reeds eenigzins zou aan dit gebrek to gemoet
zijn gekomen, indien al het fautive met curcijf ware gedrukt, opdat jongelieden, die zich .zelve wilden oefenen,
dadelijk konden zien, in welke woorden de font schuilde .
Ja, zoo de Hoogleeraar teregt vreesde, voor zfjne leerlingen
een pons asinorum to zullen geven, indien hij de verbeteringen achteraan voegde, zouden wij schier wenschen, dat
hij al ware het eene minder uitgebreide Aakographie kon
zamenstellen voor dezulken, die zonder leiding van eenen
leermeester willen of moeten arbeiden, en daar achter de
verbeterde opst6llen plaatste, opdat den leerling de gelegenheid niet ontbrak, om zijne pogingen ter verbetering to
toetsen. Gelijk het boek nu is ingerigt, zal de minkundige
dikwijls verlegen staan, en niet weten, wat hij moet zoeken . In alien gevalle zou Rec. gewenscht hebben, dat er
bij de versehillende afdeelingen iets meer gevonden werd,
dan een algemeen en zeer kort hoofd, wat daarenboven
dikwijls nog zeer onderscheidene zaken bevat, zoodat de leerling, die zichzelven wil of moet oefenen, in twijfel gerankt, welke soort van gebreken hij bepaaldelijk in het
volgende voorbeeld heeft to zoeken . Rec. zou het wenscbelijk hebben geacht, dat die voorbeelden werden voorafgegaan van eene aanwijzing, waarin de fouten bestaan, en
op welke wijze zij to verbeteren zijn ; van korte regelen,
welke den leerling hier de noodige aanwijzingen konden
geven, hoe zij de verbeteringen hadden aan to vangen . Na
vreest Rec. , dat menigeen, die het boek zonder de leiding
van den Hoogleeraar wil gebruiken, zich dikwijls verlegen
zal gevoelen, en niet weten, hetzij waar de fout zit, hetzij
hoe hij die moet verhelpen .
Doch, ofschoon Rec . dus de inrigting van dit werk nog
wel eenigzins anders had gewenscht, ook nu kan het, bij
gepaste leiding en aanwijzing, veel nut doen . Een kort
overzigt van de punten, die bier behandeld worden, zal doen
BOSKBESCII . 1842 . NO . 11 .
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zien, Wat men hier vindt . Na eenige feilen tegen de uitspraak to hebben aangewezen, komt de Hoogleeraar tot de
eigLnlijke kakographie, en levert stukken met fouten tegen
de yebruihelijhe spelling, tegen het vormen van zamengestelde woorden, getallen, geslachten en verbuiging der ver.
sohillende soorten van woorden, tegen de werkwoorden en
kleinere rededeelen, tegen woordschikking, tegen het meer
of minder berispelijk gebruik van metaplasmen, latinismen,
gallicismen, anglicismen, germanismen, bastaardwoorden,

nivuw gesmede woorden, Groningsche provincialismen, verouderde woorden, poetische woorden in een' eenvoudiyen
stjjl, duisterheid en dubbelzinnigheid, gezochtheid

en ge-

maaktheid, onnaauwkeurigheid, verkeerde vorming van vol-

enz ., pleonasmen en ellipfeilen in het gebruik van tropen, tegen de welluidendheid en den numerus ; zietdaar wat hier wordt behandeld,
alles gevolgd door eenige taalkundige aanmerkingen . Het
zijn dus wel de meeste grootere en kleinere gebreken in taal
en stijl, waartegen hier gewaarschuwd, of waarop de aandacht gevestigd wordt. Somtijds zijn de voorbeelden werkelijk uit schrijvers gehaald ; en het komt Rec . wenschelijk
voor, dat dit meermalen ware geschied . Het zou ten aanzien van vele punten niet moeijelijk zijn geweest, en de
aanmerking hebben voorkomen, dat zulke zotte fouten toch
wel niet gemaakt worden . Ondertussehen is het niet to ontkennen, dat de Heer L u L O r S sours al to verre pat, en voorbeelden geeft van fouten, die wel door niemand zullen worden gemaakt . Van dien aard is b . v . bl . 86, N° . 9 ; van
dien aard ook het stuk over de Groningsche provincialismen,
de gebrekkige woordschikkingen bi . 49, 50 enz . Somtijds
vindt men ook onder deze of gene rubriek voorbeelden,
die men onder eene andere zou zoeken . Zoo zou Rec. bl . 23,
NO . 37 : eenige twaalf, onder v#f, avenge alle eerder tot de
germanismen brengen ; gelijk hij ook bl . 71 in dadigheid,
bl . 70 in beslotenheid, jaagtoorn geene nieuwe woorden,
maar germanismen zou zien .
Doch dit neemt niet weg, dat wij den Hoogleeraar voor
het geleverde gaarne onzen dank betuigen, en voor zijne
kweekelingen zoo wel, als voor die van andere bekwame
onderwijzers, veel nut verwachten van het gebruik dezer
Xakographie. In de taalkundige aanteekeningen wordt ook .
veel gevonden, wat opmerking en behartiging verdient, en
zinnen, gebrek aan zamenhang
sen,
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het geheel is een nieuw blijk van de ijverige werkzaamheid
des Hoogleeraars, wien wij in zijnen werkkring vele voldoening toewenschen . Hij gunne ons evenwel eene enkele opmerking, zijnen eigen' stijl betreffende. Zou hij niet enkele
zijner eigene perioden zelf onder de voorbeelden zijner Kakographie brengen ; b. v. onder de boven mate lange zinnen
dezulke, welke gelijk zijn aan die op bl . 124 : Niettegenstaande - blind to worden `t Bij het verzamelen van een:
werk, als deze Kakographie moat men, dunkt ons, althanw
zeer oplettend zo, om zoo min mogelijk zelf tegen de gegevene regels to zondigen . Kan het er zoo ook door, wanneer op bl . 1 gesproken wordt van eene taal, die fluweelachtig -van klank is ? Zou dat niet behooren onder de rubriek van ongepaste fignurlijke uitdrukkingen ?
De Hoogleeraar ziet, dat Rec . zijn werk met aandachtt
heeft gelezen en er hoogen prijs op stelt . Dat doet hem
vertrouwen, dat de gemaakte aaumerkingen hem gereedelijk
ten goede zullen worden gehonden . Hij eindigt zijn verslag
met den wensch, dat wij nog menig werk voor de studio
onzer taal van den werkzamen man mogen ontvangen .
Vlugtige Gedachten over 't Koninklijk Besluit van den
2 Januar# 1842, betrekkelj k 't lager Onderwijs, en eenige,
Bedenkingen over 't onderrigt in de Kerkgeschiedenis en
die man 't Vaderland ; door Dr. a . r . NASSAU. Te Assen,
bij T . J . van Tricht . 1842 . In gr . 8va . 31 bl. f : - 40 .
Bij de aankondiging van dit beknopt geschrift heeft Ref .
ten oogmerk, om de lektuur van hetzelve alien aan teprij_
zen, die in eenige betrekking staan tot, of belang stellen
in de zaak van het lager Onderwijs . Het is zeer bezadigd
en in een verzoenenden geest geschreven ; en, inderdaad,
kalmte en onpartijdigheid kunnen, bij zoo vele en velerlei
overdrevene vorderingen en eischen van lijnregt tegenover
elkander staande partijen, niet genoeg worden aanbevolen .
Wij hebben, in het jongstverloopen jaar, overvloedige gelegenheid gehad, om op to merken, welke de bedoellngen
waren van hen, die de Wet van 1806 wenschten to zien
vervallen, en de meeningen van hen, die, alhoewel nit zeer
uiteenloopende beginselen, naar verandering haakten, zijn
luid genoeg ter sprake gebragt . Dit laatste was nog geensKk 2
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tins bet geval bij en met hen, die bet bestaande wenschten
to hehonden, en daartoe ook bet hunne hebben pogen bij to
drag en . Zij toch voegden zich bij de behoudende partij ;
niet omdat zij de Wetsbepalingen van 1806 voor onverbeterJijk hielden ; maar omdat zij, met bet oog gevestigd op bet
groot belang der zaak in den loop der omstandigheden des
tijds, tot Been bepaald resultaat hadden kunnen geraken omtrent hetgeen, bij eene nieuwe Wetsbepaling, zou behooren
to worden vastgesteld of vermeden .
Bewogen de dusgenoemde Ultra's, ondgy i de Protestanten
en Catholieken, zich op een bepaald en kennelijk aangeduid
standpunt, van waar zij hun eenzijdig begrip poogden to
handhaven, zoo vereenigden zich de meer gematigden, bij
de twee genoemde Christelijke hoofdafdeelingen, tot bet behoud van de bestaande Wet, zonder daarbij bepaaldelijk to
ontvouwen, wat zij voor zich als wenschelijk beschouwden .
Geenszins uit onverschilligheid ontsproot deze hunne rustige
houding ; maar nit bedachtzame voorzigtigheid, die niet ligtelijk bet minvolkomene afkeurt en verwerpt, zonder daarvoor bet betere in de plaats to kunnen geven .
Onder deze gematigden is dan ook hot Besluit van 2 Januarij 1842 met tevredenheid ontvangen ; niet omdat bet
aan al de bestaande bezwaren to gemoet komt en aan niemand iets to wenschen overlaat ; maar omdat hetzelve den
weg opent, waarop vele bezwaren kunnen worden voorgekomen ; omdat hetgeen bier of daar tegen de letter en den
geest der Wet van 1806 mogt zijn ingeslopen voortaan niet
meer zal kunnen plaats hebben ; eindelijk omdat, bij eene
getrouwe naleving der artikelen van bet Besluit, alle redenen tot gegronde klagten voortaan zullen wegvallen, vermits men alle reden heeft om to mogen verwachten, dat
H. H. Schoolopzieners en de Leden der Schoolcommissien,
hoe moeijelijk de bepalingen omtrent de schoolboeken en de
afscheiding der kerkelijke bedieningen zijn of worden molten,
zich zullen beijveren, om ingevolge de gegevene voorschriften to werk to gaan .
Mogt deze geest van gematigdheid behouden blijven en
zich meer en meer uitbreiden ! Hot voor ons liggend stukje
heeft de kennelijke bedoeling hiertoe, en verdient daarom
niet slechts aankondiging, maar ook aanprijzing, ter behartiging van hetgeen in hetzelve opgemerkt en met bezadigden tin is voorgedragen .
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Hier zouden wij kunnen eindigen ; maar ons ligt nog iets
op het hart, dat wij, bij deze voegzame gelegenheid, niet
kunnen terughouden. Veel is er, in den laatsten tijd, geschreven over het lager Onderwijs, of liever tot bestrijding
der Wet van 1806 ; terwijl de voorstanders dier Wet het
onraadzame van eenige verandering in deszelfs hoofdbestanddeelen hebben pogen Ban to toonen. Thans is, ten gevolge van 's Konings Besluit, aan al dat voor- en tegenschrijven een einde gekomen, en zijn de gemoederen tot een' zekeren staat van kalmte teruggekeerd, merkbaar afstekende
bij vroegere spanning ; en nu vragen wij : zouden die kalmere dagen niet kunnen worden gewijd aan een gezet, bedaard en onbevooroordeeld nadenken en wisselen van denkbeelden van desbevoegden ? Ook onder dezen (waarom zulks
verbloemd) heerscht verscheidenheid van begrip aangaande
den aard, het wezen en de hoofdbedoeling van het lager
Onderwijs ; maar ook zijn er onder dezen velen, die, ter
zake van het gewigt der zaak, het in dezen met zichzelven
niet geheel eens kunnen worden . Dagen van strijd, onrust
en verschil zijn min geschikt tot naauwgezet wikken en wegen en het beproeven en toetsen der waarheid, die alle gematigden zoeken to 1Cennen en to volgen . Mogt een rustiger
tijd hieraan worden toegewijd ! Ultra's, van allerlei leuzen
en kleuren, weten doorgaans zeer goed, wat zij willen ;
mogten alle gematigden eenmaal zoo verre komen, dat zij,
met waardigheid, konden betuigen : dat wenschen w#1
Bijzonderheden omtrent de jeugd en de eerste verstandelijke
ontwikkeling van den beroemden

ELIAS ANNES BORGER .

Te Leeuwarden, bij W . Eekhof . 18 .42 . In post form. VI
en 32 bl. f : - 40 .

Z

oo dikwijls wij B o R G E R's schriften lezen of hem ons op
den kansel vertegenwoordigen, zoo dikwijls wij hem in den
vriendenkring aan den gezelligen, met attisch zout gekruiden, disch ons voorstellen, zoo dikwijls rijst bij ons een diep
weemoedig gevoel op over het verlies, dat VVaderland en
Kerk, Wetenschappen en Letteren, de vaderlandsche Hoogeschool, in een woord het rijk van Dichtkunst en Geleerdheid, in den zoo vroegtijdig gestorven' man geleden heeft .
Zoo velen als n o R G E R in de kracht zijns mannelijken leef-
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tijds,
,
in de hooge vlugt zijner ontwikkeling, in al den gloed
zijns scherpzinnigen vernufts, in al het eigendommelijke zijner wijsheid en geleerdheid gekend en nagegaan hebben,
hebben hem steeds hooggeacht, vereerd en bewonderd ; en
zij, die minder in de gelegenheid zijn geweest B O R G E R van
nabij gade to slaan, worden door zijnen lijkredenaar en lijkdichter, door VAN D E R F A L H en T o L L E x s, op het verheven
standpunt geplaatst, van waar zij , gelijk L A V A T E R zich omtrent het Genie uitdrukt, al dat ongeleerde, ongeleende,
onleerbare, onleenbare, innig eigene, onnavolgbare ook in
B O R G E R, in den eenigen B o a G E R, on tdekken kunnen.
Blinkt bij groote mannen en uitstekende karakters dat genialische, als een groadtrekder ziel, ook in meer gevorderde
jaren uit : het is toch niet minder waar, dat bijkomende
omstandigbeden, op eene zonderlinge wijze, vooral in den
jeugdigen leeftijd, niet zelden aanleiding hebben gegeven,
om eene grootheid van geest en hart to ontwikkelen, die de
bewondering van tijdgenoot en nakomelingsehap tot zich
trekt. De geschi'edenis van velen onzer uitstekende mannen,
en die van andere volken, levert hiervan hot bewijs op . Men
denke slechts bij ons aan een' B O E R H A A V E, D E R U Y T E R,
NI zr W L A N D , . met wiens hoedanigheden van een' grooten
en zeldzamen geest 110 R G E R zoo veel overeenkomst had" ;
bij vreemden aan een' ROLLIN, CREBILLON, FRANKLIN,
C o R R E G I o en anderen, om zich hiervan to overtuigen . De
invloed echter, lien ouders, opzieners of onderwijzers, zoowel door eene goede als vaak verkeerde rigting hunner opvoedingsregelen, aanleg en karakter niet naar eisch gadeslaande, of ook soms door den dwang der omstandigheden
genoodzaakt, op deze outwikkeling uitoefenen, moot en mag
niet voorbijgezien worden . Deze dan bij echte Genien to
leeren kennen ; de verstandelijke en zedelijke vorming van
den mensch, met uitstekenden aanleg begaafd, van zijne
vroegste jeugd af, naauwkeurig op tesporen ; betrelckingen,
stand, karakter, onderrigt, uitspanning, bevattelijkheid,
oplettendheid, werkzaamheid, do geheele rigting van den
geest, bij den jongen mensch, bij wien zich jets groots, iets
zeldzaams openbaart, to bestuderen en in verband to brengem
met zijne volgende bestemming, is dus eene zaak van hooge
aangelegenheid niet alleen, maar doet ons, na do uitkomst
onzer beschouwingen, niet zelden des to meer verbaasd stann
over de vonken van geest en vernuft, die in kinderlijhen
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ter meet en meer ontgloeid zijn geworden en een' stroom
van licht hebben verspreid, waarin de nakomelingschap zich
met eerbiedige dankbaarheid verheugt, en waardoor de zoodanigen als starren in het donkere, als lichten aan den hemel
van wijsheid en geleernheid geschitterd hebben .
De Heer B E R l o F F heeft dus voor de vereerders van B 0 R G E R
een zoowel belangrijk als hoogstaangenaam werk verrigt,
door deze bijzonderheden omtrent de jeugd en de eerste verstandelijke ontwikkeling van den beroemden Hoogleeraar in
het licht to zenden. Als Fries, en in de gelegenheid geweest zijnde, vele dier bijzonderheden, bij mondelinge of
schriftelijke mededeeling, van de betrekkingen, vrienden en
tijdgenooten van BolGER to ontvangen, kon doze taak dan
wel aan niemand beter, dan aan den Archivarins der Stad
Leeuwarden, toevertrouwd zijn . EEKUOFF ' s geschrift leert
ons vu, met de Lijkrede Op BORGER van VAN DER PALM,
den geheelen mensch B O R G E R kennen . Wij kennen thane
meer in bijzonderheden B 0 R G E R als kind . en knaap, als jongeling en man, en E B K R o F F eindigt dus teregt, waar v A N
D E R P A L M met de tweede heeft van B 0 R G E Ft's kortstondig
leven kan gezegd worden aan to vangen .
Wij zullen in geene opgave treden van al het naive, be,
langrijke, nadenkenswaardige, dat wij hier van B O B G ER' a
jeugd winden opgeteekend ; het druk .t zich in dat eene ge: , dat de Goddelijke Voorziezegde van V A N DER P A L M nit
nigheid zorgde voor het verhevener deel der opvoeding van
hem, lien zij voor iets groots bestemde ." Het geheel doet
ons JIORGER'S jeugd en aanleg kennen, als to strijden hebbeade tegen de rigting, die vaderlijke wil en wijze van
zien,, bij de opvoeding, aan den ontluikenden knaap wenschte
to geven ; maar Wont ons tevens de minzame en liefderijke
zorg en ontwikkeling, ontvangen van eene teedergeliefde
moeder, - die hem en zijndn ongemeenen nanleg geheel waardeerde, en die hem even dikwijls bemoedigde als zij hem
terughield, waar zijn ijver somtijds .te ver ging ." Geheel
het stukje levert een aaneengeschakeld tafereel van BoRGF4R' S jeugd, voor zoo veel de daartoe voorhanden geweest,
zijnde bouwstoll'en en verwen hetzelve hebben kunneri voltooijen, van dear waar met den driejarigen BOR .GER roedsJ
vorstaanbaar hoort lezen, waar men ten kleinen ztiAs iu

512

E . A . BORGER'S JEUGO .

de school bewondert, waar men den forsch gespierden knaap
pomp en koelvat in de branderij zietverlaten, om, anergens
grenzen vindende, met zijnen geest onvermoeid op de bane
zijner bespiegelingen voort to gaan," waar men dat vernuft
in schrijfkunst en schoonschrijven ziet uitblinken, dat naderhand uit de schriften, door verstand en hartontworpen,
met onuitdoofbaren glans en helderheid schitterde, tot daar
waar bet Friesche Wonder op eene eervolle wijze de gelegenheid tot hoogere ontwikkeling bekwam . Vandaar af, tot
aan de intrede in zijne akademisehe loopbaan, leert E E KH o r F ons B o R G E R kennen op eene wijze, die onze hoogachting en hulde voor bet kind en den knaap verhoogt, en ons
in staat stelt, om datgene, wat in BORGER's lateren leeftijd
opgemerkt en waargenomen is, teverklaren, en ons to doen
zien, dat vele bijzonder- en eigenaardigheden vanverstand,
geest en aanleg, zijne gezelligheid, geestigheid, uitgebreide
kennis, vaardigheid, juistheid, gepastheid in spreken en
doen, zijn ernst en eerbied voor de H . Schrift, schoone, tot
wasdom en rijpheid gekomene planten waren, van welke
reeds het zaad in den ochtendstond zijns levens in hoofd en
hart aanwezig was geweest .
Te midden this der vele mededeelingen, ons van son
leven toegekomen, zien wij nu, zoo volledig mogelijk, den
beroemden man, zoo we] in zijnen kinderlijken leeftijd als
meergevorderde jaren, voor ons . VAN D E R PALM en T o LLEns hebben hem eene eerzuil gesticht ; EERROFP heeft zijn
jeugdig leven met den krans van wijsheid en kennis versierd ; terwijl wij, deze bijzonderheden als hoogst lezenswaardig aanbevelende, hem dankzeggen voor de moeite en
zorg, die hij aan bet opzamelen en in orde brengen derzelven wel heeft willen besteden . Het kan niet missen, of de
htpogsehatters van BoRGER zullen zich het stukje, dat zich
door bevallige voordragt en nette uitvoering aanbeveelt,
aanschagen . (Ergens lazen wij de kleine ELIAS voor den
kleinen.)
Gelukkig intufschen, welk een' schat wij ook verloren,
B o R G E R leeft in zijne schriften ! En, schoon zijn ligchaam
de ruste des doodslaaps is ingegaan, .snelt zijn geest," gelijk de Eerw. T I C H L E R van hem zegt, voortt van wijsheid tot wijsheid, van volmaaktheid tot volmaaktheid, van
zaligheid tot zaligheid . Zijne nagedachtenis zij ons hei-
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lig 1" (*) En bet is ook met hem gelukkig waar : letum
non omnia finit.

(*) lets over B OR G ER A S Kanselwelsprehendheid, door j .
Theol. Doct . en Predikant to ZieriLee. Te Amsterdam, bij TEN BRINK en DE vRIEs, 1835 .

TICKLER,

Schoonheden uit de Geschiedenis der Reistogten in Azia . In
II Deelen compleet . Door P . WEEDA . Te Dordrecht, bij

Blusse en van Braam. 1841 . In gr. 8vo . Te zamen 632
hi. f 4- :

Na eene inleiding, behelzende een vlugtig overzigt der ge-

schiedenis van koophandel en zeevaart, ontvangt men in het
eerste Deel tje : de reizen van de Venetianen M A F F I o, N I C 0 L o
en MARCO POLO naar Perzie, India, China, Japan en den
Indischen Archipel, in de laatste heeft der XIIIde eeuw ;
en van FERDINAND MENDEZ PINTO naar Abyssinia, Arabia,
India, China, Tibet en Japan, van 1537-1558 . En inhet
tweede : de lotgevallen van WILLIAM ADAMS in Japan , in het
begin der XVIIde eeuw ; eene reis rondom de wereld van
den Franschman L A B A R R I N A I 8 (die, tot aan eene verbetering, overal L A R A B I N A I s wordt genoemd) L E G E N T I L, 1714
-1718 ; de reize van Lord M A C A ET N E Y naar China, en die
van JAMES W A T R E N naar Madras en bet laatstgenoemde rijk .
De verdienstelijke onderwijzer WEEDA heeft deze reisverhalen Diet kwalijk uitgezocht en met oordeel verkort, schoon
b . v . bij de voorlaatste zeer belangrijke reisbeschrijving (van
8 T A U N T O N, Amnst . 1798, 7 Deelen) wel wat al to sterk is
gesnoeid . China en de Chinezen zijn dan ook in lateren tijd
meer bekend geworden, zoodat veel van hetgeen de Engelsche gezant verhaalt later en van elders kan ondersteld \ worden den lezer niet geheel vreemd to zijn . Maar wanneer wij
de zaak nit dit oogpunt beschouwen, dan verliezen alle de
hier medegedeelde reisbeschrijvingen, de laatste, als van
1811 en 1812, uitgezonderd, veel van haar belang, hoewel
minder, dan ten opzigte van Europa zou golden, daar de
Aziatische volken weinig verandering in leefwijze engewoonten ondergaan . En Diet veel (hat voornaamste vindt men .in
GOLOWNIN ' s Lotgevallen b# de Japanners) heeft men over
Japan en deszelfs bewoners ; waarom bet eerste reisverhaal
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in het tweede Deeltje niet het minst met genoegen zal ontvangen worden, vooral omdat de Schrijver, die zich ten hove
zeer bemind en geeerd moist to maken, gelegenheid had om
veel to zien en op to merken . Voor meer beschaafde of liever meer kundige lezers is dit werk juist geene behoefte ;
voor de meeste leesgezelsehappen ten platten lande zal het
inzonderheid cen nuttig boek geacht worden .
De Heer WEED A heeft er hier en daar nog al eenige aanmerkingen van zichzelven bijgevoegd . De stijl is doorgaans
zuiver. Niet zooveel dan, voor als, 1 . 39 ; goederen afhandig maken, voor goederen afzetten, zich van goederen ontdoen, 1 . 168 ; bark, voor sloep, op vele plaatsen ; stifle,
voor steile, II . 88 en dergelijke, zijn kleine feilen, die ligtelijk der aandacht ontgaan . Zoo is het ook, II. 156, eene
vergissing, dat het cochenille-insekt bet purper zou geven .
Uittreksels uit nieuwere reizen in Azie hadden wij wel wat
meer begeerd . Meldde ons de litel niet : in twee Deelen compleet, dan zouden wij die alsnog verwacht hebben. Reisbeschrijvingen zijn doorgaans nog al kostbare werken ; doelmatige uittreksels kunnen dus voor velen nuttig zijn, indien
men het geven van dezelve niet overdrijft .
$eknopt Geschied-, Aardr#ks- en Fabelkundig Woordenboek
der elassieke oudheid, voor ongeletterden, door s . H . A .
WEYTIHGH, Rector der Latijnsche Scholen to Harlingen,
enz . Afiev . III-1I. Te Amsterdam, bij Weytingh en
van der Haart . 1841 . In yr . 8vo . Dl. 129-724 . f 5 - 70 .

Met deze Afleveringen is dit werk, welks eerste gedeelte

wij vroeger (*) hebben aangekondigd, voltooid . Men had
bij het oorspronkelijke plan de inteekenaren op ongeveer 32
vellen druks doen rekenen ; zij bekomen en betalen er nu
46. Wij weten wel, dat zich zoo iets vooraf niet met volkomene juistheid last berekenen ; maar wanneer het bij herhaling zooveel langer en duurder loopt, dan toegezegd was,
dan is het niet to verwonderen, dat men huiverig wordt in
het inteekenen . Met diegenen, welke het doen, gaan schrijver of uitgever een contract aan ; het is billijk, dat zij, behoudens eene kleine misrekening, er zich aan houden, en
(*)

Vaderl. Letteroef. 1841 bladz. 203 .
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dit zal men van een werk moeijelijk kunnen zeggen, hot-

welk bijna anderhalfmaal zoo groot wordt, dan beloofd was .
Bij bet doorlezen van dit Woordenboek misten wij verscheidene artikelen, die wij stellig hadden gemeend to zullen
aantreSen . Wij noemen slechts nit de oudheid : Cimmeriers,
EleusischeMysterien, Euryalus, Hamilcar, Libanius, Libye,
Lysander, Phaen, Valerius Maximus, enz . Er is meer willekeurige opneming of weglating in, b . v . van de oude aardrijkskundige namen vindt men Moguntia, Gades en anderen
wel ; Colonia Agrippina, Trajectum en meerderen niet .
Evenzoo is bet in de nit bet Grieksch of Latijn ontleende
kunslwoorden, welker verklaring in bet werk mede is opgenomen. Men vindt wel : major (van een syllogismus),
maar minor niet ; chiragra wel, podagra niet ; syntaxis Wel,
grammatica niet ; Genesis (in de beteekenis van 1 Boek van
Mozes) wel, Exodus en de anderen niet ; hostie wel, mis
niet ; congestie wel, concurrentie niet . Zoo mist men ook
litispendent, interlocutoir, jurisprudentie en anderen. Zelfs
ontbreekt bet woord provincie, welks beteekenis bij de Roweinen toch wel verdiend had voor ongeletterden in bet
licht gesteld to worden . Het zal bij vergissing ziju, dat interlunium op intcrnuncius volgt.
Wij maakten ook aanmerking op de onevenredigheid in
de uitgebreidheid der artikelen . Cyrus, hetwelk op zijne
pleats vergeten was, wordt aan bet slot van bet werk met
twee regels afgedaan ; Gracchus (Tiberius en Cajus) acht
regels ; daarentegen Hannibal vier bladzijden, en de Scipio's vijf.
Ook willen wij sommige opmerkingen niet onthouden, die
wij onder bet lezen maakten .
a Critiek ."
(Waarom niet, zoo als in bet Grieksch, met
eene k-g) Oordeelkunde . In eenen meer bepaalden zin, beoordeeling van eenig geschrift, waarbij bet aan de regels van
bet ware en schoone getoetst wordt ." Het is de beteekenis
van bet abepalen der eigenlijke bewoordingen, die de oude
Schrijvers hebben gebruikt," geheel voorbijgezien.
a Cubus . . . . in do meetkunde een ligchaam, dat" (lees
dat gelijke) lengte, breedte en hoogte heeft."
Jliaphragma ." Be beteekenis : middelrif, is overgeslagen .
Diplomatiek . De kennis van oude oorkonden en staatsstuk)Cen," Hier had moeten bijgevoegd zijn : ategenwoordig
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noemt men zoo de kennis van de regelen, naar welke do
hoven met elkander onderhandelen ."
-Ellips . Een langwerpig rond ; vvelk figuur de hemelligehamen, zoo als : de cometen, in hunnen loop beschrijven ."
Hiervoor leze men : Een langwerpig rond ; de planeten en
kometen beschrijven in hunnen loop zulke lijnen . • De ellips
is eene van die, welke de hooge wiskunde kegelsneden
noemt . In de Dialektiek heet Ellips de uitlating van een of
meer woorden .
In het artikel Eurydice staat Oedipus voor Orpheus.
Geocentrisch. Al wet tot het middelpunt der Aarde behoort." Dit is, ja, de eigenlijke beteekenis . Naar verbs
valent usu en dan beteekent geocentrisch datgene, waarbij
het middelpunt der Aarde tot grondslag genomen wordt . Zoo
b. v . is de geocentrische plaats eener planeet die, waar dezelve nit het middelpunt der aarde gezien zou worden ;
heliocentrisch die, waar zij nit het middelpunt der zon gezien wordt .
Ilium strijdt tegen Troja. Ret eerste luidt : =Retzelfde
als de stad Troja . Thans is nog op die plaats eene stad onder
den naam van Trojahi ." Hot laatste : , Beroemde stad," enz.
Op de plaats, waar eens Troje stond, vindt men nu slechts
een dorp, Bunasbaschi genaamd." Het laatste is, naar wij
meenen, de waarheid .
Zoo strijd ook het artikel Jole tegen Dewanira . In het
eerste staat, dat het kleed, can Herkules gegeven , vergiftigd
was, en alzoo den drager .deed sterven . Ret laatstgenoemde
artikel spreekt van verbranden . Ret eerste is de fabel .
.Magnificus . Een titel van de Rectoren der Akademien ;
zij worden, gewoonl~k voor den tjjd van twee jaren, door
den Koning benoemd ." Voor twee jaren? ?
. Paradox. Lets, dat met de eene of andere denkwijze
strijdig is ." Nis ; het beteekent wonderspreukig ; eene waarheid, die, op hot eerste gehoor, eene onwaarheid schijnt .
.Phasen . Zoo noemt men de veranderlijke gestalten,
welke de (lees sommige) planeten aannemen," enz .
. Schema . De taalkundigen verstaan hierdoor eene figuurlijke of verbloemde wijze van spreken ." De beteekenis van
een geraamte of voorname inhoud, b . v . van eene redevoering, is niet opgenomen .
* Servituut . Is het refit, dat men heeft, eene zaak tot
bepaalde einden to gebruiken, zonder het eigendomsregt to
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bezitten ." Juist bet omgekeerde . Het servituut is niet aan
de zijde van den gebruiker,, maar aan die des eigenaars. $et
moest dus zijn : de verpligting, om to gedoogen, dat eene
zaak, van welke men bet eigendomsregt bezit, door anderen
tot bepaalde einden gebruikt wordt .
. To Deum . Deze zijn de eerste woorden van eenen lofzang in de Roomsche 1(erk," enz. n Zoo wordt ook in protestantsche kerken de lofzang genoemd, die men bij feestelijke gelegenheden, b . v . overwinningen, aanheft, om God
to danken ." Dit moisten wij niet.
lYlen ziet, dat er nog al wat aan to merken valt . De ongeletterde raadplege dus ook, bij voorkomende gelegenheid,
andere nomenclatoren, waaraan bet ook in onze taal niet
ontbreekt.
of Tyrol in 1809, eon geschiedkundige
II Deelen .
To Groningen,
bij W . van Boekeren . In gr.. 8vo . To aamen 701 bl .
f 6 - 50 .

AND RE AS H0FER,

Roman door u .

E . R . BELANI .

Deze Roman behelst bet verhaal der avontuurlijke lotge-

vallen van eenen Tijrolschen dorpsonderwijzer en zijne vrouw,
die beiden, door den opstand van hunne landgenooten tegen
de overheersching der Transchen en Be#erschen, nit hunnen stillen werkkring in bet gewoel ter gevechten worden
gevoerd, in welke de vrouw in inansgewaad nu eens haren
man vergezelt, dan weder, van hem gescheiden, in gevangenschap en in vreemde linden verkeert .
Ofschoon de opstand in Tijrol in 1809 op zichzelf genoegzaam belangwekkend is, en deszelfs beschrijving geene romantische opsiering behoeft, erkennen wij echtor, dat de
Schrijver een naar bet ]even geschilderd tafereel van then
worstelstrijd opgehangen heeft . De karakters van den beroemden HOFER, SPE .CKB .ACHER, EISENSTECKEN en andere
hoofdaanvoerders, ja van bet geheele T#rolsche yolk, de
natuurlijke gesteldheid van het land zelf zijn naar waarheid
voorgesteld . Tot eene proeve van den stijl plaatsen wij bet
volgende : =De landschappen van Tirol hebben niet bet
grootsche karakter der Zwitsersche Alpen, met die hoog
opeengestapelde, eentoonige massen, met die donkere, diepe
meren, welke zich als binnenzeeen door witte zeilen ver-
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levendigd, met steden, vlekken en landhaizen aan de groene
oeverzoomen versierd, onder rotswanden en ten hemel oprijzende berghellingen uitstrekken . Zel£s de Bodenzee en
het Lago di Garda behooren niet tot Tirol, gene in het
noord- en dit in het zuidwesten, slechts grenspunten des
lands . Hier in Tijrol doen de verschijnselen eener kolossale
Alpen-natuur zich meer op ziohzelve staande voor . Het karakter des lands is meer romantiscis ; zijne dalen hebben
doorgaande iets poetisch - zoowel in de verhevene eenzaamheid eener versteende gletscherwereld, gelijk in het
Oetsdal, als in de stoute gestalte, vorming en bouworde der
gebergten en dezer afwisseling met idyllische landelijkheid . Ook Tirol heeft zijne stuifbeken, zijne watervallen, doorzigtige bronnen i bemoste pijnbosschen, bewaterde dalen,
groene zonnige weidevlakten met bengelende veekudden ;
doch alles doet zich hier netter en sierlijker voor ; het hart
gevoelt zich meer aangetrokken door deze bergtooneelen ;
zij schijnen naauwer met de menschelijke natuur verwant
to zijn, dan gene, alle menschelijke voorstellingskracht to
boven gaande afmetingen van Zwitserland. Helvetie's grootsche wonderen jagen den verbaasden aanschouwer eene heimelijke siddering aan ; in Tijrol gevoelt hij de zoete huivering eener innige bewondering, die weldra in liefde overgaat ." --- Aangaande den reeds genoemden vrijheidsoorlog
der Tjjrolers vindt men hier vele merkwaardige en waarlijk
gebeurde bijzonderheden vermeld . Hierdoor heeft dit verhaal meer aanspraak op den naam van geschiedkundigen
Roman, dan de meeste, die als, zoodanig aangekondigd worden. Tegenover den titel is de of beelding van A N D R E A S H oFzR geplaatst, en het titelvignet stelt het huis voor van
denzelfden edelen Tijroler ; beide afbeeldingen strekken het
werk tot sieraad . Tot aangenaam en nuttig onderhoud bevelen wij BELANI ' S letterarbeid aan ons lezend publiek .

Episode sit het Leven van SIICIIEL ADRIAANSZ . DL BUTTER .
Geschiedkundige Roman, door A . D . VAN B UR E N S C EEL B .
Tide .peel . 1ederland in 1672 . To Amsterdam, b# G,
W. Tielkemeijer . 18+1 . In gr. 8vo . 383 bl. f 3 - 80.
van Episode sit het Leven van u .
Onder dendetitel
Galeislaven to Napels, heeft de Heer
BUTTER,

A . DE

VAN Bu-

voor een paar jaren, eenen Roman in het lieht
gegeven, waarvan de edelmoedige bijstand, door onzen onvolprezen zeehehi aan eenige Hongaarsche Predikanten verleend, de geschiedkundige grondslag uitmaakte . Hoe de tegenwoordige, die bij den hoofdtitel nog lien van Nederland
in 1672 draagt, als een tweede Deel moet voorkomen, begrijpen wij niet. Het eene boek is van het andere geheel
BEN SC HERE,

A . D . VAN BUREN SCHELE, EPISODE .
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onafhankelijk, en alleen de titel : Episode uit hot Levest van
D E RUT T E R , maakt deze ieder op zichzelfsteande Romans tot
een eerste en tweede Deel . Reb tegenwoordige, waarin de
zeeslag in Soulsbaai, de moord der BE WITTEN en andere
geschiedkundige bijzonderheden aan een verdicht verhaal
worden vastgeknoopt, is veel minder Roman, en mist dies
veel van de eenheid, waardoor bet andere zich aanprees .
De geschiedenis van den Luitenant Rozz en zijne geliefde,
I L A R A VAN ELDER, loopt er als een zeer dunne draad door
been, die niet overal sterk of zigtbaar genoeg is, om bet
historische aaneen to rijgen . Dat, en de onbeduidendheid
van vele gesprekken, waartoe bet al to geforceerde van talrijke aardigheden in den mend van den matroos A N D R I E s behoort, is de voornaamste aanmerking, die wij er op hebben .
In de wijze, waarop deze zeeman zijne spreekwoorden to pas
brengt, is ook de navolging van SAMUEL MILLER (in den
Pickwwick van n I C R E N s) niet to miskennen , b . v. : . Kan ik
bet helpen, dat er een wolf onder de schapen schuilt, zou
do herder zeggen . Geld is de ziel van alle zaken, zoa de
vrek zeggen," enz.,
Wij zouden niet zoo herhaaldelijk en als bij nitsluiting
6 o R N ELI S D E W I T T den held van Chattam genoemd hebben ;
D E R U Y T E R verdieht lien eernaam eigenlijk bet meest ; en
bier en daar vindt men wel eene tirade, die vrij winderigis .
De Schrijver wil b . v . eenvoudig zeggen, dat bet een ure
sloeg : . De klok van bet prachtige stadhuis to Amsterdam -bet tegenwoordige paleis - bet kunststuk der nieuwere bouworde, (Q) bet wonder dier eeuw, door inboorling en vreemdeling aanschouwd, gelijk u E L M E R s in ziju Lof van Amsterdam zmgt
De inboorling ziet bet aan en voelt zijn boezem zwellen,
De vreemdling nadert, en verstomt bij 't grootsch gesticht
de klok van dit schoone geheel bad bet uur van een verkondigd ." Zoo is er meer ; maar geen koren zonder kaf, en,
wanneer men, niet vorderende, wat bet fine van den historisehen Roman uitmaakt, alleen op bet onderhoudelide eener
dagelijksche leetuur let, dan zal men met dit boek genoegen,
nemen en er genoegen van hebben .
Do Heksenkolk . De grate steen in de Wagener heide . De
Partijganger. Drietal Verhalen van N . J- D F, W I L D E . To
Amsterdam, bij G . L . Koopman . 1841 . In gr . 8vo, 255
bl. f 2-20 .
onder deze Verhalen bepaaldelijk slecht to kunnen noeZ
men, vinden wij ook weinig, waardoor zij zich aanpriizen

.
Ret begin van den Parti Banger, de goochelkunsten in do
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herberg, enz. is nog al levendig verhaald . Naar het boek
krielt zoo schrikkelijk van drukfouten, dat het alleen daardoor reeds onaangenaam leest. De lijst van misstellingen,
gelijk zij genoemd worden, kon nog veel worden vergroot.
Kluchtig is het, dat er daarentegen op die lijst staan, die
in het book niet to vinden zijn . Waartoe zouden wij ook
verder gaan, dan den titel met dat grate ; en als het Wagener heide daar good is, dan is het Vragender heide in het
boek zelf weder font (bladz . 84) . $et eerste verhaal, waarin
eene soort van KASPAR HAUSER, maar die een kind in ontwikkeling bleef, een der hoofdpersonen is, verraadt weinige
kennis van de regtspleging in de negende eeuw . Of toen
reeds heksen vervolgd en verbrand werden, nemen wij de
vrijheid zeer to betwijfelen . Trouwens alles is in dat verhaal
veel to modern .
Onze lezers hebben wel eens gehoord, dat de bonig van
den berg Hymettus voor de beste van Griekenland gehouden
wordt, en als zoodanig beroemd is? Welnu, dan zullen zij,
zmogten zij ooit in de gelegenheid komen then to proeven,
er zich zorgvuldig voor wachten, wanneer zij van den Beer
D E W I L D E zullen vernomen hebben, dat achter al dat lekkere
een scherp vergif verborgen is ; zie bladz . 169 : , De wrack
,is als de honig van den berg Hyneltus ;" (zoo heeft de
l aanlokkelijks in
slimme corrector het laten staan !)
hoeveel
schijn bezittende, verbergt dezelve een doodend vergift ."
Wij danken hem voor depe snedige opmerking .
De Portefeuille met Platen, of Grootvader Sprankhof en
zijne Kleinkinderen . To Schoonhoven, bij S . E . vanNooten. 1841 . In hl. 8vo . 83 bl. f : - 75 .
Verhalen enGedichten voorde lieveJeugd, door PETRONELLA
Met Plaatjes . Te Koevorden, bij D . H . van der
MOENS .
Scheer . 1841 . f : - 45.

Der Portefeuille met platen, waarin zich afteekeningen van

Bergen, Bosschen, Watergezigten en Velden bevinden, en
waarbij over dezelve door Grootvader s P R A N K a o r P op eene

leerzame, nuttige en bevattelijke wijze gesproken wordt, is
een boekje, dat de Nataur in hare nuttigheid, rijkdom en
schoonheid voorstelt en opzoekt, om de grootheid des Scheppers in zijne werken to eerbiedigen en to bewonderen . Onder de kinderboekjes verdient het aanbeveling .
Wat onze Dichteresse m o E N s voor de jeugd schrijft en uitgeeft, heeft, to alien tijde, zulk eene edele en godsdienstige
strekking, dat het bijna overbodig is, wanneer haar naam op
den titel wordt gevonden, er in bijzonderheden iets van to
vermelden . Met het lieve boekje ontvangt de vaderlandsche
jeugd op nieuw een aangenaam geschenk .

BOOEKBESCHOUWING.
.Bbeloefening over het Evangelic van Toannes . Door
H . VAN H E Y N I N G E N, Predikant to Meppel, enz. Ilde
en IIIde Deel. Te Schoonhoven , b~ S. E . van Nooten .
1841 . In gr. 8vo . Te zamen 775 bl. f 7 Van het eerste Deel deter Bijbeloefening gaven wij in dit
Tijdschrift in het vorige jaar verslag (bl . 141-147) . En
dit verslag was, behoudens eene en andere aanmerking,
niet ongunstig . Hetgeen van dezen aard door VAN HEY19 I N G E N buitendien, is geleverd, maakt eenige uitvoerigheid
bij het beoordeelen van 's mans arbeid over het Evangelic
van J o A N N E S overbodig. Tot eene en andere bijzonderheid bepalen wij ons ook thans , daar de aard van het hier
geleverde geene doorloopende behandeling gedoogt .
Het kritische gedeelte is, zoo als het in * een geschrift
voor niet geletterden moet zijn, eenvoudig en bevattelijk .
Tot cen staaltje kiezen wij , uit het Ilde Deel bl . 49
volg ., 's mans geveld oordeel over H . VIII: 3-11 : s Dit
s verhaal (aangaande de overspelige vrouw) wordt in vele
s Handschriften gemist, ontbreekt in de oudste Vertalingen
pen wordt door de oudste Kerkvaders overgeslagen , en
s daarom door velen voor onecht gehouden, als ware het
wniet van de hand van Joannes, maar later door cene
s andere hand in zijn Evangelic ingelascht ; dat echter op
s zich zelve hoogst onwaarschijnlijk is . Veel waarschijn
s lijker is het, dat dit verhaal inderdaad van de hand van
wJoannes is, maar daaruit gelaten, omdat men meende
n bet met het zedelijk karakter van Jezus , met zijne volkos mene heiligheid niet to kunnen overeenbrengen . Deze
s meening is echter ongegrond . De heilige Jezus had wel
s eenen of keer van alle misdaad ; maar hij was niet hard
» in het veroordeelen van den misdadiger. Veeleer zocht
» hij then van de misdaad tot de deugd terug to brengen en
L1
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ate behouden . De handelwijze van Jezus, naar het verhaal haal in dit geval, was geheel in den geest van hem, die
» gekomen was, niet opdat hij do wereld zoude veroordee»len, maar opdat de wereld door hem zoude behouden
» worden ." Hier neemt V A N H E Y N I N G E N hot oordeel van
Prof. VAN DER PALM niet over . Bij doze gelegenheid
maak ik den lezer op eene drukfout in hot vorige verslag
(bl . 143) opmerkzaam : » G O D E S B A C H" in plaats van
))GRIESBACH ."
Bij het verhaal H . IX heeft v A N HEYNINGEN zi ch aan
VAN DER PALM gehouden, door bet vertalen van vs . 1 :
))En op zekeren tijd langs den weg door de straten van
» Jeruzalem voortgaande, zag h~ een' mensch" enz . V A N
D E R P A L M had vertaald : en langs den weg gaande, en
hierbij aangeteekend : )) Hot is niet noodzakelijk to stellen,
» dat dit gebeurd zij op denzelfden dag als bet verhaalde
A . VIII ." Bij het meer stellige van VAN HEYNINGEN
gelooven wij toch beter to doen , met de indeeling in hoofdstuk en verzen over het hoofd to zien en de woorden des
verhaals onafgebroken to vertalen (*) . Zoo openbaart zich
's Heilands uitmuntend gedrag allerheerlijkst . Hij ontwijkt
gevaar, maar slaat, bij dit ontwijken, het oog van ontferming op den blinde, om wien bij eigen gevaar schijnt to
vergeten . Betet kon VAN HEYNINGEN zich houden aan
de fijne opmerking van VAN DER PALM, de eerste aanteekening op vs . 34 : » Zij bedachten in hunne drift niet , dat
»zij zich zelven veroordeelden . Immers, dat zij hem ge» heel in zonden geboren noemden, had betrekking op zijne
» blindheid, welke zij als eene straf beschouwden van hetzij
» door hem, hetzij, door zijne ouders gepleegde zonde ; maar
» daarmede erkenden zij de waarheid, dat hij blind geboren
» en dus door Jezus wonderkracht van zijne blindheid ge» nezen was, dat er dus inderdaad een wonder was ge» schied , hetwelk zij zoo gaarne hadden willen ontkennen
» en als gepleegd bedrog voorstellen . Zoo verraadt meer» malen de boosheid zich zelve ."
(*) Men leze het Grieksch : xac rapi) ' i, JrojS . Ka : srxpdywv , . T . A . Dit spreekt reeds duidelijk voor onze opvatting .

BIJBELOEFENING .

523

Men zou 'ons verkeerd verstaan, wanneer men uit het
aangevoerde besloot, dat VAN REYNINGEN in alles meestal
VAN DER PALM gevolgd is , zonder van elders iets to ontleenen , of van het zijne bij to voegen . Dat VAN D E R
PALM meer dan iemand anders is geraadpleegd, heeft zijne
goede redenen, zoo als dit door ons bij het eerste Deel
bl . 143 is opgemerkt. Dat men nog iets meer vindt dan
bij VAN DER PALM, moge het aangeteekende op H. X : 12
bewijzen : ))Men moet bij doze voorstelling, gelobf ik,
» niet vragen, wat Jezus met then wolf heeft bedoeld . Het
))is alleen uitwerking van het beeld, niet om bepaaldelijk
» over to brengen , maar om de •trouweloosheid des huurlings
» duidelijker in het oog to doen loopen ." enz . VAN D E R
PALM had hieromtrent niets aangeteekend .
Noodig zijn
zulke aanteekeningen, omdat deze niet zeer malsche benaming nu en dan gebezigd wordt aangaande hen, op wie
zij nooit past (*) .
Ook in het uitlegkundige wijkt V A Ifn E Y N I N G E N somtijds
van Prof. VAN DER PALM af. Als waarschijnlijk stelt b . v.
deze, dat H . XXI: 15 door de woorden : dan deze, dan
deze dingen, gewezen wordt op schip en net en visschen .
VAN REYNINGEN neemt de gewone opvatting in bescherming en betwijfelt met regt de taalkundige deugdelijkheid
dezer ook door anderen overgenomene meening (+) . En
hierin heeft hij , ook naar ons gevoelen, goed gehandeld .
In plaats van VAN DER P A L M's aanteekening op H . XXI:
25 : » Eene bij uitstek vergrootende spreekwijs , waarvan
))men twijfelen mag, of de wederga , niet slechts in Bij»belsehe Schriften, maar ook ergens elders bij goede
» Schrijvers, to vinden zij ," deelt VAN REYNINGEN doze
(*) Zelfs Hand. XX : 29 zijn wolves vervolgers der Gemeente, nergens enkel leeraars, die men Diet verkiest to
volgen .
(j•) De vertaling of opvatting van v A N D E L P ALB betreft
andere woorden, dan de Evangelist heeft medegedeeld . Het
Grieksch orjuiov zouzluv drukt uit hetzelfde als i ou'roa Diet A
zayza in accusativo . Dit is in de Godgeleerde B#dragen
door den Eerw. S o L I voor eenigen tijd duidelijk aangewezen .
L1 2
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opmerking mede : » Mij dunkt, dit of iets dergelijks moest
» Joannes schrijven aan het slot van dit bijvoegsel, oni
» daarmede to betuigen, dat hij van alle andere bijvoegsels
» afzag . Het bevat eene grootspraak, dat is ontwijfelbaar ;
» het beteekent niet meer dan : het is onmogelijk alles op
» to teekenen , wat Jezus gezegd en gedaan heeft ," enz .
Uit dit aangevoerde blijkt, dat wij niets terugnemen van
hctgeen vroeger tot aanbeveling van deze Bijbeloefening is
gezegd . Met een paar aanmerkingen sluiten wij dit verslag . De eerste aanmerking geldt het gezegde, hide Deel ,
h) . 278 : » Het was de voorbereiding des Pascha, dat
» kan bier niet a-nders beteekenen dan de voorbereiding
» voor den Sabbathdag van het Paaschfeest, die in het Paasch» feest inviel ." Het woord wapavxsv, zoo als dit kan,
alleen voor vr~dag opgevat, levert dezen eenvoudigen zin
op : het was vr~dag van Pascha . Zonder invulling van
Sabbat zijn de woorden van den Evangelist duidelijk . -De tweede aanmerking betreft het woord uitziften, bl . 243,
IIIde Deel . Het wordt door V A N H E Y N I N o E N wel als het
zijne gebezigd ; maar, daar het blijkbaar-is overgenomen
Uit M A T T H. XXIII : 24, zal de Eerw. Schrijver het ons ten
goede houden , dat wij , ten nutte zijner lezers , iets mededeelen tot opheldering van een woord, hetwelk wel eens
door eenen Hooggeleerde door uitzuigen is vertolkt . YA N
H E Y N I N G E N heeft aan eene zeef gedacht, of niet gehecht
op cen werktuig, hetwelk het vocht laat doorz~gen, om uit
hetzelve alle onreinheid uit to z~gen . Om niet verontreinigd to worden, zegen de schijnheiligen somtijds het mugje
uit, maar den kernel zwelgden zij, zonder aan uitz~gen
to denken, door . Dat JEZUS op deze zich niet gelijkblijvende vrees voor onreinheid bij het drinken het oog heeft,
blijkt uit het woord xxra;r;voyre;, hetwelk alleen van drinken gebruikt wordt .
Voorts verdient de uitvoering van dit werk alle aanbeveling. Een ruim vertier strekke Schrijver en Uitgever tot
belooning !
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De Wjsbegeerte beschouwd naar haren vorm*en inhoud .
Voorafgegaan van eene inleiding en eene daarin voorkomende korte verdediging en nadere opheldering van
den waren zin der Kantiaansche Wjsbegeerte ; door
J . J . L E R 0 Y , Predikant to Oude Tonge .
Te Groningen, b j R. J . Schierbeek . 1841 . In gr. 8vo . XLVIII,
240 bl. f 2 - 50 .
llat de wijsbegeerte, wel verre van eene drooge en afgetrokkene wetenschap to zijn , veeleer eene alles omvattende
-en verlevendigende studio is, die, nimmer uitgeput, den
mensch tot in zijnen ouderdom met lust en ijver kan bezig
houden, ziet men hier weder in bet voorbeeld van den
Eerw . Heer LE Roy, die in zijne vergevorderde jaren ons
op nieuw een work levert, dat als de siotsom zijner langdu-rige wijsgeerige overdenkingen kan worden aangezien .
Zijn Eerw . behoort tot die weinigen in ons vaderland, die
in de wetenschap der bespiegeling voortdurend belang blijven stellen , en de - vruchten van hun onderzoek aam hot
publiek mededeelen, onbekommerd of zij hiermede roem
of algemeenen bijval zullen inoogsten ; het is hun genoeg,
indien zij een klein getal denkers nog eens nader over hot
ecn of ander hoofdpunt kunnen inlichten . De aard van
ons Tijdschrift, nog minder de ruimte, die aan eene recensie in hetzelve kan toegestaan worden, gedoogt niet, in
eene uitvoerige uiteenzetting en beoordeeiing to treden
van een geschrift, dat het geheele veld der wijsbegeerte
overziet. Wij kunnen alleen kortelijk opgeven, wat men
hier in aantreft, en dit met eenige algemeene aanmerkingen vergezellen .
Vooreerstvindt- men, in eene uitgebreide Voorrede, de
redenen tot hot opstellen van het work opgegeven , met
een verdedigend woord van den Schrijver aan den Hooglecraar R I N K E R , over hetgeen deze tegen zijne Bescheidene Bedenhingen betreffende deszelfs Brieven over het
11Tatuurregt, bij gelegenheid cener Recensie der Vertaling
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van de Beknopte Geschiedenis der W~sbegeerte van
K A N N E G I E S S E R, had in het midden gebragt ; waarin veel
bescheidenheid en een juist oordeel doorstraalt, en hetwelk
over het moeijelijke vraagstuk van de vrijheid van wil in
het afgetrokkene handelt . Vervolgens ontmoet men een
algemeen aaneengeschakeld overzigt van den ganschen inhoud des geheelen works, dat zeer geschikt is om het gebruik en het verstaan or van gemakkclijker to maken ; deze
korte inhoud komt paragraafsgewijze op de verschillende
hoofd- en onderafdeelingen van het geschrift weder voor .
De Inleiding handelt over hot algemeen begrip der wijsbegeerte, hot onderscheid van vorm en inhoud, do ware
meening van K A N T hieromtrent , en over den vernieuwden
aanval van den Hoogleeraar S C H R O D E R tegen de leer van
den grooten Koningsberger wijsgeer, aangaande ruimte en
tijd, de categories en de subjectiviteit van ooze kennis der
buiten; ons bestaande voorwerpen .
Wij kunnen over het algemeen ons wel vereenigen met
hetgeen hieromtrent de Heer L E ROY tegen Professor
S c a R O D E n, in zijne Bijdragen tot de beschouwing van de
waarheid der menschekke kennis, aanmerkt . Hoezeer
wij dit work in vele opzigten diepdoordacht en scherpzinnig behandeld vinden, zijn bij de lezing daarvan, ook bijna dezelfde en nog meer andere bedenkingen bij ons opgerezen ; terwijl hot ons ook voorgekomen is, dat die geleerde Schrijver, voorheen een aanhanger der Kantiaansche
wijsbegeerte, thans met cone zekere vooringenomenheid
hiertegen bezield, zich groote moeite gegeven heeft, om,
door eene buiten hot verband opgevatte letterlijke verklaring van sommige uitspraken van deszelfs Critik der reinen Vernunft, then wijsgeer in tegenspraak met zijne nadere ontwikkeling in zijne Prolegomenen zu einer kunftigen .M taphysik, en dus in strijd met zichzelven, to
brengen . Men schijnt over het algemeen nog,geene klare
begrippen over hot onderscheid van hot subjective en objective to bezitten, en al hetgeen tegen een grof zinnelijk
realismus strijdt voor idealismus en scepticismus aan to
zien . Hoezeer Ref, in sommige opzigten hot niet in allen
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deele met Ic ANT eons is , on hot or voor houdt , dat men
niet altijd in alles op zijn standpunt moot blijven verwijlen , is hij echter met eerbied voor den gsondlegger der
nieuwere wijsbegeerte vervuld, die de wetten van ons kenvermogen met ecuen zoo diepen blik navorsohte en ontwikkelde ; zoodat hij den Heere L E ROY voor zijne verdediging dank schuldig is, en zijn Eerw . lien hiervoor uit
naam der wetenschap toebrengt . Ret beeft iets aantrekkelijks voor sommigen, de gevoelens van een grout man, die
zoo dikwijls door hemzelven en door anderen verdedigd
zijn, op nieuw to bestrijden ; hot streelt hunne eigenliefde,
als overwinnaar van eenen zoo geduehtex tegenstander
voor to komen ; doch het is alleen de waarheid, die eindelijk hiermede wint ; zij lokken een v,ernieuwd onderzoek
uit, en, zoo als het bij den Heer L E Roy en bij den Ref.
het geval was, de onpartijdige beschouwers worden nog
meet in hunne gevoelens versterkt, die nij op nieuw aan
een naauwkeurig oudefzoek onderwerpep, .pn, zoP zij al de
bekwaamheid en spitsvindigheid der bestrijders moeten orkennen, wordt hunne hulde voo.r he wijggeerig genie, dat
zoo dikwijls to vergeefs tegengesproken was en wiens verdiensten thans over hot algemeen met genoeg gewaardeerd en steer in de schaduw gesteld worden, des
to levendiger, omdat zij dieper in den zin zijner leer
doordringen .
Wat verder hot geschrift van den Hear L E R O Y aanbelangt, hot is cone meet doorloopende uiteenzetting van
zijne gevoelens over den aard en het gebied der wijsbegeerte, clan zijn Eerw. in onderscheidene vroegere opstelten gegevon heeft . Hot heeft de strekking, even als doze,
om voornamelijk de leer van KANT Op eene duidelijke wijs
voor to dragon, en alle misverstand, dat hieromtrent zoo
snenigvuldig plaats had, uit den weg to ruimen . Wij
erkennen, dat de Schrijver hierin over hot algemeen wel geslaagd is, schoon hij :aomtijds, door zijne zu,cht out tech
alles zoo veel mogelijk op to helderen, aan hot gevoelen
van n A N T wel eons cone wat al to realistische kleur
gceft, en bijna tot de stelling nadert, dat onzc voorstel-
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lingen met de wczenlijke voorwerpen adequaat, of volkomen overeenkomstig , zouden zijn ; hetgeen voorzeker het
geval bij den Duitschen wijsgeer niet was . De Heer LE ROY
schijnt in het zinnelijke cene groote vrees voor den schijn
zelfs van het idealismus to koesteren . In bet zedelijke
komt hij meer wezenlijk met de grondstellingen der Critik
der practischen Vernunft overeen, die hier vrij joist voorgedragen worden ; terwijl hij daarentegen, wat de leer der
Rede-Ideen betreft, op een eenigzins bekrompen standpunt blijft staan, dat dezelve alleen voor regulatief verklaart , hetgeen voor ons de zwakke zijde van hot Kantianismus uitmaakt en hetzelve cone zekere sceptische strekking kan doen aannemen .
De Rede-Ideen maken, volgens ons gevoelen, de kern
en den grondslag der wijsbegeerte uit . Zij zijn die inhoud, welken de wetenschap niet buiten haar, zoo als de
Heer LE nor stelt, in eene Goddelijke openbaring moet
zoeken, maar in den aard der rede zelve, die zich als eene
sprank der Godheid in den menschelijken geest openbaart,
en die de toetssteen wordt, waardoor wij, en geenszins
door een van buiten aankomend gezag, at Goddelijkheid
der openbaring kunnen erkennen .
Wij kunnen ons dus geenszins vereenigen met de wijze,
waarop door den Schrijver het onderscheid tusschen den
vorm en den inhoud der wijsbegeerte voorgesteld wordt .
Veel van hetgeen hij tot den vorm brengt, zoo als de kennis van de wetten van ons kenvermogen, de leer van ruimte en tijd, van de verstands-categorien en derzelver toepassing, behoort vebl meer tot den inhoud, even zoo als
de, grondwaarbeden van hot menschelijk verstand en de
Rede-Ideen . De hoofdvorm der wijsbegeerte is de logica ;
volgens hare wetten alleen moet haar betoogtrant en diz
rangschikking barer onderdeelen ingerigt zijn ; dit is hare
methode, die haar voor de strekking tot hot mystieke en
onbepaalde moot bewaren, waarin sommigen haar thans op
nieuw zouden willen doen vervallen, ten einde haar weder
tot den rang van dienares van die wetenschappen to maken , waarvan zij de fakkel en wegwijster is. Haar doe] is
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hot weten, en geenszins hot gelooven ; en alhoewel zij dat
doel wel nimmer volkomen zal bereiken, moot zij echter
nooit ophouden hiertoe nader to komen , door moor en
meer het geloof op redelijke gronden to doen rusten , waardoor eene harmonic wordt daargesteld , die voor denkende
menschen dit geloof mogelijk maakt. De wijsbegeerte moot
immer pogen hot dualismus tusschen weten en gelooven
zoo veel mogelijk to doen ophouden, en hiervoor verdient
do strijd der nieuwere Duitsche wijsbegeerte tegen dit dualismus meer achting, dan do Heer L E ROY voor de stelsels
van FICHTE, SCHELLING en HEGEL SChijnt to koesteren ;
terwijl hij daarentegen het gevoelen van FRIES, in zijne
bijgevoegde aanmerkingen over deVoorlezingen van SCHMID,
regt laat wedervaren . De laatste onderafdeelingen over de
onderscheidene wijsgeerige wetenschappen kwamen ons
voor to kort en to oppervlakkig behandeld to zijn .
Nog eene aanmerking ten slotte : er is, behalve den logischen, nog een andere vorm der wijsbegeerte ; hot is die
van hare voordragt, van den stijl, then zij voor hare uiteenzettingen aanneemt . Wij kunnen niet zeggen, dat de
Heer L E Roy den waren toon dier voordragt getroffen
heeft ; hij heeft verstaanbaar en populair willen zijn , hierdoor is hij wel eens langdradig en vervalt in herhalingen ,
die soms de zaak. meer verduisteren dan helderer maken .
De wijsgeerige voordragt meet geene donkere , ingewikkelde zijn, met barbaarsche kunsttermen doorweven, zoo
als meestal bij de Duitschers het geval is ; zij moet daarentegen holder , eenvoudig , logisch en verstaanbaar we~
Zen, kracht met bevalligheid van stijl paren , doch ook
geenszins naar cone platte populariteit overhellen, die alle
wetenschappelijke juistheid wegneemt . Vele oudere wijsgeeren kunnen hierin den nieuweren tot voorbeeld verstrekken ; BACO DE VERULAM, DESCARTES in zijn Discours sur la Methode en in zijne Meditations, LOCKE on
L E I B N I T Z in vele hunner schriften .
Deze zijn geenszins
in cencn verwaarloosden stijl opgesteld ; integendeel, men
kan gewaar worden, dat zij, ook wat de letterkundige voordragt aanbelangt, overdacht en heschaafd zijn, zonder
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echter de strengheid en beknoptheid van betoog aan cene
breedsprakige quasi duidelijkheid op to offeren . Indien de
meeste wijsgeerige werken van onzen tijd then bescbaafden
letterkundigen vorm hadden, zouden zoo vele lieden van
smaak niet van derzelver lezing afgeschrikt worden en do
wijsbegeerte meer beoefenaars tellen .
De slotsom van ooze beschouwing van het Work van den
Heer L E Roy komt dus hierop neder : dat, hoezeer hier
vele juiste gedachten en goede stellingen voorkomen ,
echter ook bier en daar wel wat eenzijdigs , beperkts en
oppervlakkigs aangetroffen wordt ; waarom wij Diet kunnen
zeggen dat de wijsbegeerte, als wetenschap beschouwd,
daardoor vele schreden voorwaarts heeft gedaan .
B~belsche vertroostingen en godsdienstige overdenkingen,
naar den Hand-Bibel fur Leidende , van s . c. L A V A T E R ;
uit het Fransch van Mevr . G . C . V E R ME H R , geb . B R O UwER, door A . VAN DER HEIDE, Onderw~zer in de
Nederduitsche en Fransche talen to Leeuwarden . Te
Leeuwarden, b~ L . Schierbeek . In gr. 8vo . 127 bl.
f 1-30 .

Door het lezen eener aanprijzende beoordeeling van het

Fransche werkje in de B~dragen voor Opvoeding en Onderw~s, verkreeg de overzetter aanleiding, om bet in onze
taal over to zetten . Hot zijn uittreksels uit LAVATER'S
vroeger algemeen, tegenwoordig minder bekenden Handbibel fur Leidende . Eigene ondervinding onder vele jaren
van beproevingen lichtte de Fransche bewerkster in de
keuze voor . Het is dus de taal van eenen echt gemoedelijken man, aangeboden door eene vrouw, die er de waarheid en waarde van heeft leeren kennen, waarvan hot
boekje eene overzetting is . Hot bestaat in 68 korte vertoogen, ieder met eene of meerdere Bijbelplaatsen (ook
enkele uit de Apokryphe boeken) aan het hoofd . Bepaalde
orde zoeke men or niet in . Hier en daar kwam hot ons
wel wat voel versnipperd voor . Zoo is N° . 18, Troost-
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woorden voor de weezen ; N° . 19, Troostwoorden voor de

weduwen ; N° . 54, Troostwoorden voor weduwen en wee-

zen, en N° . 64 nog eens Troostekke woorden voor armen

en weezen . Ook komt N" . 2, Vertrouwen op God, zake-

lijk overeen met N° . 12, Hoop op God, met No . 33,
God is de steun vaii den opregten, met N° . 35, In langdurige en moe~el~ke beproevingen, met N° . 40, Trertrouwen op het Godsbestuur, en met N° . 55 , Het vertrouwen . Zoo heet ook N° . 28 , 36 en 59 Het geloof ;
N° . 37 en 66 De hoop ; N° . 14 Kracht van het gebed, en
N° . 24 en 65 Het gebed, enz . Dit hadden wij door eenige
omwerking liever hersteld gezien.

Handboek der Practische Geneeskunde . Door
JON G E,

B.

DE

Med. Doctor en Hoogleeraar to Middelburg .

Isten Deels 2de Stuk.

Abrahams . 1841 .

Te Middelburg, b~ do Gebr.

In gr . 8vo . 191-444 blU f 1- 90.

T oen wij het cerste stuk van dit Handboek aankondig-

den , hebben wij daarvan de nuttige strekking doen kennen . In die aankondiging zijn wij breedvoerig geweest,
opdat men met ons de overtuiging deelen zou, dat de
Schrijver aan hot doel, hetwelk hij zich met de uitgave
van dit werk voorstelde, aanvankelijk heeft beantwoord .
Bij do vermelding van dit tweede stuk achten wij bet derhalve overbodig, de verdiensten daarvan met dezelfde
uitvoerigheid aan to duiden, e4 meenen to kunnen volstaan, die verdiensten door enkele proeven kortelijk to
doen kennen .
De Schrijver behandelt in dit stuk do ontsteking in het
algemeen en in het bijzonder die der hersenen en derzelver
vliezen, van het ruggemerg, de oog- en oorontstekingen,
die der oorklieren, der tong, der keel en van de in de
borstholte gelegene werktuigen .
Bij de algemeene beschouwing der ontsteking (10de
Hoofdst . bl . 191-212) blijft do Schrijver aan zijnc wijzc
van behandeling getrouw, om zoo veel mogelijk alle be-
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spiegelingen ter zijde to stellen . Hij bepaalt zich derhalve,
even als zulks door hem bij de leer der koortsen geschied
is, slechts bij hot aanhalen van daadzaken . Na de opgavc
der verschijnselen , welke eene ontsteking kenmerken, worden de bezwaren aangewezen , welke de herkenning dezer
ziekte in sommige deelen en onder zekere omstandigheden
met zich voert. Menige nuttige aanwijzing treft men in de
beschouwing aan van een onderwerp, hetwelk zoo zeer de
aandacht der geneeskundigen verdient en door vroegere
schrijvers minder is uit het oog verloren , dan men ons
tegenwoordig heeft willen doen gelooven . De Sclirijver
geeft verder de natuur der onware en onzuivere ontsteking
op, en meent, dat op deze de naam van asthenische niet
past, daar hot wezen der ontsteking alle denkbeeld van
asthenie uitsluit. Wij deelen hier allezins het gevoelen des
Schrijvers . Ook meenen wij, dat men de laatste woorden in
de genceskunde missen kan, welke, gelijk het stelsel,
waaraan zij ontleend zijn , evenmin wijsgeerig als practisch
nuttig kunnen genoemd worden .
Het elfde Hoofdstuk (bl . 213-238) bevat de ontsteking
der hersenen en derzelver vliezen, het twaalfde (bl . 239251) die des ruggemergs . Deze ziekten zijn met veel zorg
behandeld, waarvan vele plaatsen ontegensprekelijke bewijzen dragen . Wanneer echter de Schrijver bl . 214 bewecrt, dat eene zuivere, oorspronkelijke, eigenlijdende
ontsteking der hersenen en derzelver vliezen in ons land
zeldzaam is, kunnen wij dit niet zoo gaaf toegeven . Wij
houden bet daarvoor, dat in het algemeen doze ziekte dikwerf miskend en als een catarrhaal-, rheumatisch- of zenuwlijden wordt beschouwd . Men is to uitsluitend van het
beeld eener hevige phrenitis uitgegaan, en heeft de zachtere
ziektevormen van de ontsteking der hersenen, en vooral van
derzelver vliezen , dikwerf voorbijgezien . Tot zoodanige
cenzijdige beschouwing heeft, onder meer andere schrijvers, vooral de beroemde r . FRANK. aanleiding gegeven . (*)

(*) Hij schrcef : . hoc viscus (cerebrum) et quibus involutum haeret velamenta ob causas quidem externas frequen-
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Onze meening to then opzigte wordt door den Schrijvereenigermate bevestigd, wanneer hij later, bl . 217, zeer
juist aanmerkt, dat ettergezwellen en oiderscheidene andere werktuigelijke gebreken , bij het openen van lijken ,
in de hersenen gevonden zijn , en dat bij menschen , wier
gezondheid nimmer merkbaar geleden, of wi-er laatste ziekte
geene aanleiding gegeven had, om eene ontsteking, verettering of cenig ander gebrek van dat ingewand zelfs maar
to vermoeden .
In het dertiende Hoofdstuk (bl . 252-280) wordt de
oogontsteking behandeld . De Schrijver geeft de redenen
op, waarom deze ziekte hier niet uitvoerig wordt uiteengezet en alleen derzelver verschillende vormen opgegeven .
In het veertiende en vijftiende Hoofdstuk (bl . 281-303)
wordt de ontsteking der ooren en oorklieren beschouwd,
waarbij onze Schrijver de verschillende verschijnselen, welke
deze ziekte kenmerken , naauwkeurig opgeeft en eene doelmatige geneeswijze aanprijst .
De tong- en keelontsteking vormt den inhoud van het
zestiende en zeventiende Hoofdstuk (bl . 304-350) . Ofschoon de eerste 2iekte als oorspronkelijk en zuiver lijden,
hetwelk zijn bestaan aan algemeene oorzaken verschuldigd
is, zeldzaam voorkomt, zoo vinden wij haar hier echter
met juistheid geteekend, zoo als zij in de schriften van beroemde mannen wordt opgegeven . - Uitvoeriger echter
en met de meeste zorg wordt de keelontsteking uiteengezet,
waaronder de Scbrijver die ziekte verstaat, welke zich van
het achterste gedeelte der mondholte tot aan de maag en
longen uitstrekt, en alzoo het doorzwelgen van spijs en
drank, de ademhaling, of beide verrigtingen tevens, mint
of meer moeijelijk maakt of geheel verhindert, en welke
zickte gepaard gaat met al de teekenen, die aan een soortgelijk lijden van elk ander deel eigen zijn . - De ontsteking der keel in een' meer bepaalden zin, van den sloktem,, sed ob internas, quod miramur, inflammationem aliis
fere rariorem subeunt ." lie curandis hominum morbis epitonre, Tom . H . p . A3.
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darm, van hat strottenhoofd , van de luchtpijp, vinden bier
beurtelings cone plaats ; terwijl de ontsteking der longpijptakken, als meest bijzonder het slijmvlies der longen aantastende, reeds bij de beschouwing der zinkingkoorts is
voorgedragen . Uit de verschillende ziektevormen, welke
in dit Hoofdstuk behandeld worden, willen wij des Schrij,
vers gevoeleu over de geneeswijze der vliezige keelontsteking mededeelen . Wij doen dit to gereeder, dewijl deze
geneeswijze het resultaat is eener rijke ervaring en als zoodanig belangrijk heeten mag .
Deze gevaarvolle en zoo snel verloopende ziekte, waartegen zoo vele en dikwerf met elkander strijdige middelen
door verschillende schrijvers zijn aangeprezen, onderscheidt onze Schrijver in twee tijdperken, en grondt ook
zijne aanwijzing in het gebruik van geneesmiddelen op
deze onderscheiding. Hij beschouwt haar niet als eene
zuivere, maar als eene zinkingachtige ontsteking, en acht
de ontstekingwerende geneeswijze en haar voornaam middel, de bloedontlasting , aangewezen, en wel vooreerst eene
algemeene, wanneer de ziekte zeer hevig, en, bij gevolg,
het gevaar dringend is, wanneer de longen en het gansche
gestel van het kind in het plaatselijk lijden deelen, wanneer het bloed in het hoofd in eene aanmerkelijke hoeveelheid wordt opgehoopt, en de krachten van het lijdertje,
dat dan gewoonlijk niet meer tot de jongere behoort, maar
b . v . den ouderdom van vijf, zes of meer jaren bereikt
heeft, daartoe toereikend zijn, waaruit dan ook tevens de
bepaliig moat voortvloeijen, hoeveel bloed, en de plaats
waaruit hetzelve moat ontlast worden , alsmede of de herhaling dezer ontlasting al dan niet noodig zij . Dewijl echter deze ziekte meestal zeer jonge en somtijds teedere en
zwakke kinderen aantast, is eene plaatselijke bloedontlasting toereikend, waartoe bloedzuigers met vrucht kunnen
worden gebezigd, en zulks bij herhaling, zoodat men zich
niet door ongegronde vrees voor nadeelige gevolgen moet
laten afschrikken, wijl het verzuim van deze ontlastingen
met meer gevaar dreigt, dan ooit van zwakheid alleen to
vreezen is . Nevens dit middel zijn ook inwendig verdun-
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nende , inwikkelende en ontstekingwerende middelen aangewezen . Voorts verzachtende pappen en stovingen om
den hals geslagen, ook met het oogmerk om den bloedvloed to bevorderen, alsmede Spaanschevlieg - pleisters ter
zijde van hot strottenhoofd of der luchtpijp, of, wat mogelijk de voorkeur verdient, in den nek of op de borst
geplaatst . Verder zacht ontlastendo en verkoelende klisteren , geheele of prikkelende voet- en algemeene en plaatselijke dampbaden, zuurdeegen , mostaardpappen aan de
onderste ledematen, omwikkeling derzelve met vochtige
en warme flanellen lappen enz. Nadat de ontsteking
aanmerkelijk is verminderd, wordt hot gebruik van hot
mur . protox . hydrarg. , in eene gift van 1, 1 of meer greinen om het uur of de twee uren, aangeprezen . De Schrijver verwerpt to regt het gevoelen van hen, die hot uitwendig gebruik van dit middel boven het inwendig de voorkeur geven, ofschoon, volgens zijn gevoelen, in crnstige gevallen beide met vrucht kunnen worden gebezigd . Blijven
onder het gebruik der kwik ruime ontlastingen achter, dan
voegt hij hierbij de rad. jalapp., terwijl to veelvuldige
stoelgang of eene bijvoeging van geringe giften ipecacuanha
vordert, of wel de calomel door hot sulphuretum calcis
(hepar sulph.) moot worden vervangen . Het laatste middel bezit, naar des Schrijvers gevoelen, het vermogen, om,
hoezeer in mindere mate dan hot mur. protox . hydrarg.,
de ziekelijke vormkracht van bet blood en daardoor ook
deszelfs neiging tot uitzweeting to verminderen .
Onmisbaar zijn in daze kwaal de braakmiddelen ; bij
hot ontstaan der ziekte toegediend , kunnen zij , onder zekere voorwaarden, door hunne working op de huid vooral
nut aanbrengen en alzoo de ziekte in hare wording verstikken. Zoo echter de ziekte zich ontwikkeld heeft en de
ontsteking daar is, kunnen zij geene andere dan eeneschadelijke uitwerking hebben . In hot tweede tijdperk echter
zijn zij aangewezen, wanneer de ontstekingachtige verschijnselen geweken zijn, eon meet losse hoest, reutelende
ademhaling, verandering der roods en heldere in tone
troebele en eenigzins bezonkene pis, vermindering der

53 6

B . DE JONUE

koorts enz . worden waargenomen, terwijl, zoo de uitgezweete stof nog niet ter outlasting geschikt mogt zijn , voor
het toedienen van een braakmiddel, zulks moet worden
bevorderd door fluimlozende middelen, mel, oxymel simpl.,
polygal. seneg. enz . Van de braakmiddelen ,
scillit. , radL
waaronder de hevige , zoo als hot sulphas zinci en hot
sulphas cupri, door verschillende schrijvers worden aangeprezen , geeft de Schrijver aan den tartr . pot. stib. en inzonderheid aan de p ulv. cort. rad. ipecac. d e voorkeur ,
aan de meer hevige alle specifieke werking ontzeggende .
Indien echter do zachtere braakmiddelen werkeloos zijn ,
dan eerst moeten, naar zijne meening, de meer vermogende
toegediend worden , zoo als groote giften van den tartr.
pot . stib . of van de hydrosulph . stibii, van de sulphas zinci
of cupri, of eindelijk tracht hij door eenig uitwendig middel zijn doel to bereiken, gelijk hem dit eenmaal door het
kittelen met de veder eener schrijfpen in het hoofd der
spijsbuis is mogen gebeuren . - Wanneer eindelijk, om
de cone of andere red-en, de dood door verstikking onvermijdelijk schijnt to zullen 'zijn, blijft er nog een middel
over , namelijk de strottenhoofds- of de luchtpijp-snede,
of eene kunstbewerking uit beide zamengesteld , de strottenhoofds - luchtpijpsnede , welke boven de eerstgenoemde de voorkeur verdient, wanneer eenig vreemd ligchaam ,
van buiten in de luchtpijp gedrongen, of daarin gevormd,
uit dezelve ontlast moet worden ; zijnde de strottenhoofdsnede toereiend, zoo daarmede slechts de herstelling van
den toegang der lucht naar de longen bedoeld wordt . Doze
kunstbewerking moet echter in geen geval ondernomen
worden, dan nadat alle andere en dan nog zeer werkzame
middelen to vergeefs beproefd zijn, en de lijder door eene
dadelijke verstikking wordt bedreigd ; vereischende ook dan
nog de voorzigtigheid en de zorg, die de geneesheer zijnen
goeden naam verschuldigd is, dat hij, alvorens dezelv&Le
verrigten , eene twijfelachtige voorspelling make of er althans niet veel van belove .
Nadat do vliezige keelontsteking overwonnen is, en, gelijk
dit niet zelden gebeurt, eene verhoogde gevoeligheid der
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luchtpijp en eene min of meer moeijelijke ophoesting van
taai slijm overblijven , raadt de Schrijver gene door verzachtende, inwikkelend krampstillende en verdoovende,
deze door ligt prikkelend oplossende en fluimlozende middelen to bestrijden, en ontraadt de meer verhittende krampstillende, welke door onderscheidene schrijvers onder dusdanige omstandigheden worden aangeprezen . Het gebruik
dezer laatste middelen zou alleen kunnen geregtvaardigd
worden bij zwakko kinderen, en dan nog met voorzigtigheid
en in verbinding met de zoodanige, welke door de ziekte
zelve worden gevorderd .
In het achttiende Hoofdstuk (bl . 351-444) wordt de
ontsteking der werktuigen, in de borstholte vervat, vo~orgedragen , waaronder die van het borstvlies, der longen,
van het hartezakje, van het hart, van de groote eaten en
van het middenrif eene plaats vindt. De Schrijver beschouwt de ontsteking van het borstvlies afgescheiden van
die der longen, en weerlegt, op goede gronden, het gevoelen
van hen , die deze heide ziekten gemeenschappelijk onder
den naam van pneumonie behandeld hebben, op grond,
dat de zitplaats van de eene en andere ziekte, zoo min als
derzelver toevallen, wel kunnen bepaald en van elkander
vnderscheiden worden, en dat dit verschil, al ware het
ook duidelijk, van weinig invloed zou kunnen zijn op hare
geneeswijze . Ook dit Hoofdstuk kenmerkt zich door eene
naauwkeurige uiteenzetting van hetgeen tot leering en behartiging dezer belangrijke ziekten strekken kan . Alleen
mogen wij hier cene aanmerking niet terughouden betrekkelijk het gebruik van het stethoskoop en den plessimeter
in deze ziekten . Ofschoon de Schrijver verklaart, dat hij
met het gebruik dezer herkenningsmiddelen minder vertrouwd is, zoo zou het echter aan de volledigheid van zijn'
arbeid bevorderlijk geweest zijn , de verschijnselen to doen
kennen, welke in dit opzigt door geachte schrijvers in deze
ziekten worden opgegeven . Niet dat wij juist die fijne
onderscheidingen verlangen, over welker bestaan en waardij zoo veel getwist wordi, dat deze strijd zijne belagehelijke zijde begint to verkrijgen ; maar er bestaan toch, de
BOEnBESCH . 1842 . 110 . 12 .
Min
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Schrijver zelf schijnt dit aan to nemen (bl . 366), verschijn.
selen, welke door stethoskoop en plessimeter, in verband
met de overige kenteekenen dezer ziektevormen, belangrijke hulpmiddelon tot betere herkenning derzelve kunnen
apkeveren, zoodat wij, bij den tegenwoordigen stand der
wetenschap, bet ziektebeeld dezer kwalen onvolkomen noemnen,, indien bovengenoemde verschijnselen aan derzelver
%eekemng ontbreken . Wij hopen, dat de Schrijver later de
igelegenheid zal vinden , op bet hier ontbrekende terug to
kdmen .
Qpmerhingen wegens de Appel- en Peerboomgaarden in
Nederland. Door Dr . J . W T T E W A A L L . 1e Zutphen,
b~ W . J . Thieme . 1841 . In gr. 8vo . 94 bl. f 1- 20 .

O ns land is over bet geheel aog zeer ten achtere in eene

wetenschappelijke beschauwing en toepassing van land- en
tuinbouw . letgeen enkele periodieke schriften, sommige
maatschappijen, ook wel eenige bijzondere personen hebben gedaan, voorgeslagen, beproefd, aangemoedigd, heeft
weinig algemeenen invloed gehad, en niemand , der zake eenigzins kundig, zal ontkennen, dat inzonderheid de
Duitschers ons in deze wetenschap ver vooruit zijn . Bij
bet groote belang, hetwelk ons vaderland bij dezen tak
van nijverheid heeft, en bij de praktische rigting, die
elke wetenschappelijke beschouwing doorgaans bij onzen
landaard aieemt, mag dit eenigzins vreemd schijnen . Met
den tijd eohtor , zoo hopen wij althans , zal de onkunde ,
het vooroordeel en de gehechtheid aan het oude bij onze
landbouwers plaats maken voor kennis en verlichting . Daarom heeft Ake bijdrage haar nut , die in dezen tot inlichfing en verbetering strekken kan . Zulks to helpen bevorderen, was het Joel des Schrijvers van dit stukje . Hij
toont daarin met dadelijke ondervinding en bewijzen aan,
dat bet aanleggen van boomgaarden in de daartoe geschikte
.grenden van ons vaderland to vele voordeelen oplevert, dan
dat men bet net ten sterkste zou aanprijzen ; maakt op
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eenigo misslagen opmerkzaam, welke veelal bij het aanleggen en onderhouden van boomgaarden begaan worden ;
handelt over hot verouderen der vruchtsoorten ; wijst aan,
dat vele van onze appel- en peersoorten niet geheel tegen
onze luchtstreek bestand zijn ; geeft middelen op tot hot
verkrijgen van nieuwe, voor onzen grond geschiktere soorten, en dringt aan op hot oprigten eener kweekerij voor
vruchtboomen, op het bijeenverzamelen der beste vruchtboomen, en op het aanleggen van boomgaarden, opdat
men nieuwe soorten bekome, hot verouderen tegenhoude,
en goede soorten algemeener en schielijker verspreide .
Wij hebben vele juiste opmerkingen en gepaste raadge .
vingen in dit boeksken aangetroffen , en kunnon het gerustelijk aanprijzen aann landhuishoudkundigen en allow, die
in land- en tuinbouw belang stellen , of daardoor eenige
winst begeeren to bekomen . Hot verouderen der soorten ,
een gebrok, waarmede do kundigste boomkweekers dikwijls goon' weg weten, wordt er regt duidelijk in uiteengezet. Wij zijn, ook door eigene ondervinding geleerd,
met den Schrijver overtuigd, dat men verder zal komen
met het uitlokken van nieuwe soorten , dan met do -meestal
vergeefsche moeite van het aankweeken en veredelen der
verouderde. De Heer W T T E W A A L L noemt eenige appelen peersoorten op, welke meer en meer beginnen to verouderen ; wij zouden van die lijst, naar onze ondervinding,
enkele soorten aflaten , andere or bijvoegen ; doch Ref.
woont in een geheel, ander gedeelte des lands ., waar egnige
der hier genoemde soorten geheel andere namen dragen,
en durft daarom zoo bepaald niet beslissen . Sommige
soorten, b . v. de Bergamot, Rietpeer en Wjker-pipping-appel, vervallen zeer stork ; maar dit verval is, naar
wij opgemerkt hebben, meer een individueel verval der
afzonderlijke boomen, dan van de soorteV zelve . Aan
jonge boomen, nit Boskooo ontboden, was het verval niet
to bespeuren . Of evenwel de afzonderlijhe boomen zich,
gelijk men hot noemt, niet meet, zoo good houden, als in
vorige tijden, en alzoo de stelling van den Beer WTTEwAALL bevestigen ; dit kunnen wij niet beslitsen.
Bet
MM

2

510

J . WTTEWAALL, OPMERKINGEN .

verval, waarvan w~ spreken, merken wij onder anderert
sterk in onze zwarte Aalbessen op .
De lezer van dit stukje zal bevinden , dat de Schrijver
zich niet bij redeneringen en gronden bepaalt, maar dadelijke proeven en uitkomsten opgegeven heeft . Het ware in
het belang van den nationalen rijkdom wenschelijk, dat
zulke uitkomsten ook van andere grondsoorten opgegeven
werden . Bij aanprijzing van het hier aan de hand gegevene , hoort men zoo ligt : » dat mag daar goed zijn , maar
de eene grond is de andere niet ." Ons vaderland laat in
dit opzigt nog veel to wenschen over, en de commission
van landbouw - welnu , zij vergaderen .
Soorten van boomers worden niet met elkander gekruisigd, zoo als bladz . 89 staat, maar gekruist .
Handbook voor de toepassing der Wetten op
de Regten van Successie on van Overgang
in verband gebragt met de Nederlandsche
Groningen, bij W. van Boekeren . 1841 .
bl .f2-40 .

de hef ing van
bij overladen,
Wetgeving . Te
In gr. 8vo . 216

Handleiding tot het Wet book van .Koophandel. Door Mr ..
A . D E P I N T 0 , Advokaat bij den Hoogen Raad der Nederlanden. Iste en Ilde Deel. 's Gravenhage, b# J . Belinfante. 1841 . In gr . 8vo . To zamen A, 473 bl . f 4 - 65.

Wie de opsteller van bet Handboek voor bet Regt van Sue-

cessie en van Overgang is, staat niet op den titel, en is ons
onbekend ; maar overtollig is zijn werk zeker niet, daar bet
vroegere Handboek van den Heer s A x in velerlei opzigt verouderd is . In bet algemeen zal men zich met vrucht van
dit Handboek bedienen, al is bet, dat latere jurisprudentie
de uitlegging der wet hier of daar reeds anders gewijzigd
heeft of naderhand wijzigen zal . De Schrijver zelf heeft in
formulier 7 een ander stelsel, op grond van bet arrest van
den Hoogen Raad van 27 Febr . 1840, aangenomen, dan hij
voor de toepassing der Successiewet op hetgeen in de termen
valt van Art . 1021 van bet Burg. Weth., bl . 38, had voorgestaan . Zoo zon hij thans weder, bl . 12, zijne uitspraak
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willen veranderen betrekkelijk de aansprakelijkheid der Executeuren, daar de vervolging niet tegen hen, _maar tegen
de Erfgenamen en Legatarissen Universeel, als volgens Art . 1+
tier Successiewet de eenige tot doen van aangifte' verpligte
personen, moet worden ingesteld. Trouwens, onafhankelijk
van alle arresten, vragen wij, hoe de Executeuren ooit'binnen behoorlijken tijd met de Erfgenamen zouden kunnen afrekenen, indien zij voor de regten en boeten, volgens de
Successiewet verschuldigd, nog na bet doen hunner rekeni"ng
verantwoordelijk bleven, tot dat de termijnen , bij Art . 26 der
wet op bet regt van Successie gesteld, verloopen waren?
Zouden Executeuren dan niet, of ruim twee jaren, na het
doen der aangifte, met de afrekening des boedels moeten
wachten, of wel steeds eene aanzienlijke som tot nadere afrekening in handen houden : want wie kan weten, in welke
Processen de Administratie hen, vbdr de tijd der verjaring
daar is, zou willen wikkelen? Schoon dus de Executeuren
bevoegd zijn de aangifte to doen, en zelfs verpligt mede
daarvoor to zorgen, verliest de Schatkist haar regt tegen hen,
en behoudt bet alleen tegen de Erfgenamen en Legatarissen
Universeel, zoodra de boedelrekening geschied is en de Executeuren hunnen post hebben nedergelegd . Bl . 23 hindert
ons de stelling, dat, zoo een of meerdere Aangevers buiten
staat zijn to teekenen, hunne handteekening dan door twee
getuigen dient bevestigd to worden . Die handteekening zal
dan een zoogenaamd kruisje zijn ; maar zulke handteekeningen kent de wet niet, en de quasi-legalisatie daarvan door
twee getuigen is almede een hulpmiddel buiten de wet . Recensent weet zeer goed, dat vele Ontvangers Memorien aannemen, op zulk eene wijze geteekend ; doch, schoon de
Administratie bet toelaat, geoorloofd is bet echter niet.
Als een Aangever niet kan teekenen, dan moet hij naar een'
Notaris gaan en voor dezen de verklaring van den staat des
boedels afleggen ; dan kan de Notaris aan bet slot der Acte
de vermelding doen, dat de Comparant niet heeft leeren teekenen, en de' Notariele Memorie van Aangifte, in bet oorspronkelijke uitgeleverd, wordt, na geregistreerd to zijn,
ep het bureau van Successie ingediend. Zoo wordt bijna
nooit gehandeld ; maar zoo behoort bet toch, als een Aangever zijnen naam niet schrijven kan .
De Heer Mr . D E P 114 T o , tot wiens hierboven aangekondigd
werk wij thans overgaan, zegt in zijne Voorrede, bl . TX :
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Ik heb in bet Wetboek van Koophandel weinig overtolligs
.gevonden, en weinig dat, naar mijne gedaohte, daarin niet
.behoort . Vandaar, dat mijne uitlatingen hier zeer zeldzaam en veel minder menigvuldig zijn dan in mijn werk
v over bet Burgerlijk Wetboek ; van daar dat men in mijue
aschets terugvindt bijna den geheelen inhoud van bet Wet.boek., behoudens eenige bekortingen en veranderingen van
.Redactie, welke ik heb gemeend mij to kunnen entemoeEven zoo is bet gelegen met de bij• ennt veroorloven
. voegingen . Doze bepalen zich hier tot de inhoudsopgaven
, van ieder bock ; definition vindt men in bet Wetboek zelf . . . .
.Ik mag dus van dit bock met meer regt nog dan van bet
andere
e zeggen : a daarin staat eigenlijk niet veel meer, en
• ook
k niet veel minder dan in bet Wetboek ." " Ziedaar
des Schrijvers woorden . Naar waarom dan dit llandboek
laten drukken? Een bock, waar niet veel meer en niet
veel minder in staat, dan in bet Wetboek zelf, is dan ook
niet veel meer en niet veel minder dan een nadruk van bet
Wetboek ; derhalve volstrekt overtollig . Wij zeggen dit niet
van bet tweede gedeelte van bet work, dat met bet tweede
Deel begint, en aanteekeningen behelst, bier loopende tot
§ 338, beantwoordende aan Art . 477 van bet Wetboek van
Koophandel, en welke aanteekeningen verder zullen worden
vervolgd . Neen ! de verschijning dier aanteekeningen is ons
aangenaam, en strekt tot vernieuwd bewijs van de vlijt en
scherpzinnigheid des Schrijvers ; maar hij had eenvoudig
aanteekeningen op bet in aller handen zijnde Wetboek van
Koophandel kunnen uitgeven, zonder vooraf den tekst bijna
to laten nadrukken, en die, nit den aard der zaak, weinig
beteekenende omwerking door bet publiek als een oorspronkelijk werk to doen betalen .
a

Geschiedkundige Beschouwing van hot oude Handelsverkeer
der Stad Utrecht, van de vroegste tijden of tot aan de
veertiende Eeuw . Door Jhr. Mr. N . A . J- V A A ABC H V A N
wijcK, Staatsraad, Ridder, ens. IIIdeStuk. TeUtrecht,
bij L . E . Bosch en Zoon . 1842. In gr . 8vo . Bl. 397-689.
f 2-50 .
111 iet minder belangrijk dan de twee eerste Stukken is ook
dit derde Stuk der Geschiedkundige Beschouwing van hot
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oude Handelsverkeer der Stad Utrecht, waarop de Schrijver
nog em vierde zal laten volgen, waarin hij de oorkonden zal

mededeelen, welke tot de drie voorafgaande Stukken betrekkelijk zijn . In zijn Besluit, bl . 634, schijnt de Auteur
ons nog eenige hoop to laten, dat hij zijne vroeger voorgenomene taak zal volvoeren, om namelijk de geschiedenis
des handels van Utrecht tot aan bet begin der veertiende
eeuw, en dus bijna tot aan bet tijdperk, behandeld in bet
werk van den Heer BERG VAN II I D D E L B U R G : Het Hanaeverbond en de Nederlanden, voort to zetten. Hij beneemt
ons echter, bl . 635, die hoop voor een groot gedeelte, door
de opgaaf der moeijelijkheden, die hem in den weg staan,
en door de uiting van den wensch, dat de overgebievene
gaping door eene bekwamer en kundiger hand zal worden
aangevuld. 18aar wie zou toch beter dan Jhr . V A N A sC H V A N
w IJ c n tot zulk eenen arbeid in staat zijn ? Reeds de vlugtige blik, then hij, bl. 630-638, op dat tijdvak werpt ;
bet oogpunt, waaruit hij Utrechts geschiedenis gedurende
die vier eeuwen beschouwt, en de wijze, waarop hij ons de
grijze oudheid van Utrechts handelsverkeer heeft voorgesteld
in de drie voleindigde Stukken : dit ailes noopt ons, den geachten Schrijver aan to moedigen, in weerwil van alle hinderpalen, op den ingeslagenen weg voort to gaan, en onze
vaderlandsche Letterkunde met verdere vruchten van zijn
onderzoek to verrijken ; terwijl hij reeds zoo vele bouwstoffen
voorhanden heeft, en, met hoe veel bezwaren ook worstelende, altijd nog ligter dan iemand, die nog niets gereed
heeft, de oorspronkelijk voorgenomene taak zal kunnen voltooijen. In elk geval mogen wij ons ten minste in het bezit van bet tot dus ver geleverde verbeugen, en hebben
wij een overzigt van Utrechts handel sedert de vroegste, de
Romeinsche tijden, tot aan deszelfs hoogsten bloei in het
begin der twaalfde eeuw, waarna die luister langzamerhand, door de mededinging van andere steden en een aantal bijkomende oorzaken, begon to verkwijnen, zonder echter geheel verloren to gaan. Het werk is dus, zoo ras de
verwachte bijlagen zullen verschenen zijn, in een zeker opzigt een geheel ; schoon het steeds to bejammeren zal blijven, indien door den Heer VAN ASCII VAN w IJ c K zelven ook
bet overige van Utrechts handelsgeschiedenis, tot aan bet begin
der veertiende eeuw, niet mogt worden afgewerkt .
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Verhandeling over de oude wijze van strafvordering in Gelderland, Holland en Zeeland, voornamelijk in de XIIIde
en XIVde Eeuw, door Mr . L . PH . C . VAN DEN BERGH . To
Leiden, bii S . en J . Luchtmans. 18 .42. In gr. 8 vo. VI en
135bl .f1-40.

In zijn voorberigt

betreurt de Heer Mr . VAN DEN BERG H
en vindt bet opmerkelijk, dat de Nederlandsche regtsgesehiedenis zoo verwaarloosd wordt. De reden hiervan zouden
wij meenen to vinden in den verbazenden arbeid, then bet
bestuderen alleen van de nu nog in werking zijnde, of telkens nog to pas komende, wetten en verordeningen vordert .
Men denke aan onze nieuwe wetboeken met hetgeen daarover reeds geschreven is, aan de nog onmisbare codes met
de commentateurs er op, aan bet kolossale bulletin des loin
en bet dagelijks aangroeijende Staatsblad. Hoe weinigen
houden nu nog tijd over, om de oude regtsgeschiedenis to
beoefenen ! Gelukkig, dat de Heer V A R D E a B E R G H daartoe de gelegenheid heeft weten to vinden, en ons eene eerste proeve zijner navorschingen mededeelt, die wij door
meerdere wenschen achtervolgd to zien . Na de Inleiding
ontmoeten wij de volgende onderwerpen, aan elk van welke
een hoofdstuk gewijd is, als : de geregtsplaats, de geregtstijd, de teregtzittingen, de teregtstaanden, regtspleging in
de criminele gerigten, hofvaarten en appellen, vrijplaatsen,
en regt van gratie . Bij de mededeeling van hetgeen hem
gebleken is, geeft de Schrijver hier en daar zijne opmerkingen, b . v. bl . 29 :
Inamovibile oordeelaars, gelijk men
heb
ik
in
bet Duitsehe regt niet aangetrofthans spreekt,
maakt
de
Schrijver
oplettend op bet onderfen," BI . 45
medezweerders
en
getuigen . . De medescheid tussehen
(conjuratores,
eonsacramentales)
wazweerders of volgers
ren als bet ware de geregtelijke borgen der partij , voor
welke zij optraden, en volgden den eed des hoofdpersoons ;
it zonder dezen kwamen zij niet to pas . De eenvoudige geatuigen daarentegen stonden op zich zelve. Zoodanig getuiigenis bragt eene veroordeeling to weeg, tenzij die doordrie
anderen onder eerie wedersproken werd : maar de eed der
=medezweerders kon door den tegeneed der medezweerders
* van de andere partij niet krachteloos gemaakt worden ;
D
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vdeze laatste was beslissend . De getnigen zwoeren, dat zij
zelve gezien en gehoord hadden ; de medezweerders, dat
zij den eed Nuns vriends voor waar erkenden ." Bij de beschonwing van het regt van gratie zegt Mr. VAN DEN B E a G H ,
bl . 132 : , Bet gronddenkbeeld bij de Duitschers was dit,
dat de straf eene voldoening voor den beleedigde was ; nie, mand , dan deze zelf, kon die derhalve opheffen of verzachten. Maar tevens was de misdaad eene vredebreuk, en
a als zoodanig was ook de Staat, het algemeen (res publica)
-beleedigd ; waaruit volgde, dat beiden zamen het regt van
g ratie hadden, Diet elk afzonderlijk, tenzij voor zijn deel
• in de voldoening . Maar wanneer de misdaad tegen den
Staat of den summus .imperans, Diet tegen een van deszelfs
.leden gepleegd was, had ook gene alleen het regt van gra. tie . Indien men dit onderscheid in het oog houdt, zal men
=op geene tegenstrijdige bepalingen stooten, althans in then
∎ tijd, waarover wij handelen ."
Hartelijk hopen wij, dat de Auteur ons meerdere proeven
zal leveren, zoo belangrijk als de hier aangekondigde ; maar
dat hij dan ook iets naauwlettender op den stijl, dock vooral
op de punctuatie zij, welke wij, om den wit der verstaanbaarheid, hier en daar, in de medegedeelde uittreksels,
hebben veranderd . Door telkens (: of ;) to zetten, waar een
( .) beter zou zijn, geeft hij aan zijne volzinnen, soms van
vijf of zes heele of halve zinsneden, eene bovenmatige lengte, en vervalt tot eene duisterheid van uitdrukking, die hij
ligtelijk had kunnen vermijden.
A

Not bestaan van Geesten, en hunne working op de zinnenwereld, zielkundig verklaard en geschiedkundig gestaafd,
door Dr. T . N o a s . Naar het Hoogduitsch . Te Groningen, hiy P . S . Barghoorn . In gr . 8vo . VII en 198 bl.
f 1 - 80 .

H et behoort tot de opmerkelijke verschijnselen van onzen

tijd, dat, waar het ongeloof, aan de eene zijde, zooveel,
wat buitengewoon is op een godsdienstig grondgebied, tracht
weg to redeneren, de wetenschap der ziel- en geestkunde
zich waagt op eenveld, waar zooveel verborgens en geheimzinnigs wordt gevonden . Zelfs s T R A U s s ontkende Diet, dat
de zielen der afgestorvenen aan de levenden kunnen verschij-
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nen, en WEISSE vestigde, gelijk bekend is, op deze vooronderstelling, naar s P I N o z A ' S voorbeeld, zijne verklaring der
opstandingsgeschiedenis van onzen Heer . De ingenomenheid
met bet dierlijk magnetisme en somnambulisme is bij velen
in Duitschland, ook vooral na de belangrijke werken van
KEENER en KIESER, tot mode geworden .
Welk bet godsdienstig standpunt van Dr. NORK Zij, weten
wij niet . Maar de psychologische aanschouwingswijze, waarvan wij spreken, schijnt hij in alle opzigten to deelen . Hij
pat nit van de verschijnselen van bet dierlijk magnetisme,
om to bewijzen, dat de ziel, zonder behulp van zinnelijke
werktuigen, helderzien niet alleen, maar ook in de nabijheid en in de verte op anderen werken kan, en, voortbouwende op de natuurlijke verwantschap van bet dierlijk magnetisme met den dood, beweert hij, dat, gelijk de mensch
zich, in magnetischen toestand, bij levenden lijve op eene
verwijderde plaats vertoonen kan (??), en gelijk stervenden,
van verlangen naar afwezige geliefden vervuld, voor deze
zigtbaar of bloot pspchisch bemerkbaar kunnen worden, zoo
ook afgescheidene geesten zich aan den mensch bemerkbaar
kunnen maken . Een en ander tracht hij to staven door de
aanvoering van vele voorbeelden, waarvan sommige minder
bekend zijn, maar ook vele reeds in S T I L L I N G' s Theorie der
Geestenkunde en in S C a U B E R T R'S Nachtseite des 1Vaturlebens ontleend zijn . Ja, de Schrijver pat verder, en beweert, dat de zielen van afgescheidenen kennis dragen van
wat op aarde geschiedt, dat dooden woord houden, en dat
vroeger afgesprokene verschijningen na den dood werkelijk
hebben plaats gehad . - Ook worden de gewone bedenkingen : waarom zoo weinig menschen geesten kunnen zien,
waarom de geesten zich meestal des nachts ten 12 ure vertoonen, enz . bier min of meer beantwoord . En bet geheel
heeft de strekking, om bet geloof aan geesten en geestenverschijningen tot een zedelijk geloof to verheffen .
Ziedaar, lezer ! den hoofdinhoud van dit werkje . De belangstelling, die bet inboezemt, verdient bet bij alien, die
op bet gebied der hoogere Psychologie geene vreemdelingen
zijn . Wij zouden er een stelliger oordeel over durven vellen, wanneer en bet verband tusschen dood en magnetischen
toestand helderder was aangewezen, (hierop toch rust bet
geheele betoog) en de genoemde, benevens andere bedenkingen, grondiger waren weerlegd, en nicer historischekri-
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tiek en naauwkeurigheid had plaats gehad bij de mededeeling der geschiedkundige bijdragen . Maar voor de minste
gevallen worden voldoende bewijzen medegedeeld - andere
hebben innerlijke onwaarschijnlijkbeid (b . v . bladz. 176,
No . 2) - en bij de meeste zouden vragen to doen zijn, zelfs
dan niet gemakkelijk to beantwoorden, wanneer men de
theorie des Sohrijvers aannam . Maar oak dit laatste valt ons
moeijelijk . Immers, bet gebied van bet dierlijk magnetisme
bevat nog honderde raadselen . Is bet dan niet hoogst willekeurig, op dezen onvoltooiden groudslag terstond een antler
gebouw to willen optrekken? Is bet niet gebleken, dat
vele geestverschijuingen aan bedrog, andere aan de kracht
eener verhitte verbeelding zijn toe to schrijven ? Kan bet
ooit met zekerheid worden bewezen, dat een geval van zulk
een' aard niet louter nit de subjectieve dispositie des aanschouwers to verklaren was? Ja, zoo men al in bet afgetrokkene de mogelijkheid, en in enkele buitengewone gevallen de werkelijkheid van zulke geestverschijningen wilds
toegeven, mag bet dan wijs heeten, iets, wat slechts enkelen raakt, voor bet oog van duizenden bloot to leggen, die,
naar bet oordeel des Schrijvers zelven, oningewijd en onvatbaar zijn ? - Het gezond verstand onzer lezers moge die
vragen beantwoorden . En ieder, die door bet lezen van
dergelijke schriften zich verontrust gevoelt, moge zich hou-den aan de uitspraak eener hoogere wijsheid, ook in dezen
zoo waarachtig : s De verborgene dingen eijn voor den Heer
onzen God!"
E.
Over den Dood. Door Dr. F . T H E R E N I N . Naar hot Hoegdnitsch. To Amsterdam, bij J . C . Sepp en Zoon . 1841 .
In 8vo. 70 bl. f : - 75.

H

oewel wij aan langere en kortere vertoogen en leerredenen
over den dood geen gebrek hebben, kunnen deze drie predikatien van den Berlijnscben Hofprediker, door meer dan
eene vertaling reeds bij ons bekend, haar nut hebben . De
eerste prijst, naar Row. V: 12a, aan : hot denken aan den
dood ; de tweede, tot tekst hebbende Jes . XXXVIII: 1,
eene regte voorbereiding voor den dood ; terwijl de laatste,
volgens Openb . XIV: 13, hot zalig sterven duet kennen . De
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toon is hartelijk ; doch als Leerredenen zouden wij ze minder aanprijzen, dan als stichtelijke, nuttige vertoogen. Mogen ze doel treffen bij jongen en ouden ; voor der laatsten
oogen is de kloeke letter zeer gesehikt .
De Volksbode.
door 111r. C .

Een Tijdschrift tot nut van 't algemeen,
P . E . ROBIDE VAN DER AA en 0 . G . RELDRING .

Verde Jaargang. Te. Arnhem, bij Is. An. Nijhoff. 1841 .
In gr . 8vo, 192 bl. f 2 - 60.

V v ij gaan, door de aankondiging van dezen derden jaargang, voort, onze Lezers to herinneren aan den steeds omwandelenden en nutstichtenden Volksbode, die Diet ophoudt
zijne stem to doen hooren voor alles wat goed en braaf, wat
zedelijkheid en deugd bevorderend kan heeten . Hij heeft
dan ook in 1841 zijne task loffelijk volbragt ; en zij, die hem
uitzenden, voorzien hem met vele belangrijke stukken, die,
waar hij ze uitdeelt en een luisterend oor en geopend hart
vindt, iets goeds moeten achterlaten. Wat nit andere talen
hem geschikt ter verspreiding voorkomt, deelt bij mede, en
doet dit op zulk eenen populairen, onderhoudenden toon,
dat men met regt zeggen kan : de Volksbode heeft slag om
met menschen om to gaan . Alleen make hij bet nu toch
niet al to druk over de jeneverpest en de jeneverwering :
zon Lang en breed, veel en aanhoudend over hetzelfde onderwerp to spreken, wekt eindelijk dat belang niet meer,
dat men er zich van voorstelt . De eentoonigheid des onderwerps doet den indruk verloren gaan . Nu en dan weder
eens een wenk, een treffend voorval, eene ernstige waarschuwing, zal krachtiger uitwerking bij lezers en hoorders
doen, dan telkens op dat punt, op bijna dezelfde wijze, terug to komen. Niet dat wij de stukken, die hier voorkomen, dit kwaad betreffende, afkeuren : integendeel, zij zijn
nuttig, en mogen, zoo wij hopen, doel treffen ; maar om
een vierde van bet geheel dezes jaargangs hieraan te wijden, komt ons minder gepast voor . Goed is bet, dat hier
eens een woord gevonden wordt, dat niet alleen voor de
jeneverdienaars, maar voor de Champagnewijn - aanhidders
van passe is ; en de wenken aan hen, die, 6f op statelijke
soupes denzelven schenken, bf er tegenwoordig al mede dejeuneren (!) verdienen wel nadenken en behartiging . Wat
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van den jenever waar is, is niet minder waar van dergeIijke brasserijen en zwelgerijen : het erode draagt den last :
Van de stukken, die de Yolksbode ons aanbiedt, komen
ons die : het raadsel van den waren rijkdom, naar aanleiding van Spreuken XVIII : 7, en over de verpligting on den
schon des kwaads to vermijden, het belangrijkste voor. Over
de aankweeking, verhooging en duurzaamheid van het huiselijk geluk kan al niet veel nieuws meer gezegd worden.
Dat het huiselijk geluk onmisbaar altijd daar het bestendigst
bestaan moet, waar de Christelijke Godsdienst in waarheid
gekend en gehuldigd wordt, zal wel boven alle bedenking
zijn ; loch de vijf in dat stuk opgegevene redenen, hoewaar
ook op zichzelv', bevielen ons, in betrekking tot het onderwerp beschouwd, minder . Die punten zijn daarbij ook
schraaltjes bewerkt . Wij eerbiedigen de waarheid ; maar
dat tweede punt, het geloof in eenen volkomen Middelaar,
staat hier eenigzins vreemd tusschenbeiden : over het geloof
aan God en het vertrouwen op zijne wijze, vaderlijke en
liefderijke Voorzienigheid, dat anker op de zee van rampspoed en tegenheden, waarmede de huiselijke kring zoo vaak
to worstelen heeft, wordt geen woord gesproken.
De opgerakelde vernuftsvonken, ontleend aan spreukrijke
Schrijvers van vroegere eeuwen, schitteren nu en dan verrassend en schoon .
Wat ter bladvulling wordt gegeven, is, als zoo eene voorbijgaande, terloopsche toespraak van den Yolksbode, doorgaans zeer nuttig : zulke korte gezegden maken indruk . Rec .
kan niet wel, en hij zoude ook voor deze aankondiging to
breedvoerig worden, nagaan, uit welke Schrijvers hier en
daar zoo al de Aphorismen genomen zijn ; maar buiten de
spreuken en korte gezegden, zoo gepast in alle omstandigheden en betrekkingen van het burgerlijke en huiselijke
leven, welke HOOFT, SPIEGREL, CATS, DE ERUUIE en anderen leverden, herinnert hi j, om niet van B E a J A M I N F R A R KL I n to gewagen, aan wien de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen heeft gedacht, om, door de verspreiding van de keur
zijner Schriften, nut to stichten, den Volksbode aan het reeds
eene eeuw heagend werkje van s C a U T, Tweeduizend zinr#ke Spreuken en Sententien, waaruit vrij wat op to rakelen is, dat op zijn verder pad, om dezen en genen eens een
goed woord to zeggen, van dienst zoude kunnen zijn . Het
is hem zeer wel toevertrouwd, uit deze voorraadschuur het
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beste, smakelijkste en voor bet welzijn der ziele nuttige to
kiezen, b . v. dergelij ke
De zonde is Diet zoo hatelijk als de ontschuldiging derzelve voor God.
Hadden wij van binnen Been' oorlog, wij zouden buiten
meer vrede hebben .
Een dronkaard koopt voor zijn geld zotheid, ongezondheid, armoede, schande en eene knagende conscientie .
Ala de beurs ligt wordt, wordt het hart zwaarmoedig .
Die iets bewaren wil, bewaart nooit iets beter dan zichzelven en God in hem. - En meer andere .
Om van onze Engelsehe naburen Diet to gewagen, kunnen
wij den Volksbode, tot datzelfde doel, aanbevelen, wat bij
(om slechts sommigen to noemen) GELLERT, MENDELSsOHN,
ENGEL, HERDER, JEAN PAUL en PESTALOZZI wordtaangetroffen, en waartoe de Alemannia, oder Sammlung der schdnsten and erhab4nsten Stellen aus den Werken der vorzzzglichsten Schriftsteller Deutschlands, sur Bildung and Erhaltung
edler Gefiihle, handleiding geven kan . .I O H A N N C A S P A R
LA VAT ER ' S verzamelde en uitgegevene Lessen der Wijsheid
bieden hiertoe ook rijke stof ; terwijl wij den Volksbode wel
durven aanraden, eens in to zien de Keur van iVederduitsche Spreekwoorden en dichterlijke Zedelessen, uitgegeven
door J . F. WILLEMS . Wil hij bet proza dan eens met iets
dichterlijks afwisselen, zoo zijn b. v . de spreuken
Die een atnbacht heeft geleerd,
Krijgt de kost waar hij verkeert.
Veel verdoen en weinig winnen
Is 't verderf voor huisgezinnen .
Kleine winsten, wet gespaard,
Daar is 't dat men best mee vaart .
Na het spel
Twist en hel .
Wilt gij bemind en eerlijk levee,
Ik wil u dan een' regel geven .
Vier dingen dient gij wel to weten
Geleden onregt haast vergeten,
Ontvangen weldaen wel gedenken,
Geen mensch door aohterklap to krenken,
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En hebt gij lust uw leed to wreken,
Zoo gaat en betert uw gebreken,
Want eon, die betert zijnen staat,
Doet Teed den genen, die hem haat .
en vele, in dit bundeltje voorkomende, mogelijk niet ongeschikt .
En hiermede hebben wij nu over den afgelegden togt van
den Volksbode genoeg gezegd . Het ga hem wel ! De ontmoeting, die hij met ons op zijnen weg heeft gehad, beschouwe hij als eenen belangstellenden wenk, als eene minzame mededeeling ; vindt hij in het gezegde iets goeds en
dat nadenken verdient, hij doe er dan zijn nut mede ; en
hoewel hij nooit dan met welgevulde handen zijne driemaandelijksche togten aanvaardt, zoo mogen hem toch, door dit
onderhoud, nog eenige meerdere aanwijzingen gedaan zijn,
om den mensch aan zijne bestemming to doers beantwoorden,
welke, gelijk noZE6 MENDEL8S0NN zegt, deze is : de waarheid to kennen, de schoonheid to beminnen, hot goede to
begeeren en het beste to doen .
Proportie van hot menschel#ke Ligchaam, volgens nitmeting
op de Antieken, door A . G . VAN s c n o o N E. Te Amsterdam, by Weytingh en van der Haart. 1841 . In gr. 8vo .
24 bl. f 2- 25 .

Voor hen, die het belangrijke werk van den Heer

it . j .

in leven eerste Professor bij de Akademie der
schoone Kunsten to Antwerpen, naar zijne teekeningen in
steendruk gebragt en uitgegeven, bevattende studien en
beelden naar voorname Antieken, ten dienste van hen, die
de Teekenkunst beoefenen, niet bezitten, is deze uitmeting,
voor de kennis van de Proportion van het menschelijke Ligchaam, zeer dienstig . Alles, de Platen en de Verklaring
derzelven, beveelt zich door zuiverheid en duidelijkheid aan,
en voor de studie van hot menschenbeeld kunneu deze uitmetingen tot veel nut en gemak verstrekken . - Daar op
eene correcte teekening en oefening naar de Antieken niet
genoeg kan worden aangedrongen, zoo is iedere poging, en
Jus ook deze, om dezelve aan to wijzen en to bevorderen,
prijzenswaardig .
VAN B$ EE,
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Wij

hebben vroeger meermalen de aanmelding en korte
beoordeeling van eenige dezer soort van geschriften bijeengetrokken, en wenschen zulks ditmaal weder eens to doen .
Juist hebben wij er een negental aan to kondigen, hetgeen
alzoo met dat der Muzen overeenkomt ; waarmede wij nogtans in bet geheel niet zeggen willen, dat al deze Romans
de Zanggodinnen waardig zijn, gelijk uit ons versiag ook wel
zal komen to blijken . Omdat wij geene de minste keus hebben in de volgorde, laten wij de Schrijvers (er is eene
Schrijfster bij) alphabetisch defileren .
De eerste plaats komt diensvolgens toe aan
De Voorspelling van Libussa . Geschiedkundig Romantisch
Tafereel, van L . BECHSTBIN . Naar den tweeden Hoogduitschen Druk . 11 Deelen . Te Amsterdam, bij P . J .
W . de Vos. 1841 . In gr . 8vo. Te zamen 432 bl . f 4-80 .

D

eze Roman, die aan een gedeelte van de geschiedenis
der Hertogen van Boheme in de llde eeuw wordt vastgeknoopt, is niet zonder levendigheid .geschreven . Dat hij in
bet oorspronkelijke twee (of welligt meer) uitgaven beleefde,
is echter aan geene uitstekende voortreffelijkheid van bewerking to danken ; veelmeer, denken wij, aan den naam des
Sehrijvers, die thans in de mode is, gelijk vroeger R E L LS T A B en nog vroeger s P I N D L B R en anderen hunnen tijd gehad hebben . Het is er echter mede zoo als met den naam
van vroeg opstaan, want wij zien niet, dat dit verhaal iets
bijzonders boven vele andere heeft, en vinden er dat meesterstuk niet in, dat de Vertaler er in aantrof . Onze natie
is, gelooven wij, nog niet zoo hoog ingenomen met allerlei
ijselijkheden, listen en gruwelen ; bet wonderbare wordt
hier en daar gebezigd zonder latere opheldering, zoodat de
Roman op eenige plaatsen nagenoeg op bet gebied der eerzame 11foeder de Gans treedt ; en de eigennamen mogen zoo
Boheemsch zijn, als zij willen, onze keel kan ze niet uitspreken, b. v . Wrsch . Op de kennis, zeden en gewoonten
der elfde eeuw wordt ook nog al eens inbreuk gemaakt ;
zoo gelooven wij niet, dat een edelman van then tijd zooveel kennis van de apocryphe Bijbelsche geschiedenis gehad
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zal hebben, om to kunnen zeggen : . De Bohemers zullen
,ow toch geene Judith zenden, gelijk de Joden tot Holofernus." (D . II . bladz . 134) . Evenmin beeft eene Boheemsche
vorstin toen kunnen zeggen : . Niet als om de Grieksehe
.Helena zullen om mij steden en dorpen vernield worden ."
(D. 11 . bladz . 135.) In bet getrouw in acht nemen van zulke
schijnbare kleinigheden zit bet fijne van den Historischen
Roman meer, dan in eenige liefdesgevallen, situation, zonderlinge lotgevallen, en dergelijke, aan een gedeelte der
geschiedenis to verbinden . Van alles, wat de gesehiedenis
uit een Romantisch oogpunt bruikbaars aanbood, heeft BE CU8 T EI N niet eens gebruik gemaakt ; b. v. dat J U T R A den togi
naar bet leger des Keizers tot bet beproeven eener verzoening gedaan heeft met haar kind, waarvan veel partij ware
to trekken geweest . Toen de Schrijver zeide (D . II . bladz .
148) : . de matte blikken des ouden Boleslavs begonnen zich
ate verlevendigen," vergat hij, reeds Lang verhaald to hebben, dat dezen Vorst de oogen waren uitgestoken ; en wat
dies meer zij .
De vertaling is niet boven berisping. Dit punt beroerende,
(aanrakende, berithrende, D . I . bladz. 4), kunnen wij niet
nalaten op to merken , dat verscheidene Germanismen zich (elkander, sick, D . II. bladz. 189) hier ontmoeten , zoodra het boek
zich opent (sick offnet, geopend wordt, D . II . bladz . 122) en dat
Rec. to zeer zijne moedei taal lievende (liebende, beminnende, D . II . bladz . 37) is, om to wenschen, dat de Vertaler
zich andermaal in de armen des lasters (Laster beteekent
ondeugd, D. II . bladz. 42) werpe, met (D . I . bladz . 196)
eene nederige maagd to schrijven, waar hij, bet Hoogduitsche niedrige 111agd voor zich hebbende, geringe dienstbode had moeten vertalen, en van nederige geboorte (D . I .
bladz . 198) to spreken, waar hij eene lage, onedele bedoeld vond.
Weilde de blikken (D. II. bladz . 44) is eene dubbele fout .
Eene kluchtige misstelling vindt men D . I . bladz . 217 : . Een
a verschrikkelijk schoon sped hood zich aan bet oog des Rid. ders ." Dit schoon spel bestond daarin, dat Brie kamerheeren aan de poort waren opgehangen . Het zal das wel schouwspel moeten zijn. Wat besteedt men toch weinig zorg en
naauwkearigheid aan bet uitgeven van zulke vertalingen van
zulke boeken . Nu, bet eene past bij bet andere.
Beter is
EOEKRESCII . 1842 . No . 12 .
N n

551

VERTAALDE ROMANS .

De Gouvernante ; door de Graven VAN BLESSINGTON . Naar
hat &nge1sch . To Amsterdam, bii J . D . Sijbrandi . 1842 .
I n gr. 8vo : 309 bl. f 3 - 20.

D

eze Gouvernante is een fatsoenlijk meisje, in weelde opgevoed, maar door bet verlies van haar vaders vermoa n
genoodzaalct, zich door de opvoeding van kinderen een bestaan to verschatlen ; to meer, daar zij niet tot last wilde
zija, eerst van eene tante, later van eenen edelen Kwaker,
die de hulpelQoze wees opnam en verzorgde . Zij komt in
verschillende huisgezinnen, van welke sommige, vooral bet
eerstQ en laatste, niet met zeer uitlokkende kleuren worden
geteekend ; en wanneer, zoo als bet schijnt, de Schrijfster
rich tea doel beeft gesteld, bet lot dier ongelukkige couvernantes to teekenen, over welke a aN A T N A N in zijne ffaarlewsche Courant zoo waar en zoo aandoenlijk spreekt, dan
heeft zij, zonder de zaak to overdrijven, haar oogmerk bereikt . Een aanzienlijk edelman, die de Gouvernante reeds
in hare eerste betrekking leerde kennen en beminnen, wordt
ten slotte haar eehtgenoot, nadat, volgens een zeer gemakkelijk middel der llomaneehrijvers, een rijke oom in Indict
haar een groot vermogen heeft nagelaten . Nieuws van vinding of voorsteJling is in dezen Roman weinig ; hij boeit niet
stark, maar verveelt ook niet . De Schrijfster kent de Engelsehe zoogenoemde . fatsoenlijke wereld van nabij , doch
kan zich ook in de mindere klassen der maatschappij goad
verplaatsen . Het verhoor b. v. Van n E N I S O ' L E A K Y, bij den
vrederegter, is uiterst natunrlijk geteekend . Het een en
ander, vooral bet tusschen de hoofdpersoon en Lady A X nI NsTEa voorvallende, zou men: minder waarschijnlijk kunnen
aehten . Stijl en vertaling geven tot geene bijwndere aanmerkingen aanleiding .
Een' nieuwen Roman van eenen der bekendste Sehrijvers
van den tegenwoordigen tijd treffen wij aan in
De Familie Beaufort, of nacht en morgen in hat menschel jk leven ; naar het Enyelsoh van x. L. B FL W E R. III Beelen . Te Ainssterdam, bij p . N. van Kampen. 1841 . In
gr. 8vo . To zam en 837 bl. f 8 - 50.

H et talent van

siLwRR, waardoor hij zich eene Europesche vermaardheid heeft verworven, verloochent zich in dit
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work wederom in geenen deele . Ofseboon zijne karakters
niet altijd nieuw zijn, maar dikwijls vele overeenkomst hebben met die, welke hg vroeger heeft ten tooneele gevoerd,
en, gelijk de Vertaler wel opmerkt, F A N N Y in dezen Roman gednrig NYDIA nit de laatste dagen van Pompeji herinnert .; zoo weet deze Engelsehman altijd to hoeijen, en,
in tegenstelling met de meesten zijner landgenooten, is hij
bijna nooit langwijlig . Veel behoeven wij overigens van deze
familiegeschiedenis niet to zeggen . Goede waar prijst zichzelve, en dat nog meer, wanneer bet voorkomen zoo net
is, als waarvoor de nitgever heeft gezorgd . Men achte dit
niet to gering. Het oog wil, naar het spreekwoord, ook
wat hebben, en een werk van smaak behoort met smaak to
worden voorgediend.
Len geheel andersoortig book is :
Darcy. Door Kapitein G L A s c o c K. Uit hot Engelsch . II DeeIan. Te Medemblih, b# L . C. Vermande. 1841 . In gr.
8vo . Te zamen 400 bl. f 4 -

E

en Zeeroman , in den trant van e o o r a a en anderon ; wet
niet geheel vrij van de langdradigheid, waarmede men ook
bet levendigste onderwerp, en levendig is inderdaad het
scheepeleven, uitputten kan, maar over bet geheel zeer
onderhoudend geschreven. De ontknooping der geschiedenis, de vlugt der hoofdpersonen, de verwisseling van DAac Y's vader met een ander, enz. i s wel wat al to zwaar om
to gelooven ; maar men moet in deze soort van schriften
het .lief al le laauw lemel, son Mijlheer do Kapiteil zoLT'AGIIE zeggei ." Hij vergeet echter wel eens zijn spraakgebrek, en noemt nu en, dan de n . Maar waarom moet de
kok, die op het vignet van bet Iste deeltje de s aalgebralde
soep zit optevretel," een neger zijn ? Dit schijnt ten gevolge van een misverstand ten opzigte van den tekst to wemen. Er staat : -do kok was reeds eon man van de kleur" ;
D. I . bladz. 160. Doch dit wil niet zeggen,, dat hij een
neger was ; sulks son niet passen op het voorafgaaude : . De
schuldige word nn door den korporaal in de kajuil gehragt .
Het gelaat van den kek onderging geene verandering ;" dat
wil zeggen : hij zag reeds rood ten gevolge van zijn beroep,
en bloosde tins niet van verlegenheid .
Als historisch Romansthrijver van eene zeer vruchtbare
Nn 2
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en vlugge pen heeft zich in de laatste jaren doen kennen de
Schrijver van
De Part#ganger . Een Verhaal uit de Godsdienstoorlogen in
Frankrjk ; naar het Engelsch van G . PAINE RAINSFORT
JAMES, Esq .
Te Amsterdam, by 3 . C . van Kesteren .
1841 . In gr . 8vo. 352 bl. f 3 -

H

E x R I D E e R R O x S, de partijganger, hoofdpersoon in dezen
Roman, is een krijgsman, die gedurende de Godsdienstoorlogen in Frankr#k in de zestiende eeuw, onder den Prins
VAN CONDE en den Admiraal DE COLIGNY, in het Protestantsche leger tot eenen hoogen rang opklimt. Bet verhaal
zijner lotgevallen en ontmoetingen eindigt, als naar gewoonte, met het huwelijk van dezen held der geschiedenis met
de beminde zijner jeugd, en met beider ontkoming aan de
gruwelen van den Bartholomeus - nacht . Het verhaal is niet
zoo langdradig, als men dat vooral van bet begin der Romans van JAMES gewoon is . De vertaling wordt ontsierd
door eenige taalkundige onnaauwkeurigheden, gelijk de verwisseling van dan en als, van lag en legee, enz .
Wij stappen van bet gebied der geschiedenis over op dat
der verdichting, en nit Frankrgk naar Engeland, met :

De haat eener Moeder. lVaar het Fransch van M I C U E L M A $SOx.
II Deelen . Te Amsterdam, by M . H . Binger .
1841 . In gr. 8vo . To zamen 535 bl. f 5 - 40 .

De Schrijver van dezen Roman, door zijnen

Thaddeus de
herrezene aan onze landgenooten bereids niet ongunstig bekend, drukt in de opdragt aan zijnen vriend S A I x T I x E
(Schrijver van den fraaijen Roman : Picciola) den wensch

nit, dat hij een nuttig boek geschreven hebbe . Wij gelooven, dat hij zich daarmede mag vleijen, en dat de vertaler,
die den titel : do haat eerier moeder - gepast, maar van
eenen onaangenamen indruk - voor den oorspronkelijken
une couronne d'dpines heeft in de plaats gesteld, bij velen
dank zal behalen, dit welgeschreven boek in onze taal to
hebben overgebragt . De geschiedenis, ofschoon in gang en
knoop genoegzaam de aandacht levendig houdende, is vrij
eenvoudig, doch de verhaaltrant zeer belangwekkend, en
met eene levendigheid van vernuft, van wendingen en op-
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Enerkingen doorweven, waarin, men zegge wat men wil,
de Franschen toch maar uitmunten . De karakters zijn zeer
Hoed geteekend . Dat van den hoofdpersoon, een trotsch,
eigenzinnig genie, die zich allerlei losbandigheid veroorlooft, omdat hij meent, dat zijne dichterlijke gaven hem
daartoe vrijheid geven, maakt een scherp contrast met den
bescheiden, beminnelijken DAVID S A v I o u H, die zichzelven
geheel voor anderen opoffert, tot overdrijvens toe, waardoor dan ook vele rampen ontstaan, die, bij mindere overdrijving van een op zichzelf edel gevoel, zouden zijn achtergebleven . In JANE ' s voorbeeld ziet men, hoeveel beter
eene verstandige, bedaarde genegenheid in bet maatschappelijke leven tot waar geluk brengt, dan die opbruisende,
onberadene drift, die men met den naam van liefde bestempelt . Meer zou bet ons bevredigd hebben, wanneer bet huwelijk tusschen RICHARD en JANE Diet ware tot stand gekomen, de laatste de echtgenoote van DAVID geworden, en
de verdere loop der gebeurtenissen voorgesteld, als haar
doende zien, hoeveel gelukkiger zij nu was, dan bet involgen van onberedeneerden hartstogt haar zou hebben kunnen
maken . Maar elk heeft zijne wijze van zien, en anderen
znllen van oordeel zijn, dat JANE wel verdient, voor hare
ligtzinnigheid gestraft to worden . Dat vinden wij ook, maar
bejammeren, dat de arme DAVID or in deelt .
De overzetting zou meer to prijzen zijn, indien zij vrijer
ware van Germanismen ; een zonderling verschijnsel in een
uit het Fransch vertaald boek . Betrachten voor beschouwen
op ontelbare plaatsen, beroeren voor aanraken, bodem voor
grond, verdacht voor verdenking, gewisse voor zekere (b . v.
zij stelde er eenen gewissen roem in) enz . enz . Wat is dat
nu ? onkunde der taal ? onachtzaamheid ? of bet in Holiandsche woorden overbrengen van eene Hoogduitsche vertaling ?
Van Germanismen krielt eveneens
De nieuwe Caesar . Een geschiedkundige Roman, naar het
Hoogduitsch van r . S T O L L E . II Deelen . Te Groningen,
bij R. J . Schierbeek, Jr . 1841 . In gr . 8vo . Te zamen
703 bl . f 6 - 80 .

1'Vij noemen slechts : omwisselen (van geld), D . I . bl . 29 ;
moest ik 500 Francs gebruiken, (ongetwijfeld staat in het
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oorspronkelijke brauchte ich, had ik noodig) D . I . hl . 32 ;
disch, tale], a id . b i . 43 ; het weder maakt 9nij zorg, (ik ben
bekommerd over bet weder) aid . bl . 149 ; z# leve hoog (lebe
hock) aid . bl . 236 ; geld betrachten (besebouwen), D . II . hi .
309 enz . Verstaat de man geen Aollandseh ? of geen Ioogduitsch ? of geen van beide ?
Naar wij moeten ook iets van bet werk zeggen . Even als
in de Romans : het Saar 1813, en Elba en Waterloo, van
denzclfden Schrijver, zoo ook is hier een gedeelte van NAP o L Eo N's leven de hoofdzaak, waaraan eene familiegeschiedenis wordt vastgehecht . Een even vurig bewonderaar van
den Franschen Keizer betoont S T 0 L L E zich hier ; zijne ingenomenheid grenst aan afgoderij, en dit zal geene algemeene
goedkeuring vinden, gelijk bet ook de onze niet Kond, hoezeer de gloeijende afkeer van den buitengewonen man,
-waardoor zich onze natie in en nog fang na 1813 kenmerkte,
eenigzins bedaard zij. De hoofdtooneelen nit NAPOLEON' S
]even zijn. : de legerplaats to Boulogne (1804), waarbij onder
anderen bet in zee zenden der vloot, zoozeer ontraden door
den Admiraal E s o i x, wiens geoefend zeemansoog eenen storm
zag opkomen, welke aan zoo vele zeelieden door 's Keizers
eigenzinnige dwaasheid (die zelfs een S T O L L E niet kan vergoelijken) bet ]even kostte ; fraai is in dit gedeelte des werks
de beschrijving der eerste uitreiking van bet legioen van eer
(15 Augustus 1804) ; voorts : de Erooning, die meesterlijk
beschreven wordt, en Austerlitz, welke veldslag insgelijks
als voor de oogen der lezers geschilderd staat . Niet alleen
bet openbare, maar ook bet huiselijke leven van Keizer
NAPOLEON wordt met uitvoerigheid en hooge ingenomenheid
beschreven ; tot bet laatste laat de Schrijver den bekenden
kamerdienaar CONSTANT in aanraking komen met zijne verdichte personen, aan welke de eerste bet een en ander
verhaalt .
De schrijftrant is zeer levendig en onderhoudend . Men
zal, als gezegd, op verre na niet overal instemmen met bet
oordeel des Schrijvers over den buitengewonen man onzer
eeuw, een' der buitengewoonsten van de Gesehiedenis ; en
althans niet met hem des Keizers , heilige spaarzaamheid van
bet ]even zijner soldaten" prijzen, daar NAPOLEON juist
door geene menschenlevens to ontzien, en drommen op drommen to stapelen, zijne meeste veldslagen gewonnen heeft.
Dat de Vertaler, D . 11. bladz . 305, het zevengesternte des
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0rions heeft laten staan, bewijst, dat hij geen ash-onomist
is. lNu, dat behoeft ook niet ; maar Orion heeft hot onge'
iuk, dat vooral Romanschrijvers en Poeten somtijiis zoo won'
derlijk met hem omspringen (*), dat een Vettaler er wel
iets van behoorde to weten.
Wat oest-penning is, D. 1, bladz . 150, weten WIj niet .
hot titelvignet van hot eerste Deel stelt N A P 6 t it o x voor aatl
hot strand to Boulogne gedurende den storm, waarvan wij
straps spraken . Volgens den tekst moest de wind naar het
land toe waaljen ; volgens het plaatje waait hij naar zee : volgens den tekst moest A A P o t E o N blootshoofds stean, *Want
de storm had zijn' hoed weggesleurd, even als had de Oceaan
eon teeken zijner dwaze vermetelheid (em ter redding in
tee to steken, toen het to laat was) willen ternghonden" ;
op hot plaatje heeft de Keizer het beroemde driekantje op.
Ons oog valt dear ttog op de laattte bladzijde van het eerste
Deel . Is het gesehiedknndig waar, dat rvtroN zijne onto
dekking aan NAPOLEON medegedeeld heeft, deze or en
groot belang in stelde, maar op hot eeriparig afkeurend rapport van eene beeoemde Commissie de zaak liet varen, sehoon
ook nog daarna vermoedende , dat or iota groots achter stale ?
Zoo ja, dan is het merkwaardig, en wat er gebeurd ton
zijn, indien N A t o L E o N stoombooten en -moral Apoorwegen
gekend had
dit levert heel stof tot nadenken . Naar zulks
komt niet to pas in eene beoordeeling van eenige Romans ;
waarom wij terstond treden tot

Be Herberg op do heide . Tafereel uit do Geschiedenis van
Ierland, van L . sTORCR . Naar )rot Hoogduitsch, door
III .Deelen . To Arnhem, bij
STEENBERUrEN VAN moon .
G . van Eldik Thieme . 1841 . In gr. 8vo. 'To semen 922
bl .f8-70 .
In dit verhaal sjteelt de rampzalige tdestand der leren en
de herhaalde opatand aldaar, 1796-1798, de hoofdral. Wij
hebben alle medelijden met de rampen, waarander dat eiland
(*) Onder anderen laat de Schrijver Van Broederhaat en
Wraakzucht, of de belegering van Rotterdam, den Orion
(dien hij in Arion herdoopt), in den nacht NE . van den 17
Junij ! ! als een Cesar op zijnen troon pralen . Zie dat werk,
D . III, bladz . 221 .
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door de sinecures der rijke Engelschen zucht, en met de
armoede, die daar gedurig toeneemt, waartegen de emancipatie der Katholijken, zoo als wel to voorzien was, niet
veel heeft kunnen doen . Maar zulks neemt niet weg, dat
wij dozen Roman verbazend langdradig hebben gevonden .
Enkele tooneelen, gelijk b . v. bet oproer to Dublin, en de
vermeende vermoording van den Lord- Stadhouder, en sotnmige beschrijvingen, zoo als van de Giants-Causeway in bet
tweede Deel, zijn fraai . Tot bet vervelende draagt de alleronaangenaamste stijl niet weinig bij . Wij halen slechts
eene zinsnede aan ; dezulke zijn overal to vinden : . Meer
somber, dan weemoedig gestemd, had hij eindelijk de poort
,,van bet park bereikt en trad door de reeds herfstachtig
gekleurde wandellanen naar eenen kleinen heuvel, van welken hem onder eene hooge groep boomen, die in bet me=lancholische maanlicht was gehuld, hetwelk de statigheid
.van zulk een oord niet weinig vermeerderde, bet witte
marmer tegenschemerde, waaronder bet stoffelijke overblijf. .sel van zijnen vader rustte, terwijl aan bet einde van den,
naar hot gedenkteeken leidenden, hoofdweg de torens en
tinnen van bet Gothische kasteel zigtbaar werden ." D . I,
bladz . 29 .
Zonderling is bet, dat in doze geschiedenis, die in het
laatst der voorgaande eeuw zou hebben piaats gebad, aan
eenen officier in den mood gelegd wordt (D . II, bladz. 101) :
Denk niet minder aan bet gezegde van onzen grooten zeeheld : . Engeland verwacht, dat ieder zijn' pligt zal doen ."
Men weet intusschen, dat NELSoN dit beroemde gezegde
eerst in 1805, bij den aanvang van den zeeslag bij Trafalgar, geuit heeft . Hot gezegde zelf komt nog op meer plaatsen voor, maar minder bespottelijk, omdat N E L S o N er alleen
hier bij genoemd wordt .
De pen van den Heer STEENBEBGEN VAN Gooa had ons
eene zuiverder overzetting doen verwaehten . Wij ons wederzien (D . I, bl . 30) ; welving van bet voorhoofd (ald . bl .
100) ; vierdag (ald . bl . 159) ; zich bemoe#en (voor zich bezig
houden) met iets to verrigten, (D . 11, bi. 120 en eld.) ;
vroegmaal voor ontb~t (D . III, bl . 189 en eld.) zijn tastbare
Germanismen .
Wij eindigen met eenen Roman, welks Schrijver zich, nick
neemt .
11
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Antonio Garillas, de Rooverhoofdman uit do Pyreneen .
Sehetsen uit den laatsten Spaanschen Burgerkrijg . alit
hot Hoogduitsch . Te Gouda, bij G . B . Tan Goor . 1841 .
In gr . 8vo . 294 hl. f 3 -

Z

eer onderhondend geschreven, en niet overal zoo belagchelijk, als, de aanteekening bladz . 87, waar wij leeren,
dat de muilezel bet mannetje van bet muildier is ! !
Eene fraaije beschrijving van den Fandango-dans, die ons
bleek, uit dit book, bladz. 135 volg., to zijn overgenomen,
lazen wij v66r eenigen tijd vertaald in een onzer Tijdschriften . Eene misstelling van den Schrijver, of van den Vertaler, is bet, dat bladz . 284 de gemalin en dochter van eenen
hoofdoflicier van Don C A R L o s dienstboden van diens gemalin
genoemd worden ; bladz . 293 staat beter : hofdames .
Met taalfouten en Germanismen is bet weder raak . De
vertaling komt kennelijk nit de hand van eenen onbedreven
brooder van bet gild . Leeft wel, bl . 267 ; bejegenen (voor
ontmoeten), bI . 109 ; gij weet, hoe het iemand bevalt (wie
es einem gefallt, hoe iemand to moede is), wanneer hij den
strik reeds om zijnen hals voelt, bl . 188 ; had hg rich
hulzne zaak aangenomen (hatt er sich ihre Sache angenommen, had hij de verdediging hunner zaak op zich genomen),
bl . 238 ; bet zich openen van deuren, bl . 282, en vensters,
bl . 258 ; de vrouwen in , hunne vertrekken blijven, bl. 75 ;
sed, ohe! jam satis. Zulke domme fonten verrukken, om
met bl . 237 to spreken, bet oog door de aangenaamste
geuren !
Hot beige onze Lezers niet, dat wij ditmaal eens lets meer
van de vertalingen hebben gezegd en hier en daar bet verkeerde aangewezen . Men schrijve dit niet toe aan vitzucht,
of lust om op kleinigheden to vallen . Vertaalde Romans
komen in allerlei handen ; overzettingen, met Germanismen
opgevuld, helpen, meer dan velen misschien denken, de
zuivere Nederlandsche taal bederven. Daarom houden wi$
bet niet voor ongepast, zulks eens aan to wijzen, en er tegen to waarschuwen . Daarom eindigen wij dit verslag met
hot overschrijven van een paar zinsneden nit de doorwrochte
Verhandeling van den Heer W. D E C L E R C Q, over den invloed
der vreemde Letterkunde op de ooze, bladz . 315 volg. =Er
wordtt over den invloed van Duitschland op onze taal ge-
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klaagd, vooral in die geschriften, die, onder den naam van
vertalingen nit bet Hoogduitsch, hunnen loopkring bij de
talrijke Leesgezelschappen volbrengen, om eindelijk in de
. vergetelheid to verzinken , en in een volgend jear door
. soortgelijke gewrochten weder opgevolgd to worden . . . .
. Diegenen under de Duitsche Schrijvers, die bet ongeluk
• hebben om in handen der gewone Vertalers to vallen, moeten op do grofste mishandelingen staat maken . Niets is or
• toch gewoner, dan zich door de schijnbare gemakkelijk.heid, welke eene dergelijke vertaling aanbiedt, to laten
wegslepen ; doch de ware Taalkenner weet, welk hot on.derscheid tusschen beide Talon is, en dat geene overzetg misschien moeijelijker is, dan die van zuiver Hoop
ting
*in zuiver Nederduitsch . . . . Gemakkelijk ware bet, uithet
.groot getal van dagelijks uitkomende boeken, menigvuldige voorbeelden bij to brengen van dat ellendige woored vertalen nit bet Hoogduitsch, en de menigvuldige
• elijke
wanstaltigheden op to merken, welke daaruit ontstaan .
Men behoeft slechts daartoe dergelijke beckon op to slaan,
• om terstond deswege overtuigd to worden . Ja, in dit op. zigt is de invloed van Duitsohland verderfelijk geweest ."
Deze opmerking zij niet geheel nutteloos voor onbedrevene
Vertalers en min voorzigtige Uitgevers !
.

De Schieringers en de Vetkoopers, Romantisch-dramatische
Tafereelen uit de Geschiedenis van Friesland, in de X Vde
Eeuw ; door Mr.
den, bij G . T. N .
f 2-80 .
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In gr. 8vo . 213 bl.

VAN B ALAS A E L , schoon zelf geen Fries van geboorte, behoort onder de ijverigste voorstanders en beoefenaars van Friesche Geschiedenis en Oudheden . Hij maakt
doze studie dienstbaar aan zijne liefhebberij voor tooneel=
pokij, en verscheidene stukken, door hem in bet licht gegeven, zijn aan de Friesche Geschiedenis ontleend . Ook in
den bundel, die voor ons ligt, is dit bet goval, en de bekende twisten tusschen Schieringers en Vetkoopers hebben
den dichter de stoffe gegeven tot zijnen tegenwoordigen dramatischen arbeid . Hij heeft bet hooge treurspel verlaten en
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zich tot bet dusgenoemde historiespel bepaald ; gelijk men
dat van den grooten s H A x S P E A a E kent. Hij bestemde ze
niet voor bet tooneel ; iets vreemds altoos voor dramatische
dichtstukken, die, zoo bet Rec . voorkomt, daarvoor altijd
bestelnd en geschikt moesten zijn . Doch wij hebben Been
rep, om van den dichter iets anders to vragen, dan hij
heeft willen geven, en moeten zijne stukken uit bet standpunt beschouwen, waarop hij zelf ons heeft geplaatst . Wij
verwaehten dan ook hier niet dat hoogere in poezij en bedoeling, hetwelk bet treurspel kenmerkt ; wij zoeken niet
naar bet vrees en medelijden opwekkende, dat de zedelijke
schoonheid der tragedie uitmaakt . Het onderwerp zelf is
geheel veranderd ; eenheid van handeling, ja, wordt gevorderd, maar bet is eene eenheid op veel uitgebreider
schaal ; zij bepaalt zich tot de eenheid der historie ; bet
moet een afgesloten deel der geschiedenis zijn, niet nit
die geschiedenis zelve eene bepaalde, afgezonderde handeling. Groote vrijheden ten aanzien van tijd en plaats worden
vergund, en de dichter brengt ons van bet eene deel des
lands tot bet andere naar willekeur over, en laat dagen,
woken en maanden tusschen bet eene tooneel en bet andere, althans tusschen bet eene bedrijf en bet andere, verloopen . Hot historiespel wordt dus eene gedramatiseerde
voorstelling van bet eene of andere belangrijke gedeelte der
geschiedenis, vooral wanneer, gelijk hier geschiedt, historische trouw op den voorgrond staat, en zelfs een wijsgeerig overzigt van de wijze, waarop Friesland aan de Hertogen van Saksen gekomen is, bedoeld wordt .
Men zon kunnen vragen, of dit laatste doel aan de bewerking der stukken, als drama's, niet geschaad heeft, en
of bet dichterlijke onder bet historische niet wel eens wat
veel geleden heeft . Over bet algemeen cehter heeft Rec . deze
stukken met veel genoegen gelezen . Het dramatiseren der
geschiedenis is den Heere VAN H A L Ei A EL zeer goed toevertrouwd ; hij houdt do aandacht en belangstelling bezig,
schrijft, gelijk bekend is, zeer goede verzen, teekent de
karakters met juistheid af, en bezit alzoo vele vereischten,
die hem in zijne onderneming moeten doen slagen . Niemand, die eenigzins met de geschiedenis bekend is, en zich
in den tijd weet to verplaatsen, zal dan ook deze stukken
onvoldaan ter zijne leggen . Men zal niet verwachten, dat
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Rec. van deze stukken eene dorre schets zal geven . Zijne
lezers zouden daaraan weinig hebben, en de dichter zou zich
kunnen beklagen, dat daardoor een slecht denkbeeld van
zijne historiespelen word gegeven . Hot eerste draagt den
titel : de twist om Bolsward ; bet tweede speelt vier jaren
later en beet : Friesland in 1498 . In beide speelt GosLIEK
JON G H A H A de hoofdrol ; en beide behooren tot elk ander,
omdat men in bet laatste vervuld ziet, wat men in hot eerste
reeds heeft zien voorbereiden, de vestiging van bet gezag
des Saksischen Hertogs in Friesland, ten gevolge van de list
en baatzucht van J o N G H A M A , die geene offers, zelfs niet dat
van de onafhankelijkheid des vaderlands, to groot rekende,
zoo hij zijn doel, heerschappij voor zichzelven, slechts bereiken mogt.
In bet karakter van dozen G O S L I E K J O N G H A H A k omt bet
Rec . voor, dat eene der poetische fouten dezer stukken gelegen is . Geschiedkundig moge bet getrouw zijn geteekend ;
als hoofdpersonaadje voldoet hij niet . Hij boezemt geene genoegzame belangstelling in . Egoisme en baatzucht is de groote
karaktertrek, die hem kenmerkt . Maar deze doet hem dikwijls eene zoo ellendige rol spelen, dat men zich met onwil
van hem afwendt, en in zijne laagheid zelve is niet genoeg,
wat belang inboezemt . Uit een dichterlijk oogpunt beschouwd,
is dus dit karakter mislukt . Dit heeft, dunkt ons, op de
teekening ook van andere personen eenen nadeeligen invloed
gehad, en b. v., zoo hot Itec. voorkomt, aan bet karakter
van B O c K B H A R I N R H A iets weifelends gegeven . Hot is, alsof de dichter gevoeld heeft, dat deze veel meer, dan zijn
zwager GOSLIEK, de belangstelling moest trekken, en dat
-hij daarom zichzelven bedwongen heeft, en hem zooveel
inogelijk weder op den achtergrond heeft zoeken to brengen ;
hetgeen vooral in bet tweede stuk plaats heeft . Zoo kan bet
ook geschiedkundig waar zijn, dat F O O C K. E L H O T T IN G H A
eerst aan T J E R C K J U W I N G H A verloofd is geweest , en naderhand de vrouw is geworden van J u w B o T N I A ; voor de poetische schoonheid van bet drama is deze afloop toch niet
gunstig, en zoo getrouw behoefde de dichter zich toch ook
wel niet aan de geschiedenis to binden .
Op bet voorbeeld van S H A H S P E A R E heeft de Heer VAN
H A L H A E L do poezij bier en daar met proza afgewisseld, en
dat wel daar, waar de ten tooneele gevoerde personen lie-
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den uit bet yolk zijn, en dus eene minder deftige taal moeten spreken . Deze vermenging van poezij en proza, in bet
eigenlijke treurspel stellig of to keuren, is in bet drama
misschien minder verwerpelijk . Gemakkelijk evenwel is bet
Diet, om dit proza op eene goede manier in bet gedicht in
to vlechten . S R A K SP E A R E was vooral Diet minder blijspeldichter, dan tragicus, en wist aan die prozaische tooneelen
eene levendigheid, geestigheid en oorspronkelijke luim bij
to zetten, waardoor wij ze dikwijls Diet minder bewonderen, dan de ernstiger tooneelen . Ret komt Rec. voor, dat
de Heer V All H A L M A E L deze gave to veel mist, en dat daardoor de proza-tooneelen de minste zijn, en Diet die losheid
en gemakkelijkheid, die puntigheid en eigenaardigheid hebben, die ons bet gemis der poezij vergoeden .
De dichter houde ons deze aanmerkingen op de hier geleverde stukken ten goede . Rec . heeft ze, ondanks dezelve,
met veel genoegen gelezen, en maakt hem slechts opmerkzaam op datgene, wat bij eene herhaalde proeve ware to
vermijden en to verbeteren .
In de voorrede verdedigt de Heer V A N H A L M A E L zich tegen aanmerkingen, op zijne vroegere stukken gemaakt . Rec .,
die vroeger geen stuk van den dichter in eenig tijdschrift
beoordeelde, behoeft zich dus ook bet hier gestelde Diet aan
to trekken . Alleen komt bet hem voor, dat die verdediging
Diet overal even geldig is . Wanneer men den Heer VAN
H A L M A E L voorwerpt, dat hij soms . der taal geweld aandoet ;
als hij zegt : zich wreken van den smaad, zich van iets beklagen, dan is bet Diet voldoende, dat hij zich op enkele
voorbeelden van groote mannen beroept. Ook deze konden
dwalen en hebben reeds gedwaald ; bij moest bewijzen, dat
de zamenvoeging met den aard der taal en de beteekenis der
woorden overeenkomstig was . Omdat men misschien op eene
enkele plaats in de oude Schrijvers nulli voor nullius of
soortgelijke leest, zou men daarom ophouden to beweren,
dat dit eene grove taalfout ware? Omdat de Heer VAN LEN11EP, een uitstekende kenner van onze taal, en haar meer,
dan menig ander, meester, zich eene enkele maal een Gallicisme laat ontvallen, is dit daarom goed to keuren of na to
volgen? Rec . blijft bet er dan ook voor houden, dat de
vroeger berispte uitdrukkingen voor bet minst Diet verkieslijk zijn to achten .
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Op het titelvignet is de houding van sommige personen
ongelukkig uitgevallen . Ten slotte bevelen wij de lezing
van deze stukken aan de vrienden van dramatische poezij
van harte aan .
Gedacktenisrede aan wijlen den Nederlandschen Dichter
ADRIAAN VAN DER HOOP, JUNIOR, Bidder der Orde van
den Nederlandschen Leeuw, Correspondent der tweede
Masse van het Koninkl#k Nederlandsch lnstituut, Lid
van eer en verdi•ensten van verschillende kunst- en letteroefenende Genootsckappen ; overleden den 4 November
1841, to Rotterdam ; gehouden in de Letterkundige Maatsckapp#, Verscheidenheid en Overeenstemming, op Vr#dag den 17 December 1841 ; door c. . nE SIEIJER . Te Rotterdam, bij Mensing en van Westreenen . 1&42. In gr.
8vo . 59 bl. f : - 75 .

De Maatschappij :

Verscheidenheid en Overeensteonmizg,
to Rotterdam, kweet zich van eenen betamenden pligt, toen
zij na den dood van den Dichter VAN DER Hoop besloot, om
zijne nagedachtenis in eene plegtige zamenkomst to vieren .
Hij verdiende zulk eene hulde, en zij werd hem waardiglijk
toegebragt in eene vereeniging, wier Voorzitter hij was,
en tot wier bloei hij ijverig medewerkte. De teak, om bij
deze gelegenheid het woord to voeren, werd aan den Heer
BE MEIJER opgedragen,, die zich daarvan gelukkig kweet .
llij noemt zijn stuk eene Gedacktenisrede aan (liever over)
den Dichter. hit dat oogpunt hebben wij hear den ook to
beschouwen . Wij verwachten hier geene eigenlijke lofrede,
ook geene opzettelijke en grondige kritiek van des Diehters
werken ; eene herinnering van datgene, wet hij was en gedaan heeft, zietdaar, wat de Redenaar wilde geven, en
wet hij ook gegeven heeft . Rij doet ons zien, hoe v A N D E R
noes, door neiging tot andere bezigheden geleid, door omstandigheden in handelsbetrekkingen geplaatst, door eigene
studie zich vormde, en eene menigte van kundigheden verzamelde, die voor de ontwikkeiing van zijn dichterlijk talent van groot belang waren . Dat ook bier, gelijk elders,
de loftrompet wel wat hoog wordt gestoken, zal men lig-
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telijk vergeven, maar bij onpartijdige waardering niet kunnen nalaten op to merken . Rec. althans vereenigt zich geheel met de woorden van den Hoogleeraar s I E G E N B E E H, in
zijne aanspraak aan de leden der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde, hl . 17 : . Van eene geleerde beoefening zijner moedertaal maakte hij veel works ; of hij echter
haren rrjkdom zoo zeer in zijne magt had, en daarvan zoo
gelukkig vbist gebruik to maken, als zijn bekwame Lijkredenaar, de Heer DE MEIJER, ons verzekert, is, naar mijn oordeel, niet boven alien twijfel verheven" ; waarna de Redenaar, ten bewijze, de zonderlinge woordkoppelingen aanvoert , waarin V A R D E R B o o P smack vond . Evenzoo kan Rec.
niet instemmen met hetgeen de Lijkredenaar over het veelvnldig uitgeven van dichtwerken door v e N D E a u o o P zegt,
en ook daarbij zij het hem geoorloofd, de woorden van Prof.
t hij, naar mijn
SI E G E a BEE K tot de zijn to maken,dat
oordeel, voor zijnen room bij tijdgenooten en vooral bij de
nakomelingschap betel gezorgd zou hebben, indien bij sommige zijner dichtstukken nooit in het licht gegeven, en aan
de meeste, voor de uitgave, meer de beschavende hand gelegd en vele dartele loten door het snoeimes had weggenomen ."
Dooh wij duiden dat aan het vriendschappelijk gevoel van
den Redenaar niet ten kwade, en bevelen liever de lezing
van deze Gedachtenisrede van harte aan . Wil men eene
proeve van den stijl, wij schrijven eenige regelenuit, bl . 36 :
. Nog verbeelden wij hem ons -- bij gemis van een welgelijkend afbeeldsel - met die rijzige, breedgeschouderde en
zwaarlijvige gestalte, en met dien hem eigenen eenigzins
schommeleuden gang, onze Leeszaal blijlnoedig to zien binnentreden . Nog sohijnt bet ons toe, als bekleedde hij dozen
thane, helaas, ledigen zetel, met dat open en vol geiaot,
waarop de sehoonheid der jeugd hare sporen achterliet, die
blaauwe en holder blikkende oogen, waarin eene oprel ;te ziel
zich spiegelde, die bij openbare voordragt lichtstralen nitachoten -- nu eens als bliksemsehichten en dan weder als liefelijke zonneglansen, kennelijk aangeduid door zware wenkbraauwbogen, als tolken van de hartstogten des innerlijken
gemoeds ; - dat ronde en hooggewelfde voorhoofd , waarover
diepe zin lag nitgespreid, en waarop eene kruin van dossker
bruine lokken zich welstandig rerhief ; dien gezonden bias en
die hooggeklearde wangen, met dien beurtelings ernstigen
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en vriendelijk lagehenden mond ; die vaste
dock wat
poog ik, T ., VAN DER Hoop's stoffelijk beeld voor u to malen ?" enz .
Rec . stapt daarmede van de Gedachtenisrede af, om nog
een woord to zeggen over eene noot op bl . 54, die persoonlijk tegen hem en ook tegen dit Tijdschrift gerigt is . Kort
' overlijden, zegt de Heer DE MEIJER,
na VAN DER Hoops
kwam hem een Maandschrift in handen, waarin zijne Feesttoonen bij 's Konings inhuldiging niet alleen strengelijk werden beoordeeld, maar Recensent zich onder veel afkeurends
de uitdrukking veroorloofde : VAN DER Hoop gaat Diet voornit . De Heer D E M E If E R neemt vervolgens lets terug van zijn
gezegde, dat men zou kunneh aanmerken, dat VAN D E R
Hoop, schoon reeds langdurig ziek zijnde, waarschijnlijk echter nog onder de levenden behoorde, toen Recensent dit oordeel nederschreef. Hij had hier, in plaats van waarsch#n1 jk, gerust zeker kunnen zetten ; want een Maandschrift, dat
op den eersten November 1841 in het licht verschijnt, . dient
wel vdor den vierden November (den dag, waarop VAN DER
H o o P stierf) geschreven to zijn !
Als de Heer D E M EIJ E R verder meent, dat eene hoogst onkiesche beoordeeling van bet
laatste werk van VAN DER W I L L I G E N vermoedelijk wel van
denzelfden bekenden Recensent is, wien hij eenen Iaaghartigen, in bet duister wroetenden beoordeelaar noemt, zoo diene
hem tot teregtwijzing, dat hij zich deerlijk vergist . Ree.
laat de verdediging der beoordeeling van bet werk van VAN
DER W I L L I G E N aan den beoordeelaar over.
Hij zal er Diet
in beslissen ; want hij heeft bet werk niet gezien, veel minder gerecenseerd . Of nu op hem , dan of op V A N D E R W I LL.IGEN's Recensent de fraaije epitheta van laaghartig enz . zijn
gemunt, is hem vrij onverschillig, hoewel hij ook daarin
dat laaghartige niet kon vinden . Of hij bij VAN DER HOOP
bekend was, weet hij Diet ; wel, dat bij VAN DER Hoop Diet
kende, hem zelfs nooit gezien had, in geene de minste betrekking tot hem stond, noch lets van zijne omstandigheden,
van zijne ziekte of anders wist . Rec . heeft meer dan een
werk van V A N D E R H o o r beoordeeld, en daarbij telkens op
bet goede zijner stukken zoowel, als op het verkeerde gewezen . Partijdigheid kon daarbij in geene aanmerking komen .
Hij behoort Diet tot degenen, die dichterlijkep roem najagen,
maar acht zich toch bevoegd, om als criticus op to treden ;
terwijl hij zich tevens bewust is, dat bij zich niet schuldig
maakt aan den hoogen en meesterachtigen toon, waardoor
zich vele beoordeelingen, vooral over Dichters en dichtstukken, in bet bier zoo hoog geprezen Maandschrift, do Gids,
onderscheiden, hetwelk v A N D E R H o o P's verdiensten in den
laatsten tijd waarlijk niet gunstiger beoordeelde, dan in ons
Maandschrift is geschied . De Heer D E M EIJ E R had zich zijnen
in bet wilde gedanen uitval kunnen besparen .

BOEJKBESCHOUWINGO
Commentatio Theologica, de ideis et rebus in facto positis
in re Christiana apte conjungendis, quam - pro gradu
Doctoratus -- publico examini submittit L . s . P . KEYBoom .
Groningae, J. B. Wolters. 1840 . forma 8va .
XVIII et 191 pag. f 2 -

De Dissertatie van den Heer

M E Y B o o M verdient, naar
ons oordeel, eene der eerste plaatsen onder de belangrijke
proefschriften, welke in de laatste jaren aan ooze vaderlandsche Akademien zijn verschenen . Zij verdient die,
en om het onderwerp, dat diep ingrijpt in den aard en
het wezen der Christelijke Openbaring, en om de wijze
van bewerking, die juist geschikt is om de belangrijkheid
der zaak in het regte licht to plaatsen , en bovenal om de
vereeniging van echt Christelijken en wijsgeerigen geest,
die ons hier terstond in het oog valt . Dat de studie der
wijsbegeerte eene lievelingsstudie van den Schrijver was,
is ons reeds uit zijne verhandeling , de perfecto sapiente"
en vooral uit zijne Commentatio de Hemsterhusii meritis
gebleken . Maar dat deze studie door hem als middel
wordt aangewend, om de hooge waarde van het Evangelie
des to meer in het licht to stellen , hiervoor geeft ons bet
proefschrift, dat thans voor ons ligt, een aangenaam bewijs . Yoorwaar, zulke eerstelingen beloven eenen heerlijken oogst ! -- Om wat reden aan Rec . deze Dissertatie
eerst zoo laat is toegekomen, weet hij niet : genoeg, zij
ligt buiten hem . Hij had het stuk reeds vroeger met uitnemend genoegen gelezen, en met blijdschap gezien, dat
zoowel in de Godgeleerde Bydragen, als in het Groninger
Tijdschrift Waarheid in Liefde, eene uitvoerige beoordeeling en aanprijzing van hetzelve werd gevonden . Den
belangstellenden lezer, die uitvoe :iger berigt aangaande
deze Dissertatie verlangt , verwijst hij naar die beide TijdO o
BOEKBESCII . 1842 . No . 13 .
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schriften , en meent , na hetgeen daar reeds is medegedeeld, aan bet oogmerk dezer aankondiging to kunnen
voldoen, door ook aan de lezerss van dit Tijdschrift een
kort overzigt van den belangrijken inhoud dezes onderzoeks
mede to deelen .
Ret is eene behoefte van den menschelijken geest - van
doze opmerking gaat de Heer mBrBooM nit -- ozn en
ideen to seheppen , en zaken to keen , waarin die ideen
verwezenlijkt zijn. Do mensch volgt noodzakelijk eene . van
deze beide hoofdrigtingeil . De een rigt den geest op de
werkelijke, de ander op de ideale wereld ; de een verdiept
zich in bet, zinnelijke , de ander in bet onzigtbare ; en
waar de cen zich met bloot empyrische kennis vergenoegt,
traebt de ander tot hoog metaphysische begrippen op to
klimmen . Bij deze behoefte van den, mensche}ijken geest
bepaalt ons de Schrijver in bet eerste deel zijner verhandeling . Na in de inleiding dit verschil van rigting to hebben aangeduid, zoo als bet zich in bet dagelijkscbe leven
en ook op bet gebied van beeldende en diehtende . kunst
openbaart, (hoe gaarne hadden wij deze ontwikkeling wat
uitvoeriger gelezen!) pat do Scbrijver over, om de sporen
van dit . z.elfde verschijnsel op to merken in bet gebied van
wobegeerte en Godsdienst. -- Eene keuze moetende
doen, bij den grooten rijkdom der zaak, zal hij ona bet
eerste in de Grieken, bet tweede in bet Joodsche yolk to
aanschouwen geven . Op do wijsbegeerte bet oog slaande,
brengt hij hare verschillende hoofdrigtingen onder de Grieken„ wat ook zeer gevoegelijk gesehieden kan„ tot . Idealisme en Realisme terug . Hot Realisme openbaart zich in
de Ionische en atomistische, bet, Idealisme in do E. eati.
sche school ; terwij] AWA$AGOnAS en EIaPEnOCLES (van
den laatsten zou Rec. bet zoo zeker niet durven beweren,
daar deze hem voorkomt slechts zeer twijfelachtig to hebben
gevoeld, dat eene physieke oorzaak der wereld niet voldoende was) zouden kunnen geacbt worden den overgang
tussehen bet cerste en laatste stelsel daar to stellen. Dezelfde hoofdrigtingen worden door den Schrijver-aangewezen in bet vervolg van do gesebiedenis der wijsbegeerte ;
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De verbinding van Idealisme en Realisme is, naar zijne
meening, waarschijnlijk reeds in P Y T H A G O R A S, (mt;t
voorzigtigheid last de Schrijver dit zoo disputabele en duistere punt onbeslist) zekerder echter in SOCRATES to aanschouwen . Voorts komt natuurlijk PLATO, on later do
Cynici en Stolci, aan de zijde van bet Idealisme, ARIST O TE L E S daarentegen, gelijk ook later de school van E P i .
CURDS en A R I S T I P P U S, aan die van het Realisme to staan .
- In een tweede Hoofdstuk wordt hetzelfde op een godsdienstig grondgebied aangewezen uit de geschiedenis der
Joden . Beide rigtingen waren in M o zE s vereenigd : terwiji
de eenzijdige ontwikkeling der Realistische rigting zich in
bet yolk meestal openbaarde . DAVID was de voorstander
van bet Ideale, S A L O M O van bet meer Reeele. Men zou
den eersten met PLATO, den laatsten met ARIST0TELES
kunnen vergelijken . En terwijl wij, na de schenring van
bet rijk, hot yolk meer dan ooit aan hot uiterlOe zien
verslaafd, zien wij van de andere zijde de Profeten optreden, als handhavers van een meer geestelijk en ideaal beginsel . Na de Babylonische gevangenis zien wij bet laatste geheel verdwijnen, ten zij men in de Alexandrijnsche
Joden deszelfs laatste sporen wilde ontdekken . De rigting
naar bet uitwendige, door ESRA, NEHEMIA en anderen
gevoed, bleef heerschen, en openbaarde zich onder Phariseen, Sadduceen, Esseen in verschillende gedaanten . In
de weinige betergezinden, die tijdens de geboorte van onzen Heer leefden , vooral in a o H A N N E s den Dooper, treedt
nogmaals hot ideate principe to voorschijn .
Dit gedeelte der Verhandeling van den Heer mEYruoo1,
ofschoon slechts inleidend, meenen wij Nina bet allerbelangrijkste to mogen noemen . De greep komt ons voor,
voortreffelijk gekozen en - over bet geheel gelukt to zijn .
Verschillende mannen, welke hier warden genoemd, zouden wij wet uit een ander oogpunt m'eenen to moeten beschouwen . Maar bet gold bier eene classificatie a paste
potiori ; waarmede de Schrijver voor bet overige volstrekt
niet ontk .ent, dat ook de grootste Idealist in bet wijsgeerige
en godsdienstige Realistische elementen in zich bad opgeno-
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men, en omgekeerd . Dit onder het oog to houden, zal
welligt menige bedenking tegen bijzonderheden kunnen
afsnijden . -- Een dieper intreden in de verschillende
nuances en vormen, waaronder zich zoowel het Idealisme
als het Realisme ontwikkelde, was misschien meer, dan
wij hier naar billijkheid eischen en, voor het bepaalde doel
des Schrijvers, verwachten konden, hoe belangrijk anders
ook zulk een onderzoek mogt to achten zijn . Voorts zal
de Schrijver het wel met ons eens zijn , dat het eenz~dig
Ideale of .Reeele altijd een gebrek is . Daarom zouden wij
Dog gaarne de lijst der mannen , die beide rigtingen in
zich opnamen, en dit Dualisme, door de kracht van bun
genie, voor zich in hoogere eenheid oplosten, wat grooter
gezien hebben . Ons dunkt, G o T H E en S C H I L L E R, schoon
wel naar de eene of andere dezer rigtingen overhellende,
stonden to gelijk boven dezelve ; zoo ook PLATO bij de
Grieken, ZOO DAVID bij de Hebreen . Eindelijk mogen
wij voor onze lezers de aanwijzing niet terughouden, dat
de Schrijver eene ontwikkeling der nieuwere historia philosophise, naar hetzelfde hoofddenkbeeld, gegeven heeft in
zijne aangehaalde Commentatie over HEM S T E R H U I s, bladz .
120 en very .
Doch wij moeten den Schrijver verder volgen . In de
tweede Sectio van dit eerste Hoofddeel toont hij aan , eerst,
dat deze behoefte werkelijk der menschelijke natuur eigen
is, en ontwikkelt nu psychologisch, wat hij reeds historisch had to aanschouwen gegeven . Het dualisme der ria
ting van den menschelijken geest is uit het organisme zijner physische en psychisehe natuur to verklaren . De mensch
zelf bestaat uit ziel en ligchaam . Zijn kenvermogen rigt
zich zoowel op de zigtbare , als op de onzigtbare wereld .
Hij behoort tot twee werelden, de stoffelijke en geestelijke .
Zoo strekt hij zich dan beurtelings tot bet reeele en tot het
ideale uit. Maar - het wordt vervolgens aangewezen -eerst door de vereeniging van beide wordt aan des menschen hoogere behoeften voldaan . Immers die krachten ,
welke den mensch aanzetten, om beurtelings het eene en
bet andere to zoeken, zijn in hemzelven ten naauwste
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vereenigd . Derhalve -- dock wij laten liefst de woorden
des Schrijvers zelven volgen : » Quae cum ita sint, id
»quod huic naturae desiderio satisfacit, sit necesse est
»et sensibus percipiendum, et vero simul ita compositum,
» ut ideae inde possint erui maxime sublimes ; sit porro
Oale, quod et contemplationis et imitationis sitobjectum :
»quod pertineat tam ad ordinem realium, quam ad cogiotabilium, in quo sit vita perfecta, cum hominibus ac
»Deo in medi4i rerum nature adspectabili, in quo denique
»singula haec elementa cof luerint ad unitatem, ad har» moniam perfectam, quam desiderit natura humana ."
Zoo or derhalve een persoon is, in wien de verhevenste
ideen worden gerealiseerd, en ons to aanschouwen gegeven
in den volmaaktsten reeelen vorm ; zulk een persoon voldoet aan de innerlijkste behoeften der menschheid .
En aan die behoefte - bet tweede Hoofddeel dezer
Verhandeling herinnert en staaft hot uitvoerig - wordt door
het Evangelic voldaan . Hot Evangelie bevat de hoogste
ideen, bevat de zuiverste realiteit, bevat beide ten
naauwste vereenigd. Het eene zoo wel als hot andere is
in den persoon van cnn 1ST US to aanschouwen . Dat bet
Evangelie (hier warden de uitspraken van hetzelve vooral
bedoeld) do hoogste ideen bevat van God - als geest, als
licht, als liefde -- (ideen, waarmede, gelijk hier duidelijk wordt aangewezen, die van geene enkele wijsgeerige
school der Grieken kunnen vergeleken worden) -- verder, van den mensch in zijnen aanleg , ontwikkeling
en bestemming - eindelijk, van de vereeniging tusschen
God en den mensch, als zijne hoogste gelukzaligheid, dit
blijkt gemakkelijk . Neen, omtrent deze punten had even
min do Mythologie als bet Mozaisme lets geleerd, dat in
voortre$elijkheid vergeleken kon worden . Zoo geeft dan
bet Evangelic ons , van eerie ideale .zijde beschouwd, do
hoogste bevrediging . - Maar niet minder van een' reeelen
kant . In C R R I S T U s geeft hot ons deze hoogste ideen verzinnel~kt to aanschouwen . Immers, hij was Dei imago,
homo perfectissimus, conjunctissimus cum Deo . In Hem
aanschouwen wij Goddelijke magt, alwetendheid, heilig-
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heid. Maar tevens was hij , in al zijne physieke, intellectueele en moreele krachten, mensch gelijk wij ; maar con
Goddelijk mensch , zondeloos in heiligheid en liefde , in
wien alle gaven van geest en hart tot in de hoogste harmonie volkomen waren ontwikkeld, in wien hot bleek, waarin
des monschen ware grootheid, vr~heid en gelukzaligheid
bestaat, en die in zijne reine menschheid het toonde, dat
Hij der Goddelijke natuur volkomen deelachtig was . In
Hem eindelijk zien wij des menschen vereeniging met God,
in haren aard, hare waarde, haren hoogsten trap . -- Hot
ideaal der volmaakte, Goddelijke menschheid , dat de Grieken verlangden in hunnen volmaakten wijsgeer, en de Joden in hunnen Messias verwachtten, is in c H R r s v U s persoonlijk verschenen . (Wij zouden hier den Schrijver in
bedenking geven, of hij het Messias-idee van hot 0 . V.
niet to geestelijk opvat, wanneer hij in den verwachten
Messias zulk een idcaal meent to zien . Wordt dan de
aardsche en politische zijde van het Messias-beeld niet to
veel in de schaduw geplaatst?) -- Aan het slot wordt aangewezen, hoe zulk een Evangelie juist geschikt is ter zedelijke opvoeding van den mensch . Immers, zoo ingerigt,
is hot Evangelie eene Goddelijke kracht tot zaligheid,
waardoor de mensch en tot kennis en tot navolging van het
hoogste ideaal kan worden opgevoerd . Gelijk de historische Christus ons tevens de ideale is, zoo moot in ons hot
hoogste ideaal, door Hem to aanschouwen gegeven, tot
realiteit komert . - Wij kunnen hierin niet dieper treden . En
die eenigzins met het standpunt bekend is, waarvan de
Heer MEYB o o M is uitgegaan, kan ook gemakkelijk raden,
welken gang de ontwikkeling dezer belangrijke hoofdzaken
nemen meet . - De Schrijver heeft getoond, dat hij het
standpunt, door SCHLEIJERMACHER, HASE en ULLMANN
aangewezen, met wijsheid heeft begrepen en wist to kunnen handhaven . Zijne eerste thesis doet dit duidelijk genoeg zien, en is tevens de sleutel voor de Christologie,
waarop het gansche proefschrift is gebouwd . In de opvatting van bijzondere punten zouden wij wel van hem verschillen . Zoo, om slechts dit gene to noemen, komt ons
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de omniscientia van den Heer to absoluut, to magisch op-g,-vat voor . -- Het Latijn kon bier en daar zuiverder zijn
geweest. - Mear het : oubi Aura nient" etc . houdtfts
tecug van scherper kritiek . Wij danker den Sohrijvervoor
de schoone bijdrage tot de Christnhj=ke apologetiek, die hij
leverde. Hij geve ons nog eens zijaa beloofde 3de Pars iti
handen! Hij sticht-e in de kerk veel nut, eon ga "or de
wetenschap niet verloren !

De eenigheid der R . C. Rerk, niet benjdenswaardigvoor
Protestanten, die naar eenigheid des geestes moeten

streven. Te Leeuwarden, bZj J . W . Brouvirer . 1842 . In gr.
8vo. 79 bl. f : - 90 .

D e Schrijver van dit hoogstbelangrijk stukje stelt het tich

ter iaak , om aan do hand der geschiedenis den min kandigen, maar waarheidlievendon en over den toestand van
zijn kerkgenootsehap bekommerden Protestant aan to
er eigenlijk is van die hooggereemde eeitheid
wij,zenat ,
waarop zekere, ook in ons land gonoegzaant bekendefaotie
der Eoomsche kerk zich zoo hoogelijk pleeg to verheffen . Hij toont op cone klare en bevattelijke wijze aan, hoe zich
de leer van de Suprematie des Heiligen Stoels eons in latere eeuwen heeft gevormd en ontwikkeld, on .hoe to alien
tijde tegen dit Monarchaal beginsel acne Episuaopale heofdrigting in de kerk zich heeft doen golden , tot op denen
dag toe . - Vervolgens behandelt hij met wijze bedachtzaamheid de vragen, of het wenschelijk zij , dat de formulieren van eenigheid baar op zulk eene wijze handhav.. ,
-dat zij onveranderlijk de omhelzing van deaelfde leerbegrippen steeds vordere ; en daarna, of zij wenschelijk
ziju, indien zij zoo nabij mogelijk de leerbegrippen der
kerk uitdrukken . Na doze laatste vraag in een' betrekkelijken zin bevestigend to hebben beantwoord, wijst hij aan,
dat de Protestant echter nog naar eene hoogere eenheid
meet streven , de eenheid des geestes . Waarin die bestaat,
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waaruit zij geboren wordt, en door wat middelen zij behoort aangekweekt to worden , ontwikkelt hij in korte trekken . De Schrijver noemde zijnen naam niet, omdat-hij
de geschiedenis wilde laten spreken . Het werkje ontleene
dan ook deszelfs aanprijzing uit zich zelf, en uit zijne
groote belangrijkheid in onze dagen . Het is hoogst noodig,
dat zulke denkbeelden, als hier worden ontwikkeld, meer
in den boezem der gemeente worden overgestort . Langs
then weg zou veel wantrouwen en oneenigheid wijken . Wij
kunnen dus de lezing en verspreiding van dit geschrift ten
sterkste aanbevelen . Tot cen gelijk doel is ook geschikt
een ander werkje , getiteld
Bet oordeel van een' Paus, over de eenheid der R . C.
Kerk en de onfeilbaarheid harer Opperpriesters . Te
.Doesborgh, b~ Kets en Lambrechts. 1842 . In gr. 8vo .
18 bl. f :-12$ .

H etzelve behandelt namelijk de bekende Breve van

CLE-

XIV, in het jaar 1773 uitgegeven, en bestemd
om de orde der Jezuiten voor eeuwig to vernietigen ; terwijl vervolgens, wordt aangetoond, hoe dezelfde orde 40
jaren later weder hersteld werd , zoodat de gevolgtrekking
omtrent de onfeilbaarheid van den Paus gemakkelijk to maken is . Mogten veler oogen door de lezing van dit eenvoudige en dliidelijke geschrift geopend worden ; dan zou de
zegepreal der waarheid over het rijk van leugen en bedrog
Diet meer verre of zijn .
M E N S DEN

Adres aan de Algemeene Synode der Nederl. Herv. Kerk,
over de Formulieren, de academische opleiding der
Predikanten, het Onderw~s en het Kerkbestuur . Te
Leiden, b~ S . en J. Luehtmans . 1842 . In gr . 8vo .
52 bl. f :-40.

W ie kende niet reeds , lang voor hij deze aankondiging
ter hand neemt, het zooveel geruchtmakende Adres

der
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Haagsche Heeren? - Hoe men ook over deszelfs inhoud

meent to moeten oordeelen ', altijd blijft bet een gewigtig
verschijnsel in de Kerkelijke Geschiedenis onzes Vaderlands .
Het heeft op velen een' diepen indruk gemaakt . Het heeft
hier diepe droefheid en verontwaardiging, elders hooge
vreugde en instemming opgewekt . Rec . voelt zich Diet geroepen, dit stuk to beoordeelen . Niet, dat hij bet onbelangrijk acht ; evenmin , dat hij bet boven of wel beneden
alle kritiek rekent . Maar wat de zaak betreft, in bet Adres
behandeld, heeft reeds de Synode dozes jaars uitspraak
gedaan . Het stuk behoort dus reeds tot de Geschiedenis .
En wij achten bet even onnoodig als onkiesch , bet gevoelen der Hooge Kerkvergadering of to willen toejuichen en
staven, of to beoordeelen en to gispen. Wij vergenoegen
ons dus met eene bloote aankondiging van dit en eenige
hiertoe betrekking hebbende stukken . De vierl-edige inhoud van dit Adres is reeds op den titel uitgedrukt ; en de
wijze, waarop dezelve ontwikkeld wordt, laten wij in hare
waarde of onwaarde. Intusschen was bet gemakkelijk to
begrijpen , dat deze aanval van de zijde der bestredene
partij Diet onbeantwoord zou blijven . Het tweede punt in
quaestie lokte reeds spoedig uit bet
.ddres aan de Algemeene Synode der Nederl . Herv . Kerk,
ter zake van een Adres aan dezelfde Synode over, enz.,
door R U T G E R S VAN D E R L O E F F, Pred. to Noordbroek .

Te Groningen, b~ J. Oomkens . 1842. In gr . 8vo. 34
blU f : - 30 .

reden, geen
E en stuk, waarover wij, om bovengenoemdezelfs
door des-

oordeel willen uitspreken, maar waaraan,
zelfs tegenstanders , de lof van gematigdheid , grondigheid
en waardigheid niet zal onthouden worden . De Adressant,
zich alleen bepalende tot de beschuldiging, tegen Groninger School en Tijdschrift ingebragt, wijst bet onware,
Awe, onredel~ke, onbetamel~ke, onchristel~ke, onprotestantsche en ongereformeerde van dezelve aan . En even

als de vorige Adressanteu besluit ook bij met eenige be-

578

ADRES, ENZM

langrijke opmerkingen . Doch ook de Groninger Hoogleeraar
P A n E A U, zoo hevig aangevallen, begreep niet langer het
stilzwijgen to mogen bewaren . Hij zond eene Leerrede in
het licht, ten titel voerende
Herinnering van de .4postolische leer on%trent de ware
Christel ke eenheid, naar Eph . IV.• 3 ._7 . Te Groningen, bq J. Oomkens . 1842 . In gr . Svo . 28 hi.

f :-30.

E en woord van eenvoudige opwekking en vermaning,

waarin hij zich verder van opzettelijke behandeling der
hangende zaak onthield . Hij ontwikkelt eerst den grond
slag, dan den aard dezer vereeniging, en wijst eindelijk
aan , hoe de Christen haar behoort to behouden en to bevorderen. --- Welken indruk deze toespraak op de gemeente maakte , voor welke zij gehouden word, weten wij
niet . Aan 's mans vijanden gaf zij niouwe stof tot ergernis .
Thans verscheen
Eenheid en Verscheidenheid, of de Apostoli .che leer der
Christeqke eenheid, verdedigd tegen L . G . P A R E A u ,
door A . C A P A D o S E . Te 's Gravenhage, bq J . van Golverdinge . 1842 . In gr. 8vo . 22 bl. f : - 30 .

W aarin de Schrijver (ofschoon, het zij tot zijn' lof ge-

zegd , met grooter gematigdheid , dan anders zijner partij
eigen is) tracht aan to wijzen, dat de eenheid , door Prof.
PAREAU bedoeld, » geen geheel is, maar een bajert, eene
»zamenvoeging van allerlei geloofssubjectiviteiten ." Deze
aanklagt latende voor hetgeen zij is, vermelden wij eindelijk nog de
Leerrede over het blijven in de leer van Christus, naar
2 Joh . 8-11 . Door w . Mu u R L z x a, Hoogleeraar to
Groningen. Te Groningen, b~ J . Oomkens . 1842 . In
gr . 8vo . 32 blU f : - 30.
.l.Jezelve wrerd uitgesproken bij het einde van bet akade-
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miejaar, en had ten doel, om do leerlingen der Groninger
Hoogeschool to wapenen bij de bestrijding ., die zij van den
kant der kerkelijk-regtzinnigo partij ondervonden . Do
Hoogleeraar sprak » niet , om tegen bijzondere meeningen
en eigene begrippen van anderen to velde to trekken, en
ze met het brandmerk van onregtzinnigheid to bestempelen, en alzoo hot ligchaam van cnnrsvvs op onze beurt to
verdoelen en to verscheuren ;" hij bedoelde alleen onderlinge versterking des geloofs . Hij wees daartoe aan, eerst,
wat het zegt, in de leer van CRRISTUS to blijven ; dan,
waarom wij in die leer blijven moeten ; eindel~k, hoe wij
ons omtrent de zoodanigen to gedragen hebben, die ons
van die leer willen aftrekken .
liecensent- meent met deze korte inhoudsopgave to kunnon volstaan . Met korte magtspreuken zijn gevoelen over
den onderhavigen strijd mede to deelen , zou hij onvoldoende achten , en voor eene uitvoerige ontwikkeling van
hetgeen hem hier waar en billijk voorkomt aan eene der
beide zijden is deze plaats minder gescliikt . Hij eindigt
dus liever met den hartelijken wensch, dat uit den gevoerden kamp eenige blijvende winst moge voortkomen voor
het rijk van waarheid en Godsvrucht .
Eenerley Meening van den Evangelischen Kerkbode met
den Paus van Rome, tot uitroejing der Gereformeerde
Kerk in Nederland, aangewezen en in het licht gesteld
door z . ii. vAx

DXR FERN,

Med. Dr . To Amsterdam,

b~ J. H. den Ouden . 1842. In gr. 8vo . VIII en 76 bh
f :-60 .

nE .nde siet, seven andere koeijen quamen op na dese,
»mager ende seer leelick van gedaente, rank van vleesche :
»ick en hebbe diergelycke van leelickheyt niet gesien in
))den ganschen Egyptenland . Ende die rancke en leelicke
»koeijen aten die cerste seven vette koeijen op ." •-- Doze
uwoorden uit Gen . 41 : 19, 20 kwamen onder het lezcn van
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» den Evangelischen Kerkbode mij onverwacht voor den
» geest ."
Met dozen aanhef, lezers ! vangt de voorrede van dit
pronkjuweeltje aan . - Zoo gij het aan Rec . wilt vergunnen, voor een oogenblik de bespottelijke manier van interpreteren, den Schrijver eigen, over to nemen, dan
stelt hij u voor, om in de boven aangehaalde phrase, in
plaats van de woorden : » b~ het lezen van DEN EVANGELISCHEN KERKBODE, " in to Voegen : » b~ het lezen van V AN
DER F E E NH S AANWIJZING" - en met korte woorden heeft
hij zijn oordeel over het Prulschrift gezegd .
Hij zal het staven . Ernstige wederlegging is het onwaardig . Maar tot waarschuwing voor anderen moeten zulke
lasterlijke geschriften openlijk aan de kaak worden gesteld . - Hot doel van doze brochure is, aan to wijzen,
dat de Evangelische Kerkbode even gevaarlijk , ja nog govaarlijker is voor de ))ware Gereformeerden", als de Paus
van Rome en de Jezuiten, waartegen dit weekblad den
strijd heeft aangebonden . Nu, wanneer tot die ware Gereformeerden (het woord Hervormden is toch contrabande,
bl . 46 , en hot woord Protestant moest liever niet meer
gebruikt worden, blads . 4 ; ex ungue leonem 1) VAN DER
FEEN c. s . behoort, dan zouden wij den Evangelischen
Kerkbode gelukwenschen , indien hij zulke onzinnige schreeuwers voor altijd kon doen verstommen . Maar dat de Heer
V A N DER FEEN tot zijn doel geen middel onbeproefd laat ,
hoe ongeoorloofd ook , is ons con nieuw bewijs voor do waarheid : > Ook bij de Ultra-Orthodoxen in de Hervormde
kerk is er eene partij, die schijnt to gelooven, dat het doel
alle, ook de slechtste middelen heiligt ."
Welke zijn nu zijne middelen ? » Afschuwel~ke laster!"
Hij heeft glen weekblad gezien , » aan den Kerkbode in lee»lijkheid en geestelijke magerte gelijk . Na de vele vette janren , door den Hoer aan ons vaderland gegeven, zijn or
breeds lang vole magere, zeer leelijke koeijen, d . i . schrale
njaren des hongers in hot geestelijke, beginnen op to staan,
-> door welke die overvloed grootendeels vergeten is . Maar
))under al die magere on leelijke dingen is or voorzeker
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>rgeen, door geestelijke dorheid zoo afzichtelijk ding uit
s den afgrond opgekomen , als de zich Evangelisch noenmende Kerkbode"!
))AI wat geestelijk is, wordt er ten eenenmale in gemist .
))Door er op in to teekenen tezondigt men zich tegen den
aHeere (bewijs, 2 Cor. 6 vs. 14, 15 .) De Schrijvers
»zijn eed en pligt ontrouw . Zij verdraaijen en bedekken
))de waarheid . En zij niet alleen, maar ook de gansche
»kerk in Amsterdam zinkt meer en meer, daar niemand
ader andere Predikanten, zoo min als der overige kerkearaad, er openlijk tegen op komt, gelijk het Godgetrouwe
aleeraars betaamt"!
Gij walgt voorzeker reeds met ons van dit proefje, lezers! en in uw arglistig hart komt welligt de gedachte op,
dat de Med . Dr . T A N D E R F E E N u een vornitief wilde geven om de maag to zuiveren . De goede man meent het
echter in goeden ernst . Dan heeft hij toch zeker den Kerkbode gelezen, vraagt gij, om er al het venijn uit bijeen to
zoeken? Neen - en nogmaals neen ! Hij heeft slechts
het Prospectus en de 8 eerste Nommers gebruikt ! ! Door

genade heeft

V A N D E R FEE N

er geen cent voor uitgege-

ven, en wil dat ook niet. De man las kosteloos .

0 lepi-

Hoort toch , vrienden 1 a De lezing van alle
a Nommers des Kerkbodens kan voor cene ziel, die naar
» geestelijk voedsel uitziet," (men versta hierdoor vooral
F R U YT I E R , Sions worstelingen, op iedere bladzijde schier
van dit meesterstuk aangehaald) »niet dan walgelijk en ver>)velend zijn, en wegens de geestelijke dorheid en mageraheid, niet dan kwaad aan de ziel doen , daar het den tijd
aontsteelt om
zielenvettigheid (1!) aankweekende geaschriften - - to gebru.iken" !
Natuurlijk worden de beroemdste mannen der kerk bier
niet gespaard , ook in andere opzigten . B . v . bladz . 54
krijgt het Groninger Tijdschrift eene vriendelijke schrobbering, natuurlijk weder in blankeopregtheid . Ter proeve .
Als bezwaar wordt tegen dit Tijdschrift aangevoerd, dat er
in zou gezegd worden : de leer der verzoening sterft
uit
Op zijn woord van eer kan Rec . verklaren, rock
dum caput!
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tot dat Tijdschrift noch tot den Kerkbode in eenige, zelfs
de verste betrekking to staan . Maar hij daagt VAN D E R
F E E N uit, om hem die plaats aan to wijzen . -Wij weten wel, wat hij bedoelt . In de belangrijke verhandeling
van Ds. VAN T E U T E M , ( derhalve geen Groninger Professor) over bet zinnebeeldige in do plegtigheid des H . Avondmaals, komen doze woorden voor . En wat bedoelt de
Schrijver? Blijkens bet aldaar onmiddellijk voorgaande, do
leer, dat aasus in den eigenl~ken zin gestraft werd om
onze zonden, derhalve de streng Anselmiaansche satisfac-

tie-theorie van een' vertoornden God, die door Goddelijk
bloed moet worden bevredigd! Deze sterft uit, althans bij
iedereen, die den naam van wetenschappelijken Godgeleerde
verdient --- en zij moet uitsterven. Maar niet de leer der
verzoening, de hoofdinhoud van bet Evangelie, de inhoud
ook der beide, schandelijk gelasterde Tijdschriften . Maar
bet is eene fijne taktiek, niet waar, Dr . VAN DER F E E N ?
de goede leek-en to doen gelooven, dat ieder, die voldoening ontkent, ook verzoening verloochent, en hem vervolgens als roover van den edelsten schat des harten aan
de kaak to stollen . Is die methode u in de school van
Dordt geloerd? In die van bet Evangelie zeker niet .
Zoolang gij Diet hebt aangewezen , dat de door u aangehaalde woorden in bet Groninger Tijdschrift voorkomen,
bouden wij uw werk voor LASTER en LEUGEN.
Medeprotestanten ! met zulke wapenen tracht men thans
uwe Leeraars en verlichtste mannen to bestrijden ! Met
zoo verraderlijke hand wordt bet zaad van wantrouwen gestrooid! Wij- beven op de gedachte, welke verantwoording de ongelukkige op zich laadt, die zoo zichzelven en
anderen bedriegt! Waarlijk, met zulke uitverkorenen
wilden wij niet gaarne den weg reizen, wtarvan niemand
wederkeertl Doch --- Vader vergeef bet hun! Wij durven er naauwelijks bijvoegen : zij weten niet, wat zij doen .
De Kerkbode zal het, hopen wij, wel beneden zich achten, dit Prulschrift to beantwoorden . Hot daglicht behoeft geene apologie tegen uilengekras . Ja, ik zoo naauwelijks grooter eerkrans op bet hoofd van de Redactie we-
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ten, dan dit geschrit . I stultis culpari, maxima
laus est .
Wij kunnen evenwel dit geschrift zeer ier lezing aanbevelen, vooral om den geest en de strekking to doen kennen der woelende factie in ons Kerkgenoots .ehap, en elken
onpartijdige to doen zien, wie eigenlijk de Protestantsche
Jezuiten zijn ! Verder zou hot in de bibliotheek van een
dolhuis cone zeer goede plaats kunnen bekleeden, en is
ook (indien men hot namelijk niet al to laf keurt) niet ongeschikt, om de lachspieren in beweging to brengen, ter
vernujding van obstructies enz .
Mijnheer VAN D E R F E E If ! wij wensehen u beterschap en hebben do eer u to groeten . Doch neen -want nindien iemand tot u komt, en doze leer (van
N c H a I s ru s) niet brengt , ontvangt hem niet in uw huis ,
» en zegt niet tot, hem uzijt gegroet " Want die tot hem
nzegt, wees gegroet, die heeft gemeenschap aan zijne
p booze werken" !
Hot motto van dit stukje was Ps . 83 vs . 5. --- Recensent
besluit zijn oordeel, met op hetzelae toe to passen het
woord, I Gor . 3 vs . 19 .

De Geneesheer, als waarschuwend Friend en Raadgever
in alle Ziekten, door Dr . R . F. L U T H E'R ITZ . Uit het
Hoogduitsch verlaald door s . A . W . HUSTINX . 'sllertogenbosch, b~ H. Palier en Zoon . In gr. 8vo . I en
240 blU f 1- 80 .
Dr. G. B . Ic R A U S S E R , Wenken en Raadgevingen voor hen,
die in het behoud hunner oogen belang stellen ; enz.
enz. enz. Te Gouda, b~ G . B . van Goor . In gr . 8vo.
VIII en 160 blU f 1- 20 .

B ij devele uitkomeade boeken van eeestgenoemden stempel

dachtes wij aare eenenFranschen kw'akzalver. Doze, spoediger
teruggekeerd in eene stall, waae men hem niet wederom
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zoo spoedig verwacht had, zeide tot de verwonderde en
gapende menigte : »Dat gij mij al wederom in uw midden
ziet, moet gij daaraan toeschrijven, que je ne trouve ailleurs tant de SIMPLES (*) que chez vous !" Gaat men de
menigte der raadgevers en artsen in geschrifte na , zoo wel
voor mensch als vee, dan mag er wel over eene overbevolking van Geneeskundigen in de stad en op het land geklaagd worden . Doctoren en Plattelandsheelmeesters moeten Been bestaan meer kunnen vinden . Dwaas zouden
toch de menschen zijn, zich nog van persoonlijke hulp to
bedienen ; want de minste verkoudheid , wanneer zij tot
den Esculaap komt, zal hun duurder to staan komen, ook
naar het minimum van het provinciaal tarief berekend, dan
een Geneesheer van de drukpers, als waarschuwend vriend
en raadsman, die voor een gulden tachtig cents in alle
ziekten raad geeft ! - Maar zijn er dan nog zoo vele
ziekten, dat men met raad en waarschuwing daartegen een
boekdeel van 240 bladzijden vullen kan? - Hoe kunt
gij nog zoo vragen ? Lees de bladen uit het dagboek
van eenen arts in de Pandora, en gij zult zeggen : hoe
kan taad en waarschuwing tegen zoo vole kwalen , uit de
doos van Pandora opgewalmd, in zulk een klein bestek
zamengedrongen worden , als zulks in dit boeksken geschiedt? Maar gesteld, dat een geneesheer zoo vole kwalen en gebreken nog kan opsommen, hoe is zulks bestaanbaar met het aantal geneesmiddelen, die ze onfeilbaar
wegnemen, indien men slechts aan de somwijlen bijgevoegde getuigschriften gelieft geloof to slaan ? Lees het
Handelsblad, de Haarlemsche en ook de Rotterdamsche
Courant, (vooral om de lijst der Engelsche geneeskundige
waar) en ik houd mij verzekerd, dat onze waarschuwende
Geneesheer geene ziekte heeft, of gij zult, in een dezer
dagbladen, er 66n, zoo niet meer middelen tegen vinden .
(*) Dit woord is voor onderscheiden' uitleg vatbaar ; men
kan er door verstaan ligtgeloovige menschen en geneeskundige kruiden ; elk kon het dus op zijne wijze uitleggen : simple kan bovendien misschien even goed in den zin van eenvoudig als van onnoozel worden opgevat.
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Roe blijvcn or dan nu nog zoo vole ziekten over? Do gicrigheid bedriegt misschien ook hier de wijsheid! Goedkoop
zijn de meeste dozer middelen niet ; b . v . de jiehtverdrijvende stroop van den jicht- en podagra-bezweerder Bo~UB E L is niet voor de armen berekend, en over hot geheel
zal Been bedeelde (en or zijn or, helaas, nog al velen in
Noord-Arederland') dit Geneeskundig Land van Belofte kunnen binnengaan ; terwiji hij zich behoort tevreden to stellen
met geneesmiddelen , tegen 20 cents per Recept , of ook
nog wel minder, berekend. De Kalverstraat, hot voormalig Depot der firma M A S S I G N A C, hot Depot van den
art . horn . Doctor, (waar is toch doze graad verleend?)
het geneeskundig Utopia, het heelkundig Eldorado, is
zulks alleen voor hen,wic de fortuin met eene milde hand heeft
bedeeld ; terwiji zij minder bij magte was hun eene gezondheid op to dringen , welke sommigen hot voorregt van
onder de lieden van - fatsoen to behooren zou doen verliezen .
Maar laat ons dit teeder punt niet verder behandelen, om
het duur gekochte fatsoen niet in waarde to doen dalen,
en de kunstbroeders niet to benadeelen , die nog niet door
den waarschuwenden Vriend en Raadgever verdrongen zijn .
Er zien echter van tijd tot tijd nog al dergelijke boeken
het licht . - Schrijvers en uitgevers vinden or dus hunne
rekening bij? - Ook hieromtrent schorten wij liefst ons
oordeel op. Misschien is hot voldoende, op doze boeken
de berekening toe to passen , welke op de vertaalde Romans aanwendbaar is . Even als men, volgens den Heer
Q U E TEL E T en anderen, kan berekenen, hoe vole moorden en diefstallen or jaarlijks gepleegd worden, hoe vole
armen, krankzinnigen enz . e r op elk duizendtal menschen
kunnen gerekend worden, zoo vole zielen kan men ook
van de duizend vooronderstellen, voor welke zulke boeken niet slechts berekend zijn, maar door welke zij ook
gekocht zullen worden . Hot oversohietende van de oplaag zou nog dienstbaar kunnen worden tot onderhoud van
daarop afgeregte paarden, volgens den geestigen L I c HIn -den catalogus van zeldzaamheden, nameT E N BERG .
lijk, door eenen Engelschman nagelaten , werden ook twee
P p
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paarden gevonden , welke de overledene had geleerd misdruk to eten in plaats van hooi en haver, en dat wel ten
gerijve van die met veel zulke waar bezwaard bleven . Bij
ond,erscheidene Bureaux zouden er we1 eenige soortgelijke
paarden op nagehouden kunnen worden .
Naar ooze wijze van zien, had de Vertaler , die den
hoogsten en duursten pros op de heilige, schoone onschuld stelt, dit book wel onvertaald kunnen laten, ook
van wege de flaauwe bewerking, welke echter niet voor
rekening vai . dozen komt, maar voor welke zonde Dr.
R . F . LUTHERITZ alleen verantwoordelijk blijft .
Is het
daarenboven voegzaam, onzeHuisvrouwen met ziekten bekend to maken, als waarvan gewag gemaakt wordt in hot
zevende Hoofdstuk, bl . 188-192 ? Overigens zouden wij
cen voldoend aantal voorbeelden kunnen mededeelen, dat
dit book voor den arts nutteloos is en voor de kranken alle
doel geheel mist .
Naast de boven vermelde raadgevingen liggen op onze
lafel die voor het behoud der oogen . Deze Wenken en
Raadgevingen worden ook nog gevolgd door eenige algemeene onderrigtingen aangaande het doelmatig gebruik der
brillen , over derzelver verschillende soorten enz . Dit
alles wordt voorafgegaan door eene tamelijk hoog gestelde
voorrede, die to meer aan den Duitschen oorsprong herinnert, na het voorafzenden van eenige dichtregelen uit
V o N D E L , welke op het titelblad prijken .
Het ontbreekt
sedert eenigen tijd ook niet aan raadgevingen voor de
oogen, getuige onder anderen het geschrift van den Heer
J . HEYNEN, Raadgevingen voor minhundigen enz . (*)
Het onderhavige houdt zich bezig met de regelen tot bewaring of instandhouding van gezonde oogen . We] het
voornaamste . Hot is toch beter, ziekten to voorkomen,
dan to genezen . Zijn echter de oogen op eene of andere
wijze verzwakt of van de gewone gesteldheid afgeweken ,
dan behoeven zij eene andere verpleging . Een belangrijk

(f) Zie de beoordeeling, Vaderl. Letteroef. 1840. Na .
IX, bl . 366 .
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hulpmiddel zijn de oogglazen . Doze worden verdeeld in
kijk- en beveiligingsglazen en in hot tweede Hoofdstuk
overwogen .
kunstoogen zijn het onderwerp van het
derde Hoofdstuk . Wij hebben in dit boeksken, even als
in dat van HEvNEN, vele nutte leeringen, goede opmerkingen, doelmatige weaken en raadgevingen gevonden .
Het kan door hen, die voor hun gezigt bezorgd zijn, met
goed gevolg geraadpleegd worden .
Re

Middelen ter beteugeling van het misbruik van sterken
drank voorgesteld door w . E G ELI N G , 1VIed. Doctor . Te
Haarlem, b~ J. B . van Logchem. 1842. In gr . 8vo .
35 bl. f : - 30 .

S edert geruimen tijd ontbreekt het niet aan pogingen van

allerlei aard, om het misbruik van sterken drank tegen to
gaan . Uitvoerige geschriften en korte vertoogen worden
aan dit doel gewijd. Het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen heeft nog dezer
dagen eene prijsverhandeling met goud bekroond, en voor
eene tweede , daar naastbijkomende , de onderscheiding in
zilver aangeboden . Mogten deze en zoo vele andere voorgestelde middelen eenig doel treffen om het misbruik althans tegen to gaan ! Tegen dit laatste wil ook de Heer
E a E L I N G middelen opgeven . Het ware to wenschen, dat
ook zijn voorstel eenig gevolg had. Bedroevend toch is
het, op to merken, hoe verre reeds het geoorloofd geacht
gebruik gaat - hoogst grievend, welke do gevolgen van
hot misbruik zijn . Slechts weinige dagen geleden, zag
Rec . Gene vrouw, die, diep bedroefd, weenende en smeekende, alle pogingen aanwendde, om den reeds zwaar
beschonken man, op het midden van den dag, op den
dag des Heeren, (vergelijk bl . 6) to bewegen zocht, de
kroeg to verlaten en met haar mede to gaan, doch zoo
't scheen to vergeefs . Het was eene akelige groep, die
den schilder geen behagelijk tafereel zou opgeleverd hebPp 2
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ben , maar eene treffende schets zou geworden zijn, waartoe dit heillooze zwak den mensch brengt .
De middelen , naar de meening van den Heer E G E L I N G
door de Regering in het werk to stellen, zouden de volgende kunnen zijn : Strafbepalingen tegen dronkenschap .
Vermindering der gelegenheden, om zich sterken drank
to verschaffen . Yermindering der armoede . Verbod en,

waar dit onmogel~k is, beperking van het gebruik van

sterken drank, overal sbaar de Regering onmiddell~k het
beheer heeft .

~4anwending van het gezag, den zedelJ-

ken invloed en het voorbeeld der Regering. Het afschaffen
der Kermissen . In een monarchaal land zouden misschien

sommige dier middelen uitvoerbaar wezen . Maar wat kunnen de ingezetenen van hunne zijde doen? welke middelen zijn van hen afhankelijk? (bl . 15 .) Op het aan-

komend geslacht werken, - op de werklieden toezigt

houden, - niemand eenig voordeel langer gunnen, die

zich in sterken drank to buiten gaat, - vereeniging tot
Matigheidsgenootschappen, enz . Van deze zoude meer

to verwachten zijn, daar deze pogingen meer van de menschen zelve uitgaan ; velen willen wel uit zichzelven, maar
zijn tegen regtstreeksche dwangmiddelen . Het is moeijelijk, wanneer do rigting der menschen to zeer naar de
stofel~ke belangen overhelt, iets van zedelijke verpligting
to verwachten , althans van middelen , welke daartoe met
eenig gezag dringen .
Met de oplossing van eenige bedenkingen houdt de Heer
E G E L I N G verder den lezer bezig, bl . 26-35 .
Wij treden
in gecne bijzonderheden . Hot geschrift is waardig gelezen
to worden, al behelst hot ook meestal bekende zaken .
Het ademt een' goeden, welwillenden geest . De Schrijver
moge al in de keuze van sommige der middelen, of liever
in de mogelijkheid der uitvocring, zich vergissen, in de
hoofdzaak heeft hij niet misgetast . Wij verwachten echter, zoo als wij reeds opmerkten, meer van vrijwillig vereenigde pogingen , dan van eene soort van Regeringsbedwang . Het gereedste zouden alle middelen ingang vinden, waarbij men kan zeggen : waar de Geest des Heeren
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Intusschen brenge een ieder hel

zone in oefening, gedachtig aan het gezegde :

Elk be-

trachte zijnen pligt, en God zal het werk zegenen!

Geschiedenis .der achttiende Eeuw en der negentiende tot op
den ondergang van het Fransche Keizerrijk ; door F . C .
S C H L o S S E R,
Hoogleeraar to Heidelberg . Vde Deel. To
Groningen, bij W . van Boekeren . 1841 .
bl. f 2 - 40 .

In

gr . 8vo. 298

Dit vijfde deel van de Hollandsche vertaling van s c

H L o Suitstekend werk behelst wederom eene afdeeling, waardoor deze Geschiedenis zich bijzonder onderscheidt en om
welke zij bij uitstek belangrijk mag worden genoemd . Het
bevat de geschiedenis van den voortgang en de ontwikkeling
der beschaving en verlichting van de achttiende eeuw. Ret
eerste hoofdstuk handelt over Frankrijk . Wij willen, voor
zooveel ons bestek dit toelaat, ook thans weder eenig verslag geven van den rijkdom der gewigtige taken, welke hier
gevonden worden, en hierdoor de belangstelling in dit voortreffelijke werk trachten levendig to houden . -- V66r dat
s c H L o SS E R tot de Fransche schrijvers overgaat, laat hij
eenige opmerkingen over sommige Engelsehe schrijvers voorafgaan . Lord CHESTERFIELD is de eerste, waarover een
woord wordt gezegd, hetgeen natuurlijk niet gunstig zijn
kan . Al de schoonheid vanvorm, waardoor CHESTERFIELD'S
brieven aan zijnen zoon de beste Fransche schrijvers van zijne
dagen schier evenaarden, kan tegen de onzedelijkheid der
moraal niet opwegen, die daarin aan zijnen zoon wordt gepredikt. Manieren en uiterlijke beschaving gelden meer bij
hem, dan wezenlijke verdiensten, en hij gaat daarin zoo
ver, dat hij zijnen zoon voorschriften geeft, hoedanig bij
sommige vrouwen moet verleiden ! Men heeft wel eens gepoogd, CHESTERFIELD to verontschuldigen door to beweren,
dat de zoon, aan wien deze brieven geschreven werden,
een natuurlijke zoon, door hem geadopteerd, zich door stijve
en onbevallige manieren onderscheidde, enduslessen, gelijk
vele hem hier gegeven, meer dan andere behoefde ; maar
niemand zal dit toch wel als eene regtvaardiging voor het
immorele laten gelden. Niemand zal ontkennen, gelijk
s ER's
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s c H L O ss E R zegt, dat zijne leer bij de Engelsehe aristocra tie
maar al to veel vrucht heeft gedragen, terwijl zijn boek
als een algemeen leesboek nog herhaaldelijk wordt herdrukt .
Het ongunstige oordeel over n u n E zal niemand verwonderen, die den geest van den Engelsehen geschiedschrijver
kent . Meer bevreemdend zal bet voor sommigen zijn, wanneer zij R I c H A R D s o N's romans van rhetorische sofisterij hooren beschuldigen en zijnen trant met then van deschoolvan
Maar kennen de meesten
M A R M O N T E L hooren vergelijken .
hem tegenwoordig wel meer, dan bij naam ? En wordt bet,
wanneer men weet, dat er op de moraliteit van RICHARDSON zelven vrij wat to zeggen viel, niet verklaarbaar, dat
zijne romans n aan den eenen kant door zedepreken vermoeijen en aan den anderen karat door schilderingen vermaken,
hoedanig de menigte ze gaarne heeft ." Men denke bier
slechts aan LOVELAC'E en zijne brieven! Over FIELDING
en zijnen Tom Jones bad bet oordeel gunstiger kwmen uitvallen ; dock wanneer men de overige stukken van dezen
schrijver, vooral zijne tooneelstukken, in aanmerking neemt,
dan moet men zeggen, dat de moraliteit van bet publiek
op zeer lagen trap moest staan, dat zulke stukken ten tooneele kon zien voeren . Rec . herinnert zich, ergens gelezen to hebben, dat FIELDING zelf, den wansmaak van bet
publiek op eene zware proef willende stellen, eon walgelijk
bordeel tot bet tooneel van een tijner blijspelen verkoos,
en toen bet door de grofste grofheden geergerde publiek het
stuk uitfloot, in de koffijkamer van den schouwburg zittende, zon hebben uitgeroepen : b Hebben zij bet eindelijk
begrepen ?" In alien gevalle leveren deze stukken van
eenen lievelingschrijver Bier dagen een treurig bewijs op
voor de algeme'ene zedelijkheid . Indien men den Tom Jones
en den Joseph Andrews uitzondert, zijn ook zijne oderige
schriften vergeten of aithans alleen bij liefhebbers van literarische stndien bekend .
Na deze inleidende aanmerkingen komt s c H L o s s E R in de
eerste § tot VOLTAIRE in zijne geheele werkzaamheid. Het
eerste, wat hier behandeld wordt, is zijne poetischeverdienste. Te regt komt bet ons voor, dat s CHLOSSER zijne ligte,
geestige, vlugtige gedichten de voorkeur geeft boven zijne
tooneelpoezij, en volkomen stemt Rec . in met zijn oordeel,
als hij zegt :
Tot bet treurspel ontbrak hem diepte van gevoel, ernst, waerachtige geestdrift
Geen talent en geen
A
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kunst verwekken ware geestdrift, en het tretitspeimoeti3oodzakelijlc op eene ernstige aansohouvvi'ng flea ]evens en op zedelijke beginselen rusten ." Ook in het blijspel slaagde hij,
zelfs near het oordeel zijuer randslieden, niet, die erkennen,
dat zijne comische personen caricaturen, en hun suherts en
jok maar ai to dikwijls kermiskluchten zijn . Obk over de Hen.tiade , ela epos, moot natnurlijk s C R L 0 8 s E R's oordeel ongunstig zijn, sehuorr }bij teregt opmerkt, dat de Fransche kunstregters onzer eeuw,, bij a een geslacht, dat romantischen onzin voor den dag brengt en begunstigt," omtrent het goede
van dit gedicht onregtvaardig zijn . 1Titvoeriger spreekt de
sehrijver over het schandelijke stuk : La Pucelle, net om
dit goed to keuren of to ontleden, maar om deszeifs belangrijkheid voor de beschouwing van den tijd en de zeden to
doen kennen . Aan dit dichtstuk sluiten zich VOLTAIRE'S romans en satires in proza aan, die in hunne strekking kortelijk worden geken`sehetst. Wij vinden hier en elders in dit
deel onderscheidene plaatsen, waarin s c R L o s s E R' rijn oordeel
over den geest van den tegenwoordigen tijd, vooral in de
hbogere klassen der maatschappij , scherp doet uitkomen . IIij
spreekt hier bi . 27 van de . zoogenaanide hooge kringen, wier
leden zich uitsluitend lieden van de wereld noemen, voor wie
V o LT A IRE destfjds profeet was, en die hem thans, nu zij zich
nit angst weder vroom aanstellen, een Belialsgezant noemen ;" bi . 99 lezen wij van de dagen, . toen verlichting in
de groote wereld mode was, gelijk thans verdonkering," enz .
Rec. gelooft, dat er in dit harde wobrd veel waars is, endat
de oude steile orthodoxe sentimenten bij velen (niet bij alien)
voor den dag worden gehaald, even als de mode tegenwoordig medebrengt, oudemeubelen, kabinetten, kasten, stoelen
en wat dies meet zij, wie eeuwen heugen, weder als sieraden op to koopen . Maar zij , die door studie en kennis beter
weten of moesten weten, die in de gelegenheid waren, om
de vorderingen van bijbelsche uitlegkunde en de ontwikkeling van betere godsdienstige begrippen to leeren kennen,
zij mogen toezien, dat zij niet nit behaagzucht, nit modedienst,
of ook nit gemak, omdat men bij het oude spsteem gerustelijk kan indutten, aan dezen verkeerden geest des tijds, vooral
der hoogere standen, voedsel gevenf
Doch keeren wij tot V o L T A I R E terug . Aan zijne gesciriedkundige werken hecht s c R L 0 SSE R veelgewigt, met om hunne
historische getrouwheid, die men bij hem wel niet zoeken
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zal, maar omdat hij aan de dwaasheid van ziellooze compilatoren, die elkander naschreven, paal en perk stelde, door
hun to doen gevoelen, dat het onmogelijk was, alles voor
goede munt aan to nemen, wat men in oude kronijken vond .
Overigens hebben zijne historische en nog meer zijne filosophische werken weinig wetenschappelijke waarde, Welke laatste daarenboven, om hunnen sceptischen en honenden geest
en toon eene pest voor de maatscbappij zijn geworden .
Na deze beschouwing van V o L T A I R R, wordt in eene tweede
§ over M OI .r E 8 Q U I E U gehandeld, en wel vooral over zijn''
Esprit des Lois . Weinige boeken hadden grooter' invloed,
en deze invloed werd ook daardoor vermeerderd, dat hij zich
van hoon en spot onthield, en door de wijze, waarop hij over
het Christendom spreekt en deszelfs gewigt erkent, des to
meet , in zijnenijver tegen misbruiken, bijgeloof en hierarchie,
kon uitwerken . Hij zorgde overigens, dat zijn boek zich aangenaam liet lezen, ch staathuishoudkunde als eene modezaak
kon worden behandeld . Hoeveel waars er bij veel oppervlakkigs gevonden wordt, wordt hier kortelijk aangetoond,
en sommige van zijne uitspraken vinden dagelijks nieuwc
bevestiging, als hij b . v. de talrijke staande armee, het voorwendsel tot overmatige heffingen, het middel om den staat to
ontzennwen, een werktuig noemt, om de burgers tot slaven to maken . Hoe vele landen zien niet het een of het ander in dezen kanker onzer tegenwoordige maatschappijen ! Of
S C II L O S S E R niet to verre gaat en zich door zijnen ijver laat
vervoeren tot uitdrukkingen, die hij misschien voor den geoloog moeijelijk zou kunnen verdedigen, als hij spreekt van
» de BIIC-EL.AND8, die de geologie naar de geschiedboeken
van H o z B s van ,pas maken," zou Rec . nog al betwijfelen .
De derde § is aan ROUSSEAU, diens moraal en sentimentaliteit toegewijd . Met regt wijst SCHLOSSER Op ROUSSEAU's
oorsprong uit en eerste optreding in eene protestantsche
republiek, als eene zaak, die ter verklaring van zijn later
ideaal der menschheid, van zijnen afkeer vande groote wereld
van belang is . Eerst to Parijs met ongelukkigen uitslag
arbeidende voor hottooneel, maakte hij zich eensklapseenen
naam door zijne paradoxe beantwoording der prijsvraag, of
kunsten en wetenschappen strekken ter verbetering der zeden . Dat besliste over zijne betrekking tot zijnen tijd en
zijn geliefkoosd idee over den natuurmensch en den natuurstaat . Hij deed zich daarin terstond als een' rhetor en so%st
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kennen ; gelijk niet minder in zijn tweede prijssehrift, waarin
vooral zijn bovengenoemd lievelingsdenkbeeld werd ontwik .keld . Opmerkelijk zijn de woorden van s C H L O S S E R, die
men bl . 63 leest, en die eene geWigtiger waarheid behelRouszen, dan menig regtzinnige zich welligt verbeeldt
SEAD sehijnt ons met de pietisten der donkerste scholen op
eenerlei weg to zijn, d1leen met dit eene onderscheid, dat
de pietisten hun ideaal van mensch, dat, om mensch tezijn,
zoo min werkzaaniheid als vooruitgang behoeft, in bet paradijs v66r den zondenval zoeken, maar na denzelven overal
slechts afdwaling en ellende vinden, terwijl a 0 U 8 8 E A u daarentegen de brokken van bet ideaal bij de Rotttentotten, de
willnen en de Romeinen nit den tijd van FABRICius vindt .
Men ziet, dat beiden niet willen weten, dat bet volmaakt zijn
alleen aan de Godheid toekomt, dat echter het volmaakt worden of allengs naderbij komen aan de Godheid die voortreffelijkheid van bet eindige wezen is, welke bet van de dieren
onderscheidt, en dat bet langzaam vooruitgaan, bet afstroopen van bet dierlijk hulsel, de ware zaligheid op aarde is,
waarvan R O u 8 S E A u ' s diermensch evenmin begrip kan hebben, als de Godmensch of A D A a in bet paradijs der geloovigen ."
Van groot belang voor de geschiedenis des tijds zijn B o u S8EAU ' S Bdlo•'
a8e en zijn Contrat Social, omdat hij in deze beide
werken zijne theorien over den staat en bet leven dacht to
g ondvesten en op de verschillende betrekkingen des levens
toe to passen . S c H I o Ss E R wijdt daarom ook aan de beschouwing dezer beide werken opzettelijk zijne aandacht, en toont
bet gewigtige zoowel van bet eerste, als van bet laatste in
dit opzigt aan . Wij kennen hem hier Diet volgen, evenmin
als in zijne ontleding van den Emile, welk boek, zonderling
genoeg, door beulshanden werd verbrand, terwijl vroegere
werken van den schrijver, van veel gevaarlijker strekking,
openlijk werden bekroond . Een nieuw tijdvak van .a o u s s E A u's
werkzaamheid vangt aan met den tijd, toen hij in bet land
van Neufchatel schreef, en daarop moet SCHLOSSEz later
terugkomen .
Hij gaat dus in de vierde § over tot n 11) EB 0 z . Ook deze was,
gelijk 8 C H L 0 8 8 E R zegt, . een kind en een orgaan van zijnen tijd,
gelijk vele achteruitgaande schreeuwers en fijne geestenzieners en mannen van een onwederlegbaar stelsel kinderen en
organen van den onzen zijn ?" Hij wordt eerst beschouwd met
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betrekking tot zynen arbeid voor het tooneel, wiens waarde
bilaijk bag wordt geschat . Zijne wijsgeerige sdhriften, en
zijne werkzaamheid aan bet Dictionnaire universel et rai8onnd des connaissances humaines, worden daarna getoetst, en
de stoutheid en onbeschaamdheid, bet fanatisme des ongeloofs met verdienden ernst gegispt . 11 O L B A c a en zijn of zijner vrienden sehandelijk Systems de la Nature , en a E L v e Ti o s
en zijn boek : De l'Esprit, met deszeifs sensualistische en eudaemonistische strekking , leveren de stof op voor de volgende § ,
en met groote belangstelling zal ieder den schrijver volgen
in zijne ontwikkeling en ontleding van den inhoud vooral van
het lantstgenoemde werk, en daarin eene nieuwe bijdrage vinden tot de kennis van den geest dier tijden .
De onpartijdigheid van s c a L o s s E n's beschouwing ziet men
ook uit het gunstiger oordeel , dat hij in den aanvang van § 6 over
D ' ALEdtEERT'S inleiding voor de Encyclopedie velt . Ook daar
neemt sc fi L o s s E R van tijd tot tijd de gelegenheid waar , om den
geest van onzen tijd ears' kleinen tik to geven, gelijk b . v. ten
opzigte van de muzijk, bl . 144 : a Zij is, volgens daze inleiding, eenvoudig nit den wensch, om rumoer temaken, ontstaan, en werd dan later meer volmaakt . Hot heeft bijna den
schijn, alsof D'ALEMBERT de nieuwste rigting der muzijkhad
vooruitgezien." Wat dunkt u, liefhebbers van bet hedendaagseh rumoer? Zoudt gij het gemakkelijk vinden, de beschuldiging anders dan met magtspreuken to weerleggen s
De § besluit met eene interessante beschouwing van de twistwerken tusschen D'A L E M BERT en ROUSSEAU over den schouwburg to Geneve op to rigten .
Rec . heeft slechts een zeer kort en oppervlakkig verslag
kunnen geven van datgene, wat in dit belangrijk hoofdstuk
is vervat . Het was hem onmogelijk, eene schets to geven van dat, wat reeds schetsen zijn van de belangrijkste
werken der Fransche literatuur van die dagen . lint geheel
stelt ons een levendig tafereel voor van den geest destijds,
en doet ons het verband tussehen de literatuur en den toestand des maatschappelijken levens in Frankr#k duidelijk
kennen . S c a L o s s E R heeft, op zijne eigenaardige en krachtige wijze, de verderfnlijke strekking van de geschriften der
hooggeprezene wijzen van lien tijd doers - kennen, en dit
hoofdstuk behoort onder de belangrijkste van zijn werk .
Hot volgende is aan de Duitsche letterkunde toegewijd tot
op de eerste jaren van bet zevende tiental der achttiende
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eeuw. 1Cortelijk willen wij ook aanstippen, welk een rijkdom van zaken hier behandeld wordt .
In de eerste §
worden de eerste sporen van invloed van den nienwen
tijdgeest op ambtenaren, nniversiteiten, theologee en geleerdheid aangewezen . Lang bleven de akademien den ouden
slendriaan getrouw, en eerst toen de beheefte aan verabdering bij de natie zicli dringend deed gevoelen, en de stem van
verdienstelijke mannen zich luide had doen hooren, volgden
zij den niet meet to stuiten stroom . S C H L o S S E R beschouwt
hier eerst die mannen, welke buiten de school gunstig hebben gewerkt . Daarbnder noemt hij in de eerste plaats s r A Lnlao . Deze was op eene andere wijze gevormd, dan de
meeste theologen van zijnen tijd. Vroeg sloot hij zich aan
G L FI a en K L E I S T aan, en wat deze bij Engelsche dichters
zochten, zoeht hij bij eenen S H A F T E S B U R 7. In 1748 kwam
zijn boek : De bestemming van den mensch in het licht, en
onderscheidde zicli door stijl en teal verse boven het gewone van die dagen . Ook door het vertalen van gematigde
Engelsche werken en door zijne leerredenen werkte hij met
kracht en nut op den geest van zijnen tijd, ondanks kleingeestigen tegenstand, waarmede hij to kampen had. Naast
en met hem arbeidde R EI H A R U S , wiens Voornaamste waarheden der Natuurlijke Godsdienst in die dagen een belangrijk verschijnsel voor Duitschland mogten worden genoemd,
waar de geleerde scholen en het onderwijs in den jammerlijksten toestand verkeerden . Na eene korte beschouwing
van de pietistische (er staat verkeerdelijk bl . 176 poetistische) school to Halle, handelt de schrijver opzettelijk
over de verdiensten van J U S T U S n O s E R en van r . C . V O N
a o s E a . M O S E R , die eerst, wat taal en stljl betrof, niet
boven de G o T T S C REDS C H E school was verheven, veredelde
beide spoedig, then hij zijnen Harlek#n of verdedigsng van
het grotesk komieke, schreef. Dit bock was tegen de pedanten van allerlei slag gerigt en in eenen humoristischen toon
geschreven . Hoe S C H L O S SE R over den humoristischen toon
van onzen tijd oordeelt, gevoelt men, als men hemhierhoort
zeggen (bl . 180) . die destijds nog door misbruik zoo niet afgezaagd was, als in onze dagen ;" en als hij later (hl . 223)
zegt, dat . H E R D E R zekerlijk nog niet vermoodde, dat eene,
near de HAM ANN sc H E zweemende, wonderlijke, beurtelinga
s6mbere of schertsende en gekke, zoogenaamdehumoristische
(eigenlijk dolle) manier, eene zucht, om het heterogeenste
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dooreen to mengen, in Duitschland vooral sedert en door
7 E A N P A U L, en eindelijk zelfs ook in Franks jk mode kon
worden." Is het beter bij ons ? Men zie slechts sommige
verschijnselen onzer jongste letterkunde, zoo men van bet
tegendeel overtuigd wil wezen .
Het gewigt van MOsER's werken voor de geschiedenis van
beschaving en ontwikkeling wordt in bet breedeaangetoond,
vooral ook van zijne Inleiding tot de Geschiedenis vun Osnabruck . V o N M O S E R overtreft zijnen tijdgenoot m o s E R in stoutheid tegen de willekeur van groote en kleine despoten , maar
staat bij hem in vorm, taal en stijl verre achter . Zijn
Heer en Dienaar maakte grooten opgang, omdat hij daarin
de misbruiken en laagheden openbaarde, die algemeen waxen, en van lage slavendienst en winzucht tot vaderlandsliefde
zocht op to leiden .
Wat MOSER en voN MosER voor het staatkundige leven
deden, dat beproefden M I C H A e L I s en s E M L E R voor het godsdienstige. Beide poogden wel bet oude nog vast to houden,
maar bragten door hunne werkzaamheden als van zelf een
nieuw licht aan, waarvoor zij zelve bijna schrikten . S E M L E R
werkte meer voor geleerden alleen . De eerste stond zeker
hooger dan de laatste, over wien de toon van s c H L o S s E R
alles behalve malsch is ; maar beide waren mannen van den
voortgang, die ieder op zijne wijze van belang waren voor
de geschiedenis van hunnen tijd . Zeker zal de gewone lezer hier
nog wel eens een en ander vinden, over theologische zaken
en denkbeelden, waarover hij zich zal verwonderen, en waarmede bij zich niet zal kunnen vereenigen ; doch dat is bij
eenen man, als s C H L O S S E R, wien ook de theologische rigtingen van vroegere en latere dagen zoo bekend zijn, niet wel
anders mogelijk .
In de volgende § worden wij weder meer bepaald op het
veld van literatuur overgebragt . SCHLOSSER begint daarin
met de Literatuurbrieven, door LESS1MG, NICOLAI en MENDEL880HN grootendeels geschreven, en van uitgebreid nut
voor de letterkundige beschaving . Hunne kritiek wees eenen
W I E L A N D zijnen weg, en had zij het durven wagen, zij zou
ook K L 0 P 8T 0 C K van zijne sentimentaliteit en dogmatiek hebben teruggeroepen . Zij bragt de Duitschers tot de Engelsehe
literatuur en deed hun S H A K S P E A R E kennen . De Literatuurbrieven werden gevolgd door de Algemeene Duitsche
Bibliotheek, door N I C O L A I opgerigt, doch waaraan L E S S I N G
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geen deel nam . HEYNE, KaSTNER, MENDELSSOHN behoorden tot de belangi'ijkste medewerkers, en het Joel was, om
den geest van vooruitgang ten dienste to stain . Tegen deze
nieuwe kritriek trail HERDER op, een man met de rijkste
given toegerust en tot het einde der eeuw een van Duitschlands grootste mannen. Het zijn hier vooral zijne Fragmenten tot de Duitsche Literatuur, waarover gesproken wordt.
Daarin gaf hij bewijzen van zijn juist oordeel en van zijnen
genialen smaak, terwijl de stijl zich door losheid, gemakkelijkheid en edelheid onderscheidde . Van H E R D E R , over wien
later meer zal moeten gezegd worden, gaat S c H L o s s E a over
tot W I E L A N D , geboren, gelijk hij zegt, tot schrij ven voor het
groote publiek, dat vermaakt wit worden, zonder veel to
denken of zich in to spannen . Wat zijn doel werd, gaf hij
zelf genoezaam to kennen, toen hij aan J A C OBI schreef
. Duitschland heeft nog geen schrijver, die gelezen kan worden door dat gedeelte van het publiek, hetwelk niet op
hoogescholen wordt opgeleid, en zoolang het den zoodanige
niet heeft, zal het ook geene literatuur hebben ." (bl. 231)
Hij werd de volksschrijver, en werd dit, ofschoon er op de
werken, waardoor hij zijnen eersten room behaalde, vrij wat
is aan to merken . Zijne romans missen het plaatselijke en
originele ; zoo is de Agathon eigenlijk zeer weinig Grieksch,
de Don Sylvio volstrekt Diet Spaansch . Maar de eerste kleedde
de philosophie van den tijd in een aangenaam gewaad en verdrong Fransche boeken nit het Duitsche leven (bl . 237). Ook
in zijne gedichten en zijne komische Erzahlungen, Musarion
enz . vindt men die wereldkennis en philosophie van den man
naar de wereld terug, ofschoon deze in hot laatste tochminder zinnelijk is . Men kan over den invloed van doze en dergelijke werken verschillend oordeelen . Zij hadden zeker dit
goede, dat daardoor eene meer algemeene verspreiding van
de Fransche toongevende werken werd verminderd, toen de
geest des tijds toch de kluisters van vroegere dagen ook in
Duitschland afwierp en gretig naar het nieuwere begon to
grijpen .
De derde § loopt over LAVA T E R en B A S E D o w . De eerste
wordt hier als vertegenwoordiger van de mystieke partij voorgesteld, en er wordt aangetoond, hoe hij, vroom en geloovig, toch in zekeren zin een leerling van ROUSSEAU mogt
worden genoemd, een vriend van vrijheid, van eenvoudige,
met de natuur strookende vorming van den mensch (bl, 248) .
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Wij gaan met stilzwijgen voorbij, wat hier over zijnen twist
met N E A D E L S S O R N wordt gezegd, en wij zen nog enkel op
zijn : Geheim Dagboek, omdat dit eene sentimentaliteit en
kunstmatige vroomheid leende, die Lang bij velen de mode
is geweest, en hot, belaas ! ook nu weder schijnt to worden .
L A v A T E R was een der eersten, die E A s E D o w's reyolutionaire denkbeelden over opvoeding en onderrigt ingang versohafte. Over zijn philantropisch Instituut to Dessau evenwel kan eerst in de volgende periode gehandeld worden . Genoeg zij het hier, op to merken, dat de eerste aankondiging
aijner plannen en hervormingen geheel Duitschland in beweging zette . Hij zelf was voor die plannen een enthusiast, en met moeite wist men hem to bewegen, om zijn
dochter bij Karen doop niet to noemen : PRA E N U lI ERA N T I A
ELEIIERTARIA PHILANTROPIA!!

Be laatste § van dit deal schetst ons de belangrijkheid
van LRsssNa voor de Duitsche literatuur, en geeft daartoe
verslag van zijnen Laocoon, Mina von Barnhelm en Dramatnrgie, waarvan de laatste vooral en to regt uitvoerig wordt
beschonWd .
En zoo zijn wij aan het einde van onze aankondiging gekomen, waarin althans iets van den rijken inhoud van dit
deel is aangestipt . Met genoegen hebben wij gezien, dat
eerlaog in het oorspronkelijke het vervolg van dit belangrijke werk het licht zal zien ; en wij twijfelen niet, of
vertaler en uitgever zullen ons op de Hollandsche bewerking niet lange doen wachten . Wij zien haar reikhalzend
to geuuoet.

De Godsdienstoorlog in Duitschland, door Dr.SOLTL
.
Hoogleeraar to Munchen . V it het Hoogduitsch vertaald . Il Deelen. To Njjmeyen, bij J . F . Thieme. 1842 . In gr . 8vo.
To .amen XXIV en 737 bl. f 6 .
D e 8chrijver van dit boek is reeds bij onze landgenooten
gunstig bekend, door zijn werk over M A L I IK I L I A A N J o Z E F,
Kerning wan Begeren, in zijn leven en dadeb geschetst ; een
gesehrift, zoowel in Duitschland als op onzen vaderlandschen
grond met belangstelling ontvangen . In het werk, dat thans
veor ons ligt, stelt hij zieh ten doel, om ons den Godsdienst-
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oorlog, die Duitschland in de 17de eeuw dertig jaren lang
heeft geteisterd, in al zijne verschrikkelijkheid to doen kennen . In den vollen zin van het woord mag die krijg den
naani van Godsdienst-oorlog dragen. Wel kwamen ook
hier, gelijk altijd, mensehelijke driften en hartstogten,
staatkundige drijfveren en bedoelingen, aan het licht ; maar
de Godsdienst was toch de groote hefboom, waardoor al deze
krachten in werking werden gebragt, de spil, waarom alle
bewegingen zich draaiden, het dekkleed, waaronder alle
andere beginselen werden verborgen . De Schrijver stelt dart
ook teregt van deze zijde vooral het tijdperk in het licht,
waarvan hij als Geschiedschrijver optreedt . En hij doet het
op eene wijze, die ons hoogst gunstig voor hem inneemt, en
zijn werk als eene belangrijke bijdrage tot de specieele Geschiedenis der 17de eeiiw doet ontvangen .
Vooreerst toch beeft hij nit de beste bronnen geput, en
zich alle aanspraak op den lof van grondigheid en naauwkeurigheid verworven . Niet alleen heeft hij de beste Gesehiedschrijvers der 17de en 18de eenw, maar ook minder
bekende monographien, belangrijke staatsstukken en onnitgegevene llandsehriften nit die dagen, voor zoo ver wij konden nagaan met oordeel en juistheid, gebruikt . Alzoo is
menige dwaling of onj nistheid , door S C a r L L E R in zijne Geschiedenis van den 30jarigen krijg begaan, en reeds door
M E N Z E L of v O N R A II M E R aangewezen, stilawijgend of uitdrukkelijk verbeterd. De Schrijver geeft zijne bronnen meestal
op, schoon niet volledig en naauwkeurig, in de aanteekeningen op bet werk . En de Vertaler heeft deze laatste hier
en daar met eenige goede opmerkingen verrijkt . - Voorts
trof in dit boek onze aandacht het echt liberale Protestantsche standpunt, waarop de Schrijver zich geplaatst heeft,
en door hetwelk hij van de eene zijde de veelvuldige gebreken, waardoor in die dagen zijn kerkgenootschap was hezoedeld, niet blindelings voorbijziet, maar ook van den anderen
kant de gruwelen, door de Roomschgezinden bedreven, evenmin verzwijgt als verzwaart . Bovenal is, naast deze historisohe kritiek en onpartijdigheid, het Pragmatisme des Schrijvers to roemen, dat hem niet alleen op de oortaken en gevolgen der gebeurtenissen deed letters, maar ook de hand der
Goddelijke Voorzienigheid, in hare leiding en ontwikkeling
eerbiedig deed opmerken en erkennen . En niet alleen wordt
hier de Godsdienstoorlog in Duitschland ons afgeteekend,
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maar ook ontvangen wij meermalen gelegenheid, oin op de
lotgevallen en de ontwikkeling van bet Protestantisme in de
overige landen van Europa een' belangstellenden blik to werpen . Zoo wordt er bij bet lezen van dit werk menigegrootsehe herinnering in ons opgewekt, en het ons aanschouwelijk
voor oogen gesteld, tot wat duren prijs de vrijheid des gewetens door Noordelijk en Westelijk Europa is gekocht .
De grenzen, tusschen welke zich het werk van Dr . SOLTL
beweegt, worden natuurlijk daargesteld door de onlusten
van Donauwerth aan bet begin, en den Westfaolschen vrede
aan het einde van dit tijdperk . Ret eerste Deel behelst het
begin en den voortgang des oorlogs, en loopt door tot aan
bet begin van W A L L E N S T E I N - S op treding . In hat tweeds
Deel is de voortgang en bet einde van den oorlog geboekt .
leder dezer Hoofdtijdperken wordt in verschillende Boeken
en Hoofdstukken verdeeld, die dus aangename rustpunten
den lezer kunnen aanbieden . - Wat ons minder in dit werk
beviel, was de zucht, om sommige hoofdpersonen, waarvoor de Schrijver eene bijzondere ingenomenheid scheen to
hebben opgevat, to idealiseren . Voornamelijk mag dit, gelijk ook de Vertaler to regt aanmerkt, van PREDERIK en
E L I Z ABET H gelden. - He & meest zagen wij ons teleurgesteld
in die gedeelten van bet bock, die over W A L L E N S T E I N handelen . Wel vonden wij zijne betrekking tot bet keizerlijke
hof meestal onpartijdig voorgesteld ; maar de psychologische
ontwikkeling van zijn karakter en denkwijze, vooral van den
invloed, then zijn bekend astrologisch bijgeloof op zijne plannen en ondernemingen nitoefende, list, naar ons gevoelen,
veel to wenschen over. - hat G U S T A A P A n o L P meer nit
een godsdienstig dan staatkundig licht wordt besebouwd, is
eene zwakke zijde, die dit werk met vele andere gemeen
heeft Het berigt over. zijnen dood, dat bier wordt medegedeel,d, (zie Deel II, bladz . 190,) is verre van bewezen to
zijn. De Schrijver had, waar hij geheel van de gewone berigten afwijkt, naauwkeuriger en uitvoeriger zijne gronden
behooren op to geven, en de onwaarschijnlijkheid ban de
meer algemeene meening moeten aanwijzen . De blasphemie,
door een' Roomsch Geschiedschrijver nit dat tijdperk omtrent
des Konings uiteinde geboekt, (dat de Koning in agone
mortis allerlei Calumnien tegen de Hoogste Najesteit Gods
had uitgebraakt) wederlegt zichzelve . -- Voorts zon de
Schrijver aan zijn werk zeker grootere levendigheid hebben
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bijgezet, wanneer hij hier en daar de belangrijkste episoden nit den 30jarigen oorlog meer en detail had behandeld .
Zoo had, om nit vele slechts een to noemen, bij de beschrijving van Maagdenburgs verwoesting, (waaraan zeker
TILLY ook grooter schuld had, dan hem hier wordt aangerekend) het berigt van den toen levenden Predikant T 110 D A EI%us hem kunnen helpen aan menige merkwaardige bijzonderheid. Dit berigt is to vinden bij it E s E, die Zerst6rung
Magdenburgs, bladz. 180 en very.
Doze aanmerkingen, welke gemakkelijk to vermeerderen
waren, ontnemen echter slechts weinig aan den lof, then
wij aan SO L T L a s werk toekennen . Altijd bevat het eene
schatbare bijdrage tot de kennis van het belangrijke tijdperk,
waarover het handelt. - De Vertaler heeft zich van zijn
taak op eene voldoende wijze gekweten. Jammer, dat zijn
stijl hier en daar door eenige Germanismen ontsierd wordt .
lederen vriend van eene meer dan oppervlakkige lektuur, waarin zich het nuttige met het aangename vereenigt,
bevelen wij zijnen arbeid van ganscher barte aan .

China en de Chinezen . Door s . F. D A V I S, Oppercore.missaris van wg1en Zijne Gr. Britt . Majesteit in China . Naar
de laatste nit gave, waarin de Geschiedenis van het Handelsverkeer met de Engelschen tot op dit oogenblik toe behandeld wordt. Uit het Engelsch vertaald, door Mr . c . s .
III Deelen. Met HOutsnedplaten . Te AmsterZWEERTS .

I

dam, bij G . J . A . Beijerinck. 1841 .
men XX en 1040 bl. f 11 - :

In gr . 8vo . To za-

ndien eenig Europeaan geoordeeld kan worden bevoegd
to zijn om over China en de Chinezen to schrijven, dan is
bet voorzeker de Auteur van dit werk . De Beer D A V I s vergezelde reeds als jongeling, in het jaar 1816, het gezantschap van Lord A a H E R S T naar Peking, bleef daarna nog
twintig jaren in China, alwaar door hem op het laatst de
hooge betrekking van eersten gezagvoerder van Zijne Britsche Majesteit word vervuld, en had overvloedig gelegenheid, om zich met de Chinesche taal en letterkunde bekend
to maken . Behalve hetgeen dus de Schrijver met eigene
oogen kon waarnemen, zijn door hem meer dan 80 werken
BOEKEESCR . 1842 . ao . 13 .
Q q
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over China, in onderscheidene talen, van bet begin der lode
eeuw tot op onzen tijd in bet licht verschenen , geraadpleegd
of vergeleken . Bij werken van deze soort achten wij bet niet
genoegzaam, dezelve in het algemeen aan to prijzen, en van
onze lezets to vergen, dat zij ons alleen op ons woord gelooven . Hot is om deze reden, dat wij het noodig achten,
het lezend publiek met den hoofdzakelijken inhoud van
bet work eenigzins bekend to maken . Ilet geheele werk is
verdeeld in XXII Hoofdstukken . Hot Iste Hoofdstuk handelt
over de vroegste gemeenschap der Chinezen met de Europeanen . China is weinig aan de Ouden bekend geweest .
Van Keizer M A R C U S A II T O B I N U S weet men het eerst met zekerheid, dat hij een gezantschap naar China gezondenheeft,
omstreeks bet jaar 161 van onze jaartelling. Nestoriaansche
zendelingen voerden er, om'treeks bet jaar 635, bij een klein
gedeelte der bevolking, het Christendom in . M A e c o P A 0 L 0
bezocht China in bet laatst der dertiende eeuw ; de Portugezen vestigden or zich omtrent het midden der zestieude
eouw. Na onderscheidene vroegere Roomschkatholijke zendingen maakten er de Jezuiten grooten opgang ; evenwel
geraakte, ten gevolge van hunne twisten met andere monniken, de Roomsche Godsdienst in verval . De 1Vederlanders
bezaten in de l7de eeuw eels belangrijk etablissement op bet
eiland Formosa tegenover China, en dreven toen veel handel met dat rijk, maar werden, na eene geweldige worsteling, in hot jaar 1662 van Formosa verdreven . De Russen
hebben reeds sedert lang, over Siberie, gemeenschap gehouden met China, en hebben zelfs in de hoofdstad Peking
eene kerk voor bet personeel van hun gezantschap .
In Hoofdstuk II, Ill en IV wordt gehandeld over bet handelsverkeer met Engeland . Reeds Koningin ELIZABETH had
getracht zoodanig verkeer aan to knoopen . De vroegste
vermelding evenwel van koophandel, door de Engelschen
met de Chinezen gedreven, is van het jaar 1637 . In den
loop derzelfde eeuw gelukte het hun, zich to Canton to
vestigen en aldaar sedert, tot op onzen tijd, met afwisselend
gelak, handel to drijven . In bet jaar 1834 was de Britsche
koophandel met de Chinezen tot een' trap van hoogte en
belangrijkheid gerezen, waarmede die van geene andere natie to vergeliken was ; maar in hot genoemde jaar werd
door de Britsche regering bet bestnur der Oostindiisehe Compagnie to Canton afgesehaft en de handel vrijgesteld . De
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gevolgen van dozen nieuwen maatregel wares : gedurige
twisters met de Chinesche regering, van tijd tot tijd opsehorting van den koophandel en stremming van het verkeer,
toeneming van den smokkelhandel, vooral van den ongeoorloofden invoer in China van Opium, geweldige maatregelen,
door de Chinesche regering in bet werk gesteld, om then ongeoorloofden handel to beletten, o . a. het in besleg nemen
van 20283 kisten met Opium, aan Engelschen toebehoorende,
de verdrijving van de Engelschen nit Jfacao, afbreking van
den handel met Engeland, en ten laatste de verklaring van
den tot op Ait oogenblik nog niet geeindigden oorlog met
China . -- Bet Vde Hoofdstuk geeft eene aardrijkskundige
schets van China ; het VIde levert een overzigt der geschiedenis van China ; bet VIlde handelt over het Clsineesck bestuur en de Chinesche wetgeving. Hoofdstuk VIII beschrijft
het volkskarakter en de insteilingen . In IX en X wordt gehandeld over manieren en gewounten . In XI en XII worden
do steden, en vooral Peking, lVanking en Canton, beschreven . In XIII, XIV en XV wordt gehandeld over de Godsdienstleer, de volgelingen van c o a F u c i u a, het Budhisueus
en de secte- van TAOU . In Hoofdstuk XVI en XVII wordt
gehandeld over de Taal en Letterkunde . Bet XVIII bandelt over kunsten en uitvindingen ; hot XIX over de wetenschappen ; XX over Natuurlijke Historie en voortbrengselen
van den grond ; XXI over den landbouw en de statistiek, en
XXII over den koophandel .
Wij hebben van den inhoud der vier cerste Hoofdstukken
een eenigzins breedvoeriger verslag gegeven den van de
overige, om deardoor to does blijken, dat het werk aan het
op den titel beloofde, met betrekking tot de geschiedenis
van het handelsverkeer, beantwoordt, en bet to leeren kennen als zeer geschikt om in staat to stellen tot eene grondige beoordeeling van den thans zoo veel besproken oorlog
tusschen Engeland en China, deszelfs oorzaken, vermoedelijken uitslag en gevolgen .
Over het geheel is deze beschrijving van China de volledigste en best geregelde, welke wij kennea ; en ofschoon do
Schrijver een Engelschman is, laat hij niet na, de dwaze en
gedeeltelijk gewelddadige en onregtvaardige stappen, waardoor
zijne landgenooten zich den tegenwoordigen oorlog berokke tl
hebben, of to keuren . Bet werk is in eenen onderhoudenden toon en goeden stijl geschreven, en behoort onder do
Qq 2
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zoodanige, door welker vertaling aan ons lezend publiek eene
wezenlijke dienst is gedaan . Om aan ons verslag eenige afwisseling bij to zetten, plaatsen wij hier de volgende anekdote : • Het bestuur van China geeft geene andere munt
nit, dan de slechte Chen, die nit koper en zink bestaat,
met misschien een weinig lood, en in waarde ver beneden
bet tiende gedeelte van een' Engel8chen stuiver is . Aan den
eenen kant ziet men den naam van den regerenden Keizer,
met een paar woorden, die courante waarde beteekenen,
terwijl op de keerzijde een Tartaarsch opschrift staat . Eenige
jaren geleden was zulk een muntstukje door een of ander
toeval in een weinig bezocht oord van bet Vereenigde Koningrijk (Grootbrittanje) verloren . De Tinder van hetzelve
bragt bet naar een' geleerden oudheidkundige, die, er eene
wijdloopige Verhandeling over hebbende geschreven, in welke
hij alle mogelijkegissingenvoorstelde, behalve juist de eenige
ware, er eene teekening van bijvoegde en bet, met de opgave van bet allooi er onder, in een muntboek van eenigen
naam deed plaatsen ."
De vertaling is doorgaans goed uitgevallen . Evenwel vonden wij hier en daar nog al eenige drukfeilen en andere
misstellingen, die door onnaauwkeurigheid of to grooten
spoed in de correctie schijnen veroorzaakt to zijn . Zoo is
onder anderen in de op gave van den inhoud bet opschrift
van bet VIIde Hoofdstuk boven bet VIde en omgekeerd dat
van bet VIde boven bet VIIde Hoofdstuk geplaatst . In bet
werk zelf staat Hoofdstuk I voor IX . Op bladz . 161 van bet
Iste Deel komt voor : a de Hongmaatschappij had de onbeschaamdheid, dat deze nieuwe schuld in vijftien jaren zou
afbetaald worden," in plaats van : . had de onbeschaamdheid
om aan to bieden" of s to bepalen, dat deze nieuwe schuld
enz ." Ook vonden wij Cina voor China, het jaargetal 1836
voor 1736, sekte voor sekse, allengs voor allooi en Chinezen
voor Japanneven . De bijgevoegde houtsneeplaten zijn voldoende om vele beschrevene zaken meer aanschouwelijk to
maken. Wij wenschen, dat onze aankondiging dienen moge,
om de aandacht van onze landgenooten op dit werk to vestigen, en betzelve alzoo ook onder ons to doen strekken tot
naauwkeuriger kennis van een hoogst merkwaardig yolk,
met hetwelk ook Nederland sedert zoo langen tijd in veelvuldige en gewigtige betrekkingen stored .
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Vrijmoedige stemmen tot behoud van 's Rijks Athenaeum to
Franeker. Door Mr. A . TELTING . To Leeuwarden, bij
G . T. N . Suringar. 1842 . In fir . 8vo. 39 bl . f : - 40 .

B

ekend is het, hoeveel er in den laatsten tijd gesproken is
over eene opheffing van het Athenaeum van Franeker . Rec.
behoort niet onder het getal van hen, die dezen maatregel
.wenschen . De bezuiniging voor 's lands kas is hier to onbeduidend, dan dat men staatkundig zoude handelen, daarvoor
de goede meening der inwoners van zulk eene belangrijke
provincie, als Friesland, in de waagschaal to stellen . Wat
maakt f 20,000 uit op de millioenen onzer staatsrekening?
De Heer TELTING verheft mede zijne stem tot behoud van
het Athenaeum, en wij vereenigen ons van harte met zijn
verlangen, schoon wij op zijne redeneringen nog al wat zullen moeten afdingen .
Hij begint met to spreken over Frieslands refit op het bezit
eener hoogere school . Hij is regtsgeleerde, en daarom verwondert het ons, geene meerdere en betere regtsgronden door hem
to zien aangevoerd . Teen de Heer VAN ASCII VAN w IJ C K zijne
stem voor Utrecht verhief, grondde hij het refit vooral op de
oorspronkelijke acte, waarbij de souvereine magt aan de stad
het voorregt der hoogeschool ten eeuwigen dage had verleend . Van dergelijk eenen regtsgrond vinden wij hier niets.
Het is waar, de FranekerAkademie werd door de Staten van
Friesland voor Friesch geld gesticht ; maar zoo diezelfde Staten de magt bleven bezitten, waarvan het tegendeel niet
wordt bewezen, om, zoo zij dit noodig oordeelden, de Akademie weder op to heffen, zoo is deze magt ook op den tegenwoordigen Staat overgegaan, die natuurlijk - hetzelfde gezag oefent als de vroegere Staten . Frieslands regt zou dus
op geheel andere en duchtiger gronden moeten worden bewezen, eer de regering zich daardoor genoopt voelde, om
het haar toegeschreven plan to laten varen .
Wat in dit eerste deel gezegdwordt, vond veel beter eene
plaats in het tweede, waar over Frieslands billi ke aanspraken op het behoud eener school van hooger onderwijs wordt
gesproken . Daar behooren de herinneringen van den oorsprong der school, gelijk daar met regt wordt herinnerd,
dat Friesland, in vergelijking van andere gewesten, schaars
bedeeld is met inrigtingen des rijks, ofschoon het veel aau
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bet rijk opbrengt, en dat de billijkheid dus vordert, bet
niet to berooven van bet weinige, dat bet bezit .
In bet derde deel wordt de zaak beschouwd nit bet oogpunt van belang voor de provincie . Het is eene school van
kennis en besehaving, en deze verspreiden zich van daar over
dit geheele gewest . Rec. beaamt dit gaarne, en beschouwt
ook zelf nit dit oogpunt bet behoud van Franeker als van
belang . Maar de Schrijver had daartoe niet noodig, om op
verhandelingen, in departementen der maatschappij : Tot
Nut van 't Algemeen gedaan, to wijzen, noch op commission over bet al of niet wenschelijke van bet begraven buiten de kerken, enz . ; door dergelijke dingen zal hij eerder
de lachspieren zijner tegenstanders in bewegingbrengen, dan
hen overtuigen . Als hij eindelijk Franeke'rs billijl,,e aanspraken doet gelden, stemt Rec . in vele met hem in .
Of dit boekje evenwel veel zal afdoen, daaraan twijfelen
wij . De Friezen zelve hebben hunne zaak bedorven, door
hunne zonen niet dan in luttel aantal naar Franeker to zenden . Het staat to vreezen, dat de school van zelve zal ophouden, bij gemis van leerlingen . En wat oaten alle redeneringen, waar zulke daadzaken spreken ? Wat kan men
bet Gouvernement tegenwerpen, zoo bet daarop wijst, om
bet overtollige des Athenaeums to betoogen ? Wil Friesland
bet behouden, zoo zorge bet, dat deszelfs jongelingschap
daar studere ! Zoo zorge bet, dat bet den Hoogleeraren, bij
de grootste bekwaamheid en bij den besten wil, niet aan de
gelegenheid ontbreke, om to onderwijzen! Daardoor alleen
kan de ophefling van bet Athenaeum welligt niet alleen uitgesteld, maar verhinderd worden . Anders moot bet in alien
gevalle den dood aan uittering sterven ; en de Friezen habebunt, quod 8ibi imputent!

Cloys-werck, Dichtstuk van CoNSTANTIJN HUYGENS, voor
hot eerst uitgegeven door Dr. W. J. A . J O N C n B L O E T, Lid
der .Maatschapp~ van Nederlandsche Letterkunde to Leiden . 's Gravenhage, bij J . L . C . Jacob . 1841 . In gr. $vo.
VIII en 22 bl. f : - 60 .

.Clot zon overtollig zijn, zoo wij in ons Tijdsehrift eene nitvoerige beoordeeling wilden geven van dit dichtwerk, nadat
de lloogleeraar B EIJ E R 19 A N in ons Mengelwerk (No . III van
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dit jaar) onze lezers met hetzelve heeft bekend gemaakt, en
door rijke uittreksels den geest en de waarde van dit gedicht
heeft aangetoond. Wij vergenoegen ons dus met den uitgever
voor de gemeenmaking van dit stuk to danken, dat wij als eene
hoogst belangrijke aanwinst besohouwen, en bij welks lezing wij verbaasd stonden over de helderheid en werkzaamheid van den vierentachtigjarigen grijsaard, nit wiens pen
het vloeide . Wij twijfelen niet, of het zal door velen met
graagte ontvangen zijn .
Caledonia, Verhalen en Overleveringen . Naar het Engelsch
van j . WILSON . Me Deel. Te Groningen, bij W . van
Boekeren . 1841 . In gr. 8vo . 336 bl. f 3 -

B ee . heeft bij de uitgave van het eerste Deel een gunstig

verslag gegeven van de Verhalen en Overleveringen, ons
door WILSON medegedeeld. Datzelfde gunstige oordeel mag
hij ook over dit tweede Deel uitspreken- Ook hier leeren
wij den Engelsehen Schrijver kennen als een' aangenamen,
bevalligen verhaler, dikwijls vrolijk en luimig, maar ook
meermalen gevoelig en treffend . De tooneelen, waarop hij
den lezer verplaatst, zijn ook hier aan de grenzen van Schotland ontleend ; de person en, die hij opvoert, karakteristiek
en fiksch geteekend ; de verhalen zelve meermalen nit de
geschiedenis van het land getrokken, of althans geheel in
den geest van deszelfs bewoners . Tot een paar van deze
verhalen, de Koninklijke Bruiloft en Willie de potsenmaker,, leverde de avontuurlijlce geest der Koningen J A C O B U S
IV en JACOBUS V van Schotlaud de stoffe op, die beide
van tijd tot tijd in allerlei vermommingen het land doortrokken en avonturen zochten . De gesehiedenis des lands gaf
aanleiding tot de verhalen : de Overrompeling van Fastcastle,
de Pleegzoon, een Vrouw of de galg ; terwijl de overige stukken, Lotwisselingen, eene Legende van Holyroodhouse,
Willie Wastle'a getuigenis aangaande xijne vrouw, en de
Nieuwjaarsgast ons verplaatsen in de zeden en gewoonten,
in het leven en werken der Schotten . Rec . heeft al de
verhalen met genoegen gelezen ; zij hebben datzelfde eigenaardige, wat ook de stukken van het eerste Deel bezitten,
en zullen zeker met graagte door het lezende publiek ontvangen worden .
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Rec . moet hier belijden, dat hij zich in zijne vooronderstelling, vroeger geuit, aangaande den persoon des Schrijvers, heeft bedrogen . Deze WILSON is niet de schrijver van
Mangaretha Lyndsay en andere werken, maar een ander,
van wiens lotgevallen men hier, in het verhaal de 1Vieuwaarsgast, eenige trekken vindt. De verhalen zelve zijn ontleend nit eene groote verzameling, onder den titel van
Grensverhalen door WILSON uitgegeven. Wij zouden den
uitgever wel durven aanraden, uit den voorraad nogmaals
eene kenze to doen, en iets over de merkwaardige lotgevallen van den Schrijver zelven vooraf to zenden, waartoe
insgelijks in de verzameling stoffe voorhanden is.
Wij bevelen dit tweede Deel van Caledonia dus van harte
onzen lezeren aan .

j

Eugenie, of hot voorregt eener goede opvoeding . Naar het
Fransch van Mlle . ULLIAC DE TREMADEURE . Met Platen .
To Amsterdam, bij J . D . Sijbrandi . 1842 . In kl. 8vo . 210
bl. f 1- 50 .

Voor zooverre Ree, bekend is, is dit het eerste werk van

deze Schrijfster, dat in onze taal is overgebragt . Rec. kent
verscheidene harer geschriften in het oorspronkelijkeenkan
ze niet genoeg aanbevelen . Ook het boek, dat hier aangekondigd wordt, verdient die aanbeveling in ruime mate . De
uitgever mogt teregt zeggen, dat het nuttige hier met het
aangename is vereenigd . De ongezochte en ongekunstelde
wijze, waarop hier lessen, vermaningen en waarschuwingen
worden medegedeeld, ook over zulke onderwerpen en zaken, die in de gewone boeken van then aard worden voorbijgegaan, geeft aan dit werkje iets eigenaardigs . Bet verhaal boezemt belangstelling in, en geeft als onwillekeurig
aanleiding tot nuttige wenken, die er als van zelve nit
voortvloeijen . Bet geheele boekje behoort ongetwijfeld onder de uitstekende werkjes voor de jeugd, en Ree . zou het
in handen van alle meisjes wenschen . Geene moeder, om
de woorden van het voorberigt to bezigen, zal zich beklagen, dit boek aan hare dochter in handen to hebben gegeven .
De uitgever heeft voor eene nette uitvoering en voor bevallige plaatjes gezorgd . Hij vinde zich beloond door een
ruim debiet, dat wij dit boek je van harte toewenschen, hetwelk in dat geval ook wel door andere van dezelfde hand
zal gevolgd worden .

BOEKBESCHOU'W I NG .
Het Leven van Jezus in deszelfs geschiedkundigen zamenhang en geschiedkundige ontwikkeling, door Dr . A.
Uit het Hoogduitsch vertaald door Dr .
NEANDER .
J . M E IJ E R , Predikant to Beetgum . II Deelen . Te
Groningen, b~ W. Zuidema . 1840, 1841 . In gr . 8vo.
Te zamen XXXIV en 778 blU f 7 - 20 .

Het Leven van Jezus door

was zeker een der
belangrijkste verschijnselen, die, van een Christelijk en
echt wetenschappelijk standpunt uitgegaan, de aandacht
tot zich getrokken hebben van de nieuwste beoefenaars der
Theologische wetenschap . Nadat de beroemde Schrijver
de geschiedenis van de Christelijke Kerk en van het tijdperk der Apostelen op zijnen bekenden meesterlijken trant
had beschreven, besloot hij, na lange en regtmatige aarzeling, aan beide werken de kroon op to zetten, door de
uitgave van het leven van JEZUS ; waarlijk in onzen tijd
eene hoogst moeijelijke, maar ook daarom hoogst noodzakelijke taak . Reeds hebben de geleerdste en bevoegdste
beoordeelaars zich omtrent de waarde van dit werk verklaard. En ook Rec . kan het in onzen tijd slechts toejuichen, dat de vertaling van NEANDER het licht ziet,
daar ook de vergiftige Straussische plant op vaderlandschen bodem werd overgebragt . Bij ondervinding overtuigd van het ingewikkelde en gecompliceerde, dat er voor
den minder geoefenden in N E A N D E R C S stijl en wijze van
voordragt (hier nog meer dan in zijne andere werken)
heerscht, geeft hij aan den Vertaler gaarne de getuigenis,
dat hij de moeijelijke taak doorgaans gelukkig heeft volbragt, en des Schrijvers bedoeling niet alleen wel verstaan, maar ook duidelijk uitgedrukt heeft .
De toestand van crisis en bestrijding, waarin de Evangeliegeschiedenis vooral bij het verschijnen der eerste editie
Rr
BOEKBESCH . 1842 . No . 14 .
N E AND E R

61 0

A.

NEANDER

van N E AND E R CS werk (do Vertaler volgde reeds de derde
uitgave) verkeerde, heeft zoowel op den vorm als by den
inhoud van dit werk niet gelukkig gewerkt . leder, die
het inziet, kan er zich spoedig van overtuigen . Op iedere
bladzijde moot schier gepolemiseerd warden . Bijna geen
enkele trek der Evangeliegeschiedenis, of hare apologie
moet hare ontwikkeling vergezellen . Is een onbeschaamde
eisch der negatieve critiek afgeslagen , straks moot weder
eene gewrongene Exegese worden ontzenuwd. Is eene
kunstige Hypothese der tegenstanders in hare nietigheid
ten toon gesteld, straks moet, om de waarheid to handhaven, tot eene andere hypothese de toevlugt worden genomen . In een woord, hot is waarheid, wat de Eerw .
BUSCH KEIZER schreef, (Waarheid in Liefde, 1839 . II .
bladz . 369 en very.) » dat er hier van paging tot pagina
» rondom de geschiedenis geexegetiseerd, gepolemiseerd,
n geciteerd en gecompareerd moot worden ." Zulk eene
methode kan natuurlijk niet bevorderlijk zijn aan hot groote
doel eener Geschiedbeschrijving van onzen Heer : dit namelijk, om ons een levend en aanschouwelijk beeld, een
harmonisch en afgesloten geheel van zijn ]even en werken
voor oogen to stellen . Integendeel moet, bij deze wijze
van behandeling, hot intuitive element der voorstelling
zeer voor het dialectische en critische terugtreden . De
scherpzinnigheid van N E A N D E R is to groot, om dit gebrek
in zijn boek niet to hebben opgemerkt . Maar laat ons
billijk genoeg zijn, om to erkennen , dat de schuld minder
in hem, dan in den toestand der wetenschap lag . Alleen
dan, wanneer men zich boven den strijd der beginselen
een vast standpunt gekozen heeft, kan men hot harmonisch geheel der aanschouwing, dat men zelf in de ziel
heeft, ook aan zijne lezers voorstellen ; maar zoolang men
een veld betreedt, dat de vijand geheel heeft ingenomen,
waarop iedere voetstap voorzigtig moet worden gezet, en
iedere duim gronds strijdende moot worden heroverd, kan
men naauwelij ks anders handelen, dan NEANDER hier
deed . Wel stellen ook wij, gelijk zoo velen, zijn Apost.
Zeitalter en zijne Kirchengeschichte boven zijn Leben
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Jesu ; maar wij verklaren tevens, dat daar ook zulke zwa-

righeden niet to overwinnen waren, als hier .
De hoofdverdeeling geschiedt in vhf Afdeelingen . De
eerste bevat Jezus geboorte en kinderl~ken leeft~d, I . D.
bladz . 9-45 . De tweede loopt tot aan zone openl~ke optreding, bladz . 46-59 . De derde verhaalt de voorbereiding tot zone openqke werkzaamheid, door z~nen doop
en zone verzoeking in de ivoest~n, bladz . 60-108 .

De

vierde geeft een systematisch overzigt van Jezus openbare

bladz . 118-386 . De v~fde eene chronologische
voorstelling van hetzelve, door geheel het 2de Deel . Dat doze verdeeling hoogst onevenredig is , dat zij aan de
innerlijke eenheid der voorstelling schaadt, en maar al to
veel aanleiding geeft, hier tot noodelooze herhaling, ginds tot belangrijke weglatingen, dat zij eindelijk eon hooger principe mist,, hetwelk Loch in eene wetenschappel~ke
beschouwing van JEZVS leven niet mogt gemist worden,
behoeft niet eerst door ons aangewezen to worden . - Dat
verder een hoofdgebrek in N E AND ER's ontwikkoling hieruit
voortvloeit, dat hij , in plaats van eene vaste hypothese
aangaande den oorsprong en de verwantschap der Evangelische geschiedverhalen to volgen , beurtelings nu aan dezen dan aan then der Evangelisten zich houdt, is door
alien opgemerkt, die ooit over N E AND E R'S Leven van Jezus spraken of schreven . En dat NEANDER meermalen
wat veel aan zijne tegenpartij toegeeft, wat schwankend
zich over menige geschiedenis uitlaat (men sla hem b . v.
eens na over de geschiedenis van a E z u s verheerlijking op
den berg) moge door velen, die op cen ander standpunt
staan, afgekeurd worden ; van de andere zijde zal het niemand bevreemden, die slechts eenigzins met den stand der
nieuwere critiek bekend is, welke thans, meer dan ooit,
mag gezegd worden in eene overgangsperiode to verkeeren . --- Eindelijk, zoo iemand wenschte, dat NEANDER,
nu hij toch eenmaal polemiseerde, ook op anderen , dan
op STRAUSS (b . V . WEISSE, WILCKE en meer anderen)
wat meer bestendig acht had geslagen , dat hij vooral de
opstandings- en hemelvaartsgeschiedenis wat grondiger had
Rr 2
werk,
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behandeld, en zich, bij het naderen aan het einde van zijn
work, wat meer voor den schijn van overhaasting had gewacht, wij zouden hem Diet durven tegenspreken .
Doch, waar wij alzoo met anderen billijke bedenkingen
meenen to mogen maken, bedenkingen, gemakkelijk nog
to verdubbelen , wanneer wij in bijzonderheden traden , zij
het echter verre van ons, den rijken schat van geleerdheid , scherpzinnigheid, echte liberaliteit, en innige Christelijke aanschouwing, die hier is nedergelegd, een oogenblik to willen versmaden . Recensent gevoelt to ver den
afstand, die er tusschen den grooten NEANDER en hem
bestaat - hij is to dankbaar voor het nut, dat hij van dit
werk, reeds bij deszelfs eerste verschijning, trok, om zelfs
den schijn cener kinderachtige vitzucht op zich to willen
laden . Al had NEANDER niets anders over het Leven van
Jezus geschreven, dan de bovengenoemde vierde Hoofdafdeeling van zijn werk , die hier voor ons ligt, het zou
genoegzaam zijn, om hem, onder de menigte der litteratuur van a E z U s levensgeschiedenis, in den laatsten tijd
verschenen, eene blijvende en eervollo plaats toe to wijzen .
Van de twaalf onderafdeelingen, waarin dit Hoofdstuk is
afgedeeld, moot de eerie met de andere in hooge belangrijkheid ijveren . - Over sEZUS plan en de middelen,
waarvan Hij zich bediende ter stichting van zijn geestelijk
rijk, doet NEANDER het treffendste licht opgaan . (Waarom
nog weder de hypothese van EASE, omtrent eene verandering in jEZUS plan, al voor zoo lang door dezen geleerde
met lofwaardige onbevangenheid teruggenomen, wederlegd
moest worden , begrijpen wij Diet .) - Over de gel~kenissen van onzen Heer moogt gij in de opvatting van bijzonderbeden verschillen, zeker laast gij nergens zulk een
overzigt van den aard en de lotgevallen van het Godsrijk ,
uit de gelijkenissen van den Heer opgemaakt, als u hier
wordt to aanschouwen gegeven . Zulke grepen verraden ,
dunkt ons, de meesterhand . - En zoo de absolute afscheiding tusschen gelooven en weten , onlangs door S T R A U S S
in zijne Dogmatiek uitgesproken, nog wederlegging behoefde, ik zou u wijzen op hetgeen NEANDER bier over de
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wonderen des Zaligmakers schrijft (in deszelfs geheel, niet
in bijzonderheden) als eene proeve, hoe geloovig de wetenschap kan zijn , en hoe wetenschappelijk het geloof kan
worden verdedigd . - Vooral voor de opvatting van het
begrip van wonderen , gelijk ook van derzelver erkenbaarheid, bewijskracht en Godewaardigheid, meenen wij, dat
de Christelijke Apologetiek inderdaad veel aan NEANDER
to danken heeft , die, wat zijn vriend T W E ST E N in meer
wetenschappelijken vorm omtrent dit punt heeft voorgedragon, met vrucht op menig bijzonder wonderverhaal
heeft toegepast .
Wilden wij de waarde van NEANDER'S werk in bijzonderheden nagaan, wij zouden ons bestek to buiten gaan .
Natuurlijk zou toch elk punt stof tot verschil en wrijving
van gevoelens geven . Maar de lezer heeft er weinig aan,
of Rec . al opgeeft, in welke punten hij, met alle bescheidenheid, van eon ander gevoelen meent to moeten blijven,
en welke gedeelten der gewijde geschiedenis hem bijzonder
zwak voorkomen . (Bij dit laatste zij het genoeg, de behandeling der oorzaken van JUDAS verraad to noemen .)
Reeds de inleiding, over het al of Diet noodzakelijke van
eon vrij zijn van alle vooronderstellingen, als het eerste
vereischte van zulk cen wetenschappelijk onderzoek, zou
stof tot eene geheele verhandeling kunnen geven (waarbij
echter, in het voorbijgaan gezegd, Rec . het gevoelen van
N E A N D E R zou meenen to moeten verdedigen tegen dat van
den Vertaler .) - Liever prijzen wij het werk ten sterkste
aan . Deszelfs beste zijden zijn ja ook in het geheel, maar
vooral in de ontwikkeling van enkele b~zonderheden verborgen . Vooral de wenken , die N E A N D E R gedurig geeft ,
zijn zoo geschikt , om tot verder en zelfstandig nadenken
op to leiden . En zoo men uit dit werk eons alleenlijk
wilde opzamelen de belangrijkste bijdragen, die N E A N D E R
levert, tot betere verklaring van enkele uitspraken des
Heeren, in het N . V . voorkomende, de oogst zou niet
karig wezen . (Wij noemen hier, uit vole, alleen de verklaring van LUCAS V: 36-39, voorkomende Deel 11,
bladz . 109 .) Zelfs daar, waar men eene verklaring niet
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bijvallen kan, zal men haar nimmer den lof van scherpzinnigheid kunnen ontzeggen .
Aangenaam trof ons ook in deze derde uitgave de toon
van ware gematigdheid tegenover STRAUSS . NEA'NDER
staat geheel op hot Christelijk standpunt, hij is een van de
sterkste steunpilaren der beste conservatieve rigting in
Duitschland : en echter, met hoeveel kalmte voert hij den
strijd tegen den man, van wien hij verschilt, als licht van
duisternis . Het verwondert ons dan ook niet, dat ook
deze zich over N E A N D E R met achting uitlaat , (zie de voorrede van de derde uitgave des beruchten books) en hem
zeifs zijnen dank voor menigen wenk betuigt . Dat is eene
vrijzinnigheid, den echten geleerde, bovenal den echten
Godgeleerde waardig. Wanneer zal zij in ons vaderland
bij velen iets meer worden , dan een bloote •klank ?
Voor stichtel~ke lektuur kunnen wij NEANDER ' S work
niet onbepaald aanprijzen . Althans de maag moot al vrij
sterk zijn, die dit voedsel verdragen kan . En ook de
wijze, waarop het voorgediend wordt, schijnt daartoe niet
uitlokkend genoeg . Des to meer echter zij het alien aanbevolen, die zich, teregt of to onregt, bevoegd hebben
gerekend , onx den vertolkten s T R A u s s to lezen en to verstaan . Dat het werk van N E A N D E R in de bibliotheek van
geenen predikant gemist, door geen' enkel goed student
in de Theologie ongelezen mag blijven, behoeft, hopen
wij, geene opzettelijke aanwijzing . Een ruim debiet moge
Uitgever en Vertaler schadeloos stellen . Wij meenden daaraan van onze zijde, door doze korte aankondiging aan de
leaers der Vaderl. Letteroef., meer bevorderlijk to zullen zijn, dan door eene meer wetenschappelijke critiek
over dit werk (gesteld, dat wij ons tot dezelve bevoegdheid en bekwaamheid genoeg hadden durven toeschrijven),
die toch altijd bloot subjectief zou wezen, en veel zou
moeten herhalen, wat reeds elders is aangemerkt . Wie in
eene meer grondige kennis van NEANDER'S werk belang
stelt, ga to rade met S C HEN K E L , in de Theol. Stud. and
Krit . 1840 . III, vooral ook bladz . 802 sq., waar de Christologie van N E AND E R beoordeeld wordt ; met hot artikel
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over NEANDER, vergeleken met KUHN, KRABBE en anderen, in T H o L u cg's AAnzeiger, , en met de aangehaalde
recensie van Ds . BUSCH KEIZER .
God zelf zegene den arbeid van den voortreffelijken
N E A N D E R ook onder onze landgenooten, ter versterking
van menig wankelend geloof, en tot bevordering van het
rijk van waarheid en deugd!
E.
Opwekking tot eene verstandige handhaving van de voorregten der Evangelische Kerk . Leerrede, door j. G .
LIE R N u R , Predikant b~ de Evangelisch - Luthersche
Gemeente to Haarlem. Te Haarlem, b j A . C. Kruseman . 1841 . In gr. 8vo . 42 bl. f : - 50.
» lndien deze Leerrede," zegt de Heer L I E R N U R , POP
))den laatsten gedenkdag der Hervorming door mij uitge»sproken, iets mogt bevatten, dat wegens het daarin be)) handelde onderwerp eenige belangstelling verdient, dan
» zal, hoop ik, derzelver uitgave, aan hoe vele gaarn door
»mij erkende gebreken zij lijden moge, daarmede wel
» geregtvaardigd zijn ." Bat kan Rec . niet volkomen toestemmen, want zelfs eene zeer gebrekkige leerrede zou
zoo iets kunnen bevatten ; maar moet zij daarom uitgegeven worden ? --- Do Schrijver heeft in doze leerrede » pogen gen aan to wijzen , wat er in de Evangelische Kerk voor» namelijk verdediging noodig heeft, en hoe dit op de beste
» wijze geschieden kan ." - Over » de meer dan betame» lijke lengte" derzelve verontschuldigt hij zich met zijne
mindere vaardigheid in schikking zijner denkbeelden en
keus zijner uitdrukkingen, en in de breedere ontwikkeling
van het gesprokene voor zijne Lezers : mogen deze redenen
golden, wat zij kunnen !
In de Inleiding sproekt LIERNUR over hot belangrijke
van de Hervorming on do verschillende beoordeeling van
dezelve ; on komt alzoo op de redenen, om ons in het bezit van de door haar verkregene voorregten to handhaven .
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Hiertoe neemt hij zijnen tekst nit oPENB . III : 11 : »Houd,
» wat g~ hebt, opdat niemand uwe kroon neme," en na
kortelijk iets daarover gezegd to hebben , wil hij » doen
» gevoelen, dat, wat er door de Hervorming is to weeg gonbragt, eene zaak van onberekenbare waarde is," en dan
wil hij » opwekken, om hetgene wij als leden der Evangelische Kerk bezitten, op eene verstandige wijze to hewa» ren . Om dit geregeld to doen , zal ik ," zegt hij , » vooreerst u herinneren, wat wij in de Evangelische Kerk beeerst
»zitten ; u vervolgens zeggen, wat ons moot bewegen, om
i> dit to bewaren ; en ten laatste u aanwijzen , hoe dit op
))de verstandigste wijze kan en moot geschieden ." Doze
dubbele manier van verdeeling is voor de duidelijkheid en
geregelde orde niet zeer dienstig . (Bl . 7 staat » cone kroon,
» die haar tot een steunpilaar in den geestelijken tempel
» Gods to doen worden" ; hoe kan eene kroon haar tot een'
steunpilaar doen worden ? wat overeenkomst is er in doze
twee beelden ?)
In hot eerste deel zal L I E R N U R dan ontvouwen, wat wij
in de Evangelische Kerk bezitten ; maar kan dit met regt
genoemd worden, (bl . 8) » een eigendom van oneindigen
» omvang"? en is daarop de hyperbolische spreekwijze toepasselijk, die men aan hot slot van hot Evangelic van
JOANNES vindt, maar die toch wel niet van JOANNES
is ? - Wat L I E R N U R, bI. 8, 9, van dat (1. dien) eigendom zegt, is wet waar, maar immers niet kenmerkend genoeg, want hebben niet alle Christenen, van wat menschelijken naam ook, eenig aandeel aan dat Evangelic van
het Iiijk Gods? -- Bij dat Evangelic, merkt L I E R N U R
verder le regt op, bezit de Evangelische Kerk ook de vrijheid, om hetzelve naar eigen inzigt to beschouwen : doch
kan men wel juist zeggen, (bl . 11) » dat God hot opgehoopte onkruid in de Christelijke Kerk plotseling opruimhoopte
» de ?" Ging hot ook hierin niet langzamerhand? en is de
uitdrukking zelve niet vrij triviaal?
Verder voert de Spreker drie redenen aan, om die gods
dienstige voorregten to bewaren : 1 . ))den prijs _, dien er
» onze vaderen voor moesten geven ; 2. den zegen, dien
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» ons het bezit daarvan aanbrengt ; 3 . bet gevaar, waaraan
»wij altijd, maar vooral thans zijn blootgesteld, om die
» voorregten weder to verliezen ."
Eindel~k toont hij, hoe dit op de verstandigste wijze
geschieden kan, namelijk » door in hot oog to houden, dat
» bet voorregten des geestes zijn" ; 2 . door » een verstandig
» gebruik van de H . Schrift ;" 3 . door » cone gezette waar» neming der openbare Godsdienst ." Waarna hij nog enkele andere middelen even aanwijst, en dan zijne rode
besluit .
Doze Leerrede draagt alle blijken , vooral in de twee
laatste deelen , van de belangstelling des Sprekers in de
zaak, waarover hij spreekt ; hier en daar vindt men goede
opmerkingen ; maar de stijl is niet bijzonder, doorgaans
vrij droog, zonder verheffing, meer verhandeling dan
leerrede, en dat wel bij eene bijzonder plegtige gelegenheid . Om het goede oogmerk echter en hot hooge belang
der zaak bevelen wij haar gaarne aan . - Jammer dat zij
zoo slecht gecorrigeerd is, waarvan Ree . vele voorbeelden
zou kunnen aanvoeren ; maar wat baat hot? litera scripta
manet .

Redevoering, gehouden op den 21 October 1841, ter gelegenheid van het jaarqksch verslag der De ftsche

4f-

deeling van het Nederlandsche B~belgenootschap, door

W. s c a o L T E N, Predikant bq de Hervormde gemeente

to Delft.

Te Delft, bq H. Koster . 1841 .

In gr. 8vo .

26 blU f : - 40 .

.dfscheidsrede to Sprang, en Intreerede to Aalten, door
c.

F . S . PAPE,

Predikant.

Lambrechts . 1841 .

Te Doesborgh, bq Kets en

In gr. 8vo . 41 bl.

f : - 50.

R eeds zooveel is or in de laatste jaren, vooral

bij het
vijfentwintigjarig bestaan van het Nederlandsch Bijbelgenootschap , gesproken en in het licht gegeven tot aanprijzing der Bijbelverspreiding, dat het moeijelijk wordt , daar-
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over iets nieuws to zeggen . Intusschen dat behoeft bij de
jaarlijksche verslagen aan de Afdeelingen minder ; herinnering van bet bekende, en aanmoediging tot onverflaauwden ijver in dit work des Heeren, zal ligt eene goede plaats
vinden, zonder dat men verrassende of schitterende welsprekendheid vordere . Zoo schijnt er ook de Eerw . SCIIOLTEN over gedacht to hebben . Hij beschouwt de zaak der
Bijbelgenootschappen als een Goddelijk work, als een werk
der Christelijke liefde, en daarom door God gezegend , on
door geene aardsche magt weder (?) to vernietigen . Eenheid, men ziet bet, is bier juist niet in bet oog gehouden .
Ook zou buitendien op bet stuk, als stuk, meer dan eene
aanmerking to maken zijn . Liever echter prijzen wij bet
aan als welmeenende aanbeveling van een der meest aanbevelingwaardige Genootschappen .
Hot is ons, om dit, schoon niet regtstreeks tot de Redevoering van den Heer S C E 0 L TE N in betrekking staande,
bier to zeggen, wel eons voorgekomen, dat de jaarlijksche
Verslagen en opwekkende Redevoeringen in de Afdeelingen
van bet Bijbelgenootschap op den duur niet die belangstelling wekken, welke do aard der zaak, waarover daar gesproken wordt, toch altijd verdient . Is dit ook toe to
schrijven aan de eenzelvigheid, die bet onderwerp der redo
uit den aard der zaak wel hebben moet? Of wekt bet
eigenlijke verslag minder de aandacht, omdat or over een
enkel jaar van eene enkele Afdeeling niet veel verslag to
geven valt, en hetgeen bet Genootschap in bet algemeen
betreft, toch in druk gelezen wordt? Of gaat bet aandachtwekkende door bet jaarlijksche verloren? Wij meenen, bet eene en bet andere ; en houden bet or daarom
voor, dat bet en voor do Sprekers, en voor de hoorders,
en, wat nog bet zwaarste weegt, voor de zaak van hot
Genootschap zclf, verkieslijker ware, die verslagen en
opwekkingsredenen b . v . om de vijf jaren to houden . Men
zou dan meerdere stof hebben tot een verslag, dat de belangstelling wekke, en do aanprijzing van de zaak der Bijbelverspreiding zou door niet, zoo velen afgezaagd gonoemd
worden . Dat zal wel niemand doen, die alleen op do
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kern der zaak ziet ; maar hoe weinige menschen doen dat 1
En belangstelling in de zaak des Bij belgen oots chaps levendig to houden, of ook wel op to wekken bij hen, welke
niet enkel op de kern letten, is juist in den geest van hetzelve, niet alleen omdat de stoffelijke belangen van het
Genootschap er door worden bevorderd, maar ook omdat
de ondervinding, ons althans , meermalen heeft geleerd ,
dat opgewekte belangstelling in hot Bijbelgenootschap, gelijk zij doorgaans eon gevolg van, zoo ook nu en dan eene
aanleiding is tot verlevendigde belangstelling in den Bijbel
.zelven .
De beide Gelegenheidsleerredenen van den Eerw . PAPE
hebben, zoover wij zien , niets bijzonders , waarom ze
cone bepaalde afkeuring zouden verdienen, maar ook niets
bijzonders, waardoor de uitgave gewettigd of verdedigd
wordt . Do Tekst der eerste is : Pred. XII : 13, 14 ; der
laatste : 1 Cor . IV : 1-4 (er staat bij vergissing 5) . Hot
doel der uitgaaf was, een aandenken van liefde en achting
to Sprang achter to laten, en aan de gemeente van Aalten
to doen lezen , wat de Leeraar bij zijne intrede gezegd
had . Alzoo bekomen dan nu doze beide gemeenten hotgeen voor haar zelve, en over en weder voor de andere
bestemd is . Hot stichte nut!
Geschiedenissen van den Babel, ingerigt voor Catechization, School- en Huisgebruik . Oude en Nieuwe
Testament. III Stukjes . To Tiel, b~ C . Campagne .
In hl. 8vo . 399 bl. f 1- 30 .

D e Schrijver meent, dat or behoefte is voor het aanko-

mend geslacht aan een werkje over de $ijbelsche Geschiedenis : geheel geschreven met de woorden des B~bels .
Reeds eenen geruimen tijd over de zamenstelling van een
dergelijk bock nagedacht hebbende, kwam hem zAHN's
Biblische Histories in handen . Hij besloot, dit werkje
nict zoo zeer to vertalen, als wel tot zijnen gids to nemen .
Tegen hot in handen geven van den Bijbel zelven aan de
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jeugd voert de Schrijver bedenkingen aan, die nict ongegrond zijn, onder anderen als hij zegt : » Een ieder, die
met den Bijbel bekend is, weet ook , dat dit niet gevoegelijk geschieden kan, uit hoofde in de H . Schrift veel gevonden wordt, wat voor kinderen minder geschikt, ja zelfs
schadelijk kan geacht worden . Wat nut loch zullen zij
hebben van eene breedvoerige opgave van geslachtregisters, beschrijvingen der kleedcren van de Priesters en Levieten , van den Tabernakel en deszelfs gereedschappen ,
verscheidene tellingen des lsraelitischen yolks, gezigten
der Profeten , en vele andere dergelijke meer ? Zullen
vele in onzen tijd onkiesch gewordene uitdrukkingen en de
beschrijving van op zichzelf aanstootelijke verhalen op hunne zedelijkheid niet zelfs nadeelig kunnen werken?" Maar
wanneer wij nu uit dit oogpunt het werkje beschouwen,
hebben wij juist veel op hetzelve aan to merken . Er wordt
cene geheele paragraaph besteed aan den tabernakel to beschrijven met deszelfs gereedschap, waarbij zelfs de gouden
kransen en ringen , de vleugelen der Cherubim, de schotelen, reukscbalen, plateelen en kroezen, kandelaar, lampen , linnen gordijnen en rooster niet vergeten worden .
Ook zouden wij van oordeel zijn , dat, bij het zamenstellen van eon werkje voor de jeugd, bet huwelijk der kinderen Gods met de dochteren der menschen, de worsteling van J A c o B, bet gesprek van B I L E A M met zijn' ezel ,
de val van DAVID Met BATHSEBA, en het invaren der
duivelen in de zwijnen, wel achterwege hadden kunnen
blijven, in afwachting van zoodanig meer gevorderd tijdperk, in hetwelk de Bijbel zelf in handen kon gegeven
worden . Wij stemmen gaarne toe, dat dit werkje door
verstandige leeraren, onderwijzers en huisvaders, met
vrucht kan gebruikt worden, maar houden het er tevens
voor, dat zij zich even goed van den Bijbel zelven kunnen
bedienen . Wij achten dus bet werk meer bij uitsluiting
bruikhaar voor hen, die zich met de godsdienstige opleiding der jeugd bezig houden, om, en dan toch nog altijd
met een oordeel des onderscheids, uit hetgeen in den Bij-
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bel moor versprcid voorkomt , hier datgene to kiezen , wat
voor hun oogmerk dienstig is .
Verhandeling over het wezen, do verschiJnselen, de oorza-

ken en de behandeling der Arankzinnigheid, benevens opmerkingen over Krankzinnigengestichten, en eene beschrijving van het Armen - krankzinnigengesticht voor het
Graafschap Middlesex to Hanwell, met een verslag van
deszelfs wijze van bestuur ; door w . C . ELLIS, M. D., inwonend Geneeskundig Superintendent, voorheen Directour van het Krankzinnigengesticht to Wakefield . ITit het

Engelsch vertaald door B . B . D E B 0 E B, ./Wed. , Chir . et Art.
Obst. Doctor. Te Groningen, b~ R. J . Schierbeek, Jr .
1841 . In gr. 8vo. XVI, 327 bl. f 3 - 50 .

[let is niet in Nederland alleen, dat de verbetering van
bet lot der krankzinnigen als aan de orde van den dag is .
Ook in andere landen houdt dit belangrijk onderwerp de
aandacht gaande . Men beschouwt in sommige de krankzinnigheid meer van de bespiegelende zijde . In andere worden
er handen aan bet werk geslagen, om bet lot der krankzinnigen krachtdadig to verbeteren, en behandelt men dit
onderwerp meer practisch, rationeel, empirisch. Tusschenbeiden wordt er ook getwist, berekent men elkanders getal
van genezingen en dooden, en bouwt daarop als onwrikbare
gronden ; ook veroordeelt somwijlen de eon den ander, of
liever stelt bet publiek tot regter, waar bet beter is, waar
men nit bet minder gunstige cijfer tot geene voldoende inrigting kan besluiten, enz . Bij bet twisten, aan de kaak
stellen, bet hoog wijsgeerig betoog, en bet niet ondoelmatig
achten van tuchtigingen, (*) verlangt men wel eens iets to
lezen, hetwelk, aan bet leven ontleend, uit de wezenlijkheid genomen, den geest Diet met ijdele bespiegelingen bezig houdt .
Onder zulke geschriften rangschikt zich bet boven vermelde. Aan bet work Van ELLIS is echter niet overal cone
mA

(*)
N N.

Vergelijk Wenken, naar bet lioogd . Van J. F. LEaGron . 1838, en B L A N C h E, du danger des rigueurs

corporelles dans le traitement de la folie .
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steeds even gunstige beoordeeling ten deel gevallen ; doch
zij , die er min gunstig over oordeelen, ontzeggen het toch
de practische waardij niet . Bet is ook in het Fransch vertaald door Dr . A R C II A Ia E A U L r en met aan teekeningen van
E S Q U I R O L vermeerderd.
Wanneer men zich herinnert, dat ELL IS 24 jaren aan het
hoofd van gestichten voor krankzinnigen stond en 2700 lijders gadesloeg, komt hem met regt eerie stem toe .
Dr. D E B 0 E R dacht geen geheel onverdienstelijk werk to
zullen doen met eene Hollandsehe vertaling van dit boek to
bezorgen ; to meer, daar het niet bij nitsluiting voor geneeskundigen geschreven is .
Dat een man van zoovele ondervinding als Dr. ELLIB voor
genees- en niet geneeskundigen belangrijke wenken kan geven, spreekt bijna van zelf. Laat ons het werk nagaaa .
Bet eerste Hoofdstuk dient als ter inleiding, en geeft een
overzigt van hetgeen in de verdere Hoofdstukken zal behandeld worden . Aan het slot zegt de Schrijver : . Ik heb beproefdd eene scheidslijn to trekken tusschen zedelijk kwaad
. en krankzinnigheid . Een in 't oog loopend verschil bestaat
Per tusschen beiden, hoewel het dikwijls moeijelijk is, dit
onderscheidd in individuele gevallen to bepalen ." Vergelijk
ook hiermede het IXde Hoofdst ., waar hij nog eens opzettelijk tot dit onderwerp terugkeert .
Bet tweede Hoofdst . , over het weten der krankzinnigheid,
begint met de vraag : wat is krankzinnigheid ? Is zij eene
ziels- of ligehaamsziekte ? of zijn ziel en ligchaam beide gelijktijdig aangetast ? - Moeijelijk to beantwoorden vragen .
Krankzinnigheid is toch meestal eene verwikkelde gesteldheid, welke zich onder verschillende vormen nit . De natuur verkeert als in tweestrijd met zichzelve, en bezwaarlijk
valt het dikwijls, op to sporen, wat aanleiding tot de krankzinnigheid geeft of gaf. Indien het gevoelen van sommigen,
dat krankzinnigheid niet eene ziekte der hersens maar der
ziel is, doorging, dan zoude liet zeker minder op eene ontleedkundige kennis en onderzoek der hersens aankomen ;
maar, terwijl wij het tegengestelde gevoelen van den Schrijver veel waarsehijnlijker keuren, zoo verwonderen wij ons
tevens, dat hij de anatomie der hersens als nog zoo zeer
ten achtere of als minder beoefend beschouwt . Doch al konden wij ook elken zenuwdraad tot in deszelfs fijnsten loop
volgen, zouden wij daardoor iets meer weten van de ver-

YERHANDELING OVER DE KRANKZINNIGHEID .

6 23

eeniging des zielelevens met het ligchamelijke ? - Te regt
wordt dan ook door een Fransch Schrijver aangemerkt

.l'Alienation mentale moins qu'auczdne autre classe du cadre
• nosologique se prete aux explications purement mdcaniques
=des anatomi8tes ." Als eene merkwaardige bijdrage zijn to
beschouwen : Funfzig .Krankh . u Sectionsgeschichten von
Wahnsinnigen von Dr. N E D X A N N . Journ . d. Pr. Hk . 1824.
N° . 7 . Vergelijk ook PARCHAPPE, Recherches etc. Pa-

ris, 1838.

De Schrijver schijnt ook to veel aan zigtbare vorm- of
stofverandering to hechten . Om krankzinnigheid vast to
stellen, moet er eene alteratie bestaan . Ret blijkt echter
nit de op bl . 32 voortgezette redeneringen niet juist, wat
de Schrijver er eigenlijk door verstaat. Behoort bij de overweging der krankzinnigheid de slechts geprikkelde toestand
der hersens mede niet in aanmerking to komen ? De Schrijver bevestigt dit gevoelen eenigzins door zijne redenering
over op de hersens voortgebragte drukking, bl . 49 . Ook
zoude men daartoe kunnen brengen hetgeen hij bl .31 excentricities noemt. Later wordt dit onderseheid beter uiteengezet, wanneer hij over de behandeling (bl . 139) spreekt en
aldus zich daaromtrent uitdrukt : . Wij zullen derhalve het
onderwerp in twee klassen verdeelen ; eene waar slechts
. ziekelijke werking in de hersenen bestaat en de andere,
» waar bet voortduren der ziekelijke werking eene ziekelijke
organisatie
e heeft voortgebragt ." Wij verklaren echter, niet
to begrijpen, wat hij bedoelt met to vragen : = Is bet ongegrond to vooronderstellen, dat deze drukking (sprekende van
eene voorbijgaande apoplexie) door eenige inwendige operatie
opgeheven kan worden, even spoedig als bet been door operatie?" Ligt bet duistere missehien ook in eene minder
juiste vertaling ? waarover nader.
Over de mate van toerekening, bl . 39, is bet daar gestelde wel beknopt, maar voor de toepassing veel to onbepaald, ook in verband met hetgeen later in bet 9de Hoofdst .
daarover nog gezegd wordt .
In bet derde Hoofdst. worden de oorzaken behandeld . Zij
worden verdeeld in primaire en die door syinpathie werken .
Hoe veel een e+felijke aanleg tot de latere ontwikkeling van
krankzinnigheid bijdraagt, leeren 214 gevallen onder 1380
lijders . Bij 125 van deze kon geene andere oorzaak gevonden worden. Van hoe veel belang zijn zulke droevige uit-
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komsten niet, om toch vooral bij huwelijksverbindtenissen
over zulk een gewigtig punt niet ligtzinnig been to stappen
De wetgeving kan bier niet afdoende werken ; mogt de invloed van ouders en vrienden hier met eene gebiedende
voorzigtigheid werkzaam kunnen wezen ! In verband hiermede moeten wij ook de aandacht bepalen op eene aanmerking van den Schrijver, bl . 45 : .Ik kan niet nalaten bier
. to vermelden, dat betrekkingen in den bloede, onderling
.huwende, een kroost voortbrengen, dat tot krankzinnigheidd aanleg bezit." (*) Mogten dus vooral zulke huwelijken, waartegen ook nog andere redenen kunnen ingebragt
worden, door belanghebbenden niet bevorderd worden! In
elk geval is de erfelijke aanleg een treurig verschijnsel,
vooral wanneer hij zoo overwegende is, als de Schrijver
daarvan spreekt hl . 45, en daarenhoven meestal met eene
zucht tot zelfmoord gepaard gaat . Vergelijk hiermede bl .
109, waar de zin echter wederom zeer duister is ; waarschijnlijk ligt ook hier de schuld in de vertaling, tegen
welke in bet algemeen veel in to brengen valt .
Omtrent de oorzaken zullen wij in geene bijzonderheden
treden . De Schrijver geeft ze vrij naaawkeurig op, en
staaft derzelver uitwerkselen, meestal, door lijkopeningen ;
eene zeer gewigtige bijdrage, al beantwoordt zij ook niet
altijd door volledigheid geheel aan de verwachting . Wij
willen slechts aanmerken, dat, terwijl de Schrijver aan
overspanning eene plaats inruimt, hij nu ook de irritatie
meer op den voorgrond stelt . Inflammatie is wel het gevolg
van irritatie door overspanning ; maar de irritatie kan somwijlen lang aanhouden, eer zij in ontsteking overgaat.
In hoe verre apoplexie en epilepsie al of niet oorzaken ter
krankzinnigheid kunnen zijn, laten wij onbeslist . De Schrijver komt later, in een afzonderlijk Iloofdstuk, in bet zevende, nog eens op dit onderwerp terug, over apoplexie, epilepsie en de ziekten der krankzinnigen . Dit Hoofdst . bl .
246 -249 is, in vergelijking met andere, zeer kort . De
zoogenoemde apoplexie (beroerte) is echter nog een zeer duister onderwerp, en de kennis van vallende ziekte laat in elk
(*)

Een Franseh Schrijver merkt ook hieromtrent aan

La loi civile, qui proscrit 1es mariages entre les proches
.parents, est done fondee sur un prdcepte hygidnique dune
.haute importance ."
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opzigt nog veel to wenschen over . De Schrijver kon dus
omtrent beide ziekten, die een lang voortgezet ontleedkundig
onderzoek zullen vereischen, bij Bemis van eenen goeden
grondslag, weinig zeggen . De ziektekundige ontleedkunde
zal, in verband met de waargenomene ziekteverschijnsels,
meerder licht in het vervolg moeten verspreiden .
Daar de gestichten to Hanwell en Wakefield alleenlijk ingerigt zijn voor armen, zoo komen van daar hier de meeste
gevallen voor, waar armoede, meer van nabij of in een'
meer verwijderden zin, als de aanleiding tot krankzinnigheid to beschouwen is. De armoede wordt door sommigen
evenwel gehouden, niet zoo vale aanleiding tot krankzinnigheid to geven, als wel de overgang van rijkdom of eene betere gesteldheid tot armoede .
Of de krankzinnigheid, welke door to gespannen gedachten
op godsdienstige onderwerpen in Engeland veelvuldig is, op
het vasteland minder voorkomt, durven mij niet beslissen,
maar dat er slechts zeer weinige lijders van lien aard in de
krankzinnigengestichten van het vasteland gevonden worden,
meenen wij op ondervinding, althans voor one land, tekunnen tegenspreken.
Op dezelfde wijze vervolgt de Schrijver de beschouwing
van die gevallen, waarin krankzinnigheid nit de sympathie
der hersens met een ziekelijk aangedaan deel wordt opgewekt, (bl . 79 en v olg. in verband met hl . 113.) Belangrijk
achten wij, wat hier over geneigdheid tot zelfmoord wordt
gezegd .
Ale een wenk, die in onze dagen zeer behartiging verdient, beschouwen wij de aanmerking van den Schrijver,
dat er voor de practijk een groot nadeel voortvloeit nit de
verwarring van ijlhoofdigheid der hoorts met krankzinnigheid, waardoor zij dikwerf wordt opgevolgd . Zij strekt ten
nadeele der practijk en nog meer tot dat der lijders .
Over den invloed van het onmatig gebruik van geestlijke
dranken weiden wij niet nit . Men zoude flier geneigd zijn
nit to roepen : Wie heeft onze prediking- gehoord I
Over de verschijnselen der krankzinnigheid, in het vierde
Hoofdst . uiteengezet, zullen wij mede niet uitweiden ; wij
prijzen het echter ter aandachtige lezing aan, ook van die
geeee artsen zijn .
Wij onderschrijven geheel het volgende : x De ellende,
EOEKBESCH . 1842 . No. 14.
Ss

6 26

W. C. E L L I S

,welke son worden voorgekomen, indien de voorloopende
• ( voorafgaande) en waarschuwende verschijnselen der naderende ziekte slechts algemeen bekend waren, en zorgvul, dig acht op dezelve geslagen werd, zal voldoende de nit• breiding regtvaardigen, welke wij aan ons onderzoek naar
• deze symptomen geven ." Rec . herinnert zich verscheidene
personen, die onherstelbaar voor de maatschappij zijn verloren gegean, omdat de eerste sporen der krankzinnigheid
niet genoeg geacht of behoorJijk geschat werden . Er worden nog menschen gevonden, die dergelijke uitingen bij de
hunnen traehten to verbloemen, anderen zoeken to misleiden, maar zichzelven op eone onverantwoordelijke wijze
bedriegen. En zoo goat door zorgeloosheid, bijaldien er dikwijls geene bijoogmerken in bet spel zijn, bet tijdperk voorbij, waarin , de bezorgdheid van vrienden tot de krachtigste
maatregeien behoorde aan to sporen ; bet oogenblik , waarop
. de road van eenen geneesheer in waarheid wenschelijk is ."
In bet vijfde Hoofdst. spreekt do Schrijver van de onnooselheid en stompzinnigheid. llij gebruikt den term Idiotia
voor die gevallen, wear bet verstandsgebrek aangeboren is .
De stompzinnigheid is bet resultant van kranh inuigheid. Bij
beiden mag eene afwijking in de bewerktuiging niet in twijfel getrokken worden, ofschoon er ook eene enkele uitzondering kan plants hebben, waarvoor de Schrijver eenige
waarnemingen, die in elk opzigt zeer belangrijk zijn, mededeelt„
In bet zesde Hoofdst. zegt de Schrijver, tot bet belangrijkste gedeelte van zijn onderwerp, de behandeling der kranktinnigheid, gekomen to zijn . Ofschoon hij hl . 177 tzegt :
. ik betwijfel hot schier niet, of or bestaat in de natuur
eenig genebsmiddel, 't welk ik voor bet tegenwoordige niet
:ken, hetwelk ale een speoificum in deze gevallen zal wer,ken : welk bet is, weet ik niet," is hij van een beter
standpunt uitgegaan, wanneer hij zegt : , Het zal bet onaderwerp van dit Hoofdstuk zijn, eene rangschikking to ma,ken van zoodanige gevallen, bij welke hetzelfde systeem,
, gewijzigd near do individuele omstandigheden, behoort to
,worden aangenomen, en de algemeene grondregels, die op
,elke kunnen worden toegepast, aan to wijzen ." Hiertegen
valt niets in to brengen ; bij zulk eene wijze van zien moet
echter als van zelf hot denkbeeld van een specifiek middel
vervallen . Wanneer echter de Schrijver • tot eene breeders
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uiteenzetting zijner gevoelens komt, valt er op zijne redeneringen nog al een en ander aan to merken.
Bij eene beginnende ontstemming der hersenverrigtingen
ligt er zeker ontsteking, althans irritatie ten grond ; maar
of hier altijd en wel spoedig structuurverandering enz . (bl.
ldl) volgen zal, is eene tweede vraag . Doelmatig verzethij
zich tegen een due to noemen uitputtingsproees door bovenmatige bloedonttrekkingen, waaraan de nog steeds gistende
zuurdeesem eener overdrevene ontstekingstheorie bij het hooren van inflammatie zoo velen blootstelt . Hoeveel echter de
heelende kracht der natuur op zichzelve vermag, hier is
het, naar ons oordeel, van belang, er niet to zeer op to
steunen, en moot de scherp toeziende kunst steeds aan hare
zijde staan . Met bloedontlastingen uit de arteria temporalis
hebben wij weinig op ; aderlatingen op den voet zijn verre
to verkiezen ; middelen, die een' overvloedigen stoelgang
bevorderen, verdienen zeer de aandacht ; de tartarus emeticue echter geen onbepaald vertrouwen ; de digitalis vordert
mede omzigtigheid . Voorzigtig zij men, ook bij een stork
gestel, bij dronkaards met bloedonttrekkingen . Moat vergeten wij niet, dat het hier er steeds op aankomt, het individuele zoo veel mogelijk to leeren kennen ; en het opsporen
der oorzaken, waar dit doenlijk is, maakt eonvoornaam gedeelte der behandeling uit . - Omtrent de morele behandeling, waarvan de Schrijver op bl . 157 begint to spreken,
raden wij , hem hier geheel op den voet to volgen . Hot
zoude missehien gewaagd zijn, eenen Arts van zoo uitgebreide
en gerijpte ondervinding to willen tegenspreken . Hot gaat
hier ale met de opvoeding in het algemeen ; men kan er
,reel over lezen, maar eindelijk wijzigt zich toch alles naar
do verkregene ondervinding ; de wijze, door dozen gevolgd,
kan even good zijn als die van genen onder gegevene omstandigheden, al verschillen zij ook grootendeels in beginsel en
uitvoering . Jammer maar, zoo ale de Schrijver zeer van
pas zegt, dat, wanneer de krankzinnigheid ontdekt wordt,
het zelden in de magt van den Geneesheer staat, dooorzaak
onmiddellijk nit den weg to ruimen . Van de dikwijls eigenwillige beletselen hebben wij boven reeds met een woord
gesproken . Men tacht to verbergen, to bedekken ; men
zoekt allerlei uitvlngten, en zoo gaat de geschikte tijd ter
behandeling voorbij . Wanneer zal toch het vooroardeel to
dozen ophouden? Is hot dan schande, cenen to sterken
Ss 2
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aandrang van blood naar de hersens to hebben ? Is eene
longontsteking fatsoenlijker dan eene hersenontsteking ? 0uders, die zulk eenen toestand tracht to verbergen, den arts
en anderen to misleiden, gij neemt eene zware verantwoording op u ! Gij speelt een gevaarlijk spel met bet tijdelijk
welzijn en met de eeuwige belangen der genen, met welke
gij eens voor den regterstoel des Eeuwigen zult verschijnen !
Ten einde echter omtrent de behandeling niet misverstaan
to worden, voegen wij er bij, dat de krankzinnigheid nit
morele oorzaken door den Schriiver ook met doelmatige geneesmiddelen wordt bestreden, en hij bier bijzonder op bet
eigenaardige van elken lijder drukt . Met enkele waarnemingen staaft hij de aangeprezene wijze van behandeling.
Met belangstelling zal men een en ander omtrent de morele
behandeling lezen, bl . 182. Juist zijn de aanmerkingen over
bet beheer, bl . 198 . Wat eene vrouw in dat beheer vermag, blijkt nit den ]of des Schrijvers, aan zijne Gade gegeven, bl . 204 ; van moed en bedaardheid heeft zij meer
dan een treffend voorbeeld gegeven ; zie bI . 209 en 211 .
Wat de Schrijver verder op bet einde van bet zevende
Iloofdstuk zegt, dat beschaafde vrouwen zich vok de bezorging van krankzinnige vrouwen mogten aantrekken, is
een woodd op zijn pas. Ret ware to wenschen, dat vrouwen
nit een godsdienstig beginsel zich aan dit work mogten toewijden ook buiten de Katholieke Kerk . Predikt het Protestantisme naar bet Evangelic Been liefde, zichzelve vergetende liefde bovenal ? Ret tweede gebod, Matth . 22 vs.
39, wordt verklaard, aan de liefde tot God gelijk to zijn .
Zijn ze,Ifopofferingen alleen bet voorregt der Roomsche
Kerk? Met een weemoedig gevoel zag Rec . meermalen beschaafde krankzinnige vrouwen onder bet opzigt van ruwe
dienstmaagden . Door den sluijer der verbijstering zag hij
bet gepijnigd gevoel als met weerzin ondergeschikt aan zulk
een kwalijk gekozen toezigt, hetwelk voor een karig loon
gekocht words, maar hetwelk bet hoofdvereischte, eene
liefderijke behandeling, mist .
Ret achtste Roofdst . is van eenen meer administrativen inhoud : Over de inrigting van krankzinniyengestichten en
de wijze van hun bestuur. Rierbij zal vergeleken kunnen
worden do plattegrond van bet Gesticht voor Middlesex .
Droog moge dit gedeelte zijn voor hem, die in deze zaak
geen belang stelt ; maar van eenen man van zoo vele on-
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dervinding vernemen wij gaarne alles tot in de kleinste bijzonderheden . Gunstig wordt men tevens vooringenomen,
wanneer zulk een man dadelijk van de vatbaarheid voor verbetering begint to spreken . Dit is do ware nederigheid . Met
genoegen lazen wij de aanprijzing eener w#ze spaarzaamheid to midden van al het bezuinigingsgeschreeuw dezer
dagen, waar zij, die het minste offeren, bet meeste rumoer
makers ; maar : le moine repond comme l'abbd chante ..Ook omtrent de sterfte, welke men dezer dagen elkander
als toerekent., lezen wij eenige belangrijke opmerkingen
bl . 255 .'
Eindelijk komen wij tot de hoofdzaak, het bestuur, en dit
is bier, gelijk het overal behoorde to zijn, in de eerste
plaats onder het toezigt van een opperbestuur gesteld,
(verg . ook bl . 296 very.) maar verder geheel geneeskundig .
De geneeskundige en morele behandeling van alle lijders
staat onder het onmiddellijk bestuur van den inwonenden
Geneesheer en Directrice . Alle ander bestuur, zoo wel in
gestiehten voor krankzinnigen als voor andere lijders, is
ten eenemale verwerpelijk . De administratie is ten behoove
der zieken noodzakelijk voor de stoffelijke belangen, maar
strekke zich niet verder nit . Een gewoon administrateur- .
en wat kan men toch van velen verwachten, die maar zoo
in eens Directeur worden? Zulk een bond administrateur
wil overal bezuinigen, ook waar bet niet to pas komt, en
onder zijne handen ontaardt de wijze spaarzaamheid van bet
artselijk bestuur in de karige bedeeling der kille administrative hand, bij welke cijfers het schiboleth zijn.
Dat de Geneesheer to Hanwell tevens de betrekking van
thesaurier waarneemt, achten wij niet als navolgenswaardig .
De geoorloofde percenten der aanneming late men ter bate
komen van eenen boekhouder of dergelijken beambte . De
geneeskundige blijve buiten alle aanraking met leveranciers,
vooral waar bet stelsel van aanneming in werking is .
Hartelijk wenschen wij , dat nergens bet gevoelen veld
winne, dat krankzinnigheid geene geneeslijke ziekte is,
waardoor krankzinnigengestichten, als vroeger, de gevangenissen gelijk zouden worden, met welke zij zeer naauw verbonden waren. Maar zullen de gestichten meer en meer aan
derzelver bestemming, als verblijven ter beproeving van herstelling, voldoen, dan zal ook let bestuur van zoodanig gesticht, naar den wensch van Dr . E L L I s, aan eenen Genees-
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kundige, die tevens een welwillend man is, behooren opgedragen to worden .
In het negende Hoofdst . handelt de Schrijver over het onderscheid tusschen het gedrag, hetwelk nit zedel#k kwaad
voortspruit, en het gedrag, hetwelk nit krankzinnigheid
ontstaat . Wij hadden hier wel eenige meerdere uitvoerigheid gewenscht, dewijl er met de al of niet toerekening van
misdaden al heel wat overdrijving plaats heeft . De man,
die zoo vele practische ondeivinding heeft opgedaan, schijnt
hier niet veel lust gevoeld to hebben, zich aan bespiegelingen over to geven, die tot zoo veel misbruik kunnen leiden . Hij zegt zeer juist : . Doch het zou geheel ongerijmd
a zijn, eike zondige handeling als eene handeling van verstandskrenkingg to karakteriseren ."
Het Aanhangsel bevat eenige geneesknndige aanmerkingen,
voor eene mededeeling alhier minder geschikt . Eene Dieettabel . Bevelen voor de mannelijke en vrouwelijke oppatsers
en bedienden . - Met genoegen lazen wij in deze instructie,
omtrent de zindelijkheid : .Dit moet zoo verstaan worden,
* dat geene plaats als zindelijk zal worden aangemerkt, wela ke zindel#ker kan gemaakt worden ."
Met vrucht zal dit boek, waarover wij gaarne nog meer
hadden gazegd, gelezen en geraadpleegd kunnen worden .
Het ware tot dit einde wenschelijk, dat eene goede vertaling
daartoe had mogen medewerken. Zij laat hier en daar zeer
veel to wenschen over . Op sommige plaatsen valt het zeer
moeijelijk, den zin van het oorspronkelijke to gissen of to
raden, getuige onder anderen bl . 297 . Wat zegt eene ongeregte omstemming, bl . 17 ? Op bl . 86 en 107 wordt eene
vrouw als een lijder beschreven . Ook op bl . 109 is de vertaling alles behalve duidelijk . De noot, onder de drukfouten
vermeld, had reeds op bl. 251 behooren geplaatst to worden ; thans is de bovenste regel geheel onverstaanbaar . Mogt
er een herdruk noodig worden, dan mag de Vertaler zijnen
arbeid wel aan eene scherpe kritiek onderwerpen ; want de
aangehaalde voorbeelden zouden nog zeer vermenigvuldigd
kunnen worden .
Niet geheel, maar grootendeels vereenigen wij ons, ten
besluite, met den Schrijver, wanneer hij eindigt met to
zeggen, zoo als de Vertaler dit alles behalve fraai heeft overgebragt : .1k houde mij in waarheid overtuigd, dat, op
a seer weinige uitzonderingen na, eene regte en godsdienstige
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.opleiding en tucht der ziel, met eene verstandige en zorg*, vuldige keuze van de levensbetrekking en een voorzigtig
-bestuur van hot ligchaam, bet menschdom van de ijselijkbeden dezer smartelijke en geheimzinnige ziekte zou ver10schonen ."
Geologie, of natuurl ke Geschiedenis van het uit- en inwendige der Aarde ; op algemeen bevattel#ke wjjze voorgesteld door z . C . V 0 N L E 0 N R A R D, Geheimraad en Professor aan de Hobgeschool to Heidelberg . (In drie Deelen,
met Platen en Vignetten .) Uit het Hoogduitsch. late tot
3de Aflevering . To Amsterdam, bij G. J . A . Beijerinek.
1841-1842 . In gr . 8vo. (l44 bl. Pros van iedere Aflevering by inteekening 75 centers ; de Brie Deelen sullen
in 30 Afieveringen in het licht komen .)

De Hoogleeraar L E O N R A R D, to Heidelberg, is door zijne
nuttige en naauwkeurige Handboeken over Mineralogie en
Geognosie in de geleerde wereld algemeen bekend (Handbuch
der Orgktognosie en Charakteristik der Felsarten ; van bet
eerste zijn verschillende uitgaven) . In de laatste jaren heeft
hij ook eene Geologie odor Naturgeschichte der Erde auf
allgemein fassliche Weise abgehandelt uitgegeven . (Stuttgart 1836-1840) . Dit werk, nit vijftig hoofdstukken of
voorlezingen bestaande, ontwikkelt eerst de voorbereidende
begrippen der Chemie, Mineralogie en Geognosie, en geeft
vervolgens eene geologische beachouwing der verschillende
formation, van de oudsten of tot op de laatste toe (Postdiluvianische Gebilde), naar de volgorde van bet geologische
stelsel . Het is vol van wetenswaardige taken en belangrijk
door eenen grooten schat van bijzonderheden, hoezeer bet
niet met die wetenschappelijke belderheid en met die een •
heid bewerkt is, welke bet als populairwerk eene blijvende
waarde verzekeren kunnen . Ook is de Schrijver veelligt to
weinig physicus ; althans 't geen hij in de tweede vaorlezing
over natuurkundige zaken, over den vat der ligchamen, over
bet licht enz . zegt, is hoogst oppervlakkig en niet ahijd
even naauwkeurig . Hoe is bet bijkans mogelijk, dat bij bet
ondersoheid tusschen damp en gaz gezegd kan $vorden : Em
Gas kann nicht dureh X4lte, and eben so, wenig dusch Dvuck,
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verdichtet averden (S . 109, 110) ? De physische zaken zijn
meer verhaald, dan uit elkander gededuceerd, en het goheele werk is meer een agregaat van velerlei dan een geheel, waarin de deelen gecoordineerd en tot eene eenheid
verbonden zijn.
Niettegenstaande ons oordeel over het werk van LEONHARD
dus minder gunstig is, en wij zouden dit oordeel met de
autoriteit van eenen bekenden Engelschen Geoloog, then wij
in 1839 to Oxford spraken, kunnen staven, moet men niet
vergeten, welke de bijzondere rigting van LEO N H A RD'S studie
was . Ilet is, men vergunne mij de vergelijking, een boek
over algemeene geschiedenis, opgesteld door eenen zeer verdienstelijken numismaticus. Maar de penningkunde is juist
de geschikte voorbereiding niet, om eene onderhoudende en
algemeen boeijende geschiedenis to schrijven .
Toen wij evenwel voor eenige maanden de aankondiging
vernamen van eene Hollandsche vertaling van dit werk, verheugden wij er ons hartelijk over . Wij hebben in onze taal
over Geologic nog bijkans niets, en de voorlezingen van
L E o N H A R D eenmaal in het Nederduitsch aan ons publiek
bekend geworden zijnde, zoo kan men althans verwachten,
in 't vervolg van oppervlakkig geschrijf en parasitisch lapwerk in deze wetenschap verschoond to blijven ; vele nuttige
kundigheden worden alsdan algemeener verspreid, en de
talrijke, zeer wel uitgevoerde platen, met welke het werk
versierd is, zullen gewis tot verzinnelijking van geologische
bijzonderheden en belangrijke daadzaken ongemeen dienstig zijn .
Nu wij echter de vertaling voor ons zien, ondervinden wij
bij derzelver inzage eene jammerlijke teleurstelling . Groot
zijn de moeijelijkheden, welke nit den aard der zaak met
de vertaling van dit werk moeten verbonden zijn . Voor vele
kunsttermen moet mhn Nederlandsche woorden smeden, en
de in Duitschland gebruikelijke nitdrukkingen bij mijnwerkers zijn naauwelijks anders dan door omschrijving voor Nederlanders over to brengen . Wij hadden daarom gaarne gezien, dat de Vertaler zich genoemd had, 't geen vertrouwen
voor zijn werk had kunnen opwekken. Nu vleiden wij ons
echter altijd nog, dat het een wetenschappelijk man zijn
zoude, die welligt uit to groote bescheidenheid zijn' naam
verzweeg . Aan een' gewonen vertaler Loch konden wij niet
denken, dat dit werk zou zijn toevertrouwd ; geheel andere
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en hoogere eischen mogt men aan dengene doen, die dit
werk op onzen bodem zou overbrengen, dan aan eenen Vertaler van Romans of Erbauungsbntcher. Er is echter Been
twijfel aan, of de Vertaler van LEOaHARn ' s Geologie zon
zelfs een' Duitschen Roman slecht vertalen, want hij verstaat
geen Hoogduitsch genoeg, of wel hij loopt over zijn werk
gedachteloos heen .
Ziehier eenige proeven :
Wasserpropheten wordt op bl . 10 overgebragt door pis1 #kers .
= De lengte van deze gallerj is intusschen zeer belangr#k"
bl. 11 . In het Duitsch staat : De lengte dezer galler#en is
somwijlen zeer aanzienljjk . (,,Die Ldngenerstreckung der
Stollen ist mitunter sehr betrachtlich .")
Meestentijds dienen daartoe ronde, zelden dubbele ladders," bl. 12 . -In den hdufigsten Fallen dienen einfache,
seltener Rappel-Leitern ."
*Te Falun in Zweden voeren gemakkelijke, met hout bekleede [lees met leuningen omgevene] balken, [lees houten
trappen] tot eene diepte van 1200 voet," bl . 12 . * Zu Fahlun in Schweden fizhren bequeme, mit Gelandern eingefaste
Holz-Treppen in eine Tiefe von 1200 Fuss ."
Maar men vindt daar to lande aanzienlijke ertsaders door
eenen goeden aanleg van boven tot onder geopend," bl . 16.
bit is de vertaling van de Duitsche woorden : . Sondern man
f ndet dieselben [Gebirgszizge] oft durch reinen Abbau machtiger Erzadern von oben bis unten gespalten ."
Om een schepel steenkolen nit de groeven to halen moeten 94 kubiekschepels (!) water uitgepompt worden," bl .30 .
In het oorspronkelijke staat 94 kubikfuss Wasser ."
Zeer aanwassend is de klare zoetwaterbron in de Botallockgroeve," bl. 31 . In het oorspronkelijke stuat hiervoor :
Ueberrasschend iat die klare Sitsswasserquelle .
.Het ziekenhuis," bl. 32, =Zechenhaus ."
. Eenvoudige in den ouden tijd bekende proeven, waartoe
het toeval leidde en welke later eene voor onze zinnen verborgene ervaring leverden, liggen tot grondslag van het
gewigtig leerstuk der electriciteit," bl . 74 . Wat deze - voor
onze zinnen verborgene ervaring" is, kan niemand begrijpen., want ervaring verkrijgen' wij door de zinnen . L E o AH A R D schree£ : . eene door onze zinnen bevestigde ervaring"
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(Versuche die bald zu einer dureh unsere Sinnen verbetrgten
Erfahrung warden.)
Wij zouden deze proeven gemakkelijk met andere kunnen
vermeerderen, maar achten zulks onnoodig . Net is mogelijk, dat etsen op bi . 124 voor bet Duitsche aetzen (bijten
met zuur) en messing op bl . 135 gebruikelijke woorden
zijn . Hot eerste hoorden wij echter nimmer anders dan in
den zin van .Radiren," zoo als de Duitschers bet noemen,
etsen der kunstenaars, bezigen, en bet laatste zou ons onverstaanbaar zijn, zoo wij niet wisten, dat Messing in bet
Hoogduitseh geed hoper beteekende.
Doch niet alleen gebrekkige kennis van bet Hoogduitseh
(wij zouden kunnen volstaan met ueberraschend, door zeer
aanwassendvertaald, en verbizrgt door verborgen, bier aan to
halen), -- ook nalatigheid ontsiert deze vertaling. Drukfouten vonden wij weinigen of geenen, behalve Sulphas
barytar op bl. 59, voor Sulphas barytae. Ziehier echter
twee staaltjes, nit meerdere, van eene verminkte vertaling :
. Net ijzer komt ten minste voor 2 procent voor onder de bestanddeelen onzer aarde," bl. 127. De bestanddeelen onzer
aarde zijn ons onbekend, want wij kennen slechts de oppervlakte en eene zeer onbeduidende diepte onder dezelve . Ook
leest men voor doze twee regels in bet oorspronkelijke bet
volgende : . Was den Antheil des Eisens an der Zusammensetzung unserer festen Erdrinde betri f't, so ist dieser sehr
bedeutend. Sie werden demnachst die Ueberzeugung gewinnen, doss man, ohne zu abertreiben, behaupten hann : Eisen mache von jener Rinde ungefahr zwei Hunderttheile aus ."
Bij bet koper leest men op bl . 143 : . De naam van Cyprus
schijnt van bet gelijkluidende Grieksche woord of to komen,
en duidt waarschijnlijk op de voortreffelijkheid van bet daar
gevonden koper ." In hot oorspronkelijke staat : v Die Griechen bezeichneten das Eiland Cypren mzt dem 1Vamen Kupros ; dieses Wort leiten Einige von der Soh6nheit des Kupfers her, das auf der Insel gefunden wurde.
Niet alleen aan onkunde in hot Hoogduitseh of aan nalatigheid, maar ook waarschijnlijk aan onbedrevenheid in bet
behandelde onderwerp, zijn eindelijk dergelijkeanisvattingen
toe to sclxrijven, als men in de volgende proeven vindt
Niet alle doorzigtige thineralen doen bet daarop vallende
licht dezelfde verandering ondergaan ; maar bij alle wijkt do
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lichtstraal of van den regten weg ; hij wordt gebroken, en
de straalbreking is dubbel, zoodat (lees wanneer) bet
voorwerp, hetwelk men door zulk een mineraal waarneemt,
dubbel schijnt," bl . 57 .
, Koper is opgelost (lees is oplosbaar) in vitriool- of zwavelzuur ; steekt men nu ijzer in eene zoodanige oplossing,
alsdan laat bet zuur bet koper, hetwelk eene groote verwantschap voor bet ijzer heeft, varen ; bet verbindt zich
daarmede en wordt in staat van metaal neergeslagen ." Hier
laat de Vertaler bet koper eene groote verwantschap met bet
ijzer hebben, waarvan in bet oorspronkelijke niets to lezen
is . Het zuur heeft eene grootere verwantschap met ijzer dan
met koper ; bet zuur verbindt zich met bet ijzer, en zoo
wordt bet koper in den staat van metaal uit de oplossing gepraecipiteerd . De woorden in bet oorspronkelijke luiden dan
ook dus : Kupfer ist in Vitriol- oder Schefelsaure aufl6sbar ; bringt man aber Eisen in eine solche Auflosung, so
verldsst die Saure das Kupfer verm6ge ihrer gr6ssern Verwandtschafft zum Eisen, sie verbindet sick mit diesem, and
das Kupfer wird in metallischem Zustande abgesetzt .
. Voor bet overige is dit gaz [waterstofgaz] niet als voor-

waarde der verbranding to beschouwen," bl . 105 . De Vertaler heeft zeker hetgeen in bet oorspronkelijke stond, met
den naam van brennbare Luft niet kunnen overeenbrengen,
alsof 't geen ligtelijk verbrandt ook tevens geschikt moest
zijn om er iets anders in to ploen branden . Daarom staan
die twee regels voor hetgeen men in 't oorspronkelijke leest

.Den Verbrennungs-Process selbst fordert unser Gas atbrigens keineswegs ; es ist inn Gegentheil demselben hinderlick ; entzi2ndete A6rper, in eine mit Wasserstoff- Gas gefallte Glasflasche gebracht, verl6schen ."

Doch genoeg, veelligt reeds to veel . Wij willen den Uitgever geenen raad geven, maar alleenlijk eenen wensch ten
slotte onzer beoordeeling nederschrijven, dat namelijk of
deze vertaling gestaakt worde, of beter en naauwkeuriger
worde voortgezet . Zoo de tegenwoordige Vertaler er ongeschikt voor is, er zal toch wel een ander to vinden zijn, en
zoo die niet to vinden is, welnu dan worde bet boek liever
geheel niet dan op die wijze overgebragt.
J . VAX DER ROEVEN.
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Handbook der Grieksche flythologie, ten dienste der Latijnsche Scholen en Gymnasien . Door P . VAN LIMEURG BROUwsa . To Groningen, bij W. vaq Boekeren. 1841 . In gr .
Svo . VII en 163 bl. f 1- 80 .

O nder dozen titel ziet een boek het licht, waardoor Re-

ferent gelooft dat aan eene wezenlijke behoefte voldaan
wordt. Hoe dikwijls toch de vraag word gedaan : hoe moet
de Mythologie op de Latijnsche Scholen en Gymnasien onderwezen worden? bleef zij echter nog steeds een voldoend
antwoord verwachten, en schijnt het aangekondigdegeschrift •
met de daad eene oplossing derzelve to behelzen .
Tegen de bestaande Randboeken kunnen gewigtige aanmerkingen worden gemaakt, gelijk de Heer VAN LIMBURG
BROUwER er werkelijk een zestal zeer juiste opgeeft in de
voorrede van dit Handboek. Het komt Ref. voor, dat hij,
door deze in de hoofdzaak achtereenvolgens op to geven en
er telkens de wijze . van behandeling van den Heer VAN LIICB U a G B R O U W E R mede to vergelijken, eenig denkbeeld zal
geven, zoow~l van do zaken in dit Handboek vervat, als
van deszelfs voortreffelijkheid .
Eene eerste aanmerking is gerigt tegen het gel#kt#dig behandelen der Grieksche en Romeinsche Mythologie, als gevende verwarde denkbeelden, terw#l het nog seer moe5el6k
is to weten, van welken, van den Griekschen of van den
Romeinschen God de schr#ver spreekt . De Heer V A N LI RB U R G B R o U w E B heeft daarentegen overal zorgvuldig opgegeven, waar die verwarring bij de Grieksche Godheden plaats
had, hetzij met andere Grieksche, hetzij met Romeinsche .
Voorbeelden zijn : caonus met de planeet 8 A T U R N U S ; RHEA
met de Aarde en DEMETER ; HECATE Met PERSEPHONE, ARTEMIS, de Maan en nog andere Godheden ; APOLLO met de
Zon ; HESTIA met het Vuur, de Aarde enz . Ref. beschouwt
deze wijze van handelen als zeer dienstig om verwarring to
voorkomen . Op verscbillende plaatsen daarenboven wordt de
Grieksche Mythologie met de Romeinsche vergeleken, of er
nit opgehelderd . Dit geschiedt p . 83 met de Cronia en Saturnalia ; p . 93 met den bijnaam van ZEUS AagEa as,u6v:o ; en
JUPITER CAPITOLINUS, en meer andereplaatsen ; vgl .p . 130,
144, 158, 160, 162 . Doch verder is er van Romeinsche My-
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thologie geene sprake . Ofschoon Ref, nu allezins het gevoelen van den Heer VAN L I M B U R G B R O U W E R deelt, dat
Grieksche en Romeinsche Mythologie niet gelijktijdig moeten
behandeld worden en ieder het verkeerde hiervan nit elk
ander Handboek (want Ref . is er geen bekend, waarin men
niet alzoo is to work gegaan) kan leeren kennen, bejammert
hij toch evenzeer, dat hier voor Romeinsche Mythologie niets
geleverd is . Deze aanmerking heeft echter niet de strekking, om daarom het gebruik van het Handbook van den
Heer V A N L I M B U R G B R 0 U W E R to on traden : integendeel, Ref.
houdt eene goede, oordeelkundige, wetenschappelijke voordragt der Grieksche Mythologie afzonderlijk, juist om de
door den Heer VAN LI M B U R G B R O U W E R opgegevene redenen,
voor oneindig beter dan elk ander Handbook, waar zij vereenigd voorgesteld zijn, zelfs al hadden doze geene andere
gebreken dan dit enkele. Deze aanmerking is dus ter neder
gesteld, opdat zij den Heer VAN LIMBURG BROUWER totaansporing verstrekke, om ditHandboek, bij een tweeden druk,
met des Hoogleeraars denkbeelden over de Romeinsche Mythologie to doen volgen . Ware die alsdan wat uitvoeriger
en niet spaarzaam met citation voorzien, het book zou er in
waarde door winnen ; ten zij men eene even voortreffelijke
Bistoire de la civilisation des Romains, als nu door hem van
de Grieken gegeven is, to wachten bad . De tweede aanmerking keurt of de allegorische uitlegyingen van de oude
Godheden, door wi sgeeren en grammatici yedaan on in de
handboeken voor Mythologie to gretig opgenomen . Hevig trekt

de Hoogleeraar tegen do Euhemeristen en alle voorstanders
van allegorie to velde . En, naar bet Ref. toeschijnt, to
regt ; daar geene zaak zulke scheeve denkbeelden omtrent het
oude voll:sgeloof doet ontstaan, dan juist dat jagt maken op
allegoric. De etymologisehe spitsvondigheden, waarop zich
het vernuft van waarlijk geleerde menschen zoo dikwijls to
vergeefs vermoeid heeft, hebben dit kwaad steeds verergerd, en men kan hot daarom niet anders dan goedkeuren,
wanneer de Schrijver van dit Handbook zich onthoudt van
alle onzekere en daardoor tot dwaling aanleiding gevende
naamsafleidingen . Hier vindt men, en dan nog maarbovenal
in de zedekiindige Mythologie, niets dam de opgave der zuiver Grieksche namen, die dan vertaald er nevens worden
geplaatst : iets hetgeen slechts de duidelijkheid bevorderen
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kan, dewijl bet denkbeeld, dat men zich van de persoonsverbeelding maakt, in de taai zelve uitgedrukt ligt .
De derde aanmerking veroordeelt het niet genoeg onderscheiden der tyden in andere Handboeken . De Heer v&N
L I M R U R G B R O U W E R daarentegen vermeldt niet sleehts , welke
persoonsverbeeldingen voorkomen als voorwerpen van vereering, maar onderscheidt overal naauwkeurig, wat bij elk
der vroegere, wat bij latere schrijvers en dichters to huis
behoort . Daardoor wordt men in bet ]even, de beschaving
en bet godsdienstig geloof der Grieken ingeleid en de voorstelling, schoon mythologisch, wordt bijna historisch . Door
zulk eene streng wetenschappelijke behandeling is er zoo
veel orde in de voorstelling gebragt, zoo veel dwaling en
verwarring voorgekomen, dat men daardoor alleen reeds veel
gezondere denkbeelden van de volksgodsdienst der Grieken
aan de jeugd kan inboezemen .
Naar is die strong wetenschappelijke vorm voor die schooljeugd geschikt ? Het kan sommigen toeschijnen, dat bet
Handboek over bet geheel niet zeer gemakkelijk is om to
lezen, hier en daar zelfs moeijelijk, doordien de zin soma
wat afgebroken is . Naar men houde Under bet oog ; dat
bet een handboek, geen leesboek is . Het is alzoo voor bet
onderwijzen van den leeraar ingerigt, niet minder dan voor
hot leeren van den leerling. Alles nu, wet den onderwijzer
tot bet onderrigt dienen kan, is in ruime mate voorhanden,
mits doze slechts de moeite neme om de geciteerde plaatsen
nit de Histoire de la civilisation des Grecs na to slaan . Ontbreekt hem de gelegenheid om dit werk to lezen, dan vrepst
Ref. date dit Handboek, hetwelk er geheel naar gevormd is,
slechts gehrekkig zal kunnen worden gebruikt . Doch kan
een leeraar zich met de wijze van zien van den Heer VAN
L I M B U R G B R O U W E R vereenigen, dan is bet bestuderen vail
genoemd grooter werk als een onmisbaar vereischte tot bet
doeltreffend gebruik van dit Handboek aan to prijzen . Behalve deze bijzondere citatien uit bet Ilde en VIIde Deel
van meergenoemde Histoire de la civilisation, zijn er nog
hier en daar verschillende schrijvers opgenoemd . Ref. keurt
zeer goed, dat dit alzoo geschied is, namelijk zonder bij.zondere opgave der plaatsen, waar bet een of ander to vinden is . Immers wordt daardoor de gelegenheid aangeboden
aan ieder, die Mythologie onderwijst, om zich steeds met do
schrijvers zelve bekend to maken, waardoor menige gelegen-
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heid geboren wordt, om nu eens door bet vertalen eener
plaats nit een' ouden schrijver, dan weder door schriftelijke, of bovenal mondelinge mededeeling, de behandeling
der Mythologie aangenaam en hoogst nuttig tevens to maken .
Het spreekt wel van zelf, dat bij deze opmerking slechts
oudere leerlingen verondersteld worden, die reeds met H oM E B U s eenige bekendheid hebben .
De vierde aanmerking der Voorrede geldt de Verdeeling,
ale zijnde all jd de .Romeinsche . Met ligt dus in den card
der zaak, dat de Beer VAN LIMBURG BRduWER, een Handboek uitsluitend van Grieksche Mythologie daarstellende,
eene gansch andere verdeeling moest volgen. Ref. vergenoegt zich, slechts de hoofdverdeeling alhier to laten volgen. Zij is deze : Inleiding, p. 1-12. Eerste afdeeling .
De natuurkundige Mythologie, p . 13-52. Tweede afdeeling .
Zedekundige Mythologie, p . 53-78. Derde afdeeling. De
persoonlVke Godhedex. Eerste hoofdstuk . Over CRONUS,
RHEA, PROMETHEUS en de opvolging der menschengeslachten volgens RESIODUS, p . 79-89. Tweede hoofdstuk . Over
de afstammelingen van c R o N u s, de Hodfdgodheden van de
algemeen erkende Godenleer, ZEUS, POSEIDON, H A D'E S ,
HRAE, DEMETER, HESTIA, p. 89-108 .
Derde hoofdstuk .
Zonen en dochteren van de kinderen van c R O N u s en R R E A
HEPHESTUS, ARES, AT .HENE, APOLLO, ARTEMIS, HERMES,

p .108-133. Vierde
afdeeling. De vergode menschen, p . 134-150 . Vijfde afdeeling . De Godheden van minderen hang, de Demonen en
Helden. Eerste hoofdstuk . De Demanen, p . 151-154 . Tweede hoofdstuk. De Helden, p. 155-IS3 . Deze afdeeiingen
nu en -hoofdstukken warden in verschillende paragrafen afgedeeld, en Ref. beviel vooral de zeer geschikte onderafdeeling, bij sommige der Hoofdgodheden gemaakt, naar de
verschillende betrekkingen, waarin zij vereerd werden . Zoo
wordt z E u s in Afd . III , Hoofdst . 11, § 2, beschouwd als
1° . de Koning der Godetl : 2° . de Heer des Hemels : 30 . de
Besehermgod der vot •sten en Staten : 4 a . d e opperste Bestnurder van der menschen lotgevallen : 5 o . de Regter over de
daden der menschen, do bron van bet openbare en volkenregt, van regtvaard%heid en menschelijkheid . Hetzelfde
heeft plaats bij HERE, POSEIDON, APOLLO en anderen . Hoe
zeer verschilt nu deze wijze van beschouwing van de tot
hiertoe gebruikelijke in andere Handboeken, waar dikwerf

PAN, APHRODITE, ADONIS, PRIAPUS,
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dezelfde zaken aangeroerd, maar zonder eenige rangordo
voorgedragen wordende, de leerling in verwarring wordt
gebragt, en daardoor aanleiding gegeven om hem bet aangeleerde spoedig to doen vergeten .
Nadat de Schrijver alzoo de denkbeelden der Grieken over
hunne Godenleer heeft opgegeven, volgen negen geslachtkundige (Ref, twijfelt of de Heer VAN LIMBURG BROUWER
hier goed Hollandsch heeft geschreven) tafels, doeh, hetgeen
bij een' herdruk dient to worden gevonden, geen Index .
Platen zijn er, om de onkosten, bij bet werk niet gevoegd ;
maar de Heer VAN L I n B U R G B R O U W E R verwrjst op die van
nILLIli, latende iedereen de vrijheid om andere dergelijke,
dat is, goede, platen, b. v. Van RIRrz Bilderbuch, (Ref.
voegt er nog bij x . B a R c B E R's Handzeichnunyen,) to gebruiken .
De viifde aanmerking raakt den toon der Mythologische
handboekjes, als z#nde ongeschikt, en meermalen hespottende hetgeen de ouden voor waar en heilig hielden . Het
schijnt Ref. toe, dat in dit Handboek een gansch andere en
betere toon is aangeslagen, die bet volksgeloof der Grieken
niet bespot (hetgeen trouwens nicer pedanterie of onwetendheld to kennen geeft, dan ol3regte erkenning en juiste waardering der voorregten van bet Christendom) ; maar integendeel zoekt op to helderen en daarin, nicer dan men nit den
aard der zaak vermoeden zoude, gelukkig slaagt . Bijzander
trof Ref. bet gezegde op p. 95 : = De Grieken meenden
.hunne Goden bet meest to vereeren, door hun den oor.sprong van een aantal, hetzij godheden, hetzij beroemde
.en doorluchtige menschen, toe to schrijven . Daarom is er
• eeneeg godheid, die zoozeer den naam verdient van Vader
. van goden en menschen , als z E u s. - Van daar die menig• vuldige verhalen van liefdesgesehiedenissen, zoo van z E U s,
.ale van andere goden en godinnen, die door de dichters
.vaak op eene wijze zijn opgesierd, welke ons in geenen
• deele overeenkomstig schijnt met de waardigheid der god. delijke natuur, doch die wij, nit bet bovengemelde oog.punt beschouwd, ten minste kunnen overeenbrengen met
.de denkbeelden, welke godsdienstige Grieken zich van
.hunne goden vormden, zonder dat wij daarom behoeven to
• elooven ,,g dat zij met opzet hunne goden voorgesteld beb,ben als echtbrekers en wellustelingen ." Inderdaad, stel
die liefdesgeschiedenissen bespottend voor, terstond zal de
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leerling een verkeerd begrip verkrijgen van de veneering,
die de Griek desniettegenstaande zijnen Goden bewees . Hoe,
indien de aangehaalde voorstelling niet de ware is, is , het
anders mogelijk, dat verbreking der huwelijkstrouw door
eene Godin, door HERE, de Beschermgodin der vrouwen,
werd gestraft? De Grieken toch stelden zich hunne Goden
meer als beloonende, straffende en besturende voor, dan als
voorbeelden van navolging . Ware dit laatste het geval,
dan waren echtbreuk en wellust bij hen geoorloofd geweest . Nu daarentegen hadden zij , die er zich aan schuldig maakten, de straf der Goden to duchten .
Eindelijk (en dit is eene zesde aanmerking) gelooft de
Heer VAN LIMIBURG BROUWER, dat men meestal to veelhecht

aan het clenkbeeld, om de kennis der overleveringen tot het
refit verstand der oude schrgvers to doen dienen, en te weinig aan het gebruik, dat men van die overleveringen maken kan, ons daaruit het godsdienstig geloof der oude volken
op to maken . Kan het waarlijk goed zijn, al die fabelen,

meestal dan nog, om de kortheid to bevorderen, gebrekkig
of onvolledig in Handboeken to zien voorgedragen ? Men
kan immers bij de vermelding van den naam der hoofdpersonen die fabelen, des verldezende, verhalen, vooral bij
het vertoonen der platen, om het onderwijs aanschouwelijk
to maken ; maar de leerling heeft niet noodig alles, wat
er mythologisch in de oude schrijvers opgeteekend staat,
vooraf nit een Handboek to leeren kennen . Geeft de onderwijzer der Geschiedenis zijnen leerlingen alle geringe daadzaken op, alleen omdat zij daadzaken zijn, of zonder dat zij
oorzaken waren van gewigtige gebeurtenissen ? Worden in
het onderwijs der Aardrijkskunde alle iamen, ook der onbeduidendste plaatsjes, in het geheugen geprent, of zal men
er zich niet liever op toeleggen om op de school een overzigt van den geheelen aardbol to geven? Even zoo is het
met de Fabelkunde, en dit boek bevat, hetgeen een mythologisch Handboek bevatten moet, eene schets, een overzigt
van de volksdenkbeelden der Grieken omtrent hunne Goden,
volgens eene goedgekozene verdeeling, en waarschuwt zeer
to regt, p. 93, om zich deze denkbeelden niet als een weloverdacht, geregeld systema voor to stellen . Zoo worden
ook slechts opgegeven, welke dieren en planten den Goden
vooral geheiligd waren, en van de plaatsen der vereering
alleen de hoofdplaatsen. In plaats van eene menigte fabeEoESnsscn . 1842 . No . 14 .
Tit
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len, die nten beter in dichters en schrijvers zelve leest, in
to lassohen, worden opmerkingen gemaakt als deze : dat
eenige Goden in den hemel hetzelfde waren als sommige
menschen op aarde ; ZEUS een Koning van den ouden tijd ;
APOLLO een wijze van die dagen ; H E R M E s heraut onder de
Goden,, even als T A L T H Y r I u s in bet leger der Grieken,
waarom hij de Beschermgod der herauten onder de menschen
was ; gelijk nEMODOCUS en PuEMIus, aan de maaltijden der
vorsten, zoo veraangenaamden APOLLO en de Muzen de bijeenkomsten der Goden door zany en snarenspel . Doch Ref.
kan bet book niet afschrijven . Hij gelooft met hot gezegde
to kunnen volstaan om, eenigermate althans, hot voortreffelijke, dat bet id zijn oog heeft, to doen bevroeden, en eindigt met den wensch, dat dit Handboek op zeer vele Latijnsehe scholen en Gymnasien ten leiddraad moge genomen worden . De wetenschap Iran er veel bij winnen, terwijl den
Heer VAN L I M B D R G B R O O W E R de cer zoude toekomen van
aan bet onderwijs der Mythologic in ons vaderland eene
nieuwe en betere rigting to hebben gegeven .
I{edevoering bij de plegtige inw#ding van het Evang .-Luthersch Wees-, Oude Mannen- en Vrouwenhuis, to Utrecht,
op den 16 Maart 1842 uitgesproken in de Evang . Luthersche ,Kerk, door F . J . DOMELA NIEuwENHUIS, Theol . Dr .
en Predikant. To Utrecht, bij R . Natan . 1842 . In gr . 8vo .
37 bl. f : - 50 .
Dichtregelen, uitgesproken b'ij de inw#ding van het Evang .
Luthersch Wees-, Oudemannen- en Vrouwenhuis to Utrecht,
16 Maart 1842 . Te Utrecht, bij R. Natan . In gr . 8vo.
11bLf :-15 .

Eene gelegenheidsrede van Ds .

N I E u w E N H v rs bij de inwijding van bet nienwe gesticht ter liefdadigbeid zijner gemeente, in vele opzigten zeer gepast en doelmatig . Hij wijst
op den oorsprong des gestichts, om tot dankbaarheid op to
wekken, en spreekt daarna over de dure verpligtingen, die
er voortaan jegens bet Weeshuis op de gemeente zullen rusten. Deze gang van bet stuk is eenvoudig en omvat datgene, wat bij zulk eene gelegenheid gewenscht en verwacht
wordt . Het komt Rec . voor, dat de ontwikkeling van bet
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eerste punt wel geleidelijker had kunnen geschieden . Nadat
de Redenaar verhaald heeft, welke pogingen er gedaan zijn,
em bet noodige geld to verkrijgen, en hoe men daarin geslaagd is, en hoe de stichting is tot stand gekomen, keert
hij nog eens terug tot de vroegere tijden, om to verklaren,
waarom bet Weeshuis niet vroeger is opgerigt . Men zou dat
eerder in een vorig gedeelte der reds hebben verwacht . Zoo
dit Rec . bevreemdde, veel meer nog bevreemdde hem, wat
hij op bl . 14 las : . Waarom elders [dan in 's Gravenhage]
onze aanvraag om ondersteuning uit .den rijken schat, then
de wereldhandel schenkt, onbeantwoord is gebleven, durven
wij niet beslissen. Voor ons heeft de boom, door anderen
zelden to vergeefs geschud, geene vruchteu laten vailen,
dan die ter sluiks zijn opgeraapt." In eene feestrede, als
de tegenwoordige, passen deze woorden, dunkt ons, vrij
slecht . Bij de erkentenis van vele ontvangene weldaden
voegt weinig de toon van beleedigdheid, omdat men nog
niet meer heeft ontvangen ; vooral niet, als men op dat
meerdere geene regtstreeksche aanspraak had . Behalve dat
is bet beeld ongelukkig gekozen, en begrijpen wij bet ter
sluiks oprapen niet . Dat heeft iets van stelen, hetgeen de
Redenaar niet bedoelde . Wat bet is (bl . 19) moedig to zijn
op een sierlijk bedehuis, verstaat Rec . ook niet .
In bet tweede deel is regt veel goeds gezegd over de verpligtingen, die op regenten, op de hoofden, op de inwoners
van bet gestieht, op de gemeente in bet algemeen rusten .
Stuitend was ons hier alleen de tirade tegen de koop- en
ambachtslieden (bl . 30) ; n Het zou een treurig verschijnsel
zijn, indien gij, koop- en ambachtslieden, ons gesticht tot
een voorwerp van winstbejag maakte . [t] Wij vleijen ons
wel niet met de hope, dat gij uwe winst ten offer zult brengen . 0, was de winst uwer zielen even zeker, als die van
uwe nering of bedrijf!" Hoe hard en bitter gezegd, en dat
bij zulk eene feestelijke gelegenheid ! De Redenaar laat er
wel op volgen : n Naar waarom zou baatzucht, lage, duivelsche baatzucht . . . ik wil bet niet uitspreken . Het blijke in
de toekomst dat mijue vrees geheel ongegrond is geweest ."
Doch bet wordt niet beter, als hij . irt zulk een verband aldus
Len vroom gelaat, een gesprek over bet gevoortgaat :
predikte woord, een gloeijende ijver voor ons bijzonder genootschap, als had dit alleen de belofte des eeuwigen ]evens, zijn wel maskers en sluijers voor de baatzucht ; maar
Tt2
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al to doorzigtbaar, dan dat niet het woord des Heeren op
onze lippen moot wonen : wee u, schijnheiligen en huichelaars 1" Het moot er in de gemeente trenrig uitzien, waar
bij zulk cone feestelijke gelegenheid zulke harde en bittere
woorden worden gezegd . Rec . hoopt, dat het slechts rhetorische spraakwendingen mogen zijn, maar acht ze in alien
gevalle ongepast bij eene openlijke uitgave van het gesprokene .
De dichtregelen, bij doze gelegenheid uitgesproken, zijn
van Jufvrouw n o E N s en F . E . A D E R. De eerste zijn, gelijk
wij ze van de bekende Dichteres mogten verwachten, bartelijk, goed gestemd en welgemeend ; wat kras is hot, als
hot nageslacht der langgestorven vaderen hier der Engelen
eerbied waard wordt genoemd . Minder dichterlijke waarde
heeft hot tweede stuk, waarover wij evenwel, om de goede
bedoeling, geene strenge kritiek willen vellen . Van harte
wenschen wij der nieuwe inrigting bloei en voorspoed toe,
en hopen, dat ook deze beide stukjes, ten voordeele van het
gesticht uitgegeven, daartoe mogen medewerken .
De Bouwkunst, Leerdicht door Air. J . VAN LEN N E P . Te
Amsterdam, b# P . Meijer Warnars . 1842 . In gr. 8vo.
VIII en 59 bl. f : - 75 .

E r heerscht tegenwoordig cen treurige geest onder een ge-

deelte van onze letterkundigen . Men schijnt eene afzonderlijke kaste to willen uitmaken en uit to gaan van den stelregel : Nul n'aura de l'esprit quo nous et nos amis . Op
onze groote Dichters nit bet laatst der vorige en bet begin
der tegenwoordige eeuw wordt met een zeker medelijden
nedergezien . Zij en hunne school zijn voorbijgegaan . Daar
is een nieuw tijdvak geboren, eene nieuwe school opgestaan,
en wat niet in den trant en geest van doze is, dat deugt
niet, dat is ouderwetsch, het genie van bet jonge Holland
niet waardig. Ook de Heer VAN L E N N E P heeft dozen geest
van uitsluiting en verwerping moeten ondervinden in de
wijze, waarop zijn gedicht de Bouwkunst van zekeren kant
is ontvangen. Gelukkig staat hij boven zijne eenzijdige beoordeelaars en lacht met al hun gepraat, wel wetende, dat
bet wezenlijk schoone aan geenen tijd gebonden is, dat bet
bij al de wisselingen van tijden en meeningen deze over-
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leeft, en dat niemand verder van de waarheid af is, dan
hij, die dat schoone in letterkundige voortbrengselen enkel
naar den ras voorbijgaanden tijdgeest beoordeelt, die morgen
vergnist, wat hij heden verhief.
Wij willen van het dichtstuk van den $eer VAN L E N N E P
eenig verslag geven, waaruit blijken zal, dat ons oordeel
over hetzelve geheel antlers is . Ree . zal niet ontkennen,
dat de titel meer belooft, dan het stuk geeft . Niemand zal
zich daarover verwonderen, als hij het algemeene van lien
titel in aanmerking neemt . Zoo men het onderwerp in zijnen geheelen omvang wilde behandelen, de geheele aanleg
en het plan van het dichtstuk hadden anders moeten zijn .
Vele aanmerkingen zou de Dichter hebben voorkomen, zoo
hij de aanleiding tot het vervaardigen van dit vers had medegedeeld, waardoor waarschijnlijk deszelfs vorm zou zijn
verklaard . Wat hij thans behandelt, is eigenlijk de oorsprong der Bouwkunst en de wijze, waarop . zij zich in haren
drieledigen grond-typus heeft ontwikkeld .
Met eenen zeer bevalligen voorzang vangt het stuk aan .
De tijd is voorbij, zegt de Dichter,
Toen nog het brein, met poezij doorvoed,
Zich om mij heen een dichtren waereld teelde .
In die dagen
mocht de Tier, met fiksche vuist geklemd,
Der helden daen en riddergrootheid roemen .
Nu is die tijd heen,
En 't is vergeefs aan 't geen nog overschoot
Den gloed, de verw der jonkheid of to vragen .
lij, die vroeger van heldendaden zong, moet zich thans met
eene nederiger soort van poezij vergenoegen . llij wendt zich
tot het leerdicht,
den geest der eeuw ten spijt,
Die 't naauw den naam van dichtstuk waard wil heeten .
Men heeft dezen aanhef van onwaarheid beschuldigd, en ook
daarin eene navolging van B I L D E a D iJ n willen zien, die altijd over zijnen ouderdom sprak, en dat zeker meer dan een
vierde van eene eeuw vol hield . Vraagt men aan Rec
., of
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hij bet er voor houdt, dat de Dichter in vollen ernst gelooft, dat zijn tijd zoo geheel voorbij is, hij zou dat betwijfelen ; maar eene gedeeltelijkc, eene poetische waarheid
heeft deze voorstelling toch, en deze is hier voldoende, al
wilde de Dichter zich zelven na eenige maanden logenstraffen, door ons op eene nieuwe Legende to vergasten, die met
zijne beste vroegere stukken kon wedijveren . Dat hij met
deze eenvoudige en ongezochte woorden BILDERDIJL naaapte, dat heeft VAN L E N N E r zeker ook niet vermoed, nog veel
minder gewild.
Zoo komt de Dichter op de vermelding van zijn onderwerp, de Bouwkunst, en bezingt in eenige regels haren lof .
Het was door haar,
dat nit stikdonkre naeht
Gezelligheid en orde en wet ontstonden,
En bij een woest, verwilderd aardsch geslacht
De Maatschappij zich vormde op hechte gronden .
Dit wordt eenigzins breeder ontwikkeld, en verder gezegd :
De bouwkunst reikt derr Handel straks de hand :
Zij weet den zee met kielen to overdekken,
Diept havens nit, legt stroomen aan den band,
Doet wegen door moeras en bergen trekken, enz .
Doch het is des Dichters oogmerk niet, om thans den lof der
Bouwkunst in zijnen zang to melden . Hij wit
a

haar cart, haar wezen u ontleden .
Beter ware bet, zoo wij hier oorsprong in plaats vah wezen
lazen . En na dezen voorzang begint bet eigenlijke stuk .
Het doet ons, in cene dichterlijke voorstelling, waarin
gelukkig partij is getrokken van de bijbelsche berigten in
Genesis, den drieledigen oorsprong van de onderscheidene
vormen van bouwkunst kennen . ADAM en EVA zijn nit bet
Paradijs verdreven .
Naar als bet jeugdig wicht, dat door onstuimig dartlen
Des moeders toorn verwekte, en spijt zijn tegenspartlen
't Vertrek verlaten moest, nu rouwvol en bedroefd
Niet keefen durft noch zich verwijd6ren, maar toeft
Aan d'ingang en van dear met de oogen rood bekreten
Hot tijdstip afwacht, dat zijn misdrijf is vergeten,
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Zoo bleef ook't zuchtend paar, toen hen de baitvloek trof,
Weemoedig dralen aan de grenzen van den hof.
Rec . heeft hooren vragen, of dit beeld niet ongepast is ; hij
gelooft van neen, wanneer men slechts de vergelijking niet
verder uitbreidt, dan de Dichter gednan heeft. Het ongehoorzame kind en onze ongehoorzame stamouders, het eene
aan den ingang van het vertrek toevende, de anderen aan
den ingang van den hof dralende - zietdaar het beeld met
deszelfs toepassing ; wie verder gaat, vergeet, dat er geene
verdere vergelijking wordt gemaakt of bedoeld, en dat men
onbillijk wordt, als men het tertium comparationis nit het
oog verliest. Doch het oogmerk des Allerhoogsten was, dat
de menschen zich over de aarde zouden verspreiden, en
een nieuwe - eilaas ! - afgrijslijke euveldaad
Zou 't werktuig strekken tot vervulling van Gods raad .
KAIN

trekt na zijnen broedermoord

De rampwoestijnen in van d'eersten waereldgrond .
NYlaar hij gaat niet alleen,;
Zij, AD e, die alleen, bij 't wraakgeschreeuw der aarde
Slechts zweeg en schreide, en 't eerst, het glansrijkst voorbeeld hood
Van trouw en huwlijksdeugd, in rampspoed dubbel groat,
blijft hem bij .

Zij dolen her- en derwaarts rond,

Tot eindlijk 't hoog gebergt met zevendubble rijen
En toppen, wit besneeuwd, zich aan hunne oogen hood
En naar de grens der card den verdren toegang sloot.
Hier bezwijkt

A De ;

zij zakte ineen, onmagtig vonrt to treden
Het gloeijend aangezicht bedaauwd met tapplend zweet,
Wijl duldelooze pijn haar 't lichaam krimpen deed.
Treffend is de schildering van u n i N's wanhoop, en de Dichter komt door dit verhaal op zijn onderwerp
Toen was het, dat voor 't eerst Behaefte in 't hart des menschen
Hem naar eon toevluchtsoord, een veilig dak deed wenschen,
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Dat had hij in en bij bet Paradijs niet noodig . Hier behoefde
hij het en vond het :
Natuur - wat zeg ik ? - de Almacht zelf
Had aan den voet der rots dat uitgehold gewelf
Tot schuilplaats hem bestemd .
Daarheen draagt hij

ADA

In 't eind : de tijd is daar ; - een kreet klinkt hem in de ooren
En nAiN's eerstling is in 't eerste uaxs geboren .
Daar woonde a A N o c a met zijne nakomelingen, en naar mate
run geslacht in aantal groeide, verwierf 't
Zich ruimer plaats

in 't holle rotsgevaart'

. . . . tot elke bergspelonk,
Ja elke spleet of scheur den mensch een wooing schonk .
Zietdaar de bergspelonk als een der Brie grondtypen van elk
gebouw u dichterlijk voorgesteld . De Dichter gaat in zijn
verhaal voort, om u den oorsprong der beide andere typen,
de tent en de stulp, to doen kennen . Vooraf deelt hij •u de
verdere ontwikkeling van dezen eersten bouwtrant onder de
eerste menschen mede. Hun aantal nam toe ; de bergspeJonken hadden geene ruimte meer, en LAMECE, nadat hij
zijn mededingers had verslagen, bleef met de zijnen alleen
meester . Naar ook hij vreesde voor nieuwen strijd, enzocht
daarom zijne zonen to bewegen, om in der mine vaneen to
scheiden. Zijn jongste zoon TUBAL verklaart, in den berg to
zullen blijven : Ik ken hem, zegt hij,
'k heb zijn' aderen
En diepten onderzocht, en 't hard metaal ontdekt,
Dat, door bet vuur bewerkt, den mensch tot hulp verstrekt
En vorens ploegt in de aard en huisraad schenkt en wapen .
Die vond, ziedaar mijn recht .
J A B A L is bereid de ruime wereld in to trekken, en
volmaakte de bergwoningen
Nu kwam de scherpe wig den bergrug openrijten,
Be zware moker deed graniet en marmer splijten
En vormde holen in de rotsen, breed en diep,
Die nijvre kunst allenks in woningen herschiep.
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De zaag wend aangebracht, bestuurd met wakkre handen,
Gaf zij een gladder vorm aan muurgewelf en wanden .
Dlaar daarbij bleef bet niet ; de steenen kameren vermeerderden, verdieping rees op verdieping, door achtergelatene
zuilen gesteund, tot bet werd
een gebouw, een gevel, naar bet beeld
Der honigraat, geheel in cellen afgedeeld .
Intusschen is J A B A L zuidelijk heengetogen .
nachten niet to koel,

Hem waren de

Om onder 't blaauw gewelf de„s hemels to overnachten ;
maar de middaghitte werd drukkend,
En daldeloos de gloed der felle zonnestralen,
Verschroeiend als bet vuur, bij 't loodrecht nederdalen .
Doch weldra heeft hij bet reddingsmiddel gevonden .
Hij heeft in 't guile zand
Drie schuinsche staven, in een driehoek, neergeplant,
Doch zoo, dat onderling de toppen zich vereenen
En saamverbonden, kracht en steunsel zich verleenen .
Een breede kemelhuid, met zorg daarvoor bereid,
Wordt over 't kunstloos dak behendig heengespreid .
En zietdaar de eerste tent gevormd.
Een derde gedeel-te van n A i x's nakomelingen zwierf in de
bosschen rond en leefde voor de jagt :
Daar was 't bun levenslust, met armen, fors gespierd,
Den kamp to wagen met bet woeste bosehgedier't
Met •tijgers, grof van leen, om 't meesterschap to dingen,
Bet borstlig everzwijn den slagtand of to wringen,
Te worstlen met den beer, of d'opgesperden muil
Der woedende leeuwin to tarten in haar kuil .
Doch voor gade en kroost hadden zij eene schuilplaats van
noode, en het bosch zelf leverde bun die op . Een aantal
stammen werd bijeengebragt, gelijk in grootte, en op een
rij in d'aard geplant aan elke zij van bet erf .
De tusschenrnimte werd met saamgevlochten horden
Verbonden
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En voorts met klei gevuld, dat, door de lucht verherd,
Weldra een vaste muur, cen stevig bolwerk werd .
Spoetlig was de stulp gereed,
Tier zware balken, die aan elken hoek zich sloten,
Sloeg nu de moker op den kop der palen vast,
Geschikt en dienstig tot het torschen van een last
Van sparren, dwars gelegd, om 't rieten dak to dragen,
't Geen spits naar boven liep, opdat, bij najaarsvlagen
En regenachtig weer, het neergevallen vocht
Langs palmenblad en haim zijn afloop vinden mocht.
Op deze regt dichterlijke wijze schildert VAN LENNEP ons den
oorsprong van de drie typed der verschillende gebouwen .
Met korte trekken deelt hij vervolgens in het algemeen hunne
ontwikkeling en volmaking made . De bergspelonk bleef aan
den 1Pji1, aan Indus en Ganges het beeld, waarnaar de
bouwtrant zich vormde . Bij den Oosterling, bij den Israeliet, bleef de tent de typos der gebouwen .
Het dune bamboesriet, de speer en herderstaf
Werd, toen de weelde klom, met glinstrend goud betogen .
Een kenrig hangtapijt, welks bonte schildring de oogen
Bekoorde, of aan welks rand borduursel glom, verving
De dierenhuid, die eerst 't staketsel overhing .
Gordijnen, die de naald met bloemenkeur vercierde,
En van wier breeden zoom de gouden franje zwierde,
Verdeelden 't woonverblijf in kamers, rijk van pracht .
Intusschen, slechts bij de Chinezen blijft
In 't omgeplooide dak van toren en pagode
D'oorspronkelijke norm der oude herderstent .
Zeer schoon is de schildering van den Griekschen bouwtrant,
uit den derden typus, de stulp, ontstaan ; maar wij zonden
haar geheel moeten overnemen, en daartoe ontbreekt het
ons aan ruimte .
De Dichter besluit nu zijn dichtstuk met lessen en voorschriften, aan jeugdige bouwkunstenaars gegeven . Rec. heeft
dit bij de toepassing van eene preek zien vergelijken . Hij
verbeeldt zich, dat de gelegenheid, waarbij de Dichter dit
stuk zal hebben vervaardigd, daartoe van zelve aanleiding
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zal hebben gegeven, en houdt bet er voor, dat dit gedeelte
zich zeer gepast aan bet vorige aansluit . Zeker, voor de
Romantieken van onze dagen, die in alles, in de beeldende
kunsten zoowel, als in de letterkunde, zich gaarne van den
eenen kant zoo verre mogelijk van de eenvoudige natuur verwijderen, en van den anderen kant haar, zoodra zij sleehts
wanstaltig en afschuwelijk is, liefst in al hare naaktheid
vertoonen, voor dezulken is bet ondragelijk, de hier telkens
herhaalde les to moeten hooren
laat Natuur altijd uw gids, uw leidsvrouw blijven,
Natuur, maar door de kunst omkleed met hooger pracht,
Tot cierlijke orde, tot volkomenheid gebracht,
Ontdaan van al, wat stuit of tegenzin kan baren,
En blijvende aan den zwier gepasten eenvoud paren .
Men zal niet verwachten, dat wij den Dichter bij zijne lessen
op den voet volgen ; ook voor den oningewijde zijn zij, belangwekkend en aangenaam afgewisseld, b . Y. door bet verhaal van den oorsprong van bet Korinthische kapiteel, en
door bespotting van Whet wansmakelijke, dat, helaas, ook in
omen tijd weder meer en racer veld wint .
Geen paardmensch, griffioen of ander monsterbeeld,

• Eens door 't vernuftig brein der ouden voortgeteeld,

Voegt meer aan onzen tijd, geen leeuwen op de daken :
-- Want wie zag immermeer zich leeuwen daar vermaken P -Niet min wanataltig is 't, wanneer een %wakke maagd
't Gewelf moat statten, of 't gewicht der kroonlijst draagt
En zoo de plants bekleedt, een steenen zuil beschoren :
Alsof haar poezele arm, tot zachter werk geboren,
Niet zon bezwijken bij bet torsehen van een last,
Die zelfs geen mannekraoht, dan die van Atlas, past .
Rec. gelooft, door dit verslag zijoen lezers eenig denkbeeld
van dit dichtstuk to hebben,gegeven, en hij zon zich zeer
bedriegen, indien bet bij hen den lust niet had opgewekt,
om bet in zijn geheel to kennen . Dat men ook hier wel eens
eenige Bier onachtzaamheden vindt, die den versbouw van
v s a LEN N E r kenmerken, behoeft geene herinnering ; maar
daze zijn to onbeduidend, om bijzonder to worden opgemerkt . Wat dan ook de aieuwere school onzer poeten over
dit dichtstuk moge zeggen, Rec . twijfelt er niet aan, of hat
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onpartijdige en bevoegde publiek zal den Dichter danker
voor dit nieuwe geschenk van zijn talent en het op den regten prijs waarderen .
Broederhaat en Wraahzucht, of de Belegering van Rotterdam, 1488-1489. Een Verhaal door A . VAN LINDE . III
Deelen . Te Amsterdam, bij J . M . E. Meijer. 1841 . In
yr. 8vo . 971 bl. f 9 - 60.

Alierlei soorten -van Romans hebben hunnen tijd, zoo als

alles onder de zon zijnen tijd heeft . Vroeger waren het roover-, liefde-, karakter-, toover-, sentimentele en andere
Romans ; tegenwoordig zijn de historische E'v axur, , zoo als do
geleerden, a l'ordre du jour, zoo als anderen zeggen . Een
merkwaardig verschil bestaat er intusschen, wanneer men
ons vaderland in dit en in andere opzigten met de buitenlandsche letterkundige en wetenschappelijke wereld vergelijkt. In sommige vakken bepaalt men zich bij onshoogstens
tot het vertalen van hetgeen elders het licht ziet ; met den
historischen Roman heeft men zelf handen nit de mouw gespeeld. Niemand klage daarover, wanneer hij aan eene menigte ballasten onzer Letterkunde denkt ;_ er is altijd kaf onder
Let koren, en hadde de historische Roman in ons vaderland
geene beoefenaars gevonden, dan zouden wij cene Roos van
Dekama, een' Schaapherder, een Huis Lauernesse hebben
gemist . Meermalen hebben wij onze meening geuit over deze
soort van letterkundige voortbrengselen in het algemeen ; wij
zulleu daarvan niets herhalen, maar zetten ons aanstonds tot
het aankondigen van het voor ons liggend verhaal .
Deszelfs geschiedkundige grondslag is de belegering en
overgave van het door de Iloekschen onder Jonker F E A N s
VAN BREDERODE bezette Rotterdam (1 .488, 1489) . De Schrijver, die, naar wij vernemen, Diet VAN LINDE heet, maar
zich onder dezen Pseudonym verbergt, betuigt, de geschiedenis, voor zoo verre hij die tot zijn doel wilde opnemen,
getrouw to hebben gevolgd, behoudens verschikking van
eenige dagteekeningen der gebeurtenissen . A L x z x A D E heeft
daze belegering uitvoerig beschreven in zijn' bekenden Jonker
Fransen oorlog, waarheen wij hen verwijzen, die er iets
meer van wenschen to weten, dan in de algemeene geschiedenissen van hat vaderland to vinden is . Niet alle bijzonder-
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heden vinden in dezen Roman eene plaats ; dat behoeft ook
niet, en zou zelfs tegen bet karakter van deze soort van geschriften strijden ; hetgeen er van gezegd is, komt vrij naauwkeurig met de waarheid overeen, gelijk b . v . de inneming
van Rotterdam door Jonker F a A N s ; de beproefde, doch niet
gelukte aanslag op Schiedam ; de insgelijks mislukte proeve
om levensbehoeften aan to voeren ; het bezetten van Overschie, enz . Overigens bestaat de hoofdknoop van dezen Roman daarin, dat, van twee zonen eensRotterdamschenkoopmans, de een, die der Kabeljaauwsche partij is toegedaan,
en in het leger van Koning M A X I M I L I A A A, zijn broeder als
Hoeksche in dat van Jonker F a A N s dient, den laatsten tracht
to belasteren, ten einde deszelfs beminde voor zich zelven to
bekomen. Wij zouden aan de waarheid to kort doen, wanneer wij verzwegen of ontkenden, dat hier en daar fraaije
plaatsen gevonden worden . Zoo is b . v. de allereerste ontwikkeling van den knoop, waartoe bet titelvignet van bet
tweede Deel betrekking heeft, zeer goed beschreven ; alleen
ware er niet zonder grond op aan to merken, dat de zusterlijke liefde niet zeer waarschijnlijk is, met welke MARGARET R A eene vrouw opneemt, die, blijkens bet voorgevallene,
zelve tot lage zedelijkheid gezonken - was, en zich had laten
gebruiken, om den minnaar der eerste in een zwart daglicht
to stellen . Van deze J o a A N N A is ook op verre na die partij
niet getrokken, die er onder de handen van eenen geoefenden Schrijver van ware to trekken geweest . Van hare afkomst en lotgevallen verneemt men niets ; hetwelkook, zoo
als zij nu voorkomt, niet noodig is ; maar bet zon niet moeijelijk zijn geweest, en de waarde van het werk als Roman
veel hebben verhoogd,' wanneer juist deze lotgevallen der
verleide den weg hadden gebaand tot de ontwikkeling der
intrigue . Nu beteekent deze bitter weinig, en de ontdekkingen van bet nude wijf, waartoe bet titelvignet van Deel III
behoort, beduiden voor den Lezer niets in bet allerminste
zij waren voor de personen, die er bij tegenwoordig waren,
nog eenigzins ter opheldering, maar de Lezer heeft alles
reeds vooruit geweten, en kon geene andere uitkomst verwachten . En dit is eene andere aanmerking, die wij op de
oeconomie (men vergunne ons dit woord) van dezen Roman
hebben, namelijk, dat bijna nergens voor den Lezer eenige
nieuwe of onverwachte situatie voorkomt . Hij ziet de personen handelen, dikwijls in onkunde van hetgeen met de an-
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deren gebeurt ; maar hij ziet bet als een aanschouwer, die
zelf beter weet, en elken afloop kan vooruitzien . Wordt dus
zijne verwachting ergems eenigzins gespannen, dan is bet niet
om to weten, hoe dit of dat zaj afloopen, maar alleen wat
de andere partij, die er door wordt to Tour gesteld of in de
engte gedreven, doen zal . Geene daad, geen voorval, of
wij zijn er reeds van onderrigt, eer bet gebeurt ; van daar
nergens eene verrassende uitkomst, eene voor den Lezer onverwachte gebeurtenis . Hot is er mede , gelijk in een slordig
ingerigt marionettenspel, waar bet publiek do draden ziet,
met welke de poppen bewogen worden . Wij achten dit een
zeer grout gebrek, hetwelk de minder geoefende hand verraadt, maar met eenige verschil kingen wel ware to herstellen geweest. En hoe - om in eens to zeggen, hetgeen wij
tegen den aanleg van bet work hebben -- de Schrijver tot
zulk eenen afloop heeft kunnen komen, begrijpen .wij niet .
Wel is bet ons bekend, dat de hedendaagsche smaak, of beter gezogd wansmaak, voor bet afschuwelijke ook geenen
gelukkiger afloop van de lotgevallen der Roman - personen
begeert ; wel is bet waar, dat deze soort van schriften vroeger tot walging toe met allerlei huwelijkeneindigden ; maar
hier maakt hot ongelukkig einde der geschiedenis geenen
bevredigenden indruk op ons gevoel . Dat men van G IJ sB R EC II T Diet meer hoort, zij zoo ; de Lezer kan zich de gewetenswroegingen van den ontmaskerden booswicht denken ;
maar dat DANIEL bet gelukkige ]even moot missen, hetwelk
de belangstellende Lezer hem en zijner u A R G A R E T R A ZOO
hartelijk gunnen zou ; dat hij, onschuldig aan eenige misdaad, alleen nit burgerlijke partijschap door beulshanden
sterft ; dat M A R G A R E T R A geene de minste vergoeding erlangt
voor al haar doorgestaan lijden, en van kommer en verdriet
omkomt ; dit alles zal door de Lezers en Lezeressen evenmin
als door den goeden smaak aan den Schrijver vergeven
wooden .
Er komt bij , dat hier en daar, of laten wij bet met ronde
woorden zeggen, dat op vele plaatsen eene kennelijke zueht
tot wijdloopigheid doorstraalt ; vandaar zoo vele onbeduidende
gesprekken, vervelende uitweidingen, en wat niet all Zoo
komt or b. v. geen einde aan de bespiegelingen, wanneer,
en dit gebeurt nog al eens, M A R G A R E T K A bet beeld der
Maagd MARIA aanbidt, en daardoor in hare omstandigheden
opgebeurd wordt ; en hetgeen bij zulk eene gelegenheid (D .
II, bladz . 311, 312) gezegd wordt tot vergoelijking der beeldendienst in de Roomsche kerk, hadde de Schrijver, dunkt
ons, beter achtergehouden . Hoe mat en onbeduidend onder
boogklinkende woorden is, om door eene korte proof to toonen, dat wij geene magtspreuken schrijven, bet volgende
,Diep geroerd, snelde de brave grijsaard van bet krankbed
,des zondaars, zwaar getroffen van bet Teed, dat hem op
.nieuw de nog ongeheelde wonden openreet ; maar toch ook
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. zalig in bet bewustzijn, goed en deugdzaam gehandeld to
hebben . Loeide de storm bulderend boven zijnhoofd, dreig*de de bliksem op hem nederteschieten, of de donder hem
. verpletterend ter aarde to werpen ; geen nood, hij wist bet
op vfien hij bouwde, zijne hoop was niet meer op deze we.seld, zij was gerigt op de toekomende - en daarom kon
,ode storm hem wel benaauwen, de bliksem hem wel doers
.ontstellen, de donder" [er hapert niets aan de volgorde]
.hem wel verschrikken ; maar hem vernietigen, hem vet•pletteren ,, dit konden zij nooit ; want over graf en dood
• blikte hij in de zalige eeuwigheid, daar son Been storm
• meer bulderen - geen bliksem ' [aanstonds komt , als straks,
de donder] - bet zwerk in de vlam zetten - geene donderslagen rollend door bet luchtruim bulderen !" Deze Kraftsprache is to vinden D . III, bladz . 170, 177 .
En wanneer iemand zulke hoogklinkende (A R I S T o P R A N E s
zou gezegd hebben l wgrcpdjAovs , hooggezadelde) woorden bezigt, dan mag hij de zaak wel, wil hij zich niet bespottelijk
maken, bij bet regte einde hebben . .In eenen heerlijken
nacht, millioenen vonken aan bet onpeilbaar (?) starrendak
in onnabootsbare pracht" to laten flonkeren, gaat goed aan,
maar daarbij in den nacht van den l7den Junij den Orion . als
een Caesar op zijnen troon" to laten pralen, is dom, want
wij dagen den Heer V A N L I n n E nit, om ons in eenen zomernaoht een sterretje van den Orion to toonen . Pooh -zulke
kleinigheden zijn beneden de schatting van vele schrijvers .
Nog een klein astronomisch bokje (bet vorige stond D. III,
bladz . 221) vinden wij ald . bladz . 136 ; aan fraaije woorden
hapert bet mede niet : . De schitterende avondster was de
• eerste lichtende hemelbol aan den hemel, wiens 0osten
. (lees : Westen) nog in purpergloed blaakte ."
Wij molten vooral niet verzuimen, iets to zeggen van bet
zoogenoemde kostuum, of het in acht nemen van tijd en
plaats der onderstelde gebeurtenis . Hier en daar, met name
in de beschrijving van bet toenmalige Rotterdam, blijkt, dat
de Schrijver niet van kennis in dit opzigt ontbloot is ; maar
des to ouverklaarbaarder wordt bet, dat meestal de zeden
des tijds tot in het belagchelijke toe zijn verwaarloosd, en
bet verhaal toon en woorden aanneemt, alsof het in onzen
leeftijd to huis behoorde . Uit ieder Deel willen wij, om de
waarheid van deze beschuldiging to staven, een enkel staal
bijbrengen. Gemakkelijk waren die proeven met tienmaal
zoovele to vermeerderen.
H E N D R I K S Z . zegt, D . I , bladz . 88 : . Ik houd van gezon.den kost en geenszins van gebakjes ." Wij willen nu niet
ontkennen, dat er in de 15de eeuw gebakjes waren, maar
wie vindt niet met ons de uitdrukking bijster modern ?
D. II , bladz . 314 : . En in weinige oogenblikken had
u A R c A R E T R A met het fijne schaartje, hetwelk aan haren
gordell hing, er bet zegellak voorzigtig in de rondte afgeV
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aknipt, en thans den brief geopend hebbende, las zij overluid : Dierbare Vrouw en Dochter." - Den brief deelen
wij nu maar niet mede ; aan de wijze van dien to openen
zal de Lezer wel genoeg hebben .
D. III, bladz . 346 : a Hoe heb ik het met uliedd ? 'Ware
abet niet zoo vroeg, dan zou ik stellig gelooven, dat gij .te
Dit onderscheid van
a veel drank of wijn gebruikt hadt ."
(sterkeni drank en wijn is al even zoo vijftiende-eeuwachtig
A bet jne schaartje van MARGAREzHA .
Nog gekker is bet contract van overgave der stad Rotterdam door Jonker F R A x s, D. III , bladz. 281, waar de voorwaarden der capitulatie, even als bij bet overgaan van eene
hedendaagsche vesting, bij artikelen worden opgegeven .
Hiertoe behooren ook de menigte brieven, ten deele in cenen
zeer modernen stijl ; b. v. : a Want dit is alzoo de wil en de
abegeerte van Zijne Majesteit den Roomsch-koning, en van
a Hoogstdeszelfs Zoon, den jeugdigen Prins ."
(D. III, bladz .
278.) Zelfs ontvangt H Eli D R I K sZ (D . I, bladz . 142) eenen
naar den hedendaagschen trant ingerigten naamloozen brief,
waarmede hij tegen zijnen neef gewaarschuwd wordt ; en zulks
alles, niettegenstaande de Schrijver zelf, naar waarheid,
(D. III, bladz . 1.08) bet schrijven een toen zeldzaam beoefend
wordend vak noemt . Er is, met een woord, een zoo kluchtig afstekend verschil tusschen bet moderne in den verhaaltrant en bet oude der geschiedenis, en veelmalen ook van de
kleur, dat men begint to twijfelen, of bet er ook omgedaan
zij, ten einde veelligt de tegenwoordig dikwijls plants bebbende behandeling van den historischen Roman to persifleren .
Kortom, 't heeft er wel iets van, alsof een verzamelaar van
oude voorwerpen eene kamer liet inrigten met hooge Gothische vensters en glaasjes in het lood - doch met een gesatineerd behangselpapiertje. De groote, antieke schoorsteen
is voorzien van eenen eikenhouten gebeeldhouwden rand, en
ondersteund door rood geaderde marmeren pilaren ; doch bet
vuur brandt niet op den haard zelven, maar in eenen daarvoor geplaatsten circuleerkagchel . Antieke stoelen met hooge
ruggen, kunstig met de naald geborduurd, de pooten gedraaid en de leuningen met fijn snijwerk als overladen, staan
rondom eene maghonijhouten tafel op een poot, waarop men
eene ware zilveren schenkkan met klapdeksel ontwaart to
midden van eenige geslepen kristallen wijnglazen . - Doch
hat ons met deze barocque spotternijen uitscheiden . Men
vindt in dezen Roman genoeg van dien aard .
NO . XIII, bl . 582, reg. 7 v . b ., moot na de woorden :
A omen deze woorden voor :" ingevuld worden : a De leer
der vOLnOEInzcG (niet vERzozlu ia) sterft nit."

BOEKBESCHOUWINGo
De Apocryphe Boeken des N . 7: , bi eenverzameld, uit de
oorspronkelyke talen overgezet, en met inleidingen en
aanteekeningen voorzien . Isten Deels Isle Stuk . 's Gravenhage, by W. P. van Stockum . 1842 . In gr . 8vo .
XIY en 245 blI f 2 -

D e gedachte, dat er tot nog toe geene volledige verza-

meling bestond van de apocryphe boeken des N . V ., deed
den Bewerker en Uitgever dozer tegenwoordige uitgave hot
clan opvatten , zoodanig eon work onder do oogen van ons
Publiek to brengen . N Niet onder de oogen van hot groote
Publiek (zoo lezen wij in de Voorrede, bladz . IX) in den
ruimsten zin des woords ; dair toch zouden zij slechts ergernis en dwaling geeen : maar om daardoor in cane behoefte to voorzien, welke door vele Godgeleerden en verlichte Godsdienstvrienden levendig gevoeld wordt ." -- Men
zou kunnen vragen, of deze behoefte werkelijk aanwezig
was? Immers, de beschaafde leek komt ons voor, aan
eene verzameling der apocryphen van het N. T . niet veel
behoefte to hebben . En de Godgeleerde, wiens studie hem
met deze schriften in aanraking brengt, kan bil F L B R Ic u rs en TH I L O eene echt wetenschappelijke bevrediging
vinden . Bij de onmiskenbare rigting eehter -van onzen tijd,
om hetgeen tot nog toe grootendeels eigelrdom eener wete tschap was, meer onder de oogen van het algemeen to
brengen, kan ons het versehijnen van zulk een work niet
bevreemden, on durven wij den Uitgever wel eenig debiet
beloven .
Wilden wij deze verzameling bescjiouwen als eene wetenschappelyk bewerkte uitgave der apocryphe Evangelien,
ons oordeel zou dan zoo ongunstig mogelijk moeten uitvallen . Ten grondslage derzelve is gelegd dS Bibliothek der
Neue - Testamentliche ~4poeryphen von B O R BERG . Maar
BOEKBESCH.

1842 . no. 15 .
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doze zelf heeft, in vergelijking met betgeen door r .& an
c i u s en aanvankelij k door T1111.6 geleverd is, eene zeer
ondergeschikte waarde . Nopens de vertalingen van die
Evangelien, waarvan de tekst ons in bet Arabisch bewaard
is, (zoo als de geschiedenis van s O z E F en het Evangelie
van de jeugd des Perlossers) heeft de Verzamelaar adewijl
zijne kennis der Arabische taal to beperkt was," zich met
de Latijnsche vertalingen beholpen . Voor de critiek is
zeer weinig gedaaan , daar alleen die varianten (en niet eons
alien) worden medegedeeld , die op de verandering van zin
belangrijken invloed hebben , terwijl de Verzamelaar ook
alleen de varianten noemt, zonder ons to zeggen, of in
wdke Handschriften der apocryphe Evangelien dezelve
voorkomen, of. welke betrekkelijke waarde aan dezelve,
naar zijn oordeel, to hechten is . De historia litterarite
dezer geschriften is slechts zeer onvolledig medegedeeld
en eon enkele blik op de doorwerkte Prolegomena van
Ta7E0 voor zijn lste Deel doet ons zien, hoeveel meer er
over de Handschriften , uitgaven en oudste vertalingen der
apocryphe Evangelien ware in bet midden to brengen geweest . (Zoo wordt b . v . alhier, bladz . 176, waar bet
Evangelie van de jengd des Verlossers vermeld wordt, op
bet voetspoor van T H I L O, bet Handschrift van n I r C x E Lme,x en n. sIxE genoemd ; maar de overige HSS ., bij
xni L o , p. XXXI sq ., opgegeven, welke echter voor de
eritiek van dit apocryphe Evangelic van bet allergrootste
belting *, worden met stilzwijgen voorbijgegaan . Zoo
worden ran rle opsehriften boven bet Voor-Evangelie van
J A C o B v s, p . 25, 26, eenige vermeld, maar andere, en
daaronder zeer belangrijke, bij THILO bladz . 161 voorkomende, ontbreken . En wat de inleidende onderzoekingen
voor de ons bier geleverde apocryphe- Evangelien betreft,
zij laten zeer veel to wenschen over . Het is zoo, de
Historisehe - C'ritische Inleiding, die ons de Verzamelaar
belooft, kan nog menige leemte in bet bier geleverde aanveullen, en dus willen wij tot zoolang ons oordeel over de
waarde van hetgeen ons bier voor de Isagogiek der Apocryphe Evangelien geleverd wordt opschorten . Naar dan
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had, dunkt ons, de Verzamelaar beter gedaan, met de
base wenken, die hij nu hier en daar omtrent oorsprong,
aard, tad, schr~vers enz . dezer Evangelien geeft, maar
achterwege to laten, daar zij Loch zeer weinig afdoen en
goon de minste sporen van zelfstandig onderzoek dragon ,
hetgeen cene oppervlakkige vergelijking met THILO en
Ten voorbeelde . Met een woord
B O R B E R G leeren kan .
wordt bladz . 81 hot reeds dikwijls opgemerkte verschil tusschen de eerste en tweede helft van het Evangelie van
THOMAS vermeld .
Maar ni ets wordt er bijgevoegd, om
den aard en den oorsprong van dit verschil to verklaren. -- Omtrent den tijd, waarin dit Evangelic geschreven is, vinden wij alleen, dat het reeds door o R i G E x E s
en IRENAEUS wordt aangehaald, verder niets . Het bewijs, dat het Evangelie van JEZUS jeugd van Syrisehen en
Nestoriaanschen oorsprong is, wordt, bladz . 174-176, al
zeer oppervlakkig gevoerd . T H I L O , p . XXXIV, geeft vrij
wat betere gronden op. -- Ook bevreemdde het ons zeer,
bladz . 6 to lezen, dat er reeds in de eerste eeuw geschriften omtrent JEzus kindschheid en jeugd zijn zamengesteld,
terwijl wij bladz . 14 vinden , dat hot Voter-Evangelie van
i A c onus , hetwielk de Verzamelaar voor hot oudste der
Apocryphe Evangelien houdt, in de tweede ceuw geschreven is . Hoe dit overeen to brengen 1 -- Over den per.
soon van dozen J A C o B U S vinden wij hier tevens geene de
minste inlichting. Wij zouden moor kunnen zeggen, dooh
wachten die beloofdo Inleiding af. -- Wat eindelijk betreft, hetgeen hier tot verklaring der Apoeryphe Evangelien is bijgebragt, wij erkennen, hier wel goede, en voor
populair gebruik soms voldoende opmerkingen to hebben
gevonden . Echter voldoet het geenszins aan hoogere eischen . Wij merken hier b . v. op, hoe de merkwaardige
overeenkomst naast groote verseheidenheid, die er hier en
daar plaats heeft ttissehen do Canonische en Apocryphe
Evangelien, waar beiden ons de gesehiedenis van J E z v s
ontvangenis, geboorte to jeugd rerhalen , nergens joist
wordt in het licht gesteld, veel minder vol8oende verklaard .
En van hoeveel belang ware dit Loch geweest, ter afweUu 2
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ring van menige bedenking des ongeloofs ! In de beschouwing der geschiedenis van J o z E F blijft de Schrijver gewoonlijk bij die meening staan, welke door W A L L I N S ,
blijkens zijne Latijnsche vertaling, gckozen is ; schoon
T H IL O reeds voor 10 jaren schreef, dat hetgeen door WALL I N s was opgemerkt geenszins van then aard was, dat men
hot onderzoek voor gesloten kon verklaren (pag . XX .)
Waar hij, ter nadere opheldering, nog cenige fragmenten
mededeelt, bladz . 164, uit de latere Koptische bewerking
van J o z E F's geschiedenis, haalt hij wel met T H I L O, P .
XXII, den catalogus der Koptische HSS . van z o E G A aan ;
maar zonder eenige vermelding der variant, die tech in
den zin zoo groot verschil oplevert , vertaalt hij : » mine
moeder baarde m~ door eene GEHEIMENIS, schoon z O E G A
(zie wederom T H I L O , p . XXIV) niet vertaald heeft mysterio, maar in speluncd, welke laatste vertaling wel door
THILO veroordeeld wordt, maar toch nadere vermelding
had verdiend . - Nog wordt, bladz . 215, JEREMIA
XXXVII : 21, aangevoerd als bewijs voor het bestaan eenet
bakkerstraat to Teruzalem, schoon een enkel opslaan van
VAN D ER PA L M's aanteekening to dier plaatse den Verzamelaar van hot ongegronde dier bewering had kunnen overtuigen . - Vooral in het Evangelie van J E Z U s jeugd is
hetgeen door den Verzamelaar M O S A N 0 (? ?) is bijgebragt
ter aanvulling van B O R B E R G'S reeds zoo oppervlakkige
aanteekeningen van weinig beduidenis . - De vermelding
van des Heilands wieg voor zijne kribbe, bladz . 171, is
zeker den Verzamelaar door onopmerkzaamheid der pen
ontvloeid .
Hadden wij eene wetenschappelijke bewerking der Apocryphe Evangelien to beoordeelen , wij zouden ons met
deze losse opmerkingen niet mogen vergenoegen . Thans
ecbter vertrouwen wij genoeg gezegd to hebben, om ons
oordeel to regtvaardigen, dat wij bier geene verzameling
dier Evangelien vinden, die aan de eischen der wetenschap voldoet . Wij waren die opmerkingen aan bet Godgeleerd publick verschuldigd , om het to doen zien , dat
niemand, die zich tot cene meer grondige beschouwing
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der Apocryphe van het N . T . zetten wil, behoeft to mee=
nen aan deze verzameling genoeg to hebben . En van den
Heer m o s A N o vertrouwen wij, dat hij niet gaarne een
oogenblik met den schijn zou willen pronken, een wetenschappeqk work to hebben volbragt, waartoe- hij zeker
zelf bet best gevoelt, dat hem, blijkens bet bier geleverde, de krachten (die ook inderdaad reuzenkrachten zouden moeten wezen) grootendeels ontbraken . Hij heeft to
veel vlijt op dozen arbeid aangewend, dan dat hot ons geen
leed zou doen, zoo men van zijn work to veel verwachtte,
en van hetzelve in het vervolg eischen deed, die hij zelf
moct beseffen niet to kunnen bevredigen .
Dalen wij van het wetenschappelijke tot een lager oogpunt af, dat van meer algemeene bruikbaarheid en nuttigheid, dan kunnen wij (de behoefte aan zulk eene verzameling eenmaal voorondersteld zijnde) hare geschiktheid tot
dat oogmerk niet miskennen . Integendeel brengen wij dan
zoowel aan Verzamelaar als Uitgever in bet algemeen onzen lof voor hetgeen hier is geleverd . Gelijk zich toch
dit work door goede uitvoering aanbeveelt, heeft de Vertaler gewoonlijk getoond, hot Latijn en Grieksch to verstaan. De zin is meestal getrouw en duidelijk weergegeven . Bij verschil van lezing of opvatting is zijne keus meer
dan eenmaal vrij gelukkig uitgevallen . Met zedigheid beIijdt hij zijne- onkunde in gevallen, waarin alleen eene
hoogere Critische en Exegetische kennis stelliger uitspraak
had kunnen doen. Aan de moeijelike spreekwijzen wordt
voor populair gebruik een genoegzaam licht bijgezet . In
een woord, aan alien, wien het aan gelegenheid of geschiktheid ontbreekt, om eigenlijk geleerde uitgaven der
Apocryphen ter hand to nemen, roepen wij gaarne toe
de nieuwe verzameling der Apocryphen is volstrekt geen
hooggeleerd, maar toch een zeer bruikbaar book .
In de voorrede wordt iets over de beteekenis van het
woord 4pocryph gezegd en een wenk gegeven aangaande
de nuttigheid van de kennis der Apocryphe Evangelien .
Gaarne hadden wij dit laatste wat helderder en grondiger
ontwikkeld gezien . De Schrijver schijut do tegenstelling
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van Canonisch en Apocryph zoo stork mogelijk to willen
maken . Ook wij meenen haar in then zin to moeten opvatten . En gelijk wij het onmogelijk kunnen goedkeuren ,
dat S T R A v 6 6 uit de Apocryphe Evangelien menig wapen
tegen de geloofwaardigheid der Evangelische Geschiedenis
ontleende, (hij was trouwens hierin reeds voorgegaan door
SCUNECKENBURGER,

uber den Ursprungdes 1enCano-

nischen Evang ., p . 72) zoo prijzen wij het in onzen

Verzamelaar, dat hij ook de beschouwing van B O R B E R G
in dit opzigt niet deelde. Met vrucht had hij hier kunnen
gebruik waken van u L L M A N N's verhandeling zur Charae.E
teristik des Kanonischen and Apocryphischen, voorkomende in hot werkje : Historisch oder Mythisch? p . 181
-241, en van hetgene voorkomt in T a O L u c K ' S Glaubwiirdigkeit der Ev. Gesch . 2e Aufl . p . 405-419 . Dan
had zijne aanwijzing van hel verschil tusschen Canonisch
en Apocryph, waar hot to pas kwam, veelzijdiger en grondiger kunnen wezen . De Schrijver heeft ons hier en daar
verwezen op eenige b~lagen, waarin hij zijne denkbeelden
omtrent sommige punten nader zal ontvouwen . Gelijk wij
dit ten hoogste goedkeuren, willen wij hem toch ook hier
aan den pligt van grondigheid en volledigheid indachtig
maken . Als men eon algemeen bruikbaar geschrift wil
vervaardigen over een wetenschappelijk onderwerp, dan is
het toch niet genoeg, do strong wetenschappelijke vormen
en onderzoekingen of to snijden, maar hot is vooral pligt,
de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek tot hot
gemelde doel op to nemen , voor zichzelven to toetsen en
voor het algemeen in behagelijke kleedij to dossen . Hij
neme dus niet to veel op zich, bedenke hoeveel grondige
v66rstudie er vereischt wordt, om, zelfs tot meer algemeen
gebruik, eene goede bewerking der Apocryphe Evangelien
to vervaardigen, en houde hot festina lente in het oog.
De aangekondigde verzameling zal in drie Deelen het
licht zien, ieder van vier Stukken . Wij hopen , dat do
voortzetting der taak door den Verzamelaar met ijver en
wijsheid zal worden ondernomen . Na do 4 Apocrypho
Evangelien, hier medegedecld, hebben wij nu hot eerst
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de drie overige to wachten . Wij geven den Verzamelaar
in bedenking, of bet niet doelmatig zou zijn, ook hot
Evangelic van M A R C I O N, zoo als bet door n A n N is verzameld, aan zijne vertaling toe to voegen . Hot vervoig
zijner taak zou hem vrij wat gemakkelijker worden gemaakt, zoo slechts bet 2de en 3de Deel van rnlr .o's verzameling eeriang hot licht zag . - Wij eindigen met den
wensch, dat deze uitgave der Apocryphe Evangelien eon
middel zij, niet alleen our cene ijdele nieuwsgierigheid to
bevrbdigen, maar vooral om den eerbied vnor bet Goddelijk en ecuwig Evangelie, waarvan de schrijvers geene
kunstig verdichto fabelen zijn nagevolgd, in veler hart
vaster wortelen to doen schieten en rijper vruchten to doen
dragon !
Geschiedenis der invoering en vestiging van het Christendom in Nederland . Eene door de tweede Masse van
het Koninkl~k Nederlandsche lnstituut bekr`oondePtqsverhandeling van n a R M . a o u . R o IJ A A R D s, Doctor en
Iloogleeraar der Godgeleerdheid to Utrecht, Lid van
de derde Masse van genoemde Instituut . Te Utrecht,
b~ Robert Natan . 1842 . In gr. 8vo. VIII, 372 blI
f 3-80.

Men kan, over bet algemeen, onzen landaard van geene

onversehilligheid beschuldigen omtrent de lotgevallen van
bet voorgeslacht. Het behoort, integendeel, tot de kenmerkende eigenschappen van bet Nederlandsche volkskarakter, gaarne to ve#wijlen bij der Voorouderen geschiedenis, bedrijf en zedelijk eleven . Bij den beperkten kring,
waarin onze taal en letterkunde zich bewegen, is do voorraad van geschriften, sours van zeer grooten otnvang, aan
de navorsching van do vroegste Gedenkstakken van curs
volksbestaan, of aan de beschouwing van de staatkundige
lotverwisselingen , nit welke bet Vaderland deszelfs tegenwoordigen toestand ontstaan zag, toegewijd, van zulk eene
uitgebreidheid, dat er, waarsehijnlijk, pen yolk bestaut,
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welks letterkundige werkzaamheid in dit opzigt die van het
onze gezegd kan worden to evenaren, veelmin voorbij to
streven .
Gelijk er echter geliefkoosde tijdperken onzer Geschiedenis zijn, met de meeste zorg beschreven, onderzocht en
nog gestadig overwogen, zoo zijn er andere, aan welke
die arbeid, on'verdiender wijze, minder is besteed, en
die zelfs zoodanig zijn verwaarloosd, dat men van dezelve
gewoonlijk slechts zeer verwarde, onbepaalde, denkbeelden
verspreid vindt . Zoo is bet, meenen wij, met bet tijdvak,
hetwelk den overgang bpent tot den staat van beschaving,
waarop wij ons thans dankbaar verheffen ; de eeuw, namelijk, van de invoering van het Christendom in onze landen .
Zelden is dit tijdperk opzettelijk onderzocht, en, duidelijk , veel min pragmatisch en regt wetenschappelijk, tot
hiertoe beschreven geworden. Van waar dit verschijnsel, bevreemdend, vooral bij den schitterenden overvloed onzer Godgeleerde Literatuur?
Men zoeke de oorzaak, eensdeels, in den eenzijdigen
gang, vroeger bij de beoefening der Kerkelijke Geschiedenis onzen vaderlandschen Geleerden eigen . Men was
gewoon, haar als een belangrijk polemisch middel to behandelen bij hevig gevoerde Godsdienstgeschillen . Van
haar verlangde men wapenen, hetzij tegen de Roomschgezinden, hetzij voor of tegen de latere strijdpunten, die de
Nederlandsche Kerk beroerden ; en tijdperken, alzoo,
oogenschijnlijk, gelijk het genoemde, tot dergelijk doel onvruchtbaar, werden gereedelijk verwaarloosd, of oppervlakkig behandeld .
De geschiedenis der invoering van het Christendom had,
ten andere, in het oog van de Noord-Nederlandsche Geleerden van vroegeren tijd iets min behagelijks, als moe •
tende leiden tot eene loffelijke vermelding van personen en
zahen , tegen welke het heerschend Godsdienststelsel vijandig gestemd was . Ongaarne wilde men uitweiden over den
werkkring van mannen , bij de tegenoverstaande partij als
Heiligen vereerd . Hunne zelfopolfering, ja! htinne soms
beldhaftige volharding veroorloofden niet, hen tot de rij
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der onwaardige, of niets beteekenende, wezens to verlagen ;
en echter scheen het met de aangenomene begrippen onbestaanbaar, tot hunne verheffing mede to werken en met
andersdenkenden in de vereering van hunne nagedachtenis
in to stemmen .
Dubbel welkom was dus de oproeping van wege de meest
aanzienlijke wetenschappelijke instelling van Nederland,
aan de vaderlandsche Geleerden gerigt, om hen tot de bearbeiding van een nog grootendeels onbebouwd liggend
veld op to wekken . Te bejammeren is het, dat men hun
tot zulk een wijdomvattend onderzoek slechts 9 a 10 maanden tijds toestond . Wij hebben reden, om to gelooven, dat
menig Nederlandsch Schrijver hierdoor afgeschrikt is geworden, om zich in den geopenden letterstrijd to begeven .
De Hoogleeraar R OIJA A R D S vond in zijne gewone letteroefeningen eene gereede voorbereiding tot het verlangde
onderzoek ; en hij heeft zich daarvan gekweten op eene
wijze, die den geleerden en scherpzinnigen kweekeling
uit de school van VAN H E u s D E , bij uitnemendheid, kenmerkt, en qnze godgeleerde literatuur met eon klassiek
werk heeft verrijkt.
Wij willen kortelijk verslag geven van het voor ons liggend werk, en daarbij bescheidenlijk onze aanmerkingen
voegen .
In cone zeer beknopte Inleiding wordt gehandeld, eerst
over de hooge belangr~kheid van de geschiedenis der invoering van het Christendom in werelddeelen en onder
b~zondere volken ; - voorts over de bedoeling der, door
hot Kon . Instituut opgegeven , vraag . Deze verlangde cene
Geschiedenis der invoering van het Christendom in de Nederlanden, vooral in het Noorden . De Hoog1 . meende
echter to kunnen volstaan met eene geschi'edenis van het
Christendom in het Noorden, en heeft Belgie van het veld
zijner onderzoekingen willen uitsluiten, uit hoofde van het
onhistorische der vereeniging van de Geschiedenis van Nederland en Belgie in edne Historie, en het ongepaste,
om slechts in cene vlugtige, oppervlakkige, be~andeling to
ireden van een , op zich zelf, zeer belangrijk dccl der
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Kerkgeschiedenis, den overgang, namelijk, der Zuid-Nederlandsche gewesten tot de kennis van het Evangelie .
Reeds hier meent Rec . van den geachten Schrijver in
meening to moeten verschillen . Te regt heeft de Hoogl .
vroeger met andere Geleerden de ongerijmdheid aangetoond, gelegen in den toeleg, om de staatkundige lotgevallen der Nederlandsche gewesten, inzonderheid na de
omweiiteling der XVIde eeuw, tot een geheel to verwringen . Godsdienst, zeden en wetenschappelijke toestand namen, van dat tijdstip af, eene wijd uiteenloopende rigting
in het Noorden en in het Zuiden aan . Ten aanzien echter van de Kerkgeschiedenis van den vroegsten tijd bestaat
diezelfde klove even min, als zelfs, voor het opgegeven
tijdpunt, ten aanzien van de staatkundige en zedelijke belangen . Beide Kerkgeschiedenissen vloeijen voor de Hervorming genoegzaam ineen . De overoude Kerken , gesticht
to Maastricht en to Tongeren, de prediking van ELI a I v S
en anderen in Ylaanderen hebben op de invoering van het
Christendom in Noord- Nederland, gelijk de komst van
w I L L E B R O R D op den voortgang dierzelfde leer in ZuidNederland eenen onmiskenbaren wederkeerigen invloed
gehad . Er bestaan hier in- de Godsdienstleer van beide
volken en in de omstandigheden, die de zegepraal van het
Evangelie voorbereidden, menigvuldige punten van aanraking, aan welke het Instituut bij het uitschrijven der
vraag, to regt, indachtig schijnt geweest to zijn .
Na eene ontwikkeling der beginselen, welke de Schrijver zich bij de bewerking van het gekozen onderwerp heeft
voorgesteld , treedt hij in cene opgave der bronnen , uit
welke hij het geschiedverhaal wil ontleenen . Bedriegen
wij ons niet, dan heerscht er in de opgave der laatste eene
beknoptheid, die soms in oppervlakkigheid ontaardt . Gaarne hadden wij hier iets meer gevonden over de waarde of
onwaarde der,, zoogenaamde, legenden, en over den vernielenden invloed van den inval der Noormannen in de
Ode eeuw, ook ten aanzien van de gedenkschriften, brieven, of kronijken, waaruit de geschiedenis der invoering
van het Christendom zoude kunnen gekend worden . Vele
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toch diet legenden zijn to book gesteld na de genoemde
woeste strooptogten, toen men de kloosterboekerijen
wenschte to herstellen, en men dus, op nieuw, nit overgeblevene brokstukken, herinneringen, tradition, en wat
dies meer zij , de verloren geraakte kronijken, of levensbeschrijvingen der Heiligen weder zocht aan bet licht to
brengen . ()) Optandum esset [zegt to regt eon ten deze
zeer onbevooroordeeldeSchrijver(*)] ut acta paulo majori fide
niterentur, quam toties desideravimus in Sanctorum BelgicorumLegendis, post Normannicas ruins ex superstite,
plerumque confusd, populi traditione nimis quam liberaliter ornatis et auctis, interpolatisque pro . crassd in texendis genealogiis, disponenddque temporum ratione, imperitorum hominum ignorantid .")
De Geschiedenis der invoering van bet Christendom
wordt voorts in vier tijdperken voorgedragen . Het eerste
bevat de aanleiding tot de vestiging en eerste sporen van
bet Christendom in de Nederlanden tot aan de 8ste eeuw ;
bet tweede den kamp van bet Christendom tegen bet Heidendom der Friezen, nevens deszelfs eindelijke zegepraal
van 690-800 ; en bet derde de laatste vordediging en
handhaving van bet gevestigde Christendom tegen bet Scandinavische Heidendom en volledige zegepraal . (800
tot 1010 .)
In bet eerste tijdperk beschrijft de Hoog1 . 1° . do zegepraal van bet Christendom in de oude en door deze in do
nieuwere wereld ; 2°. de Stammen op Nederlandschen bodem
vddr en ten tijde der invoering des Christendoms ; 3°. bet
karakter van bet Heidendom in Nederland ; 4 0 . de onzekere
vermoedens nopens bet eerste Christendom bier to lande
tot aan de 7de eeuw ; b° . de eerste, meet zekere sporen
van eon Christendom bier to laude in de 7de eeuw ; 6 0 .
de beginselen der planting van bet Christendom in Nederland, nit Frankr~k, vooral onder DAa0BERT ; 7° . do
Evangelieprediking in Vlaanderen en Zeeland ; 8 0 . de
(*) De dezuit S O L L E R I U s in Comment . do S. Reinelde
Virgine in Act. Sanct . Belgii . T. IV. p . 646 .
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gestaakte Evangelieprediking hier to lande na den dood
van DAGOBERT en ELIGIUS (658-677) ; 9 0 . de Evangelieprediking wit Engeland onder A D G I L D, Koning der
Friezen ; 10 0 . overzigt over dit tijdperk (hl . 17-126 .)
Vele wetenswaardige bijzonderheden, uit de bronnen
zelve geput, worden ons hier voorgesteld . Bij de vermelding van de zegepraal van het Christendom over het Heidendom der oude, en door deze in de nieuwere wereld
hadden wij verlangd eene meer duidelijke uiteenzetting
van het verschil in gang en middelen, hetwelk tusschen
de bekeering van de oude en die der nieuwe wereld plaats
greep ; een verschil , waardoor deze zoo aanmerkelijk van
gene afwijkt. In de oude wereld rigtten de bekeerders
zich in de eerste plaats tot het yolk, tot de minvermogenden, tot de onderdrukten, tot de slaven zelfs . Daar klom
uit den minderen stand de bekeering allengs tot de hoogere
op . Men herinnere zich den langdurigen, tot op het einde
der Ode eeuw voortgezetten , tegenstand van den Romeinschen Senaat tegen de wegruiming der oude Afgoden ; en
de begunstiging, die de eerdienst van sommige Goden nog
van de zijde der Patriciers to Rome, in het begin der 6de
eeuw,, ondervond, gelijk B E U G N O T in zijn bekend prijsschrift overtuigend heeft aangewezen . Daarentegen bij
de bekeering der nieuwere wereld wendden de Geloofspredikers zich voornamelijk tot de hoofden der volksstammen, tot de aanzienl~ken, en gebruikten den invloed der
magtigen, om ondergeschikten, of vasallen, tot geloofsverandering to bewegen . Van hier, dat verreweg de meeste
Heiligen onder de Edelen voorkomen , en Viri of Foeminae
nobiles genoemd worden ; zoo als BAVO, ADELBALD,
BERENGARIUS, LIVINUS, GAUGERICUS, GONDULPIIUS,

enZ. CDZ .
Voorts was hier op to merken geweest, hoe zeer het
stichten van versterkte kloosters door E L I G I u s en anderen
op de uitbreiding van het Christendom magtig werkte,
door de bescherming, welke men, hetzij in, hetzij random
de kloostermuren tegen do mishandelingen van het krijgsvolk mogt verkrijgen . Do uitgebreide landerijen en daarop
ERMELINDIS, GUDULA
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wonende slaven, met milde hand aan de Geestelijken ge .
schonken, hadden mede eene afzonderlijke melding verdiend, als hebbende geleid tot den overgang van velen tot
de belijdenis van hot Christendom . (Men leze desaangaande hot bedrijf van E L I G I U S , .dcta Sanct. Belgii . T . 3 .
p. 207 en T. 5 . p. 403 .)
Nog waren hier to melden geweest de dwangmiddelen,
reeds in do 6de eeuw door do Frankische Koningen aangewend ter ondersteuning van hot belreeringswerk . De
geeseling word voor alle onbekeerde slaven bij cone uitdrukkeiijke wet van CHILDEBERT I. (ap . PERTZ . III. P. 1 .)
bevolen ; ook wanneer zij den zondag niet vierden . Zware
geldboeten werden in hetzelfde geval tegen de vrijen en
Edelen uitgesproken (ib . III . 9. A° . 596 .), ja I de doodstraf tegen elk, die den doop weerstreefde . (ib . III. 49.
A° . 785 .)
Do Schrijver spreekt (bl . 45 en 94) van steden, in de
6de eeuw in Nederland aanwezig. Hierin, meenen wij,
vergist hij zich . Immers Lugdunum, dat nog ten jare
988 onder den eenvoudigen naam van villa (E: L U I T, Histor.
Crit. Hell. T . 1 . p . 3 7 en MATTHAEI, Analecta, T . 1 .
p . 508, 509) wordt aangeduid, zal daarvoor niet golden
mogen, evenmin als Utrecht, ten jare 752 . nog vicus en
in 834 bloot als castellum genoemd ; (PERTZ . II. p . 217
en R E U v E N S , Antiquiteiten III . 1 . bl . 136) tei wijl het
oppidum Batavorum van T A C I T U S, door cone verkeerde
uitlegging van des Geschiedscbrijvers gezegde, wel zeer ten
onregte, als cone eigenlijke stad is aangemerkt geworden . (*) Er zijn ten aanzien van do bevolking en de uitwendige gesteldheid der Noord- en ZuidnederlandscheGewesteh onderscheidene Prijsverhandelingen . door de zorg van do
Brusselsche Akademie van Wetenschappen in het licht verschenen en in hare werden opgenomen, die hier hadden
moeten geraadpleegd en met de laatste navorschingen van
(*) Zie het doorgeleerde werk van A. G, B. SCHAYES,
Les Pays - Bas avant et durant la domination des Romaine.
(Bruxelles 1838 .) T . 2 . p . 368.
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gelijk met do vroegere van CRUTSSELBERGH
en E R M E R I N S in de Werken van bet Zeeuwsch Genootschap , en die van A . B R U G M A N s in de Verhandelingen
van hot Groningsche Genootschap pro excolendo J. P. met
vrucht hadden kunnen vergeleken worden .
Overgaande tot hot tweede tijdperk, van R A D B O D tot
Op RA.RBL DE GROOTEN, 690-800, handelt de Hooggel .
Schrijver over 11 9 de oorzaken van de vijandschap der Fried
zen tegen bet Christendom ; 12° . R A D B 0 D, Koning der Friezen , den vijand van 'bet Christendom ; 13 ° . E G E E R T en
WIGBERT ; 140 . WILLEBRORD, der Friezen Apostel, ten
tijde van R A D B O D ; 15°. ontstaan van bet Bisdom to
Utrecht, onder W I L L E B R O R D ; 16 0. stichting der Chris.
telijke kerk door WILLEBRORD, tot op BONIFACIUS en
den dood van AADBOD ; 17° . C+vangelieprediking in Friesland door de medezendelingen van WILLEBRORD nit Engeland ; 18° . verdiensten van V U L F R A x, den Frankischen
zendeling ; 19°. toestand en lotgevallen des Christendoms,
na den dood van R A D B O D tot Op then van WILLEBRORD ;
20° . B O N I Ti A C I U S, de Apostel der Duitsehers, vooral in
Friesland ; 21 ° . verdiensten van B o N I F A C I U s jegens onze
vadcrlandsche Kerk, in vergelijking met die van W ILLEBRORD ; 22° . toestand vats bet L trechtsche Bisdom, na
den dood van wI L LE B R O R n ; 230 . nadeelige working van
de twisten met den Keulschen Bisschop op do vestiging van
de Christelijke Kerk alhier ; 24° . G R E G O R I U s en zijne
Utrechtsehe Stiftsohool in derzelver invloed op de vestiging
van hot Christendom na den dood van B O N I F A C I Us ; 250 .
laatste kampstrijtl van bet Heidendom tegen bet indringende
Christendom tot op de onderwerping der Friezen aan KAR$L DEN GRooTEN ; 26° . Evangelieprediking in Friesland gedurende dit tijdperk ; 27° . inrigting en vestiging der
Friesobe kork ; 28°. ging de vestiging des Christendoms
bier to lande gepaard met die der Kanunnikken? 29° . in
hoever werd hot Christendom gevestigd en bevestigd door
wereldlijke goederen? 30° . inwendige vornting en vestiging
des Christendoms in Friesland; 31° . overzigt over dit tijdperk .
Veel wetenswaardigs wordt ons wederom bier geleverd ;
RAEPSAET,
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reel, dat eon scherpzinnig en naauwgezet onderzoek vooronderstelt. De geleerde Schrijver houde ons echter ten
goede, dat wij onder § 30 een grondiger onderzook badden verwacht naar do wijze en de middelen van bekeering
onzer voorouderen, Reeds op bl . 121 wordt verhaald, dat
in eenen winter, 677-678 , meest al de aanzienlijken in
Frieslatad, Prinsen'van het koninklijk geslacht, en duizenden des yolks, als Christen en werden gedoopt, nadat
zij door W I L F R I D waren onderwezen . Hoe , vragen wij ,
was zulk een spoedig onderwijs van duizenden in zoo kort
een tijdsbestek mogelijk? maar, zoo, zij inderdaad plants
greep, hoe kon in 696 (blijkens bl . 163) het Christendom slechts boschouwd worden als sporadisch in dat zelfae
Friesland to bestaan? Mag men wel van dat onderwijs
der eerste zendelingenL zulk een' grooten dunk koesteren ,
als de Schrijver zich doorgaans veorsteh'? Bestonden die
hekeesingen niet hoofdzakelijk in het toedienen van den
Doop? en is hot siet daardoor, dat do grenzen van het
gebied der Christen Kerk in die ti-den,zohk
kelijk snel, afwisselen, toe- en afnemen? Het eigonlfj1
ge;egd volksonderwijs kon toch bezwaarlijk plaats grijpe'n.
Vooreerst., wegens de otergroote menigte ., in dialect us
clkander verschillende, volksstammen, die toenmaals N€derland bewootlden,of liever gestadig doorkrnisten . WrzzEBRORD, BONIFACIVS en de zijmen mogen door hvnne
Angelsaksische afkomst in eenige betrekking tot ankle
stammen in ket Friesehe gedeelte van .Naord •Nederland,
en althans tot de opperhoofden hebben kamnen staan ; clan,
hoe konden zit zich dorm verstaan hij, de menigle? Stellew
wij ons slecilts eenm zendeliag voor, bekend met- de aloude Friesche taal . Die kennis zal hem w Trig baton,
wanneer hij zich in. den zuidhoek van dat zellde gewet
bevindt, to midden "s hen, die hit dflc kw -eeumsroh dinlect spreken ; en zeer zeker zulk verach l van htspraak en
taal tusschen de inwoners van ons land zal wel, in vroegeren tijd, bij cenen minderen graad van beschaving en
verkeer, nog veel scherper geweest zijn, en nog grooter
hinderpaal tegen cen onderwijs, to geven door vreemde
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zendelingen , hebben opgeleverd . Voorts achten wij hot
onmogelijk, dat de zendelingen in die oude volkstaal, uit
haren aard arm, bekrompen, onbekwaam tot het uitdrukken van afgetrokkene denkbeelden, de zedel~ke strekking
van het Evangelic en hare voortreffelijkheid, gelijk de
Schrijver bl . 321 en elders wil, zouden hebben kunnen
betoogen . Zoo weinig, eindelijk, schijnt het onderwijs in
de eigenlijke volkstaal in die tijden algemeen to hebben
plaats gevonden , dat men eerst in latere tijden eene vertolking van hot Gebed des Heeren en van de Apostolische
Geloofsbelijdenis in de landtaal als noodzakelijk in de
kerkelijke wetten vermeld en ten gebruike van de Geestelijken opgenomen vindt ; terwijl KAREL DE GROOTE in
eene wet van 804, to Aken uitgevaardigd, verklaarde, dat
zelfs het Gebed des Heeren en de Apostolische Geloofsbe . .
lijdenis bij vele Christenen genoegzaam onbekend waren .
(Capitul. ap. PERTZ, Mon . T . 111. p . 128 .) De Predikatii;n van ELIGIUS, in hot Latijn opgesteld, waren voor
de Kloostergeestelijken bestemd , en hebben dus weinig inAbed op de Vlamingers, Zeeuwen en andere volksstammen kunnen oefenen . Onze Schrijver gewaagt van de
methode van volksonderwijs en bekeering, door zekeren
DANIEL, eon' Engelschen Bisschop,
aan BONIFACIUS
voorgeschreven . Doch indien ook al die Brief van Bisschop DANIEL echt is, (iets, waaraan men, aangezien
den inhoud en deszelfs contrast met de toenmalige Apologetiek, wel zoude mogen twijfelen) dan nog kan het daarbij
bedoelde onderwijs, wegens de opgegevene hinderpalen uit
het verschil der taal, van Been algemeen gebruik geweest
zijn . De Apologetiek van het Christendom in die tijden
ward , hoofdzakelijk , ontleend uit de overweging van de
minders magt der Heidensche Goden . Hun eigenlijk bestaan word overigens niet geloochend . De geleerde J A c o B
GRIMM heeft dit in zijne Deutsche Mythologie overtuigend
(*)

Ree . meent, dat de echtheid van de Brieven van
u s een critisch onderzoek overwaardig is . Zal zij
niet door P E B T Z in de verdere uitgave van zijue Monumenta
to berde warden gebragt?
BONIFACI
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aangewezen . Ook ELIGIUS, ookBONIFACIUS ontkenden
hot bestaan der geheimzinnige Magten , die zij bestreden,
in geenen deele. Zij vergenoegden zich met de aanwijzing
van hot betrekkelijk onverniogen dier Goden , of gebleken
in do nederlaag, waaraan de Heidensche volksstammen
telkens bloot lagen , wanneer zij bet waagden de wapenen
tegen de Christenen op to vatten , ' of daadzakelijk bewezen bij de ongestoorde omverwerping van Heiligdommen,
gewijde boomen en bosschen .
Gaarne hadden wij dus de eigenaardige bekeeringsmethode dier tijden nader beschreven gezien . Hiertoe behoorde b . v. hot opnemen van zeer jonge kinderen, soms
van 4 a 5 jaren, in de kloosters ; (Zie Acta Sanct. Belgii,
T . 6 . p . 350) hot omverhakken van de bosschen, begunstigd welligt door de zware, zoogenaamde boomvellingen,
omstreeks then tijd (695 en vervolg .) voorgevallen, en door
onze Heidensche voorouders als bewijzen van de afstervende
magt hunner Goden aangemerkt ; (L A N D E L I N U S en ELIGI u s beginnen hunne prediking met boomhakken, (ib . T . IV .
p . 461) ; bet bouwen van kapellen en kloosters in bet
midden van de digtste en zwaarste wouden ; bet opkoopen
van slaven, met oogmerk om dezelve to doopen ; hot afschaffen, ten gevolge van den overwonnen toestand der
Heidenen, van de jaarlijksche volksfeesten, die zoo vermogende steunsels vtn do aloude Godsdienst ; bet overbrengen van de Heidensche feesttijden op de Christen heilige dagen . De zondag, b . v., was reeds bij de oude
Germanen een gewijdc dag . (V o N D E R HA G E N, der
Deutschen Wochentage Gutter , in Neues Jahrb . fur Deutsche Sprache u . Alterthumsk. Berlin 1835 . 1 H . bl . 36)
enz . enz . - In zekeren brief van B 0 N I F A C I U S (de 6de)
komt een geheimzinnig gezegde in bet oud Saksisch voor,
dat, zoo men de uitlegging, door DES R O C H E S gegeven,
[Explication d'une lettre dif cile qui se trouve dans la
collection de celles de s . B o N I F A C E, lue a l'Acad. de
Bruxelles, le 4 Dec . 1776 (*) ] mag aannemen, geen'
(*) Te vinden in de Ndmoires de l'Acaddmie deb Sciences
de Bruxelles . T . I . p . 509 .
BOERBESCH .

1842 .
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grooten dunk zal opleveren van de belangeloosheid der toenmalige zendelingen en een nader onderzoek allezins waardig
is. Wij hadden van lien brief cenig gewag verwacht, gelijk mede eene oordeelkundige beschouwing van bet bekende Testament van W I L LE B R O R D . De daarin opgenoemde plaatsen zijn niet ongeschikt, om den omvang van
ziine bezittingen , en dus , hoogstwaarschijnlijk , then van
bet gechristend grondgebied, aan to wijzen . Dan wij
mogen hier niet verder uitweiden , ten einde onze recensie
niet tot eene verhandeling to doen uitdijen . Genoeg, om
den geachten Schrijver opmerkzaam to maken op hetgeen
dit gedeelte van zijnen arbeid ter verdere volmaking noodig
heeft . De wreede strafwetten, in sommige Capitularia
tegen de halstarrige Heidenen uitgesproken, (zoo als die
voorkomen op de jaren 743, 785 en 803 bij B s L o z I u s
en PERTZ) zullen welligt alsdan mode met onopgemerkt
mogen blijven .
In bet derde tijdperk, eindelijk, handelende over de
laatste verdediging en handhaving van bet gevestigde Christendom tegen bet Scandinavische Heidendom en volledige
zegepraal, beschrijft de Hoogleeraar § 32 de Nederlanden
in betrekking tot Europa, van de 9de tot de 11de eeuw ;
33°. de overblijfselen van bet Heidendom onder de Heidensche Friezen en derzelver uitroeijing ; 34° . de Noormannen, de vijanden van bet Christendom ; 35° . bet Christendom in Nederland, door bet Scandinavische Heidendom
aangevallen, maar zegepralend over hetzelve ; 36° . een
overzigt over dit t~dperk, met eon kort Besluit, strekt
ten slotte van de gansche verhandeling .
Het betoog, in dit gedeelte geleverd, bevestigt, naar
onze meening, bet hier boven reeds aangemerkte, dat,
namelijk, in onze landen de Christelijke leer in de 8ste
eeuw nog met kan gezegd worden diepe wortelen to hebben
geschoten, en nog veel minder, gelijk de Schrijver beweort, reeds toen tot een Christendom des hartente zijn
gewordon . Immers, even als, ten fare 11M, er nog bij
Maastricht, Aken en Tongeren openlijk Heidensche optogten ongemoeid plaats grepen, (zie bet verhaal bij e R I iu M,
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Deutsche Mythol. S. 158) zoo wordt nog in een geschrift
nit do 10de eeuw het Friesche yolk genoemd : gens tam
lata quam valida, at fide permodica . (Acta Sanct. Belgii .
T . II . p . 624.) In 927 was hot Egmonder klooster nog
niet veilig wegens do asperitas et molestia gentis Fresonum. (KLUIT, Chr. Egm. Hist . Crit . Com . T . I. p . 1 .
p . 28 .) Hetgeen overeenkomt met hot gezegde van rETRUS
V A N T H A .8 O R in zijne Kroqk (Archief voor Friesche Geschiedenis, door H :w .C . A . VISSER en H. AMERSFOORDT,
Iste D . bl . 1) : II In 't jaar 781 doe ontfanc Vrieslandt
)1 eerst dat Karsten geloove, al eer een deel ende na
» een deeL"
Bedriegen wij ons niet, dan zal cone nieuwe uitgave van
dit belangrijk werk spoedig ophanden zijn . Misschien zullen alsdan de hier boven nedergestelde aanmerkingen den
geleerden Schrijver nopen, cen nader onderzoek omtrent
een en ander punt to ondernemen . Vooral zal het lioodig
zijn, do betrekkelijke waarde der Heidensche en der nieuw
ingevoerde Christonleer, althans zoo als doze laatste in de
7de, 8ste en 9de eeuw gepredikt word, meer naauwkeurig
en onpartijdig to wegen en to vergelijken . Eene moeijelijke
taak voorwaar ; maar die wij van eenen Geleerde, zoo als
de Hoogleeraar R 0 iJ A A R D s , en met de hulpmiddelen,
die hem ten dienste staan, met vertrouwen afwachten .
D.
Leerrede over het zien van den Onzienl~ken, als de
kracht der volharding, volgens Hebr . XI: 27b. door
Dr. L . s . P . M E Y s o o M , Predikant fe Hornhuizen en
Kloosterburen . Uitgegeven ter ondersteuning van de
armenkas zjner Gemeente . Te Groningen, b1 J. Oomkens . In gr . 8vo. 22 bl, f . - 30 .

D e Eerw .

o o M wilde door hot uitgeven eener Leerrede van zijne zijde iets bijdragen, om de Diaconiefondsen
zijner Gemeente to verbeteren . Mogen wij niet ontkenVv 2
M E Y B
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nen, dat wij van den waarlijk geleerden Schrijver, na hetgeen hij ons in de Latijnsche taal gaf, nog hoogere gedachten als Prediker hadden gekoesterd , dan wij hier verwezenlijkt zien, wij noemen echter zijne Leerrede goed,
voor zoover zij in stijl en plan onberispelijk , en geest en
strekking regt nuttig en Christelijk is . Het tekstwoord wordt
opgehelderd, deszelfs waarheid in de geschiedenis van m ozES to aanschouwen gegeven, en eindelijk der Gemeente
de vraag voorgelegd , of die getuigenis ook van ons kan
gelden . Om het goede oogmerk prijzen wij derhalve de
lezing en verspreiding dezer stichtelijke Leerrede aan . De
Schrijver weet zeker to wel, wat er tot hot hoogste ideaal
van eon' Kanselredenaar behoort, om zich door de uitgave
dezer preek cen' hoogen roem als zoodanig to beloven . Hij
zij der Gemeente tot nut, der wetenschap ten steun .
Verdediging der .Nederl. Erang . Luthersche Kerk tegen
de beschuldiging van Dr . cz . C . A . H A R L E S Z , Hoogl .
teErlangen, door Dr . F . J . DOMELA NIEUWENHUIS,
Predikant to Utrecht. Te Utrecht, b~ Robert Natan .
1842 . In gr . 8vo . 27 bl. f : - 25 .
A Erlangsche Hoogleeraar Dr . G . C . A . H ARLES z klaagde in zijn T~dschrift voor Protestantismus en Kerk over
den tegenwoordig ontzettend dooden toestand der Luthersche kerk in Holland . Dr . NIEUWENHUIS zag zich verpligt, die aanmatigende bewering togen to spreken, en
den waarhcidlievenden dezer, , zoowel binnen als buiten ons
vaderland, eon kort overzigt to geven van de sporen des
Christelijken , wetenschappelijken en kerkelijken levens, in
de Luthersche gemeenten onzes vaderlands op to merken .
Hij doet het met warmen ijver voor de zaak, en over het
geheel op bescheiden toon . Eene en andere uitdrukking,
bladz . 23-25 voorkomende , en wat los daarhenen geworpen, hadden wij liever of verzwegen, of wat juister bepaald gezien . Ofschoon wij de goede bedoeling des Schrijvers huldigen, verwondert het ons daarom niet, dat zijn
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geschrift tot enkele tegenschriften heeft aanleiding gegeven .
Het doet ons leed , zoo hem hieromtrent iets minder aangenaams, iets personeels is ten decl gevallen . Immers, de
Eerw . N I E U W E N R U I S heeft zeker niet bedoeld, den pligt
der liefde to schenden . En , die hem immer hoorde,
weet , dat, zoo er algemeen in de Luthersche kerk onzes
vaderlands zoo echt Evangelisch , practikaal en doelmatig
gepredikt werd, als door hem geschiedt, dan waarschijnlijk dergelijke beschuldigingen , als hij hier to wederleggen
had, nooit zouden zijn verspreid . Waar overigens deze
kleine pennestrijd, bij den stroom van uitkomende geschriften, spoedig zal vergeten zijn, predike dezelve aan
ons, ATederlanders, weder de les cener regtmatige onafhankelijkheid van het onbekookte oordeel , door buitenlanders over ons geveld . Bij het zoo hoog Christelijk en
wetenschappelijk standpunt, waarop Dr . H A R L E S Z ataat,
hadden wij van hem betere dingen verwacht . Best is, met
Dr. N I E U W E N H U I S 'to SWUM, dat hij door onnaauwkeurige berigten van sommige reizigers zal misleid zijn .

Betrachtungen fiber Gottes Absichten bei den Trfibsalen in
Hamburg and in Paris, u . s . w ., Yon Y . H O F S T E D E D E
G R O O T , Theol . Dr . and Prof. an der Universitit zu
Groningen. Groningen , bei J. Oomkens . 1842 . gr . 8vo .
24 S. f : - 30 .

G etroffen door de vreeselijke rampen , den 5den en 8sten

Mei over Hamburg en Paris losgebarsten, schreef de
Hooggel . HOFSTEDE DE GROOT, in het tijdschrift Waarheid in Liefde, cenige losse Gedachten over die treffende
gebeurtenissen neder . Door Vrouwe STAR N U MAN werd
dit stukje in het Hoogduitsch vertaald, en gelijk wij vernemen, wordt het in grooten getale in het geteisterd Hamburg verspreid . Deszelfs inhoud moge velen tot vertroosting en opwekking zijn, en verdieut ook dan in aandenken to blijven, als de herinnering aan de bedoelde onheilen
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reeds is verflaauwd. De vertaling is vrij en vloeijend .
Peel minder gunstig kan ions oordeel zijn over
Gedenk den Heer op alle uwe wegen . Leerrede over
Spreuken III: 62, uitgesproken ter gelegenheid van
de ramp van Hamburg en van andere bezockingen der
latere jaren , door a. n,& A R I N G , Evang . Luth . Predi,kant to Middelburg. Te Middelburg, b~ J . C . en W .
.Altorfl'er . 1842 . In gr. 8vo . 22 blU f : - 30 .

W

as de ramp in ons midden voorgevallen, wij zouden
ook een eenvoudig en gebrekkig woord van vertroosting
gaarne, bij den indruk van het oogenblik, eene plaats
geven naast den beteren kanselarbeid onzer dagen . Thans
eehter, daar niets den Heer $ A A R I N G gebood, om over
de ramp van Hamburg to preeken, en nog minder, om
zulk eene Leerrede uit to geven, mogen wij niet loochenen, dat het pier geleverde, ja stichtelijk, maar overigens
voor verstand, smaak en hart zoo weinig bevredigend is,
dat de uitgave gerustelijk had kunnen achterwege blijven .
De schets is hoogst gebrekkig, en de periodenbouw zoo
gesteld, dat o . a . bladz . 14 geheel door den' zin words gevuld . De Schrijver zal zich, door eene vlugtige vergelijking met den arbeid onzer vaderlandsche Homileten, van
het gegronde onzer oordeelvelling kunnen overtuigen . En
onze lezers zullen bet, bij de zeer betrekkelijke belangrijkheid van het onderwerp , begrijpelijk vinden, dat wij
het bij doze korte aankondiging laten berusten .

Geneeskundig Jaarboekje voor het $oningrijk der Nederlanden voor 1842 . Eerste Jaargang. Te Gorinchem, bij
J . Noorduyn en Zoom . 1842. I n 1l. 8vo . 295 hl. f 2 - :
V ' ij lezen op het titelblad : Eerste Jaargang. Er schijut
duo het voornemen to bestaan, dit Geneeskundig Jaarboekje
to vervolgen . Indien de nitgevers er in slagen, een voldoend aantal inteekenaren to Yerkrijgen, in do verwach-
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ting, dat de tweeds jaargang beter zal wezen, dan hopen
wij, dat zij ook dan deze verwachting zoo veel beter zullen
voldoen, als zij deze to leur hebben gesteld zoo als bet
jaarboekje daar ligt . De beginselen zijn moeijelijk, en worden dikwijls nog moeijelijker door gemis aan goedwilligheid ;
maar dan is bet beter, van eene onderneming of to zien,
welke zich antlers zoude aanbevelen . De arbeider is ziju
loon waardig ; maar bet moot ook blijken, dat hij gearbeid
heeft, en wanneer zijn arbeid dan toch onvoldoende blijft,
kome hij er rond voor nit, waarom hij heeft moeten in gebreke blijven . Vooral wanneer men bij inteekening wil
werken, moet men zich vooraf verzekeren, dat men voldoen kan, om de verdenking to ontgaan van geheel en alleen op speculatie gewerkt to hebbetl .
Alles, wat tot Akademien en Athenaea en Klinische Scholen betrekking heeft, is hier op vijf nog ruim gedrnkte bladzijden afgedaan . Om geene Series Lectionum sehijnt gedacht
to zijn. De een prijkt met den Leeuw achter zijnen naam,
bij den ander' ontbreekt dit teeken . Beter ware bet hooger
onderwijs geheel overgeslagen. En nu de Geneeskundigen
onder de verschillende Commission behoorende ? -- alien
door elkander . De kladschilder in bet geestig tooneelstukje
TENIEES berispt een schilderstuk van then grooten kunstenaar, omdat - er fiat genoeg afgebrokene Harmonie in is ;
bet Jaarboekje verdient om deze reden geene berisping .
Zal bet Jaarboekje aan zijne bestemming eenigermate beautwoorden, dan zal bet waarschijnlijk aanvankelijk den
uitgeveren weinig voordeel aanbrengen, omdat bet opofferingen zal kosten, om goede iulichtingen to verkrijgen .
Doch, zoo als bet nu is, zou de fabel van de hen, die
gouden eijeren legde, misschien al spoedig van toepassing
worden . Wanneer men dit Geneeskundig Jaarboekje met
dat door den Heer L O $ A T T O uitgegeven vergelijkt, dan zeker is bet Geneeskundig gedeelte in dit opzigt verre ten
achtere, en moet een ruim aandeel ontvangen in de klaagtoonen, over bet verval der Geneeskunde dezer dagen aangeheven .
lVieuwe Ontdekking ! ! ! De Blindheid, benevens veelerlei
Oogziekten, gebrekkige Gezigtsorganen, enz . yonder pain,
ook zonder opereering, genezen . -- De tijd nadert, dat
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Dloet voor Rekening onthoden worden . Uitgegeven
lot Nut van 't Algemeen (wel to verstaan) door Nayler
en Co ., 0. Z . Achterburgwal, N' . 217 to Amsterdam.
1842 . In gr. 8vo . f : - 30.

A

des menschen arbeid is voor z~nen mond, en nogtans
wordt do behoefte nooit voldaan . Zoo sprak de wijze Koning
SALOMO reeds in zijnen tijd, en tot lien van NAYLER en
Comp . werd deze uitspraak steeds bevestigd . Niet tot Nut
van 't Algemeen, (want noch gout met cognac, nook deze
uitgevente genezing der blindheid staan in eenige betrekking
tot de 1{laatschappij tot Nut van 't Algemeen) maar voor den
mond is ook deze arbeid. De aankondiging van zout met
cognac had, door een ruim debiet, van ligfgeloovigen en

nieuwsgierigen, zoo veel voor den mond opgebragt, dat
daardoor de behoefte of liever de zucht werd gaande gemaakt, om door zulke voortbrengsels op eene zoo gemakkelijke wijze verder voor den mond to blijven arbeiden .
Naar wordt aan de cene zijde de behoefte nooit voldaan,
voor alles is toch eene bestemde gelegenheid en een tad voor
alle onderneming onder den hemel, volgens denzelfden Koning. En zoo kon zulk een arbeid voor den mond wel eens
bet doel missen ; to meer, zoo als bet wel eens meer pat,
dear de aap hoe langer hoe meer nit de mouw komt kijken .
In hunne onnoozelheid plaatsen de Heeren NAYLER en CO.
eenen brief aan bet hoofd van deze nieuwe ontdekking, in
welke volstrekt nets nieuws gevonden wordt, waarin eon
Dw. Dr. zijne verwondering over de verre verspreiding van bet
tout met cognac met doze woorden to kennen geeft : = Zoo
mmoet er toch ook eene zekere kunst in liggen, om hetzelve
s (bet Geneesmiddel voor Arneen en R~ken, of liever de aannprijzende boekjes ad 40 Cts.) van bet eene tot bet andere
neinde des lands bekend to maken, en, in zoo korten tijd,
bzoo vele duizende Exemplaren, in ons klein landje, aan
den man to brengen ." 't Ware beter hiervan gezwegen,
want nu pat men near die zekere hunst onderzoek doen,
en welke is de uitkomst? Het geluk dient somwijlen de
onbeschaamdheid, en er zijn steeds een grout getal ligtgeloovigen, die een sluwe vos under zijne zotskapvangt, even
ale op de bean rissen onergdenkende vinken onder bet net
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vallen . Het is waar, in ons klein landje worden maar al
to veel onergdenkenden gevonden, van wier gros men met
a. G . V O N S A L I S zoude kunnen zeggen, dat bet, . Arglos,
. wie die Nachtigallen, In offne Schlingen fallt ." Het kan
evenwel gebeuren, dat ook speculatie van eene andere zijde
zoo vele duizende exemplaren heeft geholpen aan den man
to brengen . Wat kan er toch niet voor den mond en ver-

dere behoeften uitgewonnen worden, wanneer men met eenig

cognac en zout Doctor, Chirurgijn en Apotheker als van uit

bet huishoudingsbudget kan schrappen ; en dat alles leerde
If AYLER en Ca . voor slechts 40 centen!
Het was de part et
d'autre op speculatie berekend. Doch wie gij - zijn moogt,
lieve Landgenooten, laat toch de gierigheid de wijsheidniet
bedriegen ! Voor veertig centen hebt gij reeds een vijftigtal
ziekten, tot zETsELs toe, leeren genezen ; ook zeere oogen
waren in de laatste uitgaaf daaronder begrepen : wil nu niet
voor dertig centen, zonder pijn en zonder opereering, ook
nog van blindheid, benevens velerlei oogziekten, gebrekkige
gezigtsorganen enz. genezen worden . Geloof mij, bet deksel, dat nu reeds uwe oogen verblindt, kon u ook op den
neus vallen, gelijk bet wel eens den genen gaat, die bet
onderste uit de kan begeert ; of liever u kon nog etger overkomen . 1k wil u slechts met weinige- woorden zeggen : bet
middel van Dr. TURNBULL is geen paardenremedie ; deze
kunnen er sours nog door ; maar bet is een der sterkste en
hevigst werkende vergiften . Een druppel, in bet oog van
een dier gebragt, deed bet reeds na weinige minuten dood
ter aarde vallen . Zouden nu de gevolgen van zulk een middel niet schromelijk kunnen worden? (bl . 1 .) Wij willen
den voorsteller en den verspreider van zulke gevaarlijke
middelen Diet gesteenigd hebben ; (op dezelfde bl .) wij zijn
niet voor zulke SAULUS-procedures ; maar wij vragen, of
zulk eene handelwijze niet verdiende, dat men, tot nut van
het algemeen, die zulke practijken uitvent, voor eene regtbank to regt stelde ?
Wij trekken bet bestaan van Dr . T U R N BULL niet in twijfel .
Er heeft, eenige jaren geleden, een Dr . ALEXANDER TURNBULL to London over de Yeratrine geschreven, waarop ook
vrij wat of to dingen viel . Maar wij wantrouwen de verdere
mededeelingen, welke bier gevonden worden . Men heeft
ook slechts bet slot van dit keurig stuk to lezen, waar over
bet bestaan van Dr . TURNBULL gesproken wordt op Gene
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wijze, die beneden alle kritiek mag genoemd worden . Wij
noemen slechts de geestige uitdrukking : met honderd gulden
op zak en acht dagen voor zich ! Men was gewoon vroeger
zulke taal voor de vier Kroonen van Hansworst to hooren .
Het stuk zelf schijnt van den Dw . Dr. van NAYLER en
Co . afkomstig, die zegt, dat de Uitgevers even v66r bet
afdrukken, zoo als den Dw . Dr. ter kennis gckomen is,
zich regtstreeks aan Dr . T U R N B U L L hebben gewend om verdere inlichtingen wegens deze onschatbare ontdekking. Waarom nu niet gewacht tot de Uitgevers dit belangrijk stuk verkregen hebben ? -- Intusschen kan men de waarheid dier
berigten reeds vooraf berekenen, wanneer men van bet bezoek bij Dr. T U R N B U L L hoort van een
. oog ter halverwege
geopend en liefel#k voor het gezigt, terw#l het andere nog
bona geheel blind bleof ; - van verschillende verschijnselen
van OPGELOSTE VLIEZEN, \EGTREKKENDE KATARAKTEN, welke trapsgew#ze weder opdroogden ; van OOGAPPELEN, die zich op nieuw
vormden, enz . (bl . 7.) Lezer! hebt gij genoeg van zulken
onzin F of begeert gij bet vergif nog op den koop toe?
Natuur- en Aardrjjkskundige Beschr#ving van het Eiland
lava ; door R . J . k . KUSSENDRAGER, Onderwijzer der Xilitaire School to Batavia . To Groningen, bij J. Oomkens.
1841 . In yr . 8vo. XJV on 327 bl. f 3 - 60.
- iet slechts voor de op Java gevestigde Nederlanders,
maar ook voor ons, bewoners van bet moederland, moet
deze beknopte beschrijving van bet eiland Java belangrijk
zijn. Dezelve is door den Schrijver na een twaalfjarig verblijf op Java opgesteld, gedurende welk tijdvak hij gewis
mime gelegenheid had, om de vereischte nasporingen to
doen en de inlichtingen to erlangen, die hem tot bet zamenstellen van zulk een werk moesten in staat stellen . Na eene
korte inleiding over Java in 't algemeen (de gedaante, de
Jigging, de bergen, de rivieren, bet klimaat, de geaardheid van den grond, de gewassen, de dieren en de oorspronkelijke bewoners van dit eiland, achtereenvolgens behandelende), volgt eene uitvoeriger plaatsbesohrijving der
verschillende Residentien . Men vindt bier menige merkwaardige bijzonderheid ook voor algemeene natuurkundige
Geographie, zoo als besehrijvingen van vulkanische uitbars-
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tingen en van aardbevingen, van overstroomingen en opstoppingen van rivieren . Rivieren zijn op dit eilaud zeer
talrijk, meest alien echter bergstroomen, wier snelle loop
menige watervallen aanbiedt en hen tot bet bevaren ongeschikt maakt. Onder de vulkanische uitbarstingen is vooral
eene van den Galoengoeng, een vulkaan in de PreangerRegentschappen, welke uitbarsting in October 1822 plaats
vond, breedvoerig beschreven (bl. 114-117) ; bij dezelve
kwamen meer dan 4000 menschen om bet leven, to gelijk
met een overgroot aantal vee, terwijl vole koflij tuigen en
rijstvelden of beschadigd of ten eenemale vernield werden .
Onder do aardbevingen, die in de omstreken van Batmvia
voorvieien, worden vooral die van 1699, 1780 en 1834 vermeld, (bl . 54-57) en de verschrikkelijke aardbeving in de
Residentie Kedoe, welke in December 1822, tegelijk met
eene uitbarsting van den 1Vlarapie, plaats had, wordt uitvoerig beschreven . Ook ontmoet men enkele bijzonderheden
nit do natuurlijke geschiedenis, gelijk berigten over bet
voorkomen der eetbare vogelnestjes (van de Hirundo esculenta) in de rotskloven en holen in de Residentie Buitenzorg,
(bl . 09, 70) en over de talrijkheid der tijgers, benevens yelp
voorbeelden van door dezelve aaugevallene en vernielde men ..
schem in de Preanger-Regentschappen (bl . 107) . Ook is
doorgaans de temperatuur in do verschillende Residentlea
volgens de schaal van r A H R B N u B I t opgegeven .
IJit deze korte aankondiging blijkt genoegzaam, dat bet
book van den Heer K u s s E A D B A G B B vele wetenswaardige taken behelst. Intussehen zeu bet gewonnen hebben in algemeene bolangrijkheid, zoo de iuleiding minder kort en oppervl aklc ig behandeld was en hier alles bijeengezameld, wat
nu ten deele -in hot work verspreid ligt, om een algemeem
beeld van de grondgesteldheid en van hot klimaat van Java
to geven . In bruikbaarheid zou hot work daarenboveu hebben knnneu winnen door een alphabetiseh register en door
de bijvoeging eener kaart van hot eiland, die tot beter verstand der locale bijzonderbeden en tot een gemakkelijker
overeigt der beschrijving had kunnen strekken, al ware
daardoor dan ook de prijs van het book noodzakelijk eenigzins verhoogd gewordev.
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Verhandeling, bevattende een overzigt van den staat der
voornaamste Gewassen in Nederland geteeld, en van do
gesteldheid van het weder, met aanwijzing van de gevol-

gen, die hieruit z#n of to leiden, in de jaren 1806-1812,
door JAIV H0 Ps, Lid van het Koninkl . Nederl. Instituut,
van do Hollandsche en andere Nederlandsche Naatschappijen . Te Utrecht, bij van Paddenburg en Comp . 1841 .
In gr . 8vo . 49 bl . en 3 uitslaande Tafels . f 1- 50.
Overzigt van den staat der voornaamste Gewassen in Nederland, van deh jare 1813 tot en met 1828, door denzelfden . To Utrecht, hg dezelfden . 1841 . In gr. 8vo .
19 bl. met 4 Tafels . f : - 50.

D

e rustende Hoogleeraar x o r s was in den tijd van bet
kortstondig Koningrijk Holland bij bet Ministerie van Binnenlandsche Zaken ale Commissaris tot de zaken van den
Landbouw aangesteld . Als zoodanig ontving hij van elke
Commissie van Landbouw elk half jaar berigten, die hem
instaat stelden, om jaarlijks een verslag to geven wegens den
algemeenen toestand des Landbouws over geheel Holland.
Bet overzigt van die Staten voor de 7 jaren van 1806 tot
1812, met de aanwijzing der daaruit of to leiden gevolgen,
werd door hem in 1816 aan de eerste klasse van bet Koninklijk Nederlandsch Instituut aangeboden en door dat geleerd Genootschap uitgegeven . Het is een nieuwe druk van
dat opstel, welke de Heer nors thans aan bet publiek aanbiedt in bet eerstgenoemde der boven vermelde geschriften .
Thans voegt hij er een dergelijk overzigt bij over de jaren
1813 tot 1828,
(N°. 2) hetwelk met bet voorgaande in een onmiddellijk verband staat en waarin op bet voorgaande gedurig
verwezen wordt . Het belang van dergelijke overzigten zal
wel niemand ontkennen, die over deze zaak oordeelen kan .
Eerst door vergelijking van wear- en luchtgesteldheid met
vruehtbaarheid of ongunstig gewas, over vele jaren, kan
men tot eenige algemeene gevolgtrekkingen geraken . Mogen
tot nog toe die gevolgtrekkingen niet talrijk zijn en veel nog
onzeker blijven, er is geen twijfel aan, of volgende naspo-
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ringen zullen den kleinen sehat vermcerderen en de algemeene regels nader bevestigen .
Onder de voornaamste gewassen rekent de Schrijver de
volgende : Tarwe, Rogge, Wintergarst, Koolzaad en Klaver, zijnde vijf wintergewassen ; voorts Zomergarst, Haver,
Paardeboonen, Erwten, Boekweit en Aardappelen, zijnde
zes zomergewassen. Bij verre de meeste gewassen was de
uitkomst in al de Nederlandsche provincien vrij eenparig .
Het best slagen in de meeste jaren Tarwe, Rogge, Klaver
en Boekweit. Dit stelt onze gronden en ons klimaat voor
deze gewassen als zeer gunstig voor . Paardeboonen enErwten slagen daarentegen van deze elf voornaamste gewassen
bet minst ; veelligt staat dit met den klaverbouw in verband .
In niet een jaar vallen alle gewassen op gelijke wijze nit,
en zelfs in de ongunstigste jaren wordt het misgewas van
de meesten door ruime opbrengst van eenige anderen eenigermate vergoed . Een strenge winter doet ten aanzien der
wintergewassen, hetKoolzaad uitgezonderd, een voorspoedig
gewas verwachten . Heete zomers zijn zelden vruchtbaar,
schoon al met geene zware droogte vergezeld . Deze ziju
eenige der hoofdresultaten van des Schrijvers nasporingen
en vergelijkingen.

Mane gedachten, na de lezing van het rninisterieel rescript

van den 1 Julij 1842, hetwelk de onafhankelijkheid der
I)ervormde Kerk uitspreekt, over de middelen, die moeten
worden aangewend tot verkr! ging van eene algemeene
Kerkvertegenwoordigende Synode, of eene consulerende

Commissie tot daarstelling van een Concept-Reglemen t of
eene Kerkorde, aan mijne Hervormde Geloofsgenooten ter
toetsing voorgedragen door A . J . VAN H o E T E N , Predikant
to Oosterwi k (Zuid-Holland) . To Leerdam, bij C . van
Tuinen . 1842. In yr . 8vo . 15 bl. f : - 25 .
fl et doel van dit werkje is ten deele kenbaar nit den breedvoerigen titel ; maar om bet refit to kennen, moet er toch
iets meerder van gezegd worden . De Schrijver meent, dat
door bet besluit, of liever bet ministerieel rescript van 1 Julij
1842, al de bepalingen vervallen zijn, waardoor de Koning
zich de goedkeuring van alle Reglementen heeft voorbehou-
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den enz . Dit is, naar ons inzien, to veel nit de woorden
Bier aanschrijving gehaald, waarbij alleen verklaard wordt,
in welken zin die goedkeuring noodig is, namelijk niet, om
to beoordeelen, welke veranderingen in vroegere, of welke
to ontwerpen nienwe Reglementen, voor bet Kerkgenootschap nuttig zijn, maar alleen om toe to zien, dat daarbij
niets worde toegelaten, strijdig met de Grondwet of de veiligheid van den Staat . Bij gevolg heeft de Regering zieh
verbonden, elk bij de Synode aangenomen Reglement good
to keuren, indien bet niet onvereenigbaar is met de Grondwet of de veiligheid van bet Rijk . De Minister, die hot
bekrachtigend Koninklijk Besluit medeteekent, is daarvoor
verantwoordelijk. Maar zonder die goedkeuring heeft bet
Reglement geene kracht, en geene verandering kan er geschieden, dan overeenkomstig bet door den Schrijver zelven
aangebaalde Art . 15 van bet Algemeen Reglement .
DO . V A 1P II O t T E N wil door leden der Hervormde Kerk een
verzoekschrift laten teekenen tot bijeenroeping van eene algemeene vertegenwoordigende Synode, zamengesteld nit de
afgevaardigden van de bijzondere Kerkklassen, welke in de
eerste plaats bet Kerkgenootschap op waarlijk kerkelijke
grondslagen zullen moetgn vestigen ; terwijl, voor zoo ver
dit nog zoo ras niet gebeuren kan, er door de onderteekenaars voorloopig eene Commissie zou worden benoemd, om
met de algemeene Synodale Commissie to handelen ; dragende
hij tot die Commissie voor de Heeren Mr . E. X. VAN DER
xz i , Advocaat to 's Hage, J . J . LE ROY, Predikantte Oude
Tonge, W . VAN GENDT DE LEEIIW, Predikant to Hardinxveld, en u . VAN S T A V E R E N , Theol . Doctor en Predikant to
Kedichem.
Naar vooreerst : aan wien wil de Schrijver dat verzoekschrift indienen ? - Aan den Koning ? -- Immers neen !
want welk Minister zou bet wagon, een Besluit to teekenen
en nit to voeren, waarbij de Koning, met voorbijgang der
erkeiide Synode, eene andere bijeenriep, in strijd met de
bestaande Reglementen ? of waarbij de algemeene Synodale
Commissie gelast wierd, met door eenige requestranten
daartoe aangestelde mannen eene onderhandeling to openers? - Zoo iets, dit zon zijn eene ongrondwettige uitoefening van een zoogenaamd .jus in sacra. Derhaive zen aan
de Synode of aan hare Commissie bet adres moeten worden
ingediend . Naar de Synodale Commissie You daarop niet
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mogen besluiten, althans er niet in mogen bewilligen,
veelmin die anders ingerigte Synode zamenroepen . Het zou
dus de Synode zelve zijn ; doch die kan al weder geene
andere Synode zamenroepen . Zij kan niet anders dan de
Reglementen herzien, en een nieuw ontwerp maken, waarbij eene volgende Synode op eenen meer vertegenwoordigeiden voet wordt zamengeroepen ; en indien dat ontwerp niets
inhoudt, strijdig met de Grondwet of de veiligheid van den
Staat, weten wij vooraf, dat de Koning bet bekrachtigen
zal. Doch tot eene onderhandeling met eene, door zeker
aantal petitionarissen opgeworpene Commissie kunnen nimmer
termen bestaan . Men vergete toch niet, dat alle, na dat
bet Reglement van 1816 in werking gebragt is, benoemde
Predikanten, Ouderlingen en Diakenen, ja dat alle sedert
then tijd aangenomene ledematen tot gehoorzaamheid aan de
bestaande verordeningen, of anders tot verlating van bet
Kerkgenootschap, verpligt zijn . De voor 1816 aangenomene
en zich niet afgescheiden hebbende leden hebben er in berust, en zijn mede, als zich levenslang, voor zoo veel zij
hun lidmaatschap nii't opzeggen willen, aan de kerkelijke
tucht hebbende onderworpen, gehovden tot naleving van hetgeen in bet Kerkgenootschap, waarin zij gebleven zijn, als
wet is erkend geworden . Gelijk in bet Staats-, zoo bestaat
er in bet Kerkelijk Regt eene soort van Prescriptie . Niet
dat de waarheid dwaling, of de dwalifig waarheid worden
zou ; maar de norm van Kerkbestuur, al ware die oorspronkelijk niet wettig vastgesteld, wordt gewettigd door den
tijd, vooral wanneer men let op de sedert aangegane verbindtenissen . Er zijn wel punten, die herziening noodig
hebben ; maar even als geene herziening der Grondwet mogelijk is, dan naar de voorschriften, die de Grondwet zelve
daarvan geeft, zoo is er ook geene herziening van 't Reglement van 1816 geoorloofd, dan op de wijze daarbij bepaald .
Doch, hoe liberaal bet klinken moge, voor eene betere
vertegenwoordiging in bet kerkelijke to ijveren, daarom
schijnt bet niet hoofdzakelijk bij den Schrijver to doen to
wezen . De Commissie, welke hij wenscht door de onderteekenaars van zijn ontworpen verzoekschrift to doen benoemen, om met de algemeene Synodale Commissie to onderbandelen, is zoodanig zamengesteld, dat men dadelijk begrijpt, waar bet henen wil . Langs allerlei wegen zoekt men
eene terngkeering tot den guest, die in 1618 en 1819 beer-
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schende was, to bevorderen .

Ret verzoekschrift spreekt van

ten' to vervullen wensch der
Kerk . Doch, indien het in den

uEERDERIIEID

in de Hervormde

Staat gevaarlijk zou zijn,
alles to willen verrigten in den zin der meerderheid niet van
de Staten-Generaal, niet van de Provinciale Staten, de Kiescollegien of de Stemgeregtigden zelfs, maar in den geest
van de meerderheid der ingezetenen zonder onderscheid,
ook der capite censi, het is nog gevaarlijker in het kerkelijke . Men moot die meerderheid van deels geheel onkundigen, deels waanwijze bedillers van de leerwijs der PFedikanten, kennen ; men moet weten, hoe de menigte een lijdelijk Christendom gemakshalve bemint, en door woorden en
klanken geleid wordt, om na to gaan, wat men wil met dat
werken in den zin der meerderheid, met dat Democ'ratische
Catholicismus . De Heer VAN HOUTEN zegt, bevreesd to zijn
voor de pogingen der Roomsche Kerk, om overal invloed
to krijgen, en wekt daarom op, om onze twisten to eindigen
of ten minste op to schorten, en koele onverschilligheid of
to leggen . Maar die koele onverschilligheid bestaat er niet,
waar het aankomt op de verdediging van Protestantsche beginselen tegen louter De-ismus aan de eene, en Catholicismus
aan de andere zijde . Alleen op die duistere punten, waarover sommigen bij voorkeur twisten willen, is er wel geene
onverschilligheid, maar zoekt men de waarheid, en draagt
men elkanders onderscheidene gevoelens in liefde. Wil nu
de Schrijver dit laatsteveranderen, dan worden onze twisten
niet geeindigd of opgeschort, maar bestendigd en aangewakkerd. Daartoe slaan tbans, helaas ! zoo velen de handen
ineen, en, zoo zij hunnen wensch aanvankelijk mogen bereiken, zullen zij zich to laat hunnen onberaden ijver beklagen, wanneer het Kerkgenootschap in eene menigte kleinere afdeelingen zal zijn gesplitst, en de Roomsche Kerk
over het in zichzelven verdeelde Protestantisme zal hebben
gezegevierd . Dit verhoede de Heer der Gemeente !

De Pelyrim . Naar het Fransch van den Burggraaf D ' ARII Deelen. Te 's Gravenhage en to Amsterdam, bij de Gebroeders van Cleef. 1842 . In gr . 8vo. Te
zamen 662 bl. f 6 LINC

ODRT .
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uitstapje door Holland en Duitschland gedaan en daarvan
eene soort van beschrijving gegeven . Men schijnt het noodig geacht to hebben, dat onbeduidend en oppervlakkig geschrijf, dat in onze Fransche leesgezelschappen reeds meer
dan genoeg de ronde gedaan heeft, nog in het Hollandsch
to laten verschijnen . Waarom? Is het misschien, omdat
de Burggraaf zich gunstig over ons en ons land uitlaat?
Zijn wij daarmede zoo verheerlijkt, dat wij volstrekt zijn
onbelangrijk boek moeten bezitten ? Rec. weet het niet,
maar zal zijne lezers mededeelen, wat hij over dezen Pelgrim meent to moeten zeggen .
De reiziger zelf verklaart, dat hij ons -van de landen,
die hij gezien heeft, van bergen en stroomen, van gedenkteekenen enz . niet veel vertellen zal ; dat hij over de streken, die hij bezocht, geene wijsgeerige, godsdienstige of
staatknndige vertoogen zal geven, maar zal spreken over
. . . . de menschen . Nu, zeker, de landen, die hij doorreisde, zijn dikwijls genoeg beschreven, en wij schenken den
oppervlakkigen beschouwer gaarne eene nieuwe beschrijving. Hij kan er evenwel natuurlijk niet overal en altijd
nit, blijven, en dan ontvangt men soms rare berigten over
steden en andere zaken . Onder de grootste merkwaardigheden schijnt de vrome Burggraaf wet de zotste reliquien to
rekenen, waarvan wij hier en daar in zijn boek naauwkeurige opsommingen vinden ; zijne vroomheid schijnt het zonder dergelijke zaken ook Diet to kunnen stellen ; het is ons
anders onbegrijpelijk, waarom hij (volgens Deel II, bl . 17)
in Lang' geene Katholijke kerk had bezocht en in Holland bij
toeval en in weerwil van zichzelven de vrome dienstverrigtingen van zijnen geboortegrond moest ontberen. Ret ontbreekt bij ons toch waarlijk niet aan Katholieke kerken !
Doch dat zij zoo. Onder de fraaije berigten over ons land
rekenen wij , dat de weg van Rotterdam naar 's Gravenhage
langs schoone weiden loopt, alle bezaaid met woningen, het
oude Arcadie waard (I. 146), waar de reiziger dacht in
Thessalie to zijn, waar hij Chamouny met deszelfs ontzagwekkende ijstoppen niet zag, maar het beeld van Sichem
met de vette weiden . Volgens I . 167. deed een NASSAU in
de veertiende eeuw bet Hollandsche yolk als natie in wezen
treden. Leiden is (I . 183) de geboorteplaats van den beroemden scheikundige B o E R R A A V E . Het stadhuis van Haarlem (I . 185) is in Gothisch-Chineschen bouwtrant, met fraaije
sozzszscR . 1842 .
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vleugel- en middendeelen, met Arabisehe versierselen en
Japansche pyramiden ! In het ruim der kerk ziet men is
het klein het binnenste van het eerste Hollandsche oorlogschip, dat in 1249 de haven van Damiate binnenzeilde ; het
was een driedekker, voor welken twee torentjes geplaatst
waren, geboord voor drie rijen kanonnen ; die torentjes waren er aan vast ! (I . 186 .) Tot het droogmaken van het
Haarlemmermeer zijn reeds zes groote stoommachines en eene
menigte molens opgerigt (1 . 190 .) Holland verzendt jaarlijks
voor zestig mi lioen franken aan haring naar Frankr#k,
Duitschland en Rusland (I . 201 .) In Amsterdam ziju gedurig windmolens aan den gang, om'het water in beweging
to houden en or eenen kunstmatigen stroom aan to geven
(I. 248 .) De grachten van Utrecht hebben dubbele kaaijen,
beide ingerigt voor rijtuigen (I . 254) en de Domtoren herinnerde den Burggraaf den Schreijerstoren to Amsterdam (I .
255) zeker om beider gelijkheid ; enz . enz . Naar deze en
dergelijke dingen de juistheid der berigten over andere plaatsen afinetende, verheugen wij ons, dat de edele Burggraaf
niet meer heeft beschreven .
Hij houdt zich Never bezig met de menschen, zegt hij .
Versta dit wel, lezer 1 Menschen, dat zijn niet zulk een
slag van wezens, als gij en ik ; och peen, dat is to gemeen,
to alledaagsch voor eenen Durggraaf ; hij bemoeit zich met
Graven en Gravinnen, Baronnen en Baronessen, Prinsen en
Prinsessen, Vorsten en Vorstinnen . Over de overigen spreekt
hij slechts ter loops ; maar van dezulken is het boek vol ;
hij ontmoet ze bij dozijnen, en dat is eerst het ware geluk,
de zaligheid des levens, het groote doel van zijne reizen .
Hij is legitimist, en gaat de bannelingen, de verdreven
B o u s s o it s bezoeken.
Zij niet alleen, die door geene ondervinding wijs zijn geworden, zijn de voorwerpen der overdrevenste vergoding ; maar alle legitime Koningen en Vorsten
deelen in die vergoding ; van onzen Koning of tot aan het
kleinste Prinsje of Prinsesje in Duitschland, bet zijn alle
engelen des hemels, vlekkeloos heiligen, en de edele Graaf
heeft geen woorden genoeg, om hen to verheffen . Ooze Koning schreef eigenhandig onder het verzobk, om bij hem to
worden toegelaten : morgen ten twaalf ure, met bgvoeging
van de naamletter W . Begrijp eens, lezer, welk eene opmerkenswaardige b#zonderheid en ongewone gunst! Billijk
was immers de edele Graaf getro/`'en. Hij heeft de konink-
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lijke woorden in zijn bezit, en den prijs, diem hij er aan
hecht, zal ieder kunnen besefen ! Het zijn zijne eigene woorden (1 . 161 .) Doch het is onze Koning •niet alleen, die zich
op de bewondering van den Burggraaf mag verheffen . Och
neen, als hij maar een gekroond hoofd mag zien (natuurlijk
van legitime dynastic, geen parvenu's, als L 0 D I W IJ K F I L I P 8
en de zijnen) dan is de man in verrukking . Hij brengt
eenen voor hem akeligen nacht op eene stoomboot door, en
den volgenden avond wordt hij naar een heerlijk concert
gebragt ; dat is eene verandering ! Maar wat is de grootste
vertroosting en schadeloosstelling voor bet doorgestane leed,
die hij ontvangt? Dat hij wordt voorgesteld aan de Groothertogin van .Baden 1 (II . 7) De edele Burggraaf geraakt
soms al in moeijelijke omstandigheden . Yerbeeld u, letter !
Hij is to Wiesbaden ; daar komt Prins F E L I X L I C H R O W s K 7
bij hem ; een man, die hem een paar dagen to voren met
beleefdheden overladen had . Maar ziet, deze Prins had met
den Hertog van Nassau kort to voren eene levendige woordenwisseling gehad, en was bij het regerende huis niet gezien . Welk een vreeselijke toestand voor den edeldenkenden
Burggraaf ! zich to moeten vertoonen met iemand, die met
een regerend legitiem Vorst niet op eenen goeden voet staat!
Met zulk cenen mensch to moeten uitgaan ! Want de Prins
had eenige uren voor hem bestemd, meenende hem zeer
welkom to zijn bij zijn tegenbezoek . Doch hij heeft er iets
op gevonden : hij brengt het daarhenen, dat hij met den
Prins den dag in afzondering en van de menigte verwijderd
zal slijten ; hij gaat een stadssingeltje met hem omwandelen .
Maar, o vreeselijke ontmoeting ! Wie ziet hij daar voor
zich? De Hertogin van Nassau, die hem met verbazing aanzag ! Zeker, hoe durfde hij bet wagen to wandelen met
iemand, die bij een gekroond hoofd niet gezien is? De
edele Burggraaf maakte zich gaauw nit de voeten (I. 283).
Wat zegt gij van zulk een ellendig wezen, lezer? Rec.
walgt er van .
Doch schrijft de edele Burggraaf ook niet over andere
menschen? 0 ja ; men heeft hier onder anderen (I . 31) een
verhaal : de zinnelooze van Mareville, betreffende eenen
achterneef van NAPOLEON, die op de gruwelijkste wijze, op
bevel zijns vaders, door zekeren Dr. R A T H zou mishandeld
zijn en eindelijk in een krankzinnigengesticht opgesloten,
waaruit zijne moeder hem had verlost . Maar wat zal men
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zeggen van de waarheidsliefde van den Burggraaf, als men verneemt, dat de geheele voorstelling leugen en bedrog is,
waartegen Dr . R A T H openlijk geprotesteerd heeft, en waarom
hij den edelen Franschman geregtelijk als lasteraar en eerroover doet vervolgen ? De Duitsche papieren waren eenigen
tijd geleden vol van deze schandelijke zaak . Doch, zegt men
misschien, de Burggraaf a beroept zich op de getuigenis van
anderen, van achtenswaardige nlannen, die hem de waarheid van bet verhaalde hebben bevestigd . Zoo doet hij,
lezer ; maar nog eens, wat moet men zeggen, als.men hoort,
dat die mannen openlijk verklaard hebben, hem die bevestiging niet to hebben gegeven, en hem ook in dat opzigt tot
eenen leugenaar makers? Rec. zelf heeft, voordat hij nog
bet boek van D ' A R L i A C 0 U R T kende, verscheidene stukken
over dit punt in de Allgemeine Zeitung van Augsburg gelezen .
Het grootste gedeelte van dit boek bestaat uit legenden en
verhalen, waarvan de laatsten met de reis van den Burggraaf in zeer weinig verband staan . Een Bier verhalen : de
nijfde wind genoemd, wordt den Hoogleeraar w . VROLIK in
den mond gelegd ; Rec, is overtuigd, dat de Hoogleeraar aan
bet lathe verhaal part noch deel heeft gehad, en zich ergeren
zal over de zotheden, die de edele Burggraaf hem laat opdisschen. Onder de legenden zijn er vele, die inderdaad
aardig en fraai zijn ; maar, helaas, de Franschman heeft
geen denkbeeld van de kunst, om eene legende to verhalen ;
al bet karakteristieke, de toon en kleur van den ouden tijd
gaan verloren . De personen, daarin voorkomende, redeneren als Franschen uit de negentiende eeuw ; de deftigheid
der legende verdwijnt onder kwinkslagen, woordspelingen,
antithesen en dergelijke fraaijigheden meer . Men zie als een
voorbeeld I. 63-65, waar bet krielt van zulke gesprekken
in den geest van den tegenwoordigen Franschen schrijftrant,
maar zeer nit den geest van den ouden legendentijd . Hoe
goed de edele Burggraaf zich in then tijd weet to verplaatsen, ziet men nit een staaltje, als bet volgende, waar hij
(1 . 122) een' ridder uit de tijden der kruistogten aldus Mat
spreken : s Maar die spook- en klaroenhistorie hoort geheel
in de eeuw der sprookjes to huis ; nooit werd belagchelijker
legende . . . ." Maar bet was juist de eeuw der sprookjes,
de eeuw, toen men bet denkbeeld van legende nog niet kende, maar alles waarheid achtte .
Rec . moet nog egn punt aanroeren, waarovtr hij bij bet
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lezen van dit boek verontwaardigd was . Bet is de ligtzinnigheid en profaniteit, waarmede hier en daar ernstige en
heilige dingen worden behandeld . Daaronder rekent Rec .
de legende van ST. Y V E S (I. 136) even laf, als onbetamelijk ;
daaronder rekent hij uitdrukkingen als II . 5, waar een woelige nacht wordt beschrevem aan boord van eene stoomboot
en gezegd wordt : .Het was het beeld van den bajert, waaraan de geest Gods, zwevende over de wateren, ontbrak,"
Wij kunnen A HR A H A M S
en II . 38 gesprekken als deze :
offerande spelen . Mijnheer zal ABRAHAM wezen, ik de bok,
want ik meen een tamelijk goeden baard voor die rot to
hebben, en de Baron de onschuldige I z A A n . Wie van u
heeft een mes bij zieh ?"
Maar heeren I" voegde ik er nu hi j, , er behoort ook een
engel bij ."
-0, wij hebben drie voor een," zeide de heer D E w E xDEL, met den vinger naar de drie dames heenwijzende ."
Het beste van het boek zijn enkele anecdotes en geschiedkundige herinneringen . Overigens scbijnt de Burggraaf veel
van sprookjes to houden en discht ze ons van tijd tot tijd
als ware geschiedenissen op . Witte en zwarte vrouwen en
hare verschijningen in de negentiende eeuw vinden wij hier
telkens, • en Diet altijd als sprookjes . Net spreekt van zelf,
dat dergelijke wonderwezens ook alleen bij Vorsten en Vorstinnen to huis behooren, en wij gunnen ze aan deze volkomen . Misschien droomen zij zich daardoor nog eens terug
in die middeleeuwen, welke de edele Burggraaf (I . 283)
eenen tijd noemt, , toen zooveel grootheid en goedheid tevens regeerden, toen alter kruin [namelijk van de heerschersgeslachten van dien tijd] met een stralenkrans van
glorie en poezij prijkte ." Wij, eenvoudige burgers, bedanken voor dien tijd .
En hiermede stapt Rec . van dit boek af . De Vertaler
heeft zich van zijne ondankbare taak vrij goed gekweten,
en- slechts zelden stuitten wij op fouten, als die op II . 2.49
=Hij overhaalde mij ." Wij kunnen het boek geen groot debiet toewenschen ; het is al to onbeduidend .
D

De 1'Orme, Historisch-romantisch Tafereel *it den t .ijd van
den Kardinaal RICHELIEU, door GEORGE PAINE RAINSNaar het Engelsch . III Deelen . Te
FORD JAMES, Esq .
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To za-

lVloeijelijk inderdaad is het, den snelschrijvenden beer
GEORGE PAINE RAINSFORD JAMES en de niet minder vlugge
Nederduitsche vertalers van zijue romans met lezen en beoordeelen bij to houden . Binnen den tijd van sleclxts eenige
weinige waken zijn er van dozen vruchtbaren Schrijver weder Brie romantische verhalen, ieder van twee en drie deelen, in onze taal verschenen . Als dit zoo voortgaat, zal hij
in aantal van boekdeelen (in het oorspronkelijke thans ruim
vijftig) zijnen grooten voorganger W A L T E R s c o T T verre overtreffen, gelijk hij zijnen mededinger B L W E R thans reeds in
dit opzigt tamelijk ver achter zich gelaten heeft . Hoe dit
ook zij, het drok voortschrijven van JAMES en het even drok
vertalen zijner geestvruchten, niet alleen hier, maar ook in
Duitschiand en in Frankrijk, waar zelfs het originele Engelsch meermaals nagedrukt is, bewijst genoegzaam, dat hij
in den smaak van het roman-lezende publiek schrijft, waarom dan ook geen boekhandelaar, die zijn belang wel begrijpt, omtrent het vertaald uitgeven van zijne werken een
oogenblik behoeft to weifelen. Wij althans hebben de romans van J A M E s steeds met zeer veel genoegen gelezen, en
deze nE L'oRME behaagde ons wel inzonderheid : het is geen
der minste, maar wel degelijk een der beste van zijne producten. Men leest dit book met eene klimmende belangstelling en legt hat ongaarne nit de hand, voordat men hat ten
einde is . De strekking van hetzelve wijst de Schrijver in
zijne Voorrede met drie woorden aan : a in de volgende
bladzijden is het mijn oogmerk, om de verkeerde gevolgen
eener onbepaalde zncht naar ondernemingen en liefde voor
avonturen en de daaruit voortspruitende dwalingen aan to
wijzen, wier hevigheid ik welligt door de ondervinding heb
leeren kennen . Hiertoe was het noodig, het leven van een
jong mensch, in moeijelijke en verleidelijke omstandigheden
geplaatst, tot onderwerp to nemen, en geen schrijver kan
ooit hopen, in zijne bedoeling to slagen, dan door den
mensch to schilderen, zoo als hij inderdaad is . - In de
geschiedenis van den Graaf de l'Orme besloot ik to toonen,
zoo als volstrekt noodzakelijk was, dat hij, door zijne liefde
voor avonturen, tot dwalingen, die aan misdaad grensden,
verleid word ; maar tevens nan ik mij voor, daarbij slechts
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zoo kort mogelijk stil to staan ; de verschrikkelijke gevolgen
er van onder het verhalen aan to wijzen, en het grootste
gedeelte des boeks een leven van rouw, smart en moeije
lijkheden to doen bevatten, veroorzaakt door de font, welke
ik wilde berispen ."
Het is een boek vol avonturen, zonderlinge ontmoetingen
en verrassende gebeurtenissen, die alle in eenen lossen, regt
onderhoudenden stijl beschreven zijn . Een soortgelijk avontuur, als hier (I . D . bladz . 115 volgg .) DE L' ORME te Saragossa, met de dochter van den Corregidor en het lijk van
den door haar vermoorden priester bejegent, herinneren wij
ons, vobr eenigen tijd bij G RATTAN , in zijne Men and cities,
or traits of travels, gelezen to hebben . GRATTAN plaatst
het tooneel echter in Belgie, en bij hem is het meisje, hetwelk den moord aan den priester gepleegd heeft, eene non .
De bijomstandigheden zijn nogtans bij JAMES en GRATTAN
geheel verschillend, zoodat men hieromtrent slechts zeggen
kan : les beaux esprits se rencontrent .
De vertaling laat zich zeer wel lezen, en de typographische uitvoering verdient alien lof : tronwens, van den heer
P 0 R T I E L J E zijn wij steeds keurigheid in de door hem uitgegevene werken gewoon .
Christophilus . Christelijk Jaarboekje voor 1-843 . IIIde Jaar.
Te 1VVmegen, bij J . F . Thieme . f 3 - 60 .
Wij verblijden er one over, dat de Redactie en Uitgevervan
dit bevallige en nuttige Jaarboekje in een gunstig debiet aanmoediging gevonden hebben, tot het voortzetten dezer nog al
kostbare onderneming. Het is ons aangenaam, den derden
Jaargang met lof to mo.;en aanmelden, en tot algemeene aanprijzing in den doelmatigen inhoud alle vrijheid to vinden . Wij
kunnen natuurlijk alles, of ook het voornaamste, niet opnoemen, en vergenoegen ons dus met de opmerking, dat Been
der stukken van het elkander afwisselend proza en poez der
plaats onwaardig is, die het beslaat ; dat het laatstgenoemde
gedeelte ditmaal bijzonder g'elukkig is uitgevallon, waartoe
mannen als T E R R A A R, V A N G R O N I N G E N, om van anderen niet
to spreken, het hunne bijdroegen . Geene buitensporige lengte
van preekaardige prozastukken hinderdeons . Dedrieplaatjes,
voorstellende : s I M E o x in den Tempel (bij een diiehtstukj a van
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die op dit veld bijzonder to huis is) ; de
ontmoeting van Jacob en Jozef (bij een prozastukje van den
Eerw. G . H . VAN SENDEN), en JEZUS, PETRUS op de zee voor
zinken behoedende (met een fraai, gespierd vers van r E R H A A R),
zijn zeer zuiver. Het laatstgenoemde heeft bijna hetzelfde
onderwerp met een der plaatjes van den eersten jaargang .
Wij wenschen den Uitgever alle aanmoediging, om dit
nette boekje ook vervolgens even net to doen verschijnen, en
der Redactie, die ruime medewerking schijnt to vinden, die
voortdurende zorgvuldigheid, waardoor zij, vooral ook ten
opzigte van bet poetische gedeelte, ditmaal hare taak uitmuntend verrigt heeft .
Met dat al blijft bet ons spijten, dat hier niet bet minste
van eenen Almanak in komt. Aanwijzing van den tijd der
Christelijke feesten, met een kort Bijbelsch woord, of een
gedichtje, ware, dunkt ons, doelmatig.
Gaarne voldoen wij aan bet ons gedane verzoek om spoedige
aankondiging. Ditjaarboekje onderscheidt zich, door eenen
geheel andersoortigen inhoud, van de overige Pracht- en andere Almanakken, die wij eerlang weder hopen to vermelden, en mogt daarom wel eene afzonderlijke aanprijzing bekomen . -- Dat door eene drukfout de woonplaats des vervaardigers van bet laatste dichtstukje A. in plaats van L . is
gesteld, melden wij op verzoek van den ilitgever .
VAN H A R D E R W IJ E ,

WERKJES V0OR DR JEUGD.

Bij bet naderen van bet St. Nikolaasfeest,

waarop de jeugd
niet alleen wat lekkers en moois, maar soms ook een boekje
ten geschenke bekomt, achten wij bet niet ongepast, een
paar bladzijden van ons Tijdschrift of to zonderen- tot bet
aankondigen van eenige kinderboekjes, die ons ter beoordeeling zijn toegezonden . Den een of anderen is dit ons
kort verslag misschien een niet ongevallige wenk, die hem
in bet kiezen en koopen leidt .
Wij beginnen met een paar godsdienstige werkjes .
Kleine stichtel ke Parabelen, ontleend sit het dagel#ksch
leven, togepast op godsvrucht en deugd, door cHRisVertaald en bewerkt naar hot HoogTIAAN SCRIVERTUS .
T
.
LUBLINIC
WEDDIIC .
Iste Stukje . Te
duitsch, door m .
Amsterdam, b# G. Portielje. 1842 . In kl. 8vo .123 bl. f : - 90.
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geeft in een Voorberigt rekenschap van de
redenen, die hem bewogen hebben tot bet vertalen (of omdat bij hier en daar eenige kleine veranderingen gemaakt
heeft, noemt hij het : bewerken) van dit meer dan anderhalve eeuw oude Duitsche werkje . En G o T T R o L D's ZufC6llige Andachte hebben veel goeds en schoons, maar met verlof
van den Vertaler, en ondanks zijne verzekering van bet tegendeel, ook veel, dat onder den schijn van eenvondigheid
zeer gezocht en gekunsteld is . Wij veroorloven ons eene
proeve, waaruit men best over bet geheel kan oordeelen .
s

De Toetssteen.

Met droefheid in het hart beschouwde Gotthold eenen rijken
woekeraar, die aan zijne geldtafel gezeten was, waarop
s vele goudstukken lagen - de rijke man had eenen toetsssteen in de hand, en wreef de goudstukken, wier echtheid
s hij betwijfelde, aan den steen . - Toen dacht Gotthold
shier gebruikt de eene steen den anderen ; want is deze
smensch, die slechts verstand heeft van goud en zilver, Is
shij wel beter, dan de toetse in zijne hand, daar zijn hart
seven zoo koud is voor de armoede, als deze steen ? - Ik
lees wel in de Schrift, dat de stad Gods nit edelgesteenten.
s en parelen is gebouwd, maar niet nit dergelijke toetssteenen
s (Openb . XXI : 18 .)
Ik wensch van ganscher harte, dat de
skinderen des lichts in hun geslacht zoo verstandig waren,
s als dergelijke kinderen der wereld ; dat Gods woord en gesbed de proefsteen waren van al onze gesprekken, daden en
sgedachten, opdat wij alles beproefden on het goede behiel.den (1 Thess . V : 21) . Onze goudschaal zij bet geweten,
s waarin gelegen (gelegd) worde bet gewigt des Goddelijken
s Woords, en naar de berekening van dat gewigt moeten
s onze inkomsten en uitgaven geregeld worden ."
One smaken vele dezer Parabelen niet, en wij zouden
eerder tot eene keuze van enkelen, dan tot overbrenging van
al de vierhonderd (dit stukje bevat er 90) geraden hebben ;
maar chacun a son gout. De aanhaling der Teksten is zeer
slordig . Ps . XIX : 11 (No . V) moet Ps. XXXIX : 10 zijn (in
No. XXV staat voor deze plaats Ps . XXXIX : 2) ; Ps. II : 12
(No . LVIII) moet zijn LI : 12 ; 2 Kor . XIII : 1, 2 (No . LXXXVI)
moet zijn 1 Aor . ; Ps. CXXXIII : 7 (No . LXXXVII) meet zijn
vs . 1 enz . enz. Wij prijzen dit eerste stukje niet onbepaald
aan ; bet moet met den geest der onderscheiding gebruikt,
s
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en behoorde met dien geest aan de jeugd in handen gegeven
to worden.
Timotheus en Philemon. De Geschiedenis van een paar
Christen-Tweelingen. Verhaald door c . SCHMID. Te Groningen, bij W . van Boekeren. 1841 . In hi. 8vo . 152 bl .
f 1-10.

D e geschiedenis van een paar Hongaarsche tweelingen, ge-

roofd en in Tur1ije tot slaven verkocht, waar zij de middelen werden, om eenen Pacha en zijn gezin tot het Christendom to bekeeren, wordt door den bekwamen en als Schrijver voor de j eugd gunstig bekenden s c H m I D zeer onderhoudend verhaald . Twee aanmerkingen hebben wij op het welgeschreven werkje. De eerste betreft eene tot in het bespottelijke loopende onkunde aangaande de Turksche zeden
en gebruiken. Zoo is, om dit eene (wat trouwens hot voornaamste is) slechts to noemen, die betrekking van den Pacha
A B D ALL A H en zijne vrouw volmaakt dezelfde als van eenen
aanzienlijke bij ons en elders. Een juwelier b . v. zegt : -van
deze gouden halskettingen moest uwe genade iets voor Mevrouw uwe echtgenoot medenemen ." ! Hoe kan men toch
zoo iets schrijven ?
Onze andere aanmerking betreft minder den vorm, dan
de stof. De Christenen, die hier voorkomen, zijn RoomschKatholieken . Herhaaldelijk wordt dan ook van Priesters,
van lijkdienst bij eene overledene, van de mis enz . gesproken (op eene plaats heet een Roomsch Geestelijke een Predikant ; zoo worden zij nooit genoemd) . Dit zij nu zoo
maar vermits Ref., bij alle verdraagzaamheid jegens andersdenkenden, het in den tegenwoordigen tijd van belang aeht,
voor to komen, dat geene uiterlijke kerkpraal, of uitlokkende beschrijvingen van eene eerdienst, die de zinnen
streelt, de Protestantsche jeugd bekoren, meent hij to moeten waarschuwen tegen hetgeen hier van dien card voorkomt . Het geldt Diet de voorstelling van het Christendom, die
allezins Bijbelsch en zuiver is ; doch die nu in een zonderling
contrast staat met do schilderachtige beschrijving van communie en misoffer . De jeugd is voor zinnelijl.e indrukken
hoogst vatbaar : al ware de bezorgdheid een weinig to groot,
dat is beter, dan onvoorzigtigheid .
Over het min waarschijnlijke van het geheel stappen wij
gemakkelijker heen. Dat Germanismen, gelijk : leeft wel ;
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ik mogt gaarne daarvan iets weten, enz . een kinderboekjer
ontsieren, spijt ons. Jammer, dat de regt gepaste wijze, om
belangstelling in het Christendom bij do jeugd to bevorderen, in dit boekje van de opgenoemde leemten vergezeld is .
Een aardrijkskundig doel heeft
Lets over Algiers ; voor de meergevorderde Jeugd . Door
J . VAN wrjx, Rz . Met een Aaartje .
Te Zwartsluis, bij
R. van Wijk, Az . 1842. In kl. 8vo . 167 bl. f 1- 25 .

D e uitgever had een Fransch kinderboekje van

NA

P 0 L E 0 N

v 88 E L , getiteld : Mon voyage en Algcrie, raconte d ones
enfans, ter vertaling aangekondigd, enverzocht zijnenOom,
den hoogst loffelijk bekenden aardrijkskundige s . V A N W is n,
R 0 E L Aft D S z . die taak op zich to nemen. Doze vond het een
oppervlakkig stukje voor kleine kinderen . Liever bewerkte
hij dus het onderhavige boekje, waarin het geschiedkundige, plaatsbeschrijvende van Algiers en deszelfs gebied op
eene hoogst gepaste en onderhoudende wijze verhaald wordt .
Wij prijzen het nette boeksken met volle ruimte aan, en
wenschten met den Schrijver, dat het kaartje beter (namelijk netter) ware uitgevallen . Taalfouten, als eenen Oostenrijkschen brik, bladz . 51, zijn zeer zeldzaam aan de
naauwkeurigheid van den Veer VAN WIJH, wien wij voor dit
lettergeschenk dankzeggen, ontsnapt .
Den overgang tot het straks to vermelden geschiedkundige
werkje maakt het volgende, dat tot de aardrijksknnde en
geschiedenis beide betrekking heeft :
R 0

Geschiedenis van de ontdekking der West-Indische Eilanden, en het vastelaud van Amerika, door CHRI8TOPHOBUO
C 0 L D m E O S . Een Leesboek voor Jongelingen ; door P. WE ED A , Onderwijzer to Zuidland. Met Platen . To Dordrecht, bij Blusse en van Braam . 1842 . In kl. 8vo . 153
bl.f :-90 .

De verdienstelijke Onderwijzer

WEEDA heeft, na het behalen van het eermetaal bij de Maatschappij tot 1Vut van
't Algemeen, reeds meer dan een werkje voor de jeugd in
hot vak van de geschiedenis der aardrijkskundige ontdekkingen en togten geleverd . llet onderhavige is ook zeer wel
geschreven . Blijlcens den titel is hot voor jongelingen bestemd. Poor de,zen achten wij geschikter C A H P E' s Colom-
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bus, Cortez, Pizarro, waarvan voor een jaar of vier (*)
eene, naar den veertienden druk bewerkte, vertaling het
licht heeft gezien . Doch bet plan van dat werkje is op
breeder schaal, dan dat van hetgeen de Heer w E E n e gaf.
Het voorberigt wil het voor een schoolleesboek doen dienen .
Hiertoe is het, al ware het alleen om de lengte der afdeelingen, minder geschikt . Tot schoolprijsje kunnen wij het
zindelijk uitgevoerde en met een paar nette steendrukplaatjes versierde boekje meer aanbevelen . Eene enkele
nuttige aanmerking meer voor de jeugdige lezers (schoon er
eenige voorkomen), en een weinig minder deftigheid in den
verhaalstijl, zouden de waarde van bet werkje niet hebben
verminderd .
Eer wij afstappen van hetgeen tot de aardrijkskunde betrekking heeft, melden wij bij deze gelegenheid aan
Kleine Hand-Atlas van de Aarde ; met statistieke Tabellen .
Ten gebruike voor de lagere Scholen in Nederland . Te
Rotterdam, bij A . Badeker . 18 .42. f 1- :

B

lijkens het voorberigt is de Schrijver van de bij dit Atlasje behoorende statistieke Tabellen r. C . wnLaER . Zij kunnen voor een vlugtig overzigt, maar tot meer ook niet, dienen . De acht kaartjes stellen voor : het Oostel#k en Westel#k halfrond, de vhf werelddeelen, Nederland, en Palestina (ten tijde van JEsus). De uitvoering dezer kaartjes
is net genoeg ; maar de oogen der jeugd zullen zich to zeer
vermoeijen met bet lezen der miskroskopische letters en het
zoeken der eilandjes ; een to veel voorbijgezien gebrek, waarover wjj bij de aankondiging van eenen vroegeren, bij denzelfden uitgever verschenen, Atlas bet onze gezegd hebben .
Geheel vaderlandsch is de strekking van
Tafereelen uit de Nederlandsche Geschiedenis, in Levensbeschr#vinge-n en Aaraktertrekken van groote en deugdzame Mannen ; tot vorming en navolging voor de Jeugd ;
b eenverzameld door a . N. VAN T I L. Net Platen. Te
Deventer, bij A . J . van den Sigtenhorst . Inn hl. 8vo.
188 bl . f 1 - 65,

(*) Amsterdam, bij
2 Deelen .

TEN DRINK EN nE vRIES,

1838,
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it werkje behelst -'41 afdeelingen, waarin nu de korte
levensgeschiedenis, dan enkele daden of karaktertrekken van
nu meer, dan minder bekende mannen uit de vaderlandsche
geschiedenis in onderscheidene tijdperken aan de jeugd ten
voorbeelde gesteld worden . Do keus is met oordeel geschied, vooral omdat do Schrijver met regt schijnt begrepen
to hebben, ook hot minder bekende to moeten opzoeken,
liever dan weder opwarmen, wat, hoe belangrijk ook, toch
waarlijk wel wat afgezaagd wordt ; b . v. A L B R E C H T B E I L I N G,
JAN VAN SCHAFFELAAR, HUGO DE GROOT

kofer, enz .

4n zijn boeken-

Dit boekje, al ware het met eenige verkorting, achten wij zeer geschikt, om, in goedkooper kleed
gestoken, voor cen leesboek op de scholen to dienen .
Thans treden wij op het gebied der verdichting . Aan
verhaaltjes, van welke meer dan een in hetzelfde boekje is
opgenomen, zenden wij vooraf een enkel doorloopend verhaal, dat der jeugd wordt aangeboden in :
De jonge reizende Kooplieden, of de opvoeding door den
d-rang der noodzakel#kheid. Naar het Fransch van L . P .
Met Platen. Te Leyden, bij D . du Mortier
L A N G L O I S.

en Zoon .

In kl. 8vo. 320 bl . f 1- 80.

Hot minder bekende van dit werkje, weiks onderhoudende

en leerzame schrijftrant der bekwaamheid van de Schrijfster
alle eer aandoet, bewoog den Overzetter, om het aan de
Nederlandsche jeugd vertaald aan to bieden . llij verdient
den lof van in then arbeid over het geheel zeer wel to zijn
geslaagd . Alleen hadden wij de Fransche hoffelijkheid, waar
die to stork voor onzen landaard uitkomt, liever een weinig
gewijzigd gezien . Men behoeft daarom niet onbeschaafd to
willen schijnen, maar Mgnheer Pieter to laten zeggen tot
eenen reizenden marskramer, dit wil er bij ons minder in .
Ware de geheele geschiedenis niet tot een Nederlandsch verhaal, met 1Vederlandsche namen en plaatsen om to werken
geweest ? - Van noodlot hooren wij minder gaarne spreken, dan van Gods voorzienigheid, of, waar doze uitdrukking in den zamenhang minder eerbiedig mogt schijnen, eenvoudig van geluk, of ongeluk, naarmate hot in den zin to
pas komt . Kortom, de geheele houding is ons wat Franschaardig gebleven .
Niet vertaa'd zijn
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Bet loon der deugd en het gevolg der ondeugd, geschetst in
Yerhalen, door C . VAN D ER vIJ v E R. Met Platen . Te
Amsterdam, bij G . W . Tielkemeijer. In hl. 8vo. 104 bl.
f 1-10 .
Zedelijke Yerhalen voor aankomende jongelieden . Te Purmerende, bij J . A . Foest. 1841 . In kl. 8vo. 141 bl. f 0- 90.

D

e Schrijver van het eerste dezer werkjes heeft zich hier
zeer goed vrijgehouden van het gebrek dor langdradigheid,
dat met grond meermalen aan 's mans vroegere werkjes, ook
voor de jeugd, is to laste gelegd . liet viertal verhaaltjes
laat zich Diet zonder genoegen lezen, en heeft eene goede
zedelijke strekking, waarom het boekje met de honderde
anderen van zijne soort, evenmin bijzonder uitstehend, zijne
plaats moge beslaan in de kinderbibliotheek . Bet voorval,
waarop het tegen over den titel staande plaatje betrekking
heeft, moest, volgens bladz . 3, op eenen schoonen wintermorgen plaats hebben gehad . Intusschen ziet men er door
eene tuindeur en een raam, beide geheel openstaande, in
eenen tain met boomen in het voile blad 1
Van de drie verhalen in het andere werkje is het derde
verreweg het uitvoerigste en knoopt zich aan de geschiedenis des vaderlands in 1672 (DE RUITEIt ' s zeeslag van Soulsbay, de buitengewone ebbe enz .) vast . Wij weten er Diets
bijzonders op aan to merken, en mogen het dus in zijne
soort aanprijzen . Om de zegen strijden is, bladz. 121, zeker
eene drukfout .
Van cene zeer bekende, ja beroemde kinderschrijfster is :
Schilderingen nit den jeugdigen leeft~d . Naar het Hoogduitsch Van A . SCROPPE, geb . WEISE . Door J. WOLFF,
Onderwijzer in de Departementsschool to Haarlem . Net
Platen . Te Leyden, bij D. du Mortier en Zoon. 1841 .
In kl. 8vo. 123 bl. f : - 90.

E

n al waren de twee eerste, nit de Fransche geschiedenis
ontleende verhaaltjes duizendmaal over van A 31 A L I A s c u o P P E,
zij bevielen ons niet . Niet alleen omdat de verhaaltoon hier
meestal dat losse en levendige mist, waardoor de Schrijfster
zich doorgaans kenmerkt, maar ook om dat despotieke, then
zotten eerbied van wijze en grijze mannen voor een' knaap,
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o-rndatt die knaap de Dauphin van Frankrijk is. Dat . geheiligde persoon," van then knaap gebezip . , moge geschiedkundig waar zijn, bet komt Diet to pas in kinderverhalen,
waarin van alle rangzucht niet dan met den sterksten of keer
moet gesproken worden . Komt zoodanig een verhaal in de
handen van bedorvene aanzienlijke kinderen - zij misbruiken bet zoo ligt . Het vierde, zich Oostersch noemende verhaal beteekent al heel weinig ; bet derde alleen is een lief
vertelsel, in den echten trant der verdienstelijke vrouw .
Daar bet St . 1Vikolaasfeest voor onze kinderen is, wat bet
Kersfeest is voor de Duitsche, had de Vertaler daarop bedacht moeten zijn bij bet schrijven van bet begin dezes
verhaals.
Wij laten de bewerking van een algemeen bekend verhaaltje tot een tooneelspelletje volgen ; to weten
De Paasche~eren. Een Tooneelspel voor Kinderen, in v#f
Bedr#ven ; gevolgd naar hat Verhaal van c . SCHMID . Te
Deventer, bij A . J . van den Sigtenhorst . In kl. 8vo . 66
bl .f :-45.

Het moeit ons, Been gunstiger oordeel to kunnen vellen

over deze bewerking van een zoo gunstig bekend boekje .
Wij zouden hat onbepaald en stark afkeuren, indien alles
gelijk ware aan bet volgende
a Ku a o . Genadige Gravin ! dat was een duivelsche weg
.over die rotsen naar beneden . Neer dan honderdmaal gleed
ade ezel uit, en wij waren beide in gevaar om in de diepte
Dneder to storten ; en dan zouden w, # wet geene opstan.ding, be halve die uit de dooden, hebben to wachten
n gehad ."
Aan de eene zijde rotsen tot aan den hemel, en
n aan de andere eene diepte als de hel ." Is het waarheid,
wat bet voorberigt zegt, dat de eerwaardige s C H MI D zijn
genoegen over daze omwerking heeft betuigd ?
Wij
kunnen bet naauwelijks gelooven .
Yolge
Oom Koenraad en zijne lievelingen . Een Geschenk voor
de lieve vaderlandsche Jeugd . Door o . G . H E L DR I IV G . Met
Plaatjes . Te Koevorden, b~ D . H. van der Scheer . 1841 .
In hl . 8vo . 91 bl . f : - 60.
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Len hove titel, nict waar? llet boekje is niet kwaad,
vooral om eenige kinderspelen wider to doen kennen . Ds.
H E L D R I N G, die in alles, wat hij schrijft, wel wat stokpaardig is, heeft ook zijn stokpaard gemaakt van hot oprakelen van oude kinderspelen . Daarover een woord aau
Ouders maakt in een kinderboekje eene vreemde figuur .
Voorts : er is zoo oneindig veel van then aard, dat men er
hot : mediocribus esse, cet. gerustelijk op mag toepassen .
Geheel anders is
Uitspanningsuren voor ligchaam en geest ; der Nederlandsche Jeugd aangeboden door 1{Ievr . Wed. A . E . V A N z E ERMet Plaatjes .
Tweede vermeerderde Druk . Te
TEN.
Schoonhoven, bij S . E, van Nooten . In 12mo . 102 bl.
f 0-90 .

Hot verwondert ons niet, dat van dit alleraangenaamste

werkje een tweede druk noodig was. Hot zijn geene verhaaltjes of dergelijke, maar meer dan honderd pandspelen,
raadsels, vermakelijkheden nit de Natuurkunde, rekenkundige spelen, enz . alles even onderhoudend, even beschaafd,
even vrolijk . Wij kunnen het niet genoeg aanbevelen, en
zouden van de waardige Schrijfster gaarne nog zulk een
aangenaam boekje ontvangen . Een proefje, dat ons nieuw
was : = Zeg mij eens zesmalen na : J' ai vu a Sans-Souci
cent-six Suisses, sucer six cent-six saucises, dont six en sauce et six cents sans sauce ."

Keur van Fabelen voor de Nederlandsche Jeugd, in versmaat, door . . K R A bI E R S , i z . Met 21 Plaatjes. Te Gouda,
bij G . B . van Goor. In 16mo . 80 bl. f 1-

V

eertig, meest Esopische fabelen, los en goed in dichtmaat gebragt, nuttig voor de jeugd, met nette plaatjes . Om
de laatste werden de eerste geschreven . Doze moeijelijkheid
is zoo goed overwonnen, dat men haar, zonder des Schrijvers verzekering, niet eons vermoed zou hebben .
Eindelijk is
Geschenk aan paardenminnende Knaap,~.es, inzonderheid
aan den lieven kleinen hVillenz . Te Peventer, h A . J.
van den Sigtenhorst .
16mo. 69 bl. f : - 50 .

In

niet voor knaapjes, die groote, levende paarden beminnen,
ruaar voor vriendjes van stok-, hobbel- en dergelijke paarden ; verhaaltjes en plaatjes hebben daarop betrekking .

BOEKBESCHOUWINGo
Clementia, of het geloof en de geloofsgronden der kerkel~k regtzinnigen onzer dagen, door Dr . K . G . BRETS C H N E I D E R.
Uit het Hoogduitsch vertaald door K. T.
V A N S E T T E N, Predikant to Doeveren, c . a.
Te Amsterdam, b~ G . J. A . Beijerinck . In gr. 8vo. XIV en
339 blh f 3 - 30.

H ot is bekend, dat de Gothasche Superintendent

B R E T-

reeds vroegor twee romantische tafereelen
heeft in hot licht gezonden , ook in ons vaderland gunstig
ontvangen. Hot eerste derzelve, Hendrik en Antonio, had
de strekking, om zich tegen de Jezuitische proselietenmakerij to verzetten ; terwijl hot andere work, de Vr~heer
van Sandau, hot moeijelijke vraagstuk, rakende den twist
in Pruisen over do gemengde huwelijken, op eene wijze
behandelde, welke niet kon nalaten, eene gunstige vooringenomenheid voor des Schrijvers denkwijze en gezindheid
bij den lezer op to wekken en na to laten .
Hot book, dat bij dezen aan ons lezend publiek wordt
aangeboden, vormt met de beide genoemden een drietal,
en heeft do strekking, om hot geloof en de geloofsgronden
der kerkelijk regtzinnigen onzer dagen to wegen en to toetsen. Wij hebben hier dus minder een eigenlijk gezegde
Roman voor ons, gelijk er jaarlijks honderden op de stoomwagens der Leesgezelschappen onder de oogen komen van
oud en jong, en voorspellen aan ieder, wiens wensch niet
hooger reikt, flan naar de genoemde rijpe en onrijpe let .
tervruchten , dat hij zich bij de lezing van B R E T S C H N E IDEA'S work zal bedrogen vinden .
Ret is Theologie in den
vollen zin des woords, maar in con romantisch kleed gehuld, die ons pier wordt aangeboden . De Roman is niets
meer dan de schaal, waarop de vrachten van BRETs C H N E I D E R's Godgeleerde beschouwingen ons worden aanX x
BOEKBESCH. 1842 . No . 16 .
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geboden . Om de laatste, minder om do eerste, verdient
bet work onze belangstelling en toetsing .
Men kent hot standpunt van BRETSCHNEIDER ; hot is
dat van hot Rationalisme . Die der zake kundig is, weet,
dat doze rigting in Duitschland reeds aan bet verdwijnen
is, om voor nieuw wetenschappclijk, kerkelijk en Christelijk leven plaats to waken . Hot verwondert ons dan ook
niet, dat BRETSCHNEIDER over zijne vorige werken, door
de hoofdorganen van andere Theologische rigtingen, heviglijk is aangevallen . Dit zal ook buiten twijfel met dit
work bet geval zijn . Mogt men echter ook de wijze van
zien, door BRETSCHNEIDER gevolgd, niet in alle opzigten
deelen, en meenen, dat or cone hoogere opvatting van bet
Christendom mogelijk is, dan de zijne, dit verhindert ons
niet, bet goede, dat in zijn work gevonden wordt, dankbaar to erkennen . Zoo als h~ de kerkelijke regtzinnigheid
onzer dagen opvat , heeft hij zeker eon' gelukkigen strijd
tegen dezelve gevoerd . Hij meent, namelijk dat zij
op twee stellingen rust : >vooreerst die, dat ADAM in bet
»Paradijs iets gedaan hebbe, waardoor de menschelijke
» natuur gansch en al verdorven, tot alle good onbekwaam,
» een voorwerp van den toorn Gods geworden, en aan de
ceuwige verdoemenis der hel onderworpen zij ; en ten
atweedo, dat do Godmenseh cHRISTUS, door zijn aan hot
kruis vergoten blood, den toorn Gods gestild, en ons
))van de eeuwige verdoemenis verlost hebbe." En tegen
den harden, ruwen -Form, waarin de overdrijving onzer
dagendozehoofdzakenopvat, heeft BRETSCHNEIDER zeker
gelukkig gepolemiseerd . Eene andere vraag is bet intusschen, of de wederlegging dezer beide overdrevene begrippen, welke den hoofdinhoud van bet book uitmaakt, voldoende is, om hot beginsel der overdrevene kerkelijke
regtzinnigheid to ontzenuwen . Rec . is er verre van verwijderd , hetzelve to zijn toegedaan . Hij meent echter, dat
er op deszelfs practische zijde veel moor acht had moeten
geslagen worden, dan hier is geschied . Bij de ware voorstanders toch, der kerkelijke regtzinnigheid, die weten,
wat zij doen, zijn de genoemde leerstukken geene losse

CLEMENTINE .
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theorien , die geheel op zichzelven staan , maar ten naauw-

ste verbonden met hunne opvatting van en rigting in het
Christehjk leven . B R E T S C H N E I D E R integendeel stelt beide
hoofdzaken als bloot theoretische voorstellingen in hot
licht, welke hij voornamelijk wederlegt door redeneringen
van het gezond verstand . Hierdoor nu heeft hij zich zijne
taak wel gemakkelijk gemaakt, maar, naar wij vreezen,
zijner tegenpartij ook niet altijd refit laten wedervaren . Wat voorts de wijze betreft,waarop BRETSCRNEIDER over
zijne partij de overwinning behaalt, doze is voor ieder,
die het standpunt des Schrijvers kent, gemakkelijk to raden, en anderen verwijzen wij naar hot work zelf . Alleen
smartte ons het liefdeloos oordeel, dat hij , zoo in het
voorbijgaan, over iedere denkwijze en rigting uitspreekt,
die niet met de zijne overeenkomt, b . v . over de Evangelische Kirchenzeitung, p . 191, over do Hegeliaansche opvatting van hot Christendom en andere . Ofschoon toch
zulke uitspraken in den mond der handelende personen
gelegd worden, geven zij tevens duidelijk genoeg de denkwijze van den Schrijver zelven to kennen over punten, die
waarlijk niet met cone enkele pennenstreek kunnen worden
afgedaan.
In diepe verontwaardiging lazen wij de proeven van het
naauwe verband, waarin do overdrijving der kerkelijke
regtzinnigheid, in sommige streken van Duitschland, met
de politick schijnt to staan, en van de echte Jezuiten-streken, waaraan hare voornaamste voorstanders zich schuldig
maakten . Hot gesprek tusschen den Insliector en den Candidaat, bladz . 193 en very . , gelijk ook dat tusschen den
Hofraad en den Professor , bladz . 269 en very . , bevat bijdragen tot kennis van die verkeerde denk- en handelwijze, waarvoor men inderdaad moet beven . In hoever
die teekening getrouw is, kunnen wij niet beoordeelen.
Alleen moeten wij ons met den Eerw . Vertaler verheugen,
dat to then aanzien in ons vaderland een edeler geest
woont, en de overdrijving in het godsdienstige slechts zel
den (ach, ware hot nimmer !) door zulk een snood Jezuitisme verergerd wordt .
Xx 2
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Hot work van BRETSCHNEIDER is niet alleen eene belangrijke bijdrage, om den stand der strijdende partijen in
Duitschland to leeren kennen, maar bet verdient tevens
om deszelfs inncrlijke waarde cone algemeene bclangstelling . Alleen worde hot met voorzigtigheid gelezen, en,
wanneer men or uit lecrt, om geene formulieren op hun
woord to gelooven, houde men toch evenzecr in hot oog,
dat ook BRETSCBNEIDER'S boerstellingen, hier voorgedragen, getoetst mocten worden aan hot eeuwig Evangelic
zelf, en, waar zij blijken dit verkeerd voor to stellen,
mocten worden verworpen. Bovenal vergete men nict,
van hoeveel belang hot is, niet alleen licht des gezonden
verstands, maar vooral ook warmte desChristelijken levees
tegenover de overdrijving onzer dagen to stellen . En hoc
moor wij bier, met alle refit, zien afbreken van die schoolsche vormen , waarin voor nog maar al to velen do Christelijke waarheid is gehuld , des to moor lcere men zich op
to bouwen in Hem, die hot hoofd is, namelijk CHRISTUS .
Daaraan bevorderlijk to zijn, naar ambt, lust en pligt,
was voorzeker ook hot doel van den Eerw . Vertaler, die
voor do wijze, waarop hij zich van zijne, nict altijd gemakkelijke taak heeft gekweten, aanspraak heeft op onze
erkentenis.

De Jood in zqn Vaderland, door
D E N,

Predikant to Wognum .

G . C. VAN BALEN BLAN-

Ilde Deel.

b~ de Gebr. Vermande . 1842 .

I

.f 3- .

Te Hoorn,
In gr. 8vo . 366 bl.

let zijn tafereelen nit de geschiedenis van ESRA en NEHEMIA, die ons door den ijverigen Schrijver in dit Deel
worden aangeboden . Wij hebben reeds, bij de aankondi-ging van bet cerste Deel, zoo wel op de goede als op de
zwakkere zijde heengewezen, die des Schrijvers wijze van
voorstelling kenmerken, en behoeven dus hot daar gezegde
niet to herhalen . Wij kunnen ook aan dit gedeelte van
's mans onderzoek de getuigenis geven, dat bet zich on-
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derscheidt door eenen onderhoudenden trant van verhalen ,
door gemoedelijken ernst en Christelijke gezindheid . Vruchten van geleerde nasporingen over dit moeijelijke tijdperk
der Israelitische geschiedenis moge men hier vruchteloos
zoeken, en op hetgeen de nicuwere kritiek des 0 . V . zoo
wel voor als tegen de boeken van E S R A en N E s E m IA heeft
ingebragt, moge geen acht zijn geslagen ter handhaving of
regtvaardiging van het hier gekozen standpunt, toch worden de taken voor stichtelijk gebruik in ecn voldoend licht
geplaatst ; en schoon de stijl dikwijls wat to veel zwelt,
om altijd aan den aard der zaak geevenredigd to zijn, houdt
dezelve echter den Christelijken lezer aangenaam bezig .
Het was inderdaad geene gemakkelijke taak, dit Diet zeer
dichterlijke en aanlokkende gedeelte der geschiedenis van
Israel voor het algemeen in een belangrijk licht to plaatsen . Wij danken den Eerw . VAN BALEN B L A N K E N voor
de bijdrage daartoe in dit werk geleverd, en bevelen zijnen arbeid aan ieder vriend cener welgestelde stichtelijke
lektuur over een tot nag toe minder behandeld onderwerp
gaarne aan.
De vier Evangelien, opgehelderd voor Christenen uit alle
standen, door de Predikanten A . H . VAN D E R H o E V E,
to Keppel, en w . I m m I N K , to Doesborgh. Ilde Deelje,
(M A R c u s en LUKAS .)
Te Doesborgh, b~ Kets en
Lambrechts .1842 . In gr. Post 8vo . 203-453 bl. f :-75 .

O ver de inrigting en het nuttige doel dezer

bewerking
der Evangelien is reeds bij de aankondiging van het iste
stukje gesproken . Ook dit tweede draagt van den ijver der
bewerkers loffelijkc sporen . Wij prijzen het daarom gaarne
aan ter bevordering van nuttige Bijbelkennis en Christelijk
geloof. Meermalen wordt door invoeging van ecn enkel
woord eon voor populair gebruik voldoend licht over sommige moeijelijke plaatsen geworpen . Wij noemen hier to
proeve de gelijkenis van den onregtvaardigen Rentmeester,
Allen, wien het aan tijd of
LUC . XVI, vooral vs . 7-9.
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vermogen ctntbreekt, om uitvoerige Bijbelverklaringen op
to slaan,, kunnen zich dus, des noods, met dit werkje helpen . Hot ontbreke den bearbeiders niet aan lust en aanmoediging, om hetzelve to voltooijen !

Bet

A.

Godsdienstig OnderwJs in de lagere scholen, door
D . J. MIOULET,

Gymnasium

Hoofdonderw~zer b~

to 's Gravenhage.

stedel~k

Te Rotterdam, b~ Men-

sing en van Westreenen . 1841 .

I

het

In gr. 8vo. VI en

93 blU f : - 90 .

n den strijd over de zoogenaamde vrijheid van onderwijs,
welke in den laatsten tijd met zooveel hevigheid wordt gevoerd, komt hot ons voor, dat doze brochure alle aandacht
verdient . Derzelver Schrijver heeft door zijne betrekking
en ondervinding in dit opzigt regt van spreken . Zijne stem
moge weinig behagen aan hen, die eene der beide ultra's
in het hangend geschil zijn toegedaan, juist kan de gematigdheid, waarmede hij den waren staat der zaak bcoordeelt, ten bewijze verstrekken, hoe vrij hij van alle overdrijving is ; en hoe men voor godsdienstig onderwijs kan
ijveren, zonder of op de klip van symbool-gezag, of op
die van Indifferentisme to vervallen . Hij ontwikkelt de
noodzakeqkheid van godsdienstig onderwijs op de lagere
scholen . Hij toont aan, dat het van de cone zijde positief
Christelijk moot zijn, maar van den anderen kant niet treden mag in het leerstellige van eenig Kerkgenootschap .
Eindelijk deelt hij aangaande den gang en de middelen van
het godsdienstig onderwijs zoo belangrijke wenken mode,
dat wij, ook waar wij in bijzonderheden van hem meenen
to moeten verschillen, echter in hot algemeen des achtingwaardigen Schrijvers bezadigdheid, cordeel en echt godsdienstigen zin luide toejuichen . Word zijn stuk door onbevooroordeelden van een ander gevoelen gelezen, wij
twijfelcn nict, of zij zouden een groot gedeelte hunner bedenkingen terugnemen . Maar, evenmin als de Schrijver,
durven wij ons met doze hope vleijen . Hot is geen strijd
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van meeningen, maar van beginselen, die gevoerd woodt .
En eene der partijen is door haar godsdienstig geloof verpligt, alle zelfstandig nadenken to laten varen, en aan den
leiband barer Geestelijkheid to gaan . Deze (b . v . een' VAN
BOMMEL) to overtuigen, zou wel vruchtelooze moeite
zijn . Dubbelen lof verdient daarom de Heer MIOULET,
dat hot vooruitzigt van weinige vrucht zijns arbeids hem
niet weerhouden heeft, zijne stem op zulk eene waardige
wijze to verheffen . - Liever, dan door eene proeve ons
gunstig oordeel to staven , verwijzen wij ieder, die een
onpartijdig woord over de behoeften van het schoolonderwijs wil vernemen, naar het onderhavige geschrift zelf . De
Schrijver ontwikkele eens op eene even fiksche wijze zijne
denkbeelden over hot gebruik des Bijbels in de lagere
scholen !
lets tot toelichting ten aanzien van de Adressen aan de
hooge Magten van Staat, ter voorkoming van een Concordaat, enz . Door J . VAN S O UTE N , Predikant to
Oosterw~k (Z. Holland) . 1'e Leerdam, bq J. van
Tuinen . 1842 . In gr . 8vo . 42 bl. f :-,50 .

Deze brochure bevat hot verslag eener poging, om

de
wijze, waarop het Hervormde Kerkbestuur in 1816 is georganiseerd , of to sohaffen , en de Hervormde Kerk to herstellen op de grondslagen harer oorspronkelijke kerkinrigting . Wij hooren hier al weder eene nieuwe stem, die
het Synodale stelsel van Hierarehische principen beschuldigt, en de Regering aanklaagt van een juk der ondergeschiktheid aan de Kerk to hebben opgelegd . Men kent
dus reeds den aard der grieven, welke bier worden opengelegd, en die gedeeltelijk overeenkomen met hetgeen ook
door do Haagsche Adressanten dit jaar is to berde gebragt.
Zonder het onvolmaakte to willen ontkennen, dat ons hedendaagsch Kerkbestuur aankleeft, of to betwijfelen, dat
de grenzen tusschen Kerk en Staat niet altijd scherp genoeg zijn uiteengehouden, kan echter Rec . zich met bet
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gevoelen des Eerw . Schrijvers nict vereenigen, en ziet ook
nict in, dat cr ooit een vorm van Kerkbestuur zal worden
geschapen, waaraan niets van dat menschelijke kleeft,
hetwelk hier, hetzij dan teregt of to onregt, aan de bestaande orde van zaken wordt toegeschreven . Wij cerbiedigen echter ieders wijze van zien ; en gelijk wij de opregtheid prijzen, waarmede de Schrijver voor zijn gevoelen
uitkomt , roemen wij niet minder den echt humanen ,
Christelijken en mannelijken toon , die in dit werkje
doorstraalt .
Harteqk woord aan alle mine mede-Israeliten zonder
onderscheid ter overdenking toegevoegd . Te Haarlem,

b~ A . C. Kruseman . 1841 . In gr. 8vo . 42 bl. f : - 45 .

Dit welgeschreven stukje prijst het nemen van doortas-

tende maatregelcn aan, tot verbetering van den zedelijkcn
en godsdienstigen toestand der Israeliten in ons vaderland,
vooral ook door verbetering der inrigting van de openbare
Godsdienst, waaruit de Schrijver veel van het ziellooze,
onverstaanbare, ontstichtcnde wil verwijderd hebben,
maar, zoo wij hem wel begrijpen, toch ook niet weinig
op de zinnen wordt gewerkt, door muzijk en zang . Wij
wcnschen over elke poging tot verbetering onzer Joodsche
landgenooten den zegen van lien cenigen Waarachtige,
then zij met ons belijden ; maar voor ons zelven gelooven
wij, dat het nooit meer dan halve maatregelen kunnen
worden. Want er is geene doeltreffende verbetering, die
stand houdt, to bedenken, dan met ter zijde stelling van
Talmudische en Rabb~nsche bijhangsels, en herstelling
van het zuivere Itozazsme. Doch dit houden wij voor onuitvoerbaar, omdat hetzelve geheel lokaal en temporeel is,
of --- mogen wij onze voile overtuiging uiten - omdat het
Mozaisme uitgediend heeft. Wanneer de zon aan den
hemel staat, verlicht men zijne kamer niet met kaarsen ;
laat men het al doen, en zorgvuldig alle deuren en venstors Sluiten, ligt dringt bier of daar door cone kleine reef
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con zonnestraal , die het kaarslicht doet tanen . Men kan
ook onmogelijk het vertrek, rondom van cone verlichte
wereld omringd, potdigt gesloten houden . Doet eons iemand de dear open, om zich van de sombere kaarsen in
het vriendelijke zonlicht to gaan verkwikken, of om daarbinnen eens to zien, hoe het gesteld is - dan valt er cen
oogenblikkelijk licht in de kamer, en
Men heeft dit vlugschriftje ter beoordeeling toegezonden
aan cen Tijdschrift, dat wel geene bijzondere godsdienstige
kleur draagt, maar algemeene verlichting en beschaving
voorstaat, doch met dat al wel den naam van een Christelijk Tijdschrift meent to mogen voeren . Alzoo is het
onze schuld niet, wanneer het den Schrijver belgt, dat wij
voor Israel geene andere verlichting kennen , dan in then
JEZLS, wien wij eerbiedigen als den Christus Gods, in
wien alle schatten der wijsheid verborgen zijn, en die de
cenige weg, de reine waarheid, het eeuwige leven is .
Vlugtige Beschouwing van het Rapport, uitgebragt door de
Staats-Commissie voor do Geneeskundige aangelegenheden,
benoemd bij Soninklijk Besluit van den 20 1Vov . 1841 .
Door J . BOSIIAA TREBLING,
schoten .

Pract. Geneesheer to Win-

Te Groningen, bij J .

8vo. VI, 39 bl.

f : - 40.

Oomkens.

1842 .

In gr.

Brieven over de uitoefening der Geneeskunde in ons Vaderland ; geschreven in het jaar 1842, en uitgegeven door
j . x)g B R A U W , Med. Doct . to Woerden, en.- .
den, bij C. J.
56 bl.

f :-

60 .

van Leeuwen,

Te Woer-

Lz . 1842. In gr. 8vo. VI,

Eenige Opmerkingen betrefende do Rapporten over de Geneeskundige Staatsregeling, ingediend door de Commis8ie
van 20 Nov. 1841 . Door J. BAART DE LA FAILLE, Hoogleeraar in de Geneeskunde . Te Groningen, bij J .

kens .

1842. In gr. 8vo . 82 hi.

f :-

75 .

Oom-

Betoog ter overweging, aangaande de voorgestelde vereeniging, yoowel ale van het doelmatige van de bestaande

af-
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scheiding, dock 8lecht8 in de beoefening der b#zondere
vakken van Genees- en Heelkunst. Door w . MEASERT,
Bidder, Chirurg . Doct. enz. Te Amsterdam, bij C . G .
Sulpke. 1842 . In gr. 8vo . 34 bl. f : - 50 .
Eenige Bedenkingen over Geneeskundig Onderwijs, naar
aanleiding van het Rapport der Commissie. Door J . V A A
DEB aoEVEN.
Te Leyden, bjj J. 11. Gebhard en Comp .
1842. In gr . 8vo . 20 bl. f : - 25 .
Bedenkingen en Aanmerkinyen op de Stukken, betrefende
de Herziening der Geneeskundige Wetten en Verordeningen in 1841-1842, medegedeeld door c . r R U v s V A A n E R
n o E V E N . T e Leyden, bij S . en J . Luchtmans. 1842. In
gr . 8vo . IV, 19 bl. f :-20 .
Bedenkingen togen eenige punten van het Rapport der Commissie, enz. Te Utrecht, bij van Paddenburg en Comp .
1842 . In yr. 8vo. 48 hl. f : - 50 .
Niet zoo onvruchtbaar een tijdt is 't nochtans van deughden geweest, oft zy heeft
ook stichtelijke exempelen voortgebragt .
P . C . 110

o r T's Nederlandsche Ristoridn .

Van de beschouwing van den Heer

A . A. 8 E R A 8 T I A A, 11oogtot
de
hervormingsplannen
der, door
leeraar to Groningen,
Oproeping
aan
de
Geneeskundiyen
in
den Schrijver van de
Nederland (Konst- en Letterbode, 1842, No . 36, bl . 146)
dusgenoemde Dltraliberalen, welk een versehil van gevoelens, welk eene uiteenloopende wijze van zion ! Men zoude
met u e R A T I U8 mogen uitroepen : Quantum distet -- - Welk een onderscheid, wanneer men den Heer s E R A s T I A A,
strijdende als pro aris et focis, (want van Leiden en Utrecht
kan zijn Hooggel . slechts niet gelooven, naar hetgeen hij in
het algemeen (2) daarvan weet, dat de hulpmiddelen zo6
gering zijn, dat ook aldaar eene suppressie der Geneeskundige faculteit noodzakelijk zoude zijn) van Groningen hoort
zeggen : * Wat nu de uitkomsten betreft, welke de Genees, kundige faculteit to Groningen heeft verkregen, zoo spreeki
v het van zelf, dat die uitkomsten als de proef op de som
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p moeten bescbouwd worden, en dat, zoo de uitkomsten niets
. to wenschcn overlaten, ook de middelen, met welke men
die uitkomsten verkregen heeft, voldoende moeten geacht
. worden. En nu hoe zijn onze uitkomsten ?" (Konst- en
Letterbode voor 1842, No . 37, bl . 163 en 164 .) En wat zegt
het orgaan van de minderheid, merle uitmakende de Commissie, benoemd bij Z . M . besluit van 23 Nov. 1841 ter herziening van de Geneeskundige Staatsregeling, omtrent het
onderwijs? .Niet eene der thans bestaande inrigtingen tot
Geneeskundig onderwijs aan Akademien, Athenaea of Cli.nische Scholen voldoet aan hetgeen de Wetenschap ver.langt, aan hetgeen de Staat mag vorderen . Niet eene Bier
=inrigtingen, zoo als zij thans zamengesteld zijn, kan ooit,
.in dat opzigt, tot genoegzame hoogte opgevoerd worden ."
Wie kan dit onderlinjh geschil
Beslechten, en haer beide eendraghtigh
Yereenighen °t
Men kan Been rechtuitstrijdigheen
Vereenighen . Dat blijft een reghel
Die vast goat.
Men zoude hun, die strijden en daarenboven nog de heuschheid to zeer uit het oog verliezen, verder met NESTOR, in
VONDEL' S Palamedes, kunnen toeroepen :
Ghy heeren, waartoe dient dit onderling verwjjt?
Het baert afkeerigheid als d' een den andren bijt .
Maar herinneren wij ons ook het gezegde van
DES zelv'
Elck heb xgn oordeel vry .

P A L

eN

E-

Doze vrijheid eenen ander' latende, zullen wij voor onszelven van haar met bescheidenheid gebruik maken, om aangaande de bovenstaande boekjes iets to zeggen, waarbij het
niet wel anders kan, of van zelf zal over de zaak een enkel
woord gezegd moeten worden.
Er heeft waarschijnlijk in Nederland nooit eene Commissie
bestaan, die zoo vele beweging en opschudding under de
Geleerden heeft opgewekt . Niet weinige waren de pennen,
welke zich hadden afgesloofd, orn de Commissie voor to
lichten reeds voor zij bijeengekomen was . Niet weinige ble-
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Yen haar, onder hare werkzaamheden, met zeldzame jonstvaardigheid van goeden raad dienen. Wanneer men somwijlen om goeden raad verlegen is, zal dit bij de Commissie
het geval niet geweest zijn, maar zij zich waarschijnlijk door
hot toedienen van to veel advies meermalen verlegen gevoeld
hebben . Of de Commissie meestal de waarheid van een gezegde van ERNIUS ondervonden heeft :
Homo, qui erranti comiter monstrat viam,
Quasi de suo lumine lumen accendat, facit .
laten wij aan hare beslissing over, ons overtui'd houdende,
dat elk, die raad gaf, op zich toegepast heeft
Nihilo minus ipsi lucet, cum illi acceriderit .
En nu de werkzaamheden der Commissie in zoo verre zijn afgeloopen, dat zij een, om het dus to noemen, voorloopig,
voorbereidend voorstel aan den Minister van Binnenlandsche
Zaken aangeboden en, onder 's IConings goedkeuring, door
Z . Exe. dozen arbeid ook ter kennis van het Publiek gebragt heeft, - hoe is het nu verder gesteld ?
-- de genere hoc (adeo sunt multa) loquacem
Delassare valent Fabium .
Voor ons liggen zeven van de zoo vele uitgekomene bedenkingen, elugtige bescheuwingen, opmerkingen enz . enz .
Zoude de Commissie eendragtiger zamengesteld geweest zijn
en de belangen beter vertegenwoordigd hebben, wanneer
dose Heeren de Commissie uitgemaakt hadden? Hot Platte
land ware dan door den Heer D is B R A U w vertegenwoordigd,
de Oogheelkunde door den Heer MENSERT ; maar of er een
meer eensgezind Rapport ware uitgebragt -- wij twijfelen
or aan . Beter evenwel in elk geval ; want geen der beoordeelaars is immers met den arbeid der Commissie tevreden . Maar wie had ook beter kunnen verwachten ; want,
helaas ! om de woorden van den Heer Dr.. B o s u A if T R E S L I N G
to gebruiken, v zij zijn niet kwalijk onderrigt geweest, die
whet personeel, voor de Commissie gekozen, daartoe minder
* geschikt oordeelden" (bl . 10) . Doch daar hebben nu de Leden dezer Commissie zoo veel schuld niet aan ; want, zegt
de Heer T R R S L I A G, geene Commissie, hoe ook zamengesteld,
had een voldoend verslag kunnen uitbrengen . Men moet
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zeggen, dat Z . E . de Minister van Binnenlandsche Zaken zich
in moeijelijke omstandigheden bevindt. Men wil veranderingen en verbeteringen . Z . E . kan toch zulken arbeid niet
zelf verrigten . Hij moet dus mannen kiezen, om hem voor
to lichten . Zijne Exe . doet al aanstonds eene ongelukkige
keus ; maar, wie ook- gekozen waren, geen van alien zoude
een voldoend verslag uitgebragt hebben . Dit is nog erger
dan het : pas geboren, sterven w g ; het is hier reeds dood
vbor de geboorte . Maar kan men zulks ook anders verwachten? Geenszins, volgens den Heer MENSEET ; want, •maar
. zelden worden er twee en nog veel minder meer (b . v .
zeven) menschen aangetroffen, die omtrent eene zaak joist
n dezelfde gedachte hebben en geheel met elkander overeenstemmen : zulks leert niet alleen de ondervinding ;" - wij
voegen or bij, dat dit ook nit het Rapport der Commissie
en de meeningen der Heeren beoordeelaars ten voile blijkt .
Maar ook bij verschil van gevoelen had or toch een beter
Rapport kunnen uitgebragt worden ; in alien gevalle hot
Rapport, om tot grondslag to dienen voor eene doelmatige
Geneeskundige Wetgeving in one Vaderland, is, volgens

het oordeel van Dr.

TRESLING,

geheel praktisch onbruik-

Ware het missehien doelmatiger geweest, dozen arbeid slechts aan eenen persoon op
to dragen ? Voor de eensgezindheid zoude dit zeker beter
geweest zijn . Maar nu is onder anderen in het zevenhoofdig
Rapport het voorstel voor de inrigting van eene Geneeskundige School (een woord van ergernis) den Hoogleeraar
B A A E T D E L A FAILLE reeds als to militair voorgekomen
(b) . 62 .) Indien eens ongelukkig de keus op iemand gevallen ware, die niet geheel onafhankelijk van eenen zoogenoemden superieur was ; bij wien gold : einfaltig zu gehorsemen, nicht zu raisoniren 2 Nu heeft het Rapport,
volgens eenen beoordeelaar, nog iets Democratisch behouden ; dan kon het wel eens eene Despotieke tint gekregen
hebben . Wanneer men het verschil van gevoelen bij do Leden der Commissie zelve, bij de Beoordeelaars, vbdr en na
het uitbrengen van het Verslag, bij de meerderheid der
kunstoefenaren, tot de Vroedvronwen ingesloten, welke met
de Apothekers ook niet zijn vertegenwoordigd geworden,
nagaat, men zoude bijna wensehen, de zaak mogt om de
moeijelijkheid - motos praestat componere fluctus --blijven,
zoo als zij nu is . Men zoude tot zulk eene meening overbaar to beschouwen! (bl. 10 .)
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hellen, wanneer men den Heer P R U Y S VAN D E R H O E V E N de
volgende vragen hoort voorstellen : 1,1. Is hetgeen men in
. deze Rapporten voorstelt, vergeleken met hetgeen men bell zit, wenschelijk en aanbevelenswaardig ? II . Past het voor
.den tijd, waarin wij leven ? III . Is bet berekend voor
.onzen landaard ?" - De ontkennende beantwoording doet
van zelf een status quo wenschen . Intussehen wordt naar
eene grootere uitbreiding der Stadsgasthuizen, ter bevordering van bet Klinisch onderwijs, althans voor Leyden en
Utrecht, teregt door hem verlangd ; ofschoon men in der tijd
van de Kliniek in bet Militaire Hospitaal geen gebruik gemaakt en, volgens den Heer Dr. A R N T Z E N I U S, de Hoogleeraar aldaar zich to vergeefs aangeboden (?) heeft . En toch
erkent de Hoogleeraar, dat allen in een punt overeenkomen ;
dat hervormingen ook bij ons noodig pijn . Men zoude somwijlen twijfelen, of dit ook ironisch gemeend zij, wanneer
zijn Hooggel . bl . 11 zegt : . Hervorming of, om bet met bet
.regtee woord uit to drukken, bekeering is ook in bet we* tensehappelijke eene eerste behoefte voor onzen tijd ." Maar
de verdere uitbreiding, waar de Hoogl verlangt, - dat geld-,
.eer- en roemzucht, naijver, nijd, afgunst, zelfverheffing,
.hoogmoed uit bet hart gebannen, een kinderlijk gemoed
,,en kinderzin herboren moeten worden, om zich tot de
.waarheid to kunnen bekeeren," -- waar dit noodig is,
daar kan bet niet anders dan ernst zijn met het aandringen
op hervorming in dezen zin . De Hoogl . hesluit ook bet gezegde aldus : . Mogt dat gevoel, hoewel duister in onzen
.leeftijd werkzaam, tot helder bewustzijn komen !" De zaak
van deze zijde beschouwd, en in verband met hetgeen des
Hoogleeraars Broeder onder bet motto, DECIPINUR SPECIE RECTI,
schrijft, doet toch wel vermoeden, dat niet alles z6o fraai
is als eene enkele stem verkondigt. De Heer r . VAN D E R
I!OEVEN zegt onder anderen :
.Er was een tijd, toen alles
in ons vaderland geprezen werd als hoogst voortreffelijk .
. Thans, zoo willen ons eenigen doen gelooven, is er niets
goeds bij ons ." Zullen de middelen waarvan zijn Hooggel .
spreekt, tot den waren middeiweg leiden ? Wij wenschen
bet, en hadden hem gaarne to midden der Commissie gezien, of hij als bemiddelaar had weten to vereenigen zoo vele
uiteenloopende gevoelens, als waarvan onder anderen bet
Rapport der minderheid van de Commissie bet sprekendst
bewijs oplevert . Overigens vindt ook zijn Ed . wat omtrent
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gezegd is onbepealder dan tegenwaoordig, eenx~diger, en de natuurlijke orde omkeerende . Echter is of

bet onderwijs

schijnt de Hoogleeraar bet met de Commissie eens to zijn,
dat bet getal docenten behoorde vermeerderd to worden,
waar het noodig is, en zulks is bet bijkans overal . Wie de
Commissie, toen zij op zoo velerlei wijze voorgelicht werd,
een middel aan de hand had kunnen doen om geld to vinden, hoe geheel Anders zoude misschien haar voorstel uitgevallen zijn I Ach, dat bet in der tijd niet ijdel bevonden
ware, dat elks schelvisch eenige dieren in de maag met
gouden knopjes aan de voelhorentjes zoude hebben, er was
misschien eenig vooruitzigt, door een organiseh proces, langs
een' buitengewonen weg, goud to verkrijgen !
Kan in bet gevoel van zulk een bezwaar ook welligt de
weifelende toon gelegen zijn, then de Hoogleeraar E A A R z D E
LA FAILLE aan bet geheele Rapport ten laste legt? Maar
die slechts verbeteren wil, kan niet zoo doorslaau, als die
maar in eens alles wil afbreken . Toen de Hoogl. dit verwijt
zich veroorloofde, dacht hij niet meer aan zijn motto : Thchons etc. Verbeteren meet bet doel zijn, niet omverhalen,
omdat er in de nude instellingen leemten zijn . Wat zegt bet
aanslaan man eenen fikschen toon, wanneer hij, die ongerijmde, onuitvoerlijke dingen voorstelt, met een luchtkasteel
eindigt? (bl . 6 .4) . Niets toch is verderfelijker dan afbreken,
vooral wanneer men niet vooraf verzekerd is, de noodige
middelen tot wederopbouw to zullen vinden . De aanmerkingen van dezen Hoogleeraar gaan evenwel van een algemeen
standpunt nit en overzien bet geheel ; terwijl die van zijn
Ambtgenooten of der andere ileeren meer eenzijdig zijn,
slechts een gedeelte van bet Rapport beoordeelen of bestrijden. Volgens den Heer a . v A a D E E n e E v E N schijnt de Commissie zich zelfs met iets bemoeid to hebben, hetwelk haar
niet regtstreeks aanging ; men zoude bijna zeggen, waarvan
zij geen verstand had . En vier der Loden van de Commissie
hebben toch onderwijs gegeven, of zijn nog onderwijzende .
Of bet gedurig terugkomen op bet woord school en leerlingen
bij den beer E A A E r D E LA . FAILLE niet iets van malice
heeft, blijve ter verantwoording van den Schrijver, wien
humor niet vreemd schijnt, en wiens warm opstel oak een
sanguinisch temperament doet kennen . Men meet hem bet
regt laten wedervaren, dat, daar hij in acht § § bet Rapport
analytisch is doorgegaan, hij meer dan de anderen doet . Hij
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komt met cen vrij volledig plan van verandering voor den
dag. Wij zouden ons daarmede zeer wel kunnen vereenigen .
Ter bereiking van dit doel zoude bij echter ook van geldelijke bijdragen verzekerd moeten wezen ; want point d'argent, point de Suisses : zonder geld kan men geene vijf
Professoren aan elke Akademie hebben. Ook valle hem
geene oppositie ten deel, waardoor anders gekleurde lappen
op den rok komen (volgens bI . 43) . Intusschen bet gaat
overal als somwijlen bij consultation : passez-moi to Sennd,
je vous passe la Rhubarbe . - Over bet algemeen is men,
ook bij mindere Antipathie tegen eene Geneeskundige of
meerdere scholen, tegen Amsterdam, met uitzondering van
den Heer uENSEaT . De Hoogleeraar FRAYS VAN DER NOEYEN zoude er nog toe kunnen komen, haar eene Ecole de
Chirurgie to geven. Wordt de Chirurgie wederom minder
geteld? Ook zij behoort bij ons op den wortel der letteren
geent to z6n, zoo als dit elders plaats heeft . Welligt ware
eene school of Akademie to Amsterdam, ter voltooijing van
de praktische studion, in verbinding met de andere reeds
bestaande inrigtingen, nog bet beste verzoenende middel . In de Brieven van den Heer Dr. D E E R A U W vindt men onder
anderen de redenen opgegeven, waarom de Hoogleeraren in
de Geneeskunde niet zouden mogen practiseren, waarvan
cone is, Ydat zij, zoo doende, niet zelden den gevestigden
en van de uitoefening der praktijk bestaan moetenden Arts
bet brood uit den mond nemen . Ret raadplegen met Doetoren
n over zieken, hij welke gemelde Hoogleeraren, zoo als
.men dit noemt, in consult worden geroepen, zoude de.zen, IDES NOODS, nog kunnen worden toegestaan, echter ook
onder zoodanige bepalingen, dat hieruit Been misbruik zoude
v kunnen voortvloeijen ."
Zoo refit militair, zoude de Hoogl .
B A A R T D E L A F A I L L E Zeggen l
Doch daar wij nog meerdere
van deze Brieven to wachten hebben, zoo komen wij welligt
nog eens op deze terug. - De Bedenkingen tegen eenige
punten van het Rapport, door eenen ongenoemde, komen
grootendeels met vele andere overeen . Als iets bijzonders
hebben wij hier aangetroffen, dat den Inspecteurs ook de
Redactie van een Geneeskundig tijdschrift zoude opgedragen
worden .
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Philosophische Beschouwingen der Natuur, uit het Hoogduitsch van E. e E E L SMELL, Hoogleeraar in de MMathesis
aan de Kreuzschule to-Dresden, vertaald door rsc . 10LESCUOTT, Phil. et Med. Stud. Te 'sHertogenbosch, bj
H . Palier en Zoon. 1842. In kl. 8vo . 189 bl. f 1- 50.
.Philosophische Beschouwingen der Natuur
een veelbeloovende titel, en zoo algemeen, dat men bijkans niet
regt weet, wat men al van dit werkje van 189 bladzijden to
verwachten heeft . Doch de inhoudsopgave toont ons, wat
deze Philosophische Betrachtungen der Natur bevatten ; behalve eene inleiding hamelijk, drie opstellen van verschillende uitgebreidheid, een .Over de versehijning (sic) en de
beteekenis van het Gift in de Natuur" ; een tweede, bevattende . Grondtrekken van eene philosophische Mineralogie," en het laatste eene a Vergelijkende Karakterschets der
Zinnen." De titel zou derhalve veeleer moeten zijn : TI'}ysgeerige Beschouwingen over eenige natuurkundige onderwerpen . Doch deze teleurstelling is de eenige niet, die Rec . bij
het doorlezen van dit werkje ondervond . De inleiding,
waarin het standpunt en doel dezer besohouwingen wordt
opgegeven, en de voorrede des Vertalers, deden onze verwachting vrij gespannen zijn . De wetenschap der Natuur
dienstbaar to maken Stan algemeen wetenschappelijke beschaving, welke tot nu toe, zegt de Schrijver, in den geest
slechts een afgezonderd dood vak van studie uitmaakte, de
natuurkundige waarheden in den kring der philosophische
begrippen op to nemen, ziet daar, lezers 1 het doel, waarnaar de Schrijver streefde . Doch hoe hij dit doel bereikt
heeft door zijne prooven, welke voor ons liggen, is ons niet
duidelijk geworden . Ret boekje heeft to weinig wetenschappelijke waarde, om van dat hooge standpunt beoordeeld to
worden . Oppervlakkig over de Natuur schrijven en phantaseren, is toch geene philosophie . Wij zouden de geheele
Verhandeling over de Mineralogie als zulk eene mislukte
proeve van phantasie kunnen ontleden, indien ons onze tijd
niet to dierbaar was . Wil men slechts eene proeve van den
stijl? . Bet eenige overblijfsel of het eenige afbeeldsel van
. dezen ouden tijd is het blaauwzuur ; het is het yerwonderY p
EoEEEESCH . 1842. Mo . 16 .
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lijke kind van het chaos (1). In hetzelve liggen nog flood
• en leven zoo als tweelingbroeders in den moederschoot ala

=een embryo sluimerend ingesloten . Het reikt ons ook dood
i en ]even nit dezelfde schaal ; want bet is eigenlijk een sterk
verlevendigende zenuwprikkel, die door overspanning der
s zenuwen in eene overmaat doodt ." BI . 42 .
De geestige LICHmnzaa zegt, dat de leeszucht den
Duitschers zoo aangeboren is, dat zij hen zelfs niet verlaat
als bet verstand op den loop is . Hij voert ten bewijze een
verzoekschrift van krankzinnigen aan, om de oprigting eener
Bibliotheek in bet Gekkenhuis, en de stijl is in vele perioden P dem von einigen unser frei herumgehenden Schriftstellar so ahnlich, dass eines von beiden gewiss wahr ist :
entweder hat man vernanftige Leute schandlicher Weise ins
Tollhaus gesperrt, oder eine ganze Menge Narren herausgelessen ." -- Men moet den Schrijver dezer Beschouwingen
niet verwarren met F. W . n. a N E L L, die in 't begin dezer
eeuw algemeen bekende wijsgeerige leerboeken heeft nitgegeven .
J . VAN DE$ HOEVEN.

lVederlandsche Wetgeving op de Scheepvaart, of Verzameling van Wetten, Besluiten enz ., de Scheepvaart betreffende. tlitgegeven door Mr. W. J . C. VAN HASSELT, Regter in de Arrondissements-Regtbank to Amsterdam. Iste
Deel. Te Amsterdam, by J . Miiller. 1842 . In gr. 8vo .
X VI en 406 hl. f 5 - 20.
Besehr#ving van ells mogel#ke gevallen in elks orde van
Erfopvolging by versterf, volgens de hescWhingen 'Vas
het Nederlandsche Burgerl#k Wetboek, welke op die onderscheidene gevallen van toepa8sing syn . To Zierihzee,
b# J. van de Velde Olivier. 1842 . In gr. 8vo. 40 hl.
f .-90.
Jaarboehje van de Regterlijke Magt in het Ioningrijk ader
1Vederlanden, voor 1842. Vierde Jeer. Te Gorinchem,
by J. Noorduyan en noon. In gr . 8vo. XXIV en 190 bl.
f 1-50.
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e Heer Mr . VAN R A 9 s E L r , sedert 1825 bijna mmfgebrbken Lid van bet Bestuur en Secretaris van bet Collegie : Zeemanshoop, heeft, vooral in bet belang van eigenlijke zeevarenden, inzonderheid scheepskapiteinen, die Ran boord en
op vreemde kusten geene regtsgeleerden, althans geene Nederlandsche, kunnen raadplegen, en toch niet telkens Wetboeken en Staatsblad er op kunnen naslaan, de Wetten en
Besluiten op de Scheepvaart bijeenverzameld, waarvan nu
bet eerste Deel, hoofdzakelijk de Zeevaart betreffende, bet
licht ziet, wordende echter, bl . 112, ook de dertiende titel
van bet Ilde boek van bet Wetboek van Koophandel medegedeeld, zijnde van schepen en vaartuigen, welke de rivieren en binnenwateren bevaren . Met oordeel is alles in dit
Deel bijeengezocht ; wij twijfelen niet, of zulks zal ook met
bet volgendn bet geval zijn, en gelooven, dat de Verzamelaar een nuttig werk verrigt .
De Beschr#ving van alle mogel ke gevallen in elke orde
van Erfopvolging bij versterf, volgens de onderteekening van
bet voorberigt door den Heer . . C . E A L vervaardigd, is waarlijk een werk, dat niet weinig denkens en becijferens gekost
heeft . Hier en daar heeft Recensent bet boekje opgeslagen
en met de Wet vergeleken, zonder ergens elders eene niet
achter aan bet werkje opgegevene fout to vinden, dan op
bl . 2 : ten ware de gift het beschikbaar gedeelte NIET ovsETEEFT ; lees : ten ware de gift het beschikbaar gedeelte ovEEMen zij dus bij bet gebruik voorzigtig ; want
TREFFEN IIOGT .
bij dergelijken arbeid zijn zoo wel schrijf- als drukfeilen
naauwelijks to vermijden . Het is eon verdienstelijk handboekje, maar men behoort er de wet zelve steeds bij to
raadplegen .
In een berigt, achter bet Jaarboekje van de Regterl#ke
Magt voor 1842 geplaatst, belooft de Heer Mr . G. W . V E E E D E
de Verhandeling over den Hoogen Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland, in den jaargang 1843--1844, to
vervolgen, zijnde hij, bij bet in 't licht verschijnen van den
tegenwoordigen jaargang met de laatste afdeeling, over bet
Regtsgebied, nog niet in gereedheid geweest . Dat vervolg
zal wel algemeen welkom zijn.
To refit staat, bl .91, de Beer s . II . VAN DEE aEYDEN sINC L A I E , zonder voorafgaand Mr., als Plaatsvervangend Kantonregter to $einkenszand genoemd ; maar ten onregte wordt
Yy 2
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denzelfden Reer, bl . 169, als Notaris to Heinkensaand de
thel van Mr. toegekend . Te voren hebben wij verzuimd dit
aan to merken ; wij doen bet nu, opdat die titulataur in
een' volgenden jaargang zou worden weggelaten . Waarom
komt dit Jaarboekje steeds nit, als bet jaar voor 2 ten
einde is ?
Do invloed des Gevoels op den geest en do verstandel#ke
vernvogens. Redevoeringen Van Mr . R . A . S PA N D A w. Met
b#gevoegde Aanteekeningen . To Groningen, bii J. Oomkens. 1842 . In gr. 8vo . VIII, 120 en 91 bl . f 2 - 25 .

In dit werkje komen drie Redevoeringen voor, door den

Heer SPANDAW binnen Groningen in bet Genootschap ter
bevordering der Natuurkundiye Wetenschappen gehouden ;
zij zien bet licht op herhaalde uitnoodiging van bet Bestuur
des gemelden Genootschaps en op vriendelijken aandrang
van eenige zijner toehoorders, wier oordeel en goedkeuring
door zijn . Ed. op hoogen prijs worden gesteld .
Wij zijn verheugd, dat de verdienstelijke Redenaar aan
dit billijk verlangen gehoor gegeven heeft, en bet publiek
deelachtig heeft willen maken hetgeen oorspronkelijk voor
een' kleinen en bepaalden kring is uitgesproken ; voornamelijk omdat bet onderwerp over de hoogste belangen van onzen tijd de doelmatigste wenken en waarschuwingen geeft.
In eene eeuw, waarin bet zinnelijk nut en eigenbelang,
waarin industrie, berekening en handel, bet gebied van bet
schoone, ware en goede zoo zeer pogen to overschaduwen,
geeft bet eene aangename gewaarwording, eenen man van
rijpe jaren en ondervinding, met bet vuur en de kracht der
jeugd, zijne stem to hooren verheffen tegen de eenzijdige
rigting, die de geest des tijds heeft genomen, en de gevaren
to hooren afschilderen, waarmede deze bet thane levend geslacht bedreigt.
In de eerste Redevoering handelt de Spreker over den
invloed des gevoels op den geest en de verstandelijke vermogens in bet algemeen . Hier verdiept hij zich niet in afgetrokkene bespiegelingen, maar geeft duidelijk de slotsom
zijner overdenkingen, in eene juiste beschouwing van zijn
onderwerp, op, waardoor bet ontegenzeggelijk blijkt, dat
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het gevoel in een naauw verband met de geestelijke en ver .
standelijke vermogens van den mensch staat, en dezelve ten
spoorslag moet strekken, om zich boven den zinnelijken
kreits to verheffen, ten einde hij het doel zijner bestemming
bereike, die geenszins tot dezen aardschen kring beperkt is .
De Spreker is even ver van eene overprikkelde sentiments'
liteit als van eene koude verstandelijke beoekening verwijderd, maar geheel van het harmonisch verband van al onze
vermogens overtuigd, waarom hij dus Ran het gevoel geenen
meerderen invloed toekent, dan met reds en verstand bestaanbaar is.
In de tweede Redevoering behandelt de Beer s -r A N D A W
den invloed des gevoels op de beoefening der poezij . Zeif
een verdienstelijk Dichter zijnee, is zijn Ed . hier op den'
gelief koosden grond, en levert dus de blijken van zijne grondige theoretische en practische kennis der dichtkunst, en
van hare geschiedenis in onze dagen . De ware Dichter, door
het heilig gevoel voor het schoone bezield, moet, boven den
geest zijner eeuw verheven, then naar het hoogere en onvergankelijke pogen to rigten, en zich Diet laten wegslepen
door de eenzijdige en zinnelijke neiging, die dezelve heeft
aangenomen. floe weinig Dichters van onze dagen beantwoorden aan deze verhevene bestemming, en huldigen niet
eenen verkeerden geest, die hun eenen voorbijgaanden en
bedwelmenden wierook schenkt ! Dit wordt met het voorbeeld van BYRON, VICTOR HUGO, LA NARTINE, en zelfsmet
dat van WALTER SCOTT en G O T H E bewezen ; terwiji daarentegen S C H I L L E E van dit euvel vrij was, en de groote E I LD E a D IJ H het verre beneden zich rekende, ja liever een'
hevigen strijd met dien geest aanving .
Eindelijk wordt in de derde Redevoering de invloed des
gevoels op de schilder- en beeldhouwkunst, de muzijk, de
welsprekendheid, en op de beoefenaars der wetenschappen,
bepaaldelijk die der natuurkunde, op den historieschrijver
en op den Godgeleerde beschouwd . Even als in de beide
vorigen, komen hier de voortreffelijkste en juistste aanmerkingen voor, die van den helderen geest en de warme belangstelling voor het ware en goede in den Redenaar getnigen. Een geoefende smaak en gegronde kennis is hier het
rigtsnoer voor eene levendige geestdrift voor alwat edel en
grootsch is, en voor een' echten Godsdienstzin, die even
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seer boven eene bekrompene formulier-orthodoaie, ale een
koud en troosteloos rationalismus verheven is .
In de uitgebreide Aanteekeningen, achter dezeVoorlezingen gevoegd, worden, uit vele belangrijke geschriften en
hedendaagsche meest geachte journalen, uitvoerige bijdragen
geleverd, om bet gezegde to bevestigen en nader to ontwikkelen . Zij mogen sommigen wat to lang voorkomen ; voor
hem, die met bet onderwerp en de bedoelingen van den
Heer SPA NDAW is ingenomen, zijn zij zulks Diet. Haar zij
sterken hem in de overtuiging, dat zijn Ed . door de uitgave
zijner Redevoeringen aan zijne land- en tijdgenooten eene
wezenlijke dienst gedaan heeft, waarvoor Ref . hem dank
zegt, en hem vele lezers niet alleen, maar ook vele behartigers van zijne welgemeende opmerkingen toewenscht .

Tante Pontypool. Een Roman, naar hot Engelsoh van
c. R z c H A R D . II Doelen . To Groningen, b# N. Smit .
1841 . In yr. 8vo . 694 hl. f 7-20.

T

ante PONTYPOOL is eene goedhartige maar tevens bekrompene vrouw, die door hare onverstandige ofschoon welgezneende bemoeijingen met do zaken van hare bloedverwanten
en vrienden veel verwarring veroorzaakt. Het komt ons echter voor, dat zij in dozen Roman eene to ondergeschikte
persoon is, om bet geheele verhaal naar haar to noemen.
CHARLES LACY en HELENE AD ATR maken hierop meer gegronde aanspraak. Eene fiksche karakterschildering, eene
intrigue, van welke men de ontknooping met nieuwsgierigheid to gemoet ziet, eene j niste en levendige voorstelling van
bet tijdvak, waarin dit verhaal geplaatst is, namelijk bet
jaar 1815 en de veldslag van Waterloo, daarenboven eene
goede zedelijke strekking, geven dozen Roman aanspraak op
aanbeveling . Minder gunstig is ons oordeel over de vertaling, die blijkbaar Bone vertaling van eene vertaling is, en
welke daardoor ontsierd is door vele Germanismen . Het Engelsche gentleman en gentlemen is, zonder reden, overal
onvertaald gelaten ; terwijl allerlei rijtnigen, zelfs koetsen,
door bet geheele work steeds wagons genoemd worden. De
stof tot bet imaken van soortgelijke aanmerkingen is zoo over-
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vloedig, dat wij hier den stal van Augias maar niet zuUen
reinigen .
ChnstelUke Veerhalens roar de beschaafde Jeugd, door
A . scaor?R, gab, visas . Naar hot Hoogdui(ach . Te
Haarlem, bij de Wed. A. Loosjes, Pz . In,. kl. 8va 191
bl. f 1- 50.
Jeugd en deugd ; of het voorbeeld dor kinderen op Kozendaal, aan alle jongelieden ter navolging voorgesteld, door
it . MULLRR . Naar hot Hoogduitsch . B9 dezelfde . In kl:
8vo., 152 bl. f 1- 25 .
Verhalen en leerrjjke Voorbeelden *it do Vaderlandsche Geschiedenis, voor do Jeugd. Te Amsterdam, b# ten Brink
en de Yries. In hi. 8vo. 94 bl. f : - 80 .
Acht oorspronkelijk Nederduit8che Verhalen voor do Jeugd.
Bij dezelfdo . In kl, 8vo . 81 bl. f : - 90 .

D eze vier, elk in zijne snort zeer aanbevelenswaardige

kinderboekjes melden wij met een woord aan . Uitvoerige
beoordeeling zijn wij van daze soort van werlsjes Diet ge*
woon to geven, en komt hier ook minder to pas.
NO. 1 bevat eel, vijftal verhalen, die ieder eene spreuk
nit de Bergrede van den Reiland aan het hoofd hebben . De
bekwaamheid der verdienstelijke Kinderschrijfster is bekend .
De zedelessen worden ongezocht aangebragt, en de strek
king der verhalen is zoo, dat zij den naam van Christeljke
met regt mogen dragen, ook met betrekking tot de verdraagzaamheid ; zoodat men niet behoeft to schromen, doze
algemeen-Christelijke, in het mint niet de kleur van eenig
Kerkgenootschap voerende vertellingen tot schoolprijzen to
doen dienen. Out de zaden van onverdraagzaamheid in de
jeugdige harten niet nit to strooijen, heeft men van het
lloogduitsche zestal een verhaal in de vertaling achterwege
gelaten, en daaraan dan zeer wel gedaan, schoon Rec ., met
het oorspronkelijke niet bekend, niet kan beoordeelen, van
welken inhoud dat verhaal was .
N° . 2, ofschoon in kennis van hat kinderlijke hart den
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ook van elders bij ons bekenden Kinderschrijver M V L L E s
waardig, komt ons echter wat to Duitsch voor, om bij voorkear aan Nederlandsche kinderen to worden in handen gegeven van die jaren, voor welke hot geschreven is .
seherpe ondersche'd van adellijken en burgers behaagt ons
minder, en voor bet togtje in den Harts had Rec . liever iota
anders in de plaats gesteld gezien, dat op ons vaderland be"It
trekking had, daar hij, ofschoon op zich self geen vi jand
van het aankweeken van nuttige, en daarom ook van geographische kundigheden, gaarne al dat overdrevene en die
aanleidingen tot bet ten toon spreiden van zekere geleerdheid bij kinderen vermeden ziet .
N° . 3, is grootstendeels con herdruk van een vroeger meermalen onder denzelfden titel uitgegeven boekje. De verandering, die bet ondergaan heeft, bestaat daarin, dat voor
een paar verhaaltjes nit bet dagelijksche leven de verovering
van Koevorden, de bekende trek van PIETSR asssELAIR :
a Zoo gij den vaandrig zoekt" enz ., en eene levenschets van
Ook onder doze
J . DI. Be L J a B zijn in de plaats gesteld.
nienwe gedaante zal bet vroeger herhaaldelijk gedrukte
werkje zeker bevallen .
N° . 4, in zijne soort mede niet kwaad, is voor jongere
kinderen . De gekleurde plaatjes zijn we) wat hard . Ploegt
men in de Provincie Utrecht met ossen ? Pl . 3 . De stijl kon
kinderlijker zijn . Hot boeksken is ook, even als bet geheele viertal, tot schoolprijsjes geschikt .
Chorographie, of Handleiding tot het ontwerpen van alle
soorten van Land-, Zee- en Hemelkaartex. Door j . J .
LITTROW, Directeur van hot Observatorium en Hoogleeraar in de Sterrekunde to Weenen, enz . Uit hetHoog.
. 1842 .
duitsch. To 's Gravenhage, bij de Gebr. van Cleef
In ki. 8vo . 217 bl. f 2 - 40.

Bij hot doorloopen van dit werkje hebben wij geene der

thans bekende theorien van bet projecteren van kaarten gemist, en bij bet nagaan en uitwerken van sommige (natuurJijk niet van alle) formules ons van de naauwkeurigheid
overtuigd . Het is geen boekje voor bet publiek, want bet
bestaat hoofdzakelijk uit berekeningen, die tot de hoogere
wiskunde behooren . Aanteekeningen van den verdienstelijken L o B • T T O verhoogen er de waarde van : hier en daar zijn
bet aanvullingen van hetgeen de Schrijver verzuimd of ondersteld had .
Daar bet onderwerp alleen voor den eigenlijken wiskundige
belangrijk is, en bet grootere publiek van ons Tijdschrift
niets aan een breedvoerig verslag zou hebben, vergenoegen
wij ons met deze eenvoudige aankondiging.
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Baart de la Faille, (J.) Eenige Opmerkingen . Gron. bij
• Oomkens .
713
Baleu Blanken, (G. C. van) De Jood onder de Heidenen.
2 Stukjes . Hoorn, bij Gebr . Vermande.
201
`
De Jood in aijn Vaderland.
bij denzelfden.
429
IIde Df
bij denzelfden .
708
Bechstein, (L.) De Voorspelling saw .aibutsa. II D . Amy',
• P. J. W. de Fos.
652
Bedenkingon teen hot Rapport der Cortnissio eat. Vtrm
hij van Paddenburg en Coop .
714
Beets, (N.) Leven en karakter van J B. van tier Pd*.
Leyd . bij D. du Mortier ex Zoon .
260
Qn Slot .)
320
$elang (Bet) . der Kark war Evang. Christenen. Grow, bij

• Oomkens.
197
Belani, (B . E . A) Atidneas Hofer . I:I Deelen_ Gron. bi}
AV van Boekeren.
617
Beneken, (F. B.) Wereldkennis en Lesensgenot. Alkm. bij• J. van Floten .
438
Bergh ., (.5. J van den) Erik XIV op Grijpsholm . 's Flag:
bij J. M. van 't Haaff.
127
Bergla, (L. Ph . C. van den) V erhandeling. Leid . bij S. en
• Luchtmans .
544
Reschrijving van alle mogelijke gevallen in elks orde van
Erfopvolging bij versteurf enz . Zierikz . bij J. van de Velde
Olivier.
722
.
Betoog van het uitvoerbare om in de behoeften van noodlijden4en to vourzien . Amst . bij . J. Prins.
3O9
Bewegingen (De) in de Nederl . Herv. Kerk . Rott . bij van
der Moor en Werbruggen .
'207

R E G I S T E

R.

Beer, (J. C.) Geschied- en Aardrijksk . Beschr . van het
Koninkrijk der Nederlanden . Dev. bij A. ter Gunne. 454
Blessington (van) Do Gouvernante. Amst. bij J. D. S~brandi.
564
Blumroder (dA v.) Do Zelfmoord enz. Breda, bij F. P.
Sterk .
34
Blumauer, (K.) De Kinderkring . Schoonh . bij S. E. van
Nooten .
196
Bickel, (E . G. ..) Hot Leven van Jezus . Haarl . bij de
.Erven F. Bohn .
381
Boot, (J . C . G .) Notiee sur les Manuscrits trouves a Herculanum . Amst. chez J. Muller .
32
Bosoh (D. van then) De Stoommachine verklaasd enz . Iste
Alley. Sommelsdijk, bij D. Bos .
493
,I3raim„ (.T de) Brieven over de uitoefiening der Genoeskunde . Woerden, bij C. .L van Leeuwen.
713
,8reet, (J de) Koning Willem 11 en de Evang . Kerkbode .
Grave, bij J. R. van I1ieren.
292
Bretschueider, (1 G.) Cleinentine. Amst . bij G. A J.
Be~erinck.
705
Brot, (4) Koningin en Martelares . Middelb . bij J C. en
W. Altorfer.
421
Bulwer, (E. L .) Athene. Isto en 1lde .D. Amst . bij I. C.
Sepp en Zoon .
121
De Pelgrimstogt langs den Rijn . Amst .
bij R. Stemvers .
136
--- Athene. IIIde Deel . Amst . bij J. C. Sepp
en Zoon.
445
P.
--,-- De Familie Beaufort . Amst. bij
N. van
Kampen.
554
Buren Schele, (A DA van) Episode uit het Leven van
518
A. A de Ruyter. Amst . bij G. W. Tielkeme~er .
Buys, (G.) Onderzoek enz . Amst. bij P. N. van lampen.
169
Bijdrage tot de kennis onzer 0. I. Bezittingen . Gron, bij
J. Oomkens .
183
Bijbeloefeningen . XIIde St . Dordr. bij H. Lagerwey. 203
206
Bijbelsch Dagschrift . 's Hag. bij A Kloots .

.R E G I S T E R.
Bijzonderheden omtrent de jeugd van E. A Borger . Leeuw.
bij IF. Eekhof.
509
C.

Capadoce, (A.) Eenheid en Verscheidenheid enz . 's Hag.
bij J. van Golverdinge.
578
Coenraad van Habsburg . Amst. bij P. J. W de Fos. 279
Cooper, (J F.) Mercedes van Castilie. Amst. bij P. N.
van Kampen .
379
Costa, (J. da) Voorlezingen enz . Iste D . 2de, 3de en Ode
Stuk . Leyd . bij S. en J Luchtmans.
56
Christophilus. 1842 . Nijm . bij J. F. Thieme .
44
1843 . bij denzelfden .
695
Crane, (J. W de) Lett. en Geschiedk . Verzameling.
Leeuw . bij W. Eekhof.
222
D.

Davis, (J. F.) China en de Chinezen. III D . Amst . bij
G. J. A. Be~erinck .
601
Dichtregelen enz . Utr. bij R . Natan .
642
Doedes, (J. J.) Dissertatio Theologica etc . Traj. et Rhen.
apud C . van der Post.
49
Domela Nieuwenhuis, (F. J.) Redevoering . Utr. bij R.
Natan
642
--Verdediging der Nederl .
Evang . Luthersche Kerk enz . bij denzelfden .
676
Domenijs (De) hifke enz . Alom to bekomen .
140
Dorn Seiffen, (G.) voornaamste Gebeurtenissen der Algem . Geschiedenis . Breda, bij Broese en Comp .
404
Dufau, (P . A) Proeve over blindgeborenen . Amst . bij
?. N. van Kampen .
16.1
E.
Een woord over het Onderteekeningsformulier enz . Rott . bjj
.4 JF~nands .
246
Eenigheid (De) der R . C. Kerk . Leeuw. bij J W. Brouwer .
575

R E G I S T R R.
Rgeling, (1P) Middelen ter beteugeling enz. Haarl. bij
J B. van Logrhem.
587
Blink Sterk, Jr ., (A.) Het Stelsel van invoer enz . 's Hag.
bij A D . Schinkel.
225
Ellendorf, (J.) Do Zedeleer en de Staatkunde der Jesuiten . Iste Aflev . Gron. bij ,A L. Scholtens.
345
-Ilde Aflev .
bij denzelfden.
430
Ellis, (W. C.) Verhandeling over de Krankzinnigheid enz .
Gron. bij R . J. Schierbeek, Jr .
621
Escher, (J. P.) Dissertatio de Jesu miraculis. Gron. apud
J. Oomkens .
473
Eyk, (J. J. Sprenger van) Jacob van Heusden geschetst.
Rott. bij van der Meer en Verbruggen .
369
F.
Feen, (Z. Ii. van der) Eenerley Meening . Amst . bij J. H.
den Ouden.
579
Feisser, (J. E.) Het gene en altoos noodige. Gron . bij
W. van Boekeren .
105
Feith, (H. 0 .) Redevoering. Gron . bij IV
.. Zuidema . 275
Fockens, (II. F. T.) van der Palm als Bijbeluitlegger enz .
Leid. bij DA du Mortier en Zoon .
337
Fortuyn, (C, J.) Verzameling van Wetten enz . Amst. bij
J Muller .
117
Fremerij, (J. G . F. de) Disquisitio inauguralis etc . Gron .
apud J . Oomkens .
18
G.
Geen Cognac met Zout meer ! II tr . bij C. van der Post . '15
Gehrt, (P. G. van) Bijdragen enz . 's Hag . bij A. D. Schinkel.
124
Geneeskundig Jaarboekje voor 1842 . Iste Jaarg . Gorinch.
bij J. Noorduyn en Zoon .
678
Geschenk aan Knaapjes enz . Dev. bij A. J. van den Sigtenhorst.
704

A E

G I 9 T E

R.

Geschiedenissen van den Bijbel enz . III Stukjes . Tiel, bil

C. Campagne.
619
Gesprek over de Nichten . Haarl . bij A C. Kruseman . 195
W. van
Gilta, (F.) Schaduwtrekken der Liefde . Gron . bij IV
Boekeren .
88
Glascock. Darcy. II D . Medembl . bij L. C. Vermande. 555
Glasius, (B.) Tafereelen nit bet Leven van Christenmartelaars . Iste Aflev . Dordr. bij H. Lagerwey.
428
Globe (Do) IIIde en IYde D. 's Hag. bij de Erven Thierr
en Mensingh .
372
Goebel, (M .) Proeve eener Yergelijking enz . Gron bij
Smit .
241
Gouwe (
H.) en N. Lusink, Geregtelijk geneesk . gron.
den enz . ter vrijspraak van kindermoord . Amst. bij S. T.
Prins.
64
Gras, (J.) Le guide du disciple Hollandais etc . Utr. chez
N. van der Monde.
424
Groen van Prinsterer, (G.) Archives etc. l e Serie . Tom. I.
2e Edition . Leide S . et J . Luehtmans .
496
Groot, (D. A de) Bet Christendom in de Zuidzee-eilanden .
Gron . bij J. Oomkens .
8
II.

Haaaring, (H.) Leerrede. Middelb . bij J. C. en W. Al678
tor f'er.
Hall, (M. C. van) Hot leven en karakter van den Adm .
van Kinsbergen . Amst. bij J. Muller.
23
Hall, (S. C.) Marianne. III D . Dev . bij M. Ballot.
332
Halmael, (A. van) De Schieringers en Vetkoopers . Leeuw .
bij G. T. N. Suringar.
562
Hand-Atlas . (Kleine) Rott . bij A. Badeker.
700
Handbook voor bet Regt van Successie . Gron . bij W. van
Boekeren .
540
Hartelijk Woord aan mijne Mede-Israelites . Haarl . bij .4 C.
Kruseman .
712
Hasselt, (W. C. J van) Nederl . Wetgeving op de Scheepvaart enz . Amst . bij J. Muller.
722

R E G I S T E R.
Razelhbff, (H. W.) Jezus Christus, do Psalmen enz . Gron.
bij R . T. Schierbeek.
4
(A) Nuttige Tijdkorter . Gron . bij A. Hazelhof. 48
Hecker, (W.) Hekuba. Gron . bij P. van Zweden .
227
Heldring, (0. G .) Oom Koenraad. Koev. bij D. H. van
der Scheer .
703
Kerkelijke
Baadgever
Heringa, Ez . (J.)
.IIIden D . 2de St .
Utr . bij J. G, van Terveen en Zoon .
483
Herinnering van de Apostolische Leer enz . Gron . bij J.
Oomkens .
578
Hesz, (J. J) Geschied . der Israeliten . $de Druk . XIde en
XIIde D . Amst. bij J. F. Schle~er .
202
Heusde, (Ph. W. van) De School van Polybius. Amst. bij
J. Muller.
179
Heuvel, (W. van den) Neerlands Iloem . Amst . bij J. C.
van Kesteren.
335
Here, (J. P.) Archief voor Geneeskunde . I D . iste en
2de Stuk . Amst, bij J. Miller.
9
Heyningen, (H. van) Bijbeloefening over bet Evang . van
Joannes. IIde en I1Ide D. Schoonh . bij S. E. van Nooten .
521
Hoeve (A H. van der) en W. Immink. De vier Evangelien
opgehelderd enz. Doesb . bij Kets en Lambrechts.
1
Ilde D.
bij denzelfden .
709
Hoevell, (W. R. van) Batavia in 1740 . Batavia 1840. 185
(J. DA van) Het Schoolleven . Gron . bij J. B.
Wolters .
257
Hoeven, ( ..4b. des Amorie van der) Redevoering. Leeuw .
bij G. T. N.' Suringar.
26
Hoeven, (A . van der) Grammaire .ffllemande. Rott. chez
T . J . van Wijnhoven Hendriksen .
239
Iloeven, (J. van der) Eenige bedenk . over het Geneesk .
Onderwijs . Leid. bij J. H. Gebhard en C° .
714
Hoeven, (C Pruys van der) Bedenk. en herzieningen op
de stukk . betreffende de Gencesk . Wetten. Leid. bij S.
en J. Luchtmans.
714

R E G I S T E R.

Hoeufft, (J. H) verz'ameling van Fransche Woorden enz .
Breda, bij Broese en Comp.
404
Hofstede de Groot, Betrachtungen uber Gottes llbsichten
u. s. w. Gron . bei J. Oomkens .
677
Holtius, (it C.) Het Wisselregt in de XIVde Eeuw . Amst.
bij J. Miller .
170
Hood, (Th.) Luimige Reis langs den Rijn . Amst. bij G . J.
J. .de jerinck .
414
Hoogeeeen, (L. M. J. van Wok van) Anna van Breggesteir- Gorinch. bij J. Noorduyn en Zoon .
423
Hoogftiet, (A) Abraham de Aartsvader . Nijm. bij J. F.
Thiente.
464
Houten, (A. J. van) Mijne GedacJrten enz . Leerdam, bij
C. van Tuinen.
685
Houten, (J. van) lets tot toelichting . Leerdam, bij C. van
Tuinen .
711
Huet, (D . T.) Sermons. Rott. chez Mensing en van Westreenen .
149
Huiselijk (Het) leven enz . van L. Zwingli. Haarl . bij de
347
lVed. A Loosjes, Pz.
I.
lets betreffende 's Heilands Menschwording . 's Hag. bij H.
P. de Swart en Zoon .
62
lets naders omtrent den Akkerbouw .
336
Person, (F. H. G . van) Leerrede ter gedachtenis van de
291
Kerkherv. Arnh . bij Is. An . Njhof.
J.
Jaarboekje . (Zaanlandsch) Zaand . bij J. Heynis, Tz. 148
Jaarboekje van de Regterlijke Magt enz . voor 1842. Gorinch .
bij J. Noorduyn en Zoon.
722
James, (G . P. R.) De Partijganger. Amst . bij J. C. van.
Kesteren.
556
.
bij
de I'Orme . III D . Amst
G. Portie je.
694
Jezus de Kindervriend . Gron. bij M. Smit.
35
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Jonckbloet, (W. J. .4.) Cluys-werk, Dichtstuk van C. Huy606
gens . 's Hag. bij J. L. C. Jacob.
Jonge, (B . de) Handbook der Practische Geneeskunde . Isten

D. 2de St . Middelb . bij de Gebr. Abrahams .
Juventa . Amst . bij G . J. .4. Beyerinck .

531
45

K.

Kate, (J. J. L. ten) Ahasverus op den Grimsel . Dodr. bij
1231
van Houtr~ve en Bredius .

De Gjouwer . bij denzelfden.
415
Keur van Noord- en Zuid-Nederl . Verhalen . Amst. bij G.

90
L. Koopman.
Koekkoek, (B. C) Herinneringen enz. Amst . bij G. J. 4.
316
Beijerinck.
Koetsveld, (E. C.) De Oudejaars-avond . Schoonh . bij S. E.
van Nooten .
87
Koppius, (T.) Leerrede. Gron . bij de Wed. J. C. Spits . 343
Kops, (fan) Verhandeling . Utr . bij van Paddenburg en
684
C° .
Overzigt . Utr. bij denzelfden .
684
Kortjanse, (J.) Do Schepping . Amst. bij J. H. Laarman. 187
Kracht (De) der Christelijke Godsdienst . II Deeltjes. Amst.
bij G. J 4. Be~erinck.
158
Kramers, J. Zn. (J.) Keur van Fabelen . Gouda, bij G. B:

van Goor.
704
Irausser, (G. B .) Wenken en Raadgevingen enz . bij denzelfden .

583

Kussendrager, (L . J. L.) Beschrijving van bet Eiland Java .
Gron . bij J. 0omkens .
682
L, .
Lakschmi . Batavia, bij Cijfveer en Comp .
46
Langlois, (L . P .) Do jonge Kooplieden . Leyd. bij .0. du

Mortier en Zoon .
701
Lavater, (J. C.) Bijbelsche Vertroostingen. Leeuw . bij
L. Schierbeek .
530

R E G 1 S T E R.
Leefkens, (G.) Catechismus over het Burg . Regt . Amst. bij
C. G. van der Post.
170
Lennep, (J van) Onze Voorouders . hide D. Amst. bij P .
Meter Warnars .
377
De Bouwkunst . bij denzelfden.
645
Leonhard, (K. C. von) Geologie . 1-3de Aflev. Amst. bij
G. J. A Be~erinck.
631
Liernur, (J. G.) Leerrede. Haarl . bij d C. Kruseman. 615
Limburg Brouwer, (P. van) Histoire de la civilisation des
Grecs. etc. Tom. Y. Gron. chez W . van Boekeren . 307
Limburg Brouwer, (P. van) Handboek der Grieksche Mythologie. Gron. bij W. van Boekeren .
636
Linde, (A van) Broederhaat en Wraakzucht. III D. Amst .
bij J. M. E. Meter.
652
Littrow, (J. J) Chorographie. 'sGravenh. bij de Gebr.
van Cleef.
728
Lodesteyn, (J van) Leerrede . Zierikz. bij P. de Looze . 7
Loon, (.A J van) Nieuwe Tooneelen uit het Strafregt .
Amst . bij J. C. van Kesteren.
466
Loke, (J. J.) Handboek voor Notarissen. Iste en Ilde St .
Breda, bij Broese en Comp .
117
Los, Pz. (G.) Oudoom Ernst . Dordr. bij van Houtry-ve en
196
Bredius.
.
bij
J.
B.
Lulofs, (B. H.) Zamenspr. van Erasmus. Gron
331
Wolters.
Kakographie . Gron. bij J. Oomkens. 503
Luhlink Weddik, (B. T) Bloemlezing uit ff. Luther.
410
Amst . bij G. Portiele.
Chronologische
Verzameling
der
Wetten
Luttenberg, (G.)
enz. Zwolle, bij W. E. J Tjeenk Willink .
315
N.
Mauve, (W. C.) Vraagboekje enz . Haarl bij de Wed. .
101
Loosjes.
Masson, (M.) De haat eener Moeder . II D. Awst. bij M.
556
f . Binger .
,Aleerten, (A. B. van) Uitspanningsuren . Sahoonh . bij l
E. van Nooten .
7
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R E G I S T E

R.

Mensert, (W.) Betoog ter overweging enz . Amst . bij C. G .
Sulpke.
714
Meyboom, (L. S. P .) Commentatio Theologica . Gron.
apud J . B . Wolters .
569
Meyboom, (L. S. P.) Leerrede . Gron . bij J. Oomkens. 675
Meyer, (G . de) Gedachtenisrede aan wijlen A
A van der
Rott
.
•b
ij
Mensing
en
van
Westreenen
Hoop, Jr .
. 566
Michaelis, (H . C.) L. .Annaei Senecae etc . Harl. apud
V. Loosjes.
21
Moens ., (P.) Verhalen en Gedichten . Koev. bij D. H. van
der Scheer.
520
Mioulet, (A. D . J) Hot Godsdienstig Onderwijs in de lagere Scholen . Rott . bij Mensing en van Westreenen . 710
Mblhuyzen, (P. C.) De Geschiedenis van Ruth . Dev. bij
A. J. van den Sigtenhorst.
160
.Momus en Satyr . Gorinch . bij A. van der Mast .
47
Muller . (H.) Jeugd en detgd ; of hot voorbeeld der Kinderen op Rozendaal enz . Haarl . bij de Wed. A. Loosjes, Pz.
727
.Muurling, (WW..) Leerrede . Gron . bij J. Oomkens.
578
N.
Nagedachtenis (De) van S. 'Stratingh, Ez. gevierd . Gron .
bij J. Oomkens.
462
Nassau, (H. J.) Vlugtige Gedachten . Assen, bij T. J. van
Tricht .
507
Natuurlijke Geschiedenis voor de j<eugd enz . Dordr. bij van
Houtrqve en Bredius .
141
,Meander, (A) Hot Leven van Jezus enz . II D . Gron . bij
W. Zuidema .
609
Nichten (De) Haarl. bij A. C. Kruseman .
133
Nieuwe Ontdekking ! ! ! Amst. bij Nayler en C° .
679
Noothoorn, (A E. van) Fransche Charaden enz. Utr . bij
J G . Andriessen .
196
.Nork, (T.) Hot bestaan van Geesten . Gron . bij P . S. Barghoorn .
545

R E G I S T E

R.

0.

Officio Judicis. (De) Edid. J. J. L . van der Brugghen .
Sumt. apuyl J. Altheer.

170
Oordeel (Het) van eon Paus over de eenheid der R . C. Kerk .
Doesb . bij Kets en Lambrechts .
576
Ouwerkerk de Tries, (J. van) Het Godsdienstig Onderwijs
der Negerslaven enz . Amst. bij ten Brink en de Fries . 412
Overdenkingen aangaande de zoogenoemde Oogenpraktijk
enz. Gorineh . bij .4 van der Mast.
440
P.
Paaseijeren . (De) Tooneelspel . Dev . bij A J. van den Sig-

tenhorst.
703
Palm, (J. H. van der) Jesaias. III Deelen . 2de Dr. Rott.
bij van der Meer en Yerbruggen .
481
Palmedo, (U.) Bijdragen ter genezing der Longtering .
Amst . bij J. M. E. Meter.
212
Pantekoek, (J. M.) Oplossingen enz . Zutph. bij W. J.
Thieme .
221
Pape, (C. F. S.) Afscheidsrede. Doesb . bij Kets en Lambrechts. .
617
Pinto, (A. de) Handleiding enz . Iste en Ilde D. 's Hag . bij
J. Belinfante .
540
Pol, (H.) Algemeene Geschiedenis. Iste St . Amst. bij J.
Miller.
80
Poll, (J van de) Verzameling van Wetten en Besluiten .
bij denzelfden.

117

Poortugael, (D. J. den Beer) Verhandeling over de ligchamelijke opvoeding enz . Doesb . bij Kets en Lambrechts.
106
Portefeuille (De) met Platen . Schoonh. bij S. E. van N00ten .
520
Prins, (J.) De Kerkhervorming een zegen van God . Amst .
bij S. J. Prins .
391•
Proeve over de Geloofswaarheden . 's Hag . bij H. P . de
Swart.
62

R E G I S T E R..
Proeve van Onderzoek enz . Amst . bij S. J. Prins.
309
Puschkin, (A) De Geyangene op den Kaukasus . 's Hag. bij
W. P. van Stockum.
127

R.
Rad~s, (A) Dijbelsch Huisboek Vide St. Doesb. bij Kets
en Lambrechts .
203
Rambonnet, (J. J.) Leerrede . Kamp . bij K van Hulst. 392
Reddingius, (J. H.) Leidraad voor Armbesturen . Gron . bij
J. Oomkens,
315
Regtsgeding van Mevr. Lafarge. 's Hag. bij K. Fuhri. 22
Rehburgh, (W. van) August . Amst. bij J. M. E. Meter . 422
Republikein (De) van Port-Natal . Amst . bij P. J. IV. de
Pos.
334
Ribe, (I. de) Doreslaar. II Deelen . Amst. bij G. Portie je.
469
Richard, (C.) Tante Pontypool . II Deelen . Gron, bij M
Smit.
726
Riedel, (H.) Algem . Gesch . van de Volken enz . IIde D .
Gron. bij JY van Boekeren.
403
Rochemont (De) en Bischoff, Beschr. der Ridderorden .
YI-XVIIIde Aflev. Amst. bij J da Cunha en C°. 406
Roorda, (T.) Proeve van Javaansche Poezie . Amst . bij G .
T. N. Suringar.
229
Roskes, (H. T.) Proeve enz . Gron. bij R. J. Schierbeek . 370
Roy, J. J. Le) Bedenkingen enz. 's Hag. bij de Erven
Thierry en Mensing .
246
Het hooge aanbelang enz . bij dezelfden .
246
De Wijsbegeerte naar vorm en inhoud .
Gron . bij R. J. Schierbeek.
525
Royaards, (H. J.) Geschied. van het Christendom in Nederland. Utr
, bij R. Natan .
663
Rutgers van der Loeff. Adres aan do Synode . Gron. bij
J. Oomkens.
577
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S.

Salomon, (G, .) Gedachten en Wenken enz . Leid . bij C. C.
van der Hock .
350
Sandra, (E.) Ontwerp om Amsterdam van zoet water to
voorzien . Amst . en 's Hag. bij Gebr. van Cleef.
Ill
Schlosser, (F. C.) Gesehiedenis der XYIIZde Eeuw, enz .
IIIde D . Gron . bij 1?. van Boekeren .
298
--- IYde D.
bij denzelfden .
447
~--Yde D.
bij denzelfden .
589
Sclunid, (C.) Thimotheus en Philemon . bij denzelfden . 697
Scholten, (IV) Redevoeriag . Delft, bij H. Koster. 617
Sckoone, (.~f G. van) Proportie van het Menschelijh Ligchaam . Amst . bij JJ"eytingh en van der Haart,
551
Schoppe, (A) Schildcringen . Leyd . bij D. du Mortier en
Zoon.
702
-- .
Christelijke Verhalen voor de beschaafde
Jeugd. Haarl . bij de Wed. A Loosjes, Pz .
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PREDIIKER ONS LEERT.
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D och de mensch is niet alleen een wezen , dat voor 's levens vreugd en 'slevens leed zeer gevoelig is, en onder het
genieten en dragen van dezelve hoogst belangrijke pligten
heeft te vervullen, maar hij is ook een maatschappelijk
wezen. Duizenderlei en onverbrekelijk zijn de banden,
waarmede hij aan alle zijne natuurgenooten in 't algemeen,
en aan sommigen nog meer in 't bijzonder is gehecht.
Hoogst belangrijk zijn dan ook de pligten , die hij in dit
opzigt te vervullen heeft. En ware wijsheid mag het heeten , zoo men geleerd heeft zich jegens anderen op de regte
wijze te gedragen. Welaan, laat ons ook hier 's Predikers
raadgevingen hooren.
De ware wijze stelt dan allereerst het gezellige leven op
den hoogsten prijs. En kan dit ook anders? Gezelligheid
is immers een grondtrek der natuur; en wie zou wijs mogen hecten, die aan hare stem ge}Ioor weigert? Neen, de
eenzaamheid moge hare genoegens opleveren , alleen liet
gezellige leven is geschikt, om alle onze redelijke en zede.
lijke vermogens in werking en tot rijpheid te brengen. Het
levert tevens de reinste genietingen en het uitgestrektste
nut op; en wie wijs wil genoemd worden, zal de eerste
waarderen en van het andere een regt gebruik zoeken te
maken. Immers, de Prediker zegt het teregt: Beter zin

twee dan één , want hun is de loon huns arbeids zoet.
Want wanneer zij vallen, de een kan den ander oprigten; maar wee den eenzamen, die valt, en er is geen
tweede, om hem op te rigten! Ook waar twee te zamen
liggen, verwarmen zij elkander; maar die alleen is, hoe
zal hij zich verwarmen ? En indien men den éénen zou
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kunnen overweldigen, twee zullen daartegen bestand zin,
en een drievoudig snoer wordt niet ligt verbroken. (IV:
—12.) Wij zien er dus uit, dat het echte levenswijsheid
is, om, benevens de genoegens des gezelligen levens, ook
nog meer bijzonder die der vriendschap en, der liefde te
zoeken. Wie toch zou, zonder dwaas te zijn, het gezelschap dier twee vriendelijke leidsvrouwen weigeren , en
zijnen weg alleen vervolgen op deze onherbergzame aarde?
Al verder: de ware wijze draagt een gevoelig hart met
zich om voor het lijden der menschheid. Er is voor hem,
benevens den tijd om te lagchen, ook een' anderen om te
veeenen. En gelijk hij zich gaarne in het huis der maaltjf den begeeft, om anderer vreugde door het genot der
vriendschap te verhoogen, zoo is bij niet minder te vinden
in het hlaaghuis en in de woning des rouwgeklags. (VII:
1..4.) Iiet is zijn wellust, tranen te droogen, en daartoe
zijne tranen met die der lijdende menschheid te vermengen. Ja, zoo diep gevoelt hij zich door haar leed getroffen, dat hij , met den Prediker, (IV: 1 , 2) wanneer hij
alle onderdrukkingen beschouwt, die onder de zon gepleegd worden, en tranen der onderdrukten, en niemand,
die hen vertroostte, en aan de zijde der onderdrukkers
magt, en niemand, die wraak van hen nam, de dooden
gelukkig zou roemen, die reeds stierven, boven de levenden, die nog levend zin, ware het niet, dat hij wist,
hoe God het is, die den zondaar moeite en zorgen geeft.
(II: 26".)
Van daar dan ook , dat hij , als warm menschenvriend,
verre is van alle karigheid en bekrompenheid. Hij wept
zin brood uit in waterrijke streken. (XI: 1.) Daar hij
weet , dat , waar het goed vermeerdert, ook diegenen ver
eten , ( V: 10) of dat vaak een vreemde-merdn,iht
het verslindt, (VI: 2) zoo is hij wars van alle nijd, gierigheid en baatzucht. En verre is hij van het bestaan van
hem verwij4erd, die geld en rijkdom liefheeft, omdat hij
weet, dat de zoodanige van geld en inkomsten niet ver
wordt. (V: 10.)
-zadig
Eindelijk , zijn geheele omgang met anderen is gekcn-
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merkt door wijze en noodzakelijke bedachtzaamheid. Hij
is niet haastig tot drift of toorn, en weet, dat geduld beter
dan hooghartigheid is. (VII: 8, 9.) Al ziet hij, dat geringen in hooge eereposten geplaatst worden en vermogen
laagte blijven ; al ziet hij slaven op paarden , en-deni
koningen als slaven over den grond gaande, (X: 6, 7)
toch verzet hij zich niet, omdat hij weet, dat die een kuil
graaft er vaak zelf in valt. (vs. 8.) Hij weet te zwijgen,
waar het noodig is, omdat men aan veelheid van wooiden de stem van eenen dwaas erkent. (vs. 2.) Hij vloekt
geenen Koning, zelfs niet in zijne slaapkamer, (X: 20)
maar verlaat evenmin vreesachtig zijne plaats, wanneer
vorstelke toorn zich tegen heia verheft, (vs. 4) en neemt
het koninklijke bevel steeds in acht. (VIII: 2.) Getrouw
en bedachtzaam in het beloven , belooft hij liever niets,
dan dat hij beloven en niet betalen zou. (V: 4.) Evenmin

boven mate regtvaardig en wis , als goddeloos en dwaas,
(VII: 16, 17) weet hij in alles het juiste midden te bewaren, en strekt alzoo, in den vollen zin des woords, ten
sieraad van zijnen kring, ten zegen voor zijnen tijd.
En wanneer wij nu nog eindelijk de aandacht vestigen
op het werk, den mensch op aarde toevertrouwd, dan
zien wij , dat ook hier wijsheid noodig is; en van den Prediker willen wij dus ook hoeren , hoe de ware wijze de
taak, hem opgelegd, volbrengt.
Hier behoort al terstond, dat hij zich de bezwaren, die
zich altijd opdoen, en die of zijnen ijver verflaauwen, of
den gelukkigen uitslag zijner pogingen in den weg staan,
niet ontveinst. Iaat heil heeft de mensch, zoo vraagt hij
somtijds, van al zijnen arbeid, dien hij arbeidt onder dc
zon ? (I: 3.) Ik moet dien achterlaten aan een mensch ,
die na m j wezen zal. Ik weet niet, of deze wis of dwaas
zal zin, en echter zal hij .heer zin over alles, wat ik
met zooveel moeite bearbeid. (II: 18, 19.) Met moeite
volbragte en met voorspoed bekroonde arbeid berokkent
ons vaak nijd van onzen naasten , en eindelijk allen gaan
naar dezelfde plaats; wat heeft dan de mensch van zijnen arbeid? (IV: 4.) Teleurstelling, miskenning, tegen2
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werking, en eindelijk eene plaats naast den dooden dwaas,

of naast het gedierte des velds, waar voor hem geen loon
meer is, en, gelik aller werken, liefde, haat en ijver
ook Z ne gedachtenis spoedig is vergeten. (IX:-zucht,o
1-6. II: 15, 16.)
Doch zou hij nu daarom den moed opgeven? Zou het
's Predikers bedoeling zijn, dat de mensch in werkeloosheid en moedelootheid zijne dagen zou doorbrengen? Neen,
niet Sverige getrouwheid vat de ware w ijze de levenstaak
aan. Hij weet het, eerlang gaat hij henen naar het graf.
die tijd is onzeker; maar is dezelve eenmaal daar, dan is
daar , geene wisheid, noch werk , noch wetenschap , noch
verzinning; en daarom , alwat z ij ne hand vindt om te
doen, h ij doet het met al z ij ne raagt; (IX: 10) den ganschen dag werkt hij • ijverig voort, eer de nacht hem overvalt, en gelijk hij zijn werk zóó aanlegt, dat hij het noodzakelijke vóór het nuttige, en dit weder vóór het aangename verrigt, zoo is hij niet minder met gezette vlijt bezig,
en zaait zin zaad des morgens en onttrekt.z ij ne hand des
avonds niet; (XI: 6) hij laat zich niet door omstandigheden
afleiden , maar door beginselen besturen: want hij weet,
dat die op den wind acht geeft niet zaaen, en die op
de wolken ziet niet Inaaijen zal. (XI: 4.)
En opdat zijn werk des te gelukkiger slage, neemt h
al verder., tot alles den juisten t ijd waar. Idij weet liet,
dat niet elk oogenblik tot iedere bezigheid geschikt is ,
maar dat voor alles een bestemde tij d is, en eene gelegenheid voor alle onderneming onder den hemel. Elke bezigheid heeft dit met eene andere gemeen , en de Voor
zelve heeft dit zoo beschikt : immers , zij heeft-zienghd
ieder ding zóó gemaakt, dat het slechts schoon is in z ij
ijd. (1II: 1 -11.) Wordt niet deze opmerking van-net
den wijzen Prediker door geschiedenis en ondervinding
bevestigd? Tijd is de voorwaarde van alle menschelijke
daden, ontwerpen en lotgevallen. Wij leven in den tijd.
Slechts door denzelven komt alles tot ontwikkeling , bloei
en wasdom. En niets, wat groot en goed is, kan, om
tot rijpheid te komen , de hulp van den tijd ontberen. Het
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i6 moeijelijker, dan men denkt, van en tot alles den regten tijd te kennen; en echter onbedenkelijk veel hangt
hiervan af, dewijl het meeste in de wereld slechts, op
tenen bepaalden tijd verrigt wordende, gelukkig slagen
kan. Het is de ware wijze, die deze kunst verstaat. hij

wacht de kwade dagen en lustelooze jaren des ouderdoms
niet af, om aan z ij nen Schepper te gedenken; maar hij
doet dat in de dagen zij ner jongelingschap. (XII: 1.) Hij
weent niet, wanneer het tijd van lagchen is, en zwijgt,
wanneer het geen tijd is van spreken. Zoo wordt hij voor
smartelijke teleurstelling bewaard , omdat bij geene vruchten zoekt op den tijd, dat hij eerst bloesem zou kunnen
vinden; en geene plannen doorzet op het tijdstip , dat voor
derzelver ontwikkeling nog niet rijp mag heeten.
Eindelijk : hij houdt zich overtuigd , dat werkzaamheid
enkel tot genot ijdelheid is, en •laat zich daarom door hoogere beginselen besturen. Vervalt hij er ook al somtijds,
met den Prediker, toe, om zich groote werken te stichten,
zich een' schat van zilver en goud te verzamelen, en zich
alleen in zinnelijk genot te baden, weldra moet hij echter
bekennen, dat een oogenblikkelijk en oppervlakkig genot
al zijn deel van dit werk, en dat ook dit alles ij delheid en
geesteskwelling is. (II: 1-11.) En daarom geeft hij aan
zijne werkzaamheid edeler rigting en hoogere wijding.
Kennis te verzamelen, die hem hooger opleidt, is zijne
keuze. (XII: 9.) God te vreezen en z ij ne geboden te bewaren, wordt zijn alles; (vs. 13) en ontvangt hij hier ook
het loon zijner godsvrucht niet, kan hij hier, bij de ongelijke lotsbedeeling en vergelding, niet altijd de bedoelingen eener wijze Voorzienigheid doorgronden, toch weet
hij, dat het alleen hun wél zal gaan , die God vreezen en
ontzag koesteren voor Zane tegenwoordigheid. (VIII: 12,
13.) Ziet dan zijn oog geen' anderen lichtstraal meer, met
vast vertrouwen blijft zijn blik gevestigd op eene andere
wereld; en het beroep blijft hem over op die regtbank,
waar God alle werk in 't gerigt zal brengen, en alwat
verborgen is, het z ij goed, het z ij kwaad. (XII: 14.)
1I. Zoo heb ik dan getracht, M. II., u zoo volledig
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en beknopt, als mij bij den rijkdom des onderwerps mogelijk was , het beeld der echte levenswijsheid , voor zoo
verre als het ons uit den Prediker mogelijk was, voor te
stellen. Mij dunkt die voorstelling moet ons reeds overtuigd hebben van het hooge belang dezer zoo onontbeerlijke kennis, en slechts weinige woorden zullen er noodig
zijn, om u nog nader hiervan te overtuigen, en u, wederom op grond van 's Predikers verklaringen, het antwoord
te geven op de vraag : is zulk eene levenswijsheicl hoogst
begeerlk? — Het zou bij den eersten opslag kunnen
schijnen, als vond de Prediker inderdaad weinig voortreffelijks in haar bezit, vooral ten aanzien van het lot, dat zij
den mensch aanbrengt. Immers hij sprak tot zichzelven :
Wat het lot des dwazen is, dat kan ook mij bejegenen :
wat baat het mij dan, zooveel wijzer te zin geweest? (II:
15.) Maar weldra komt hij hiervan terug, en leert ons ,
hoe deze w jsheid den mensch voor verleiding bewaart, in
het licht doet wandelen, werkzaam maakt tot heil zijner
natuurgenooten, en, in den vollen zin des woords, aan
hare bezitters het leven schenkt.
Dat de echte levenswijsheid baren beoefenaar voor ver
bewaart, wordt ons door den Prediker uitdrukke--leidng
lijk geleerd. W jsheid, zegt hij, is voor den w jze grooter
sterkte, dan tien bevelhebbers in eene vesting. Waarheid
moge het zijn, dat geen mensch op aarde zoo deugdzaam
is, dat h j goed doet en nooit zondigt; echter zal h j, die
God vreest, dit gevaar ontgaan. (VII: 18-d2ß.) En wat
de Prediker hier leert , dat bevestigt de ondervinding. Of
is niet elke afwijking van het regte spoor tevens d4vaasheid
ie achten; en is niet ware levenswijsheid hier het beste behoedmiddel ? Medgezellen op 's levens trouwelooze zee
wat leert ons met goeden wind en gunstig tij uit te zeilen?
wat doet ons den regten koers houden en in de onverwrikte vuist het geslingerde scheepsroer knellen? wat bewaart ons, om op bank en klip te verloopen en have en
leven te verliezen ? wat doet ons de noordster steeds in het
oog houden en dreigende gevaren trotseren? Het is levenswijsheid, M. H., die nimmer verlegen laat, nimmer
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bedriegt, nimmer ontzinkt. Zij doet ons 's levens zee veilig
bezeilen en 's levens stormen doorstaan, en voert ons eenmaal, zonder dat wij hebben behoeven af te zwerven, op
veiliger ree, in behouden haven binnen.
En zou zij het dan ook niet zijn, die licht over het levens
verspreidt, en den mensch leert, zich in allen gevalle-pad
op de regie wijze te gedragen ? Zoo althans oordeelt de
Prediker er over. Hij hield de wisheid voor zooveel uit

dan de dwaasheid, als het licht uitnemender is-nemdr
dan de duisternis. Immers de w ijze heeft oogen in zijn
hoofd, maar de dwaas gaat in de duisternis daarhenen?.
(11: 14, 15.) Reisgenoten langs 's levens baan! wat zal
onzen voet voor struikelen bewaren? wat zal ons, wanneer
het donker is om 'ons heen, gerust ell veilig doen henen gaan? wat zal ons over hobbelige streken henen helpen, en
gapende afgronden doen mijden , en het doel onzer reize
gelukkig doen bereiken, zoo het niet deze wijsheid is? Zij
maakt ons geschikt voor elke betrekking, waarin wij hier
op aarde zijn geplaatst. Haar raad in rnoeijelijke gevallen,
haar bestuur in twijfelachtige zaken, hare stem bij het zwijgen van elke andere komen ons immer te stade. Immers ,
gelijk de Prediker zegt, het hart des dwazen moge ter

Winer slinkerhand zin, dat des wizen is hem ter regterhand; dat is, het wijst hem in alles het regte spoor; hij
heeft in zijne levenswijsheid' den besten gids en raadsman
immer bij zich.
Mag ik er al verder niet bijvoegen , dat hij, die echte
levenswijsheid bezit, daardoor het werktuig wordt in hooger hand tot heil z ij ner natuurgenooten? De Prediker
althans had het gezien, dat in eene kleine, weinig volk
stad, door een groot koning aangevallen en omsin--rke
geld, een arm, wis man opstond, die dezelve verloste
door zijne wisheid; en , schoon geen mensch z ner meer
gedacht, had h ij toch bij zichzelven gezegd: Wijsheid is
beter dan heldenkracht; wisheid is beter clan krijgswapenen. (IX: 13-18.) En is niet hetzelfde nog heden ten
dage het geval? Ach! wij allen zijn dwazen en kortzigtigen ; maar toch behaagt het vaak hooger Wijsheid, door
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onze gebrekkige kennis, wanneer zij slechts sprank is van
Haar licht, anderen te verlichten, te helpen en te verblijden. Vanwaar die, hooge verecring, die ten allen tijde
aan die weinigen ten decle viel, die den naam van ware
wijzen mogten dragen ? Was dezelve niet de bijtendste
satyre des menschdoms op zichzelf, en tevens de onpartijdigste hulde, aan hunne weldadige verdiensten gebragt?
Elke ware wijze is het zout der aarde, is een geschenk aan
den grooteren of kleineren kring, waarin hij leeft, oefent
onberekenbaar zegenrijken invloed, en verspreidt licht,
warmte en vruchtbaarheid, even als de zon, rondom zich.
Eindelijk zegt de Prediker: Dit is het uitnemende van

wetenschap en wisheid, dat z ij haren bezitters het leven
geeft. (ViI: 12.) Inderdaad, eerst het leven van den
waren wijze mag leven heeten. Het is overeenkomstig met
zijne waarde als mensch. Het verheft hem hoog boven al
het geschapene rondom hem. Zijne levenswijsheid geeft
hem den smaak voor,, en het genot van het reinste geluk.
Zijne levenskrachten zijn verhoogd , zijn levenslust is ver
zijn levensdoel is helder in het licht gesteld. Zoo-ed€l,
leeft hij oneindig meer dan anderen, die hun aanzijn hier
beneden doorsluimeren en wegdroomén. Zoo rijpt de levenswijsheid in hem tot vatbaarheid voor hoogere kennis en
volmaking. En wanneer bij , aan dc hand van deze
vriendelijke leidsvrouw, eenmaal zijne bestemming gelukkig
zal hebben bereikt, dan zal hij het in volle kracht ervaren, dat zij haren bezitters het leven geeft.
III. Mij is overig, dat ik met een kort woord u nog des
Predikers antwoord doe hooren op de laatste vraag: Is

deze levenswisheid verkr ijgbaar; en op wat w ijze?
j Des Predikers ervaring antwoordt ons hier vooreerst,
dat de verkrijging van echte levenswijsheid hoogst moeijeljk
is. Hoort hemzelven spreken! Dit alles heb ik met w ij sheid beproefd: ik zeicie, ik wil wis worden, maar ziet
zij weis nog zeer verre van m ij : wat ver af is, en diep,
zeer diep ligt, wie zal dat vinden ? (VII: 23 , 24.) En
is het niet vaak op dezelfde wijze gegaan met velen, die
naar wijsheid zochten ? Tot wijsheid wordt vereischt, dat
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men het ware wezen der dingen weet te kennen en te
waarderen ; maar hoe mocijelijk valt het in deze wereld
der verschijnselen, zich boven allen schijn , die bedriegt,
te verhefen! hoe vaak wordt men integendeel door dezelve
begoocheld en weggesleept! En waarom blijft de nagedachtenis van ware wijzen en edelen zoo lang in het geheugen van tijdgenoot en nakomelingschap ? Is het niet
ook daarom , omdat zij zeldzaam en weinig in getal waren?
Evenwel, M. H., mocijelijk moge het zijn tot levenswijsheid te geraken, onmogelijk is het niet. Immers, 'sPredikers voorbeeld en geschrift leeren ons dit overtuigend.
En vraagt gij , hoe hij tot die levenswijsheid gekomen was;
voorzeker langs geenen anderen weg dan dien van langdurige, naauwkeurige en onpartijdige opnierkzaam.heid op de
wereld en de menschen. Ilij sloeg een' vorsehenden blik
op alles, wat er onder de zon geschiedt; en volgens zijne
eigene getuigenis onderzocht hij gedurig. (XII: 8.) En
ziet daar dan ook den weg, die nog tot levenswijsheid
leidt! Voorzeker, men moet de menschen en de wereld
meer dan oppervlakkig hebben gadegeslagen, men moet
een' diepen blik hebben geworpen in de geheimste schuilhocken van het hart, om altijd te weten , hoe zich te gedragen. Men moet vrij wat maskers hebben onder de
oogen gezien,. en door vrij wat valschen schijn hebben weten henen te dringen, om het leven, ontdaan van allen
valschen tooi en bedriegelijk klatergoud , in deszelfs ware
gedaante te kunnen beschouwen. Hebben wij dit niet gedaan, wij zullen het ontbrekende in de zoo dikwijls gebruikte spreekwijzen: liet leven is een — de mensch is
geboren orn te — nimmer kunnen invullen; en kunnen
wij dit niet , hoe kunnen wij dan immer levenswvijsheid
verkrijgen ?
En hiermede is naauw verbonden een ander middel , om
tot levenswijsheid•te geraken , een onaangenaam , maar
echter zeer heilzaam en gemakkelijk le bekómen middel;
ik bedoel grievende teleurstelling. 0, zoo lang wij ons
baden in het genot, en geen hooger geluk kennen dan te
eten en te drinken en van goeder harte vrolijk te zijn , hoe
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verre zijn wij dan van levenswijsheid verwijderd! Neen,
vaak is er een gevoelige schok noodig, om ons uit dien
droom te doen ontwaken , en alleen uit smartelijke teleur
wordt die overtuiging geboren , die de grondslag-steling
van alle levenswijsheid uitmaakt : Ijdelheid der ijdelheden;
't is alles jdelheid, ! Vandaar dan ook, dat verder gevorderden op den levensweg althans in de gelegenheid zijn,
om een' rijken voorraad van levenswijsheid verkregen te
hebben. Immers het is onmogelijk, eenen langen tijd hier
beneden te hebben verkeerd , zonder dat men door rampen
wijs heeft hunnen worden ?
Door naar de zoodanigen getrouw te luisteren , (en ziet
daar een nieuw middel u herinnerd) zullen wij dan ook het
best die moeijelijke levenswijsheid leeren. liet is beter
zelf het scherp verwij't der wizen te hopren, zegt de Pre-

diker , dan te luisteren naar liet gezang der dwazen.
(VII: 5.) En wie zou meer regt hebben op onze achting
en op ons vertrouwen, dan zij, die wij als ware wijzen en
grijs door ondervinding leerden kennen? Er zijn, ja,
onleerzamen, die jaren lang de levensschool bezoeken, en
zonder vrucht de lessen der ondervinding hooren, en zon
privaatlessen van bijzondere onheilen ere-dernutog
rampen ontvangen ; maar toch, zal de mensch immer wijs
worden, zoo moet hij het althans wezen, wanneer hij zes
zeventig jaren bereikt. Die dan nog een oningewijde-tigof
bleef in de hoogere kunst des levens, leert dezelve nimmer. Aan hen dan gewillig het oor geleend, die ons in
jaren en ondervinding verre overtreffen. Iiet is ook daarom, M. H., dat ik, toen ik over levenswijsheid spreken
wilde, meende niet beter te kunnen doen , dan u de lessen
en opmerkingen van een' man te doen hooren , die in zijn
geheele geschrift toonde, niet alleen grijs van hairen, maar
ook grijs in ervaring te zijn.
Met vrijmoedigheid voeg ik er nog, als een laatste middel tot verkrijging van echte levenswijsheid, op 'sPredikers gezag, dit bij : Levenswisheid is onafscheidel ij k
van echte Godsvrucht, en is eene gave Gods. God te
vreetsen, en z ne gebeden te bewaren, daft is des men•
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schen alles. .Aan den mensch, die goed is voor zin
aangezigt, geeft God kennis en vreugde en wijsheid.
(Xli: 13. Il: 26.) Zoo spreekt de Prediker; en die zich
wereld en dc ware levenswijsheid kent, zal in-zclven,d
dit laatste gezegde nog wel iets meer zien dan een Hebreeuwsch spraakgebruik, volgens hetwelk alles, ofschoon
dan ook in een' oneigenlijken zin, van God wordt afge.
leid. Neen , M. H. , zal de levenswijsheid eene echte , regt
bruikbare zijn, zij moet dan cone hoogere ,- eene godsdienstige, en (waarom het regte woord hier niet genoemd ) eene
Christelijke levenswijsheid wezen. Eerst dien onderscheidt
zij zich van sluwe geslepenheid, die ten kwade zooviel als
ten goede wordt aangewend. Eerst dan wordt zij meer
dan moreel overwigt , waardoor men zwakke zielen en
wankelende omstandigheden weet te leiden. Eerst dun,
wanneer eerbied voor God de bron onzer wijsheid is, wordt
niet alleen ons verstand verlicht, maar ook ons levensbeginsel gereinigd , ons levensgenot veredeld , ons geduld tot
onderwerping, onze welwillendheid tot liefde, onze arbeid
tot voorbereidingsmiddel voor edeler werkkring verhoogd.
Ik eindig, M. H., met den hartelijken wensch, dat ons
leven voor de verkrijging dezer wijsheid niet verloren zij,
maar door vele van bare uitnemendste vruchten gekenmerkt worde! Heil onzer dan! want het is deze wijsheid,
die niet alleen van boven komt, maar ook naar boven leidt.

HET SOCIALISME, OF HET JONGE ENGELAND.

H

England has always had its school of
infidelity.

et . Soeialismus in Engeland heeft de strekking, om
alle grondslagen der bestaande kerkelijke en burgerlijke
gemeenschap omverre te werpen. Die ri;ting, gelijk do
beginselen, van welke zij uitgaat, is dus in regelreten
strijd met haren naam. Het meest antisociale stelsel, dat
de wereld ooit kende, wil liet zoogenaamde Soeialismus
vestigen. Het is clan ook hierom vooral, dat het betet-
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kenis heeft gekregen, en dat het de openbare opmerk.
zaamheid tot zich heeft getrokken. De rigting, welke het
heeft, is wel noch nieuw noch cenig; een Engelschman
alleen kan er a new system of philosophy in vinden ; maar
nieuw en eenig, vreemd, ja wonderbaar is het toch, dat
het Socialismus juist den laagsten stand der maatschappij
tot den kring zijner werkzaamheden heeft gekozen; dat het,
eene geheele hervorming van alle menschelijke betrekkingen zich ten doel stellende, deze van onderop begint, en
dat het zijne bemoeijingen met eene stoutheid en vastheid
doorzet, welke blind zijn voor al de groote hinderpalen,
welke het van alle kanten in den weg staan , en niet afgeschrikt wordt door al de mislukkingen en teleurstellingen , %Yelk'e het tot hiertoe heeft ondervonden.
Tot leus, als 't ware, heeft het Socialismus den naam
van eenen man gekozen, die sinds meer dan het vierde
van eene eeuw bezig was, om, naar zijn begrip, in het
groot te algemecnen nutte iets goeds tot stand- te brengen ,
en die gewis ook iets beters tot stand gebragt zoude hebben, wanneer met zijne talenten eene goede en veelzij
beschaving ware gepaard gegaan, en hij even wijs-dige
en vroom, als stout en ondernemend ware geweest. RoBERT OWER, een rijk Fabrikant in Schotland, een man
van practisch verstand en van welwillende gezindheid ,
maar geheel zonder theoretische kennis en ook zonder
ware vroomheid van gemoed, ergerde zich aan de verbazende ongelijkheid, welke er overal bestaat, maar bijzonder in Engeland, waar de hoogste rijkdom tegen de
diepste armoede scherper overstaat, dan in eenig land ter
wereld, in de verdeeling van de goederen en geneugten
des levens. Eene voorname oorzaak van die ongelijkheid
meende hij te vinden in het thans zoo algemeen heer
concurrentie(competition), waardoor-schendijtmav
de menschen, in plaats van elkander naar vermogen te
helpen en te ondersteunen , als benijders tegen elkander
overstaan, en alleen werken, om de een den ander vooruit te komen en ten koste van elkander zich te verheffen.
Daarin meende hij de bron van alle tegenwoordige men-
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sehelijke ellende te hebben gevonden. Als het beste middel , om die bron te stoppen , beschouwde hij het beginsel

van weérkeerige ondersteuning en gemeenschappel/ke
werkzaamheid, (system of union, of cooperation) volgens
hetwelk de arbeider niet, als ware hij • een bloot werktuig, met een gewoon dagloon wordt afgezet, maar tot
een zelfstandig deelgenoot wordt gemaakt van de g.eheele
winst, welke de arbeid opbrengt. Dit beginsel bragt hij
het eerst in werking bij zijne eigene fabrijk te drew-Lanark bij Glasgow. Hierbij nam hij ook, nevens de zorg
voor de uitwendige, de inwendige welvaart der arbeidende
klasse zeer ter harte, en was hij bijzonder 'bedacht op de
verbetering van het schoolonderwijs (*). Zijn plan, met
gematigdheid voortgezet, gelukte zeer goed, en de inrigting van owEN wekte de opmerkzaamheid niet alleen van
.Engelsehen, maar zelfs van buitenlanders, die dan ook
naar dezelve onderzoek deden. Zijne groote rijkdommen
verschaften hem den toegang tot de kringen der Aristocratic. Na den tweeden Par schen vrede werd hij zelfs
te Londen aan de verbondene Souvereinen voorgesteld.
Toen later Keizer N I C O L A n s Engeland bezocht, ging hij
ook naar de fabrijken te Lanark; en o W E N werd kort
daarna medelid van de Akademie te St. Petersburg. Het
welgelukken der eerste onderneming had nogtans het nadeelige gevolg, dat OWEN, die nu er niet aan twijfelde,
of zijn plan zou ook in veel wijderen omvang uitvoerbaar
,

(*) Eene belangrijke schets van hetgene, dat o W E ft's
voorganger, zijn schoonvader DALE, voor de godsdienstige
behoeften der arbeiders in zijne fabrijken gedaan heeft, vindt
men in een' brief van GRANT aan den beroemden W I L B E RFORCE. (Correspondence of W. WILBERFORCE, ed. by his

Sons, 2 Vol. London 1840.) Omtrent 2000 menschen waren
daar werkzaam, en daaronder 500 kinderen uit Armgestichten. Tot onderrigt van die kinderen hield AALE 18 onderwijzers. Dat OWEN in den beginne niet ongelukkig in zijne
onderneming slaagde, had hij meer te danken aan het
navolgen van zijnen voorganger, dan aan het in praktijk
brengen van zijne eigene denkbeelden.
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zijn, het ten eenemale overdreef, en op het denkbeeld
kwam , om het regt van particulier eigendom en alle onderscheid van standen te doen ophouden. Naardien hij
hierdoor met alle burgerlijke verordeningen in strijd moest
geraken, en dien strijd ook niet schroomde, zoo was het
niet vreemd, dat hij spoedig nog venen stap verder ging,
en ook de godsdienstige grondslagen van maatschappelijke
vereeniging bedreigde. Hij erkende namelijk in deze de
verheffing en de heiliging van alle maatschappelijke beschaving; maar juist die beschaving, zoo als zij thans is,
beschouwde hij als de oorzaak, waardoor het menschdom
tot den afgrond des verderfs was gebragt.
Ondertusschen bleven alle bemoeijingen van OWEN, hoe
hij ze ook doorzette, te vergeefs bij alle Europesche Staten. Geen' van dezelve kon hij voor haar belangstelling
inboezemen. Daarom wendde hij zijn oog naar Amerika,
dat land der toekomst. Hij hoopte aldaar voor de zaden,
welke hij zocht uit te strooijen , eenen welgeschikten grond
te zullen vinden, waar geen onkruid van ingewortelde
vooroordcelen eerst behoefde uitgeroeid te worden. In
1828 werd hij door den Hertog VAN WELLINGTON aan
de Zaakgelastigden der Britsche Regering te Mexico en
te Washington aanbevolen. I1ij verkreeg van de uiexicaansche Regering de vrijheid, om zijnebesehavende hand
te leggen aan de destijds nog weinig ontgonnen provincie
Texas. Vermoedelijk dacht men toen nog weinig aan dc
godsdienstige theorie van OWEN, aan zijne bedoelingen
met opzigt tot de Godsdienst, daar deze ook destijds, in
vergelijking met zijne industriéle en philantropische bedoelingen , nog geheel op den achtergrond stonden. Ondertusschen moest OWEN voor deze aanbieding van het
Mexicaansche Gouvernement bedanken, omdat het hem
aangebodene terrein, hoe uitgestrekt ook zijne middelen
waren, toch te groot was, om hem de onevenredigheid
tusschen gene en deze niet te doen beseffen. IIij verkoos
liever, in het Westen van Noord— Amerika, in den Staat
Ohio, een stuk lands van zekeren ILAPP, een I/urtemberger, te koopen, en in eerie nieuw gevestigde kolonie,
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11Tew harmony, zijne socialistische hervorming tot stand
tè brengen. Hij had aldaar omtrent 800 personen om
zich verzameld. Als grondslagen van de nieuwe kolonie
werden gesteld Vrijheid en Gelijkheid. De werkzaamheden van den dag werden gevolgd door vermaken en drinkgelagen bij nacht. Op zondag werden voorlezingen gedaan over allerlei onderwerpen , behalve over — Godsdienst. Maar na verloop van een jaar ging de kolonie
te niet, daar de leden van dezelve, al spoedig de vrijheid
en gelijkheid moede, of haar overdrijvende, aanspraken
maakten , waaraan OWEN, wilde hij aan zijne grondbeginselen getrouw blijven, niet toegeven kon. Hij keerde
naar Engeland terug, waar hij in stilte begon te werken,
en men verloor hem uit het oog.
Bij het streven in Engeland onder de arme volksklasse — dat door de steeds toenemende Industrie wordt begunstigd -.- om door inspanning van eigene kracht voort
te komen in de wereld, heeft het nooit aan apostelen
ontbroken, die zich geroepen gevoelden , om de zaak der
armen zich aan te trekken. Daardoor ontstonden ondernemingen, zoo als die der Zaturdabavond- en PenningMagazij nen, welke ten doel hadden, de kennis en wetenschap der arme volksklasse uit te breiden. Zoo kwamen er ook Associatiën tot stand , welke de verlichting
der lagere volksklasse, bijzonder met opzigt tot maatschappelijke betrekkingen en inrigtingen, op'allerlei wijze
wilden bevorderen. De medeleden noemden zich $ocialisten. Onder hen werden vooral twee vereenigingen van
beteekenis, de Association of all Classes of all Nations
en de National Community Friendly Society, welke beide
al spoedig zich met elkander vereenigden, en zich The
Universal Community Society of Rational Religionists
noemden. Derzelver werkzaamheden bestonden in voor
welke iederen avond te Londen en in groote-lezing,
Fabrijksteden werden gehouden , over onderwerpen, die
de. staatshuishoudkunde , de Ggdsdienst en het dagelijksche
leven betroffen. Werklieden met hunne vrouwen en kinderen werden, tegen betaling van een klein entrégeld ,
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daarbij toegelaten. Ook verspreidde men kleine geschriften van gemengden inhoud. Aan deze vereenigingen sloot
zich OWEN aan, of liever zij vervoegden zich bij hem, toen
hare fondsen begonnen te verminderen. Het kon hem niet
moeijelijk vallen , al spoedig bij deze menschen de voorname man, en in hunne zaak, als 't ware, het beginsel
van leven en werken te worden. Daar hij reeds te voren,
in zijn denken en handelen, dezelfde vijandige rigting
had , als zij, tegen alle bestaande orde van zaken , zoo was
het hem zeer welkom , hier eenen kring te vinden , waarin
hij aan zijne inzigten en plannen ter reorganisatie der
menschheid (der lagere volksklasse) vrijen loop kon geven.
Het is hier de plaats , om het oog te vestigen op de fondamentele leerbegrippen van het socialistische stelsel. Deze moeten gekend worden, ten deele uit den zoogenaamden
Sociaalbij bel, een vlugschrift van een enkel blad in omvang, ten deele uit de Tijdschriften, welke als oranen
der ' partij uitkomen , zoo als: de Star in het Oosten (the
Star in the East) uitgegeven door HILL, en de nieuwe
zedeljke Wereld (New Moral JYorld) van FLEMMING, den
Secretaris van het Genootschap , waarin ook de eigene
schriften van OWEN, zijne voorlezingen namelijk, stuks wijze worden gevonden; voorts uit de talrijke en alom ver
Traktaatjes der socialistische Vereeniging. (*) Van-spreid
de practisch-industriéle zijde des systeems van OWEN heb(*) Tot de voornaamste geschriften van het Socialismus
mag nog gerekend worden te behooren: The Book of the
1Vew Moral World, bij R. owns, onlangs in het Hoogduitsch
vertaald, uitgegeven door FUR ST, in IVordhausen, 1840. Het
stelt de 5 onloochenbare daadzaken en de 20 wetten der menschelijke natuur, waarop bet rational system gegrond is, op
den voorgrond, en behandelt die vervolgens in 9 hoofdstuk
armoede aan denkbeelden of beperktheid van zin-ken.I
en droogheid van voorstelling is het onovertrefbaar. Voorts
behoort er ook nog toe: Community the only salvation of
man. The Holy Scriptures analysed, skewing its contradictions, absurdities and immoralities, by R. COOPER. (In
hooggin graad boosaardig en gemeen.) London 1839.
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ben wij tee voren reeds gesproken. hier zal het bijzonder
aankomen op den theoretischen of — bijaldien men in dit
geval deze uitdrukking gebruiken mag — religieus- zedelijken grondslag van hetzelve. Als grondslag van het geheel
schijnt men te mogen aannemen een Atheïsmus van de oppervlakkigste en ruwste soort. Ixet bestaan van God, als
persoonlijk en hoogst Wezen , wordt ronduit ontkend , en
niet alleen elke stellige Godsdienst , ware of valsche, maar
ook in 't algemeen elke betrekking tusschen God en den
mensch, tusschen Hemel en aarde, verworpen. » Bestond
» er ooit zulk een hoogste Wezen — zegt o w E N — dan zou
zich aan de menschen , zonder wolken en neve--»deht
zonder
geheimenissen, geopenbaard hebben. De
»len,
» Godsdiensten, welke onder de namen van BUDDHA, J E»HOVA, CHRISTUS, MOHAMED gesticht zijn, hebben
» slechts menschelijke wetten verbreid, welke in tegenspraak
» zijn met de eeuwige wetten der natuur. Ontleedt men die
» wetten, dan loopen zij uit op deze drie absurditeiten:
» Geloof aan mijne leeringen, zoo als die, door mijne Pries» ters , aan u verklaard worden ; gevoel zóó , als deze lee»ringen , overeenkomstig de verklaringen, welke de Pries» ters er van geven, u bevelen, dat gij gevoelen zult; be»loon mijne Dienaren er voor, dat zij zulke grondleeringen
» u inprenten." In den Sociaalbijbel leest men: » Alle
» vereering van eenen Oorsprong aller dingen, wiens eigen» schappen toch onbekend zijn, (want de mensch bezit nog
» geene genoegzame kennis van daadzaken , waaruit hij tot
» zulk eenen Oorsprong en tot diens eigenschappen besluiten
» kan) komt uit onwetendheid voort, en heeft niets ver
oogmerk. Bij zulk eene vereering kunnen-»standige
»de menschen onmogelijk tot verstandige wezens opgevoed
» en gevormd worden." Naardien derhalve het Socialismus
zich volstrekt met God niet bemoeit , zoo zou men kunnen
denken , dat hetzelve, bij de bewustheid eener Godheid ,
welke toch de menschen als aangeboren schijnt, schoon zij
ook ganschelijk onderdrukt of verloochend zij , hun eene
plaats zou aanwijzen, op welke zij boven de gewone menschelijke betrekking waren verheven (apotheoseren); maar
B
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dat is geenszins liet geval. In plaats van den mensch te
verhef en , vernedert het hem tot een wezen , dat volstrekt
en noodzakelijk aan allen mogelijken invloed der zinnelijke
wereld is onderworpen. De mensch is, volgens owan,
een met verstand begaafd dier,, (a reasoning animal) door
zijne natuurlijke gesteldheid gedwongen , om zin zinnelijk
gevoel als overtuiging, als waarheid en als eenige drijfveer
van zijne daden aan te nemen. Hij is een schepsel van
uitwendige omstandigheden, een speelbal van alle winden,
door opvoeding , gewoonte, omgang, behoefte en verlei
datgene geworden, wat hij is, eene levende machine.-ding
De aarde is zijn Paradijs, en het graf de eindpaal van zijn
bestaan. (*) Ten einde het genot van dat bestaan zich
niet te verbitteren, moet hij allen onnatuurljken gewetens-.
en doodsangst van zich verwijderd houden, en zich tevreden stellen met de kennis, dat hij, stervende, in het al
der natuur terugzinkt, om tot nieuwe stof voor nieuwe
vermenging en vorming te dienen. De mensch bezit het
vermogen niet, om de vrijheid van zijnen wil tegen den
aandrang van zijne zinnelijke natuur te doen gelden. Juist
dan zou hij onnatuurlijk handelen, wanneer hij zulks deed;
want de wil van den mensch is over 't geheel niets anders,
dan het resultaat van de ondervindingen van zijn ligchaam
en van zijnen geest , en deze zijn op hare beurt weder
slechts instincten der menschelijke natuur, welke ieder ge
te hebben of in zich op te nemen. Daarom be--nodzaktis
staat er voor den mensch boosheid noch zonde, maar alleen
kwaad (evil, only evil); en die leeringen , welke het te(*) D Ik leef — schrijft de zoon van o wE N — voor deze
wereld, omdat ik van geene andere wereld iets weet; en
ik wenschte, dat alle pogingen der menschen zich daartoe
» alleen uitstrekten, om den toestand van zichzelve en van
D kunne medemenschen hier op aarde te verbeteren, en dat
v alle hunne gedachten zich enkel bepaalden tot hetgene,
dat zigtbaar en kenbaar is. Wij zouden daardoor meer
ti tevreden en ook werkdadig welwillender zijn, dan ziekelijke inbeeldingen omtrent Gene toekomst aan de andere
zijde des grafs ons kunnen maken."
D
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gendeel stellen, zijn door onwetenden of door bedriegers
uitgedacht, door de laatsten om de groote menigte door
schrik in bedwang te houden. » liet denkbeeld, — zegt
owEN — dat men gewoon is aan het woord boos of zonde
» te hechten, is eene ongerijmdheid, die aan het brein van
» overspannen ranatieken haar oorsprong is verschuldigd; aan
»menschen., die met dc wezenlijke gesteldheid en de wet» ten hunner eigene natuur onbekend waren." Daarom is
dan ook, volgens hem en de zijnen , ieder individu niet
verantwoordelijk voor zijne.gezindheden, en alzoo ook niet
te prijzen of te beschuldigen; » want daar de mensch --.
zoo leest men in den Opstand der Bien, Revolt of the
Bees, een socialistisch Traktaat , dat overigens, niet zonder
scherpzinnigheid en welsprekendheid geschreven is — niet
»zelf zijn karakter vormt, zoo is het onregtvaardig, ja wreed,
»hem te willen vergelden, hem te willen straffen. Ilet is
niet in het vermogen van Genen roover,, zijne handelin» gen te besturen , naardien de beweegredenen , welke hem
»daartoe dringen, gegrond zijn in eene hem bijzonder
» eigene organisatie (his peculiar organisation) ; en derhalve
» moeten , ten gevolge hiervan , alle systemata van straffen
» en vergelden te eenemale wegvallen." (*)
Naardien deze begrippen en bedoelingen van bet Socialismus niet alleen met alle Godsdienst, maar ook niet alle
beschaving, ja met alle maatregelen van Policic in strijd
zijn en deze als bespotten, zoo ontstaat van zelve de vraag:
wat dan toch wel de band van verceniging zij, wat het
middel ter instandhouding van dien band wezen mag. en
wat denzelven tegen de poging ter ontbinding, die van
(*) Toen vóór eenigen tijd te Liverpool een moordenaar
werd teregtgesteld, beweerde een prediker, die tot het Socialismus behoorde, voor eene verzamelde menigte volks, dat
de Staat geen regt had, om dien mensch te straffen, daar deze,
overeenkomstig met zijne natuur, niet anders had kunnen
handelen. De eenige straf, waarvan OWEN te voren in zijne
kolonie gebruik maakte, wanneer het al te erg werd, bestond in verbanning van die medeleden, welke hij voor onverbeterlijk hield. Hoe antisociaal!
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buiten mogt komen, zal beveiligen, indien het althans bij
de Socialisten waarlijk ernst is, om cone Vereeniging, eene
Gemeenschap te stichten ? De Sociaalbijbel geeft het antwoord op deze vraag: »Zal er voor het menschdom ooit
» een gelukkige toestand plaats grijpen , dan moet ieder in» dividu van kindsbeen af in cone betrekking gesteld vor» den, welke hem liefde omtrent alle menschen en goed» hartigheid omtrent alle levende wezens inboezemt. Maar
»deze liefde en goedhartigheid zijn met onwetendheid,
»misdaad en armoede, welke noodwendig uit de tegen
maatschappelijke betrekkingen voortvloeijen , te-»wordige
» eenemale onbestaanbaar. Desniettemin is het mogelijk,
»deze hoogere gevoelens, liefde en goedhartigheid, der
» geheele menschheid, allen hare individus in te boeze»men." De wijze, waarop het Socialismus de oplossing
van dit vraagstuk wil beproeven, leidt tot de verbreking
van alle.die handen, door welke de menschelijke maatschappij als zoodanig bestaat; het staat regelreg in tegen
alles, wat heilig in dezelve is, en ademt vij--sprakmet
andschap en haat tegen 'het leven als echtgenooten en
familie. OWEN zelf is wel , in zijne vroegere geschriften ,
dit punt met stilzwijgen voorbijgegaan; maar later heeft
hij , in eene reeks van` voorlezingen , tien in getal, welke
onlangs in het licht zijn gekomen, zijne denkbeelden over
het huwelijk en over familiebetrekking breedvoerig ontwikkeld. Het huwelijk verklaren hij en zijne Medesocialisten
voor eene vloekwaardige instelling, voor eene onnatuurlij ke misdaad, voor eene misgeboorte van Hierarchie en
Despotismus, voor eene uitvinding an den Duivel, voor
de voorname bron van alle demoralisatie en van de grootste ellende. Een man tot de gemeenschap met ééne vrouw
en eene vrouw tot de gemeenschap met éénen man te bepalen, dat noemen zij Gene verschrikkelijke schennis van
de goede wetten der natuur (a horrid infraction of the
kind and genial laws of nature.) In plaats van eene ver
voor het geheele leven , moet men vrijheid heb -bindtes
om voor oenigen tijd het voorwerp zijner gemeenschap-ben,
te kiezen; en wat te dezen opzigte bij de dieren plaats
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heeft , dat moet voorbeeld voor dc menschen zijn. » Beide
» geslachten — zoo leest men in den Sociaalbijbel — moeten eene gelijke opvoeding, gelijke regten en dezelfde
»persoonlijke vrijheid hebben; hunne wederzijdsche ver
moeten voortkomen uit de algemeene s3-mpa--»bindtes
» thie van hunne natuur, waarbij geen kunstmatig onder» scheid (artificial distinction) behoort in aanmerking te
» komen. Alle kinderen moeten , als kinderen van het al» gemeen, (van de Vereeniging) ook gemeenschappelijk
» opgevoed en met de wetten hunner natuur tijdig bekend
» gemaakt worden. De menschelijke maatschappij moet niet
» uit bijzondere familiën bestaan , maar uit vereenigingen
»van mannen, vrouwen en kinderen, ten getale van 300
» tot 2000, naar gelange van de plaatselijke omstandighe» den. Zoodra de kinderen volwassen en in de natuurlijke
» grondbeginselen wèl onderwezen zijn, moet het bezit van
»bijzonder eigendom, dat nutteloos is, geheel ophouden."
Het bezittelijk voornaamwoord min, in den zin van min
kind, mine vrouw, min huis, behoort niet tot de spraak van
het Socialismus; want naardien de Vereeniging aanspraak
heeft op iederen individu, zoo hebben ook deze weêrkeerig
aanspraak op ondersteuning van de zijde der Vereeniging.
Met de opheffing van het bijzonder eigendomsregt staat de
grondregel, dat alle menschen in rang en stand gelijk zijn,
in noodzakelijk verband ; maar men is slim genoeg, om te
begrijpen, dat het vooralsnog niet noodzakelijk is, dat dit
geloofsartikel openlijk en sterk gepredikt worde.
Ziet daar de losse grondtrekken van een systeem, waar
wereld tot een aardsch Paradijs wil herschep--dormen
pen en aan de menschheid alle heil en geluk wil verschaffen (the only salvation for uzen) ! Men ziet, hoe ook hier,
gelijk zoo dikwijls elders, de uitdrukkingen en denkbeelden: natuur, verstand, vrijheid, menschelijke regten en
dergelijke meer, de hoofdrol spelen , en aangewend worden, om aan het grofste Materialismus ingang te verschaffen. (*)
(*) Zeer kenmerkende is de zameustelIing van de 12 voor
welke liet Socialis►nus de rnensclielijke wel--warden,v
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Wat nu den staat van het Socialismus betreft, het heeft
tusschen de zestig en zeventig afdeelingen of takken, welke
door geheel Engeland zijn verspreid, en gevestigd zijn in
groote Fabrijksteden, zoo als Birmingham, Manchester,
Liverpool, Leicester, maar ook in afgelegene landdistrikten , zoo als Wisbeach, Peterborough, en andere. Uit
deze afdeelingen worden afgevaardigden benoemd , die van
lijd tot tijd zamenkomen op eene plaats , welke daartoe
jaarlijks b_ij afwisseling wordt gekozen. Men zou deze afgevaardigden kunnen beschouwen, als het wetgevend lik
chaam van het Socialismus uitmakende. Het uitvoerend
bewind is in handen van een centraal bureau, dat te Birmingham is gevestigd , en van waar ook de meeste zendelingen ter verkondiging van het socialistische Evangelie in
de wereld uitgaan. De verspreiding van deszelfs leer geschiedt door zendingen, door openbare voorlezingen , welke
ook door vrouwen gedaan mogen worden, en door het ver
een onnoemelijk aantal van traktaatjes, welke-spreidnva
voorbeeldeloos goedkoop verkocht worden. Men is onbeschaamd en slecht genoeg, om deze traktaatjes in te naaijen
bij die van het bekende grooteBritsche Traktaatgenootschap,
ten einde dezelve aan iedereen , en ook aan geestelijken
van allerlei gezindheden, te doen toekomen. Elk lid van
het Socialismus betaalt wekelijks een' Eng. schelling aan
de kas der Vereeniging, waaruit de zendelingen bezoldigd
vaart afhankelijk beschouwt. Bovenaan staat the possession
of good organisation, physical, mental and moral, en daarop
volgt the power of procuring at pleasure whatever is necessary
to preserve the organisation in the best state of health, tot
welke categorie dan ook het vrije Concubinaat behoort. IIoe
fraai verschijnen dan de volgende: the inclination and means
of promoting the happiness of our fellow - beings; the absence
of superstitions, supernatural fears, and relief from the fear
of death; the utmost individual freedoanof action, waarmede
zal zamengaan pure charity for the feelings, thoughts and
conduct of all mankind. Wanorde in denken en in bepalen

van zedekundige begrippen, schijnt wel bij het Socialismus
tot the utmost individual freedom of action te behooren.
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worden met 30 zulke schellingen in de week. In de ge
bijeenkomsten , waartoe men te Manchester eene-wone
zaal voor de wetenschappen gebouwd heeft, worden de
aoogenaamde wetenschappelijke voorlezingen afgewisseld
met amuserend onderhoud van allerlei aard. Ilet bovengenoemde dagblad, the New Moral World, verhaalt het
volgende van zulk eene ;bijeenkomst te IVisbeach: » De
» muzikanten speelden in het begin en aan het einde eenige
»vrolijke stukjes; en het was waarlijk hoogstbelangrij'-k om
»te zien, hoe een zoo groot getal van schrandere koppen
» met diep gevoel naar de voordragt luisterden van grond »stellingen, welke, schoon met alle bestaande wellen en
» gewoonten der maatschappij in strijd, naar een' gelukkiger
» en voor alle standen verkrijgbaren staat van zaken heen »wijzen, niet die gezocht,moet worden daar boven de wol» ken in onbekende gewesten, maar die hier op aarde is te
»vinden. Hoe gansch anders gaat het in de woningen des
» bijgeloofs (in de kerken) , waar de zwarte gunstelingen
»van het,Heiligdom (the black minions of the shrines) de
» menschen, door schilderingen van vuur en zwavel , angst
»en schrik aanjagen, en slechts aan eenige weinige uit» verkorenen den toegang beloven in die onbekende gewes» ten daarboven !"
Zeer langen tijd heeft de socialistische sekte ongestoord
hare verkeerdheden voortgezet, en zij mogt zich verheugen, dat noch de Staat noch de Kerk van den Staat cenige
opmerkzaamheid op haar vestigde. Eerst vddr oenigen
tijd, toen ROBERT OWEN door Lord n1ELBOUeNE, bij
eene gehoorgeving der Koningin, aan haar werd voorges tel , werd men er opmerkzaam op gemaakt, dat zijne
leeringen eene algemeener verspreiding en ook een' meer
beduidenden invloed verkregen hadden , dan men te voren
had kunnen denken, althans gedacht had. De zaak kwam
in het Hoogerhuis ter sprake en gaf tot de levendigste debatten aanleiding. Toen namelijk de Socialisten , in Ja
BROUGHAM, den schrijver van
-nuarij1840,doL
het fameuze boek over de Natural Theology, een verzoek
hun sijstema lieten aanbieden -schriftenvodla ,
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trad de Bisschop van Exeter, Dr. PHILP0TTS, op met een
verzoekschrift tegen het Socialismus, dat door 4000 inwoners van Birmingham was onderteekend. Hij hield eene
lange en krachtige rede tegen het zedebedervend leeren en
handelen der Socialisten. Hij gaf eene uitvoerige schilde
bedoelingen van die men--ringvadet
sehen, en betoogde, dat het dringend noodzakelijk was,
dat de Regering zich met de zaak bemoeide. Hij stelde
voor, dat door het Huis aan de Koningin het verzoek zou
gedaan worden, om door eene Kabinetsorder de verspreiding van Godslasterlijke en zedelooze leeringen, het zij die
door mond of pen geschiedde, tegen te gaan, bijzonder
het Socialismus. Daar de Aartsbisschop van Londen, Dr.
B L O aI FI E.L D , en die van Canterbury hem ondersteunden,
hield hij zijn voorstel vol, en noch de tegenstand van Lord
Baoucnanz, die de eere van den achtbaren stichter en
hoofd der sekte, denHeer owEN,die door WIIBERFORCE
en CANNING vroeger zoo hoog was geschat, wilde handhaven, noch de bedenking van Lord MELBOURNE, dat
eene vervolging van speculative begrippen volstrekt nutteloos was, noch ook de voorslag van den Marquis vsic
LAND SD OW NE, om ten aanzien van het Socialisme te'doen,
zoo als het Fransche Gouvernement met opzigt tot het Simonismus gedaan had, en er zich niet ontijdig mede te
moeijen, omdat het wel van zelve ophouden zou te bestaan , vermogten er iets tegen. Het verzoek werd aan de
Koningin gedaan , en het Hoogerhilis ontving al spoedig
ten antwoord , dat zij deze gewigtige zaak zou laten onderzoeken , en dat de Lords en het geheele Rijk op haar
vast besluit konden rekenen, dat zij tegen alles, wat Godsdienst en goede zeden dreigde te ondermijnen , hare maat
zou nemen. Ten gevolge hiervan zond de Minister-regln
van Binnenlandsche Zaken aan de Lordlieutenants der
Graafschappen eene circulaire, waarbij zij werden -aangeschreven , om alle openbare verspreiding van zedelooze
schriften te beletten. 0 w E N heeft van zijnen kant, op den
2 Februarij, een Manifest in de nieuwspapieren geplaatst,
waarin hij , onder algemeene uitdrukkingen en met gewone
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aanprijzing van hetgene, dat hij bedoelt en werkt ten alge
beste, de grondstellingen van zijn sijstema bloot--men
legt, en zijn verlangen dringend te kennen geeft, om voor
het Parlement geroepen te worden , ten einde voor hetzelve
zichzelven en zijne zaak te verantwoorden. Toen , in
Augustus 1840, (kort vóór de sluiting van het destijds bestaande Parlement) de Bisschop van Exeter, ten gevolge
van eene ingediende Petitie, om de socialistische schriften
toch tegen te gaan, de schandelijke en verderfelijke zaak
der Socialisten weder ter sprake bragt, ontving hij ten laatste van den Minister van Binnenlandsche Zaken , van uit
de hoogte, dit scherpe bescheid: » dat de absurde leeringen der 0wenisten reeds lange der verachting en der vergetelheid zouden overgegeven geweest zijn, bijaldien de
onverstandige ijver van den Bisschop van Exeter en van
gelijkgezinde Prelaten niet had veroorzaakt, dat zij eene
zekere populariteit hadden verkregen."
Men ziet hieruit, hoe weinig genegen de Regering is, om
afdoende maatregelen te nemen in eene zaak, welke zij
meent voor niets meer te moeten houden, dan voor een'
strijd over de gevoelens van eene bijzondere sekte. Zij
gevoelt maar al te wel, dat zij aan den eenen kant geweldigen tegenstand zou ontmoeten, en aan de andere zijde
zelve zou verlegen zijn, waar te beginnen en waar te eindigen , bijaldien zij , in een land , hetwelk te allen tijde
een kweekhof was van allerlei sekten , en waar het geloof
van de eene in het oog van de andere als ketterij voorkomt , met het zwaard der wet eenen oorlog wilde beginnen tegen speculative meeningen en begrippen. De zaak
blijft dus ter bestrijding overgelaten aan de Kerk en hare
Dienaars. Ondertusschen zou het ook weinig baten , dat
men het verdervende vuur door debatten in het Parlement
zocht te blusschen. Het is genoeg bekend, dat de Socialisten alle redenen hebben, om zich over dergelijke debatten te verheugen , wanneer die te hunnen opzigte plaats
hadden. (*) Gelijk de pogingen van OWEN zich bijzonder
(*) Vandaar dat zij in eene hunner openbare vergaderin-
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tat de lagere volksklasse bepalen, zoo moet ook de Kerk,
wil zij het Socialismus met vrucht te keer gaan , aan die
lagere volksklasse een goed onderwijs in Godsdienst en zeden verschaffen. Zoo lang er ondertusschen over dit eenige
hulp- of geneesmiddel tusschen de hooge kerkelijke partijen
nog verschil blijft bestaan, heeft het Socialismus van dezen
kant, helaas, geen gevaar te duchten, en zal het door do
heerschende Kerk in zijn rustig beslaan niet gestoord worden. De Dissenters daarentegen hebben al spoedig begrepen , dat het hunne zaak was, hier werkzaam te zijn.
Het is bekend , dat hunne pogingen altoos en overal , meer
dan die der heerschende Kerk , ten nutte en beste van het
volk dienden. Tegen de socialistische bemoeijingen stel
zij over, Christelijke prediking, bijzondere zielzorge,-den
openbare voorlezingen voor het werkvolk, strijdschriften
en traktaatjes. De Christian Instruction Society, do
London City Mission en de Religious Tract-Society onderscheiden zich hierin door bijzonderen ijver. Men mag
het als een gunstig getuigenis voor deze ,pogingen beschouwen , dat tijdschriften , gelijk het Quarterly Review , dat
door den geest van de Oxfort-Tracts is aangestoken, do
bestrijding van het Socialismus van het standpunt der Dissenters voor nutteloos verklaren, naardien het Socialismus
niets anders is, dan een met de stoutste consequentie doorgezet Protestantismus!
Wanneer wij nu, ten slotte, het Owenismus met soort
treurige verschijnselen van onzen tijd vergelijken,-gelijk
zoo als met het Simonisnaus in Frankrij k, met de Rehabilitation des Fleisches in Duitschiand, dan is het niet
te ontkennen, dat in allen eenige verwantschap of overeenkomst is; schoon het Socialismus, misschien van Wege
de onbeduidendheid des geestes van den man, die aan het
hoofd staat en ook bijzonder het woord voert, volstrekt
niets van dat geniale heeft, waarmede de groote hoofden

gen liet voorstel deden, om, uit dankbaarheid, aan den Bis
Exeter, bij uitsluiting, tevergunnen, zijn' mijter-schopvan
in de nieuwe morele wereld te dragen!
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en sprekers der beide andere Vereenigingen deze als met
een' nimbus weten te omgeven. O w E N verstaat gelukkig
de kunst niet, om zijne materiéle belangen als in te kleeden in iets, dat spiritueel schijnt te zijn , en er alzoo eenen
indrukmakenden vorm aan te geven. Daarin was het vroegere Engelsehe .Dcïsmus hem vooruit. Bij zijne beperkt
geest en zin, waardoor hij wat waar en wat-heidvan
valsch is door elkander slaat, en bij zijne dwaze voorin
zijne grondbeginselen van algemeene-genomhidt
zamenwerking, maakt hij de Industrie, de kracht der Machines, tot zijne Godsdienst, en hij telt vermetel de hinderpalen niet, die hem in den weg staan, en welke hij in zijne
verblindheid ook niet eens overzien kan. Vergelijkt men
het Socialismus met het jonge Duitschland, dan moet men
erkennen , dat dc vijandige gezindheid van het eerste tegen
huwelijks- en familiebetrekking niet uit zulke zelfzuchtige, lage, vleeschelijke beginselen voortkomt, als die van
het laatste.

DE NEVA.
(Petersburg in Bildern und Skizzen von
Dresden und Leipzig, 1811.)

D

J. G. KOHL;

e Neva is de uitstrooming, waardoor het meer Ladoga (*)
zich ontlast, en haar water, dat in dit honderd vierkante
mijlen groote bekken het laatste overblijfsel van bergslof
heeft laten bezinken, komt zoo zuiver en helder als kristal
bij Petersburg aan. Het vormt een' stroom van weinige mij
lengte, en deszelfs naam, die thans door geheel de we--len
reld weêrgalmt, bleef duizende jaren lang in den nacht der
onbekendheid bedolven. Door de Finsche visschers uit den
omtrek gedoopt, goot deze vriendelijke riviernimf, ternaanwernood in de hutten der Ingren en Karelen bekend, de
geheele roemruchtige oudheid en de dadenrijke middeleeuwen door, eenzaam en onbezocht, hare golven dwars door
moerassen en donkere wouden in den Oceaan. 1iIildelijk laafde
(*) liet .IJs-meer.
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zij uit hare stroomkruik de kudden der rondom haar wonende
veehoeders, en voedde aan hare borst de vissehen, die slechts
leefden en opwiessen om zich onderling te verslinden. Aan
het uiterste eind van den orb is terrarurn verwezen, en de
gebrekkige schuitjes der sordi-dissivia gees Fennorum van T nc 1 T U s vriendelijk en geduldig op haren rug dragende, kon
zij onmogelijk vermoeden, dat zij tot eene zoo grootsche hestemming geroepen was, dat haar schoot de kiem van zoo
veel heerlijkheids in zich droeg, en dat uit hare kristallen
schaal nog eenmaal de magtigste Keizers van den aardbol
hunnen dorst zouden lesschen. Met kleine huiselijke aangelegenheden bezig, de morsige Finnen wasschende, de grondregten der Ingren en Karelen, die minst beroemde aller
volken, scheidende, hoogstens getuige van de gevechten
tusschen de ondernemende Noormannen en 1Vovogoroders, gevechten, wier wapenklank in Europa niet gehoord werd,
hoe kon zij verwachten, eenmaal de prachtigste aller Kei
armen te zullen omvangen ? Wie zou in-zerstdniha
staat geweest zijn, haar de schatten te voorspellen, welke
zij thans ontvangt en verzendt, de paleizen, die zich op hare
oevers als verdringen, de drijvende zeekasteelen en wereldomzeilende koopvaarders, die thans in grooter aantal hare
golven doorsnijden, dan vroeger schuiten en bootjes?
De Neva heeft, even gelijk de Narowa, de Woxen, de
Kgnmmend en al de overige uit binnenmeren voortkomende
Finsc/ie rivieren, en verschillende van de morsige, geelachtige wateren van het noordelijke Duitschland en van Polen,
als ook geheel anders dan de zwartachtige en roskleurige
stroomen van het zuidelijke Russische steppenland, een wonder schoon, klaar, min of meer groen schijnend water, het
naast gelijk aan dat van den Rijn,- waar hij uit. de ijsgrotten
der Alpengletschers naar buiten stroomt. Eene mijl van haren mond deelt zij zich in vier armen, de groote en kleine
1Veva en de groote en kleine Nevka. Deze hoofdarmen splitsen zich vervolgens in eene menigte neventakken en kanalen, en vormen op deze wijs, bij het uitstroomen in zee,
eenen Archipel van eilanden, op welke het schoone panorama van Petersburg zich ontvouwt. — In zooveel betrek
als eene rïvier slechts immer eene stad kan bevoor--kinge,
deelen, bevoordeelt de h era de aan hare oevers gestichte
residentie. Uit de binnendeelen des lands voert zij den overvloed der provinciën aan, en brengt spijs, voeder, kleeding
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bijeen. Aan haren mond ontvangt zij de heerlijkste voort
kunstvlijt, en draagt ze tot in-brengslduitache
de paleizen der grooten. Zij vult den Petersburgeren, die
slechts dezen éénen schoonen watervliet, en behalve dezen
ook niet eene enkele heldere bron of put bezitten, hunne
bekers met eenen verfrisschenden dronk. Zij kookt hunne
spijzen, brouwt hun de liefelijkste koffij en thee. Zij kweekt
de visschen voor de tafels hunner gasten. Ja zij verrigt voor
hen het geringste slavenwerk, wascht hun linnen, en, zich
in menigvuldige kanalen door de straten verspreidende, rei
zij hunne riolen. Men behoeft, zich dus niet te verwon -nigt
.dat het 1Veva -water tot onderwerp aan de dagelijksche-dern,
gesprekken der Petersburgers dient, en dat deszelfs kritiek
en lof bij hen even zoo gedachten en tongen bezig houdt,
als die van het zeewater de in hetzelve levende en zwevende
schippers, of die van den Nijl de Egyptenaars. Hierover
behoort men zich des te minder te verwonderen, daar zij
hun niet altijd vreugde verschaft, maar ook dikwijls nood en
lijden berokkent, daar zij niet zelden hunne tuinen verwoest, hunne huizen beschadigt, ja zelfs hun gansche bestaan bedreigt, hetgeen, trouwens, gelijk wij zoo straks
zullen zien, niet de schuld is van de Neva alleen.
De strenge noordsche winter slaat, helaas ! de Neva -nimf
bijna gedurende de helft des jaars in ijsboeijen, zoodat zij
slechts zes maanden lang hare weldaden in derzelver gansche
volheid kan uitdeelen. Eerst in het begin van April, zelden
reeds in het laatst van Maart, zijn hare wateren warm en
krachtig genoeg, om den ijsmantel, die hen bedekt, te doen
openscheuren. Met ongeduld haakt men naar dit oogenblik ;
en naauwelijks hebben de vuile ijsschotsen, bij het voortschuiven, den gladden waterspiegel der rivier zoo ver ontbloot, dat eene boot de noodige ruimte kan vinden om over
te varen, of het geschut der vesting verkondigt, door zijn
gebulder, deze blijmaar aan de bewoners der hoofdstad. Ter
zelfder tijd, het mag dag zijn of nacht, stijgt de Kommandant der vesting, met al de eereteekenen van zijne waardigheid bekleed en door zijne officieren verzeld, in eene prachtig versierde gondel, om naar het tegenover liggende paleis
des Keizers te varen. In eenen grooten, schoonen beker van
kristal schept hij het heldere Neva- water, om het, als eerste
en schoonste gaaf der rivier, in naam der lente, den Keizer
over te brengen. Hij berigt zijnen heer, dat de magt des
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winters gebroken is, dat de wateren weder vrij zijn, en dat
men weldra eene blijde scheepvaart hopen mag; toont hem,
als eerste waterzwaan, zijne aan den oever liggende gondel,
welke hij behouden heeft overgebragt, en reikt hem den
beker met Neva-water, welken de Vorst op de gezondheid
zijner residentie ledigt. liet is het best betaalde glas water,
dat ergens op den geheelen aardbodem gedronken wordt;
want, overeenkomstig het gebruik, geeft de Keizer aan den
Kommandant zijnen beker met goud gevuld terug. In vorige
tijden kreeg hij dien letterlijk gestreken vol met dukaten;
doch, daar allengskens deze lentebekers in grootte toenamen, zoodat de Keizers steeds meer water te drinken en
meer goud te betalen hadden, werd eindelijk de som op 200
dukaten bepaald, die den Kommandant toegeteld worden.
Voorzeker nog altijd een keizerlijk loon voor eenen dronk
waters!
liet Neva -ijs geraakt tegen het eind van den winter, wanneer reeds menige warme dag op deszelfs oppervlakte gewerkt heeft, in eenen eigenaardigen, brossen toestand. IIet
lost zich namelijk op in eene menigte dunne ijsstaafjes van
een' duim over het kruis en zoo lang als het ijs dik is. Deze
staafjes, uit welke de ijsvloer alsdan bestaat, hangen ten
langen laatste zoo los aan elkander, dat men zich volstrekt
niet meer op het ijs kan wagen. Waar geene sneeuwkorst
deszelfs oppervlakte bedekt, zinkt men met den voet door
el-dik ijs, alzoo men een aantal dier staafjes naar beneden
drukt. Groote, op het drooge liggende ijsschotsen, die naar
den uiterlijken schijn nog digte, hecht aaneenhangende massa's vormen, versplinteren, bij de geringste aanraking met
eenen stok, in eene menigte glazen zuiltjes en staafjes.
ICeeds verscheidene weken derhalve vóór den verwachten
ijsgang wordt alle rijden op de Neva verboden. Hier en daar
ontstaan groote gaten in den ijsvloer, en op deszelfs oppervlak verzamelt zich troebel sneeuwwater. De geheele ijs
aanvankelijk, door sleden en voetgangers verle--vlakte,di
vendigd, regt aanlokkelijk zich vertoonde, wordt thans tot
een' hinderenden last, en men wenscht zoo spoedig mogelijk
van deze nuttelooze en morsige korst ontslagen te zijn. Menigmaal heeft men weken lang het schoonste lenteweder,
en evenwel ligt de Neva nog onbewegelijk vast. Over het
algemeen werkt de zon rnet zoo oplossend en vernielend op
haar ijs, als regen en wind. héne enkele duchtige regen-
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bui, over welke de Petersburgers dan ook omstreeks dezen
tijd steeds eene groote blijdschap aan den dag leggen, werkt
meer dan drie dagen zonneschijn. Gewoonlijk ligt de ijsvloer zonder eenige beweging, tot dat een paar winderige
en regenachtige dagen invallen. Het onbedriegelijke teeken
van den op handen zijnde ijsgang is het verdwijnen van alle
opperwater. Zoo lang er nog water op het ijs staat, al is
het ook zoo diep, dat de paarden hier en daar bijna zwemmen moeten, waagt alles nog den overgang; doch verdwijnt
het opperwater, zoo is zulks een bewijs, dat het ijs overal
de oevers heeft losgelaten, en tevens zoo sponsachtig geworden is, dat het opperwater overal heeft kunnen doorzijpelen.
Gewoonlijk gaat de Neva tusschen den 6 en 14 April,
ouden stijl, (18 en 26 nieuwen stijl) los. Het meest gebeurt
zulks op den öden, te weten in de honderd jaren tienmaal,
zoodat men steeds een tegen tien kan wedden, dat de ijs
dezen dag beginnen zal. De laatste ijsgang der-ganop
Neva viel op den 30 April (12 Mei), eenmaal in honderd jaren,
de vroegste op den 6 Maart, mede eens in honderd jaren,
voor. Doorgaans zet zich het ijs der Neva in het midden
van' November vast, het meest op den 20sten dier maand,
te weten negenmaal in eene eeuw. In het jaar 1826 vroor
de rivier eerst den 14 December toe, en in het jaar 1805
reeds den 16 October.
Een merkwaardig tijdstip is dit losgaan der Neva. Alles
is vol verwachting daarop, want alles heeft er belang bij.
De kooplieden zien er met verlangen naar uit, omdat menige
handelsspeculatie van het vroeger of later openraken der
rivier afhangt; de timmerlieden en daglooners, omdat er bij
het slaan der bruggen wat voor hen te verdienen zal komen; de voorname dames, omdat, wanneer de Neva en
de Kroonstadter zeeboezem vrij van ijs zijn, de Lubecker
stoomboot niet lang draait, zich met nieuwe modes uit Parijs en alle andere nouveautés aan te melden; de hoekverkoopers en geleerden, omdat nu het verstandelijk verkeer
met Europa weder begint, en zij alzoo vernemen kunnen,
welke geschriften gedurende het winterhalfjaar in het licht
gekomen zijn; de inlandsche zieken of aan heimwee lijdende
buitenlanders, omdat nu de wegen naar de baden en naar
het zuidwestelijke Europa weder openstaan. In dezen tijd
loopen de gesprekken te Petersburg slechts over de eenige
vraag, of de Neva tegen Paasch- zondag of Paasch-maandag
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zal opengaan, en voor het eene of het andere geval worden
de grootste weddingsehappen gedaan. In 1836 was te Petersburg een man, die voor eiken dag, van den eersten
tot den 17den.April, eene weddingschap had aangegaan,
eene daarvan zelfs ten beloope van 8000 roebels. Daar nu
het ijs dat jaar vrij lang bleef liggen, had zijn kassier genoeg te doen, om al de vervallende posten te innen.
Nadat de schoone stroomnimf den geheelen winter door in
hare ijsbanden gelegen heeft, biedt hare bevrijding het liefe
schouwspel, wanneer dezelve bij helder, aangenaam-lijkste
weder plaats heeft, en zij, den morsigen mantel afwerpende,
met lagehend oog uit haar bed naar boven ziet, en zich in haar
watervlak de paleizen weder spiegelen. Aan de schoone Nevaoevers verdringen zich alsdan, door het kanongebulder derwaarts gelokt, de wandelaars, om de rijk vergulde gondel
van den Kommandant te zien aankomen; en naauwelijks is
zij behouden aan de kaai van het winterpaleis geland, of
oogenblikkelijk ziet men den stroom met honderden van booten overdekt, om de afgebrokene gemeenschap tusschen de
onderscheidene eilanden te herstellen.
Wel is waar is deze eerste, als door eenen tooverslag bewerkte, gedaanteverwisseling meestal niet van duur; want
gemeenlijk is het slechts het naaste, bij Petersburg gelegene
Neva -ijs, dat aldus met eenen ruk wegdrijft, en eerst later
volgt het bovenijs, hetwelk nog eenige malen de spiegel
zijne schotsen stoort en de vrije ge--vlaktenhwrm
meenschap afbreekt, ja lang, dikwijls verscheidene weken
lang, duurt nog de voorbijtogt der talrijke scharen uit het
Ladoga -meer. De oppervlakte van dit meer bedraagt honderd vierkante mijlen; en moest deze geheele ijskorst langs
de ongeveer eene werst breede en niet zeer snel stroomende
.Weva afkomen, zoo zouden daartoe, volgens eene niet zeer
moeijelijke berekening, niet minder dan twee geheele maanden vereischt worden. Het meeste ijs smelt dus natuurlijk in
het meer zelf; niettemin komt er nog genoeg in den bevrozen vorm langs de rivier naar beneden, om menigmaal haren
mond in het meer te stoppen, en bij tusschenpoozen los te
breken. Daar ondertusschen de Petersburger schuitenvoerders aan den ijsgang gewoon zijn, zoo gaat hunne scheepvaart desniettegenstaande voort, en men heeft alsdan mengmaal het opmerkelijke schouwspel, midden in de fraaije residentie, nevens zich, op de voorbijdrijvende ijsschotsen, de
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spaanders en krullen te zien aankomen, welke de Fin in
den winter, bij zijnen arbeid op het ijs verstrooid heeft, of
ook sleden, of wel het lijk van eenig arm paardje, hetwelk
in hetzelfde saizoen op de baan verongelukt is. Daar het ijs,
ter plaatse waar deszelfs oppervlakte druk bereden is ge
aan elkander kleeft, zoo komen somwijlen-worden,vast
lange stukken van den Ladogaër winterweg aandrijven. De
uitwatering der Neva ligt ongelukkiglijk in den achtersten
hoek van den Finschen zeeboezem, die hier als het ware
een' kleinen naauwen zak vormt, verholen. In dezen zak,
de golf van Kroonstad, houdt het ijs gewoonlijk nog veel
langer stand dan op de Neva zelve, zoodat, wanneer ook
reeds de lente het land is begonnen toe te lagchen en zich
in het schoone Neva -water spiegelt, de geweldige massa's
ijs de zee nog gesloten houden.
Ten gevolge dezer ligging gaat de Petersburger haven
later open, dan die van menige andere, hooger noordwaarts
op gelegene steden der Oostzee, vermits het groote binnenmeer achter Petersburg en de enge zeeboezem vóór hetzelve
het evenzeer onaangenaam belemmeren. Hebben nu einde
vervelende ijsschotsen uit rivier, meer en zee zich-lijkde
opgelost en verloren, dan haasten zich de schepen, die reeds
in de Zond hierop wachteden of op de Oostzee kruisten,
om de Keizersstad te bereiken. Het eerste zeil, dat op de
Neva aankomt, wordt met onbeschrijfelijk gejuich begroet_
Het trekt aanzienlijke premiën en kan op groote winsten rekenen. Meestal is het met china's appelen, modewaren, manufakturen en andere zoodanige goederen geladen , naar
welke het ijdele Petersburg met het meeste ongeduld ver
betaalt voor dezelve eenen prijs, die de waarde-langt.Ne
dubbel en driedubbel overtreft. Is nu eenmaal, met het
eerste schip, een begin van handel gemaakt, zoo verschijnen er weldra meer, en op dezelve volgen met uitgespreide
vleugéls de vloten der Zweden, Engelschen, Nederlanders,
Hanzeaten en Amerikanen. Alles gaat ras in dit land der
plotselinge overgangen en tooverachtige gedaantewisselingen. Op beweginglooze doodstilte volgt het woeligste leven.
De honderd natiën van Europa komen, op hooggewimpelde
schepen, van den zeekant aangetogen, en van de boven
broze houtvlotten en ruw getimmerde schuiten,-rive,op
de volken en waren van het binnenland. De tot nog toe
in de voorraadhuizen opgestapelde landsproducten komen in
JIENGELW..1842. No. 1.
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beweging en gaan naar alle landen uit. De oorlogsvloot,
die reeds lang met hare uitrusting bezig was, loopt uit tot
vreedzame togten en oefeningen op de Oostzee, en stoom
bruisen, boodschappen brengende en halende, onder-schepn
liet uithijgen van hunnen zwarten adem, de schoone stroom
neder, waar nog onlangs een zeehond naanwe--banope
iijks ruimte vond om lucht te scheppen. Elke dag, elk
uur brengt nu iets nieuws, iets schoons, en de onttoovering van het verstijfde ijspaleis is volkomen.
De Russen hebben er zich aan gewend, eene ontzettende
menigte ijs in hunne huishoudingen te verbruiken. _Al hunne
dranken koelen zij gaarne met ijs, verkwikken zich aanhoudend met bevrorene frititsappen, die den geheelen zomer
door op de straten hunner steden te koop geboden worden,
en drinken niet alleen ijswater, ijswijn, ijsbier, maar ook
zelfs ijsthee, daar zij, in plaats van klontjes suiker, stukjes
ijs in het theekopje werpen. Hun korte, maar verbazend
heete zomer zou alle ligt bederfelijke eetwaren in gevaar
brengen, bijaldien niet de winter hun het middel leverde,
om de ontbinding, welke door de warmte bespoedigd wordt,
te stuiten. IJskelders zijn daarom in geheel Rusland iets
onontbeerlijks; elke huishouding heeft dezelve noodig, en
niet alleen bij de burgers in de steden, maar ook op het
land bij de boeren, vindt men deze overal. Te Petersburg
telt men nabij de tienduizend zoodanige kelders. Men begrijpt ligt, dat het niet weinig inheeft, zulk een groot aan
kelders van de vereischte hoeveelheid ijs te voorzien.-tal
Voorzeker is het geen te hoogen aanslag, wanneer men aanneemt, dat elke dezer 10,000 kelders omstreeks 50 sledevrachten ter vulling noodig heeft. De visch-, vleesch- en
kwasverkoopers of anderen, die soortgelijke neringen drijven, hebben niet zelden zoo groote kelders, dat verscheidene honderd vrachten voor hen niet toereiken. De bierbrouwerijen, branderijen enz. verbruiken ontzettende hoeveelheden ijs. Uit dien hoofde worden er dan ook jaarlijks
500,000 vrachten uit de Neva gehaald, en dit is nog als een
minimum te beschouwen. Zeker kan men het jaarlijksch
verbruik der Petersburger bevolking, door elkander gerekend, op eene sledevracht ijs per hoofd begrooten. IJs is
de waar, welke men in het midden van den winter het meest
ziet vervoeren. Lange treinen van sleden, met ijsschotsen
beladen, stijgen uit de Neva naar boven, en vele duizend
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menschen zijn op al de armen der rivier aan liet werk, om
dit koude produkt uit het water te halen.
De wijs, waarop men bij het uitbreken van het ijs tewerk
gaat, is de volgende. In de eerste plaats reinigt men de
oppervlakte van het ijs van de daarop liggende sneeuw, ten
einde men er de gedaante der uit te breken stukken zuiver
op kunne afteekenen. Daarna meet men een groot parallelogram af, en hakt de grenslijnen van hetzelve met de bijl
in het ijs. Door middel van evenwijdige strepen deelt men
vervolgens deze vierkante ruimte, naar derzelver lengte, in
smalle strooken, en deze strooken wederom , door kleine
dwarsstrepen , in eene menigte kleine vierkanten van- de
grootte eener schots, zoo als zij juist voor de slede past.
Na dezen voorbereidenden arbeid begint nu het losmaken van
het groote parallelogram uit de gezamenlijke massa van het
rivier-ijs, hetwelk geschiedt door met de bijl geheel in het
rond eene diepe voor of groeve uit te hakken. Daar het ijs
gewoonlijk anderhalve à twee ellen dik is, verdwijnen de
gebukte werklieden eindelijk geheel in hunne groef, even
als in een bergwerk. Natuurlijk moeten zij op deze wijs
onder hunne voeten nog een ijsvlies overlaten, juist dik genoeg om hen te dragen; hetzelve wordt naderhand doorgestoken. Wanneer nu aldus het parallelogram uit deszelfs
verband is losgemaakt, valt het vervolgens gemakkelijker,
hetzelve in de afgeteekende strooken te splijten. hiertoe
plaatst zich op iedere streep eene rij van werklieden, die
op de maat, allen te gelijk, hunne zware ijzeren ijsbrekers
op de getrokkene linie instooten. Wanneer dit meermalen
geschied is, alsdan brengt de sterke, op dezelfde linie plaats
hebbende trilling der indringende ijswiggen eindelijk spleet
en breuk op deze streep te weeg. Op de drijvende strooken
springen dan enkele arbeiders, en scheiden dezelve, al stootende, met minder moeite in de kleine, door dwarslijnen
aangewezene parallelepipedons. Om de drijvende schotsen
gemakkelijker op het ijs te brengen, vormen zij in hetzelve
eene soort van helling, daar zij het dikke ijs naar den kant
der opening schuin weghakken. 11Ien hakt, om de houvast
te hebben, een paar gaten in den bovenkant van elke schots,
slaat er groote ijzeren haken in, en nu stijgt, onder een vrolijk hurrah geroep, de schoone, heldere, groenachtige kristalkl.omp uit het water naar boven. Het JVeva -ijs is smaragdC2
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groen, of schijnt zulks ten minste des winters te zijn, wanneer het op de witte sneeuw ligt; hierbij is het uiterst digt,
zonder blazen of scheuren. In lange rijen zet men nu de
in voorraad gezamelde ijsblokken rondom de bijt, en levert
dezelve af aan de slepers, die een paar dezer geweldige
stukken op hunne slede pakken, zelf op dien konden troon
plaats nemen, en ,al zingend er mede de stad injagen. Geen
onvermakelijk tijdverdrijf is het, deze bijna ontelbare ijs
Neva te bezoeken, en de Russen bij dit werk,-breulnopd
waar zij zich zoo regt in hun element gevoelen, gade te slaan.
In de kelders worden de ijsklompen regelmatig op elkander gestapeld, en ter wederzijden groote muren daarvan opgetrolcken. In deze muren hakt men vervolgens allerlei banken en nissen uit, om melk, vleesch enz. te gemakkelijker
in deze koele uitholingen te kunnen plaatsen. Zoo handelt
men namelijk in de kelders, waar eenigzins op orde gezien
wordt. Algemeener en nationaal te noemen is de gewoonte,
om de schotsen slechts in den kelder te werpen, met de bijl
in stukken te hakken, en in alle hoeken vast zaam te stam
zou kunnen denken, dat deze verbrijzeling voor-pen.M
de vastheid en den duur van-het ijs nadeelig zou zijn; doch
dit is geenszins het geval. Integendeel vriezen, na eenigen
tijd, al de ijssplinters, wanneer zij op deze wijs digt in elkander gestampt worden, door hunne eigene koude, tot eene
oenige vaste massa zaam, waarop nu de waren, welke men
goed houden wil, worden nedergezet. In deze kelders smelt
het ijs niet ligt, en verteert meer door uitdamping dan door
afsmelting. De Russen zijn aan deze ijskelders zoo gewoon,
dat zij niet begrijpen, hoe zonder dezelve eene huishouding
bestaan kan; en hunne huisvrouwen geraken in de grootste
verlegenheid, wanneer zij bemerken, dat zij gedurende den
winter geen ijs genoeg voor haar huisgebruik hebben opgedaan, en zien moeten, dat haar voorraad ten einde loopt.
Alles zamengenomen kan men aannemen, dat, den aanleg
der ijskelders medegerekend, het ijsgebruik de stad Petersburg jaarlijks zeker op twee à drie millioenen roebels te
staan komt ; eene uitgaaf, welke onze steden niet kennen.
(]Iet vervolg hierna.)
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IETS OVER DBE AFBEELDING VAN DEN DUIVEL MET EL'rI' STAART.

D

e Schrijver van de Verhandeling over het booze wezen
in het bijgeloof onzer natie (*), de Heer A. NIEIIMEIJER,
zegt in de Nalezing daarvan, bl. 110: e Na het voorlezen
van de schets dezer Verhandeling, ter vervulling eerier
spreekbeurt, werd mij de opmerking gemaakt, dat men
A aan de Dames, wier rok eenigzins uit den japon hangende
a zigtbaar is, wel eens toeroept : . Gij zijt Luthersch !" onI» dat de Lutherschen den Duivel met een' staart, de overige
Christenen (denzelven) zonder staart afbeelden. Schijnbaar
A is dit ongegrond, omdat de staart in de afbeelding van den
=Duivel vrij algemeen is (verg. ook het spreekw. spreekt men
» van den Duivel, dan ziet men zijn' staart); en toch zou
A ik niet durven stellen, dat het geheel en al uit de lucht
a is gegrepen."
Toen ik dit las, herinnerde ik mij terstond de verklaring,
die ik reeds in mijne jeugd aan den oorsprong van dien
toeroep had hooren geven. Hij werd namelijk geacht in
verband te staan met den laster, dat LUTIIIIR zijne c A I n AR I N A VON B o B A vermomd uit haar klooster zou geschaakt
hebben, en dat het haar daarbij omgehangen kleed ongelukkig zoo kort zou zijn geweest, dat haar eigen gewaad
daaronder uitstak, en de gepleegde maagdenroof terstond
kennelijk werd. Dat dit vertelsel in geen enkel opzigt iets
waars bevat, is te kennelijk uit de geschiedenis van 's mans
huwelijk, dan dat daarover een woord zou behoeven gezegd
te worden. Gemakkelijk is het na te gaan, hoe de fabel tot
bovengenoemden toeroep aanleiding zou hebben kunnen geven. Doch w,Qre zij er werkelijk de verklaring van, dan
had die toeroep niets met den Duivel gemeen.
Nogtans is de opmerking, die den Heer NIERMEIJER werd
gemaakt, niet alleen niet uit de lucht gegrepen, maar, indien de grenslijnen slechts naauwkeurig waren afgebakend
en aangewezen, mijns bedunkens volkomen waar. Wel is de
voorstelling van den Duivel met een' staart vrij algemeen,
en bij Roomschen en Onroomschen, en onder de laatsten
wederom bij Hervormden en Lutherschen aan te wijzen; en
vaar hij naakt wordt voorgesteld, zal men hem niet ligt,
,

(*) Rotterdam, 1840. 8vo.
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schoon toch somtijds, zonder staart vinden. Doch bij het
opzettelijk gadeslaan van eenige Duivelen-gedaanten zal ons
eene bijzonderheid in de oogen vallen, die de zaak in geschil genoegzaam oplost. Laat ons zien, wat er van zij. '
In de geschiedenis van het kerkelijk leerstuk van den
Duivel beslaat de beschouwing van 's Heilands verzoeking,
vóór de openlijke aanvaarding van het door God Hem opgedragen werk, eene voorname plaats. Het is bepaaldelijk
en uitsluitend met die beschouwing, dat wij hier te doen
hebben. Inzonderheid moeten wij het oog slaan op het verhaalde bij MATTE. IV: 2-4.
Soms vindt men in de voorstelling daarvan den Duivel
naakt, en in de afzigtelijkste gedaanten, gelijk onder anderen in het Passionael Winterstuc (1505) fol. 55 verso, waar
hij geschetst is met een' kattekop met te berge staande borstels op het achter- en één' dikken hertehoorn op het voorhoofd. Het lijf is met afschuwelijke schilden en puisten, de
rug met naar omlaag stekende egelpennen bezet. Van den
korten dikken krulstaart zijn de wervels ter halverwege zigtbaar. En het geheel eindigt in vogelklaauwen met zwaar
uithangende eeltkussens.
Soms echter vindt men er den Duivel in het gewaad van
eenen Rabbi, het zij zonder, het zij met een of ander symbolisch toeken. Zoo mist men b. v, in de Lyonnesche uit
Vulgata, (*) 1573 in 8vo, de horens en den-gavend
staart, doch merkt de onder het gewaad uitstekende haviksklaauwen op.
Houdt men nu in het oog, dat LETRRR in zijne leerrede
over 's Heilands verzoeking (t) gezegd had: »Er wird aber
des Teufels Gestalt freylicli nicht geführet haben, denn er
,ist gern schön, wenn. er lügen und trügen will, wie St.
Paulus von ihm sagt, 2 Cor. XI. -14, dass er sich als ein
(*) Vreemd vond ik in deze uitgave de voorstelling bij

Openb. XX, waar de Satan, die in den vuurpoel wordt gesloten, en daar naakt voorkomt, met een enkel voorwaarts
gekromd hoorntje, ezelsooren, tijgermuil en dikken staart,
blijkens de nederhangende linker borst, eene vrouwelijke is.
Zou aanhankelijkheid aan het coelibaat daaraan ook deel gehad hebben ?
(fl Predigt am Isten Sonntag in der Fasten, von. Christi
Anfechtung.
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» Engel des Lichts stellet," zoo verwondert het ons wel niet,
dat wij in Luthersche Prentbijbels bij de geschiedenis der ver
slechts eenen vermomden Duivel te verwachten heb -zoeking
Doch worde nu, bij die vermomming, elders de staart-ben.
stellig gemist, in afbeeldingen van Lutherschen oorsprong
komt hij zonder twijfel voor. Het eerste bewijs hiervan leverde
mij Der kleine Darmstädtische Xathechismus D. M. LUTHERS.
Marburg, bey HEINRICH LUDWIG BRUNNEN, 1795 in lOo,
waar, bij de zesde bede van het Onze Vader: s und fiihre
,uns nicht in Versuchung," ter opheldering een slordig
houtsneeprentje is geleverd, dat m A T T H. IV: 2-4 voorstelt.
Den Satan steken daar de horens door de kap of muts heen,
en voeten en staart; de laatste al vrij lang, onder den tabberd uit. Ter zijner Iinker zijde staat een tijger. — Evenwel was ik hier nog niet zoo zeker als ik wel wenschte. De
teekening kon toch ook in dit opzigt slechts misteekend zijn,
en de staart den tijger toebehooren. — De Hoogduitsche Luthersche folio- Bijbel, die in 1672 te Luneburg werd uit
naar de teekening van u.-gevnmtfraijpl,
SCHEI TZ, (*) gaf mij weldra zekerheid. Daarin toch vond
ik ter bedoelde plaatse den Duivel mede in het gewaad van
een' Rabbijn, wien niet alleen de horens door de kap of
muts steken, maar onder wiens lang gewaad ook de staart
eenigzins uitsleept; terwijl , bij het niet aanwezig zijn van
eenig dier, de teekening geenen twijfel overlaat. F. H AL m A
liet deze platen van SCHEITE in 4to formaat nasnijden, met
bovenschriften in het Engelsch en onderschriften in het
Fransch en Nederduitsch. Alleen de eerste plaat van hef
Oude Testament vermeldt den naam »bi. SCHEITS," zonder
hem echter als oorspronkelijken teekenaar te doen kennen.
Aan de andere zijde leest men: . F. H AL H A excud. cum privil." De overige platen missen alle aanwijzing van teekenaar, plaatsnijder en uitgever. Men vindt dezen, doorgaans
(*) De gravure is van H. GARY, A. ELOTELINGH, A.
HER, CHR. HAGENS, PHILIP RILIAN, MATTHEUS KÜSEL,
SELCH. KÜSELL , J. SANDRART, CORNELIUS NICOLAUC
ICIIURTZ, J. VEENIIUYSEN, J. DE VISSCHER, J. G. WALDT-

en GEORG ANDREAS WOLFGANG. Er hebben dus
gelijk men aan de namen van JocUEM SANDRART, JAN L.
VISSCHER en anderen bespeurt, ook Nederlanders aan gearbeid.

REICH
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vrij slordig bewerkten, nadrnk in allerlei soort van 4to Bij
Ik zag er b. v. in de 4to uitgave van-belsijgond.
van
1786. Ook hier heeft de Duivel den
-Bijbel
den Staten
staart; maar de teekening is dan oolc van Lutherschen oor
-sprong.
Wat nu verder hieruit zij af te leiden ook met betrekking
tot het gezegde: , gij zijt Luthersch," en liet spreekwoord:
n spreekt men van den Duivel, zoo ziet men zijn' staart,"
laat ik den lezer over. Dit ééne nog slechts moet ik doen
opmerken, dat i U T ]IER niet meer dan iemand anders aan
het denkbeeld van eenen Duivel met een' staart heeft gehecht. Want in het antwoord, dat hij eens iemand gaf, die
hem betuigde: » Ich möchte gern wissen, wie der Teufel
:gestalt und gesinnet avdire," komt, niettegenstaande dat
antwoord vrij uitgebreid was, (*) geen woord van een' staart
voor. Ilad hij iets met den staart opgehad, hij zou zonder
moeite een punt van vergelijking daarmede gevonden heb
hun, die zijne llervormings- begin--ben.Evzoisht
selen in waarde houden en volgen, geheel onverschillig,
hoe de teekenaar zijnen Duivel gelieve voor te stellen. Nogtans is de staart, die bij SCIIEITZ in een kwast of pluim
eindigt, zeker beter symbool van het vleijende der verzoeeing dan horens of klaauwen. In zoo verre verdient de voor
Luthersche Prentbijbels de voorkeur. Het is ech--steling
ter hoog tijd, dat al liet symbolische worde achterwege gelaten, en de teekenaar of schilder, die het bijbelsch ver
voor te stellen, loutere waarheid-halzigtbrwensc
uitdrukke. (J•)
Aangenaam zou het mij zijn, te vernemen, of het door mij
opgemerkte ook nog uit andere Prentbijbels of van andere
kanten blijkt of wederlegd wordt. Zij, die hieromtrent in( 11 ) LUTIIER'S Werke in einer das Bedi4rfniss der Zeit
berücksichtigenden Auswahl. .Ilamburg. 1826. 12mo. 3tes
Bandehen. S. 193-198.
) Loutere waarheid; derhalve ook geen lichtkrans meer,
om den heiland en zijne jongeren aan te duiden; geen Oostersch hoofd zonder wrong of tulband; geen beeld van het
bovenzinnelijke; geen voorstelling van 's Heilands gelijke
-nise,z.DbordlingvacePtbjl
zou, ook zonder al te streng te zijn, tot hiertoe veelal een
zondenregister wezen.
(t(-
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lichting kunnen geven, worden daartoe mits dezen vriendelijk uitgenoodigd.
SCHULTZ JACOBI.

PAARDENIIANDEL MET SEREN ARABIER.

Een Turksch Kavallerie - generaal, DAUD- Pacha, te Wardin, stond reeds sedert lang in onderhandeling met eenen
Arabischen stam, wegens aankoop van eene edele merrie uit
het geslacht der Meneghi : eindelijk komt men overeen omtrent eenen prijs van 60 beurzen. Op het bepaalde uur verschijnt nu het hoofd van den stam met zijne merrie in de
woning van den Pacha; deze poogt nog af te dingen, maar
de Scheik antwoordde fier, dat hij geen para minder zal
aannemen. Verdrietig werpt de Turk hem eindelijk het geld
toe, met de aanmerking, dat 30,000 piasters (namelijk Turksche) toch een ongehoorde prijs voor een paard zijn. De Arabier ziet hem zwijgend aan, en knoopt bedaardelijk het geld
in zijnen witten boernoe; vervolgens klimt hij af naar het
huisplein, om afscheid van zijn paard te nemen. Hij fluistert
liet eenige Arabische woorden in het oor, streelt het over
voorhoofd en oogen, onderzoekt de hoeven, en gaat peinzend
en alles naauwkeurig bezigtigend rondom het dier, dat alle
teekenen van oplettendheid geeft. Plotseling zit hij, met
éénen sprong, op den naakten rug der merrie, die oogenblikkelijk, als een pijl uit den boog, van het plein naar buiten schiet. De vaste gewoonte in groote Turksche huizen is,
dat hier dag en nacht paarden, met den palan of het uit
vilten kleeden bestaande zadel op den rug, tot het uitrijden
gereed staan. Elk voornaam man houdt ten minste een of
twee paarden in zijnen stal bereid, die slechts opgetoomd
behoeven te worden, om tot oogenblikkelijk gebruik te dienen; de Arabieren rijden geheel en al zonder toom; de halster dient slechts om het paard vast te houden; een ligte slag
met de vlakke hand op den hals doet het regts of links wenden.
Het duurde dan ook weinige oogenblikken, of de Aga's van
den Pacha zaten in den zadel en joegen den vlugteling na. —
De onbeslagen hoef van het Arabische ros had nog nooit
eenen bestraten grond betreden: behoedzaam ijlde het dus
den hobbeligen, steilen weg af, die van het slot des Pacha's
naar beneden leidde. De Turken daarentegen galopperen eene
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steile helling vol scherpe losliggende steenen even stoutelijk
af, als wij het eenen zandheuvel opwaarts doen; de dunne,
ringvormige„ koud gesmede hoefijzers beschutten den hoef
tegen alle beschadiging, en de paarden, aan zulk eenen rid
gewoon, struikelen nooit. Aan het uiteinde des dorps hebben derhalve de Aga's den Scheik bijna ingehaald; doch nu
zijn zij op de vlakte, de Arabier is in zijn gewone element
en jaagt in eene regte lijn voort, want hier stuiten noch
grachten noch heggen, noch rivieren noch bergen zijnen aan
vogelvlugt gelijken loop. Even als aan een welervaren Jockey bij eene harddraverij, komt het er echter bij den Scheik
op aan, niet zoo snel, maar zoo langzaam mogelijk te rijden; gedurig naar zijne vervolgers omziende, houdt hij zich,
even buiten bereik van het schietgeweer, van hen verwijderd; winnen zij grond op hem, zoo versnelt hij zijne beweging; rijden zij langzamer, zoo matigt hij den loop van
zijn dier; houden zij aan, zoo stapt hij. Op deze wijs duurt
de jagt voort, tot dat de gloeijende zonneschijf naar dewestkim begint te zinken ; toen eerst doet de Arabier zijn paard
al deszelfs krachten inspannen: hij buigt zich voorover op
deszelfs hals, slaat het de hielen in de zijden, en schiet met
een luid Jallah voort. De zoden grond dreunt onder den
slag der krachtige schenkels, en weldra toont nog slechts
eene stofwolk den vervolgeren de rigting, waarin de snelle
ruiter ontvloden is. — Onder deze breedten, waar de zon
bijna loodregt op den gezigteinder nederdaalt, is de schemering buitengemeen kort: weldra dus verbergt eene diepe
duisternis alle spoor van den vlugteling. De Turken bevinden zich, zonder leeftogt voor henzelven, zonder watervoor
hunne paarden, wel twaalf of vijftien uren van huis, in eene
hun geheel onbekende streek. Wat kunnen zij wel anders
doen, dan omkeeren en hunnen verbolgen Heer de onaangename boodschap brengen, dat ros, ruiter en geld verdwenen
zijn ? Eerst den derden dag komen zij half dood van ver
honger, met paarden, die zich naauwelijks-moeidhnva
meer kunnen voortslepen, te Wardin terug; hun blijft slechts
de droevige troost, op dit nieuwe voorbeeld van de trouwe
eens Arabiers te schelden, waarbij zij echter ge -losheid
zijn, het paard van den verrader alle regt te laten-dwonge
wedervaren en te erkennen, dat zulk een dier niet ligt te
duur betaald kon worden. Den volgenden morgen, juist
toen de Iman tot het ochtendgebed roept, hoort de Pacha
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hoefslag onder zijn venster; en ziet, daar rijdt, alsof er
niets gebeurd was, onze Scheik het slotplein binnen en roept
naar boven : . Sidi I (Heer) wilt gij uw geld of mijn paard ?"

In den Arabischen stam der Nedschi, beroemd wegens het
uitmuntende ras van deszelfs paarden, was onder anderen
eene merrie, welke mede gerekend werd tot de voortreffelijkste paarden van geheel Arabië te behooren. Gelijk men
weet, zijn 'de Bedouinen zoo groote liefhebbers van schoone
en snelle paarden, dat zij, wanneer zulk een dier hun bevalt, alle middelen aanwenden, om het in hunne magt te
krijgen. Een man uit eenen anderen stam, DAHER geheeten, geraakte in zulk eene mate op de bedoelde merrie verzot, dat hij al zijne kameelen, schapen, paarden, kortom
al wat hij bezat, aan RABEK, den bezitter van liet dier, als

koopprijs voor hetzelve aanbood;

doch

te vergeefs, het was

aan dezen voor geene som ter wereld veil. Nu kwam DAii an op de gedachte, door list aan het voorwerp zijner wensehen te geraken. Met het sap van zekere plant verwde hij
zijn aangezigt, zoodat het onkenbaar werd, kleedde zich in
lompen, legde een verband om hals en voeten, gelijk bedelaars en kreupelen gewoon zijn te doen, en plaatste zich
in dien toestand aan den weg, langs welken hij wist, dat
NABEK met zijne merrie moest komen. Toen hij hein zag
naderen, riep hij, met veranderde en schijnbaar zwakke
stem, hem toe: » Ik ben een arm man — in drie dagen heb
ik geen spijs genuttigd — het is met mij gedaan, ten zij gij
mij helpt! God zal er u voor beloonen!" Be Bedouin biedt
hem aan, hem bij zich op het paard te nemen en hem in
zijne woning te brengen; maar de ]ooze DARER antwoordt:
» Ik kan niet opstaan; de krachten ontbreken er mij toe."
Doordrongen van mededoogen, Stigt RABEK af en heft D ARER met veel moeite op den rug der merrie. Niet zoodra
echter

voelt de boosaard zich in den zadel, of hij zet de

merrie den hiel in de zijde en roept : , Ik ben DAR ER, die
uwe schoone merrie buit gemaakt heeft en haar u nu ontvoert !" NABEK roept hem na, dat hij hem toch nog slechts
mogt willen aanhooren. Overtuigd, dat hij niet ingehaald
kan worden, vooral daar NABEK te voet is, houdt DARER
aan. Alstoen zegt IIABEK hem: »Gij hebt mijne merrie.
Daar he Gode behaagt heeft, dat gij ze krijgen zoudt,
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wensch ik er u geluk mede; maar één ding smeek en bezweer ik u: vertel aan niemand, hoe gij u die hebt toegeeigend." — » En waarom dat niet ?'' hernam n A H E R. = Omdat alsdan misschien een andermaal een wezenlijk arm man
ziek en verlaten aan den weg zou kunnen blijven liggen.
Gij zoudt in dat geval de oorzaak zijn, dat niemand meer
barmhartigheid zou oefenen, uit vrees van bedrogen te zullen worden, als ik." Getroffen door deze aanmerking,
bleef DAHER een oogenblik peinzen. Vervolgens steeg hij
van het paard, en gaf de schoone merrie, het voorwerp
van al zijne wenschen, na haar geliefkoosd te hebben,
aan haren eigenaar terug. Beide gingen vriendschappelijk
naar N A B E H s woning, waar DAHER drie dagen lang vertoefde en met de uiterste gastvrijheid onthaald werd.
'
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(Verhaal.)

H

et eiland Helgoland is een verschijnsel in de natuur, welks
ontstaan men moeijelijk kan begrijpen, en waarbij men zich
vergenoegen moet met de gedachte, dat de wereld in hare
uitwendige vorming even raadselachtig is, als in hare morele
ontwikkeling. Als men op de spoorlooze vlakte der wateren
voortzeilt, en plotseling de steile, naakte rotsen ziet opstijgen, zoo zou men geneigd zijn te gelooven, dat het een ver
stuk grond is, dat is blijven liggen, toen, het drooge-getn
van de wateren werd gescheiden, zoo eenzaam en verlaten
staat de rots daar in zee. Er zijn niet veel zulke eenzame
wachters des oceaans. De meeste eilanden hebben hunne
kleine eilandjes rondom zich, die met hen als eene familie
uitmaken. Slechts Helgoland is met nog twee andere-groep
eilanden alleen gebleven, met welke het niets gemeens heeft,
dan zijnen kleinen omtrek en zijne eenzaamheid. Het eene
van deze twee eilanden ligt midden in de ontzettende waterwoestijn, die de oude wereld van de nieuwe afscheidt, ook
eene eenzame naakte rots zonder naam, zonder roem, tot
(lat zij tot den kerker en het graf van den gevallen wereld
veroveraar werd uitgekozen. Toert was haar naam in aller
mond; nu heeft men haar hare beroemdheid weder ontnomen, en behalve de zeeman, die Benige oogenblikken bij
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haar vertoeft, zal niemand zich verder over haar bekommeren. Men had den Titan daar moeten laten rusten ; de steile
rots ware zijn waardig grafteeken geweest, en St. Helena
ware voor alle volgende tijden een gedenkwaardig punt in
de wereldgeschiedenis gebleven. Het tweede van die beide
eilanden, ook klein en eenzaam, ligt in de Middellandsche
zee. Eens was zijn naam wijd en zijd beroemd; want het
was het laatste bolwerk van Bene schaar gewijde kampvechters tegen de ongeloovigen, in eenen tijd, toen men nog met
het zwaard in de vuist het woord des levens predikte. Thans
is de tijd gekomen, dat men met andere wapenen strijdt ;
het geestelijke 'kan slechts door den geest zegepralen en is
slechts door zulke triunifen eeuwig. Doch gedenkwaardig
blijft het kleine Maltha altijd, als de schouwplaats, waar
de laatste daden van dweependen geloofsijver verrigt werden.
Van dergelijke herinneringen heeft het stille, bescheidene
Helgoland niets aan te wijzen. Geene wereldveroveraars zijn
er geboren of begraven, geene daden zijn er verrigt, die in
marmer of erts schitteren ; het heeft geene stof tot een hel
geleverd. En toch heeft het kleine, ongeachte-dengicht
eiland zijne geschiedenis gehad, want het is niet zonder strijd
gebleven, en strijd vormt geschiedenis. Maar het is een
treurige, hopelooze strijd, de strijd met den sterksten en
volhardendsten van alle vijanden — met de Natuur. Sedert
eeuwen woedt de zee tegen de weerlooze rotsen; met ieder
tiental jaren brokkelt het gesteente meer en meer af; nog
een paar eeuwen, en van het steile rotseiland Helgoland is
niets meer overig, dan misschien de naam, indien althans
de nakomelingschap een beter geheugen heeft, dan onze
tijdgenoten.
Het gedeelte, dat nu nog van het eenmaal veel grootere
geheel overig is, wordt meest door visschers en loodsen bewoond, een zonderling volkje, dat zich even ver van zijne
naburen heeft afgescheiden gehouden, als het eiland zelf van
het vasteland; wild, ruw, vormen zij een afzonderlijk menschenras. Zij hebben vele gebreken der onbeschaafdheid,
maar ook de deugden der onbedorvene natuur. Men erkent
de eersten spoedig, want menschen van dat slag geven zich
weinig moeite, om hunne zwakheden te verbergen; de laatsten komen zeldzamer aan het licht, omdat zij als in hunne
natuur zijn ingeweven en niet ten toon worden gedragen.
En toch komen er in het ruwe leven van den loods trekken

4i6

DE LOODS

van zelfopoffering voor, die met de aandoénlrjkste geschiede
romantiek mogen vergeleken worden. Een voor--nisedr
beeld daarvan werd mij gedurende mijn verblijf op Helgoland
medegedeeld, en ik wil die gebeurtenis der vergetelheid
ontrukken.
Aan het uiterste einde van het bewoonde en bewoonbare
lage of duinland van het eiland (de eigenlijke stad ligt boven
op de vlakte van de rots) leefde een oud, maar nog altijd
krachtig man, door zijne buren RANS ROLF genoemd. Hij
oefende het moeijelijke, hem weinig opbrengende beroep van
loods uit, dat hij van zijnen vader had geërfd, en waarin
hij ook zijnen zoon (zijne vrouw was sedert jaren overleden)
opvoedde. HANS ROLF was een zonderling man, maar het
ware toonbeeld van een' echten Helgolandschen Ioods; ruw
en ongepolijst, als de rots van zijn eilend; woest en onstuimig, als de zee, die het omspoelt; maar daarbij streng eer
als men zijne herhaalde aanvallen van opvliegend -lijk,en
wantrouwen voorbijzag, ook goedhartig en spraak -heidn
Bijzonder naauwgezet en oneigenhatig was hij op het-zam.
punt van gestrande scheepsgoederen. Daarin onderscheidde
hij zich vooral van zijne land- en beroepgenooten, bij wie de
oude, onuitroeibare zonde van het strandregt, wel niet zoo
weelderig als voorheen, toen men openlijk om een rijlcgezegend strand bad, maar toch nog welig genoeg opschoot. Het
gestrande beschouwde ROLF als Gods eigendom, en met den
naam van- strandrooverij bestempelde hij deze menschelijke
verdorvenheid. Deze onbuigzame eigenzinnigheid in zaken,
die anderen als geoorloofd beschouwden, was ook de reden,
waarom het den ouden R OL F, wat zijne tijdelijke omstandig
aanging, niet zeer voor den wind ging. Daarom zei--hedn
den zijne buren ook, als er van hem gesproken werd: »De
oude R OL F is een wakker man en een uitstekende loods ; maar
hij zal het nooit ver brengen." En daarin hadden zijne buren gelijk, want de oude ROLF bragt het nooit ver in geldwinnen.
Innerlijk den vader geheel gelijk, maar uitwendig geheel
zijn tegenbeeld, was de jonge ROLF, STEVEN. Moedig en
eerlijk was hij, gelijk zijn vader, maar zacht, stil, in zichzelven gekeerd en gesloten, karig op woorden, als het hemzelven betrof; terwijl de oude JEANS daarentegen het hart
altijd op de tong had. Nimmer hoorde men STEVEN zeggen
Dit of dat zal ik doen." Als er iets te doen was, dan sloop
,
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hij stil heen en deed het, maar liet zich dan niet weder zien.
Daarom hoorde men STEVEN even min zeggen : » Ik heb dit
of dat gedaan." Als hij met de zaak gereed was, zoo was
zij voor hem ook afgedaan, en hij liet het aan anderen over,
om er over te spreken. Dat alles beviel nu den ouden a A NS,
die rond en open was, zeer slecht. »Wie geen kwaad doet,
behoeft ook het licht niet te schuwen ; wat verborgen wordt
gehouden, wekt altijd kwaad vermoeden; een eerlijk woord
• hoeft niet weg te schuilen." Dergelijke redenen hield hij
dag op dag; en daar STEVEN in zijn onoverwinnelijk stilzwijgen volhardde, en de oude ROLF in zijne opvliegendheid en
wantrouwen altijd nieuwe stof tot verwijten vond, zoo was
de zamenwoning der beide mannen juist niet de vrolijkste.
Wel stonden zij niet in openlijke tweedragt tegen elkander
over; zij beminden elkander zelfs, gelijk twee wezenlijk
goede menschen, door den band des bloeds verbonden, wel
doen moeten; maar de regte vertrouwelijkheid bestond tusschen vader en zoon niet.
Op zekeren avond, toen een drukkend zwoele dag voorbij,
de lucht met loodkleurige wolken bedekt, en de zee met
dof gebrul aan het koken was, zei STEVEN: »Leg unog
maar een uurtje te rusten, vader; de storm breekt vóór
middernacht niet los; ik zal u roepen, als het tijd is." Hij
ging hierop naar het strand; zijn weerkundige blik had hem
niet bedrogen; de wind stak op en groeide weldra tot een'
orkaan. Torenhoog stegen de golven op, en braken tegen
de brokkelige rotsen, als wilden zij het aangevangen werk
der verwoesting nog in dezen nacht voleindigen; een onafgebroken gedruisch, den donder gelijk, overschreeuwde ieder
ander geluid in de schepping; een digte, ondoordringbare
nacht hing tusschen den hemel en de zee; slechts nu en dan
zag men liet vuur, op den vuurtoren , die boven op de rotspunt was gebouwd. Toen eindelijk eene flaauwe schemering
van den dageraad aanbrak, meende STEVEN , te midden van
het gebrul der golven, zeer in de nabijheid een noodsein te
hooren. IJlings keerde hij naar de hut terug, riep zijnen
vader, en binnen weinige oogenblikken stonden beide, met
liet noodige toegerust, aan het strand, en waren bezig met
de dikwijls beproefde loodsboot los te maken. Zonder verdere afspraak, die daarenboven bij het gedruisch onmogelijk
zou zijn geweest, rigtten de ervarene bootslieden, die ieder
punt der kust naauwkeurig kenden, hunnen koers naar de
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plaats, waar het gevaar waarschijnlijk bestond. Met geweldige, maar onafgebrokene inspanning dwongen zij hunne
boot door de vreeselijke branding, die met iederen golfslag
een dreigend graf voor hen opende. *Eindelijk bereikten zij
uitgeput, maar vol hoop,. de gezochte plaats, eene vooruit
zandbank, die, door de watervlakte bedekt, ver -springed
schepeling met het verderf dreigde. Een vrij-radelijkn
groot vaartuig zat daar, vast in het zand geboord, met den
voorsteven in de hoogte, reeds bijna vaneengespleten en gedeeltelijk verbrijzeld.
Er was geen oogenblik te verliezen. Met een stevig touw
om het lijf en een' ijzeren haak in de hand, stond STEVEN Op
den rand van de boot, de volgende golf afwachtende, die
hem op het wrak dragen of verpletteren zou. De golf nadert ; — een goed berekende, gelukkige sprong,_en STEVEN
is behouden op het gestrande schip; hij trekt het touw aan,
en aoLF ligt met zijne boot vast aan het want van het vaartui . Met welberaden spoed (want iedere nieuwe golf kan
het onredbare wrak geheel verbrijzelen) zoekt STEVEN de
manschap, maar vindt slechts twee mannen, den Kapitein
en den Stuurman. Eene vrouw ligt bewusteloos tegen de
verschansing; de overigen, zoo verhalen de beide mannen,
waren reeds van boord geslagen; de laatste golf, die STEVEN
had medegebragt, had ook aan genoemde vrouw het kind,
dat zij in de armen hield, ontrukt, en haar met geweld
tegen de verschansing geslingerd.
STEVEN ziet een oogenblik zoekend rond ; vervolgens, een
snel besluit nemende, legt hij de bewustelooze vrouw in de
armen van den Kapitein, en laat beide behoedzaam in de
boot zijns vaders af; de Stuurman volgt langs denzelfden
weg, en STEVEN blijft alleen op het wrak achter, dat met
iederen nieuwen golfslag meer uit elkander wordt geslagen.
Daar klinkt de stem van den ouden ROLF, wien de beide
mannen spoedig van alles kennis hebben gegeven, door den
huilenden storm,• en vermaant STEVEN, zich te haasten; er
is niemand meer op het wrak; de boot kan niet langer zee
houden. Maar er komt geérr antwoord. ROLF wacht eene
minuut en nog eene minuut. Geen geluid, geen teeken van
STEVEN! Daar stijgt eene rampzalige gedachte op in de ziel
van den achterdochtigen grijsaard, en ijlings, gelijk zijne
gewoonte is, spreekt hij die gedachte uit.. Ellendige knaap,"
schreeuwt hij te midden van het rumoer, A wilt gij nog plun-
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deren? Verga dan in uw bedrijf, strandroover !" En hij
heft zijnen arm op, om het touw los te maken, dat de bobt
aan het schip vasthoudt. Doch zijn arm zinkt krachteloos
neder; het vaderhart zegepraalt over het eergevoel van den
loods. Maar de elementen voltrekken den vloek, die den
vader reeds berouwde. Eene vreeselijke, berghooge, vernielende golf rolt aan, en dringt tusschen de beide vaartuigen;
als een' dunne draad scheurt het touw vaneen, de loodsboot
danst hoog op de golven, en met ;een ontzettend gekraak
slaat het laatste overblijfsel van het wrak uit elkander.
De dag was intusschen geheel aangebroken, en verspreidde
zijn licht over het tooneel der verwoesting. Met blikken,
als wilden zij de golven doorboren, zag de oude n o L a rond,
maar van zijnen STEVEN was geen spoor te vinden. Daarentegen zag hij zich, zonder te weten hoe hij daar gekomen
was, vlak bij het "strand, digt bij de plaats, waar zijne hut
stond; de storm had de boot landwaarts gedreven. Met voor
droegen de mannen de nog altijd bewustelooze-zigthed
vrouw aan land, en beproefden, haar in het leven terug te
roepen. Eindelijk kwam haar bewustzijn weder; maar het
was een ontwaken tot het vreeselijkste jammer, want eerst
nu miste de moeder haar kind. Als een waanzinnige scheurde zij zich uit de handen der mannen los en snelde kermend
naar de zee, om haren zoon te zoeken, die immers nog leven
moest, want het was haar eenig kind, haar alles op de wereld 1 Daar niets haar tot bedaren kon brengen, en van hare
vertwijfeling alles te vreezen was, zoo gaven de mannen aan
het smeeken der ongelukkige gehoor, en maakten zich gereed om naar het kind te gaan zoeken. De Kapitein bleef
bij de moeder achter, om haar te bewaken ; de stuurman en
ROLF, die ook zijnen STEVEN niet geheel opgegeven had,
bestegen de boot ten tweedemale.
De storm, als ware hij met zijnen buit tevreden, scheen
uitgewoed te hebben, en schoon de zee nog altijd hoog genoeg ging, zoo was het toch mogelijk haar te bevaren. De
plaats, waar het schip gestrand was, was ledig; maar vaten, balken en planken dreven in menigte rond en dansten
op de golven op en neder, als spotteden zij met de ijdele
pogingen der menschen, die hen zoo zorgvuldig hadden zamengevoegd. Van het kind en van STEVEN was geen spoor
te vinden. Toen dreef een donker, gnwederstaanbaar gevoel
den ouden n o z r naar eetre plek, die door de loodsen de
D
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snede wordt genoemd, een puntig, klippig voorgebergte,
eén paar honderd schreden verder van het strand. Met ijzeren armen voerden de wakkere bootslieden hunne riemen,
en in weinige minuten was de gewènschte plaats bereikt.
Nog voordat de stuurman begon op te klimmen, was de oude
near reeds boven op de klip. Maar welk een schouwspel
trof daar zijn oog! Daar lag STEVEN uitgestrekt , bleek,
zonder beweging, een lijk! Vast omklemd in zijne armen
hield hij eenen knaap van omstreeks vijf jaren, die gezond
en ongedeerd de naderende mannen te gemoet schreeuwde.
Een blik op den levende en een tweede op den doode was
voldoende , om het treurige raadsel voor den ouden R n x e op
te lossen. Blijkbaar had STEVEN bij zijnen koenen sprong op
het wrak den knaap bemerkt, die wel aan de armen der
moeder ontrukt, maar niet, gelijk de anderen meenden, van
boord geslagen was, maar in een' hoek van het schip aan
het touwwerk was blijven hangen. Snel, maar in stilte zijn
besluit nemende, gelijk dat zijne gewoonte was, had hij,
het noodzakelijkste eerst bezorgend, de bewustelooze moeder
gered, en vervolgens, zonsder een woord te zeggen, was hij
naar het kind geijld, maar te laat gekomen, om de boot nog
te bereiken. De golf, die het wrak had verbrijzeld, had
hem met zijnen beschermeling in de woedende zee geworpen.
Doch, ook in dat oogenblik zijne bewustheid behoudende,
en op zijne bekwaamheid in het zwemmen vertrouwende,
had STEVEN den korteren weg naar de snede gekozen, waar
ook de rigting van den stroom behulpzaam was. -toehm
Op welke wijze hij den dood had gevonden, dat toonde de
breede bloedstroom, die uit zijnen mond vloeide. Slechts
aan den knaap denkende, zichzelven,vergetende, moest hij
door de laatste golf aangegrepen en met de borst tegen de
rots geslingerd zijn. Zijne bloedig gewonde handen toonden,
met hoeveel moeite hij in den laatsten doodstrijd, met den
geredden knaap op den rug, de veilige klip had beklommen.
Daar was hij, na stilzwijgend, als altijd, zijn dagwerk te
hebben volbragt, gestorven.
Langzaam stond de oude ROLF op van den grond, waarop
bij weenende en biddende was nedergeknield. Toen droeg
hij met "den Stuurman het ontzielde ligchaam van zijnen zoon
in de boot; de stuurman den herlevenden knaap. Toen zij
het strand naderden, hief gene het kind in de hoogte, om
het reeds van verre aan de moeder te toonen. Een vrolijke
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en luide vreugdekreet weerklonk door de branding. Weinige minuten later stonden twee menschen naast elkander
met smartelijk tegenstrijdige aandoeningen : eene boven alle
beschrijving gelukkige moeder en een troostelooze en kinderlooze vader!

KLUCHTIGE TOONEELiiNERDOTE.

T

oen de vermaarde REMBLE Coventgardenbestuurde, kwam
hem een Heer over het engagement zijner dochter spreken.
Toevallig verwachtte KEMBLE op hetzelfde uur een' paar
dien hij had bescheiden, om met hem over den-denkopr,
aankoop tiener fraaije merrie te onderhandelen. Zich in den
persoon vergissende, en kort van stuk zijnde, vroeg hij den
vader terstond: .Hoe oud is zij ?" -- » Zij heeft verleden
Mei haar zestiende jaar bereikt." — a Zestien jaar ! dan is
zij voor geen zwaar werk geschikt. Is zij zachtaardig ?" —
Dat is zij ; ik heb nooit zachtzinniger schepsel ontmoet." —
Is zij reeds lang in stad ?" -- »Vóór eene week is zij
met mij van Grimstead hier gekomen." — »Heeft zij
school ?" — » De Heer T R EL WELL heeft haar eenige lessen
gegeven." — » Ik wil haar nog wel eens zien." -- » Zij
wacht beneden; zal ik haar hier brengen ?" — » Hier brengen !" riep R E M B L E met een' spottenden lach ; » och neen ;
breng haar bij mijn' rijknecht ; die zal haar wel op stal
brengen, en dan ga ik haar zien." — A Op stal !" riep de
bezoeker met steeds klimmend misnoegen. --- A Wel ja,
Sir, op stal; en daar gij zegt, dat zij zeer zachtzinnig is,
zoo wil ik zelf haar proberen. Mijn vriend W o a T 0 N schrijft
thans een Melodrama, waarin ik optreed, en, zoo wij den
koop eens worden, heb ik besloten, op haren rug haar in
dat stuk te doen debutéren." — -Op haren rug! dat gaat
te ver; op den rug mijner dochter, Sir! waartoe al die
beleedigingen ?" — »Ik vraag u duizendmaal om verschooning, Sir! maar komt gij niet uit de stoeterij van Cumberland ?"
n Neen, ik kom van Grimstead." -- » Net een
paard ?" — » Neen, met eene dochter." -- n Bewaar ons !"
riep de ernstige Tooneeldirecteur; » hier heeft een geweldig
misverstand plaats. Goed, dat wij-alleen zijn;" terwijl hij
deftig een snuifje nam » dergelijke ontmoetingen behooren
onder vier oogen te blijven."
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e vermaarde ESLAIR had te JU'unchen den Koning Lear
voortreffelijk gespeeld en werd teruggeroepen. » Sinds vele
jaren," zoo sprak hij toen tot het publiek, »heb ik op alle
tooneelen van Duitschland algemeenen bijval van mijn streven gevonden; doch de warme deelneming, welke gij mij
thans betoont, is mij het zekerste bewijs, dat; de goede
smaak en zin voor echte, ware kunst nog niet uit Munchen,

geweken is."
De beroemde DEYRIENT, daarentegen, werd ook eens,
na het spelen van Frans Moor, teruggeroepen; en wat zeide
hij ? »Tot nu toe drukte ik uit, wat ik niet gevoelde.; maar
thans gevoel ik, wat ik niet kan uitdrukken!"

VENSTERBELASTING.

C

O B E T T' S medehelper of adjudant bij de parlementsverkiezingen was een zeer stoute en tevens zeer geestige knaap,
schoenmaker van beroep. Toen PITT de vensters aan eene
nieuwe en zware belasting onderwierp, deed hij aan zijn
huis drie vensterramen met planken toespijkeren, dezelve
vervolgens door Benen kladschilder van buiten als ruggen
van boeken beschilderen, en tot titel daarop zetten: »PITT'&
Werken, lste, 2de, 3de Deel."

DE RNGELSCEE COMB®NLST.

D

e Engelsehe toonkunstenaar KELLY vond, dat men zijn
inderdaad onbeduidend talent niet ruim genoeg beloonde, en
besloot derhalve daarenboven de 'wijnkooperij ter hand te
nemen. Over dit voornemen vroeg hij S n ER 10 A N om raad.
»Ik heb er niets tegen," antwoordde deze, »en zoo gij het
uitvoert, sla ik u voor, op uw uithangbord te zetten: , K E LL Y,

Muzijkhandelaar en Wijncompouist."

OUDE SPREUK.

1' ie niet zijn speeleucht kan betoomen,
IIeeft hare ellende steeds te schromen ;
Want, vangt men als bedrogene aan,
Nooit blijft men als bedrieger staan.

ME NG E L W E R K.
TOESPRAAK AAN DE LEDEN VAN HET GENOOTSCHAP TOT NUT
EN BESCHAVING, TE AMSTERDAM, BIJ GELEGENHEID VAN
DE 33STE JAARLIJKSCHE ALGEMEENE VERGADERING,
OP DEN
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1840,

DOOR

Mr. JERONIMO

DE VRIES,

Lid van Verdiensten des Genootschaps.
liet is een wonderlijke, ja woelige tijd, M. T. Er is
verschil, ja botsing van meeningen van allerlei aard , in het
godsdienstige, in het staatkundige, in het wetenschappelijke, letterkundige, kunstmatige, en wat verder en meer
de heiligste, innerlijkste en genoegelijkste beginsels van het
leven betreft. Sommigen meenen , men gaat vooruit; anderen daarentegen, men gaat merkelijk achterwaarts. Het
terugkeeren vindt goed- en afkeurders. Er was wel ook
te allen tijde verschil van gevoelen over dergelijke teedere
punten; maar zelden, meen ik, was de afscheiding zoo
scherp, de spanning zoo groot, het overwigt zoo onzeker, de kans zoo hagchelijk en gewigtig. Er is
dus een geest des Tjds van belang en echter onbepaald;
de een schreeuwt, de ander zwijgt. Bedaard nadenken en
in der minne spreken zal zeker wel het best zijn. Gunt
mij , door het Bestuur van dit Genootschap uitgenoodigd
tot eene Voordragt, bij dit jaarfeest, hierover eelis wel
toespraak te houden, en naar de be--mendlt
houdende en goede beginsels in het algemeen, met een'
meer zijdelingschen blik op het letterkundige in het bijzonder om te zien, en zoo op mijne wijze u mijne gedachten
mede te deelen. Op mijne wijze zeg ik; dat is: kort, vrij,
los, ongedwongen, -hoezeer daardoor dan ook wat onbeE
MENGELW. 1842. N0. 2.
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paald en ongeregeld. Hoe vrijer toch elk , mits altijd met
bescheidenheid voor anderen, zich beweegt, hoe openhartiger hij de indrukken mededeelt, die hij in deze wonderlijke en woelige wereld ontvangt, — des te belangrijker, des
te levendiger zal daardoor de mededeeling, ook de onderlinge betrekking , zamenstemming en zamenwerking zijn.
Bij vrije en milde uitstorting van ieder in het bijzonder wint
het algemeene , het geheel voorzeker. Gepaste wrijving
wekt ook hier vuur en leven, mits de harten slechts wèl
gestemd zijn, en dat verzeker ik u van het mijne, bij het
voordragen van deze korte, losse, vlugtige invallen, die ik
gaarne loslaat bij betere overtuiging.
De een roept : de mensch is van nature boos, tot zondigen
geneigd, van God vervreemd , en de wereld wordt daardoor
al boozer en boozer. Deze stelling is noch opbeurend, noch
vertroostend; zulk een donker inzigt is, mijns oordeels,
Hem onwaardig , die ons schiep naar Zijn evenbeeld. Ons
hart i meen ik, is van nature tot het goede gevormd; tot
aanbidding van de Bron van al dat goede, heerlijke en
tvéldadige, dat ons omringt, geneigd; willig tot vervulling
van Gods wil en wet. Liefde was zeker het beginsel der
tehepping, en ik kan mij geenen anderen God voorstellen
dan Benen God van liefde. Wij miskennen dien dikwèrf, bezoedelén onszelven door onbedwongene hartstogtén en lushten, door gehoor te geven aan verleiding 'en eigenwaan;
maar het ons van God geschonken hart, zoo als het van
den Gever komt, is, gelijk alles van Hem, zijns waardig,
van nature zuiver, rein, en draagt den stempel des Makers, wiens hooge doel zeker is opleiding tot beter en tot
eindelijke volmaking. Een ander zegt: de ménsch, dat
pronkstuk van Gods schepping, wordt van stond tot stond,
van trap tot trap al beter en verstandiger. Hi nadert al
meer en meer met rassche schreden de volmaking. Welke
verbazende vorderingen, in wetenschap, letteren, kunsten,
in allerlei voertuigen tot maatschappelijke ontwikkeling,
zijn er niet, tot geluk en genoegen, zelfs binnen weinige
jaren tot stand gebragt! Al meer en meer kent men er de
aanstaande vervulling der bekende groote voorzegging- van
t
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t E s A i A s in. Och, M. T., ik zie ze nog niet, dien
wolf bij het lam, dat kind spelende met den basiliscus.
Deze ziet in den mensch bijna een' Engel, gene bijna een'
Duivel. Beide dwalen van den middelweg af. Het is,
mijns oordeels, veelal met de menschen als met de zaken.
De individus, de aard en de wijziging van deugden en gebreken mogen verschillen, veranderen, de massa is en
blijft, naar ik meen, al zoo dezelfde. Er is veel compensatie, veel aantrekkende en terugstootende kracht, veel evenwigt in de morele zoo wel als in de natuurlijke en politieke
wereld; maar desalniettemin is het de pligt van ieder,
zich, zoo veel mogelijk, rein en zuiver te houden, te
strijden, te jagen naar den prijs voor het goede. Aan den
eindpaal alleen toch is de kroon der overwinning opgehangen. En waarlijk dit is ons genoeg. Waarom zouden
wij er ons niet aan houden ? Dat wij het nooit vergeten!
Niet alleen is men het oneens over onzen natuurlijken
aanleg en de ontwikkeling van den mensch op zichzelven ,
maar men is het ook oneens bij vergelijking der tijden. Hoort
gij dezen , M. H. ; hij spreekt u van de eenvoudigheid, de
zedelijkheid, de vastheid der voorouders, toen de tijd
drukpers, tijdschriften, dagbladen-gestnodr
was bedorven; toen nog de heiligschennende hand aan de
kostbare erfenis van vroegere eeuwen riet was geslagen.
Hoort gij genen; zij , die voorouders , zaten in het duister ;
nu eerst is het licht van waarheid, zedelijkheid en ver
opgegaan; het wijder opengeslagen boek-dragzmhei
der Natuur en der Openbaring geeft nu eerst regt weêrklank in alle landen, in aller harten; juist door die meer
algemeene toepassing der boekdrukkunst, en voornamelijk
door de veelvuldige openbare, wijdklinkende en veelvermogende tijdschriften en dagbladen van allerlei aard.
Wat mij betreft, wanneer ik die hooggeroemde zeden der
voorouderen eens van meer nabij bezie , vind ik dezelve,
zoo al eenvoudiger in vorm, op de keper beschouwd, niet
zoo veel beter en voortreffelijker, als de afstand van tijd
en de eerbied voor het vroegere ze voor onze verbeelding
wel voert. Wie zou b. v. hunne brasserijen , hunne drink—
E2
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malen, hunne kluchtspelen terugwcnschcn? Ik evenmin
als hunne koude, wijde stookplaatsen en kleine, donkere,
looden glasruiten.
Het is waar, er was,- wij ontkennen het niet , over het
geheel meer ernst en vastheid, maar ook meer afscheiding
en min algemeene ontwikkeling. Men is thans losser, beva]liger, kiescher en vrijer. De drukpers heeft, bij vrij
wat schadelijks, toch ook veel goeds in ruime mate aan
voorouders misten, ja, die menigte van tijd -gebrat.Di
alles willen ontleden , alles aantasten , veel-schriften,d
en
onrust verspreiden; die, door den hoogen en
twijfel
beslissenden toon, dien zij voeren, hunne vermeende orakeltaal ons opdringende, eenen onberekenbaren invloed
op het algemeen oefenen. Wij zijn er verre af, beha
te vinden in dien vloed of liever overstrooming van-gen
dag-, week-, maand- en jaarschriften, die veel tijd tot
c'ezenlijker zaken wegnemen. Vreemde en nationale dagbladen alleen te lezen, zou een geheel leven verslinden;
maar juist die gedurige herhaling, juist dat wederspreken
onderling en van zichzelven maken ze in vele opzigten min
aanlokkend en min gevaarlijk , ten minste niet van eenen
zoo beslissend nadeeligen invloed , als velen wel meenen.
Het groote kwaad zit in de losheid en oppervlakkigheid.
Geen wonder! Wel eens aan jeugdige Schrijvers, som
aan haast, winzucht of partijdigheid prijs gegeven,-wijlen
is er weinig tijd tot bezadigd nadenken en oordeelkundig
wikken en wegen. Gij ziet, T., wij stemmen het nadeelige van tijdschriften, vooral in betrekking tot de-verwaarloozing van die schriften , welke met den vlugtigen tijd niet
verouderen, toe; maar wij moeten het voordeelige niet
yoorbijzien. Wat in de tijden van MAERLANT, REINERE
DE vos, de Ridderromans , ERA s M u s, de Rederijkers en
later, verbloemd en met merkelijk gevaar gezegd werd,
waarom zouden wij niet daarin roemen, dat het nu dage
openlijk en , mits met bescheidenheid, zonder ge--lijks,
vaar kan gezegd worden ? Met de afzwering van Spanje,
met den gezegenden invloed der Hervorming gaf het Boek
Gods licht, lucht, ruimte en vrijheid aan geprangde harten
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en met moeite bedwongene monden. Het is niet vreemd,
thans eene Moeder de Gans, een' Ridder met de Zwaan
en dergelijke weder uit den hoek te zien halen, ja als leerboeken te zien aanprijzen. Het is niet vreemd, tegen een
beproefd, verbeterd lager Onderwijs, bijna cone halve
eeuw gehandhaafd, weder het harnas te zien aantrekken.
Onvoorzigtige overdrijvers! Omdat hier of daar het heilige
en onheilige zaamgemengd weleens schemerlicht verspreidt, wilt gij het licht van den kandelaar weren, en
den God der Duisternis cone hulde toebrengen, die den
Vader der Lichten toekomt! Neen! Het ware licht van
kennis en wetenschap, van godsvrucht en deugd wordt,
door onderzoek en vergelijking , meer en meer bevorderd ;
en aan het menschdom kan, mag en zal, zoo lang er
boeken gedrukt , tijdschriften en dagbladen geschreven worden, de blinddoek zoo gemakkelijk niet, door wien dan ook,
voor de oogen gebonden worden, of, daarvoor gebonden
kunnen blijven. Zoo lang ware beschaving en verlichting,
zoo lang verstand, gezond oordeel, onderzoek en vrije
uitstorting met de meer en meer verspreide Heilige Schrift
behouden blijven , zal noch ongeloof, noch tirannij , noch
hiërarchij op den duur kunnen bestaan.
Niets echter is voor ware verlichting en beschaving nadeeliger, dan tweedragt tusschen welmeenenden , dan onverdraagzaamheid, harde beoordeeling van anderen , eigen
bij zichzelven. Veel kwaad is hierdoor en door-wan
misbruik van theorie en geleerdheid ontstaan , veel opgewekt leven daardoor ten grave gestort. Geleerdheid, in
dienst der waarheid , heeft zeer veel nut ; maar men zoeke
haar niet te onvoorzigtig tot het volk af te doen dalen. De
geleerdheid der vaderen, in het jaar 1618 em later, in libellen
en pamfletten, in kroes— en schuitpraatjes afgedaald, heeft
in dien tijd evenveel, zoo niet meer, kwaad, liefdeloosheid,
onverstand en vervolging te weeg gebragt , als tijdschriften
en dagbladen van gelijken aard in onze dagen veroorzaken.
Wat men niet begreep, niet verstond, wat men begrijpen noch
verstaan kon, en waarover men echter de beroemdste, de
geleerdste mannen, verstanden en vernuften van den eer-
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sten rang op leven en dood zag vechten, als wachthonden
op den berg Sion hoorde blaffen en bijten , of als ganzen
op het Kapitool voor eigenbehoud hoorde schreeuwen,
werd, onder het gemeen gebragt, stok, zweep, bal en
prikkel bij den grooten hoop, om te slaan, te werpen, te
wonden en op te hitsen , en de verstandigste en oppartijdigste zelfs had moeite genoeg, om op eigen behoud bedacht te zijn. Wie zou zulke tijden terugwenschen, waardoor de gevoelige, welwillende, melancholische, godsdienstige , maar voor geleerde of staatkundige uitpluizing
en bedaard onderzoek weinig geschikte v'o N D E L tot allerlei
scherpte vervoerd, en, zichzelven noch anderen vol
gedrongen werd eene Kerk te verlaten, (*) waar-doen,
hij te huis behoorde, en rust te zoeken, zoo hij meende,
in cone algemeene, waar hij , als bij overdragt, eene priesterschap verantwoordelijk waande voor de rust zijner rustzoekende ziele? HOOFT, AUTGENS, CATS, DE DECKER
waren wijzer, maar zij hadden minderen geestdrift, mindere
opgewondenheid ; zij waren minder dichters, min prikkelbaar , min verlegen met zichzelven , meer zelfstandig, omdat zij meer wezenlijke gronden van kennis en overtui
meer ware klassische beschaving en wetenschap er--gin,
langd hadden. CATS vooral stond, als volksdichter, aan
het hoofd van zijnen tijd ; zijn zacht en liefderijk godsdienstig hart, zijne diepe menschenkennis, zijn ijver voor ware
verlichting en beschaving, zijne rijke en gemakkelijk vloeijende dichtader zijn als het beeld van het ware, huiselijke
en maatschappelijke leven, dat hij in zijnen tijd wilde bevorderen, als afdruk zijner ziel en echte gemoedelijke stemming te beschouwen en te bewonderen,. CATS, hoewel
minder schitterend dichter dan V o N D E L , was nuttiger voor
zijnen tijd, daar hij zijne veelomvattende kennis en geleerd
voor het volk naar deszelfs bevatting zóó juist en ge--heid
makkelijk wist te vormen en mede te deelen , dat het zijne
werken, als een heilig boek, naast den Huisbijbel plaatste.
(*) VONDEL

zindé gemeente.

was vroeger armbezorger bij de Doopsge-
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Men ziet dus, buitengewone, verhevene Poëzij verwekt
geestdrift ; core den dichter, die ze gaande maakt 1 maar
daarom juist niet altijd blijvenden, algemeenen, godsdienstigen indruk. Poo T in het begin , FEI T H aan het einde der
vorige eeuw toonden, dat fijngevoeligheid en zachte godsdienstige stemming de moeder, de vriendin der Dichtkunst is.
Voor Godsdienst streden $OOGVLIET, VAN WINTER, VAN
p'IERKEN en SNITS van harte, maarmetzwakkerwapenen;
hen verzelden een FEITEMA,VAN DER WILP, DE BOSCH,
D£ MARRE, LUTICEMAN en vele anderen , die, omdat zij te
veel aan een stil, bespiegelend leven gewoon, aan bijbelsche
waarheid en eenvoud te naauwgezet gehecht waren, en zich
daaraan al te vast hielden, hoe welmeenend minder dichters
waren. De VAN H A R E N S, hoog in stand en beschaving, wrongen zich van dien Kamer- en Genootschapsband los; zij werden grooter dichters, voorgangers van Benen NIEUWLAND,
BELLAMY, HELMERS, LOOTS, uANTELAAR en, wien ik
het eerst had moeten noemen , BIL DER D Ij u. Gelooft mij ,
mijne T., ik kan den naam van BILDERDIJK niet hoeren,
niet uitspreken, of cone eerbiedige huivering voor dien
zeldzamen , bewonderenswaardigen , wonderlijken en ,van
mij hoogstgeëerbiedigden man bevangt mij ! Ik juich in
mijnen leeftijd, omdat ik hem en zijne werken gekend eit
gewaardeerd heb. Ik juich in het voorregt, dat hij mij
vriend noemde en zich steeds als mijnen vriend betoonde.
Ik durf, ik mag de waarheid zijner overtuiging in hetgeen
hij voordroeg niet in twijfel trekken, veelmin het hun gewonnen geven , die zijne verbeelding zoo levendig en zijnen
betoogtrant zoo klemmende achten ook voor hemzelven ,
at verbeelding door stelling en stelling door betoog hemzelven menigwerf als wezenlijk gevoelen voorkwamen en
misleidden. Ik hoop en vertrouw betere dingen van hem.
.Hij poogde toch, met de hem eigene kracht en kunde, het
vaderlandsche, taalkundige en godsdienstige, en ik meen
paar zijne innige overtuiging, op te wekken. Daarvoor
verdient hij achting , eerbied, navolging. Zijn zeventigtal
deelen bevatten zeer zeker veel meerder, dan zwaarmoedige
bitterheid van een miskend Genie; menig waar woord ,

d
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menige vermaning, Im.enige profetie ligt daarin voor N'e--derland opgesloten. B I L D E R D IJ K is bij mij eene époque,
een instituut. De goudmijn zijner werken is nog maar
even geopend; kostbare aders loopen er door, nog niet genoeg gekend, gewaardeerd, gelouterd. Wie durft in de
mijn met het licht van kennis en vuur tot scheiding afdalen?
wie den sleutel tot die schatkamer opnemen, dezelve openen zonder vrees voor overstelping der toestroomende schatten? wie het goud, dat zij bevat, toetsen, de parelen en
juweelen opzoeken en ze in glansrijk omkleedsel in het
licht stellen? Voor het nageslacht, voor welwikkend en
bedaard oordeel zij het bewaard! Gij ziet, ik stel den
man, vooral den Dichter, den Taalgeleerde, hoog, en
echter betreur ik bij hem hier duisterheid , daar zwaar
elders ontevredenheid, bitterheid , meestal-moedigh,
overdrijving. en gebrek aan onpartijdigheid; dit toch, met
de Hollandsche bedaardheid , vastheid en wijsgeerigen aanleg zoo weinig strookende, was noch goed noch prijsselijk
in zichzelven, noch geschikt om op ons publiek met vruchten ter opwekking van vaste en grondige overtuiging te werken. Indien minder hevigheid en bitterheid, meer- helderheid, 'meer ontzag jegens den naaste, meer eerbied voor
de gevoelens en overtuiging ook van anderen zijne pen bestuurd hadden, — indien in hem, bij de kracht van den
tweeden voNDEL, iets van het wegslepende van den voorganger cevs of den tijdgenoot xEITR ware gevoegd geweest, zoo ware hij voor tegenstanders zeker gevaarlijker,
maar voor medestanders meer nuttig geweest ; maar dan,
ik beken het, dan ware hij als Dichter misschien minder, als
Wijsgeer meerder en beter geweest: de eerste treft, doet ons
soms trillen, bewonderen en verstommen; maar de.laatste
gunt ons meer nadenken. Eigen onderzoek , met een
heilbegeerig, waarheidlievend gemoed, doet overtuigen en
beslissen. Hollandsche bedaardheid, zachtheid door ernst
en kracht gelouterd, waardering en daardoor liefderijke
beoordeeling van anderen, van hunne gevoelens en overtuiging, openen die harten, waarin het breekijzer der oppermagtige beslissing niet inbreken kan of mag. 0! dat
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de bewonderaars van dien grooten man onzer eeuw,, die
met eenen nog onvolprezenen VAN DER PALM, die beter
zijn' tijd en volk kende, als het tweelingsgesternte aan onzen letterhemel blonk , a! dat de welmeenende en hoogbegaafde navolgers en leerlingen van B I L DL RD IJJC dit toch
bese$en , en hem wel in geestdrift en kunst, maar in dat
donkere en ontevredene niet navolgen! Men verkettere
noch ons noch onzen tijd te zeer ; men bezware onze Eeuw
niet boven en buiten mate; men verzette of verdichte
het losse Fransche Liberalismus niet te zeer op onzen vasteren grond ; men verwarre geene objective denkbeelden met subjective bestanddeelen ; men zie hier geene
zamenspanning , geene zucht van omverwerping , geene
revolutiekoorts , waar niemand er aan denkt , dan misschien zij zelve, die ze bestrijden en er van droomen !
Men zij zelf niet revolutionair, waar men den naam en
de wapens aangrijpt om het revolutionaire tegen te gaan!
Men zoeke niet omver te werpen , wat met moeite sinds
eene halve eeuw omzigtig is opgebouwd; men zoeke zelfs
geene afgetrokkene waarheid ontijdig en onvoorzigtig door
te dringen , waar dat veranderen zelfs meer kwaad dan goed
zou doen , ja welligt op bloed en tranen te staan zou komen! Alles stemt zich reeds genoeg, ik zeg het met schroom
en huivering , tot eenen krijg van tegen elkander overstaande
meeningen. .0 , M. H., laat ons den vrede prediken en
bewaren; houden wij vast aan waarheid en overtuiging,
maar ook aan ware liberaliteit en nationaliteit! Gode zij
dank, het Nederlandsche beginsel van ernst en trouw is nog
niet voor zuidelijke ligtvaardigheid bezweken! Ondanks
de vroegere vereeniging met Frankr ij k is er nog tusschen
dat land en ons eene merkbare groeve en kloof. Eendragt
geeft nog magt. Houden wij haar vast! Gepaste vrijheid
geeft in alles blijheid, ook in het letterkundige. Laat de
een dan maar op zijn Byronsch, een ander op zijn Wal!
ter Scottsch, een derde op zijn Victor Hugosch of Lamartinesch, waar die vreemden onze navolging nog ver
een vierde op zijn Romantisch, een vijfde op zijn-dien,
Humoristisch, een zesde d la renaissance, de een in gcbon-
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den, de ander in ongebonden stijl aan zijnen lotterlust
voldoen , zijn hart lucht geven , en tot algemeen of tot bij•
zonder genoegen spreken, schrijven en werke►: het nationale moet, al is het ook in de keus of bewerking, blijven
doorblinken. Het verfrisschende water mag, ja moet nn en
dan, van buiten worden ingelaten , maar er moet geene verdringing van het zuivere, Hollandsche, verkwikkende en
lavende nat , veel min oversirooming plaats grijpen. Het
antinationale, het duistere, het bonte, het wanstaltige,
het overdrevene, het onzedelijke, het harde, onnatuprlijke , akelige, donkere, bijna zeide ik het helsche van
vreemde toovenaars bezoedele toch onze letterkunde niet !
Laten wij ons onderling zacht, innig, welmeenend hiertoe
aaneensluiten, en zorgen, dat noch door eigen noch door
vreemden de Ri bicon worde overgetrokken , veelmin burr
gerbloed gestort. Staan wij slechts welgewapend ter ver
onze eigene wallen! Mistrouwen wij vreemde-deignop
wolven in schaapsvachten, die het op onze stallen gemunt
hebben! Laten schrijvers, redenaars, dichters ons overtu en, treffen, niet als gevangenen medeslepen ! De
stille, roerende snaar van zedelijkheid , Godsdienst, deugd
en liefde, die velen doen trillen, geven toch ook nog weerklank in welgestemde Nederlandsche harten. De fijnste,
de edelste vruchten schuilen onder het digte gebladerte.
Zoo is het althans veelal met de Godsvrucht. Wachten
wij ons voor ophef, voor uitersten; zien en beproeven wij
vooral ons zelve; beginnen wij van daar alle verbetering. —*
Goed voorgaan doet goed volgen. Dat wij ons eigen licht
rustig zetten en ronddragen op eigen kandelaar, maar er
omzigtig mede omgaan, opdat het, brandbare stoffen al te
nabij gekomen, niet, tegen onzen wil en onze bedoeling,
brand bij ons of anderen verwekke! Trekken wij niet
onvoorzigtig en ligtvaardig aan de alarmklok, noch steken
wij de schelle trompet, die vijanden, zoo binnen als
buiten , wakker maken , en tegen ons in het harnas jagen.
Ons garnizoen is nog sterk genoeg. De oude wapenen,
schilden en zwaarden, liggen bij ons wel eens in den hoek,
maar zijn nog niet geheel onbruikbaar of verroest. Wat
-
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in 1830 tot verdediging van het Vaderland gold, zou in
1841 en later voor waarheid, vrijheid en Godsdienst nog

evenzeer en vooral niet minder gelden. Men scherme niet
niet magtspreuken, maar wachte bepaling van tijd en loopplaats rustig af. Wat helpt een voortdurend en herhaald
protest tegen de gezegde breidelloosheid en dagelijksche uitspattingen der eeuw en der letterkunde , zoo het niet aan
wordt , tegenprotesten uitlokt, en geen arrest,-genom
saisie of executie ten gevolge heeft? Mijden wij het navolgen van het min goede, het gebrekkige, dat onze tijd oplevert, maar verheugen wij ons in het tegenwoordige goede.
Wie zou de oude, stijve, hoogopgetrokkene en regte beuken- of palmlanen weder terugwenschen, of ze bij Benen
nieuwen aanleg weder planten in zijnen tegenwoordigen
lust- of rusthof ? waarom zouden wij , al viel er dan ook
Benig nog wassend hout in 't ronde, bij den aanleg tot onze
rust en ons genoegen, onder den ouden, welgespaarden eik
of linde niet rusten, en ons verheugen in een meer nieuw,
ruim, ver en helder, min kostbaar om- en uitzigt ? Denkt
niet, M. T: , dat ik den tijd, dien wij beleven, niet ernstig inzie. Ik zie zware wolken en droeve teekenen , hier
van ligtvaardigheid en bandeloosheid, daar van ongeloof,
dweeperij en overdrijving, meer dan mij lief is; maar des
te meer moet tweedragt gemijd, aaneensluiting van allen,
die op waarheid , Godsvrucht, goeden smaak en ieders redelijke vrijheid prijs stellen , gezocht en gewaardeerd worden. Verdraagzaamheid en liefde moeten de teckenen zijn,
waarmede wij uittrekken , de banieren , waaronder wij
strijden. Hoe vele burgers, door wrevel en tweedragt verwijderd , zouden voor het rijk van waarheid , van deugd en
verlossing gewonnen zijn, zoo zachtmoedigheid en liefde in
de kamers van onderzoek en de zalen van prediking hadden voorgezeten!
Ik zou hier kunnen eindigen, zoo ik niet meende, als
een ouder en niet geheel onervaren zeeman , jonger en
moediger scheepsvolk , vriendschappelijk en openhartig,
vooral voor twee klippen te moeten waarschuwen. De
eerste is die der Staatkunde. Laten anderen zich in cijfers,
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in politieke bespiegelingen verdiepen: wij hehooren praktisch te leven voor onzen pligt, ons beroep , en bovenal
voor ons huisgezin ; zoo leven wij ook ten beste van het

Vaderland. Laat ons het politiek geschrijf en gewrijf, vooral
over fel betwiste punten in onze geschiedenis,, daarlaten ,
niet weder op den voorgrond brengen, wat bereids op den
achtergrond geraakte. Laat ons het gordijn voor zulke tooneelen, bedroevend genoeg, digtschuiven, en liever rondom
ons zien, wat in den tegenwoordigen tijd ten beste onzer
medeburgers en ons zelven nu voor ons te doen is. Laat
onze staatkunde zich in de eerste plaats in de kleine wereld
van ons beroep , van een geliefd gezin , waaraan groote en
gewigtige pligten ons verbinden, gezocht worden. Dáár
toch is ons waar belang en de beste belooning te vinden.
En hier, zeer geëerde Toehoorderessen, roep ik uwe hulp
in. Uw vermogen is groot op de harten der mannen. Gij
vooral kunt ze stemmen tot rust, kalmte, zachtheid en
huiselijkheid. Ik verzeker u , Gij zelve zult de vruchten
van uwen veelvermogenden invloed en liefderijken bijstan4
inoogsjen.
De andere klip acht ik het onverdtaagzame omtrent do
godsdienstige gevoelens van anderen. Niemand stelt meer
prijs op ware Godsdienst, op het werk der Verlossing, dan
ik zelf. Waren Godsdienstzin te bevorderen , is mij pligt
en genoegen. Zonder Godsdienst, zonder Christendom is
het leven mij een raadsel, het tegenwoordige mij ondragelijk, de toekomst mij nacht, vreeselijke nacht. Van deze
alleen zijn , naar mijn gevoel en oordeel , rust en licht te
hopen en te wachten. Ons geloof, onze hoop, onze overtuiging mogen en moeten groot en hoogst gewigtig zijn hij
en voor ons zelven, maar onze liefde, die de meeste is als uitvloeisel der Godheid , die de hoogste Liefde zelve is , moet
jegens anderen vooral blijken. Zij zal blijken, zij zal tot
proefsteen van ons geloof en onze hoop strekken , zoo wij
liefderijk verdragen , beoordeelen , niet zelfzuchtig en te
zeer ingenomen met ons zelven en onze systemata, de teeclere en gevoelige snaren tot ieders bijzondere overtuiging
alechts zacht en minzaam aanraken, om welgestemde har-
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ten in onze godsdienstige vreugd en ons zalig gevoel te doen
deelen , opdat alles zooveel mogelijk meer en meer harmonisch klinke in ons algemeen maatschappelijk concert. Dan
wordt de eindelijke vervulling der groote profetie door ons
meer en meer voorbereid en bevorderd. Eendragt en
hulpvaardigheid zullen onze harten, kinderlijk en vreedzaam gestemd zijnde, tot de regte dienstknechten en ar
maken in den hof, ons ter bearbeiding door den-beidrs
Vader en hoogen Opziener aangewezen; wij zullen vruchten
kweeken, die aan tijdgenoot en nakomelingschap des te beter zullen smaken en hen voeden , naarmate zij meer en beter
geënt, gegroeid en gerijpt zijn aan den boom der liefde,
dat is des levens, die minder aanleiding geeft tot zordigen,
dan die van de speculative kennisse des goeds en des kwaads
bij anderen , waarvan wij , troisch en opgeblazen , tegen
hooger gebod , niet te zeer mogen plukken en eten.
Een kort woord ten slotte. -- Schoon ik verre ben van
onzen letterkundigen toestand zoo zwart en donker,, als
menig ander, in te zien, stem ik toch gaarne toe , dat er
veel verkeerds, loszinnigs , oppervlakkigs, hards en vreemds ,
ook in onze letterkunde , van lieverlede is ingeslopen en
meer en meer insluipen kan. Ik wederspreek niet, dat,
bij ruimere en welligt al te ruime ter marktbrenging, veel
letterkundig kaf voor koorn geveild, en misschien minder
wezenlijk voedsel gekocht en genuttigd wordt , dan vroeger
bij schraler, doch welligt uitgezochter spijskraam, voor
min talrijke maar meer kiesche marktgangers. Waar echter een BILDERDIJK Cn VAN DER PALM, om deze hoofd
mannen van onzen tijd slechts te noemen, nog kort gele
rijke vruchten aanbragten, behoeven wij overgeene-denzo
schrale markt te klagen. En hun geest leeft nog in anderen, vol waarheidsliefde , vuur en leven. Laat ons, al is
het van verre, het goede waarderen en navolgen ; wat ons
minder bevalt, niet veroordeelen, maar aan bijzondere
inzigten toeschrijven , en op de zaken zelve letten. Laten
wij , regt zuiver,, grondig , uitlokkend , nationaal, beschaafd , het onze voor- en bijdragen. Laat ons vooral
geene vreemde kleur te zeer in het onze brengen. Dat, wij
-
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hardheid, aanstootelijkheid, vooral dat, wat aan Godsdienst en zeden hinderlijk is, vermijden, het oude en
proefhoudende handhaven, het nieuwe toetsen, het schoone en goede aannemen. Laten wij ons naar den tijd,
naar de maatschappij , waarin wij leven , schikken , en de
middelen, die beide aanwijzen, te baat nemen, — niets
willen, dat onbereikbaar is, maar het dégelijke, het ver
najagen. Laten wij in alles toonen, dat wij aan-krijgbae
geene kleur of geen systema, aan geene andere partij gehecht
zijn, dan die van het ware schoone en goede. Laten wij
anderen behandelen en beoordeclen, zoo als wij zelve wenschen behandeld en beoordeeld te worden, allen onnoodi
gen aanstoot mijden, niet als patronen, strenge vaders of
voogden, maar als liefderijke, toegevende broeders onderling verkeeren. Zoo zullen wij overal en altijd, zoo zal
dit Genootschap in het gemeen en ieder der Leden in het
bijzonder de eervolle taak vervullen van , naar zijn beste
vermogen , onder Gods hulp en zegen, Nut te stichten en
Beschaving te bevorderen.

OPMERKINGEN ZONDER BRIL , OVER DE GENEESKUNDE EN DE
GENEESKUNDIGEN TEGENOVER HET PUBLIEK.

»IDe wereld wil bedrogen zijn; met geweld wil men wat
nieuws , wat wonderbaars, wat schitterends hebben ; de
gewone geneeskunde is een vervelend, kwalijk geluimd
ding, dat zich met den vlinderzin van onzen tijd niet verdragen kan; en hierom dan waagt het heirleger van weetnieten , bedriegers, dwarsdrijvers , gedurig nieuwe , gedurig meer belovende dingen uit te bazuinen, en onze gezondheid tevens met onze beurs op de deerlijkste wijs te
mishandelen." Zoo spreekt een man , die het even eerlijk
met de wereld als met zijne kunst gemeend heeft: cHR.
WILH. HUFELAND; een man, wiens naam eene halveeeuw
lang door artsen en niet - artsen met eerbied genoemd geworden is. Des menschen streven naar afwisseling is eene
der hoofdoorzaken , waarom hij zich steeds door nieuwib
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heden laat wegslepen, al biedt hem ook de ondervinding
Ivan jaren her het beproefde oude en betere aan. » Wij
willen het alledaagsche, afgezaagde der gewone genees
niet langer; geeft ons een -nieuw stelsel, een alge -kunst
werkend middel ;" zoo roept het grillige publiek den-men
geneesheeren toe. » Waarom niet à la Priesznitz, waarde
dokter ?" zegt men: in zeker opzigt is het toch ontegenzeggelijk, dat water alle ziekten genezen kan." — »Hebt
gij niet van de zware ziekte der Gravin H. gehoord? Zij
heeft de homoiopathie aangewend en is thans weder frisch
éíß gezond ," hoort men anderen zeggen. » Weg met dat
eeuwige eenerlei !" Maar de eerlijke arts geeft hierop ten
antwoord: »Ik mag immers ten koste uwer gezondheid
geene hulde toebrengen aan nieuwe modes in mijne kunst?
Gezonde vruchten willen tijd om te rijpen." Dit baat echter niets. Men houdt hem voor een' pedant, voor een' in
de oude vormen verstijfden eigenzinnige, die zich niet tot
de geniale denkbeelden der jonge kunst verheffen kan. En
wat is hiervan het gevolg? Men werpt zich den eersten
besten weetniet in de armen , die de nieuwsgierige luim
der mode weet te vleijen, die eiken dag, elk uur nieuwe
arcana te voorschijn brengt. Hij wordt als vergood; zijn
naam vliegt van mond tot mond, en, doet zijn geweten
hem nog nu en dan een verwijt , zoo wiegt hij het in den
slaap met de spreuk : 1Vlundus vult decipi. Decipia-

tur ergo.
Of ook, men begint zich zelf te cureren: men rigt zich
eene homoiopathische huisapotheek in , en doet de eerste
proefnemingen op die geduldige huisgenooten, honden,
katten en paarden; of men koopt voor een paar stuivers
een' zoogenaamden geneeskundigen raadgever, ook, naar
tnate zijner behoefte , een der onlangs van stapel geloopene,
onwaardeerbare blaauwboekjes: Geene aambeien meer! —
Cognac met zout, enz., of een'
De tering geneeslik.
waterkatéchismus , waarin alle ziekten en derzelver behandeling, in vragen en antwoorden , duidelijk en voor iedereen vatbaar voorgedragen zijn.
Maar, wat baten al deze klagten? Het is immers steeds
--
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zoo geweest en zal ook wel zoo blijven! Men wil nu een•
maal het oude, gewone, alledaagsche niet meer. Wij
leven in de eeuw van den vooruitgang. En daarom gaat
het der geneeskunst even zoo ; zij ook, oude moeder Hippocratica, moet het moderne sleepkleed met naauwe mouwen aantrekken, en, op bevel der mode, er de straat
mee vegen.
De keus eens dokters was van oudsher een ding van
smaak, en: de gustibus non est disputandum. Hoe zonderling echter de oordeelvellingen, over artsen uitvallen ,
omn hiervan een denkbeeld te geven, zal .de volgende, naar
waarheid afgeschrevene assemblee-conversatie in dertig uitspraken over verscheidene geneesheeren eener zekere stad
» Wien hebt gij als
misschien het best kunnen dienen.
dokter T' vroeg A aan zijnen buurman B. — Dokter N."
was het antwoord ; » hij heeft veel te doen." — » Maar,"
zei A. , » uit al te groote drokte luistert hij naar niemand
zoo als het behoort, en kan zijne patiënten dus niet bohandelen gelijk het eenen gemoedelijken arts betaamt. Ik
ben geen vriend van die dokters met groote praktijk." —
» Ik ook niet," zei C.; » maar ik zou toch ook niet over
mij kunnen verkrijgen eenen arts met weinig praktijk te
nemen, die misschien eerst aan mijnen baard zou willen
leeren scheren. Ik ben met mijnen Dr. T. volkomen tevreden." — » Neen, die zou mij te oud zijn," zei een
vierde ; » hij gaat met den geest zijner wetenschap niet
meer voorwaarts. Ik bemin de jonge doctoren, die het
nieuwste con amore. opvatten en terstond met energie aanwenden. Daarom kan ik Dr. L., een' wel is waar jon
maar zeer kundigen en beschaafden arts, niet genoeg-gen,
aanbevelen." — » Vergeef mij ," valt E. hem in de rede,
» die zou mij niet alleen te jong en tot het aannemen van
alle nieuwigheden te bereidvaardig zijn, maar ook te geleerd en dus meer een boeken-dokter dan een practicus." —
» Ik voor mij ," antwoordde D. , » houd van bij den tast
gaande practici niet, die alleen aan de ruwe uiterlijke verschijnselen blijven hangen, en van geene theorie iets weten
willen ; zij blijven gaarne bij den ouden slendergang , en
-.-
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hebben volstrekt geene kennis van hetgeen onze eeuw vooruitgegaan is." — » Zoo ; en kunt gij dan uw leven aan
iemand toevertrouwen, die steeds het nieuwste stelsel voorstaat? Prijst gij eenen man aan , die alles zoo nieuwer
kunstig hebben wil? Ik ben voor het nieuwe-wetschn
niet; de ouden waren ook geene gekken. Onze tegenwoordige jonge dokters zijn meer belletristen Jan artsen, wer
zich in de kritiek, en vergeten, 'dat de bestemming-pen
van den arts is, te genezen en niet te kritiseren. Neen,
dan houd ik het met mijnen dokter; die is een strenge empiricus; die volgt naauwkeurig wat de onbevangene onder
aanwijst. Wel is waar, men zegt van hem,-vindghem
het
hem
aan
alle philosophic ontbreekt, aan alle kundat
digheden, welke den welonderwezen arts tegenwoordig
niet vreemd mogen zijn; dat hij min of meer opvliegend en
in geenen deele beleefd is; maar met beleefdheid geneest
men niemand. Iiij slaagt gelukkig in zijne kunst, en meer
toch, dunkt mij , is er iliet noodig, om iemand aan te
prijzen." -- » Ja," roept H., » gij bedoelt zeker Dr.... ;
mag ik dan ook een woordje medepraten? Ook ik ben
geheel en al voor hem ingenomen. Hij kwelt de menschen
niet met aanhoudend vragen, maar maakt het kort, en
zijne snelle besluiten dragen het kenmerk van genie en
practischen tact. Te voren had ik Dr.... tot huisarts;
maar die had de ongelukkige gewoonte, om iemand in het
verhoor te nemen, alsóf hij regter van instructie was, bleef
uren lang u op den hals zitten, en wilde de geheele levensbeschrijving van den zieke hebben, alvorens hij besloot
eene pen op het papier te zetten. Op deze wijs blijft men
langen tijd in de pijnlijkste onzekerheid ; eene onzekerheid , die dikwijls folterender is dan de ziekte zelve." —
» Ik ben het niet met u eens," sprak met veel ernst de
Heer. . .. ; » wel is waar kan ik niet goedkeuren , dat men
te lang beraadslaagt en weifelt, den zieke in het verhoor
neemt alsof bij een halve delinquent was, en het voorschrijven van geneesmiddelen zoo lang uitstelt, tot dat het te
laat is; maar uw dokter is ook wat al te snel met de pen
bij de hand; hij beschouwt zijnen patiënt als eene vesting,
1'
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op welke men niet te ras en te kracktdadig kan instormen.
Ook heeft hij het gebrek van niet dan dure medicijnen voor
to schrijven; hij is mij wat al te kostbaar. Zeker, de
apothekers moeten ook leven, maar hij behoorde het toch
niet al te erg te maken." — » Ik vraag om verschooning ,"
zeide de Heer Ij.; » ik geloof, dat gij wat te ver gaat.
Wildet gij dan, dat uw geneesheer het maakte als Dr. Q.
gewoon is zulks te doen? Die schrijft niet dan goedkoope
artsenijen voor, somwijlen zelfs huismiddeltjes, en deze
kan ik maar om den dood niet lijden. Met dezelve bespaart men nies; alleen heeft men het genoegen, voor
zijn geld regt lang ziek te zijn. Ook heeft deze dokter
nog het' gebrek, uit en daarna bij een en hetzelfde recept
te blijven stilstaan. Dit is hoogst vervelend en doet menigmaal aan hem en aan zijne lunst wanhopen, wanneer
men ziet, hoe weinig afwisseling zij oplevert. Mijn vorige
arts viel in de tegenovergestelde fout; hij wisselde al te
snel met zijne middelen, en schreef niet zelden op éénen
dag verschillende medicijnen voor. Dit verraadt weifeling
en gebrek aan overtuiging. Ook stelde hij alles terstond
als gevaarlijk voor. Zijne angtvalligheid en besluiteloosheid bewogen mij, in zijne plaats Dr.... aan te nemen.
Met dezen ben ik nu regt in mijn' schik. Wel is waar
zegt men van hem , dat hij alles watligt opneemt, dat hij
al te stout is., en beter voor een' soldaten -dokter zou passen; maar zijn moed wekt vertrouwen in hem en in zijne
kunst. Ook rekt hij de zoogenaamde reconvalescentie zoo
lang niet als zekere andere doctoren-, met welke men in
het geheel niet aan een eind komt, en die iemand met nakuur en diëet zoo lang kwellen, dat men vreest nimmer
weder uit hunne voogdijschap te zullen geraken of zijn
eigen meester te zullen worden. Hunne overmatige streng
verbiedt het kleinste genot — zij laten den armen ge--heid
nezextde liever versmachten, dan hem een enkel glas wijn
te gunnen." — » Maar gij wilt dan toch niet," roept
Heer X. , » dat een arts zijnen zieke niets verbieden zal.
Zoo doet Dr....; die veroorlooft zijnen patiënten te veel;
en wat is het gevolg van deze al te weekhartige toegevend-
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held? Dc naauwelijks herstellenden maken er thisbtuik
van, en eten en drinken zich op nieuw weder ziek. Onlangs was zulk eene instorting oorzaak , dat een mijnei
vrienden in eene hoogstgevaarlijke ziekte verviel ; ik deed
dezen arts verwijten over zijne inschikkelijkheid, maar hij
lachte mij uit en zei, dat ik er geen verstand van had.
Over het algemeen is zijn gedrag niet al te wellevend ; het
komt mij voor, dat hij zich al rijk genoeg acht, het geld
niet telt, en er niet om geeft, of hij zieken heeft of niet.
Hierdoor is mijn vertrouwen op hem verloren gegaan , en
nu wend ik mij telkens tot Dr. J. Wel is waar legt men
hem te last, dat hij rijke patiënten beter behandelt dan
arme; dat hij geen kinder— en ook geen vrouwen—dokter
is ; dat hij titel en ridderorde aan gedweeheid en kuiperij ,
niet aan zijne kunde te danken heeft; maar ik ben rijk,
betaal hem zijne visiten gaarne, en ik moet erkennen, bij
mij is hij steeds gelukkig geslaagd. Ja, gelukkig slagen ,
dat is toch bij eenen arts de hoofdzaak."
Deze uit het leven opgegrepene voorbeelden mogen toereikend zijn om te bewijzen, hoe uiteenloopend de wijs van
oordeelen der menschen is over hen, die de geneeskunde
beoefenen. Helaas! hoe dikwerf gebeurt het niet, dat
bij , die zich naar de grillen zijner zieken weet te schikken, hunne vooroordeelen te sparen, ja zelfs te vleijen,
door hen een lief, vriendelijk, charmant, interessant man
genoemd en als zoodanig overal aanbevolen wordt: heeft
de arts slechts ééne, in de oogen van het publiek , gelukkige kuur volbragt, zoo geldt hij terstond voor den bekwaamsten geneesheer der stad en den matador onder de
artsen; zelfs de lompste kwakzalverijen kunnen dan zijnen
roem nog verhoogen. Zoo hoorde ik onlangs nog van
zulk eenen arts verhalen, dat hij eenen armen zieke, die
zich door hem veronachtzaamd meende, de woorden toegesnaauwd had: » Wat denkt gij wel? Gij zijt de hon
zieke, dien ik heden bezoek." Maar geenen-derachts
eerlijken geneesheer zal het invallen , aan de vooroordeelen
van het publiek in zulk erne mate toe te geven, dat het
welzijn van den kranke daaronder kan komen te lijden:
F2
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hij zal ernst met menschlievendheid minzaam verbinden;
doch de pligten van zijn beroep zullen hem meer gelden
dan alle oordeelvellingen van het 'publiek.
Het is ook regtstreeks onmogelijk , aan al de ongerijmde
vorderingen te voldoen, welke domheid, eigenliefde en
zucht om te schitteren bij den geneesheer durven opperen.
Wat moet men er, bij voorbeeld, van zeggen, dat iemand
Benen dokter laakte, omdat de apotheker,, tot het gereedmaken van deszeifs recepten , in zijnen winkel nooit de
ladder behoefde te gebruiken', maar al de bestanddeelen
beneden reeds bij de hand had; hij besloot daaruit, dat
derzelver voorschriften niet veel te beduiden hadden? En
niettemin is de mcening des publicks , zoo onbevoegd en
op vooroordeelen gebouwd, gelijk zij is, het eenige, waarop bet bestaan van den geheel door den Staat verlaten arts
moet rusten. De uiterlijke eer van den geneeskundige, de
credietbrief tot zijne praktijk, hangt menigmaal van de
beuzelachtigste omstandigheden af; elk acht zich geregtigd , voorbarig over hem den staf te breken, en reeds lang
geleden heeft LoncEReNs gezegd
Fingit se medicuan quivis idiote —
Vult medicas quivis habere nianus. (*)

Hoe ontmoedigend is het niet voor den regtschapen arts,
in zijn moeijelijk beroep , aan hetwelk hij vaak al zijne
werkkracht , zijne gezondheid , ja zijn leven offert , wanneer, zelfs nog in onze schoone tijden van vooruitgang,
aldus door het publiek over hem en zijne kunst geoordeeld
wordt; wanneer winzuchtige kwakzalvers, om de mode en
de luim van het publiek te huldigen , onbeschaamd het
vonnis vellen over de achtbare wetenschap van eeuwen
tijds, ja wanneer zelfs ambtgenooten zich met de olieteitenkraam als op de openbare markt plaatsen, en, hetgeen nog vergiftigender is dan hunne middelen zelve, aan
een ligtgeloovig publiek hunne, de kunst , de waardigheid
(*) Ieder domoor waant zich eèn arts te zijn; elk wil de
kunstervarene handen van een' doktor hebben.
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van den arts en de gezondheid der menschen verdervende,
prulschriften uitventen !
Met DANTE mag men dan wel uitroepen:
Voi eh'intrate lasciate ogni speranza! (*)

(*) »Gij, die binnentreedt, laat alle hoop varen !" —
D A N T E's opschrift boven den ingang der fiel.

DE NEVA.

(Vervolg en slot van bl. 36.)

A lleen de grachten te Petersburg, of eigenlijk dein grachten veranderde, uitgegravene en bemuurde, van sluizen en
kaaijen voorziene, smalle armen der Neva, de Fontanka,
Moika, het Katharina- kanaal, de Ligolcka enz., hebben
vaste bruggen. De meeste dier bruggen zijn door Keizerin
KAT HA R INA gebouwd geworden, zeer hecht van gehouwen
steen opgetrokken, tamelijk nutteloos met poorten, poortdeuren en deurtjes voor voetgangers bezwaard, en alle naar
één model gevormd. Men telt er ruim tachtig. Zij zijn
voor de tegenwoordige drukte van het stadsverkeer veel te
smal, en de gang van den door de straten snellenden drom
der rijtuigen wordt bij dezelve altijd min of meer gestremd.
Derhalve staan er bij deze bruggen politiewachten, om de
orde te handhaven en ongelukken te verhoeden; en, terwijl men in Duitschland twee daalders boete moet betalen,
wanneer men te snel over de bruggen rijdt, hebben hier
paarden en koetsier van de policiedienaren stokslagen te vreezen, wanneer zij niet op vollen draf er over heen jagen, In
lateren tijd zijn, bij de oude bruggen, nog vele nieuwe gevoegd, die mede een tachtigtal bedragen zullen, en van
welke sommige zeer sierlijke kettingbruggen zijn. Desniettemin is in deze eilandstad de behoefte aan bruggen zeer
groot, en met der tijd zullen er nog meer moeten gebouwd
worden.
Met name is de bruggengemeenschap over de groote en
breede rivierarmen nog niet in den gewenschten toestand van
volkomenheid. De beide gewigtigste deelen der stad, bij
voorbeeld, te weten het Basilius- eiland en de Groote Zijde,
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zijn slechts door eenen eenigen droogen wen, de Izaksbrug, met
elkander verbonden ; even zoo, door slechts ééne brug (Trozkoi-most), de Admiraliteitsdeelen en de Petersburger zijde.
Het Basilius- eiland en de Petersburger Zijde verbindt de
Tutschkoi-brzyg; en de Wiborgsche zijde, met de Groote en
met de Petersburger zijde, de Wossnesenskische en de Hos
bruggen. Al deze vijf groote bruggen en nog vier-pital
kleinere, ter verbinding van het Apothekers - eiland, het
Steen-eiland, Jelagin en Kresto?vsky, zijn slechts houten,
op pontons liggende rijwegen. Tot nog toe heeft men de
geweldige hoeveelheden ijs, die uit het meer Ladoga afkomen, als ook de ontzettende kosten en zwarigheden, welke
het bouwen van vaste bruggen over zoo breed en diep eenen
stroom verzellen, te zeer geschuwd, om zich aan het bouwep van blijvende, steepen bruggen te wagen, ofschoon men
reeds sedert dertig jaren over het aanleggen van zulk eene
brug gesproken heeft, en plaats, plan, inrigting en kosten
jaar op jaar weder in overweging neemt.
$oorwijlen gebeurt het, dat stormen het ijs in de golf van
Kroonadad opligten en breken of verschuiven, op een tijd
wanneer het .lfeva-ijs zich reeds min of meer van de-stip
oevers losgemaakt heeft, doch nog zoo sterk is, dat geene
openingen den zamenhang van deszelfs deelen verbroken heb
Alsdan, zegt men, trekt en schuift menigmaal de ge.-ben.
heele korst van het Neva-ijs in massa het ijs van den zeeboezem achterna, en hoogstwaarschijnlijk zou dan geen brug
ter wereld sterk genoeg zijn, om dezen aandrang te weêrstaan. Zeker zouden hiertegen ook weder behoedmiddelen
uit te denken zijn, bij voorbeeld het scheiden der ijskorst,
door midden in dezelve eene strook open te houden enz.;
maar ook de weeke grond, waarop Petersburg gebouwd is,
en in welken men moeijelijk vaste rustpunten voor genoeg
zware brugpijlers zou vinden, gelijk ook de moerassige-zam
veenbodem, '*aaruit de eilanden bestaan, en die bezwaarlijk
den vereischten steun aan de brugvleugels zou leveren, vor
zwarigheden, die evenwel met der tijd voor -menog
-zekr
te boven gekomen zullen worden.
De negen schipbruggen te Petersburg zijn alle zoodanig
ingerigt, dat zij snel afgebroken en in weinig uren weder
gelegd kunnen worden. Zij bestaan uit twee of drie groote
$tukken, en sommige hebben nog een afzonderlijk klein lid
van twee pontons met den over dezelve gelegden bruggeweg,
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om op zekere tijden de schepen te kunnen doorlaten. Den
geheelen zomer door blijven deze bruggen liggen, de schuiten met lange kabels aan ankers gehecht en ook nog aan in
den grond geheide palen bevestigd; doch zoodra in den herfst
de rivier te veel ijs begint af te voeren, worden zij uit elkander genomen. Elke brug he eft haren kommandant, die
een paar honderd arbeidslieden tot zijne hulp onder zich
heeft. De stukken worden vaneengescheiden, en, door den
stroom voortgestuwd, leggen zij zich aan den oever in de
haven. In den tusschentijd wordt de gemeenschap tusschen
de eilanden alleen met schuiten onderhouden. Zoodra het
ijs der Neva vastzit, worden de bruggen weder zamengevoegd en in orde gebragt; want daar de Neva gewoonlijk
eene zeer ruwe en ongemakkelijke ijsvlakte heeft, zoo zoekt
ook gedurende den winter alles gaarne de bruggen, en doet
dit vooral, wanneer, tegen het eind van het koudesaizoen,
het ijs onveilig begint te worden. Evenwel vormen zieh
ook, nevens de houten bruggen, over de'woestijn van het
rivier-ijs, menigvuldige paden en, wegen, the zich in alle
rigtingen kruisen.
In het voorjaar rijdt en gaat alles nog zoo lang mogelijk
over de bruggen, to dat het geschut der vesting het oogenblik van het losgaan der rivier verkondigt, en de bruggen
hunne behendige manschap dezelve doen-komandte
verdwijnen. Ten einde de pontons zich gemakkelijk en zonder gevaar in de rivier mogten kunnen bewegen, heeft men
reeds verscheidene dagen te voren het water onder de bruggen van ijs vrijgehouden. Zoodra het afkomend ijs voorbij
is, worden de bruggen weder opgeslagen; doch elk schot
hetwelk op het eerste volgt, doet ze op nieuw-senkorp,
verdwijnen. Het verlangen der onderscheidene stadswijken
naar eene gemakkelijke en veilige gemeenschap is zoo groot,
dat men elk oogenblik, waarin de ijsgang ophoudt, terstond
waarneemt ; en ofschoon he leggen der Izaks- brug, bij voor -.
beeld , aan arbeidsloon enz. telkens verscheidene honderd
roebels kost, zoo heeft zich echter reeds het geval opgedaan, dat zij in éénen dag twee-, ja driemaal afgebroken en
weder opgeslagen is, en in één voorjaar moet zij zelfs drie
uit elkander genomen en weder ineenge--entwigmal
voegd zijn.
De behendigheid en stoutheid der werklieden bij deze ver
ijver en werkzaamheid der brugkommandan--rigtne,d
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ten, de van nabij dreigende ijsschotsen, de bruggen zelve bij
het afdrijven op de rivier, en allerlei kleine daarbij gebeurende voorvallen, leveren een hoogst belangrijk schouwspel.
Nogtans heeft hierbij somwijlen ook wel iets mensclielijks

plaats. Zoo geraakte in het voorjaar van 1836 de Izaksbrug, de gewigtigste van alle, onverwacht op strand. Som-

migen zeiden, dat gedurende den nacht de wind onverwacht
oost geloopen was, en het zoo hevig gestormd had, dat het
Neva-water daardoor in zee gejaagd en dus de noodige diepte
verloren gegaan was. Anderen meenden, dat de brugkom-

znandant door de pachters der schuitenvoerders omgekocht
was, om opzettelijk de brug. te doen stranden, opdat het
schuitenveer hun des te meer mogt opbrengen. Wat hiervan zij, de brug bleef acht dagen lang op strand zitten, de
schuitenpachters wonnen ontzettend veel gelds, en de kommandant was langen tijd in gevaar van proces en arrest, tot
dat er op eenmaal van den Policieminister een beslissend bevel kwam. Nu zag men plotseling driehonderd man tot aan
den hals toe in het water, palen, boomen, breekijzerswerden aan de pontons gezet, en krakend en krassend, bui
brekend werd de brug niet een hoerah uit het-gend
moeras geheven, en zweefde over het vlak der rivier naar
hare oude ligplaats terug.
Men kan denken, dat op deze wijs aan de stad Peters-

burg hare houten bruggen niet goedkoop te staan komen.
Het gedurig in en uit elkander nemen doet de naden gapen; het pas gevelde hout, hetwelk tot den bouw der brug

genomen wordt, draagt reeds van den beginne de kiem van
een snel bederf in zich; het onophoudelijke jagen der rijtuigen slijt de bevloering zoo geweldig af, dat zij aanhoudend met eene dikke laag houtsplinters overdekt is, en dus
heeft de Izaksbrug alleen, gedurende den korten tijd dat
zij bestaan heeft, misschien reeds meer gekost, dan, bij
voorbeeld, de massive Dresdensche brug in de meer dan
driehonderd jaren van haar aanwezen.
Daar natuurlijk de onderscheidene deelen der stad, gedurende den tijd, dat zich de armen der rivier zonder brug -

gen of ander middel van overtogt bevinden, in geenen zeer
behagelijken toestand geraken, (het groote, zoo innig verbondene geheel der stad scheidt zich alsdan eigenlijk in
even zoo vele afzonderlijke stedekens, als er eilanden zijn;

bloedverwanten vernemen dagen lang niets, van hunne Sian
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de overzijde der rivier wonende verwanten; de regeringsbeambten, die uit het middelpunt geene bevelen ontvangen
kunnen, moeten op eigen gezag en verantwoordelijkheid
handelén ; do handelshuizen kunnen elkander onderling geene
berigten mededeelen; de onderwijzers komen niet op de
scholen; de Iswoschtschiks of voerlieden kunnen slechts in
eene beperkte_ ruimte rondrijden; de gezelschappen in de af
eilanden zijn schaars bezocht; kortom elk smacht-geln
naar verlossing) — zoo zoekt men dan ook zoo wel in den
herfst de nog door harp jongheid als in de lente de reeds
van ouderdom zwakke ijskorst op alle mogelijke wijzen te
versterken en te benuttigen. Naauwelijks staat het rivierijs,
of er worden, in onderscheidene rigtingen, over dien nog
doorbuigenden watervloer stroowegen gelegd, en in het
voorjaar maakt men kleine van planken getimmerde paden
over de verweerde schotsen, of legt ook alleen losse planken
nevens elkander, om het gevaar van het doorzinken te ver
Eerst wanneer alles onveilig geworden is, wordt-minder.
de overgang ook over die bruggen-surrogaten verboden. Als
staan overal aan den waterkant policie-soldaten, om te-dan
beletten, dat iemand zich op de rivier wage. Desniettemin,
daar somtijds de berigten, die naar de overzijde gebragt
moeten worden, van groot gewigt zijn, en het beloofde loon
daarom aanmerkelijk is, ziet men menigen behendigen
Muschik, tot groote verlustiging van het publiek, trots policie en ijsgang, den overtogt ondernemen ; en niet zelden
gelukt het hun, om, met eene plank gewapend, welke zij
van de eene drijvende schots op de andere werpen, het levensgevaar op den stroom en den stok van den aan den oever
op hen wachtenden gendarme te ontgaan. Overigens ver
deze wijs de onderscheidene takken der Neva-slindeop
jaarlijks hun bepaald aantal slagtoffers, en het is als waar
aan te nemen, dat bij geene stad zoo veel men--schijnlk
schen in het water omkomen, als bij Petersburg.
De gedachte, dat ook deze schoone, jeugdige stad, met
al hare grootsche bouwwerken, eenen misschien kort op
handen zijnde ondergang gewijd is, is verschrikkelijk. Er
zijn vele steden, voor welke eene gedeeltelijke vernieling
als eene weldaad te beschouwen zou zijn; naar in het overal
nieuwe en vrolijke Petersburg is alle vernieling door natuurof menschen- geweld slechts te beklagen, en evenwel wordt
het aanhoudend door zoo verderfelijke krachten bedreigd,
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dat men wel zeggen mag, dat het op eenen gevaarlijker
bodem staat dan misschien eenige stad ter wereld.
De Einsehe golf strekt zich, in hare grootste lengte, van
Petersburg regtstreeks naar het westen, uit welk punt de
hevigste stormen waaijen. Deze drijven alzoo natuurlijk de
gansche watermagt der zee op de stad aan. Ware nu in
hare nabijheid de zeeboezem wijd, en breidde hij zich ter
wederzijde breed uit, zoo zou zij er nog, vergelijkenderwijs, misschien Weinig van ondervinden. Ongelukkig echter
loopt - de golf van Finland naar den kant van Petersburg,
hetwelk aan hare uiterste spits gelegen is, gedurig naauwer
toe, zoodat eindelijk haar water als in een' engen zak, den
Kroonstadschen boezem, gevangen en opeengedrongen wordt.
Daarbij komt nog, dat de 5eva juist hier, van het oosten
naar het westen stroomende, zich in zee stort, en harewateren aan de van het westen komende zeebaren regtstreeks
te gemoet werpt.
De eilanden van den Neva - Delta, op welke Petersburgs
paleizen hunnen grondslag hebben, zijn uiterst laag en effen.
Met hunne zeewaarts gekeerde onbewoonde einden verliezen
zij zich allengskens tot op en onder den waterspiegel, en
zelfs de afgelegenste en hoogste, meest met huizen opgevulde
deelen der stad liggen slechts 12 tot 14 voet boven het gewone peil der zee. Vijftien voet rijzing van het water is dus
genoeg om geheel Petersburg te doen onderloopen, en steeg
het tot 30 of 40 voet, dan verdronk geheel de stad. De inwoners zweven dus aanhoudend tusschen leven en dood, en
zijn geene vierentwintig uren zeker, dat zij niet alle vijf
honderdduizend te gelijk in het kille watergraf ver -mal
zullen worden.
-zwolgen
voorjaar
in
het
dan
dat
eens
noodig,
Hiertoe is niets anders
een geweldige westewind juist met deh hoogsten waterstand
en den ijsgang zamenloope. Alsdan zouden de groote massa's
van het zeeijs landwaarts indringen, en de rivier met hare
schotsen hun te gemoet stroomen. De reuzenworsteling dezer natuurkrachten zou al de kasteelen en bevestigingen der
wonderstad ligtelijk met den grond gelijk maken, en zoude
zij met al hare bedelaars en Vorsten in de golven omkomen,
gelijk PII ARAO met zijne benden in de Roode Zee. Bijna
durft men er niet eens zoo ligtvaardig over spreken; want
het gevaar dreigt van te nabij, en menigen Petersburger
klopt bij de bloote gedachte daaraan het hart. Hunne eenige
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hoop grondt zich daarop, dat de drie omstandigheden, wel
bewerking van hunnen alsdan onvermijdelijken on--keto
dergang vereischt worden, ijsgang namelijk, hoog water en
westewind, niet alle op eenmaal in hetzelfde tijdstip zullen
zamenloopen. Gelukkigerwijs zijn er 64 windstreken in de
kompasroos, en wanneer het hoog water is, zal, denkt
men, juist niet een eigenzinnige westewind aan hetzelve
den uitgang stoppen; een wegbanende oost- of zuidewind
zal aan het overtollige nog wel ter regter tijd eene gemak
zelfs al blies, bij hoog-kelijafstromngvchlè,e
water, de wind uit het westen, zoo zou clan waarschijnlijk
het ijs zich wel een tijdlang houden, tot dat de wind naar
het noorden omliep.
Met dat al is het ontegenzeggelijk, dat in het voorjaar
menigmaal aanhoudende westewinden heerschep , en dat er
niet zelden op de Neva en in de Finsche golf eene opbreking
van het ijs plaats heeft, waarbij de schotsen nog sterk genoeg zijn om de uiterste bezorgdheid te wekken. Hadden
de vroegere Finsclte bewoners van den Neva-Delta slechts
waarnemingen gemaakt en aangeteekend, zoo zou de waar
wel leeren, hoe vele malen in een-schijnlkedrg
tiental, laat het zijn in een honderdtal eeuwen, al die omstandigheden in een en hetzelfde tijdstip neoeten zamenkomen. Kortom, wij hebben ons niet te verwonderen, wanneer wij den eenen of anderen dag uit de nieuwspapieren
vernemen, dat Petersburg, hetwelk als eene schitterende
ster uit de Finse/te moerassen is opgegaan even plotseling,
als een dwaallicht, daarin is uitgebluscht. God behoede het!
1{Ienschenhoede is hier geheel en al krachteloos. Igoe wei
aan het ondernemende Busland ook onmogelijk schijnt,-nig
zoo kan het er toch niet aan denken, vader Oceaan binnen
dijken te besluiten, of aan de Riviergoden andere wegen te
willen banen (*); en ofschoon er zeker hier en daar van
aneidingskanalen en van schutdammen gesproken is, zoo heeft
men echter, liet vruchtelooze van zulk eenen arbeid wel
inziende, nog niets van dien aard ondernomen, en lPetensburg ligt volkomen open en weerloos, prijs gegeven aan den
;

(*) En waarom niet? lleeft 167 ederland minder gedaan?
Is al, in sommige opzigten, misschien, de plaatselijke lig
ongunstiger, de krachten des rijks zijn oneindig grou--gin
ter, en de menschel{jke wetenschap verder gevorderd. Vert.
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grilligen moedwil der golven. Daar de stad elk oogenblik
het vernielende,water verwachten kan, even als elke andere
stad het verterende yuur, (in verscheidene stadswijken zijn
de overstroomingen zoo menigvuldig en komen zoo onverhoeds, dat men dikwijls, wanneer men des avonds uit een
gezelschap terug wil keeren, indien middelerwijl de wind is
omgeloopen, de straten onder water vindt en niet naar huis
kan komen) zoo zijn er te Petersburg schikkingen gemaakt,
om de inwoners snel van het gevaar, dat hen bedreigt, te
onderrigten, ten einde ieder al wat mogelijk is doen kunne,
om zich en de zijnen te redden. Wanneer, bij aanhouden den westewind, het zeewater in de Neva dringt, en de uiterste punten der eilanden onder water geraken, zoo wordt
op de Admiraliteit een kanonschot gelost en van alle torens
de watervlaggen uitgestoken, ten teeken dat de stad door de
Nere den in staat van beleg gesteld is. Dit kanonschot wordt,
zoo lang deze toestand duurt, alle uren herhaald. Rijst het
water hooger, en overdekt het de benedendeelen der eilanden, alsdan volgen de seinschoten van het alarmkanon elkander alle vierendeel uurs. Stijgt het nog hooger, en sluipt
het in de stad zelve, dan buldert het geschut alle vijf minuten, en roept eindelijk, wanneer het water nog verder
gaat, met elke minuut herhaalden noodklank, de hulp van
schuiten en schepen in.
De nood en ellende, welke eene overstrooming te Petersburg veroorzaakt en na zich sleept, is onbeschrijfelijk. Ieders mond is nog vol van de treurtooneelen en het lijden,
hetwelk de groote watersnood van den 17 November 1824 te
weeg gebragt heeft. (*) Hij was de zwaarste, welke de
stad nog beleefd had. Ilet kwam zeer bedaard en schijnbaar
gevaarloos aanvloeijen, gelijk zulks bij alle Petersburger
overstroomin3en, daar hier geene dijkbreuken gebeuren
kunnen, het geval is, en vele lieden, die, in afgelegenen
stadswijken, het alarmkanon niet gehoord hadden,; verwon
zich, zonder nog veel kwaads te vermoeden, over-dern
heldere
het
water, hetwelk zij in de straten zagen blinken.
Duizenden lieten zich door hetzelve in hunne bezigheden
niet storen, maar reden of gingen er frisch door henen, en
honderden hebben dit gebrek aan ergdenkendheid met den
(*) Ook in 172e, 1752 en 1777 hadden zeer hooge en
zeer vernielende waterstanden plaats.
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dood, bekocht. Door eenen hevigen westewind voortgezweept, rees het water gedurig sterker, en schoot eindelijk
pijlsnel door de straten, hief alle equipaadjen en ander rij
zijnen weg vond, op, stortte zich door de-tuig,dehop
vensters in alle kelders, kluizen en benedenverdiepingen
der woningen, en brak in geweldige stroomen uit de openingen der groote riolen naar boven. Den grootsten nood
leden Basilius - eiland en de Petersburger z ij de, op welk
Iaatste eiland vele geringe lieden in niet zeer hechte huizen
wonen. Vele dier houten woningen werden door het water
zacht en onbeschadigd opgetild, en dreven met derzelver
bewoners in de straten rond. De rijtuigen, van welke koetsiers en passagiers hier en daar de eerste de beste door het
water nog niet bereikte hoogten beklommen hadden, en
voor welke de paarden, die zich in derzelver tuig niet vrij
bewegen konden, meestal ellendig om het leven kwamen,
verzamelden zich bij dozijnen op de boerenwerven. Al de
boomen der stadspleinen zaten zoo vol menschen als anders
van musschen. Het water steeg tegen den avond zoo hoog
en de wind werd zoo sterk, dat men alle oogenblikken
vreesde, dat de oorlogschepen zich losrukken en in de hui
zouden inbreken. Het ongeluk had des te verder--zenrij
felijker uitwerkselen, daar niemand het voor zoo erg gehouden had, vermits het water, zonder bruisen of woeden, als
op wollen sokken de stad bekropen had. Het noodlottigst
waren deszelfs aanvankelijk onzigtbare werkingen, als ook
de daaruit naderhand voortkomende gevolgen. Zeer vele
huizen storteden eerst den volgenden dag in, toen de wateren reeds weder binnen derzelver bed teruggekeerd waren, even gelijk oude zwakkelijke zieken, die na het doorstaan des aanvals bezwijken. Uit de meeste gebouwen was
de vochtigheid, welke zij ingezogen hadden, niet weder te
verbannen. De bewoners zegen op het krankbed, en moord
ziekten heerschten nog weken lang in onderschei--daige
deelen
der stad.
dene
Be nacht vooral was schrikkelijk, daar het water tot
den avond toe nog altijd bleef rijzen, en er, bij de vreeselijke donkerheid, ingeval het aanhoudend steeg, geen uit
redding over scheen te zijn. Duizenden van huis--wegvan
gezinnen, welker leden in onderscheidene deelen der stad
verstvooid waren, bragten dien nacht in de grootste bezorgdheid en onder de vurigste angstgebeden door. Dc
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schriktooneelen onder het halve millioen der Petersburger
bevolking zijn in dezen nacht ontzettend, maar sommige ook
kluchtig geweest. Nog tegenwoordig is eene menigte van
deels grappige, deels treurige anecdoten omtrent dezen zoo
sehrikkelijken dag te Petersburg in omloop.
Een tuinman verhaalde mij, hoe hij, op eenen boom aan
het snoeijen zijnde, het snelle rijzen van het water niet terstond bemerkt had, en vervolgens gedwongen was geweest,
tot lijfsbehoud, op het dak van een klein tuinhuis te klimmen. Op hetzelve had zich echter ook allengskens zoo groot
een aantal rotten en muizen verzameld, dat hij in ernst beducht geweest was, door deze dieren, wanneer de honger
hen zou geprangd hebben, gebeten te worden.
Desgelijks vertelde mij een koopman, hoe hij, uit het venster zijner tweede verdieping kijkende, zag, dat drie, op
het afgebroken stuk van een' bruggevloer gevlugte menschen,
naar zijn huis dreven en aan de vensters zijner eerste ver
strandden. Daar zij in hunnen angst, om redding-diepng
smeekende, de handen naar hem uitstrekten, had hij snel
een touw naar beneden geworpen, en, met hulp van zijnen
bediende, den een' na den anderen opgeheschen. Be eerste,
dien zij optrokken, was een sidderende Jood, de tweede
eert langbaardige Griel sch - Christelijke Rus, en. de derde
een kaalkoppige 161ahonzedaansche Tartaar. Hij, de Protestant, had deze allen vervolgens, nadat zij hunne onderscheidene door en door natte nationale kleederen hadden afgelegd, in zijne Fransche fracs en fijn Londensch linnen
gestoken, en hierop 'met hen, zijne dankbare vriendezl, een
regt Christelijk en verkwikkend avondeten genuttigd.
Men wil, dat aan bedorven waren, vernielde huizen, ver
meubelen, uitgespoelde bestrating, ingestorte trot--brijzeld
toirs enz., deze watersnood de stad meer dan honderd millioenen, en aan middellijk of onmiddellijk door denzelven
omgekomene menschen verscheidene duizenden verloren heeft.
In al de straten heeft men de hoogte van den vloed door
sehe aan de huizen getrokken streep, met bijvoeging van
den datum, doen aanteekenen. Elke duim, dien men deze
strepen hooger zou hebben -moeten zetten, zou de stad een
paar millioenen meer gekost en een honderdtal huisgezinnen
meer in rouw gedompeld hebben.
Het Neva -water behoort tot de zuiverste en onvermengdste rivierwateren, die er zijn. Het is aan den mond van den
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stroom nog even helder als aan deszelfs oorsprong. then
weet echter, dat deszelfs gebruik in den beginne (even als
dat van het veel minder reine Maas -water) eigenaardige
werkingen oefent; waarom dan ook pas aangekomenen het
niet anders drinken, dan vermengd met wijn of rum. Doch
spoedig gewent men er zich aan, en erkent het dan voor
eenen zoo heerlijken drank, dat men daaraan boven alle ander water de voorkeur geeft. De Petersburgers wenschen
zich steeds, wanneer zij van lange reizen terugkomen, geluk, dat zij weder .Neva - water drinken kunnen; en hoe
menigmaal mag niet wel reeds een aldus in den kring der.
zijnen wederkeerende verwelkomd geworden zijn, gelijk ik
het eenmaal door eenen geïmproviseerden redenaar doen zag,
met eenen beker Neva - water in de hand. Keizer ALEX n N»Ea liet, gelijk men mij verzekerd heeft, op zijne reizen
gewoonlijk het Neva- water, op flesschen bewaard, mede voeren. Tot het zetten van thee en kof lj leent het zich voortreffelijk, en met gerstensap aangezet, als bier, gaat het
door geheel het rijk. Tot wasschee is het mede overheerlijk
geschikt, en de hier wonende Engelschen zijn onuitputtelijk
in deszelfs lof, van wege de goede eigenschappen, welke
het aan hun linnen bijzet.
Behalve het groote, door de natuur gebouwde aquaduct
der Neva, heeft echter ook de stad niet een eenig waterwerk, Beene bruikbare bron, ja zelfs geenen put, niet eens
buizen om het Neva -water naar de huizen te leiden, en
menige stadswijk zou zeker met blijdschap eenen geheelen,
haar niet zeer gelegen Nena - arm voor een paar putten ver
willen, welke haar nader ter hand waren. De bron--ruilen
nen , die op het gebied der stad opwellen, leveren een niet
drinkbaar water en zijn zoogenaamde tschornije rrttschki
(zwartbeken), en even zoo is al het water, hetwelk men
door het graven van putten zou kunnen erlangen, niets anders dan Neva - water, hetwelk door het veen des boven
daardoor geelachtig gekleurd wordt. -grondshezijplt
de stad. noodig heeft, moet derhetwelk
Al het water,
worden. Hiertoe is er in elke
geschept
Neva
halve uit de
huishouding een watervat, hetwelk door een opzettelijk daartoe aangenomen waterputter bediend wordt. Bij en zijn klein
voertuig met een paard hebben gewoonlijk den geheelen dag
door genoeg te doen met water aan te voeren. De armen
zenden eenigen hunner eenvoudigljk naar den oever der
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1Veva, waar zij, met emmers, die aan lange stokken gehecht
zijn, het water, zoo ver zij van den oever reiken kunnen,
tot hun gebruik scheppen. Ten dienste der meer gegoeden
zijn er kleine huisjes, waar het water ilit de rivier wordt
opgepompt. Evenwel is men in het voorjaar, wanneer, tijdens het smelten der sneeuw, uit alle straten beken van
morsig water in de Neva loopen, bij de meeste huishouders
in geene geringe verlegenheid, vermits de zuigbuizen dier
pompen te nabij aan den oever liggen, en alsdan juist niet
het zuiverste water opbrengen. Des winters worden vele
schepgaten in het ijs der rivier gehakt, en in derzelver nabijheid ook troggen, tot het drenken der paarden, uit ijs
vervaardigd. De waterscheppers, met hun eenspannig voertuig en hunne druipende en spattende vaten, behooren derhalve tot de vaste straatfiguren van Petersburg. Aanhoudend
ziet men hen, in lange treinen, aan de schepplaatsen post
vatten. Zoo kan men dan ook begrijpen, dat er te Petersburg nog veel te doen blijft, om de stedelijke inrigting te
vervolkomenen, en voorzeker kon, door het •daarstellen van
eenig waterwerk, hetwelk de geheele stad op eene betere
wijs van deze eerste levensbenoodigdheid voorzag, een Keizer
zich te haren opzigte allerverdienstelijkst maken.
Het wasschen is in de Duitsche steden een werk, hetwelk
niet dan in het binnenste der huizen of op derzelver opene
plaatsen geschiedt., en men ziet hoogstens alleen nog op eenig
idyllisch schilderstuk vrouwen, onmiddellijk aan de rivier,
in de vrije natuur, met wasschen bezig. In Rusland daarentegen kent men bijna geen ander wasschen, dan hetgeen aan
de rivier plaats heeft, en zelfs in de residentie komen- overal
de vrouwen, gelijk eertijds de Pheacische Prinses NAUSLKAä
met haar gevolg en hare . fraaije lijnwaadweefsels, naar de
woning der Nimfen gereden, om van dezelve nieuwen glans.
en nieuwe frischheid ten geschenke te erlangen. Op alle
grachten der stad en aan de oevers van al de armen der rivier zijn hiertoe opzettelijk ingerigte vlotten gebouwd. Midden in deze vlotten zijn openingen, waarin zij het.linnen
werpen, en rondom loopen gangen van gemeenschap. De
geheele waschverrigting bestaat eèniglijk daarin, dat zij het
linnengoed aanhoudend nat maken en met een glad stuk hout
weder uitkloppen. Deze wijs van wasschen ontmoet men bij
alle Slavische volken, van Petersburg tot Macedonié. Zelfs
des winters, wanneer zij de openingen der vlotten vrij van
-
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ijs houden, hebben deze tegen de koude geharde vrouwen
geene andere wasehmanier, en bemerkt men niet, dat
eenige graad van koude haar hare werkzaamheid- doet sta
Onophoudelijk niet haren arbeid bezig, en hoezeer-ken.
van top tot teen met ijs overkorst, komt het haar zelfs niet
in den zin,_eene enkele zucht of klagt over de strengheid
van het jaargetijde te doen hooren. Echter vergenoegen niet
al de zoo weelderige Peteisburgers zich met deze niet zeer
verfijnde wasehwijze. Ja zelfs drijft menigeen de keurigheid
in dezen zooverre, van te beweren, dat in geheel Petersburg
geene vrouw in staat is een hemd wit te wassehen ; waarom
zij dan ook hun vuil linnen alle veertien dagen regelmatig
naar Londen zenden, ten einde van daar eiken zaturdag het
noodige, zorgvuldig gereinigd en gebleekt, terug te bekomen.
Nog meer, dan de van wasehvrouwen wemelende vlotten,
trekken de aandacht der vreemdelingen, op de grachten en
riviertakken, de daarop drijvende vischkramen, of zoogenaamde Ssadoks. Alles, wat het vangen, bewaren en ver
betreft, is bij de Russen, die zich op dikt-kopenvaisch
vak uitmuntend verstaan, voorbeeldig ingerigt, en met name
zijn dit deze overal door Petersburg verspreide Ssadoks. Het
zijn zeer aardige, fraai geschilderde en sierlijk gevormde
houten huisjes, bijna gelijk aan de Harnburgsche koepeltjes
langs de Elbe en Alster. Zij drijven op vlotten, liggen bij
den oever voor anker, en hebben met den wal gemeenschap
door middel eener brug. Inwendig hebben zij eene ruimte,
waar de gezouten en gerookte visch opgehangen is, op de
wijs der hammen en worsten in de huizen van het Westfaalscne landvolk. Midden tusschen dien visch ziet men, als
beschermers der inrigting, een paar groote heiligenbeelden,
met brandende lampen voor dezelve, even als ware het huisje
de tempel der stroomgodin, waarin de visschen als offeranden voor haar opgehangen waren. Behalve zouten en rooken, hebben de Russen nog eene wijs om den visch te bewaren, welke wij niet kennen — te weten het laten bevriezen. Ten gevolge hiervan,staan er des winters groote bakken,
als onze meelbakken, ten toon, gevuld met stijf bevroren
visch, met nawaggen, Archangelsche haringen, de zoo lekkere .Terschtschis uit het meer Ladoga, enz. Ter wederzijde
der beschrevene ruimte ziet men een paar nette vertrekjes
voor het volk van den Ssadok, en een derde voor de gasten, die hier gaarne versehe kaviaar komen eten. Achter
tr
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het huisje, onder water, zijn de groote vischkaren voor den
levenden visch, van welken steeds een ongemeene overvloed
voorhanden is, daar de Russen met opzigt tot visch groote
lekkerbekken zijn en ze liefst bijna nog levend in den ketel
doen. Met levenden visch wordt verregaande weelde gedreven, en vindt men hier, in de bewaarplaatsen op de Neva
bij voorbeeld, ook eene menigte vischsoorten uit de Wolga,
die met ontzettende kosten herwaarts gebragt worden. De
Sterlets, die dood voor 30 à 1+0 roebels te krijgen zijn,
kosten levend van 100 tot 300 rebels, en vinden desniettemin koopers, welke er trotsch op zijn, dezelve kort vóór
het eten nog levend aan hunne gasten te kunnen vertoonen.
De Neva is midden in de stad een iwerst (een kwartier
uurs) breed, en, de groote krommingen medegerekend,
ruim drie Duitsche mijlen lang. Men kan zich dus verbeelden, welk eene woeste vertooning des winters hare opper
bij zoo onregelmatig bevriezen, als hier gewoonlijk-vlakte,
plaats heeft, moet opleveren. Alsdan kan men hier, bij
nacht, midden in de stad togten doen, op welke men zich
even verlaten zou wanen, als op de eenzaamste meren van
Finland. De kaarsen in de huizen schemeren slechts uit de
verte, maneschijn en noorderlicht moeten u den weg wij
uwe rigting moet gij naar de sterren nemen. In-zen,
welk een' kwaden naam dan ook des winters deze nachttogten op het ijs staan — diefstal toch en moord gebeuren hier
het menigvuldigst — en hoe gaarne men dezelve vermijdt,
laat zich ligt begrijpen.
In den zomer verandert alles, wanneer scheepstogtjes op
de Neva een der aangenaamste en meest geliefkoosde stad vermaken zijn. De heerlijke stroom, welks oppervlakte in
den winter als 't ware verbleekt, omgeeft dan de schoonste
deelen der stad met den naam van schitterend zilver. De
nachten zijn warm en bijzonder helder, en dePetersburgers,
die met prachtige sledevaarten minder ophebben dan wij,
omdat de slede bij hen meer een voorwerp van levensbehoefte dan van weelde is, gelijk bij ons, geven zich alsdan
met des te meer wellust aan het vermaak van het gondelvaren over, daar hetzelve hun slechts gedurende eenenkorten tijd gegund is. In de zoo schoone en warme maanden
Junij en Jaslij zijn de Neva -armen dag en nacht met roeijende en zeilende grootere en kleinere schepen en gondels
bezaaid, die onophoudelijk aan oog en oor de bekoorlijkste
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voorwerpen leveren; ja alles, wat Venetië met deszelfs kanalen en derzelver gondels tooverachtigs hebben mag, is
van geene beduidenis, vergeleken met de schilderachtige
levendigheid, die zich hier in het alsdan zoo verkwikkelijk
warme noorden ontwikkelt. Men verbeelde zich eenen
dampkring, van de streelendste zephyrs doorsuisd, zoel en
mild, zonder dat de pijlen van den Zonnegod lastig vallen;
eenen nacht, als door tooverglans verlicht, in welken niets
zich verbergt, niets sluimert, noch de kweelende vogels,
noch de bedrijvige menschen , noch de overal zigtbare planten, wier kleuren niet verbleeken, kortom een' nacht met
al de bekoorlijkheden der nachten en toch met al de gerij
dagen, even alsof de heldere frissche dag-felijkhdnr
zich den prachtigen mantel van den nacht om de schouderen gehangen had; eenen stroom, die zich nu eens, al dar
menigte armen verdeelt, en dan weder, in-telnd,i
waterplas
vereenigd, zacht, helder en majesuitgestrekten
tueus daarhenen stroomt; hierbij eenen archipel van eilanden, welker eene helft met prachtige paleizen bezaaid is,
terwijl de andere zich versiert met wonderliefelijke tuinen,
smaakvolle koepels en weelderige hermitaadjes; dan, kort
voor de stadspoorten, de wijde zee, waarin de zes monden
der rivier hunne stroomkruik uitstorten. Dit alles verbeelde
men zich nu verlevendigd door duizende gondels en scheep
Engelsehen, trotsch op hunne meerderheid-jes;zilkundg
in het besturen, hunner sierlijke barken, die al wat rondom
hen zweeft voorbijstreven; I)uitsche burgers met hunne gezinnen, zich aan dit nachtvermaak overgevende, om de zorgen van den dag te vergeten; Ruslands volk, hetwelk zijne
welluidende nationale liederen over de watervlakte trillen
laat; de rijken en voornamen des lands, omstuwd van hunne
lijfeigenen, die het tooverachtige horenmuzijk doen weêrgalmen; matrozen en scheepsvolk aller zeevarende natiën,
zich verbazende over het wonder dezer glansrijke nachten.
Dit alles stelle men zich levendig voor den geest, of ook
neme men plaats in eene der fraaije booten, omvare eilanden en eilandjes, en men zal moeten erkennen, dat er
vruchteloos op den aardbol eene andere stad gezocht zou
worden, die iets zou kunnen verschaffen, hetgeen de vergelijking zou kunnen doorstaan met het bekoorlijke van deze
zomernachtvaarten op de Neva te Petersburg.
C.
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IETS OVER DE HOLDE Eli VEREERIIG, SIIAKSPEARE NA ZIJNEN
DOOD TOEGEBRAGT.

O

nder de, ook bij den Nederlander, met roem bekende
dramatische Dichters behoort voorzeker de Lievelingsdichter
der Britsche Natie, WILLIAM SIIAKSPEARE, die, te Stratford, in het Graafschap Warwick, in 1564 geboren, aldaar
op den verjaardag zijner geboorte, den 23 April 1616,
overleed.
Zij ons al weinig met zekerheid van zijnen kindschen leeftijd bekend, meer weten wij van zijn voortreffelijk genie,
waaraan het Engelsche tooneel, en door vertalingen ook
eenigzins het Nederduitsche, vele schoone lettervruchten te
danken heeft. Hoezeer 'zijn naam en letterkundige roem bij
zijne natie in achting en aanzién is gebleven, moge de eer
hulde getuigen, die men niet alleen, lang na zijn-biedn
overlijden, aan herinneringen, zijne kindsche jaren betref-'
fende, toebragt, maar die men niet minder, ter gelegenheid
van een jubelfeest te zijner eere, onder het bestuur van den
beroemden G A R R LC K gevierd, aan den dag legde; en hoe
verschillend het oordeel ook over een genie als SEA K SPE A EM
wezen moge, zoo zelfs, dat een VOLTAIRE van hem zeide:
11 n'y a point de singe en Afrique, point de babou;n, qui
n'ait plus de gout que'SUAKSPEARE, SIIAKSPEARE is Voor
zijne natie bijna een Heilige; en men mag wel zeggen, wat
wij eens elders lazen: » het grootste gedeelte der Britsche
jeugd kent hem eerder dan hun a. b. c."
Iets van de vereering, SHAKSPEARE na zijnen dood te
beurt gevallen, mede te deelen, is het doel van dit schrijven, dat welligt niet ongevallig zijn zal aan hen, die een
IIAMLET, OTHELLO, een Koning LEAR, een ROMEO en ju LIA en andere meesterstukken van dien Dichter met belangstelling lazen of zagen opvoeren.
Wat de hulde betreft, die men aan herinneringen uit
zijnen kinderlijken leeftijd betoonde, 'diene het navolgende:
SEA KSPEARE had als kind een moerbeziënboom voor de
ouderlijke woning geplant, zich den zaligen tijd voorstellende van in den ouderdom onder denzelven te zullen rusten: jaren na zijn overlijden kwam het huis in handen van
een' geestelijke, die, zich weinig bekommerende over den
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roem en de hoogachting, die de geliefde Dichter bij zijne
natie verworven had, dezen boom liet omhakken. Naauwelijks was de nedervelling van het kostelijke kleinood vernomen, of de man haalde zich de algemeene veróntwaardiging
van het geheele oord op den hals; terwijl de ontevredenheid, ja de woede des volks zoo groot werd, dat hij, wilde
hij zich niet aan de grofste beleedigingen en grootste gevaren blootstellen, verpligt was de plaats te verlaten, en den
moed niet had, om er immer terug te durven keeren. Men
vindt aangeteekend, dat de 'moerbeziënboom door een'.ebbenhout- werker werd gekocht, die daarvan theelepeltjes,
inktkokers en tabaksdoozen vervaardigde,, welke als 't ware
tegen goud werden verkocht.
Wat 81IAKSPEARE s jnbilé betreft, dienaangaande wordt
ons het volgende vermeld.
Toen G A R R I C K het eerst op het denkbeeld kwam, om een
jubel ter eere van den onsterfelijken Dichter te doen plaats
hebben, koesterde ieder Engelschman reeds zeer hooge gedachten van de wijze, waarop het zoude worden gevierd.
Het doel was voorzeker edel, en, in spijt van alles wat afgunst en boosaardigheid ook aanwendden, om hetzelve in
een bespottelijk daglicht te plaatsen of te doen mislukken,
de uitvoering bleef bepaald. De voornaamste personen van
rang en talenten in de letterkundige wereld stemden het
toe, dat men geene gelegenheid tot het houden eener feest
immer beter kon aangrijpen, dan wanneer men den-vierng
tol van hulde en erkenfenis wilde brengen aan de nagedachtenis van zulk een sieraad des geheelen vaderlands, als de
onnavolgbare SRAKSPEARE was.
In de lente en den zomer van 1709 werden in zijne geboorteplaats reeds een aantal toebereidselen tot de viering
van het aangekondigde jubel gemaakt. Een zeer ruim en
prachtig, achthoekig amphitheater werd in de nabijheid van
de rivier Avon opgeslagen; geschikt om een duizendtal aan
te bevatten.
-schouwer
Aan den oever van de Avon werden dertig kanonnen (zestien tweeëndertig ponders en geschut van ander kaliber) geplaatst, om, bij den aanvang van het jubel en gedurende de
viering van hetzelve, te kunnen vuren; terwijl eene ontelbare hoeveelheid vuurwerken en een aantal verschillend gekleurde lampions voor de illuminatie, ter veraangenaming'
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der feestelingen en tot opluistering der plegtige gelegenheid, met wagens van Londen werden afgezonden.
Eene sierlijke vlag, welke van de schoonste kleuren schit^terde, was tot dat einde te Coventry vervaardigd en werd
de jubelvaan genoemd.
Door Mr. WE ST WO 0 D van Birmingham werd eene medaille
te dezer gelegenheid in koper, Zilver en goud geslagen. Aan
de eene zijde prijkt zij met een zeer goed gelijkend afbeeldsel van sHAKSPEARE, met de woorden uit zijnen nAmLEZ : A We shall not look upon his like again." — Aan de
keerzijde: » Jubilee at Stratford, in honour and to the memory of s H A K P E A R E .- Sept. 1769."
De aanvang van het feest werd, des Woensdags, den 6
September 1769, des morgens ten vijf ure, door het gebulder van het geschut, bekend gemaakt; waarna onmiddellijk
door een aantal vrouwen en meisjes, eigenaardig gekleed en
opgetooid, en eenige jonge lieden, allen hehoorende aan het
tooneel, het volgende Died, begeleid door hobo's, fluiten,
clarinetten, guitars en andere muzijkinstrumenten, gezongen
werd, waarvan onze vertaling dus luidt:
:De vreugd rijz' met den dageraad,
En brenge aan SRARSPEARE eer;
De zon zie met een blij gelaat
Op 't vrolijk jubel neer!

»Haar blozend licht vereer' zijn' kaam;
liier voegt geen sombre toon;
Geen afgunst doov' de stem der faam:
Aan sHA1fSPEA1(E zij de kroon!"
Eene zamengevloeide menigte werd op dit, door G A R R I C K
-vervaardigde, gezang onthaald. Geheel de stad, als 't ware,
door de uitvoering ontwaakt zijnde, vergaderde de optogt

tegen acht ure in eene der voornaamste straten. Een open.*
baar ontbijt werd ten 9 ure in Shakspeare's Hall gehouden,
waar ieder kooper van een lootje, voor eene guinie, de gea
legenheid ontving, om de verschillende vermakelijkheden
(uitgezonderd de maskerade, waarvoor buitendien nog eene
halve guinie moest betaald worden) te kunnen bijwonen.
G AS SIC vt , die den post van penningmeester vervulde, begaf
zich tegen acht ure naar de ontbijtzaal, zoowel om te zien,
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of alles behoorlijk voor de menigte in orde was, als om zelf
zich gereed te maken haar statiglijk te ontvangen.
Vóór de aankomst van het geheele gezelschap wachtte de
Major en magistraatsleden GARRIeK le Shakspeare's Hall op,
alwaar de stadsklerk hem de teekens van zijn ambt overhan
bestaande in eene rijk in goud gevatte buste van den-dige,
Bard en een dun stokje, beide uit den beroemden moerbeziënboom vervaardigd. Van daar ging de menigte in geregelde orde naar de kerk, waar het Oratorium JUDITH , gecomponeerd door Dr. ARNE, op een voor deze plegtigheid
zeer ruim, onder het orgel opgeslagen, orchest, keurig werd
uitgevoerd. De muzijk ving ten 11 ure aan, waarna GARRICK, aan het hoofd der zangers en toonkunstenaars, in sta
kerk verliet, en, opgewacht door een'-tigenop,d
prachtigen stoet van aanzienlijken en edelen, in koetsen en
andere rijtuigen gezeten, zich naar het opgeslagen amphitheater begaf. Onder dezen optogt hief het koor het vol
gezang aan, waarvan wij onze overzetting hier in--gend
lassehen :
A Dit is een dag, een heil'ge dag!
Laat afgunst, haat en wrevel varen;
Dit is een dag, een heil'ge dag!
Geen moeite of zorg moet ons bezwaren.

»Hier kweekte Natuur haren gunsteling op;

Weg, zorg ! dat het harte ván blijdschap ons klopp';
Klinkt lied en muzijk vreugdewekkend in 't rond,
De voet drukt met geestdrift den heiligen grond,
Waar SHAKSPEARE eens leefde, waar

eens
zong ,
Waar elk aan den klank van zijn' citertoon hong."
SHAKSPEARE

Ten 3 ure werd er een prachtig banquet in het amphitheater
gegeven, waar G AR RI C K als penningmeester voorzat, en -bij
hetwelk nog vele liederen en muzijkstukken, allen toepasselijk op het jubelfeést, werden gezongen en uitgevoerd. Des
avonds was de geheele stad verlicht, trommen werden geroerd, trompetten gestoken, en overal heerschten de ontiubbelzinnigste blijken van vreugde en ware tevredenheid. Het
amphitheater was talrijk bezet, en achtereenvolgens werden
de prachtigste vuurwerken afgestoken en vuurpijlen opgelaten. Zonder ophouden duurde 'de dans op het gemaskerde
,
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bal voort, en wel tot drie ure des nachts, waarmede de eerste dag van het jubel een einde nam.
Op den tweeden had er een statige optogt plaats, waarbij
verschillende voorstellingen van karakters uit SHAKPEARE'S
Tooneelstukken gegeven werden: dezelve bestonden uit zegewagens, waarop Koning LEAR, RICHARD III, N ACE ETH,
ROMEO en JULIA, omringd van eene ontelbare menigte, gezeten waren s die zich, onder het geschal der trompetten,
naar eenen verlichten eeretempel begaf.
De derde dag deed de feesten ongelukkiglijk minder bezocht zijn, daar een aanhoudende regen het getal der bezoekers aanmerkelijk verminderde, en de uitvoering van andere
verniakelijkheden hierdoor zeer gestremd werd.
Zoodanig werd de Britsche Tooneeldichter, die Reuzen
voortreffelijke SHARSPEARE, door zijne landgeno--gest,d
ten vereerd en gehuldigd. Had men in de kerk te Stratford,
waar hij begraven ligt, een eenvoudig gedenkteeken •ge
te Londen, (echter honderd vijfentwintig jaren na-plats,
zijnen dood, in 1741) in de abdij van Westminster, rigtte
men een gedenkteeken_ van wit marmer op; 8HA%sPEARE
wordt er voorgesteld in eerie staande houding, in de kleederdragt van zijnen tijd: ter zijde staat een altaar, waarop
eenige boeken liggen, op welke hij met zijnen regter elleboog rust, en van hetwelk een half ontrold blad nederhangt; op hetzelve wordt uit een zijner stukken, the Tempest, het volgende bijschrift gelezen:
The cloudcapp'd - towers, the gorgeous palaces,
The solemn tetngiles, the great globe itself,
Yes, all which it inherit, shall dissolve;
And, like this insubstantial pageant faded,
Leave not a wrack behind. (*)
Steeds hooger en hooger rees de eerbied voor den lieveling
der Natie; de vereering steeg ten top, toen de tijd aanbrak,
(*) The Thempest, act. IV, scene I. 'PROSPERO tot

FER-

DINAND:

»De' met wolken omringde torens, de prachtige paleizen,
De heilige tempels, de geheele carbol zelf,
Met alles, wat hij bevat, zal vernietigd worden,
En, gelijk deze broze eerzuil vergaat,
Niet het minste spoor achterlaten."
,
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waarop de geleerdste en vernuftigste mannen van Grootbrit
hunne stemmen tot lof en hulde des onnavolgbaren-tanje
Zangers deden hooren, en toen een POPE. ADDISON, STEELE,
JO II NSON en anderen wedijverden, om zijnen naam en zijne
verdiensten te vereeren en te verheffen.
Het huis, waar hij geboren werd, waar hij de zorgelooze
dagen zijner kindschheid doorbragt; het huis, waar, in de
armen der liefde en der vriendschap, zijne laatste jaren
heensnelden, waar zijn geest het stoffelijk omhulsel aflegde;
de kerk te Stratford, waarin zijn gebeente rust, zijn zoo vele
lievelingsoorden voor alle standén zijner tallooze vereerders;
en jaarlijks gingen en gaan nog duizenden in bedevaart naar
deze, door SHAK8PEA RE' s nagedachtenis geheiligde, plaatsen. Inzonderheid werd vroeger het huisje, waar des zangers eerste toonen klonken, een voorwerp van algemeene
nieuwsgierigheid; en nog wordt het met eerbiedigen schroom,
die hieraan niet waagt iets te veranderen, in denzelfden
staat gehouden, waarin het zich bevond, toen S HAKSPE ARE
er op zijn stokpaard ronddartelde. Jaarlijks, op den dage
die het feest zijner geboorte en dat van zijnen dood vereenigt, werd in het huisje de nagedachtenis des Dichters, op
het voetspoor van GARRIC i, gevierd. Thans is, uit hoofde
van de weinige ruimte, die liet voor het groot aantal bezoekers heeft, de viering van zijn aandenken naar Londen verlegd geworden.
Gelukkig de Natie, die zóó hare groote mannen weet te
vereeren! Zij toont, door de hulde, die zij hem toebrengt,
dat zij hare Letterkunde en de voortbrengselen harer Dichters, Schrijvers en Redenaars op prijs stelt. Gelukkig Nederland, dat op zoo vele voortreffelijke talenten bogen kan,
en dan ook getoond heeft, en nog toont, hunne nagedachtenis te vereeren; daar zoo vele schriftelijke als marmeren
gedenkteekenen het bewijzen, dat zij niet vergeten is bij
eene Natie, die, dooreenen ROOFT, VOIYDEL, CATS, FEITH,
DILDERDIJK en anderen, haren letterkundigen roem gevestigd, verhoogd en uitgebreid ziet.

DE GEESTELIJKHEID IN SPANJE.

D e volgende voorstelling van de Geestelijkheid in Spanje is
gegeven door den lieer L o N I a a, Officier bij het Carlistische
Leger, op wiens eigene waarnemingen zij gegrond is, en zij

ig l

DE GEESTELIJKHEID.

mag hierom zoowel, als wegens hare onpartijdigheid, als
aan de waarheid getrouw opgemerkt worden.
In geen land der wereld speelde de Geestelijkheid van
ouds, en niettegenstaande de vele stormen, die zij uitgestaan
heeft, ja ook nu nog, eene grootere rol, en nergens geniet
zij grootere achting, dan in Spanje.
De Spaansche Geestelijkheid kan in drie klassen verdeeld
worden: de reguliere Kloostergeestelijkheid, de hoogere en
de lagere Wereldlijke Geestelijk heid. — De eerste, als de
gewigtigste en magtigste, verdient, hoewel zij voor het
oogenblik geheel opgeheven is, nogtans de grootste opmerk
Onafhankelijk van alle geestelijk - wereldlijke-zamheid.
Overheden, werd zij door een eigen Bestuur geregeerd.
Elke Orde had haren Generaal, die altijd na zes jaren zijne
waardigheid nederleide, en zijnen zetel beurtelings in Spanje
en te Rome had. De gewone Kloosterbestuurders, die alle
twee jaren verkozen werden, stonden onder het opzigt van
een' Provincialen Bestuurder, Provinciaal genoemd, wiens
pligt het was, de gezamenlijke kloosters van zijne Provincie
ten minste eenmaal 's jaars te bezoeken, en den Generaal
der Orde een gemoedelijk naauwkeurig verslag te doen: van
hem hingen de verplaatsingen van het eene klooster naar het
andere af, en geschiedden ook elke reis, dat men ze voor
noodig hield; maar zij mogten alleen onder kloosters van
dezelfde Provincie plaats vinden: alleen dan konden Leden
der Orde uit de eene Provincie naar de andere verplaatst
worden, wanneer een bijzonder bevel van den Generaal de
Provincialen daartoe magtigde. De Provincialen stonden onder den Generaal hunner Orde, en deze onmiddellijk onder
den Paus. Elke Orde had hare eigene wetten of regels; en
alleen dan kon de wereldlijke Magt de handen aan Medeleden der Orde slaan, wanneer het verlof der Kloosteroverheden hiertoe inkwam, maar hetwelk dan als eene uitstooting
uit de Orde te beschouwen was.
Elke familie telde ten minste éénen monnik onder hare
huisvrienden; en al was er ook menigeen, die met de monniken in hun afwezen spotte en zich vrolijk maakte, zoo
werd nogtans zijne gedraging eerbiedig, zoodra één hunner
hem naderde. De monniken werden van velen gebaat, en
toch kan men hen bij menige gelegenheid 'niet missen. —
Jongens van veertien jaren werden als Novitiën in de Kloos-
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tern opgenomen, en reeds vroeg prentte men hun derzelver
grondstellingen in.
Honderden van armen vonden in de kloosters hun dage
onderhoud; en hoewel deze omstandigheid, van de-lijksch
slechte zijde beschouwd, het nadeel had van deze lieden in
hunne luiheid en in hunnen lediggang nog meer te versterken, dewijl zij nooit voor hun middagmaal bekommerd behoefden te zijn, zoo heeft toch de -legering, na het opheffen van de kloosters en het verbeurdverklaren van derzelver
goederen, niets voor deze klasse gedaan, om haren toestand
te verbeteren, en haar voor eene der menschheid waardige
zaak te gebruiken en te vormen. Nooit waren in Spanje de
dieverijen meerder, dan thans na de opheffing der kloosters;
en zeker wordt menigeen meer door honger dan door hebzucht hiertoe verleid. — In de steden, zoo wel als op het
land, wenschen zeker degenen, die kloostergoederen in
pacht hebben, dezelve in de handen der monniken terug,
omdat deze, na afgeloopen termijn, niet hardnekkig op betaling aandrongen, als het een of ander ongeluk den pachter overgekomen was, en hem buiten staat stelde, om het
verschuldigde te voldoen. Doch thans is het zoo niet: de
opzieners der Koningin verdrukken den armen landman, en
menigeen moet zijne but den rug toekeeren, omdat hij de
hebzucht dezer inhalige Commissarissen niet bevredigen kan.
De voornaamste werkzaamheid der Bedelorden bestond daarin,
dat zij hare Priesters overal tot prediken uitzonden, die dan
in milde giften hun onderhoud zochten. Wie geleerdheid
zocht, die vond haar alleen bij monniken: al hunne vrije
.uren waren aan de studiën gewijd: men mogt eene Klooster
bezoeken op welken tijd men wilde, steeds wa--bilothek
verscheidene
monniken hier vlijtig bezig. Ook heeft
ren
het Beene Orde ten allen tijde aan mannen ontbroken, die
zoo wel door hunne groote geleerdheid, als ook door ware
vroomheid, der wereld ten voorbeeldc dienden, en nog daartoe dienen. Te allen tijde, tot op den huidigen dag, waren
verscheidene leerstoelen der Universiteiten door Ordepriesters
bezet. — Andere Orden, zoo als de Scholagiërs, de Ligurianen, de Augustijnen, enz. deelden aan burgerzonen kos
mede in de Godsdienst en andere met der--telosndrig
zelver stand overeenkomstige kundigheden, zoo als in rekenen, schrijven, algemeene Geschiedenis en Aardrijkskunde;
ook konden de genen, die zich aan den geleerden stand wil-
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den toewijden, Latijn en Grieksch bij hen leeren. --- Eene
volledige overzetting van het Nieuwe en een uittreksel uit
bet Oude Verbond werd, door bovengenoemde Orden, den
kinderen tot onderrigt in de Godsdienst gegeven.
Waren de Spaansche kloosters zonder bezittingen geweest,
zij zouden zonder twijfel nu nog bestaan hebben; maar hun
onmetelijke rijkdom, dien zij deels aan eigene vlijt, deels
aan vrome vermakingen te danken hadden, was den Constitutionelen van den beginne af een doorn in het oog; wederzijdsche hebzucht bragt hier wederzijdsche vijandschap
voort: waren de kloosters iets toegevender, en de Liberalen
bescheidener in hunne eischen geweest, dan hadden beiden
welligt ééne partij gevormd, en het devies: Viva la libertai
y religion! zou hen onder ééne banier gehouden hebben.
De monniken der Bedelorden werden Fraylio, hunne kloosters Conventos genoemd; daarentegen heetten de rijkere
1Vlongis, en hunne kloosters 11Tonasterios. — Daar de monniken hun haar volkomen glad schoren, en Slechts eenen
krans lieten, zoo onderscheidden zich de eerste door eenen
breederen van de laatste. — Zoo vlijtig als de armere klasse
der monniken zich met alles, wat met de waardigheid eens
Priesters niet strijdig was, bezig hield, en hare kundigheden aan de wereld poogde mede te deelen, zoo karig was de
rijkere hierin, de Benedictyner Orde uitgezonderd, die nog
eenige Iloogescholen bezette: de oorzaak hieryan lag veelligt in haren grooten rijkdom; en bij eenige was het ook
met de Orderegels strijdig, zich veel met het wereldlijke
op te houden.
Het eenige (? ?) kwaad der kloosters was, dat er van dezelve te veel, de inkomsten te groot, en zij zelve van het
weldadig oogmerk hunner eerste bestemming afgeweken, en
meestal reeds, gelijk het bij alle inrigtingen dezer wereld
plaats heeft, ontaard waren. — Ook was het een groot mis
veertienjarige, Novitiën aan te nemen, waarom vele-bruik,
ouders kinderen, reeds van de geboorte af, voor deze of
gene Orde bestemden , zonder zich verder om derzelver roeping te bekommeren, hen reeds in de wieg een Ordekleed
lieten dragen, en •met ongeduld het bepaalde jaar afwachtten, om van hen ontslagen te worden.
Daar de monniken in het algemeen zich reeds van ouds in
politieke zaken gemengd, en voor zoo verre het hun eigen
belang betrof, van den beginne af de grenzen verre over-
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schreden hadden, en zich van elke gelegenheid, die zich
aanbood, steeds bedienden, om het Liberalisme met de zwartste kleuren af te schilderen, en van alle kansels hunnen
banvloek over de Constitutionelen heenslingerden, maar oolc
deze niet nalieten gelijk met gelijk te.vergelden; zoo is het
ligt te begrijpen, van waar de wederzijdsche haat ontstond,
en hoe de hatelijkheid steeds grooter werd, hoe meer men
in wederzijdsche beschimpingen de maat te buiten ging. Het
was te voorzien, dat de eerste gelegenheid niet ongebruikt
blijven zou, om die wraakzucht te voldoen, zoo als dit bij
de vermoording van de monniken te Madrid, Barcelona,
Saragossa en elders gebleken is. — Eenen hoop hebzuchtig
gepeupel te vinden en in deszelfs ligtgeloovigheid te versterken, dit viel mannen als NENDIZABAL en consorten juist
niet moeijelijk. Men verspreidde overal, voornamelijk in de
Hoofdstad, het gerucht , dat de monniken de bronnen en
wellen vergiftigd hadden; een gerucht, waaraan de toen
woedende cholera geloofwaardigheid scheen te geven: doch
aan de andere zijde wees men het opgeruide gemeen op de
deels werkelijke, deels ingebeelde schatten der kloosters, en
dat, op derzelver bezit belust gemaakt, schikte zich naar
alles, wat de partijmannen maar wenschten. Be Overheden
werden vroeg genoeg van het dreigende onheil verwittigd,
maar deden niets, om liet te verhinderen. MARTIN DE S A N
MARTIN, toenmalig Xefi politico der Provincie Madrid, stond
zelf aan het hoofd van deze woedende en bloedgierige horden, en scheen zich bij den aanblik der verpletterde Priesters te vermaken. Druipend van het bloed van zoo vele eer
grijsaards, trok deze dolzinnige hoop ongehinderd-wardige
door de straten der Hoofdstad, om bij het eerste klooster
het beste deze moordtooneelen op nieuw te herhalen, tot
dat eindelijk de Staatsminister NAR T INES DE LA ROSA maat
nam, om deze gruwelen te doen ophouden, waarbij-regln
hij zelf welligt voor zijn eigen leven beangst werd. — Te
Barcelona werd het nog erger: daar het wilde rot in de
stad niets meer vond, om zijn moordlust aan te koelen, ver
vernielde het alles, wat maar eenigzins een gods--brande
dienstig doel had: Escala Dei, na het Escurial het prachtigste, en met opzigt tot de kunst een der merkwaardigste
kloosters van Spanje, gelijk ook Jilontalegre, werden tot
den grond toe geslecht: beide behoorden aan de Karthuizers,
en lagen het eerste vijf, het andere twee uren van Barce-
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lona : meer dan 35 Ordebroeders vielen hier als slagtofrers
van hunnen stand. — Kort na deze gebeurtenissen werden
de kloosters langzamerhand opgeheven, de Novitiën en jonge
leekebroeders onder het leger gestoken; maar aan de oudere
en Priesters werd een dagelijksch pensioen van 5 realen toegezegd, dat uit het kloosterfonds zou betaald worden, doch
waarvan zij tot heden toe de eerste betaling nog te wachten
hebben, zoodat zelfs tachtig-, ja negentigjarige grijsaards,
die zestig of zeventig jaren in het klooster doorgebragt heb
zich genoodzaakt zien, om het medelijden hunner me--ben,
demenschen in te roepen, opdat zij niet van honger mogen
sterven. De nonnen gaat het niet beter: men heeft haar
niet eens terugbetaald, wat zij bij hare intrede in het klooster ingebragt hebben.
De hoogere Wereldlijke Geestelijkheid is de beschaafdste,
en overtreft in vele opzigten de monniken, hetwelk ook wel
van daar komen mag, dat aan deze slechts een bepaaldelijk
begrensd gebied aangewezen is, maar voor gene een ruim
veld openstaat, en zij zich aan die wetenschappen kunnen
toewijden; waarvoor zij neiging gevoelen. Er is geen land,
waar men minder op afkomst ziet, en waar voor een' ieder,
die zich door bekwaamheid aanbeveelt, de weg tot de hoogste waardigheden beter gebaand is, dan in Spanje. Wil de
jeugd, die zich aan den geestelijken stand toewijdt, later
aanspraak maken op hoogere geestelijke waardigheden, dan
moet zij zich aan de behoorlijke studiën onderwerpen, en
na de Seminariën nog de Universiteiten bezoeken, waar alleen door vlijt, niet door geld, de Doctorstitel te verkrijgen
is, hetwelk menige Universiteiten van andere landen wel ten
vourbeelde zou kunnen dienen: dan worden zij in het Collegiaat opgenomen, en in de Bisschoppelijke Seminariën tot
Professoren aangesteld, waar zij langzamerhand tot de hoogste waardigheden geraken. — De hooge Geestelijkheid van
Spanje was een bestendig vijand der monniken, en voor
het grootste gedeelte constitutioneel.
Zoo beschaafd de beide reeds beschrevene deelen der Spaan
Geestelijkheid zijn, zoo onbeschaafd is de lagere Gees--sche
teljkheid. Zij bestaat meest uit zonen van welvarende landlieden, die Vicarisplaatsen, of, zoo als men het in Spanje
noemt, Beneficios, als familieeigendom bezitten, die door
hunne zonen, of, bij ontstentenis van deze, door bloedverwanten moeten voorzien worden , om hun regt niet te ver-
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liezen. Er wordt weinig acht op derzelver roeping geslagen;
ja dit punt wordt bijna geheel veronachtzaamd: een weibig
Latijn en wat Moraal zijn hier genoeg, om de genoemde
plaatsen te bekleeden. Eenmaal Geestelijken zijnde, leggen
zij er zich zorgeloos bij neder, en behalve het getijdeboek,
en somtijds eene overzetting van den Bijbel, komt er zelden
een boek in hunne handen. Jagt en andere vermaken zijn
hunne bezigheid; en meest bearbeiden zij eigenhandig hunne
velden. Uitzonderingen zijn zeer zeldzaam: slechts weinigen
zijn er, die de waarde van hunnen stand erkennen en zich
geheel aan hugne edele roeping toewijden. Zij behooren
grootstendeels tot de partij der Absolutisten, en zijn meest
dweepers.

DE WOLMARKT TE BRESLAU.

Duizenden van menschen uit Silezié stroomen van verre en
van nabij naar de hoofdstad. Daaronder mengt zich eene
menigte van buitenlanders, vreemde ruiters, meestal kooplieden. De wolmarkt is het, die allen aantrekt. Men zou
schier meenen, dat de bekrompene, van zelf reeds overbevolkte stad deze menschenmassa niet zou kunnen opnemen.
Alle bewoonbare ruimte wordt ook gevuld, en wie niet vooraf
huisvesting heeft besteld, is er erg aan toe.
Breslau heeft slechts drie, betrekkelijk niet groote pleinen. Op twee daarvan, op den Groeten Ring en op het
Bl4cherplein, wordt de grootste massa van wol gebragt,
wier gewigt ligtelijk ongeveer 60,000 centenaars bedraagt.
Wij stellen ons voor, dat wij pas aankomen, en zoodra wij
den Groeten Ring betreden, worden wij van duizenden omringd. Terwijl wij als met den stroom voortzwemmen, klinkt
ieder oogenblik het geroep van: Ruimte ! en wie niet terstond gehoorzaamt, krijgt ruwe stooten, of geraakt ook wel
eens onder den voet. Het is de stem der zakkedragers, die,
nooit zeer beleefd, op de wolmarkt geheel in hun element
zijn. Het gaat huis in en huis uit, en altijd op een klein
drafje. Wij slaan eenen blik in' een dier huizen; daar staat
zak aan zak naast elkander, van boven met touwen vastgebonden. Daar naast staan de eigenaars, en leggen eene
dikwijls acht dagen lange proef van geduld af, waarvoor ze
veel een half jaar aflaat verdienden. Tusschen de rijen zak-
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ken door gaan de koopers, die met kannibalenwoede in de
ingewanden der zakken woelen.
Gaan wij verder naar het plein, waar held ILÜenER met
toornigen blik en fladderenden mantel ons oog trekt, omgeven door tenten, die wij bij den eersten opslag voor een
legerkamp zouden kunnen houden, zoo niet het kleed van
het vreedzaamste aller dieren hier en daar onze oogen trof.
Het gedrang en gejaag, het stooten en schreeuwen, het geratel der wagens zou ons in onze dwaling kunnen bevestigen, dat de groote veldheer zijne getrouwen in den strijd
voerde. Maar hier kletteren en flikkeren geene wapenen,
geene trommen en trompetten laten zich hooren, een oog
toont ons den onbloedigen strijd. Aan de andere zijde-opslag
van den Grootera Ring stooten wij op een dergelijk legerl amp, waar wij nevens het Duitsch vrij wat Poolsch hooren.
Nadat wij alzoo een algemeen overzigt van het uitwendige voorkomen der markt hebben genomen, willen wij de
innerlijke betrekkingen een weinig van naderbij beschouwen.
Vooreerst merken wij de landeigenaars en hunne beambten
op in al hunne verscheidenheden, gelijk de verschillende
landstreken ze opleveren. Zij maken eene veel langere reeks
uit, dan men naar de grootte des lands zou vermoeden. Zij,
die van den oorsprong van den Oder of den Weichsel zijn
gekomen, zien er geheel anders uit, dan zij, die in het
zuiden aan den Oder en de Wartha wonen, en de midden Sileeiër, de grondtypus des volks, verschilt niet meer van
den Zwaab, dan de beide zoo even genoemden van elkander.
Bijna het vierde deel dezer menschen spreekt Poolsch, maar
ook Duitsch, en het een even onzuiver als het ander. Men
behoeft geen tien woorden met hen te spreken, of men heeft
hen herkend. In één punt komen allen vrij wel overeen,
en dat is, bij de landeigenaars hun trots op hunnen adel,
en bij hunne beambten zekere gemaakte boerschheid, waarin
velen waarlijk zeer uitmunten. Daar zijn natuurlijk ook
uitzonderingen.
Vatten wij een oogenblik post, en laat de menigte ons
voorbijtrekken. Ik sta borg, dat zelfs een nieuweling, zoo
hij slechts eenige gave van opmerking bezit, de onderscheidene personen welhaast naar hunnen stand zal kunnen aanwijzen. Daar strijken met ernstige blikken, waarin men het
bewustzijn hunner eigenwaarde duidelijk lezen kan, fraai
uitgedoste ridders ons voorbij. Wie ze niet aan de begroci-
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de. bovenlip heeft herkend, zie maar naar hunne kielen,
naar het blinkende teeken der ridderschap. Mo z E s en LE TI
zien er wel verscheidenen met schuinschen en veelbeteekenenden blik na, maar zij bekommeren zich daarover weinig,
daar de schapen hun pels voor hen ter markt hebben gebragt, waarmede men dat volkje den monc kan stoppen. En
raadt gij niet aan de bre'ede'uitspraak en het boersche voor
wie zij zijn, die ginds door luide zamenspraken de-komen,
markt helpen verlevendigen, ofschoon zij vastgenageld bij de
zakken moeten blijven zitten, tot dat een weldadige kooper
de betoovering doet eindigen ? Ook eerbare huisvrouwen en
knappe, aardige dochters wandelen in menigte rond; want
bij vele beambten is het bijna een artikel in het huwelijks
dat zij hunne echtgenooten van tijd tot tijd naar-kontra,
de wolmarkt moeten medenemen, opdat deze in de vreugde
en in de droefheid haler mannen mogen deelen. Bijna echter zouden de Breslausche dames aan deze indringsters den
oorlog verklaren; want er zijn vele knorrige jonge en oude
mannen, die gelooven en openlijk zeggen, dat men alleen in
den tijd van de wolmarkt te Breslau eene menigte mooije
gezigtjes te zien krijgt. — Ziet ginds de zonen van Albion,
met opgeslagene roksmouwen, hoe zij de markt doortrek
makelaars zich aan hen vasthechten, opdat zij-ken,hod
de provisie toch niet mogen verliezen; de eersten meest lang
en schraal, met het onmiskenbare voorkomen van den koopaan; de laatsten bij den eersten opslag herkend als zonen
van Israël. Doch tusschen hen zien wij ook ligtzinnige Fransehen.' en krachtige Nederlanders. In lange reeksen komen
de nog altijd met wol beladene wagens alle poorten binnen;
terwijl zij hunne vracht op de markt afladen, rukken intus
wagens der kooplieden aan, die het gekochte schie--$ehnd
lijk. wegvoeren. • Zoo is er onophoudelijke en levendige afwisseling.
Belangwekkend is het, de nationaliteit der verschillende
volken hier op te merken. De Sileziër, de Oostenrjjker,
de Sakser vertegenwoordigen het Duitsche volk; de Pool
toont zich in al zijne oorspronkelijkheid; de Engelschman is
het volmaakte beeld van den koopman; de wolkooper uit
Frankrijk is van top tot teen een Franschman; de B/iijnlander en Belg maken, den overgang tusschen hem en den
Dunsther. Voorheen zag men ook Noordamerikanen ; maar
sedert eenige. jaren. blijven zij weg.
In het, bonte, woeuERaELW. 1842. zo, 2.
II
,
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lige leven en werken mengt zich de Policie slechts weinig
en bijna onbemerkt. Men moet haar den lof geven, dat zij
slechts beschermt, nergens lastig wordt, en dat het haar
toch gelukt ongeregeldheden te voorkomen en overal orde te
bewaren.
Waar zoo vele menschen verzameld zijn, daar heeft men
ook vermakelijkheden noodig. Iedere plaats heeft in dit opzigt iets eigenaardigs. De meeste herbergen in Breslau zijn
een weinig sarmatisch, en volgen of overtreffen die van de
hoofdsteden van Duitschland slechts in den hoogen prijs,
dien zij laten betalen. Wee den vreemdeling, die zich vooraf
geen kwartier heeft besteld! Hij moet zich op discretie
overgeven, en zijne beurs zal het hard te verantwoorden
hebben. Ten tijde van de wolmarkt is alles, wat tot de
behoeften des levens kan gerekend worden, veel duurder en
meestal veel slechter, dan anders. De Breslausche keuken
is op zichzelve reeds niet Lucullisch, maar in deze dagen
wordt zij nog homoeopathisch verdund. Grappig is het, de
Oostenrijkers daarover te hooren klagen. De Sileziër schikt
zich in zijn noodlot; hij is daaraan gewend. Vreemd komt
het den buitenlander ook voor, als hij den waard zelven aan
tafel ziet bedienen, en hij geraakt in verlegenheid, als hij
hem als Kellner heeft behandeld en later hem als den heer
des huizes leert kennen.
Een belangrijk tusschenspel bij den langwijligen en lastigen
markthandel levert het wedrennen op. Toen dit voor de
eerste maal geschiedde, was het bij de Breslauers en de overige provincialen, alsof er een wonder zou plaats hébben.
In dig te drommen stroomde men naar de renbaan, liet zich
dringen en duwen, en was toch tevreden. Van jaar tot jaar
neemt die belangstelling echter af, en er is uitzigt, dat zij
welhaast tot de historische herinneringen. zal behooren.
Reeds gebeurt het, dat een eenige wedlooper met zichzelven
den wedren moet houden. Met de tentoonstelling van dieren
gaat het niet veel beter. Intusschen levert - zij inderdaad
dieren op van zeldzame grootte en schoonheid, en toont duidelijk den hoogen stand en de gedurige vorderingen der Silezische landhuishoudkunde.
Ook de publieke tuinen moet hij, die de wolmarkt bezoekt, leeren kennen. Kno Li's wintertuin staat bovenaan,
die inderdaad wijd en zijd zijn gelijke niet heeft. Het is
waarlijk jammer, dat God r L óT us deu wau niet even gene-
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gen is als God i o cc s; het staat te vreezen, dat al de heerlijkheden weldra zullen verdwijnen. Geheel eigenaardig zijn
de oude Breslauer tuinen, die, als men er in is, veel meer
naar zalen gelijken, die den hemel tot zoldering hebben.
Wij nemen in een van dezelve onze koffij, en kunnen ons
niet begrijpen, welk verband er bestaat tusschen de vele
overgegevene peperhuisjes en daarvoor ontvangene blikken
teekens, waardoor een. gestadig verkeer tusschen de gasten
en de oppassers wordt onderhouden. Een deskundige lost
ons het raadsel op. Het is eene overoude gewoonte, wier
afschaffing reeds meermalen vergeefs is beproefd, dat de
gasten hunne koflij en suiker zelve meêbrengen , beide afgeven, en daarvoor een blikken bewijs terug ontvangen,
waarvoor zij dan regt hebben op eene portie koffij. Zij
beelden zich in, dat zij op deze wijze zuiverder en beter
koffij krijgen, ofschoon de gansche hoeveelheid in éénen
ketel wordt geworpen, en daarmede even zoo wordt gehandeld, als wanneer de waard zelf den voorraad had geleverd.
In spijt hiervan zou eenen echten Breslauer geen druppel
smaken, als hij niet zijn peperhuisje had medegebragt. Voor
de melk en het koken wordt afzonderlijk betaald.
Met den corso der Italiaansche steden kan men de openbare wandeling vergelijken, die het grootste gedeelte der
stad omgeeft, en die uit de voormalige vestingwallen is ontsttan. Hier wemelt het tegen den avond van wandelaars,
en vele bekenden, die elkander vruchteloos in het marktgewoel hebben gezocht, ontmoeten elkaar hier. Hoe weinig
echter de Breslauers zich om uitspanningen bekommeren,
blijkt duidelijk daaruit, dat op dezen geheelen uitgestrekten
wandelweg maar een enkel bezocht en een onbezocht koffijhuis is, ja dat het eerste gedurende de wolmarkt meestal
half ledig is. Zelfs concerten en illuminatiën kunnen de
ruimte niet geheel vullen. Met den schouwburg, die elders
voor eene stad uit de provincie naauwelijks groot genoeg zou
zijn, gaat het niet beter. Wij willen den nieuwen, Breslaw
waardiger schouwburg eenen beteren tijd toewenschen. De
.Breslauers zijn de getrouwe typen van hunne landslieden,
ijverig, maar niet gesteld op vermaken. Van alle grootere
Duitsche steden heeft Augsburg in dit opzigt de meeste gelijkheid met Breslau.
Slechts een enkel woord nog over de nectarbronnen der
Sileziërs. Het zijn de bierhuizen, waar deze vloeijen. Wij
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wenden ons af van de klasse, die in een borrel het hoogste
genot zoekt. Men is er meer en meer op bedacht om beter
bier te brouwen, en sedert Beeren zijn bier derwaarts
zendt, doet men overal zijn best, om dit•na te maken. Dit
heeft aan de brouwerijen nieuwen bloei . gegeven , waarvan
de weldadige gevolgen zich nu reeds daarin vertoonen, dat
velen, die den bijna walgelijken drank, bier genaamd, niet
lustten en zich aan een borrel hielden, nu tot het betere
bier terugkeeren. Gedurende de wolmarkt wordt het in verbazende hoeveelheid gedronken.
Met haastigen spoed verlaten de meeste wolverkoopers de
dure stad, zoodra zig hunnen voorraad verkocht, het geld
geïnd, hunne schulden betaald en het overgeblevene opgeborgen hebben. Naarmate de verkoop meer of minder gunztig is geweest, brengen zij vriendelijke of knorrige gezigten 'te huis.
-

EER MERKWAARDIG GRAFTEEKEN.

O

p het koor der Parochiekerk van het Zwitsersche dorp
Hindelbanck, op twee uren afstands van Bern gelegen,
vindt men een merkwiardig grafteeken, ten jare 1751 aldaar
opgerigt ter nagedachtenis van de echtgenoote des toenmaligen Predikants, eene der schoonste vrouwen van Zwitserland, in achtentwintigjarigen leeftijd in het kraambed van
haar eerste kind met hetzelve overleden. De beeldhouwer
N A R L, die zich destijds aldaar ophield, door den troosteloozen toestand des Leeraars getroffen, vatte het voornemen
óp, zijne kunst dienstbaar te maken aan zijne zucht om zijnen
vriend eenige verzachting in zijn leed toe te brengen, en
volvoerde dit op eene wijze, die de algemeene bewondering
moet opwekken.
Het stoutste vernuft en de sterkste vindingskracht schenen
uitgeput in het zamenstellen dezer gedenkteekens van menschelijke broosheid, wier talrijke verscheidenheid, naar het
scheen, niets nieuws meer kon doen verwachten; maar
lY A n L verwijderde zich van het gewone en als 't ware platgetreden pad: de gade zijns vriends was des avonds vóór
Paschen gestorven, en deze bijzonderheid wekte een denk
welks verwezenlijking eene treffende toe--beldinhmop,
speling bevat op de zekerheid onzer opstanding, en even
nieuw en oorspronkelijk, als treffend en verheven is.
-
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Het gedenkteeken is uit een enkel stuk zoogenaamden
zandsteen vervaardigd. De groeve schijnt zich eensklaps te
openen, als in den grooten dag der opstanding, wanneer
de graven hunne dooden zullen wedergeven. De zerk, die
het graf bedekt, breekt'in stukken en heft zich eenigzins
op, terwijl de jonge en bevallige vrouw met haar kind oprijst en zigtbaar wordt. Zij schijnt juist uit den slaap des
doods te ontwaken, en het zalige gevoel der onsterfelijkheid
maalt zich in al hare trekken. Met den linkerarm schijnt zij
den steen te willen wegdringen, die haar belet zich geheel
op te heffen, terwijl zij met den andel'en'haar kind aan den
boezem drukt, dat, even verheugd als zijne moeder, met
zijn kleine handjes pogingen aanwendt om dit somber verblijf
te ontworstelen. De scheur, welke den steen in drie stukken deelt, is zoo natuurlijk nagebootst, dat de toeschouwer
ieder oogenblik verwacht het grad zich geheel te zullen zien
openen.
Dit gedenkteeken, dat zich een weinig lager dan de vloer
der kerk bevindt, en met. een paar houten deuren gedekt
wordt, is, behalve met de wapens der echtelingen ende gewone
zinnebeelden van dood en eeuwigheid, met het volgend opschrift in de $oogduitsche taal voorzien, waarvan de versregels door vox HALLER vervaardigd zijn:
Heer! zie hier mij en het kind, dat Gij mij gegeven hebt.
Hoor 't schallen der bazuin ! haar klank doordringt dit graf.
Waak, zoon der smart! waak op en leg uw windsels af!
Uw Heiland roept u; Bij, wien dood en tijd vereeren,
Zal 't leed, dat ons weêrvoer, in eindloos heil verkeeren.

In. deze blöde hope
is hier het stoffelijk overschot nedergelegd
van
HARIA MAGDALENA LANGHALS,

geb. WAERER,
geboren den 8 Aug. 1723 en overleden des avonds vddr
Paschen 1751,
diep betreurd doorharen Echtgenoot
GEORGE LANGHALS,

Predikant te Hindelbanck.
Rotterdam.

J. W. M.
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GENEESMIDDELEN UIT PARELS EN DIAMANTEN

GENEESDRANKEN EN POEDERS, UIT PARELS EN DIAMANTEN BEREID.

A an de hoven der vorsten, want niemand anders kon het

wel betalen, waren, hoe vreemd het luide, tot nu omtrent
anderhalve eeuw geledeh, ja misschien nog wel iets later,
allerlei zoogenaamde artsenijen in gebruik, waarvan de hoofd
goud, edelgesteenten en parels waren. Uit-bestandl
die stoffen werden tincturen vervaardigd, waarvan het lood
30 tot 40 guldens kostte; ja Dr. LEONHARDT TIDRNEISSER,
die in het jaar 1596 te Bazel gestorven is, verzond menigmaal naar vorstelijke hoven dranken, van welke het glaasje
50 à 60 thalers (*) moest kosten. Toen in het jaar 1534
Paus CLExExs VII ziek lag, gaf men hem poeders van
eenhoren, parels en edelgesteenten, en in het bijzonder een
diamantpoeder in, welke zoogenaamde artsenijen binnen wei
dagen. op 3000 dukaten te staan kwamen. In minder-nige
dan tien dagen tijds heeft hij, volgens hetgeen daaromtrent
verzekerd wordt, » cvel voor 40,000 dukaten_ aan parels,
edelgesteente en eenhoren genuttigd, niet zelden in eene
enkele artsenij voor 3000 dukaten aan waarde." Met dat al
wogten parels en diamanten niets baten, en de Paus moest,
even als alle andere menschen, sterven.
(*) Naar de tegenwoordige geldswaarde 150 á 200 thalers.

ZORDERLÍNGE EA KWALIJK GEPLAATSTE AALSOES.

D aar tijdens de reformatie de geestelijken verlof bekwamen
om in het huwelijk te treden, besloot in 1530 ook zekere
priester te Brussel, Pater KEssELER geheeten, van die gunst
gebruik te maken. Om de blaam te ontgaan, dat hij uit
baatzucht of uit blinde hartstogtelijkheid eene echtverbindtenis gesloten had, deed hij de gelofte, om het eerste meisje,
hetwelk hij op den weg van zijne woning naar de St. Pieterskerk ontmoeten zou, te huwen, wanneer namelijk hetzelve hem, bij zijn aanzoek, geen blaauwtj.e loopen liet.
Net dit oogmerk nu trad hij op zekeren dag des morgens uit
zijne woning. Naauwelijks had hij eenige schreden op de
straat gedaan, of eene jonge bedelares verzocht hem om eene
aalmoes. KE88ELER, haar in het gezipt gezien hebbende.
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zeide tot haar: »Wanneer gij mij de gelofte wilt doen u
goed te gedragen, zoo zal ik u eene aalmoes geven, die u
uw leven lang gelukkig zal maken." Zulk een aanbod liet
zich niet weigeren. De jonge bedelaarster beloofde KE8SELER
met hand en mond hetgeen hij van haar begeerd had. . Nu,
volg mij dan , naar mijn huis," zeide hij. Net haar in hetzelve getreden zijnde, maakte hij haar zijn voornemen, om
haar te trouwen, bekend, gaf haar geld om zich naar behooren te kleeden, en, nadat zij hem de schoonste beloften,
door haar gedrag hem nimmer stof tot ontevredenheid te
zullen geven, herhaald had, nam hij haar ten huwelijk.
Doch (hetgeen bij zulk een gewaagd en overijld besluit maar
al te ligt gebeuren kon) XESSELER's vrouw hield hear woord
niet, en handelde zeer dikwijls zoo zeer tegen de gedane
gelofte, dat hij meer dan eens aan zijne vrienden de bekentenis deed: = Van alle aalmoezen, welke ik ooit gegeven
heb, is er geene slechter besteed geweest dan die aan deze
bedelaarster, en de eenige goede daad in mijn leven, over
welke ik bitter berouw heb gehad, is die, dat ik mijne
vrouw aan het bedelen onttrokken heb."

HET ONONTVREEMDBARE.

N

A 10 LEO N nam op zijnen veldtogt in 1 talië een Hongaarsch
bataillon gevangen. De Kolonel, een' oud man, beklaagde
zich bitter over de Fransche wijs van vechten, over de plotselinge en onverwachte aanvallen op de flanken, in het centrum enz., en eindigde met de aanmerking, dat hij in het
leger van Keizerin MARIA THERESIA in Duitschland gevochten had, toen nog de veldslagen volgens de regels derkrijgskunde gewonnen werden. — n Dan moet gij al vrij oud zijn, ",
zeide NAPO LEON. — » Ja, zestig of zeventig jaren." —
iMaar, Overste, ik dacht gij hadt lang genoeg geleefd, om
uwe jaren wat naauwkeuriger te leeren tellen." — »Och
wat, Generaal," antwoordde de Ilongaar, - ik tel mijn geld,
mijne hemden, mijne paarden; maar mijne jaren? van deze
ontsteelt mij toch niemand wat."
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O'CONNELL EN KLEBAr

O'CONNELL Eft RLEBAN.

H

et, Londensche hofjournaal schrijft uit Florence: =Te
Florence heeft, na de laatste harddraverij van paarden, eene
harddraverij van menschen plaats gehad, te weten tusschen
den h eer O'CONNELL, zoon van den grooten volksopruijer, en
eenen Griek, KLEBAN geheeten. De Heer O'CONNELL bleef
in den strijd overwinnaar. De Griek verdween, toen o'coxN EL L s schaduw hem voorbijzweefde. Men had Prins G A LL I T Z I N gevraagd, of hij niet op een van beiden wedden
wilde. = Kon, mon cher," gaf hij ten antwoord, »die soort
van dieren ken ik niet."
'

WAT Is BETER, ZON OF MAAN ?

Twee onnoozele lieden hadden geschil over de meerdere of
mindere nuttigheid van zon of van maan. :Neen, dat moet

ik zeggen," zei de een, »de maan is mij veel liever, want
des nachts helpt mij de maneschijn om naar huis te komen;
maar de zon, waartoe baat mij die? Overdag is het toch van
zelf licht."

BOEREN - SNEDIGHEID.

E enige Duitsche boeren beklaagden zich in dedorpsherberg

bitterlijk over den trots en de. aanmatiging hunner Heeren.
» Zelf$ zijnen hond," zeide een hunner, » moeten wij Herr
Kules'f (Herkules) »titeléren; maar, wanneer, hij er niet bij
is•, noemen wij hem slechtweg Kules."

WETTIGE VERONTSCHULDIGING.

• In Gods naam! 'k ben in nood, toon u tot hulp bereid !" —•
Houd, vlegel, mij niet op! 'k moet naar mijn Societeit."

M E N G E L W E R K.
WAT IS DICHTKUNST, EN HOEDANIG BEHOORT ZIJ BESCHOUWD
EN BEOEFEND TE WORDEN?

schijnt , in de dagen die wij beleven , oenig verschil
Erbegrip
te bestaan aangaande de denkbeelden,

van
die men,
omtrent den waren aard en het wezen der Dichtkunst en
derzelver strekking en doelwit, hebbe te koesteren. Dat
verschil van begrip is eensdeels blijkbaar uit dc dichterlijke
voortbrengselen , die de tijd oplevert, en anderdeels uit het
uiteenloopend oordeel, over dezelve, in beoordeelende
tijdschriften, somtijds ook door de publieke opinie, geveld.
Het lust ons niet, dat verschil in bijzonderheden te ontwikkelen, vermits wij daarbij zoo wel van bepaalde dicht
als van bepaalde beoordeelingen zouden moeten-werkn,
gewagen , en daarbij al ligt de eigenliefde van auteur of
beoordeelaar kwetsen. Liever houden wij ons bij het alge
liever bij de zaak, dan bij personen; en mogen-men—
wij , in het onderzoek , dat wij ons voorstellen eenigzins
gélukkig slagen , dan gelooven wij niet een' geheel ondankbaren arbeid ondernomen te hebben.
Gelijk men in de Schilderkunst van Gene Italiaansche,
Spaansche, Vlaamsche, Íiollandsche en andere Scholen
gewaagt, even zoo kan de vaderlandsche Dichtkunst onderscheidene Scholcn aanwijzen. Groote, uitstekende
Dichters behoorden onder alle tijden en bij alle vólkcn tot
de zeldzame verschijnselen; maar grooter was het getal der
Vernuften van minderen rang, die zich naar dezen of dien
beroemden Meester vormden, en op deze wijze ontstond
datgene, wat men, in een' letterkundigen zin, eene Sc/tool
noemt. Het ontstaan van zoodanige Scholen was, in menigerlei opzigt, voordeelig voor den bloei der kunst; maar
de voorrang, aan de erne boven de andere School, door
de publieke opinie , of somtijds ook door dusgenoemde
kunstregters, toegekend, gaf niet zelden aanleiding tot
I
MENGELW. 1812. N0. 3.
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verkeerde en partijdige oordeelvellingen , en, wierden daarbij min edele driften en hartstogten gewekt, tot het voeden
van partijschap en vredebreuk onder de Zonen van PEEBUS APOLLO. Vaak werd dan de eenmaal hoog vereerde
Zanger miskend en werden zijne werken gering geacht, ja
niet versmading ter zijde gelegd en vergeten , als hadden
dezelve nimmer bestaan.
Ijdel roembejag, de zucht om te schitteren, of welke
andere onedele bedoeling ook, moge zulk een onbillijk en
onregtvaardig bedrijf het aanwezen hebben geschonken ,
onkunde moge hetzelve hebben goedgekeurd, en onverschilligheid elke verdediging van miskende verdiensten hebben doen achterblijven, doorgaans was een later geslacht
billijker en regtvaardiger. Had toch, om hiervan slechts
één voorbeeld te noemen, het gezag der dusgenoemde
Kunstgenootschappen zich niet ontzien , de eer en de dich
verdiensten van eenen CATS en VAN HAREN aan te-terlijk
randen, die eer en verdiensten werden door Genen FEITE
en B I L D E R D IJ K later in het helderst licht gesteld, tot
beschaming van onkundige en bevooroordeelde tegenstanders.
Het besluit, uit deze gesteldheid van zaken af te leiden,
is dit: dat er, de tijden door, en over het algemeen, niet
slechts in de prozaïsche, maar ook in de poëtische wereld,
geene gewenschte eenheid van begrip bestaan hebbe aan
denkbeelden, omtrent den waren aard en het-gande
wezen der Dichtkunst en derzelver strekking en doelwit te
koesteren. En is dit besluit wettig, dan is het bestaan
van verschillende begrippen, omtrent dit een en ander,
ook in onzen leeftijd, gemakkelijk te verklaren. Beschouwt
loch een ieder dc zaak op zijne wijze; geenszins op grond
an een vast en verstandig gekozen beginsel, maar veeleer
geleid door een onbestemd en donker gevoel, waarmede
zich later onzamenhangende denkbeelden verbinden ; waar
zal dan eenheid van begrip gezocht, of, onder zoo vele
ongelijksoortige bestanddeelen, gevonden worden?
Het moeijelijke , om tot Bene gewenschte eenheid te geraken, wordt nog vermeerderd door den heerschenden tijd-
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geest, en door de rigting, die de beoefening van wetenschappen , letteren en kunsten , bij landgenoot en vreemdeling, heeft aangenomen , en waarop een steeds veranderende smaak en volgzucht niet zelden belangrijken invloed oefenen. Het nieuwe en vreemde trekt dan wel het
eerst en het meest de aandacht, en het woord van den
dag: met den tijd vooruit te gaan, wordt wel eens meer
op de vormen dan op het wezen der zaken toegepast. Het
wordt mode, te denken, te schrijven, te dichten en te
handelen gelijk anderen, en — wij weten het — de mode
bekommert zich luttel om verstandelijke begrippen en wijs
beginselen !
-geri
Dwalen wij niet geheel, dan is in al wat wij aanstipten
de oorzaak gelegen van de verschillende begrippen, dezer
dagen in de dichterlijke wereld gekoesterd. Al die uit
te geven en te toetsen , zou-enlopdmig
opzigt,
nuttelooze
arbeid zijn, en , in het
een, in menig
wezen der zaak, ons tot twee tegenovergestelde hoofdbegrippen terugvoeren; hoofdbegrippen , die , in het staatkundige vooral, thans zoo zeer aan de orde zijn, en die
ook de poëtische wereld in twee deelen schijnen te splitsen, terwijl zij tevens twee partijen helpen dwarstellen,
die wij , om het woord van den dag te bezigen , de partij
der beweging en de behoudende partij zullen noemen.
Wij leerden deze twee partijen kennen, én uit derzelver
arbeid, én uit de openbare beoordeelingen, én uit de zich
nu en dan openbarende publieke opinie; maar verre van
ons is het denkbeeld, om, door dit geschrift, de klove,
die hen vaneenscheidt, dieper of wijder te willen maken.
Wij willen integendeel, en veel liever, onderzoeken, of
de bestaande klove wel zóó diep en zóó wijd is, als zij bij
eene oppervlakkige beschouwing schijnt, en of er geene
mogelijkheid bestaan zou , om dezelve aan te vullen en
allengskens te doen verdwijnen. Verwijdering in één en
hetzelfde gebied, scherpe afscheiding en afsnijding van
Noord en Zuid — wij, Nederlanders, hadden zulks bij
ervaring! — leidt tot niets goeds, en baart ligt scheuring
en openlijken oorlog.
12

112

WAT IS DICHTKUNST, ENZ.

De poging, die wij wagen, ontleent haren grond uit
onze hoogachting voor- en belangstelling in de vaderland
Dichtkunst en den bloei van het gebied van het-sche
schoone. Indien binnen deszelfs grenzen veele en krijg
bestaat, waar zal dan wel de vrede elders wonen?
Het is vaak gezegd en dikwerf bezongen, dat de taal
der oorspronkelijke aardbewoners de taal der Dichtkunst
geweest zij. Dit denkbeeld is geenszins in strijd met den
beeldrijken en grootdeels dichterlijken inhoud van de oudste, ons bekende, oorkonde der geschiedenis van het menschelijk geslacht --, hetzelve vindt bevestiging in de getuigenis van reizigers, ten aanzien van volken, nog niet verre
van 's menschen eersten natuurlijken toestand verwijderd —
en laat zich uitnemend toepassen op de eigenaardige behoeften van den zich ontwikkelenden mensch, die, ten
einde hetgeen hij dacht en gevoelde uit te drukken en aan
anderen mede te deelen, bij de aanvankelijke armoede zij
taal, zijne gedachten, maar vooral zijn gevoel, ver -ner
trachtte te maken door eene beeldspraak, ont--stanbr
leend uit de voorwerpen , die hem in de zigtbare schepping
omringden. De toenemende verstandelijke ontwikkeling
van den mensch had eene trapswijze verrijking en beschaving der taal ten gevolge, en wel zoodanig, dat, naar
mate de ontwikkeling zijner verstandelijke vermogens zich
meer uitbreidde, het beeldrijke en dichterlijke der taal
allengs in het proza des gewonen , dagelijkschen levens
werd opgelost. Deze verstandelijke ontwikkeling hield
evenwel, bij alle volken en onder alle tijdperken, geenen
gelijkmatigen tred. Nu eens voortgaande, dan achterwaarts keerende, oefende dit een en ander eenen merkba
invloed uit op de vorming, verrijking en beschaving-ren
der taal; en is het daaraan toe te schrijven, dat oude volken, welke het in verstandsontwikkeling slechts tot eene
bepaalde hoogte bragten, zonder verderen voorgang in
verlichting, nog heden ten dage hunne gedachten, gewaarwordingen en gevoelens in eene beeldrijke en dichter
taal aan anderen plegen mede te deelen.
-ltjke
Maar indien dc voortgaande verstandelijke ontwikke-
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ling, verlichting en beschaving des menschdoms de taal
des gewonen levens allengs in het dusgenoemde proza hervormde, zoo ontbrak liet, van den anderen kant, niet
aan mannen, die de aloude dichterlijke en beeldrjjke taal
niet slechts bleven beoefenen , maar dezelve ook tevens tot
een nuttig doelwit wisten aan te wenden. Bij de Hebreeuwen waren het Vorsten, Wijsgeeren of Profeten, die door
dit middel aan de zedelijke en godsdienstige vorming hunner tijdgenooten wenschten te arbeiden ; dat middel was
toch allezins gepast , vooral bij eene doorgaans ruwe en
nog weinig verstandelijk beschaafde volksmenigte, vaak te
eenemale onbekwaam , om de vermaningen en lessen van
godsvrucht en deugd , maar in Gene bloot wijsgeerige taal
ingekleed, te verstaan en ter harte te nemen. Opmerkelijk
is het echter, dat wij in de gewijde Schrift nergens Benig
spoor vinden, dat aan eenen DAVID, SALOMO, JESAIAS
e. a., van wege hunne dichterlijke verdienste, eenige bij
lof is toegekend.
-zonder
Deze lofspraak was bewaard voor Zangers en Barden van
lateren tijd, en toen het zoogenaamde proza, meer uit
taal van het dagelijksche leven was gewor--sluitend,
den. Van toen af werd het spreken in dichterlijke taal
eene kunst, eene gave des Hemels, een geschenk der Goden, en de Grieksche Dichters werden geacht, bij het
opzingen hunner Lierdichten, door APOLLO, den God der
kunsten, bezield te zijn. In nog latere tijdperken is men
van deze en dergelijke overdrevene voorstellingen wel teruggekomen, maar men heeft toch geenszins nagelaten,
den verdienstelijken Dichter onder de klasse der bevoorregte
stervelingen te rangschikken en in eere te houden.
Ziet daar eene beknopte, en, gelijk wij vertrouwen, op
waarheid gegronde , schets van de Geschiedenis der Dicht'
kunst, tot den rang van kunst verheven , zoodra, bij een
of ander volk, door den invloed van verstandelijke ontwikkeling, beschaving en verlichting, de oorspronkelijk
dichterlijke en beeldrijke taal had opgehouden de gewone
en alledaagsche volkstaal te wezen!
Het is welligt niet ongepast, hier op te merken, (lat de
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verandering der oorspronkelijk dichterlijke in de tegen
prozaïsche taal zeer onmerkbaar en trapswijze-wordige
hebbe plaats gehad, en dat wij daarbij eenen staat van
overgang opmerken bij de Hebreërs, wanneer wij de beide
boofdafdeelingen der H. Schrift met elkander vergelijken.
Wel vinden wij in de beide bekende Lofzangen van MARIA
en zACRABJAS een' weêrklank der dichterlijke verrukking,
die eens den zoon van Isaï bezielde; maar de taal van
Hem, die meer was dan sALomo, is veelal in geene dichterlijke beeldspraak gehuld, en de meer prozaische Gel jhenissen in zijnen mond vervangen de poëtische schilderingen van eenen J S A ï d S en J o ë a. Wij bespeuren het
zigtbaar, dat de dichterlijke taal, als taal des volks , ge
dat die der gelijkenis een' zachten overgang-weknis,
daarstelt tot het proza van het gemeene leven.
Hebben de geschiedkundige resultaten , die wij beknoptelijk hebben zamengevat , ons de Dichtkunst in haren oorsprong, aard en wezen doen kennen, aanvankelijk als oor
als die van afzonderlijke-spronkelijmchta,r
personen, door eigendommelijken aanleg, oefening en studie, in staat gesteld haar te spreken, even gemakkelijk is
het, de strekking der Poëzij en haar doelwit te ontvouwen.
Zij strekt tot eene bepaalde, verstaanbare en duidelijke
voorstelling van 's menschen gedachten, gewaarwordingen
en gevoelen; en hare bedoeling daarbij is, om, op cone
aangename wijze, al wat goed en schoon, waar en nuttig
is te bevorderen en aan te kweeken. Door al wat groot
en verheven, liefelijk en welluidend is te verkondigen,
poogt zij tevens aan de bevordering van reinheid, waarheid
en deugd dienstbaar te wezen.
Het kan niet worden geloochend, dat eene even edele
en schoone als verhevene en grootsche bedoeling niet zelden is miskend geworden in tijden , waarin onkunde, wansmaak en gemis van gevoel de Poëzij vernederden tot een
werktuigelijk aanwenden van welgeregelde maat— en rijm
klanken , als ware daarin, en daarin alleen, de aard en
het wezen der Dichtkunst te vinden. De arbeid van een
aantal dusgenoemde Kunstgenootschappen leverde, in het
,
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midden der jongstverloopene eeuw, van een zoodanig wanbegrip een groot aantal voorbeelden; en alhoewel die koude en ziellooze tijden voor eenen beteren dag hebben plaats
gemaakt , zoo schijnt men , naar het oordeel van sommigen , nog niet genoeg gedaan te hebben. Naar hunne wijze
van zien, klinkt de tegenwoordig in gebruik zijnde poëtische taal nog te prozaisch, en behoort zij zich boven dat
gebrek te verheffen ; althans behoort er, volgens hen, een
meer kennelijk onderscheid merkbaar te wezen tusschen
dichterlijke uitdrukking en geestvervoering en de zwakke
taal van het gewone en alledaagsche leven; met één woord:
de Dichter behoort geheel anders te spreken dan de
Prozaïst.
Wij zijn geneigd , veel van het gevorderde toe te staan ,
en stemmen het laatstgenoemde zelfs geheel toe, onder
ééne uitdrukkelijke voorwaarde evenwel, te weten: dat,
indien de Dichter anders behoort te spreken dan de Prozaïst, dit anders verstaan worde in dien zin, dat het ook
voor den Prozaïst verstaanbaar zij, en, zonder eenige de
minste inspanning, kan gevat en begrepen worden, zonder
dat hij genoodzaakt zij, naar het begrip of de meening des
Dichters een moeijelijk en vaak vruchteloos onderzoek in
te stellen.
De voorwaarde, die wij vorderen, is in geen geval hard
of onbillijk; immers is zij door de eerste en grootste Meesters in de Dichtkunst, onder alle tijden en bij alle volken,
als bij Bene stilzwijgende overeenkomst, in acht genomen.
Waar zal men, het zij wij hunne werken in,het oorspronkelijke of naar Bene goede vertaling lezen, bij HOMERUS,
JESAIAS, VIRGILIUS, JOB, OSSIAN, CAMOëNS Of

plaatsen aantreffen, in zulke duistere of onverstaanbare bewoordingen ingekleed , dat wij ons verpligt zien te
vragen: »wat wil hier de Dichter, of wat bedoelt hij ?"
En zijn niet de werken der genoemde Zangers de echte
modellen van al wat in dc Poezij schoon, groot, roerend
en verheven kan genoemd worden ? --- Wij herhalen het
derhalve: in de door ons gestelde voorwaarde is niets, den
echten Zanger onwaardig. Maar, daarenboven , is niet
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de Dichter, waardig dien naam te dragen, een verkondiger van al wat waar en goed, groot en schoon is? en zou
hij dan niet ijverig streven, om voor eene ondichterlijke
wereld, op eene hoogstbevattelijke en daardoor aangename
en streelende wijze, nuttig te wezen ? De menigte verstaat dikwerf het hoogstbelangrijke, in prozaïsche taal voorgedragen, zoo weinig, dat de Dichter, als Leeraar des
volks, zich wel op zuiverheid van stijl en duidelijkheid van
uitdrukking mag toeleggen, indien hij, voor 't minst, zijne
bedoeling bereiken wil.
De kracht en nadruk van eenen prozaïschen of dichterlijken volzin liggen toch wel niet in den klank der woorden, maar in derzelver onderling verband en beteekenis,
in een' gezonden , gebruikelijken en algemeen verstaanbaren zin ; en daarbij draagt , bij de grootste Meesters , de
eenvoudigheid, in de uitdrukking der verhevenste denkbeelden , gewaarwordingen en gevoelens , het kenmerk der
waarheid; en wat is schooner dan deze?
Men wane niet, dat men door het afzien, om gebruik
te maken van wel hoogklinkende , maar zinledige woorden, tot het gewone proza afdalen, of de waardigheid der
Dichtkunst aan miskenning zou prijs geven! Integendeel
handhaaft het algemeen verstaanbare de waardigheid der
Poëzij en den roem harer echte vereerders. Zou de Hoog
de liederen van o S S I A N , de Venetiaan de stancen-lander
van Tnsso en DANTE in het geheugen prenten, even gelijk
de oude Rhapsoden de gedichten van den Zanger der
Iliade, indien dezelve in onverstaanbare zinsneden waren
vervat? Of is niet de hoogstmogelijke waardigheid in een
waarheid gelegen? Ja, de bedienaren van eene-vouden
valsche Godsdienst, de Priesters van Delphi en Dodona,
mogten het, tot instandhouding van de gewaande eer hunner zoogenoemde Goden, noodig hebben gevonden, de
orakelspreuken te hullen in cene taal, nu eens dubbelzinni g en dan weder onverklaarbaar; de ware Dichter, zijne
verhevene en edele roeping, als Priester der Deugd en der
Waarheid, vervullende , behoeft zulke ellendige hulpmiddelen niet, en zou zich vernederd achten, indien men
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hem mogt verdenken, daarvan in eenig geval te hebben
willen gebruik maken.
In deze gesteldheid van zaken, en bij de uiteenloopende
begrippen , die ten aanzien der Dichtkunst en omtrent haar
wezen en doelwit gekoesterd worden , zullen de vereerders
en voorstanders der oudere School gewisselijk willen toegeven, dat een tijdsverloop van vele eeuwen, in verband
met eene menigte andere en bijkomende omstandigheden,
eenige verandering en wijziging in de vormen der Dicht
noodzakelijk heeft gemaakt. Ook dit is niet vreemd-kunst
in het gebied der Dichtkunst; en wij behoeven hier slechts
de namen van SOPHOCLES en EURIPIDES te noemen, die
den bokszang van TEESPIS door hunne meesterlijke Treurspelen wisten te vervangen. Maar aan den anderen kant
behoeven de scheppers der nieuwere School te bedenken,
dat het wezen der Dichtkunst niet in schoonklinkende
woorden, maar in de innerlijke kracht van derzelver za
bestaat, en dat niets schoon mag genoemd wor--menstlig
den, hetwelk niet met de waarheid overeenkomstig is.
Vóór en boven alles beschouwen wij het als allerwenschelijkst , (mogten het geene pia vota zijn !) dat alle namen, als leuzen van deze of die partij, uit de Republiek
onzer vaderlandsche Letterkunde en Dichtkunst geweerd
tuierden. Partijschap maakt de min edele driften en hartstogten gaande; en hoe weinig voegen deze in het gebied
van orde en schoonheid! Is de Kunst dan niet één; of
wordt hare waardij verhoogd, wanneer hare vereerders,
om harentwille, onderling krijg voeren? Verstiekt het
haar tot eere, wanneer een harer Priesters met een luid
hosanna! begroet, terwijl een ander met een krijschend
weg met dezen! gesmaad wordt? Betreurt niet de Muze
der Historie den rampzaligen strijd van sYLLA en niAuius;
en men zou denzelven in het vreedzaam gebied der Kunst
willen doen -ontvlammen! D;iár toch voegt geen Dictatorschap. Kan het den luister van Sirius verhoogen, wanneer Gene nevelwolk den glans van Aldebaran verdonkert?
of schittert de kunstroem van V O N D E L schooner, wanneer
wij dien van n o o F T verduisteren ? Dan , wat vragen wij !
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Heeft niet ieder Dichter, waardig dien naam te dragen,
zijne eigendommelijke verdiensten in het bijzondere vak,
dat hij zich ter beoefening verkoos? Is het billijk, PIND a u s te verachten, omdat hij geen Heldendicht — n oInERUS te versmaden, dewijl hij geene Lierzangen vervaardigde? Waartoe dat onverstandig vergelijken en wikken en wegen, bij geheel verschil van aanleg, karakter,
begaafdheden, die alle vergelijking onmogelijk maakt? Ja,
waartoe elke vergelijking in het geheel, bij de groote verscheidenheid van dichtsoorten en de uiteenloopende wijzen, waarop die allen kunnen behandeld worden? Wil
men echter wikken en wegen, dan lette men, eerst en
vooral op den invloed, dien deze'of die Dichter uitoefende
op zijne tijdgenooten. CATS en VONDEL, b. v., zijn in
geen opzigt onderling te vergelijken , en de laatste overtrof
gewis den eersten in Bene hooge , poëtische 'ringt; maar
zullen wij daarom nu den eersten gering schatten of smaden? Immers, slaan wij den zedelijken invloed gade,
die beiden op hunne landgenooten hebben uitgeoefend,
dan zal gewis niemand aan den edelen CATS den voorrang
hoven V o N D E L betwisten. Ach! waarom veracht en vermijdt men elkander, in onze dagen, wegens de voorkeuze,
die de een aan FEITH, de ander aan BILDERDIJK vermeende te moeten schenken? Wij willen aan beiden regt
doen wedervaren , en erkennen , dat de laatste , in poëtische verdiensten , den eersten , in sommige opzigten , kan
hebben overtroffen , — maar als Volksdichter staat de eerste boven den laatstgenoemden , en na verloop van tijden
zal de natie de zangen van F E I T H in het harte dragen,
terwijl zij zich alleen den beroemden naam van BILDER DIJK herinneren zal.
Is het niet gelukkig, dat, bij de groote verscheidenheid
der menschelijke begaafdheden, gemoedstoestanden, ka
aandoeningen, de gave der Poëzij-raktes,vbhdn
zich tevens in Bene zoo onderscheidene mate bij de beoefenaars der Dichtkunst openbaart? Behandelden allen dezelfde dichtsoort, en wel op dezelfde wijze, hoe onbehagelijk eentoonig zou dan het vereenigd lied onzer vader-
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landsche Barden klinken! Maar thans, nu bij die verscheidenheid aller behoeften kunnen bevredigd, aller smaak
kan gestreeld worden , wordt de Dichtkunst voor allen eene
schoone en bekoorlijke bloem op den weg des levens, die
onze genietingen verhoogt, en ons, onder leed en smart,
de ziel verkwikt. En die verscheidenheid, lost zij zich
niet op in eene zuivere overeenstemming in doelwit en
streven: bevordering van kennis en licht, hooge beschaving, reine zeden, beminnelijke deugdsbetrachting, en de
dienst van God in geest en waarheid ?
En zijn deze dingen alzoo, waartoe dan langer namen,
als partijleuzen, gebezigd -- waartoe zich van elkander,
in anen en isten, verdeeld en gescheiden, als ware de
roem der kunst van namen afhankelijk? Blonk de tempel
der Dichtkunst minder heerlijk, vóór dat MACPHERSON
ons dé zangen van Cona deed kennen; of zou de luister
harer Priesterschaar minder glansrijk pralen , indien een
TASSO niet had bestaan? Maar wie zal dit willen beweren? Neen, de kunst staat of valt niet met een' harer
vereerders; zij is zichzelve genoeg; maar de vereende
glans, die al hare echte Priesters doen stralen, omschittert
haren eerwaardigen tempel , haar ter eeré en het menschdom tot vreugde en heil.
En die glans zal des te schooner blinken, naar mate de
Dichters hunne oorspronkelijkheid bewaren. Is de Poëzij
de taal des gevoels , dan moet elk gezang uit het hart des
Dichters voortvloeijen en zijn lied het zegel zijner ziele met
zich dragen. Dát is de ware oorspronkelijkheid , die, in
het gemoed en den geheelen aanleg des Dichters bestaande,
zichzelve genoeg is, zonder immer op den schön van oorspronkelijkheid jagt te maken, terwijl men inderdaad daardoor tot eene altoos gebrekkige en mislukte navolging vervalt. Even min bestaat de oorspronkelijkheid in de zucht
om zonderling te wezen , waarbij dan doorgaans de poging
kenbaar wordt, om een of ander beroemd model te volgen.
En wat is de zucht, om het oorspronkelijke na te volgen ,
anders, dan de vruchtelooze arbeid, om het vat der Danaiden te vullen? Zingt de leeuwrik ook gelijk de nach-
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tegaal, of de vink gelijk de leeuwrik? en blijft derzelver
gezang niet altijd , en ondanks de meestmogelijke verscheidenheid, oorspronkelijk schoon? Er bestaat wel een vo
dien de vaardigheid en geschiktheid eigen is, om het-gel,
geluid van andere zangers na te bootsen , maar hij verkreeg
daarom ook den naam van spolvogel, welligt te onregt,
aangezien dat nabootsen bij hem iets eigendornmelijks en
dus oorspronkelijks is. Maar deze verontschuldiging kan
op geenerlei poëtische navolging van toepassing zijn , ver
zucht daartoe niet in de natuur van den mensch.-mitsde
ligt, maar van elders moet ontleend worden. Het is zoo,
er kan tusschen twee Dichters eene groote mate van overeenkomst bestaan, zoo wel in de keuze der vormen als in
de wijze van uitdrukking, zoo wel in denken als gevoelen; maar die overeenkomst zal de dichterlijke oorspronkelijkheid niet doen betwijfelen , ten ware de zucht tot
navolging zich kennelijk mogt openbaren , en dat kan ,
waar die zucht aanwezig is, nimmer uitblijven; men bespeurt zulks aan het gezochte der zamenstelling , het gewrongene der volzinnen , het donkere, onbestemde en onverstaanbare der bewoordingen, en vooral aan het gekunstelde des , geheels.
Young heeft eenmaal, zoo waar als treffend , gezegd
» Lees de Natuur: de Natuur is eene vriendin der waar» held; zij predikt voor geheel het menschelijk geslacht."
En zijn raad is de onze, wanneer wij het behouden der
oorspronkelijkheid aanprijzen. Of heeft niet al wat in de•
schepping aanwezig is deszelfs oorspronkelijke gedaante en
wijze van zijn en werken ontvangen? Waarom zou het in
het gebied der Dichtkunst anders zijn , en de Priester der
waarheid en van het schoone zijn rijkst en waardigst sie
zijne oorspronkelijkheid, verloochenen; waarom den-rad,
eeremantel, die hem tooit, verwisselen voor een geleend
gewaad, dat voor zijne gestalte niet passende is , en ons,
hier of daar, zijne naaktheid doet aanschouwen? Dat
kleingeestig jagen naar oorspronkelijkheid vermoeit den
geest, verhit het bloed, en doet, door de hevigheid der
inspanning, den boezem hijgen; is het wonder, wanneer
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dan de welluidendheid, de harmonie en de kracht van het
lied verloren gaan, terwijl wij het daaraan bespeuren, dat
de zanger het proefhoudend metaal voor klatergoud verwisselde.
Is de echte Dichter een Priester der Waarheid , bij is
levens een Zoon der Vrijheid, en inderdaad, als zoodanig,
te groot, om zijne oorspronkelijkheid en zelfstandigheid op
te offeren, ter verkrijging van een droombeeld van roem
en vermaardheid. Of is het iets meer dan een droombeeld,
naar het bezit van een goed te streven, hetwelk , berust
het niet in het gemoed , tot geenon prijs , ergens elders,
kan verkregen worden? Bemint men de Dichtkunst om
baars zelfs wille, en niet om den roem , dien zij aan
dan zal men haar als de oudste, beminnenswaar--brengt,
dige Leermeesteresse van het menschelijk geslacht, als de
verkondigster der waarheid en van al wat edel , rein , liefelijk , groót , schoon en verheven is leeren ei kennon , die
erkentenis innig gevoelen, en, met behoud onzer zelfstandigheid, en overeenkomstig onzen eigendommelijken aanleg, vermogens en begaafdheden, Gene kunst beoefenen,
die , het nuttige met het aangename verbindende , het voorregt van ons aanzijn in waarde verhoogt, en den stervcling, op den weg naar het graf, den voorsmaak geeft van
die hoogere genietingen, die hem in de woningen des
lichts, der vreugde en der onsterfelijkheid, als de plaats
zijner toekomstige bestemming, verbeiden.

IETS OVER HET TAGEBUCH EINER MEDIZINISCIIEN RE1SB NACIL
ENGLAND, HOLLAND UND BELGIËN, VON G. VARRENTRAPP,
DR. IN FRANKFURT AN MEIN.

(Eene bijdrage, hoe spoedig, oppervlakkig, partijdig en
ligtgeloovig vreemdelingen vaak over Holland oordeelen. )

D

at vreemdelingen, ons land en onze inrigtingen bezoekende, zeer dikwijls een oppervlakkig, onvolledig, partijdig
en ligtgeloovig oordeel over dezelve vellen, is cone bekende
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zaak, van welke derzelver Reisverhalen, Journalen, Tage buchen enz. de duidelijkste bewijzen opleveren. Daarbij
moet men maar eens op den spoed letten, waarmede velen
bij hunne zoogenoemde onderzoekingen of nasporingen te
werk gaan, en hoe weinig zij er zich aan laten gelegen lig
om met zoodanige personen in aanraking te komen,-gen,
in de gelegenheid zouden geweest zijn om hun de
juist
die
noodige inlichtingen te verschaffen. Meestal nemen zij, bij
hunne komst, hunne toevlugt bij zoodanigen, die, als vroegere vreemdelingen, ons land ter woonplaats en kostwinning
gekozen hebben (en Wien is het onbekend, dat dit getal al
zeer groot is?) en, na een langer of korter verblijf, zich
den naam van Hollander toeëigenende, zich niet ontzien,
op allerlei wijze den goeden naam van den Hollander, deszelfs land, zeden, gewoonten en inrigtingen, in een ver
hatelijk daglicht te plaatsen. Het schijnt zelfs, dat-kerdof
onze Duitsche naburen er thans, meer dan ooit, op uit zijn,
om die goede, gastvrije Hollanders, waar zij kunnen, een
bespottelijk, dom, bekrompen voorkomen te verschaffen.
Een vernieuwd bewijsvan het boven aangestipte levert, mijns
inziens, dat gedeelte van de Medizinischen Reise op van
Dr. V ARRENTRAPP, dat op Holland betrekking heeft. Het
overige, verreweg grootste gedeelte, laten wij voor rekening
der Engelschen en Belgen.
Dr. VARRERTRAPP dan begeeft zich den 8 April 1838 van
Frankfort op reis naar Holland, om van daar naar Engeland
en Belgie over te steken, en zit reeds te dien einde den 18 van
dezelfde maand op de stoomboot naar Londen. Hij heeft dus
naauwelijks acht dagen besteed, om ons land en deszelfs geneeskundige inrigtingen te onderzoeken; en zoo zal dit dan,
blijkens het slot van zijn Vorwort, moeten dienen, om de
opmerkzaamheid van anderen op te wekken, of den reiziger
tot wegwijzer te ,verstrekken ! !
Te Nijmegen aangekomen zijnde, waar de geneeskundige
Reiziger geene inrigtingen schijnt gezien te hebben, begeeft
hij zich naar Utrecht, eene schoone stad door hem genoemd,
waar het Ziekenhuis bezocht, en van hetwelk een en ander
opgegeven wordt; daarna wordt het Krankzinnigenhuis bezigtigd, dat welverdiende lof bekomt, maar waaromtrent de
Reiziger zich vergist, door den Hoogleeraar s c a no z n E R VAN
DER IO LR der Arzt te noemen t zijn Hooggeleerde is Mede
dit gesticht, bijzonder met het toezigt belast over-regntva
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de behandeling der aldaar verpleegd werdenden; terwijl de
bepaalde Geneesheer Dr. vlssER was, thans vervangen door
Dr. VAIl DER LITH. Ook het Stads- kinderhuis (selekten Waisenhaus) wordt bezigtigd, en opgegeven als gestiftet von der
Fre(frau VAN REEDE, geb. TUIST VAN VOOCUOUT; moet zijn:
J)UYST VAN VOORCOUT, Douairiere VANS RIIEEDE, V9'02G?PP
Van Renswoude. Het militaire Hospitaal schijnt even min als
het fraaije Kabinet van Waspreparaten van wijlen den Heer
K O N I N G opmerkzaamheid verdiend te hebben; terwijl de
Reiziger met geen der Hoogleeraren in aanraking gekomen is.
Nu gaat de reis naar Amsterdam, waarschijnlijk per Diligence, voort; men is ten 8 ure vertrokken en was ten 12
ure aldaar. Hoezeer de Reiziger derhalve maar voor een
klein gedeelte den Amstel gezien heeft, zegt hij toch, dat
het éénige belangrijke bij die rivier hierin bestond, dat haar
water bij windstilte, de haar omringende voorwerpen helder
terugkaatst, maar bij toenemen van den wind en zacht golfgeklots zich als moeras- water, zoo zwart als roet, vertoont !
Welk eene juiste opmerking ! Het water schijnt zoodanig
zijne opmerkzaamheid gaande gemaakt te hebben, dat hij
niet eens van het inderdaad fraaije gezigt op Amsterdam,
op de hooge sluis namelijk, gewag maakt.
In Amsterdam aangekomen, dat, zoo als vARRENTRAeP
zegt, zijn speciellen Karakter verkrijgt door zijne enorme
Massa von Kanälen, wordt eerst liet Museum van het Trippenhuis beschouwd. Geen wonder, dat der schilderij van
VAN DER HELST, de Schuttersmaaltijd, de grootste lofspraak
wedervaart. R E M R R A N D'S beroemde tafereel, de Nacht
scheen den Reiziger minder te bevallen; maar het-trach,
benadeelt den roem van den grooten BENBRAND in niets, of
zijn penseel de goedkeuring van eenen Duitschen Medicus
al dan niet wegdraagt. Dat zijn land ons maar eens een'
Schilder opgeve, die met REMBRAND in vergelijking kan
komen 1
Het Werkhuis ligt nu aan de beurt : de schilderijen aldaar
wekken vooral de aandacht op, en wij vinden er van eene
zoodanige gewag gemaakt, door Z A PI D ER F EL n T geschilderd,
ons geheel onbekend. Die naam komt onder de schilders
van de Hollandsche School niet voor. Wij gelooven, dat de
Reiziger zich in den naam vergist heeft, en dat de schilderij,
door hem bedoeld, die van ZA ND V O ORD is. Hij heeft ook
vergeten die van JAS DE BAAN, QUINKHARD en B. VAN DER
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HELST op te geven. Maar wat nu het gebouw zelf betreft,
dat kon zijn Ed. leider nicht sehen, da es gerade von oben
bis unten gescheuert werd! Indien de Reiziger zich bij een'
der Regenten van het gesticht had laten aanmelden, of van
dezelve een toegangbriefje verzocht had, zoude er, ondanks
dat schrobben, wel gelegenheid geweest zijn om hem hetzelve te doen zien; waarbij hij dan ook de inrigting van de
ziekenkamers in oogenschouw had kunnen nemen; om zich
te overtuigen, dat aldaar de kribben niet met dikke, fur
Licht und Luft undurchdringbare Vorhangen omgeven zijn ;
iets, dat hij in alle ziekenhuizen zegt gevonden te hebben.
Het Koninklijk Paleis bezoekende, wordt het voorgesteld
als het huis der ehemaligen Generalstaaten. Neen, Doctor!
dat Paleis was te voren het Stadhuis. Nu, wat een Rathhaus is, zal zijn Ed. wel bekend wezen. Het zijn hubsche
Gemalde alleen, die hetzelve'bevat. De Nieuwe Kerk volgt nu:
een hässliches Gemengsel aller möglichen verdorbenen Bau style. (Sic!) De marmeren grafnaalden der Hollandsche Seehelden RUYTER, VAN GAALER en SPIJK worden op ééne lijn
gesteld. Bezwaarlijk zullen wij aan den laatsten, om zijne
grootmoedige opoffering, den naam van zeeheld geven, daar
wij geheel iets anders onder dien naam verstaan, en schenken dien daarom aan DE ERYTER, VAN GAALEN, TROMP,
PIET REIN en anderen, omdat zij de zee schoon veegden van
de vijanden van 1Vederlgnd en de belangrijkste zeeslagen
leverden. Van het voortreffelijke gedenkteeken, in dezelfde
kerk ter eere van den Admiraal J. R. VAN K IN SBERGEN opgerigt, de welgelijkende afbeelding des Admiraals levens
voorstellende, rustende op een' lijksteen van bas--grote
taard statuair marmer, in eene nis, bij wijze van grafkelder, wordt geen gewag gemaakt.
Nu komen wij aan het Geneeskundige. De aanhef: In
medizinischer hinsieht wird Amsterdam, trotz seiner grossen
Bevölkerung, uns sehr unbefriedigt lassen, begrijpen wij niet
juist. Van waar heeft Dr. V A R R E R T R A P P dit besluit opgemaakt ? Bij schijnt niemand anders dan Dr. RIVE gesproken
te hebben, en deze moet dus beschouwd worden alleen bevoegd te zijn daaromtrent de noodige inlichtingen te geven,
hoewel Dr. ax v E , om de woorden van den Reiziger te bezigen,
der t&chtige Arzt war, der erst zur Zeit der Choléra hierher
kam, sich aber von da an sehr schnell eine Carriere machte.
Hij schijnt ook met dien Geneesheer ceniglijk over genees-

EINER MEDIZINISCIIEN REISE.

l ,)

kundige onderwerpen gesproken te hebben. Van hem heeft
hij dus ook vernomen, en dat als het meest belangrijke te
beschouwen is, dat de Typhus abdominalis in seinen Symptomen wie in seinem Sectionsbefund noch keinesweyes eine
allgemeine Krankheit in Nordholland sei. Wij laten den
Frankforter Geneesheer zijne Typhus abdominalis gaarne;
en indien deze ziekte aldaar eene zoo algemeene ziekte is,
wachten wij van hem daarover eene diagnostische en therapeutische Verhandeling. Wij wenschen, dat die ziekte maar
aan gene zijde van den Rhijn blijven zal; maar welligt ziet
men daar meer Typhus abdominalis oxSE Typhus abdominalis, zoo als DUFELAND eens schreef, Krankheiten des Herzens ohne Herzkrankheiten, daarmede ongetwijfeld te kennen
willende geven, dat deze ziekten, bij vele Geneeskundigen,
meer in de verbeelding dan in wezen bestonden. Maar voorondersteld, dat Dr. ai vs den Reiziger aanleiding gegeven had tot
het uiten der boven opgegevene woorden, zou dan die Typhus
abdominalis niet in hare constantesten symptomen door andere
Geneesheeren waargenomen kunnen zijn, hoezeer deze niet, zoo
als Dr. aivE, de gaaf mogten bezitten, om dezelve te diagnosticeren? En tegen het besluit a posteriori, dat is, uit het
lijk afgeleid, valt nog al vrij wat te protesteren, daar oor
gevolg vrij dikwijls met elkander verwisseld worden.-zaken
Wij hebben niet kunnen nagaan, dat de Reiziger, bij het
bezoeken van bet Sint Pieters Gasthuis, met de IIoogleeraren
TLLANUS of SURINGAR eenig gesprek gehouden heeft, dat
welligt, in het belang van het gesticht en deszelfs Regenten,
noodzakelijk en nuttiger hadde kunnen zijn dan die, welke
zoo maar in omtrekken van het gesticht, vroeger een Stads
nimmer tot het doel ingerigt, waartoe het later is-gestich,
gebezigd, hebben plaats gehad, en welke bedenkingen niets
anders zijn dan overbekende zaken. Dat er in liet Binnen
chronische en zoodanige zieken voorkomen, wier-gasthui
gebreken durch die eigenthumlichen klimatischen Verhaltnisse
Rollands bedingt sind, (Febris intermittens), is Gene bekende
zaak; maar daarbij had hij van andere Geneesheeren, die
lang reeds de praktijk in Amsterdam uitoefenen, kunnen
vernemen, dat de intermittentes aldaar sedert vele jaren
minder voorkomen dan voorheen, hoezeer de klimatische
Verhältnisse dezelfde zijn. De patient, die nach einer 9 uw
Seereise aus Ostindien aangekomen was, en zich in-7atlichen
het Gasthuis bevond, moet verbazend lang op zee rondgeK
MEtGELW. 1842. so. 3.
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zworven hebben, daar men in ruim drie maanden uit de Oost
in het Vaderland terugkeert.
Het oordeel over het Binnengasthuis moest ongunstig uitvallen ; had de Reiziger het dezer dagen bezocht, welligt
had hij dan eenige verbeteringen kunnen opmerken; dezelve
hadden hem althans aangewezen kunnen worden. Maar ik
hold het voor eene beleedigende uitdrukking voor de Hoogleeraren, aldaar met de zorg voor de zieken belast, dat het
ziekenbezoek van de aldaar aanwezige honderden daarin alleen
zoude bestaan, dat der Arzt die Hunderte von Kranken kurz exa9ninirt, und dann in ein grosses von der Warterinn dargehaltenes Foliobuch , in welchen unter einander alle die oficinellen
Formeln des Hospitals gedruckt stehen, hinter diese die Numnn-àee
des Bettes schreibt. Es ist dies das Surrogat einer Kranken
Ik heb te veel achting voor de Hoogleeraars,-geschit.
dan dat ik een oogenblik zou durven vooronderstellen, dat
daarin allein die Krankenvisite bestaat. Van het klinische
onderwijs zelf, en de wijze, waarop de Hoogleeraars daarbij
gewoon zijn te werk te gaan; wordt geen woord gerept.
Dat almede het oordeel over het Buitengasthuis niet gunstig zijn zoude, was te verwachten; hoezeer ook al hetgeen
daaromtrent wordt aangevoerd overbekend is en niets nieuws
bevat. De Geneesheer van dat gesticht mag zich gelukkig
rekenen, dat Dr. V ABRE TTRA PP zich overtuigd houdt, dat
de methode van VEZ IN ter behandeling der Scabies aldaar
aangewend wordt. Wat de krankzinnigen aangaat, zullen
deze thans gewis meer dan ooit de zorgen des Geneespeers
uitmaken, die zich door eene opzettelijke buitenlandsehe
reize in staat heeft gesteld, om over de inrigtingen en behandeling; te kunnen oordeelen. Ook het daaromtrent aan
-gevordist lne
gezegd en herhaald.
Noch het Theatrunn anatomicum, noch het kabinet van
den Hoogleeraar G. V No Li K, noch de Hortus Botanicus schijnen den Reiziger Benig belang ingeboezemd te hebben ; ten
minste wij vinden geen ewag gemaakt, dat hij daartoe
eenige poging heeft in liet werk gesteld. Te verwonderen
is het, daar dan toch andere voorwerpen, zoo als een reisje
naar Broek in Waterland, niet achterwege gelaten zijn, dat
het Entrepot-dok noch het daarbij gelegen Arsenaal en de
Werf zijne aandacht opgewekt hebben, daar toch iets dergelijks in Frankfort niet te zien valt.
Wat dat Broek in Waterland betreft, zoo wordt daarvan
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eene breedvoerige beschrijving medegedeeld, alsof zijne Duit
landgenooten daarmede geheel onbekend zijn, daar men-sche
zulks toch overal vermeld vindt; maar het is eene onwaar
dat jeder Amsterdamer seinen Gast bestimmt fragt,-heid,
ob er schon Broek gesehen hat, und dringend empfehlt, titan
möge es ja nicht versäumen. Hij had beter gedaan zijne
landgenooten bekend te maken met de Willem sluis en de
zoo belangrijke vaart, door welke de grootste schepen tot
aan het Nieuwe Diep geraken.
Van Amsterdam gaat nu de reis naar Haarlem, alwaar de
Reiziger zich niet heeft opgehouden, en waar hij dus noch
het Museum, noch het gebouw van T E T L E R , noch den
fraaijen Haarlemmerhout, noch de ter zijde af gelegene badplaats Zandvoort bezocht heeft ; het laatste is voor een' geneeskundigen Reiziger belangrijker dan Broek in Waterland.
Leyden naderende, ziet men alsbald die alte Universitats und
Gelehrten stadt; en al aanstonds wordt de lezer, dat wil zeg
lezer, vergast op een charakteristik-gendbuitlash
Beispiel von einem ruhigen, stillen, besonnenen und dabei so
sehr gedeihenden holländischen Handels und Fabriken Leben.
Inderdaad, hoe is het mogelijk, dat Dr. VARRERTRAPP zich
zulk een sprookje op de mouw heeft laten spelden; en alles voor
goede munt opgenomen, en, in de overtuiging der waar
zulks zijnen landgenooten kan opdisschen 1 Ex ungue-heid,
leonern. Jammer intussehen, dat hij ons den naam schuldig
is gebleven van den Leydenaar, die hem zoo deerlijk bij
den neus heeft gehad. Pat Beispiel bestaat dan hierin:
Een der grootste lakenfabrieken behoort den Heere L....
toe. Deze man, een eenvoudig burgerman, een goede slokker, in één woord een werkman, bezit thans een vermogen
van zestien millioenen guldens, twaalf driemastschepen, en
handelhuizen in Smirna en Kairo! Wat van Angora - wol
te bekomen is, koopt hij op, en heeft daarvan cone monopolie gemaakt: deze wol wordt hem door zijne schepen toegezonden. Komt na zulk een groot transport aan, dan neemt
een belangrijke arbeid voor de familie eenen aanvang; want
de oude man en zijne familie verstaan alleen de kunst om de
,vol behoorlijk uit te zoeken en te sorteren (!) Daar zit dan
die familie (ja zelfs de aan een' zeer rijken, geachte Geleerde uit den omtrek gehuwde dochter wordt hierbij gevraagd) een paar dagen lang te midden van die stinkende
wol, en sorteert alleen de fijnste soort (!) Dit verrigt ^ijuK2
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de, wordt het overschot aan de werklieden overgelaten, die
hetzelve in verschillende soorten verdeelen, welke alsdan
verkocht worden. Uit die allerfijnste soort fabriceert de Heer
L., met eenige honderde werklieden, zoogenaamde polemiet,
een zeer fijn, glinsterend, op zijde gelijkend doek. Dit
wordt naar China uitgevoerd, waaraan door de Chinezen, bij
de afwisselende hitte van den dag en de koelte van den
nacht, boven hunne eigene zijde de voorkeur wordt gegeven, uit hoofde van deszelfs grootere digtheid. Be schepen, die het naar China voeren, laden aldaar velerlei voort
voeren dezelve naar het Oosten,-brengslvahtd,
en volbrengen op deze wijze den drieledigen weg. Wat
zegt gij van dit sprookje, Lezer? Leyden heeft nimmer een
driemastschip met wol binnen hare wallen zien binnenkomen; de zoogenaamde Grootvaarder, een schip, dat van Amsterdam op Leyden plagt te varen-, is het eenige, dat Wol
aldaar aanvoert. En op die wijze 16 millioenen guldens gewonnen te hebben! zouden het ook kreutzers zijn? Dit is
intusschen waar, dat vele buitenlanders, met zeer weinige
guldens in Holland gekomen, aldaar vrij aanzienlijke sommen
hebben overgewonnen.
In Leyden zag de geneeskundige ileiziger alleen het klinisehe Hospitaal, en dat schijnt hem nog al bevallen te hebben. Het is intusschen onjufst, wanneer hij zegt, dat Prof.
MACQUELIJH der medizinischen Abtheilung vorsteht. Dit geschiedt afwisselend met Prof. r x u Y S VAN DER a o E V E N. Iiet
spijt ons, dat hij zich niet in de gelegenheid heeft gesteld,
het anatomische Kabinet te kunnen zien; dan had hij ook de
Praeparaten van wijlen den beroemden BUI SC n gezien, welke
hij niet wist dat aldaar gevonden werden. Het Stadsziekenhuis, dat te gelijk den krankzinnigen tot verblijf dient,
heeft hij mede niet bezocht, omdat de Geneesheeren het hem,
ihrer Ehre halber, niet wilden laten zien!! (Sic.) Gelukkig,
dat er nog iets in Holland en wel te Leyden gevonden wordt,
dat zijne verwachting zelfs overtroffen heeft, het Museum
namelijk voor de Natuurlijke Historie; het was intusschen
alomme met roem bekend. Het Museum van Egyptische Oudheden, in waarheid eenig in zijne soort, schijnt voor den
Reiziger van geen belang te zijn geweest.
Er had ook geen uitstapje naar Katwijk plaats, waar de
Schrijver de zoo belangrijke uitwateringsluis, alsmede liet
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einde van die rivier had kunnen beschouwen, welke het
.uitsche land zoo he.°rlijk doorkronkelt.
Naar den haag vertrokken, wordt door den Reiziger als
eene bijzonderheid al dadelijk opgegeven het verschil in paar
aldaar geheel andere aantreft dan de sterke,-den,zoatm
zwarte Friesche, en verrast wordt door Necklenbuigsche en
Engelsehe paarden, tot welker vermeerdering de afgezanten
aldaar aanleiding zouden gegeven hebben ; terwijl daarentegen het hoornvee ook aldaar, zoo als in geheel holland,
wit en zwart gevlekt of bijna geheel zwart is; de zoogenaamde lakenveldsche en roodbonte koebeesten schijnen door
hein niet opgemerkt te zijn. Zonderling is het, dat het
nabijgelegen Scheveningen den geneeskundigen Reiziger geen
belang ingeboezemd heeft; ook de aldaar zoo aanzienlijke
als belangrijke zeebadinrigting had hij, in plaats van Broek
in Waterland, wel eens mogen gaan bezoeken. Kon hij dan
zijnen spotlust al niet botvieren, hij was door oculaire inspectie heter in staat geweest, om zijnen Frankforter lijders, die zijn Ed. over zeebadinrigtingen en het gebruik der
zeebaden mogten raadplegen en naar deze inrigting vragen,
behoorlijke inlichting te verschaffen. Het Ilaagsche Stads
Gasthuis, alsmede het Krankzinnigenhuis,-zieknhus,t
wedervaren eene vrij billijke lofspraak. De Reiziger vertrekt
over Delft naar Rotterdam, en zit, zoo als wij zagen, den
18den op de stoomboot naar Londen.
Eindelijk komt, na dit negendaagsche uitstapje van Frankfort tot aan den Haag, besteed tot bezigtiging der Hollundische It ankenanstalten, de reizende Geneesheer als tot eene
recapitulatie, waarvan de aanhef is, dat hij alle die zieken
verre beneden zijne verwachting, ja zelfs-inrgteo
onder nul gevonden heeft. » Hoort ! hoort !" zou men in
het Engelsehe Parlement zeggen. Wij zeggen, dat, om zulks
te bewijzen, er meer dan eene zoo oppervlakkige beschouwing noodig is, als de Schrijver daaraan te koste gelegd
heeft. Deze verklaring vondt weerklank bij de buitenlanders; zij is zelfs door eenen beoordeelaar van het Tagebuch
van Dr. VARREI rnerr in SCIIMInT'sJahrbücherherhaald geworden. En of dit niet genoegzaam ware, wordt er nog
bijgevoegd, dat het voor den Geneesheer, vooral voor den
Geneesheer van een Hospitaal, in velerlei opzigten lehrreich
ist zu sehen, wie Hospitäler sammt allen ihren Einrichtungen
nicht sein sollen; dabei ist dieser negative Gewinn ziemlich
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rasch zu erlangen. Nun ist aber wirklich fast allo und jede
Einrichtung total verkehrt oder hinter unserem Jahrhundert
und dessen Aufordnungen weit zuruck geblieben.
Ziet hier nu eenen verzachtenden balsem voor deze diep doorgedrongene wonde : Dr. V A R RE N TB A P P getuigt, dat alle
Hollandische Hospital-Aerzte niet alleen unterrichtete, maar
ook allgemein und allseitig unterrichtete Mánner, frei von
medizinische Vorurtheilen, theilsweise selbst ausgezeichnete
Gelehrten sind; zoo ten minste kwamen hem alle die Geneeskundigen voor, met weihe hij het genoegen had in aan
te komen, die allen in rustiger Manneskraft dastan--raking
den. Wij weten evenwel niet, met hoe vele (het schijnt
met zeer weinige) en met welke mannen hij gesproken
heeft. Wij lazen wel, dat hij met Dr. RIvE zeer vele gesprekken over vele geneeskundige onderwerpen gehouden
heeft, welke weten wij niet; welligt dat ze ons in het een
of ander Duitsch Journaal worden medegedeeld. De naam
van Prof. s U R I N G A R in het Binnengasthuis, die van Dr. R AG E MA N in het Buitengasthuis wordt wel aangetroffen; maar
het is ons niet duidelijk, of hij met dezelve bepaalde geneeskundige onderwerpen behandeld heeft. Dit is ook toepasselijk op Leden, waar zijn Ed. slechts den naam van
de Hoogleeraren M A C Q U E7. IJ ft en E BOB s opgeeft; alsmede op
den Haag, waar die van Dr. DINGEMANS, VAN DE WATERING
en n 13ER voorkomen. En evenwel hebben de Hospitalärztze
hem het allerminste befriedigt; want zij bezoeken met den
hoed op het hoofd, in de eene hand eene, slechts getallen
schrijvende pen, in de andere eene sigaar, of wel met deze
in den mond, hunne zieken. Wie de Hospitalárzte geweest
zijn, die hem zoo het allerminste befriedigt hebben, kunnen wij niet nagaan ; zij moeten voorzeker geheel andere
personen zijn geweest dan die, van welke hij kort te voren
getuigde, dat zij allgemein und allseitig unterrichtete Mdinner waren. Wij behooren geenszins tot de voorstanders van
het cigarenrooken in het algemeen, en veroordeelen zulks
bij of in den omtrek van zieken ten sterkste; maar om daaruit de gevolgtrekking af te leiden, dat zij geene achting
voor hunne medemenschen zouden hebben, en dat bij dat
cigarenrooken die achting voor hulpbehoevenden verloochend
zoude worden, is ongepast en hatelijk. Wij hebben buiten
Hospitalärzte aangetroffen, die geene sigaar rook--landseh
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ten, en bij welke hlslpbetoonende bewijzen van menschelíjk
gevoel of deelneming schaars te vinden waren.
De daarop volgende bedenkingen omtrent vele verkeerd lieden, zoo wel wat de inrigting der gebouwen als liet daaruit voortvloeijende gebrekkige aangaat, zijn niet van allen
grond ontbloot; maar zij zijn overbekend, en tot derzelver
verandering en verbetering is meermalen, wij erkennen het,
te vergeefs gewerkt. Be Geneesheeren hebben daaromtrent
dikwijls hunne stem doen hooren; maar het is alwederom te
onbepaald gezegd, wanneer de Reiziger meent, dat, bet
der Ruhe des Hollanders, und seiner Anhanglichkeit und
Verehrung fAr alte Sitte, dass fast in gar nichts eine Ver
eine Verbesserung gegen früher, ja gegen die-dnerug,
Zeit der Stiftung der Anstalten eingetreten ist. Integendeel, wij meenen reden te hebben om overtuigd te zijn, dat
sedert eenige jaren verbeteringen hebben plaats gehad; dat,
volgens de getuigenis der Hoogleeraren, door hun toedoen
vele zoodanige aan de lokalen zijn aangebragt.
En zoo is dan het uitstapje geeindigd, en hiermede het
plekje vaarwel gezegd, van hetwelk de Reiziger (blijkens
het Voorberigt) alles heeft medegedeeld, wat voor den Geneesheer in het bijzonder en voor den gebildeten Mann in
het algemeen, met betrekking tot Natur und Kunst, als
belangrijk kan worden beschouwd ! ! Waarlijk, wij kunnen
niet beter eindigen, dan met hetgeen wij onlangs door een'
Duitscher opgeteekend vonden : (Einige Worten giber das
Reisen, insbesondere über das der Aerzte.) » Wanneer men
»bedenkt, hoeveel wijsheid velen van die plaatsen hebben
»medegebragt, waar zij, zoo als men zegt, nur hineinge» rochen haben, dan zonde men inderdaad zich verpligt re»kenen, die zoonen van Aesculapius, welke eene wetenschappelijke reize ten doel hebben, eene voorloopige Cule tiviruny ihres Gerueh - sinnes ernstig aan te bevelen."
VAN DER GREGGEN. (*)

(*) Door toevallige oorzaken, is bovenstaande Bijdrage
later geplaatst als de Redactie wel gewenscht had.
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VOORLEZING
OVER NET CLUYS-WERCK VAN COESTANTYN HUYGENS.

Door
Mr. HUGO BEIJRRMAN.

T

oen ik de vereerende nitnoodiging had aangenomen, om
in deze Maatschappij een spreekbeurt te vervullen, was de
keus van het onderwerp mij niet lang twijfelachtig.
Onze vaderlandsche Poëzij heeft zeer onlangs een aanwinst
gedaan, en wel een aanwinst van bijzonderen aard en hoedanig niemand had kunnen verwachten.
Ik zeg niet, dat het de eenige aanwinst is; want ik zou
niet gaarne de vele en verdienstelijke Dichters willen beleedigen, welke er onophoudelijk op uit zijn, om den rijkdom
onzer Litteratuur te vermeerderen. 'Waarlijk, zij lieten zich
ook het verleden jaar niet onbetuigd!
Met dat al verdient de aanwinst, nu te vermelden, toch
zeer hoog aangeschreven th worden, al viel haar ook die
algemeene, die warme belangstelling en luide toejuiching
niet ten deel, waarop zij, in mijn oog althans, aanspraak heeft.
Ik bedoel het Cluys -werck van CONSTANTYN BUYGENS;
een gedicht, waarvan niemand het bestaan vermoedde, en
dat door den Heer Mr. J1 0 N C K B L 0 E T verleden zomer voor het
eerst werd uitgegeven.
Maar, doet weIligt vooringenomenheid zich hier hooren?
Gaat het mij als velen, die dat boven alles en voor elk belangrijk achten, wat hun om bijzondere redenen belangrijk
is, maar ook slechts voor hen alleen? Slacht ik ook misschien den schipper en akkerman, die, zoo als P ROPERT IUS
zeer menschkundig opmerkte, gaarne van de windstreken en
de ossen spreken?
Mijne Hoorders! staat mij toe, steeds bij die overtuiging
te mogen blijven, dat al wat vaderlandseh is bij beschaafde
Nederlanders zekere aanbeveling met zich brengt.
Ik ken Volken, waar een nieuwgevonden dicht- of prozatuk van een oud, lang geacht Schrijver het onderwerp van
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tie gesprekken in de beste kringen zou uitmaken; waar men
den opspoorder en uitgever prijzen, het stuk zelve lezen,
met de reeds bestaande voortbrengselen des Bards of Schrijvers vergelijken, het beoordeelen en er den nationalen roem
als min of meer in betrokken zou gelooven.
Indien ik dan niet heb kunnen bemerken, dat het Cluyswerck de deelneming van ons beschaafd publiek zoo zeer
heeft opgewekt, als en het stuk zelve en de naam des
Dichters verdienen, dan mag zulks aan geene andere dan
toevallige oorzaken worden toegeschreven. Men heeft den
mond in Nederland te vol van den roem der groote Vaderen,
dan dat een nieuw gedicht van CONSZANTvN nuv GErs, mits
men slechts weet, dat het bestaat, geen belang zou inboezemen. Die roem zal toch ongetwijfeld wel even zeer gegrond zijn op de uitnemende voortbrengselen van onzer Vaderen genie in 't geen tot het gebied van wetenschap en
kunst behoort, als op hunnen moed in 't verwinnen en handhaven der nationale onafhankelijkheid en op hun schrander
beleid in 't scheppen van welvaartsbronnen?
Ik vlei mij dus, dat ik eenige aanspraak op uwe erkentelijkheid verwerf, wanneer ik dat gedicht tot mijn onderwerp
neem. Het is eenvondeling, die de sprekendste familietrek
gelaat draagt, welken ik in uwen kring wil-kenopht
binnenleiden; een vondeling, maar van goeden huize.
Was ik echter tot een spoedig besluit gekomen ten aanzien
van dat, waarover ik spreken zou, de wijze, waarop ik er
over spreken zou, liet mij eenigzins in 't onzekere.
Als men over den een' of anderen Dichter of Prozaschrijver
een redevoering houdt — en zulke redevoeringen zijn gansch
niet zeldzaam — dan kiest men of eenig gezigtspunt, waaruit men zijne werken overziet c.i waardoor hij bijzonder gekenschetst wordt, of men maakt een bloemlezing uit zulk
een' poëet of Schrijver, en tracht hem op die wijze aan te
bevelen.
Geen van beide kon mij hier dienen. Er is reeds veel en
veel voortreffelijks over c. n u v G r x s in Redevoeringen en
Geschriften gezegd. Wie zou van zulk een Gehoor, als men
hier bijeenziet, mogen onderstellen, liet het den inhoud van
al, wat er over hem is uitgegeven, of geheel kon vergeten
hebben, of daarmede nimmer zou zijn bekend geweest ?
Niet dat het mij, ook na al die Geschriften en Redevoe-
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ringen, aan de mogelijkheid zou ontbreken, nog onderhou
mijn oog althans, belangrijke oogpunten aan-den,i
te wijzen, waaruit men RTYGENS als Mensch en Dichter kan
beschouwen. Wanneer heeft men over een zoo verdienstelijk
man en over een' Dichter, wiens ader zoo mildelijk en in
zoo verschillende beken uitvloeide, — wanneer, vraag ik,
-heeft men over zulk een' man alles gezegd, wanneer alles in
hem opgemerkt, wat er van te zeggen en op te merken valt ?
Zoo zonde er, dunkt mij, niet slechts voor ééne enkele,
maar voor verscheidene spreekbeurten stof zijn, wilde men
hem doen kennen als onzen groeten Karakterteekenaar, als
onzen TIIEOPERASTUS of LA BRUY$RE. Zijne Zedeprinten,
maar vooral zijn Oogentroost en zoo vele andere zijner dicht
zouden daartoe overvloedige gelegenheid aanbieden,-stuken
en het is mij niet gebleken, dat tot nog toe iemand de aandacht opzettelijk hierop gevestigd heeft: ik beken, dat ik
hoog zelfs met die Zedeprinten loop, welke echter niet eens
de meeste en beste stalen opleveren van 't geen n u Y G E NS in
't karakterteekenen vermogt; en ik ben dus ook wel verre
vanmij te kunnenvereenigenmet een' WITSEN GEYSBEEK, die
daar in zijn Woordenboek der Nederduitsche Dichters laag
op valt, en vraagt, of men niet evenzoogoed, als auYGExs
van een' soldaat zegt:
Hij is een ijs're sport in 't hek van 't Vaderland,

zoo van een' schoorsteenveger zon kunnen zeggen:
Hij is een moriaan, die zich met vrucht laat wasschen,
Een levend stuk rookvleesch...
Men zou dat wel met dien soms wat al te spitsvondigen Schrijver kunnen vragen en van een' schoorsteenveger kunnen
zeggen, maar alleen dan, wanneer men hem niet op dezelfde
wijze wilde karakteriseren, als nuvGENS zijn' soldaat, alleen
dan wanneer men juist het minst fraaije en aanbevelenswaardige wilde doen uitkomen en navolgen; wanneer men aan
het mindere bleef hangen, om het betere uit het oog te verliezen. Kende WITSEN GEYSBEEK dan, om maar iets te noemen,
het beeld van Een sot Hovelingh en dat van Een wys Hovelingh niet, waarin de fijnste menschenkennis, puntig uitgedrukt, zich vertoont?
Zoo zou men ir u r GENS , behalve van deze, ook nog weder
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van eene andere zijde kunnen prijzen en aanbevelen: en
waar nu op gedoeld wordt, is almede niet opgemerkt, of,
zoo dit al gebeuren mogt, hem veeleer als een gebrek toegerekend, dat verschooning behoefde; en toch draagt dat,
voor mij althans, niet weinig bij, om onzen ouden Dichter
aantrekkelijker en beminnelijker te maken: 't is dat spreken
over zichzelven, en ook dat, vrij van allen nederigen hoog
blootleggen. Hij doet zulks waar het pas-moed,zichlvn
geeft, en, laat mij voor de waarheid uitkomen, misschien
nog wel eens een enkele reis meer, dan waar het, streng
genomen, pas geeft. Maar wie zal hem dat kwalijk nemen ?
Het behoort bij dat keuvelen, — vergunt mij de gemeenzame
uitdrukking voor iets, dat juist ont die gemeenzaamheid zoo
veel uitlokkends en boeijends heeft, — dat keuvelen, zeg ik,
waarbij hij toch niet vervalt in het langwijlige, dat Vader
CATS alleen toekomt.
Wanneer geleerden, wanneer zelfdenkers, wanneer -'t geen alles uitdrukt — wijzen, die de wereld in hare regte, maar ook in hare kronkelpaden kennen, ons de eer aandoen, ons in hunnen gemeenzamen en leerrijken omgang toe
te laten ; wanneer zij ons veroorloven een' blik in hun binnenste te werpen, ja in hunne ziel te lezen, — ik bid u,
kan zulks wel anders dan met dankbaarheid aangenomen
worden? Met zulke mannen zoeken wij in gezelschap te wezen;
zij worden onze vrienden, want zij maken ons wijzer en beter;
en als zij dan in die vertrouwelijkheid een' toon aanslaan,
die weerklank vindt in ons hart, dan is de bekoring onweerstaanbaar.
Zulk een was mij onder de lateren MIC`IIEL DE N0 NTAIGiNE;
en als onze nuuYGENs steeds een mijner meest geliefde Ne
Dichters geweest is, schrijf ik dat nog meer toe-derlansch
aan de zoo even genoemde zucht tot ontboezeming, dan aan
'smans geestigheid, die niet altijd zuiver en kiesch, niet
altijd onbesmet door dubbelzinnigheid, niet altijd vrij van
iets gezochts is; hoewel toch die geestigheid, dat soms op
het onverwachtst doen flikkeren van licht, die kwinkslagen
en trekken van vernuft en luim, waarlijk niet zoo bij vele
anderen aan te treffen, waarlijk niet te versmaden zijn.
Jr zonden, behalve de twee daar aangestipte, nog wel
nicer gezigtspunten te vinden wezen, waaruit men nu r G ENS
Gedichten kan beschouwen: zij zouden b. v. kunnen strek-
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ken, om menig belangrijk historisch persoon nit zijnen tijd
nader te doen kennen. Als de uitwerking niet al te ongelukkig was, zou men zich ook daarvan iets onderhoudends
mogen beloven.
En wat het plukken van ruikers uit den grooten bloemhof, welken zijn genie ons plantte, betreft, niets waarlijk
was gemakkelijker, als de keuze zelve niet door den rijkdom
bemoeijelijkt werd. Bloemen van allerlei verwen en vormen
zouden onmisbaar den keurigsten smaak in ruime mate vol
verschaffen. Zoo zou u u Y s E x s zelfs onder het rein--doenig
ste maagdelijk oog kunnen verschijnen.
Maar noch algemeene overzigten, noch kenschetsende eigenaardigheden konden mij hier dienen. Mijn wensch is nu
alleen, u met den inhoud van dat oud-nieuw Gedicht Cluyswerck, bekend te maken, en daartoe is al de tijd, tot eene
gewone spreekbeurt vergund, niet te veel. Al wat ik er
van het mijne tusschen voeg, zal hoofdzakelijk strekken,
om den, uithoofde zijner lengte, hier en daar door mij afgebroken draad van a e r c E x s verhaal en redenering weder aan
te knoopen. Ziet dus in de regels, welke ik van hem mededeel, niet eens de fraaiste, niet eens een bloemlezing
uit liet Cluys-wverck. Er bloemen uit te lezen, gedoogt de
aard van het stuk bijna niet: een poging daartoe zou minder dien naam verdienen, dan wel het rukken van bladeren
uit een bloem. Wilde ik over het Cluys-werck (zoo als men
thans gelieft te zeggen) verhandelen, zeker wilde ik liet
niet mishandelen.
Maar zou het niet verkieslijk geweest zijn, in een onder
te treden over de kunstwaarde van dit Gedicht? Aan -zoek
voor den spreker buiten allen twijfel. Maar aesthe--genamr
tische beschouwingen berusten, zullen zij geen schermen in
den wind zijn, zullen zij doel treffen, op onderstelde kennis
van het stuk, dat er aanleiding toe geeft, even als redeneringen over de Geschiedenis op onderstelde kennis van wat
er is -voorgevallen. Waar die kennis ontbreekt, mist het
onderzoek in beide gevallen zijn' grondslag.
Ware dit Gedicht sedert lang binnen elks bereik, mogt
men onderstellen, dat liet dus ook gelezen en herlezen was,
de poging, om u er bekend mede te maken en het met u
door te loopen, zou misschien de eigenliefde van den een'
of ander' kunnen kwetsen; maar hier is sprake van een,

VAN CONSTANTYN HUYGENS.137

nieuw Gedicht, en dat van een oud Poëet en van een dnister Poëet. Dat verouderde alleen zou reeds voor sommigen
eenige bezwaren inhebben; maar In u Y E rc s is bovendien
duister, en was dit zelfs reeds voor zijne tijdgenooten.
HINLOPEN heeft daarom later een opzettelijke Verhandeling over dat duistere in zijne Gedichten geschreven, en siLDERDIJK begint met die betuiging de Aanteekeningen, waardoor hij noodig geacht heeft, den ouden Poëet voor de thans
levenden meer genietbaar te maken.
Laat mij dan, in de hoop uwer goedkeuring, tot het uitvoeren van mijn plan overgaan.
Maar, alles wèl bedacht, kan ik daar waarlijk nog niet
aan beginnen. Het Cluys- 2cerck is een tafereel, hoe ne Yc,Exs zijn allerlaatste levensperk doorbrengt. Een eerwaar
oude-dag krijgt dubbele waarde na een nuttig en-dige
waardig doorgebrachte jeugd en mannelijken leeftijd: alleen
zóó kan de grijsheid een kroon genoemd worden. En hoe
zou men dan ook maar eenigzins het Gedicht, dat ons bezig
moet houden, kunnen schatten, stonden 's mans vroegere
levensloop en de betrekkingen, waarin hij geweest was, ons
niet min of meer voor den geest?
Weinige woorden echter zijn hier toereikend; want tot
verlevendiging van 't geheugen van zulken, als ik hier zie,
behoef ik alleen te zeggen, dat CONSTANTYN IIIJYOENS in
's Hage, den 4 September 159G, uit aanzienlijke en tevens
bemiddelde ouders geboren werd, en dat deze hem Bene uitmuntende opvoeding gaven, waarbij men even zeer op de
ontwikkeling van zijn zedelijk en godsdienstig gevoel, als op
die van zijn vlug verstand en vroeg levendigen kanstzin
lette. Reeds op zijn 5de jaar leerde hij muzijk en had daar
vatbaarheid voor, zoo als hij trouwens voor alle schoone
kunsten, voor teekenen, schilderen, boetseren, gevoel,
oogen en handen had. In talen was hij uitgeleerd:
Grieksch, Latijn, Fransch, Engelsch, Italiaansch, Spaansch,
Hoogduitsch. Buiten weten van zijn' vader liet hij zich
steelsgewijze in de wiskunde les geven, waaruit zijn dorst
naar kennis, dat beginsel om wijs te kunnen worden, blijkt;
en daarbij werden de oefeningen, die tot ontwikkeling des
lichaams strekken, paardrijden, schermen, worstelen, zwemmen, geenszins verzuimd. 't Meeste ging hem vlug en
handig af.
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Na te Leyden in de regten tot Doctor bevorderd te zijn,
bracht zijn vader hem al ras in gunstige betrekkingen. Reeds
als knaap had hij bij LOUISE nE COLIGNY den omgang met
de Grooten geleerd. De Engelsche Gezant D U n L E Y CARLE TON nam hem met zich naar Engeland, waar hij den Koning
op het buitenverblijf van c A R o N voorgesteld werd. Wat Inter, in 1620, zien wij R U Y G E N S, als Secretaris van onzen
Gezant VAN AERSSEriS VAN SOMMELSDIJK, die hem daartoe
zelf uitgekozen had, te Venetie; dan tot tweemalen toe in
diplomatische zending naar Engeland, en door Koning JA COB
Ridder geslagen; later tot Raad en Secretaris van den nieuwen Stadhouder FREDERIK HENDRIK aangesteld.
Dien post heeft hij 62 jaren bekleed, en het Huis van
Oranje gewigtige diensten, zoo binnen als buiten 's lands,
bewezen. Menigmaal verzelde hij den Prins naar liet leger;
en 't was HUYGENS, die de teruggave van 't Prinsdom Oranje
aan het Ilof van LODEWIJK XIV, na oneindig veel moeite,
verwierf en er voor WILLEM III op nieuw bezit van nam.
Ook had hij veel aandeel in diens Vors ten benoeming, ten
jare 1668, tot Eersten Edele van Zeeland; een stap tot WIL
bevordering.
-LENS
Bij huwde in 1626, en dus in dertigjarigen leeftijd, met
SUSANNA VAN B A E R L E, die echter niet behoorde tot het geslacht van KASPAR, wiep Wij gewoon zijn BARLEUS te noemen; en die allergelukkigste echt schonk hem vier zonen
en ééne dochter. Één dier zonen is de gansch Europa door
vermaarde C II R I S r I A A N geweest. — Slechts tien jàren mogt
onze C0N8TA,NTVN zijne Sterre, zoo hij haar in zijne Gedichten verdoopt, behouden; alleraandoenlijkst weidt hij telkens
in haren lof uit; nooit heeft hij haar vergeten; nooit ook
een tweede huwelijk aangegaan.
Zietdaar den man, die ons zijn toestand en levenswijze zal
schetsen, zoo als het hem, vierentachtig, herzegge vieren
jaren oud, ging. Zou dat alleen ons het Gedicht-tachig
niet belangrijk maken ? Elk vrij uitgebreid Dichtstuk ('t Cluyswerck bevat ruim 600 regels) van iemand, zoo ver in jaren
gevorderd, zou onze opmerkzaamheid verdienen; maar zulk
een Gedicht!
Onze vierentachtigjarige grijsaard rigt zich tot een' vriend;
maar wie dat mag geweest zijn, weten wij niet: misschien
heeft nu Y C. E if S Zin Gedicht alleen in den vorm eenes briefs
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gegoten , ten einde daarin al dat losse, ongedwongene te
kunnen doen heerschen, dat aan brieven, uit den aard van
zulke geschriften zelve, bijzonder eigen is.
Is 't ernst, geleerde Vriend, en kan 't uw' sorge raecken,
Hoe 't hier mijn' eensaeniheit en ick te zamen maeeken,
En waerom ick myn hays van kind'ren en kinds-kind
T' ontruymen heb bestaen, en haer schier als ontmint:
Ik will u rekening van seggen, doen en deneken,
Met allen omstand doen, wilt ghij m' een oore schencken;
Twee, meen ick; dat de schael van uw goed oordeel, nett
En onpartydigh in haer waterpas gesett
Gestadigh hangen blyv', soo lang ghij aen myn reden
Uw' stilt' en uw geduld en aendaeht sult besteden.
Met dit laatste bedoelt hij 't verzoek om onverdeelde opmerkzaamheid en een onbevooroordeeld toeluisteren. Dich
deze op zichzelf afgetrokkene gedachte verzinne -terlijks
om beide de ooren te verzoeken, en dat de schaal-lijktdor
des oordeelt niet naar ééne zijde moge overslaan.
Na schildert hij, in een beknopt tafereel, het genoegelijk
huiselijk leven, dat hij met zijne bij hem inwonende twee
gehuwde kinderen en één kleinkind leidde. Rust en vrede
waren elks deel.
Iek leefde rustelyek met kind'ren en kinds-kind,
Nopt tegens dit of die versuft of ongesint,
Altoos gereckelijek. —

En hij laat er zich, 'naïf genoeg, een weinig op voorstaan,
dat hij ook altijd met hetgeen de keuken schafte was tevreden geweest, terwijl kieskeurige ongemakkelijkheid op dat
punt, ontstaan uit gebrek aan graagheid en eetlust, vaa k
ouden lieden, en met regt, verweten wordt. Ibj getoint
omtrent zichzelven, dat hij zijn leven lang noyt vies of kies
van eten, van dranck noyt onvernoeght geweest is.
Iek weet't den hemel darick, de minste van mijn sor-c'n
Is kelder-sorgh geweest, en keucken-angst.
Zoo weinig had hij de geregten berispt, als iemand, die te
gast is, (een aardige vergelijking) maar veneer de vriendelijke toespraak der zijnen, als het voor hem belangrij!:ste
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van liet maal, op prijs gesteld. — Hij laat die gelegenheid
niet voorbijgaan, om, als een echt grootvader, zijn kindskind te verheffen: het snapte
uijt een der schoonste monden
Die oyt mijn' ooghen (lett, grootvaders ooghen) vonden.
Maar de oude man was niet slechts toehoorder. Neen; hij
deelde ook zelf op zijne beurt iets mede, en de rijke schat
van ervaring, gedurende een zoo lang en belangrijk leven
opgedaan, verschafte hem daartoe altijd stofs genoeg. De
ondervinding leert zoo veel, dat niet in boeken voorkomt,
en RuYGExs is zoo zedig van uit te roepen:
Dit wenscht' ick jonge lien wat meer ter herten namen
Dan ick 't behertight heb.
De woorden, die den ouden man eenige regels later ontsnappen, zijn treffend; zij doen zijn hart eer aan:
wat heb ick wel vergeten
Met vragen t' onderstaen, wat heeft hij wel geweten
Die dertigh jaeren schier mijn wyse vader was,
En om de zeventigh en vier, my noch te ras
Ter tïd uyt wierd geruckt! wat heb ik lien geschieden,
Dat ick mijn' kinderen very beter kost bedieden
Dan 't haer uijt yemands mond of pen gebeuren kan,
En, sochten sij 't, hoe geern gneet joker my niet van!
Nadat het huiselijke middagmaal afgeloopen was, haalde de
opgeruimde grijsaard soms het een of ander muzijkinstrument
voor den dag, en speelde den zijnen, zoo goed of slecht het
mogt zijn, zegt hij, iets voor, niet als een virtuoos, maar als
een dilettant, 't geen hij dus aardig uitdrukt:
't En was geen backers deegh, 'twashuys-back, en heel mijn.
Dit zal u misschien bevreemden: een man van in de 80 jaren, die nog luit of guitarre of clavecimbel hanteert. Er is
ook iets bevreemdends in; maar van zijne vroege kindschheid tot boven 't geen de Psalmist den mensch toekent, tot
negentigjarigen ouderdom toe, zeg ik, leefde IIUYCENs voor
de kuilsten en vooral voor de muzijk. Hij had voor Enge lands Koning a A c 05 I met de grootste toejuiching dit zijn
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talent doen hooren; en er is geen twijfel aan, dat hij ook de
muzijk tot aan zijn' dood is blijven uitoefenen, en zijne hand
voor het tokkelen der snaren nimmer stram is geworden. In
dit zelfde Gedicht, zoo het ook niet van elders bleek, komt
nog eens de vermelding van deze inderdaad opmerkelijke en
geheel karakteristieke bijzonderheid voor, zoo als wij later
zullen bevinden.
Maar niet enkel de Toonkunst, neen, ook de Pen- en
Penseelkunst, het Schoonschrift, waar onze Vaderen zoo
mede op hadden en zulke meesters in waren, — het een of
ander stuk van kalligrafie dan, of eene kleine kunstbeschouwing van een paar schilderijen of van een gegraveerde
plaat, gaf aan dit gelukkig en kunstminnend gezin stof tot
nieuw onderhoud; of er kwam een boek voor den dag: —
van de vroegere Auteurs namen zij niets ter hand, dan wat
goed was: maar van de levende Schrijvers, die zij zeker
dikwijls ook alleen doorliepen om bij te blijven, zoo als wij
thans nog doen, zegt hij heel aardig en met een' zachten
vingertik, geenszins, dat zij altijd vermaakten, maar
Wat vande levende veeltyds te voorschijn quam,
Verheughden ons veeltyds, of maeckten ons wat gram,
Wel magh ick spreecken van vergrammen of verblyden,
Want, kostelijck papier, wat hebt gh' al niet te lyden!
t Was toen ook geen goud, al wat er blonk!
Dan den tuin eens doorgewandeld, wat zij vaak boven een
wandeling buitensdeurs verkozen, en vervolgens vader en
zoon elk aan zijne bezigheden, na eerst nog, in 't uitgaan,
gedachtig aan het spreekwoord: wat de paarden vet maakt g
een oog in den stal geworpen te hebben.
Zóó aangenaam een zamenwonen scheen levenslang te moe
duren; doch wat was 't geval? Van zijne kinderen-ten
zegt hij
,

Sij sochten veyheit en gesagte aen eigen diss,
Langh meerderjaerighe: dat kan haer mijn gewiss
Ten goede duijden, en wie en waerom ten quade P
Die 't best begrypen will, gae met sijn hert te rade.
Hoe vol menschenkennis is dit, en hoe gaarne en ruim
daarvan op een regt vaderlijke wijze gebruik gemaakt tot
verschooning!
L
KENGELw. 1842. NO. 3.
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Zulk een vader moest wel bemind worden, want hij was
inderdaad beminnelijk; en als die kinderen al bezweken zijn
voor het zwak, om eigen huis en hof te hebben, om aan
eigen haard te zitten, aan ongevoeligheid konden zij niet
schuldig staan. Neen ! de hartelijkheid bleef onverstoord.
Die scheiding in liefde en eendragt was het dan ook niet,
welke n a v Q E z s hinderde: maar wat hem wel hinderde, en
vooral aanleiding schijnt gegeven te hebben om dit Gedièht
zamen te stellen, ryas, dat de wereld ook hier weder goed
zich te bemoeijen met iets, wat haar volstrekt niet-vond
aanging; dat zij goedvond hem, die zich in 't minst niet
mishandeld gevoelde, mishandeld te verklaren, ten einde
zich 't genoegen te gunnen, dit verlaten des vaders zeer in
zijne kinderen te berispen.
Mij steeckt maer eerie doorn, die 'k wouw my niet en stack:
Iek hoor mijn' kinderen berispen met gemach,
Als leeghe praters doen, altoos met volle kaecken
Door en door zifteren van anderlieden saken:
Men scheldt haer ongevoel, en datse sonder stryd
Den korten uijtslagh van mijn' afgeloopen tyd
En d'aller uren mij aenstaende uer van scheiden
Onmachtigb, zijn geweest met eergin uijt te beiden.
Om zijne kinderen in de achting te herstellen, vertelt hij,
hoe men in elkanders buurt woont, hoe men in- en uitgaat :
Dit luydt als of daer stad en land verloopen waer,
En of ter wereld d' een den andren noyt hier naer
Siert of ontmoeten sou: Maer hoort, besorgde vrinden,
Niet heel een straete weeghs en issuer scheid te vinden
Van 't oud, aen 't niewe hays, wij sier. en hoeren schier
Malkanders allerminst bewegen of getier,
En waeren w' in Parijs, wy hieten naeste buren.
God gev' het wederzyds geluckelick te duren.
De laatste regel drukt geen vrees uit, zelfs geen onzekerheid, of de onveranderd gebleven goede harmonij wel altijd
zal voortduren; daarvoor bestond geen de minste reden van
duchten; maar hij hoopt, dat men in beide huizen nog lang
zal leven, en het strekt dus juist om te toonen, dat hem de
scheiding geen levenslust doet derven.
En dat zal nu verder blijken uit de beschrijving, welke
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hij van die levenswijs geeft. Deze beschrijving tnafkt den
verderen inhoud van het Gedicht uit.
Maer, hoe bekomt het mij? Hier wacht ghij myn bescheid.
Iek blyv een cluysenaer, daer med' is 't al geseit.
Hij vergelijkt zichzelven hier geestig bij een' Herder, -^
maar een Herder in Zeeland, waar men geen of weinig
schapen houdt. Is zijn huis, even als een Zeeuwsche stal
van schapen, nu van menschen ledig, ook zóó is 't hem
wèl. God heeft hem met een gevoeghlickheit, d. i. aanleg,
om zich in alles te voegen, begiftigd,
die alle bochten lydt,
En, als in alle soet, in alle bitter bijtt.
Ten waere soo geweest, hoe had ick soo 't lang leven
Door soo veel gins en weers standvasteliek gedreven?
Hoe had ick mij soo licht gewendt, soo veel gewent?
Best sal hij mij verstaan die hof en leger kent.
Hu vrElvs, die partij trekt van alles, wat de taal aanbiedt,
en soms nog van iets meer, dan zij eigenlijk aanbiedt, heeft
ook hier weder het eensluidend gewent in twee beteekenissen bijeengevoegd, te weten in die van zich naar de cone
of de andere zfjde te wenden, al naar 't anderen behaagde,
en in die van zich alles ligt tot eerre gewoonte te maken. En

bij den laatsten der voorgelezene regels kan ik mij verbeelden, welk een reeks van herinneringen er al, uit zijn lang
leven en veelzi dige betrekkingen, voor zijnen geest zweefde.
Hij gaat nu over tot de beschrijving, hoe hij zijn' tijd
meestal doorbrengt.
Zijne eerste bezigheid is God te bidden, en daarrhede besluit
bij ook den dag. In zijn Daghwerck, een ontwerp in dicht,
naar 't welk bij met zijne geliefde gade, onder' afwisseling
van arbeid en uitspanning, den tijd weinmhte te ver-

déelen, vinden wij een dergelijk zeer uitgebreid gebed.
Hier zegt hij alleen kort en kernachtig, dat zulk een gebed was
Altoos met lof en dank, en altoos om genade.
En het ware doel van 't gebed, afwending van verdiende
zondenstraf, of de rampen en wederwaardigheden dezes levens
ootmoediger dragen en standvastiger, (constanter, als zijne
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zinspreuk was, van zijn' doopnaam ontleend) dat wordt hier
in weinige regels fraai uitgedrukt. Dan gaat hij dus voort:

Den nacht besnyd' ick my soo verr natuer kan lyden:
Tijd verslapen, tijd verloren. Daarenboven, zijn nachtelijke
slaap is niet zeer verkwikkend:

't Is waer iek droom, en veel ; dat 's doof en blindling leven,
En, kost ick my die grill van droom op droom ontgeven,
Iek sprack van voller rust in 't opstaen dan ick doe.
Bij merkt zeer juist aan, dat het zijn lot op die wijze
wordt, om van de ijdelheden eens wakenden in de ijdelheden
eens droomenden te vervallen.

Soo volgen moeyt op moeyt, en niet op niet in 't ronde.
En altoos ydelheit op ijdelheit, of sonde.
Treffend woord voorwaar over het wakend en slapend leven!
Echter: is zijn nachtrust gebrekkig, HUYGENS heeft het
benijdenswaardig vermogen, om over dag den slaap te vatten
als hij wil en zoo lang of kort als hij wil; en 't was daarom,
dat zijne vrienden hem een groot slaper plagten te noemen,
zoo als hij elders zegt:

Soo slaep iek, en soo niet, naer 't pas geeft.
Na vertelt a UT GENS, hoe hij's morgens en 's namiddags twee
uren aan zijne ambtsbezigheden besteedt, eerst om ieder te
woord te staan, dan om als Voorzitter de werkzaamheden te
leiden in de bijeenkomst met de andere Raden des Prinsen
van Oranje: en in die tijdsbepaling komt alleen dan eenige
verandering, als WILLEN III zelf in hunne vergadering verschijnt. Bier geeft hij een loffelijk getuigenis van 's Vorsten
vlugheid en slag om zaken af te doen, dat zelfs eenige historische waarde heeft, ook dewijl er uit blijkt, dat de magtsuitoefening geen willekeur was, daar, waar WILLEDI toch
slechts te bevelen had.

Want, als 't hem dienstigh dunckt dat hyder by verschyn'
En will sijn eigen raed en rekenmeester zyn,
Soo doet by 't meesterlyck, en met soo scherpe sinnen,
Dat niemant deneken derv' om tweemeel te beginnen
Daer hij 't gelaten heeft. Soo kerft hij spoedigh af
Met snëlle vonnissen van toegift of van straf
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Een lang gegaerde lyst van ongedane saken,
Daer, sonder sijn gesagh, niet door en was te raken;
Maer daer de macht met will en reden gaet verselt,
Werdt veel oneffens slicht naer 't waterpas gevelt.
Onze nuvGENs is uit de vergadering naar huis teruggekeerd.
daer vind iek spraeck noch spreker
Die spraeck te voeren heeft: dat 's klein' genucht, voorseker;
Maer 't is oock klein gerucht; en stilt' houd' ick in acht,
Die mijn' gedachten noo verstoort sie of verkracht;
En daer ick niets van waerd' en wacht te konnen hooren,
Is swygen my een lust en balsam voor mijn' ooren.
Wij zeggen er immers allen ja en amen op, mijne Hoorders,
en wenschen liever geen dan beuzelpraat, waaronder wij echter niet verstaan het spreken al is het ook over kleinigheden, mits dat maar levendig, geestig en eigenaardig geschiede, `naar dat langwijlige, kleurlooze, droomige, waar
zaken zelfs van belang alle aantrekkingskracht verliezen.-onder
H U Y G E N S bedienden hebben ontzag voor den meester. Op
zijn vragen antwoord, maar geen antiwoord, geen tegenspraak als hij wat bevolen heeft. Hij is een voorstander van
het monarchaal beginsel:
Baer is een' enkle veer in 't uerwerek, die alleen
Be rader-wercken dryft: een wicht, en anders geen,
Dat van om hoogh afhanght, en roert die groote wielen
Die 't slibbren van den tyd kort volgen op syn' hielen.
Een hoofd heeft Scheppers hand op yeder lyf gestelt,
En in dat enekele bestaet macht en gewelt
Van all wat onder haer moet wereken en moet leven;
Dat werck moet stevigh gaen; ten lydt geen wederstreven ;
En 't minste datter aen die gangen werdt geroert,
Soo werden lyf en le'en, huys, stad en kerck ontroert.
Tot mijnent weet ick die wanorder te vermijden.
Laat die gestrengheid ons echter geen verkeerden indruk
geven: HUYGENS is een zacht meester, en hoe kan zulk
een Christen anders dan dat zijn?
Geen' weerspracek , geen bedill: maer soo sacht en gedwee
Houd iek dien teugel op, als of ick 't niet en de'e.
Ock, siende my ontsien, ontsien ick my te minder
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Ilet niewe vande straet of staten bier en ginder
Te hoeren opperen, ,dook een bedientes mond,
Dien 't sender mijn gedoogh niet voeghelijck en stond :
Want (segg ick tegens my) wat heeftse toch bedreven,
Die minder menschlickheit daer om sij slaevigh leven,
En my bedienen moet? en waerom ick niet haer?
heeft haer' voorouderen van over menigh jaer
Gemeen' of eigen ramp soo heftigh overloopen,
Dat het kinds kinderen als met den hals bekoopen
En slaven onder mijn' bevelen moeten zijn,
Dier bloed ontwyffelick soo goed is als het mijn,
Kan iek daer mede min als medelijden hebben,
En denckende rond om aen 'swerelds vloed en ebben,
Beduchten dat de kans kan keeren alle dagh,
Ep sij haest dat ick ben, ick dat sy werden magh?
Het etensuur heeft geslagen: al de jeregten zijn drie schotels, en onze grijsaard eet slechts het achtste deel van 't geen
zes menschen gewoonlijk noodig hebben. Dat is niet veel,
zegt hij, maar
't is mijn deel, ick heb het self bepaelt,
Wel hem die 't wel geniett, wel magh, en wel betaelt.
Vindt hij het onder den maaltijd wat eenzelvig, hij laat zich
iets door een' bediende voorlezen,
die een' tael of anderhalf niet recht,
Niet slecht, maer lijdelijck, ten mond uyt weet te voeren.
Soo voel ick t' eener tyd twee vreu ;hden in my roeren,
Van smaeck en vats gehoor.
En nu neemt RUYOEirs uit zijn wel sober, maar gezond en
smakelijk middagmaal aanleiding om te betuigen, hoe onaangenaam het hem valt, als hij soms welstaanshalve uiteten
moet gaan. Hij deelt in veranderde versmaat een' brief mede, vroeger daarover eens aan een' vriend gezonden. Is't hem
wachtend onthaal zóó eenvoudig, als hij het liefst heeft,
't is geen dankens, gezwegen veel strijkaadjen waard: is 't
een gastmaal, dáár wordt zwaar gedronken, en hij kan er
volstrekt niet tegeui; 4áÄr heerscht luidrnnchtigheid, maar
geen reden,, allen paten, oven als de kanariovogels zingen —
dat is, te gelijk, liet tafereel, clot bij van de tafelvreugde
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ophangt, is levendig, ja eene bijtende satyre. 't Waren
toen vooral symposia en geen convivia, zamen drinken en
klinken: het wellevend, beschaafd gesprek schijnt slechts
eene zeer ondergeschikte rol bij die gastmalen vervuld te
hebben: aan het instellen van gezondheden daarentegen geen
einde. Last loopen. — zoo besluit hij deze tirade. —

laet loopen
De kraen van Baccharach, van $ochem , en met hoopen
Van allerhande druyf, tot datmen 'sanderdaegh
Veel'al te sondighe gesontheden beklaegh' :
Eck gunt haer dien het lust, mits men my niet en quelle
Met médoen, eijgentlijck haer hemel, en myn' helle.
Maar de groote vraag, waarop hij tot nu toe het antwoord
schuldig blijft, is, wat de kluizenaar nu verder doet? Men
Spijsde toen wat vroeger dan wij thans, vooral in de groote
steden. Er zijn nog vele uren voor de borst, eer de dag om
is. H e Y G E N s gaat het zijn' vriend vertellen. Eer de dag
orn is! Wel, waren de avonden er niet bij, ja tot middernacht toe,

Iek vond' my eng ge -nert, hoe is dat? sult ghij meenen:
't Zyn doode menschen, dien ick 't wyten magh; niet eenen,
Maer thienen, vyftighen, ja vele honderden,
En dat een' botten boer wel meest verwonderden,
't Zyn menschen sonder ziel en lijf, die met my spreken,
Als my liet hooren lust; 't zyn wysen die my preken,
't Zyn sotten die ml+ vretighd aendöen en vrolickheit.
Hij bedoelt door die zotten vrolijke, komische schrijvers,
wijsgeeren uit de school van D E o C R I E T, die het er voor
houden, dat de wijsheid gereeder ingang vindt, wanneer zij
een lachend, dan wanneer zij een strak geláat vertoont.

't Zyn sotten die my vreughd aendoen en vroliekheit,
't Zyn oude hoofden die my 't aller naest bescheid
Van d' oudste eewen af ordentelijek verthoonen,
't Zyn konstenaers die 'k niet en hoeve te verschoonen:
lek vraeghe met gebied, sij doen my rekenschap
Van 't innetlycke mergh van all' haer wetensehapp.
Die luyden houd iek staen gesloten in een kerekhof,
Dat kerekhof is de sael daet ick het meeste werck of
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Van all' myn' salen maeck, die op haer' schoonsten dagh
Niet schoons en draghen als geweven wollen ragh.
liet prachtigst nederhangend staatsietapijt wordt overtroffen
door dat wandbedeksel, welgevulde boekenkassen.

Ontrent die dooden dan (ghij weet, ick meen myn boecken)
Jaen ick gedurigh of te vinden, of te soecken.
En voelder my nu eerst soo yverigh aen vast,
Als hadd icker mijn Iang, lang leven na gevast,
Nu is 't waer, tyds genoegh heb icker by versleten,
Wacr ick niet bott geweest, ick hoorde wat te weten;
1Vfaer vinde dat ick pas een dingh te deghe weet,
Dat 's dat ick my te deegh een' ouden weet - niet heet.
Vraegt niet hoe ick het weet: 'k hoeft maer my selfs te vragen:
Goed' eters hongeren; maer niet met volle maghen.
Voeld' ick my wel vervult, ick hongerde niet meer:
Maer als ick my door all het wetelycke keer,
En tast wat icker van tot mynent vind in lading,
Oh armen! 't is een niets, en alles werdt mijn' gading.
Een man, zoo weetgierig, verzuimt ook niet uit te varen
tegen het

Onverandwoordelyck bejagh van tydverdryven;
welk laatste woord zeker van eene ongelukkige gemoedsstemming getuigde in hem of haar, die er het eerst een
gevoelde behoefte door uitdrukte.
Maar er dient geslapen, merkt onze oude Vriend aan:

Twee oogen veel geverght in vier en tachtigh jaeren,
Seght alle red'lickheit, is 't wel tyd wel te spaeren,
En iek en spaerde niet.
Bij gunt hun echter thans in zijn' ouden dag meer rust,
door nu en dan wat anders bij de hand te vatten.
Valt my dan 't lesen bang, ick weet my te verpoosen
Met niew vermaeck van geur als lelien en roosen.

11 U x os x s was een groot minnaar van welriekende parfumen,
en in zijn' tijd was dit eene weelde, welke thans veel minder gekend worJt. Gij ziet, wat men ook doorgaans elkander naprate, niet in alles is de weelde toegenomen, M. ll.;
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in sommige opzigten nam zij wel degelijk af. De sommen,
die men voor reukwerk besteedde, waren niet zelden zeer
aanzienlijk; en II u Y G E N s mogt dan al niet veel met den
wijnbougnet ophebben, in reukwerk stelde hij den neus weer
schadeloos. Maar dat genot was kort van duur. De muzijk
gaf hem langer verpoozing.
Hij vertelt, hoe hij op vele muzijkinstrumenten te huis is.
Les echter had hij in de edele toonkunst slechts tot zijn
negende jaar gehad. Engelsehe viool, luit, clavier, orgel,
Theorbes lang gedarmt, (hij bedoelt eene soort van luit, die
in lage toonen tot begeleiding van den zang diende en van
een' zeer langen hals voorzien was, waarom ook de snaren,
die men er op spande, zeer lang moesten zijn) guitarre,
een bastard luyt n uyt der Mooren landen," zoo als hij haar
noemt, — die allen hanteerde hij, en van lieverlede had hij
wel 900 muzijkstukken gecomponeerd, waaronder ook de
Psalmen, voor de either gezet en te Pars uitgegeven; doch
het aantal zelve doet vermoeden, dat het meest kleine liedjens
zullen geweest zijn. = Voeg hierbij mijne ambtsbezigheden,
mijne gedichten in de moedertaal en in 't Latijn," zoo ver
hij,
-volgt
En denkt of ick gehoor, en handen en gesicht
Gespaert heb, om yets meer van waerden uit te rechten,
Dan ick betrachten sie, by veel' onnutter knechten
Die 'ck, tuschen spel en wijn, all' eer en deugd te spijt,
Sie slijten, en, het best van all, haer' besten tyd.
Wie zal den waardigen Grijsaard deze kleine opwelling van
zelfvoldoening over de wijze, waarop hij zijn' tijd besteed
had, niet vergeven, daar zij uitgelokt werd door de vergelijking van anderer geheele tijdverspilling? Wonder zou 't
ook zijn, als IIUYGEPis niet eenigen tol aan het zwak van
oude lieden betaald had, om het na hem opgekomen geslacht een' kleinen tik te geven ter gunste van de vaderen.
Zoo roept hij dan ook uit:
Rest my wat levens meer, wat sal ick noch beleven?
'K sie jonge rappe luy haerselven overgeven
Tot vrouwen ydelheit, en in een lay Voorhout,
Baer' lenden slepen doen, als warense stock oud.
Men namse vande ploegh wel eer, de grootste mannen,
Als Boomen all sijn' kracht te veld' had in te spannen,
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Sulek landvolck dienter tot des vaderlands gebied;
Vergulde ploegen, noch Voorhoutsche ploegers niet.
Door die vergulde ploegen versta men kostbare rijtuigen,
waarin jonge lieden, alsof zij geen beenen hadden, zich
zachtjens lieten rondtoeren.
»Maar," zegt II U Y E N s, »ik geraak van mijn' weg af:
dat is een mijner gebreken, dat ik mij in den ijver voorbijpraat."
Zijn vriend wist nu, wat hij, alleen zijnde, binnenshuis
deed. Maar hij is niet altijd alleen. Velen, die hem raad
komen vragen; velen ook, die niet, als de raadvragers, om
zich, maar die om hem komen, die hem een bezoek brengen, of, met zijne eigene woorden,
Die my om my alleen de soete vriendschap doen
Van hier lief onderhoud; die besigh ick tot voordeel
Van mijn' onkunde, nier een yeders hand en oordeel
In eigen handel van bewint en van beroep.
llij wil zeggen, » ik spreek met elk bij voorkeur over dat,
waar hij in te huis is, en leer dus van elk wat." Die fijnigheid hebben er meer vóór en na HUYGENS in practijk gebracht, en niet tot hun scha.
Maar bij elk wacht hij niet altijd, tot hij er een bezoek
ván ontvangt: er zijn er ook, welke hij noodigt, om hun
vriendenoordeel te vernemen over 't geen hij in poëzij of
muzijk heeft opgesteld: dan lijdt hij wel gewillig tegenspraak,
maar is ook gaarne eens geprezen.
lloe soet is my die slagh van med' en tegenspreken,
En hoeveel vind ick my van soo soet volek gebreken!
Van zulke soort van kunstvrienden kan men er nooit genoeg
hebben.
Baer tegen wat zijns' ons tot quelling, leed en pijn
Die by geboorte van ons gilde niet en zijn;
En hoe klein is 't getal van die men met twee ooren,
'K segg ooren van begrip, begaeft vind en gebooren!
Roe weinigen, die het regte gevoel voor 't schoone bezitten,
en den gelouterden smaak er bij, om een gedicht of muzijkstuk goed te beoordeelen ! 11 U r G E a s is overigens menscbenkeuner en bevoegd inenschenschatter genoeg, om toe te
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stemmen, dat men., al ontbreekt dat gevoel, toch een fik sehe
kop zal kunnen heeten. a Groote staatsdienaars,''' zegt hij,
s heb ik soms op dat punt blind bevonden en ongevoelig."
HUYGENS had ook eene uitmuntende verzameling schilde
te zien, kreeg hij almede vrij wat bezoeken,-rijen.Omd
en noodigt kloecke kzjckers, zoo hij ze noemt, om binnen te
treden.
Komt binnen, wandelaers: om geen' geringe reden
En gunn ik u mijn huys door en doorheen te treden:
Iek vind mijn voordeel in uw oordeel vande kunst,
En u vermaeck en 't mijn zijn wederzydsche gunst.
Door zulke kloecke kijckers leert hij nog gedurig wat nieuws
in zijne schilderijen opmerken, en maakt hij tot zijn genoegen gedurig weder nieuwe kennis met die stukken, welke
hij eenigzins verzuimd had.
De levendigheid, levenslustigheid, vee]omvattendheid van
dezen man is inderdaad verwonderlijk. Hij is nog niet uit
maar heeft nog wat achterbaks. D Ontbreekt mij-gestudr,
nog wat spels," zegt hij, »ik weet het op te halen."
Van wijt mijn eerste jeugd: 'k sal na mijn' draey-banck talen,
Mijn ambacht lang gepleegt en yverigh bemint,
Maer jnden drang gesmoort van hooger onderwint.
Verroeste beitelen en gudsen en formooren
Sal ick op helderen, en drijvens' als te vooren
Op 't snelste van haer sné ; en leveren noch waer
Van ouden voet en hand, of 't van twee jonghe waer.
Zooveel van 't geen hij binnenshuis te doen heeft. Maar
buitenshuis levert hem ook op, waar tijd voor vereischt
wordt.
Volght endelick het werek van geen werek,
zoo gaat nUYGENS voort, en hij-zelf zal u verklaren, wat
hij daarmeê bedoelt:
leeghe treden
Van stille wandeling, gevoet-rept, of gereden.
Die my waer henen ? vraeght, bericht ick, waer niet heen P
Soo voll waer•heenen is den llaegh.
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Nu doorloopt hij met ons de vele heerlijke wandelingen en
streken rondom deze vorstelijke en hem zoo dierbare ver
vergeet daarbij vooral den weg naar Scheve--blijfpats,en
ningen niet: en hoe ware dat ook mogelijk geweest, want
nuYGERS is het, aan wien de Hagenaars den weg naar de
zee, die hunne stad zoo veraangenaamt, te danken hebben.
Hij had het aanleggen van dien weg het eerst ontworpen en
er lang vergeefs op aangedrongen, tot een Puntdicht hem
ten langen leste in zijn' wensch deed slagen. Op dat geschenk uit zijne hand aan zijne stadgenooten was hij dan
ook met reden trotsch; maar wie kent zijn Zeestraet niet,
en er is ook nu geen tijd, om daarvan meer te ver
-teln.
Ook aan zijn geliefd Aofwyck, almede in een afzonderlijk
gedicht bezongen, wijdt hij hier no eenige regels toe; en
dat, waarvan hij in Rofwyck zeide, dat het geen huis maar
een huisjeu was, wordt hier spottenderwijze zelfs tot een
kasteel en wel een prachtig kasteel bevorderd, dat omgeven is, let wel, want hij blijft ironisch spreken, door
De woeste wildernis van eieken, hoogh en veel,
Be masten steil en recht, om schepen uyt te rusten.
En de vaart van 's Rage naar Leyden is in dien zelfden toon
een schependragende rivier, langs de oevers stroomende,
waar n u Y G E a s den schepter over zwaait.
En nu besluit hij de verdediging zijner beklaagde dagen
met het onwaardeerbaar voorregt van eene bezige rust en
zulk een eenzaamheid, die toelaat dat men zichzelven niet
verlieze, te prijzen, en aan al zijne vrienden datzelfde ongeluk toe te wenschen, waarin hij zoo gelukkig is.
be goede God heeft hem dat nog vijf jaren vergund. In
meer dan negentigjarigen leeftijd is de eerwaardige en beminnelijke grijsaard, die de helderheid van zijn' geest en
't genot zijner lichaamskrachten tot den einde toe had mogen behouden, (om eene uitdrukking van 11 os a TI ES , door
n00FT op HEYGENS Vader toegepast te gebruiken) »uit het
banket dezes levens geroepen, niet eer hij verzaad, en eer
hij overladen was."
Indien het beeld van een' Wijze ons oog boeit en 't bekoorlijkst, den mensch meest verheffend, schouwspel aan
dan zal, hoop ik, het uwe niet zonder genoegen op-biedt,
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dat van den grijzen CONSTANTY1 HUYGENS zijn gevestigd
geweest. Indien de kennismaking met dit kernachtig, pittig
Gedicht van u U Y G E N s den hast bij u opwekte, om het in de
hand te nemen, geheel te. lezen en met andere zijner gedichten van denzelfden stempel te vergelijken, ik zou, als
voorstander onzer Nederlandsche Litteratuur, den genoegelijken arbeid, aan deze voorlezing besteed, rijkelijk beloond
achten.

EEN OCHTEND VAN PETER DEN GROOTEN TE PARIJS.

P

ETER DE GR0OTE, de overwinnaar van KAREL DEN XII,
de man, die bijna even min voor eene onmogelijkheid terugdeinsde als voor eenen hinderpaal, die al de kracht van het
dwanggezag gebruikte, om zijn nog half in wilden staat verkeerend volk met de weldaden der beschaving te begiftigen,
wenschte in het jaar 1689 naar Parijs te komen, om aldaar
nieuwe kundigheden te verzamelen. Hij wendde zich hier
aan het Fransclxe hof ; doch L O D E w IJ K DE XIV, hetzij-toe
uit jaloerschheid over eenen roem, die toch niet van zulk
eenen aard was, dat hij den zijnen verdonkeren kon, hetzij
om staatkundige redenen, deed hem door zijnen gezant te
St. Petersburg te kennen geven, dat dit bezoek hein niet
aangenaam zijn zou (que Gelte visite ne lui serait point agréable), waarop dan ook de Czaar zijne reis onbepaald uitstelde.
Toen nu echter LODEWIJK'. DE XIV in het jaar 1715 gestorven was, kwam PETER, op zekeren dag der maand Mei van
het jaar 1717,. incognito naar de Fransche hoofdstad, en
steeg er in het Hotel de Lesdiguières, bij het Arsenaal, af.
Allerfeestelijkst ontving hem de Regent P in LIP VA N 011 LEANS,
in naam van den nog minderjarigen L ODE W IJ x DEN XV, en
haastte zich, hem, tot zijne dienst, eenige kamerheeren toe
te voegen, die hem overal, werwaarts hij zich begeven
wilde, als geleiders moesten dienen; doch, helaas ! maar al
te dikwijls is een held eigenzinnig en grillig. Had de Czaar,
bij voorbeeld, te kennen gegeven, dat hij naar de Opera
wilde gaan, terstond werden al de dansers en muzikanten
er van onderrigt. Dansers en muzikanten beide waren
marschvaardig; maar PETER kwam niet in de Opera. In
plaats daarvan zwierf hij alleen en te voet in de talrijke
kroegen rond, die destijds in de Porcherous en le Grenouil-
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lère (a} aanwezig waren. Uitte bij den wensen, om eene
zitting der Veertigen van de Fransche Akademie bij té wonen, oogenblikkelijk werden de heeren leden hiervan aan
huis verwittigd; maar rETER, wanneer hij nu in de koets
zat, deed zich naar het kabinet van natuurlijke historie in
den Jardin des. Plances brengen, niet omdat hij een vijand
van dichtkunst en welsprekendheid was, maar omdat hij, en
met regt, de meening koesterde, dat werkdadige kunst en
stellige wetenschap voor een volk, hetwelk nog beschaafd
moest worden, beter pasten, dan potsenmakers en rede
dezelfde luim gedreven, trad hij-nars.Eevzo,d
den 13 Mei 1717, terwijl men hem voor het eerst te Ver
aan het hof verwachtte, in het Hotel der Invaliden. -saile
PETER droeg geen uiterlijk teeken, waaraan men zijnen
vorstenstand herkennen kon. Zijne kleeding was een overrok van grof donkergroen laken, naar Poolscke snede gemaakt, en zijn hoofd was met eene Astrakansche pelsmuts
gedekt. Voorts droeg hij eene naauwsluitende hertslederen
rijbroek en hooge, met stalen sporen beslagene laarzen. Een
lederen gordel, aan welken een degen met koperen gevest
gegespt was, voltooide zijnen opschik. Zoo gekleed, was
hij het groote binnenplein van het HöteI overgegaan, en,
naar de woning van den Gouverneur gevraagd hebbende, in
deszelfs vertrek gekomen, zonder dat hij bemerkt was en
zonder zich te hebben doen aanmelden.
»Mijnheer," sprak hij, kortaf, tot den Maarschalk na
$ELLE - ISLE, na hem gegroet te hebben, zik zou gaarne
uw 1lótel zien. Doe mij dus door iemand van uw volk in
alle deelen van het huis rondleiden ; doch spoed u wat, als
ik het u verzoeken mag, want ik heb haast; ik moet heden
nog naar Versailles."
» Naar uwe uitspraak te oordeelen, Mijnheer," hernam de
Gouverneur, die over de verschijning van dezen zonderlingen
gast niet weinig verbaasd was, » zijt gij een buitenlander ?"
(PETER knikte.) n Gaarne wilde ik aan uw verlangen voldoen; maar ik ben verpligt u te zeggen, dat ik onmogelijk
uwen wensch vervullen kan. De bevelen van Z. 1 on. Hoogh.
den Regent zijn allerstelligst. Ik mag het Invaliden - hóteI
aan geenen vreemdeling, hij zij wie hij zij, zonder uitdrukkelijk bevel van den Oorlogsminister, laten zien. Voorzie u

(*) Thans Faubour1 Jifontmartre en Port de Bercy.
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eerst van zulk een verlofbitjet, en alsdan zal ik n niet genoegen overal, waarheen gij wilt, doen geleiden."
»Wat !" zei PETER, den ouden Maarschalk schuins aanziende; »moet ik, om het Invalidenhuis te zien, een permissiebiljet van den Oorlogsminister hebben ?" (De Maar
knikte nu op zijne beurt.) »Nu, ik heb er geen,"-schalk
vervolgde de Czaar op een' lossen toon; » maar ik zal toch,
zonder hetzelve, het Iíötél bezigtigen."
»Dat zal u moeijelijk vallen, Mijnheer!"
» Niet zoo moeijelijk als gij denkt..... Hola !" riep PETER, zijne stem verheffende; »men brenge mij oogenblikkelijk in de wapenkamer van het Ilótel, daar mijnheer de
Gouverneur zich de moeite niet geven wil, zelf er mij heen
te leiden."
Ter zelfder tijd sloeg de Czaar met zijn zijdgeweer hevig
tegen de deur.
» Ilalt, Mijnheer !" riep de Maarschalk op een' strengen
toon; »weet gij wel, wat gij waagt, met u zulk een gedrag
bij ons te veroorloven? Het Invaliden -hotel is een koninklijk huis, en...."
»Dat weet ik wel," zei PETER, »en juist daarom wil ik
het zien,"
» Nog eens, Mijnheer, de pligt van mijn ambt gebiedt mij,
zoo te handelen; ik moet het u weigeren. Indien gij, ge
ik uit uw voorkomen afneem, soldaat zijt, zoo veroor--lijk
loof mij u te zeggen, dat gij beter de achting behoordet te
kennen, welke men aan 'sKonings wil betoonen moet, en
de beleefdheid, welke een edelman, als ik, van eenes
vreemdeling, als gij, verwachten mag."
»En ik herhaal u, Mijnheer, dat ik dit IIötel zien wil ;
en, ofschoon ik van even goede afkomst ben als gij, wil ik
voor u niets verder zijn dan een soldaat, die soldaten bezoekt. Men zal niet zeggen, dat ik den weg hierliN n
vruchteloos gedaan heb," vervolgde de Monarch, wiens opgewondenheid in toorn begon over te gaan.
De twist zou nu heviger geworden zijn, bijaldien niet op
dit oogenblik de oude Markies D E C H A R N A N C$ en de jonge
Graaf us SAINT ELORERTIN, die op dien dag den last hadden den Czaar naar Versailles te geleiden, de kamer binnengetreden waren.
» Lieve Maarschalk," zei de Markies, » zijne Majesteit de
Keizer van Rusland behoeft geen bijzonder verlof, om liet

156

EEN OCHTEND VAN PETER DEN GROOTEN

Invaliden -hotel te bezoeken; de overwinnaar van Pultawa
is overal te huis, waar helden en roem gevonden worden."
Op deze woorden had er een ganschelijke ommekeer bij

den Hertog D E BEL LE - ISLE plaats, die verstomd bleef staan,
de oogen wijd opensperde, en vervolgens, voor den Czaar
eene knie buigende, stotterend de woorden voortbragt:
*Wat ! zou het mogelijk zijn ? ... Ach, Sire, kan uwe
Majesteit mij vergeven.... Ik wist niet...."
Ik heb u reeds alles vergeven, heer Maarschalk," 'viel
PETER hem in de rede, terwijl hij des Hertogs hand greep,
om hem op te heffen. » Elk ander zou even min, als gij,
onder dezen soldatenrok, dien ik met eere draag, eenen
neef des Konings van Frankrijk herkend hebben. Ik, integendeel, moet mij bij u verontschuldigen. Ik wilde aan
deze beide edellieden, die met zoo veel beleefdheid mijne
luimen verdragen, den langen en vervelenden weg uit de
wijk van het Arsenaal, waar ik huis en van waar ik te
paard hier gekomen ben, besparen. Hunne dienstvaardig
heb ik echter, naar ik zie, niet kunnen verschalken;-heid
en ditmaal weet ik niet, of ik wèl gedaan heb, het te beproeven, want ware ik hun niet vooruitgereden, zoo zouden zij mij ten minste het begaan eener lompheid bespaard
hebben. Mijne Heeren," vervolgde hij, zich tot de beide
laatst gekomenen wendende, m ik ben slechts een Scyt; maar
die Scyt, gelooft mij, voedt eene ware bewondering en liefde
voor den Koning van Frankrijk en voor deszelfs volk."
Op dit oogenblik traden de officieren en beambten van
het Hotel, door Graaf Pl. oRENTIN van de aanwezigheid des
Russischen Keizers verwittigd, de kamer binnen.
»Mijne Heeren," zei de Maarschalk, »doe terstond de
trom roeren, de Invaliden onder de wapenen komen en
zich op het eereplein in slagorde scharen."
»Neen, neen, lieve Maarschalk," hernam de Czaar al
lagchende; Dik heb u gezegd, dat ik niets dan een soldaat
ben; ik herhaal u, dat ik heden als soldaat en niet als
Keizer de oude Fransche soldaten wil bezoeken. Stoor,
bid ik u, die dappere lieden niet. Waar zijn zij thans ?"
vroeg hij hierop met levendigheid aan een' der officieren.
» Sire," gaf de Gouverneur ten antwoord, »'t is het middaguur; zij zijn in de eetzaal."
» In die zaal zal ik hen dan bezoeken. Nu, mijne Heeren," voegde hij er hij, den ouden Maarschalk onder
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den arm grijpende, .» verzelt ons, zoo gij niets beters tr
doen hebt."
PETER klom langzaam den trap af, want de Maarschalk
was niet meer van de vlugsten, en, door zijnen staf, door
den Markies DE CIARISANCÉ, den Graaf DE sT . FLOREETIN

en vele bedienden gevolgd, trad hij in de groote zaal.
Bij het gezigt dier lange tafels, waaraan vierduizend
dischgenooten een gezond en eenvoudig maal nuttigden, bij
het waarnemen der zorg, waarmede de oudsten en gebrek
behandeld werden, bij de stilte, die er heerschte,-kelijstn
slechts afgebroken door de stein van •den onderofficier, die
de levensbeschrijvingen der groote veldheeren voorlas, kon
-PETER zijne aandoening niet geheel bedwingen; een traan
rolde hem over de wangen, en innig bewogen hield hij nom
den arm van den ouden Maarschalk; doch weldra nam zijne
gemoedsbeweging toe, en zijne tranen stroomden sterker,
toen hij •bemerkte, dat de slag van Pultawa voorgelezen
werd, welken hij in der tijd Op K AREL DEN XII gewonnen
trad. Bij de volgende woorden gekomen, welke de onder
bijzonder luid en langzaam voorlas: » Op dezen nierk--oficer
waardigen dag verwierf PETER eenen onverwelkbren roem.
Hij streed met leeuwenmoed, en na de overwinning strekte
zich zijne zorg gelijkelijk uit over de gekwetsten van beide
de partijen,' rezen al de Invaliden op eenmaal zwijgend
overeind, 'bragten de linkerhand aan hunne hoeden, en,
met de regter hunne drinkbekers in de hoogte heilende,
hielden zij het oog Op PETER DEN GROOTEB gevestigd.
Dit treffende tooneel kon de Czaar niet langer weêrstaan.
»Vrienden,' riep hij met luide stem, -mij ook een glas!"
Een bediende, in de lieverei des Konings (*), reikte hem
een' zilveren beker, en de Maarschalk wilde hem wijn uit
zijn' eigen kelder inschenken.
» Neen, neen !" riep de Czaar, terwijl hij de flesch van

den Gouverneur afwees, »ik wil even zulk een' beker
hebben als deze dappere lieden, en ook van denzelfden wijn."
Toen gaf de serj.^nt hem zijnen tinnen kroes. PETER
schonk dien eigenhandig vol wijn, en vervolgens, den beker boven zijn hoofd verheffende, riep hij met zijne Sten(*) Te dien tijde werden de Invaliden,dnor Koninklijke
lakkeijen bediend.
MEIVGF,LW.

1842.
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for-stem : » Kameraden ! PETER van Rusland drinkt op uwe
gezondheid !" En met ééne teug leegde hij den kroes.
»Op P E z Ex's gezondheid !" riepen de Invaliden, enI allen
salueerden.
»Wijn!" riep de Czaar, terwijl hij zijnen beker ander
toehield, van wien hij dien ontvangen-maldensrjt
had; »vrienden ! op de gezondheid des Konings ! op -Franks•ijks heil !"
Leve de Koning! Leve Frankrijk !" was de tegenroep
der Invaliden.
» Vaart wel, kameraden !" zei de Monarch, zich verwijderende ; »mijn bezoek bij u zal ik nooit vergeten."
Verzeld door den drom, die hein omgaf, bezigtigde de
Czaar vervolgens alle deelen van het gebouw. Zijne schranderheid, zijn doordringende blik toonden hem, beter nog
dan de ophelderingen, welke men hein gaf, het doelmatige
der inrigtingen en ook wat er nog aan dezelve te verbeteren
was. Alles wilde hij zien, de slaapvertrekken, de kelders,
de ziekenzaal, de kerk en zelfs het kerkhof, hetgeen destijds de gebouwen van het hotel omgaf en naderhand in wandelplaatsen veranderd is. Hij stond verrukt over de orde en
zindelijkheid, die allerwegen heerschten.
»Spaart God mij het leven," zeide hij tot den Gouverneur, »zoo zal ik trachten, het werk van L o D E W SJ K n E a XIV
te Petersburg na te bootsen; ik wil er een Invalidenhuis
stichten. Marmer, hout, ijzer, om het te bouwen, zullen
mij niet ontbreken ; maar wel zal ik mannen, zoo als gij,
behoeven, om aan het hoofd van zulk eene inrigting te
plaatsen. En echter," voegde hij al zuchtende er bij, »kan
ik dit alles wel beginnen, zonder dat ik weet, wie mijn
opvolger zijn zal?"
»God, Sire," hernam de Markies DE CIARNANCÊ, »God,
die de groote rijken beschermt, wanneer de groote mannen
niet meer in leven zijn."
De Gouverneur had heimelijk bevel gegeven, om de Invaliden, nog eer de Czaar het hotel verliet, onder liet geweer
te brengen. Nadat de Czaar zijne rondwandeling ten einde
gebragt had, leidde de heer DE BELLE-ISLE hem naar de
esplanade, waar de oude krijgslieden in slagorde geschaard
stonden. Over deze snelheid verbaasd, zei de Czaar met
eenen glimlach: » Waarlijk, in Frankrijk jaagt het eene
wonder het andere; wij Noordlanders zijn zoo vlug niet.
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Voorloopig, Maarschalk, benoem ik it tot ridder der St. Andreas-orde, en, zoodra ik in Rusland terug ben, zal ik it
vijftig vaten van onzen wijn voor het Invalidenhuis toezenden."
PETER steeg hierop, na de vaandels, die voor hem neêrgebogen werden, gegroet, den Maarschalk de hand gedrukt
en den soldaten een' afscheidsgroet toegewenkt te hebben,
in het rijtuig, hetwelk CHARNANC$ en ST. FLORENTIN met
zich gebragt hadden, om naar Versailles te rijden, waar het
hof hem verwachtte.
Toen de dagelijksche gasten van het Oeil de Boeuf den
Russischen Monarch in de kleedij, welke hij niet goedgevonden had te veranderen, de Hercules-zaal zagen binnentreden, geraakten zij buiten zichzelven van verbazin , ; en
deze vermeerderde, toen zij hem tegenover de koninklijke
familie eene fierheid zagen aannemen, welke bewees, dat
hij het achtentwintig jaren te voren van L 0 DE W IJ K DEN XIV
ontvangen weigerend antwoord niet vergeten had. Daar hij
L 0 D E W IJ K D E u XV niet wel vooraf kon gaan, en toch ook
een kind niet volgen wilde, nam hij hem, tot groote ergernis der hovelingen, die zeiden, dat de Russische Keizer
een volstrekte barbaar was, op den arm, en trad aldus met
hem in de galerij.
De barbaar hield twee jaren daarna het woord, dat hij in
het Invalidenhuis gegeven had. Volgens de registers van
hetzelve, kwamen den 14 September 1719 vijftig vaten
Erivan-wijn te Havre aan, en werden terstond naar Pars
gezonden, waar zij den 28sten derzelfde maand in het Invàlidenhuis ontvangen zijn.

DE MARIA - DUKAAT.

Verhaal.

H

E R w Aa D , een jeugdig ambtenaar uit een' kleinen Duitschen Staat, was op eene, in zaken van dien post aanvaarde
reis, naar de schoon gelegene en talrijk bezochte badplaats
N... gekomen. Aldaar moest hij, volgens last van zijnen
Chef, eene som van 500 thalers ontvangen. Tegen verwachting werd dit geld hem zonder verwijl uitbetaald, en hij
besloot, zich de paar dagen, welke hij nog kon uitblijven.
M2
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als eene kleine vaeantie ten nutte te maken, om eens op zijn
gemak het bonte badleven in oogenschouw te nemen. Lig telijk kan men begrijpen, dat onzen 11 ER W A R D te N... de
tijd niet lang viel. Dit bonte gewoel van menschen, nit alle
oorden van Europa bijeengestroomd, die schitterende equipaadjen en lievereijen, die rijke toiletten van weelde en
mode, moesten voor den matig bezoldigden jongen marl, die
in al zijn leven geene tien mijlen voorbij den grenssteen zijner vaderstad gekomen was, ongemeen belangrijk zijn.
HERWARD, die zich een half jaar lang op deze reis verheugd had, verzuimde derhalve niet, aan al de min kostbare vermakelijkheden, welke het badleven aanbiedt, ijverig
deel te nemen. Nooit nog had hij een zoo uitmuntend zaamgesteld orkest gehoord, nooit nog een zoo voortreffelijk tooneelgezelschap gezien, waarmede de rondtrekkende kome
jaarlijks na de aardappelenmarkt zijne geboorte -diante,
voor een paar weken lang, bezochten, voorzeker in-plats,
geene vergelijking konden komen. Wel is waar erkende
II ER W A RD dikwerf bij zichzelven , wanneer hij in de prachtige, van waslicht schitterende badzaal bescheiden in een
hoekje gedoken zat, dat al deze vermaken eerst dan voor
hem een waar genot zouden hebben, wanneer hij dezelve
met zijne geliefde vrouw en zijn broeijend, aanminnig dochtertje, MARIE geheeten, mogt kunnen deelen. Bij hen, bij
de geliefden, welke hij te huis had achtergelaten, waren
zijn hart en zijne gedachten, zoo dikwijls hij des avonds eenzaam door de niet veelkleurige -lampions verlichte lanen van
bloeijende lindeboomen in den badtuin wandelde, en alb sterren zijner vaderstad hoog boven zijn hoofd aan den hemel
schitterden.
-bog
Zonder veel kosten te maken, leefde nogtans JE E 11W A n D,
vergeleken met hetgeen hij te huis verteerde, op een' grooten voet; hij zag zoo niet op eiken stuiver, als wel daar het
geval was, want hij ging van den geenszins onjuisten grond
uit, dat men zich eene reis van uitspanning, waartoe-regl
de gelegenheid misschien nimmer zoo gunstig zou wederkeeren, door geene al te angstige huishoudelijkheid behoorde
te bederven. Om tot deze uitgaven in staat te zijn, was hij
reeds sedert een half jaar bezig geweest, door extra- arbeid
eh thaler of wat over te leggen•, en ook zijne EMrcILIA had
hem, bij het afscheidnemen, met eenen kus een' door haar
bespaarden louisd'or in de hand gedrukt. Vast echter stond
-
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hij H ER W A R D het besluit, deze gift der trouwe liefde niet
aan te tasten i integendeel dacht en overlegde hij, wat hij
wel, uit de rijk voorziene bazars der galanteriewinkels, aan
vrouw en dochter zou medebrengen. Bij de overgroote menigte van schitterende modewaren viel hem echter het kiezen
moeijelijk.
Nadat hij nu alle de aangenaamst gelegene dorpen van den
omtrek bezocht en eiken aanleg van kunst en smaak in oogen,schouw genomen had, werd H E R W A R D , op een' donkeren
regenachtigen dag, gedurende welken hij in de open lucht
geen tijdverdrijf zoeken kon, deels door verveling, deels
door nieuwsgierigheid, naar dat beruchte, gepriviligeerde
roofhol der badplaatsen, de speelzaal, gedreven.
Gelijk zich overal in het leven de tegenoverstaande uitersten niet zelden vereenigen, zoo is zulks ook met de speelhuizen in de baden het geval. Hier, waar alle inrigtingen
ten doel hebben, voor het welzijn des ligchaams te zorgen
en de ontredderde gezondheid te herstellen g veroorlooft men
tevens, de gezondheid der ziel te ondermijnen. Nevens den
beildrank, dien de weldadige natuur er bereidt, wordt er
door meêdoogenlooze menschen vergif toegereikt.
Met eene onwillekeurige rilling betrad H E R W A R D de heil
zalen, waar zich rondom de groene tafels een winziek-loze
publiek had zaamgedrongen. Ondanks de talrijk verzamelde
menigte heerschte hier een doodsch stilzwijgen, en men
hoorde slechts het gerinkel van het goud, hetwelk door de
bankhouders deels opgestreken deels uitbetaald werd, als ook
het doffe aanzeggen der kaarten, welke gewonnen of verloren hadden. Met ingehouden adem, met doodbleek gezigt zat hier en daar een pointeur, die, na aanhoudende
verliezen, thans zijn laatste geld op eene kaart gezet had.
Zijne handen waren krampachtig gesloten, en zijn oog met
strakken blik op den kaartafnemenden bankier gerigt, van
wiens handen dood of leven voor heni uitging. De groote
goudhoop, die midden op de eironde tafel schitterde, was
als de centraalzon, welke met magnetische kracht de goud
spelers het een na het ander tot zich trok.-stukendr
Meer dan een hunner verliet als een aan den bedelstaf gebragt man dezen tempel des vloeks. 11 E R W A R D zag, hoe de
voor hem zittende pointeur allengskens Gene groote geldrol
verloor, zonder dat dit verlies hem bijzonder scheen aan te
doen. Ach, dacht bij, hoe gelukkig zoudt gij zijn, zoo gij
,

-
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slechts tien of twaalf zulke goudstukken bezat, gelijk er hier
bij honderden in de bank stroomen; welke blijde verras
zoudt gij E R I L I A en MARIE daardoor niet verschaffen-singe
kunnen!
Nadat as R W A R D het spel nog een tijdlang had gadegeslagen, verliet hij dit gevaarlijk oord, en spoedde zich weder
naar buiten. De hemel was helder geworden, en het door
den regen verkwikte landschap lachte in het liefelijke licht
der avondzon. Welk eert contrast bood niet deze reine lucht,
deze geur van bloemen en planten, deze kalmte en liefde
natuur, tegenovergesteld aan den druklenden,-rijkhed
met zuchten en verwenschingen bezwangerden dampkring
der speelkamer!
,,Hoe vreeselijk is niet die hartstogt !" zei R E R W ARD, terwijl hij in liet bloemrijke dal voortwandelde: =Neen, nimmer moge liet Genen boozen geest gelukken, mij tot liet
hazardspel te verleiden! Waarschuwend zullen, mijn ge
leven lang, die bleeke, verwrongene gelaatstrekken-hel
voor mij staan, die ik lieden in het speelsalon gezien heb.
De goudhoop in het midden, waarop aller blikken met zoo
veel begeerte en gretigheid gehecht waren, scheen eene
inderdaad magnetische, ja zelfs eene helsche magt te bezitten. Is het dan misschien waar, dat het goud zulk eene
magnetische aantrekkingskracht kan oefenen ?"
Deze laatste vraag had HERWARD eenigzins overluid gesproken.
»Waarom niet?" antwoordde hem eene stem: »Zie bij
voorbeeld eens dit zoo sierlijk bewerkte dameshorologie; dat
zult gij mij zekerlijk afkoopen."
HIij, die deze woorden sprak, was een marskramer, welke
plotseling an achter een' bloeijenden vlierstruik te voorschijn trad, en aan den min of meer opschrikkenden aERWARD een vonkelend dames- uurwerk voorhield.
De blikken van onzen vriend bleven voor een oogenblik
op het horologie gehecht, hetwelk zoo oogverblindend flik
dat dc weerglans daarvan hem als in het hart drong.-kerd,
Niets meer dan vijf louis d'or," ging de verkooper voort,
terwijl hij de kast deed openspringen, en achter deze een
keurig emailleersel zien liet; » waarlijk een spotprijs."
»Vijf louisd'or," dacht HERWARD; »dat is eene som, die
mijn vermogen te boven gaat, ofschoon het waar is, dat ik
mij geene grooter zaligheid zou weten uit te denken, dan
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zulk een prachtstuk aan mijne EMILIA mede te brengen.
Immers, was niet het bezit van een zoo fraai bewerkt hororogie sedert lang de wensch van haar hart? Maar, vijf
louis d'or! Neen, HEawARD, zulk eene gedachte moet gij u
uit het hoofd zetten."
»Vijf Lonis d'or," herhaalde de kramer; »het is immers
eene beuzeling, welke gij Irret een' enkelen Pruissisclicu thaIer in het faro-spel kunt terugwinnen."
H E R W A R D wierp nog een' verlangenden blik naar het
borologie, maar ontvlood daarop, met een: » Ik dank u,
vriend; ik koop niet," den verleider. Evenwel, hoe ver
hij in het dal voortging, des te verlokkender schilderde-der
zijne verbeeldingskracht hem het horologie, dat hij gezien
had, en des te duidelijker weérgalmden in zijn binnenste
de woorden: -Eene beuzeling, welke gij met een' enkelen
Pruissisehen Maler in het faro -spel terugwinnen kunt!"
» Zeker ," sprak H E R W A R D bij zichzelven , » een Pruissische
thaler meer of minder zou mij niet in den grond helpen,
en zelfs de hoop alleen, daarmede zoo groot eenc blijdschap
voor mijne EMILIA te kunnen verkrijgen, zou voor denzelven niet te duur gekocht zijn."
Ecne andere stem in hem riep daarentegen: » Laat u niet
verlokken; liet is een oud spreekwoord: Heeft eens de
Duivel u bij één haar, zoo heeft hij n spoedig ook gansch
en gaar. Bebt gij de doodbleeke gezigten in de speelzaal
niet gezien? Ook zij zijn zeker met eene kleinigheid begonnen."
Maar als ik ," ging H E R WA R D in zijne alleenspraak voort,
»nu eens, bij voor?eeld, lieden en morgen niet naar de
komedie en niet naar het concert ging, zou ik dan den Maler niet weder ruim uitgewonnen hebben, en ben ik EM1LIA
deze kleine opoffering niet verschuldigd ?"
Zoo kampte hij langen tijd met zichzelven. Prachtvol dook
de zon, aan gene zijde van het afgelegen gebergte, onder
de kimmen; geheel het landschap gloorde in een liefelijk
avondrood; onder het zacht gelui der dorpklokken daalde
de nacht met zijne geuren op de aarde neder; enkele sterren
begonnen aan den hemelboog te flikkeren; in het naaste
beukenboschje sloeg een nachtegaal — van dit alles vernam
HERWARD niets; de gedachte aan het gouden horologie en
de begeerte om het te bezitten hadden zich, als 't ware,
van geheel zijn aanwezen meester gemaakt. Hij vertegen-
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woordigde zich in zijnen geest het zalige tooneel, wanneer
hij dit kostbare geschenk aan EMILIA zou overhandigen; en
al dit geluk kon hij werkelijk genieten, wanneer hij éénen,
hoogstgenomen twee thalers daaraan wilde wagen !
H E R w A R D was van zijne wandeling naar de badplaats teruggekeerd; wederom kuijerde hij de met bonte lampen ver
tuin op en neder, nog gedurig-lichtendav
met ziehzelven in strijd, of hij het spel zou wagen of niet y
zie, daar trad plotseling de marschkramer uit een donker
prieel, en, het gouden horologie, hetwelk door Benen in
de nabijheid brandenden gascandelaber met een magisch
licht bestraald werd, op nieuw aan aERwARD voorhoudende, sprak hij weder: » Vijf louis d'or j een spotprijs t"
.,Weg van mij, verleider!" riep HERWARD, Wien de gedaante van den marskramer gedurig spookachtiger begon
voor te komen, en snelde naar de minder eenzame salons,
waar hij zich door een glas punch op andere gedachten
hoopte te brengen en alzoo de bekoring te keer te gaan.
Ilij dronk één, twee, drie glazen; maar deze drank werkte
geenszins bedarend op zijn gestel; integendeel bragt dezelve
te weeg, dat, na een' langen en harden strijd, de hartstogt
eindelijk deoverhandbehield, en nERWARD, onder het uiten
der woorden: » Het gebeurt toch alleen om uwentwil; mijne
dierbare ziutzA; u een onschuldig genoegen te willen verschaffen, kan toch zeker niets kwaads zijn," met eenklop
naar de speelzaal sloop.
-pendhart
Lang stond R E R W A R D met bang beklemde borst achter
een' der pointeurs, alvorens hij durfde wagen Benen inzet te
doen. Daar hij den moed niet had om een livret te vragen,
verzocht hij eindelijk den geen, die vóór hem stond, hem
wel te willen veroorloven, zijne kaart ook nog met een
thaler te bezetten. De pointeur had er niets tegen, en met
eene min of meer bevende hand schoof D E R w A R D zijn geldstuk op de kaart. Reeds bij liet eerste afnemen verloor zij
aan den bankier. IIERWARD verbleekte.
»liet is een goed teeken," fluisterde een nevensstaande
speler nERw ARD in het oor, »wanneer men bij den eersten
trek verliest; zet maar weder op eene kaart; ik wil wedden, gij zijt gelukkig; maar gij moet op zelf getrokkene
kaarten zetten; mag ik u mijn stel aanbieden? ik speel toch
niet meer." Net deze woorden schoof hij den nieuweling in
het faro, die zich van zijn plotseling verlies nog niet hersteld
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had, de dertien kaartenbladen in de hand. IERwARD liet
zich eindelijk verleiden, trok zelf eene kaart, en waagde
een' tweeden thaler. Ditmaal was het geluk hem gunstiger;
de schoppen -heer, dien hij bezet had, won.
Laat u de winst niet betalen," fluisterde de naast hem
staande op nieuw, . vouw een oor in de kaart, dan krijgt
gij uwen inzet driedubbel terug."
Uiterst gaarne zou II E R VP A R D den teruggewonnen thaler
in den zak gestoken hebben, en, door valsche schaamte vermand, volgde hij met tegenzin den raad van zijnen nevenman.
De kaart won andermaal.
b Voortgebogen maar," fluisterde de verleider; » harten
-tien
moet nog eens voor u slaan."
De profeet had waarheid gesproken. Nog was de taille
niet ten einde, en n E R W A R D had zes Malers gewonnen. Wie
was gelukkiger dan hij? Dezelfde kaart echter, die hem
zijnen inzet zesvoudig had teruggebragt, had den vóór hem
zittenden pointeur zijnen laatsten louis d'or gekost. Met een'
half gesmoorden vloek stond hij op en verliet de zaal. liERW A R D, door zijnen nevenman gedrongen, nam den ledig geworden stoel in. Hij speelde nu reeds met meer vertrouwen; de hem tot nog toe onbekend gebleven drift voor het
spel sloeg onmerkbaar meer en meer hare harpijenklaauwen
om hem henen. Na verloop van een uur, dat hem, als
ware het eene minuut geweest, voorbijgevloden was, had
hij verscheidene louis d'or gewonnen. Meermalen had hij
willen ophouden en met zijne hem verbazende winst vertrekken; maar steeds stond de onbekende raadgever achter hem,
en hinderde hem zijn voornemen uit te voeren.
. Gij hebt een' geluksavond," blies hij hem in het oor;
» het zou eene dwaasheid zijn op te houden; gij kunt heden
aanmerkelijke sommen winnen."
H E R w A R D speelde dan voort, won, verloor, verloor andermaal, werd driftiger om zijn verlies te herwinnen, ein
begonnen zijne oogen te gloeijen, en speelwoede ver -delijk
zijne trekken. Tegen middernacht stond de onge--wrong
lukkige op, bleek als een doode; hij had niet alleen al zijne
winst, maar ook al zijn eigen geld en zelfs den louis d'or,
dien hij van zijne vrouw gekregen had en steeds bij zich
droeg, verspeeld. Toen hij opstond en om zich heen zag,
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was de onbekende raadgever, die hem in zijn verderf gelokt had, verdwenen.
Wie ZOU in staat zijn, UERwARD's toestand te beschrijven?
Half bewusteloos waggelde hij de speelzaal uit; door razernijen gezweept, ijlde hij naar huis, waar hij zich in rade
wanhoop op de sopha wierp. Van al zijn reisgeld had-loze
hij naauwelijks een louis d'or over, die niet eens toereikend
was om zijne kamerhuur te betalen. Wilde koortsbeelden
schoten door ziju brein; booze, naar heische ingeving gelijkende gedachten suisden als spooksels om zijn gloeijend hoofd.
Zulk eenen staat van hellepijn had hij nog nimmer gekend.
Plotseling sprong hij op, greep als krankzinnig zijne laatste
paar thalers, en snelde razend daarmede naar de speeltafel
terug. In weinige minuten had de gouddorstende bank ook
deze kleine som verzwolgen, en n E R WARD had alles ver
-loren.
Wij besparen onzen lezer de schildering der folterbank,
op welke de rampzalige R ER wa R D door zijn geweten gespannen werd; wij willen slechts melden, hoe hij in den donkeren, stormachtigen regennacht door booze geesten rondgezweept werd, hoe hij eerst tegen den ochtend zijn logement
weder bereikte, en als vernietigd nederzeeg en in eenen
naar slaap gelijkenden toestand van verdooving verzonk.
Welk een ontwaken, toen de morgenzon, na den storm
van den nacht, vriendelijk dobr zijne vensters scheen! Het
was de schrikkelijkste dag in H E R W A R D's leven. Haar, toen
de avond naderde, trok deze hem weder als met duizend armen naar de speelbank. Had hij dan niet nog 500 thalers
onder zich, waarover hij beschikken kon? Kon hij door
eenige gelukkige zetten niet zijn geheele verlies herwinnen?
Maar, de hand te slaan aan hem toevertrouwd geld! HERWARD huiverde bij de gedachte. Er ontstond een nieuwe,
vreeselijke strijd tusschen zijnen goeden en zijnen kwaden
engel. n Win slechts zoo veel," fluisterde de laatste, = dat
gij de rekening van den logementhouder betalen en zoo zuinig
mogelijk naar huis geraken kunt; want, hoe wilt gij anders
hier van daan komen ?" Hoe hij zich dan nog bij zijnen
Chef zou verantwoorden, kwam den ongelukkige niet eens
voor den geest.
Het booze beginsel behield de overhand — nog naauwelijks
had men met spelen begonnen, of a E R w A R D zat ook weder
voor de noodlottige kaarten. Maar het hem eenmaal ontrouw
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geworden geluk wilde niet wederkeeren, en hoe hartstogtelijker de ongelukkige pointeerde, des te boosaardiger wendde
de grillige fortuin hem den rug toe. Meer dan eens moest
HER WARD naar huis gaan, om nieuw speelgeld van de 500
thalers te halen. Ilij, die tot op den dag van gisteren het
pad van deugd en pligt getrouw bewandeld had, wiens goede
naa►n als eerlijk man door geene vlek bezoedeld was, hij was
nu geheel in de heerschappij van de magten der onderwereld
vervallen.
II E R WAR D speelde den geheelen nacht door, verloor onophoudelijk, en pointeerde gedurig driftiger. Toen de ochtend kwam, was van de 500 thalers geen groschen meer in

zijn bezit!
Wij vinden den rampzaligen speler op zijne kamer weder,
waar hij, naauwelijks meer kenbaar, op de sopha ligt. Zijn
ongeluk, zijne schande kan hij niet verdragen, en vast is
zijn besluit genomen — tot zelfmoord. Nog kampt hij slechts
bij zichzelven, of hij zijne gade met de oorzaak van zijnen
ondergang bekend zal maken, of niet.
Een' geruimen tijd duurt deze naar de pijnbank gelijkende
toestand, terwijl al de furiën der hel zijn binnenste doorwoe l en — luister• -- daar wordt geklopt. VERWARD is buiten staat, het gewone: kom binnen! te roepen — de deur
gaat eindelijk open; een briefbesteller vertoont zich, en
brengt eenen brief van E M 1 L I A. De minnende gade schrijft
hem in de teederste uitdrukkingen; zij wenscht haren echt
dagen, maar verheelt hem ook niet,-vriendgoljkst
met welk een vurig verlangen hij te huis verwacht wordt.
In den brief der moeder is nog een tweede, kleiner briefje
van zijn MAR IETJE beslo ten, waarin de goede dochter den
vgder tot geschenk eenen Maria- dukaat zendt, met de bede,
zich in de badplaats daarvoor een paar aangename uren te
verschaffen. Zij wist wel, schrijft het meisje iri hare lieve,
kinderlijke cenveudigheid, dat reizen veel gelds kostte, en
zij wilde niet, dat haar goede vader aan iets gebrek zou heb
volle maanden had MARIE met kunstrijke hand-ben.Tw
voor vreemde lieden gearbeid, om dezen schat bijeen te brengen. Eindelijk was het haar gelukt, en met kinderlijke
blijdschap bood zij thans haren vader het geschenk harer
liefde aan.
Was E E R WARD'S toestand te voren reeds onuitstaanbaar
geweest, zoo goten thans deze beide liefdebrieven den gif-
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beker tot overloopens vol. Haastig had hij Ms. R i E's briefje
opengerukt ; de daarin bevatte dukaat was hem ontvallen en
in de kamer voortgerold. H E R W A R n sprong op, om dien te
zoeken; maar zijn verwilderd oog vermogt het goudstuk niet
te ontdekken; wat moeite hij zich ook gaf, en hoe zorgvuldig hij alle hoeken doorzocht, de dukaat scheen verdwenen.
Thans begreep Ii E R WA ED, dat hot noodlot hem onherroe.
pelijk ten ondergang gedoemd had, daar met dezen dukaat
ook de laatste schemering van hoop voor hem uitgebluscht
was. Nogmaals wierp hij zich op den grond, en kroop op
handen en voeten rond, om het goudstuk te zoeken; maar
weder te vergeefs -- hoor, daar wordt andermaal aan de
deur geklopt, en de ons bekende marskramer treedt de kanier binnen, met het dameshorologie in de hand.
D floe staat het er meê , goede beer ?" vroeg hij; . nog
geen lust om te handelen? Vijf louis d'or, een spotprijs!"
II E R W A R D was overeind gesprongen. Zijn holle blik
staarde den handelaar, die voor hem een verleider geworden was, met behebe wanhoop aan,
Terug!" riep de tot razernij gebragte speler, » terug, of
ik verworg u met mijne handen, vervloekte !"
. Nu, nu," zei de kramer, » waarom zoo boos en zoo
wanhopig, wanneer het goud rondom ons op den grond ge
ligt ?"
-stroid
»Waar, waar?" riep u E R WARD buiten zichzelven.
»Wel, daar blinkt het immers aan den leeuwenpoot van
de bureau," gaf de koopman ten antwoord; »ik wil wedden, dat het een volwigtige kresnnitser is."
HE R W A R D stoof naar de hem aangeduide plaats, en wel
hield hij het schoone goudstuk, dat, gelijk men weet,-dra
de vrome zinspreuk draagt : o heil hem, die vreugde aan
zijne kinderen beleeft!" krampachtig in zijne vuist geklemd.
De marskramer, die wel bemerkte, dat voor hem bezwaarlijk hier iets te handelen sou vallen, verwijderde zich
spoedig, terwijl aEswARD nog in lang zijnen blik van de
glansrijke liefdegift zijner dochter niet kon losrukken. Hoe
langer hij het goudstuk aanstaarde, des te zachter gevoel
daalde in zijn wild bewogen gemoed; het was alsof eene
zegenrijke kracht in den Maria-dukaat verborgen lag; nieuwe
hoop ontkiemde in den boezem van den ongelukkige, en
diep aangedaan barstte hij in de woorden uit:
D lIeil hem, die vreugde aan zijne kinderen beleeft !"
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Toen de avond viel, zag men II E R W A R D , maar in geheel
andere stemming en de borst van een vrolijk voorgevoel doortinteld, op nieuw de speelzaal binnentreden. Eer middernacht daar was, had hij al zijne zakken vol goud- Hij stond
op y ging naar huis, en viel dankend op de knieën. ( 11 )
Des anderen daags telde hij de 500 thalers af, voorts den
louis d'or zijner vrouw, en de niet zeer groote som, welke
hij aan eigen geld verloren had; na dezen aftrek Neef hem
nog eerie hoogst aanzienlijke winst overig. Deze stortte hij
in eenen zak, stak dien bij zich, en ging naar het in de
badplaats aanwezige gesticht van liefdadigheid voor noodlij
Onderweg ontmoette hij nogmaals den marskramer,-den.
die hem het noodlottige horologie wederom te koop bood;
maar II E R W A RD ging hem nu bedaard voorbij.
Toen hij in het Godshuis gekomen was, liet hij de Zewonnen goudstukken, zoo onbemerkt mogelijk, in de armbus glijden.
Moge," zoo sprak hij bij zichzelven , » het lijden, dat gij
bestemd zijt in dit huis te lenigen, mij bij mijnen hemelschen Vader vergiffenis verwerven voor de zware misdaad,
waaraan ik mij om uwentwille schuldig gemaakt heb!"
Stil, gelijk hij gekomen was, verwijderde hij zich weder;
doch den opzigter van het gesticht was de verschijning van
den eenvoudig gekleeden man niet ontgaan. Hij werd nieuws
armbus openen; hoe groot was niet zijne-giernd
verbazing, toen H E R w A R D's rijke gift daarin gevonden werd!
Hij deed naar hem vernemen, en achtte eenen heiligen pligt
te vervullen met den boven dezen ambtenaar gestelden staats
buitengewone milddadigheid zijns on--beamtvndzo
derhoorigen te verwittigen.
Reeds na zeer weinig tijds bevond R E R W A R D zich weder
in den schoot van zijn gezin; wie schildert de vreugde van
het wederzien dezer gelukkige menschen? Doch hoe ver
niet H ER W A R D, toen zijn Chef hem plotseling naar-schrikte
de reden vroeg, waarom hij zich op de badplaats IV. zoo ongemeen milddadig betoond had!
HERWARD wist in het eerste oogenblik niet, wat hij zou
(*) Hoezeer deze onzinnige daad een uitvloeisel van overspannen geestdrift, en geenszins die van een redelijk geloof
mag heeten, kunnen wij toch den gelukkigen waaghals onze
deelneming niet onthouden. Vert.
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antwoorden, en of hij voor de ware reden moest uitkomen ;
hij aarzelde.
Goed dan," sprak de menschlievende heamlite, eik wil
niet verder in u dringen: gij hebt u milddadig betoond, dit
is mij genoeg; ik kan uwe daad, de reden mogt daarvan zijn
welke zij wil, niet anders dan edel en prïjzenwaarditr
vinden."
Op deze woorden kon n E R w A R D zich niet langer bedwingen. Mij kende immers zijnen Chef als een goed en menschIievend man; en de gedachte, dat deze ook slechts eene
schaduw van mistrouwen tegen hem behouden zou, was hem
ondragelijk. Derhalve vertelde hij hem, openhartig en vol
overeenkomstig do waarheid, zijn verschrikkelijk-komen
avontuur van het begin tot het einde, zijn lijden, zijne
wanhoop, zijne misdaad, en hoe God zich eindelijk zijner
weder had aangenomen, om de liefde van zijn kind.
De Raad had deze ontzettende mededeeling met stilzwijgen
aangehoord. Toen zij ten einde was, trad hij op den ver
vatte met ernstige achtbaarheid, schoon ook-balerto,n
niet zonder liefderijke goedheid, TER WARD's beide handen.
Gij zijt op booze, op zeer booze wegen geweest," sprak
hij; , doch God heeft u zijne reddende hand gereikt, eer gij
nog in den vreeselijken afgrond nederploftet ; hid Item, urnWARD, bid Hem dagelijks, dat IIij dergelijke verzoekingen
genadiglijk van u afwende! Gij liebt zwaar misdaan en
zwaar geboet. Dat gij het gewonnen geld uit eigene beweging hebt weggeschonken, is mij een troostrijk bewijs van
uw opregt berouw en een waarborg voor uwe wezenlijke
verbetering. Wat gij mij verhaald hebt, dit verstaat zich,
hebt gij mij niet als onder mij geplaatst ambtenaar, maar
als ambteloos persoon, als vriend verteld; en ook als zoodanig zal ik uwe mededeeling weten te waarderen."
hoezeer a ER WA an aan vrouw noch doch ter eenig geschenk
uit het bad had medebragt, bleef echter de zegen niet ach
toen men, langen tijd daarna, in zijnen familie-ter.Wan
feest van zijnen geboortedag vierde, verscheen-kringhet
onverwacht de Regeringsraad, en verblijdde den verjarenden
met Gene verhooging van bezoldiging, E MI L I A met een sier
gouden horologie, en m A R I E met de stof tot een nieuw-lijk
kleed, dat zij reeds lang gewen seht had.
Den Maria-dukaat, dien REH W A RD weder had ingeruild,
had hij van een oogje doen voorzien, on droeg dien als een
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heilig Palladium. Zoo dikwijls naderhand zijn blik op het
fraaije muntstuk viel, dacht hij aan de waarheid: .Op het
goud rust beide, vloek en zegen; maar heil den sterveling,
die deszelfs verleidenden flikkerglans weet te weêrstaan !"

NOG EEN WOORD OVER PARELS EN DIAMANTEN ALS GENEESMIDDEL.

H

et is bekend, dat men in de Geneeskunde vroeger somwijlen gebruik maakte zoo wel van smaragden (*) als Mumiën. (t) Paarlen en gepracpareerde menschenschedels (§)
kwamen ook al in aanmerking. Bladgoud en roode koralen
werden ook somwijlen gebezigd. In het Pulvis Bezoardicus
Auglicus completes, ook Gasconii genoemd, kwamen paarlen, koralen en bezoar. In het Puls is cephalicus Winteri
vindt men, behalve smaragd en paarlen, ook chrysolytll,
tanden van den Hippopotamus enz. In het poeder van den
Graaf VAN WARWICK werden zulke kostbaarheden niet gevonden, zoo als men dit bij de vermelding van den Grafelijken titel misschien zonde verwachten. Daarentegen werden
paarlen en twintig blaadjes zuiver fijn goud in het poeder
van eenen Markgraaf tegen de vallende ziekte gevonden.
Desgelijks in het Pulvis Ilolsaticus, niet bijvoeging wederom
van gepraepareerden mencchenschedel. Welk alles evenwel
nog overtroffen wordt door het alleredelste en zekerst wer
poeder van GASP. BARTH OLIN us, tot welks zamenstel--kend
ling vereischt worden: verbrande beenderen van eenen menschenschedel, die nooit begraven is geweest; verbrande
menschenbeenderen ; hagedissenheenderen en ezelslioevcn !
Maar genoeg van alle deze kostbare snuisterijen van wezenlijke of ingebeelde waarde. Zulke poeders werden evenwel
niet alleen te Ilonae en den Paus slechts toegediend. In liet
begin dezer Eeuw moet er nog eene geneeskundige behandeling in Proces geweest zijn in eene groote stad van het I(oningrijk der Nederlanden. Een lijder, namelijk, die Iang
aan eene kwaal geleden en door vele Hoog- en Zeer-geleer,

() In het Pelvis cephalicus albus.
(j) In het Pulvis contra casum.
() In het Pulvis cephalicus Arnisaei, Dolaei en
sad hen.
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den te vergeefs behandeld was, kwam eindelijk toch in handen van eenen Arts, die beloofde hem te zullen genezen,
en ook zijn woord gestand decd en den lijder herstelde. Toen
deze zijne gezondheid herkregen had, moest ook hij aan het
gebruik voldoen en om d© rekening vragen. De Doctor,
die tevens de geneesmiddelen, volgens het gebruik daar ter
plaatse, bezorgd had, bragt eenige duizende guldens in rekening. De vroegere lijder had wel iets voor zijne herstel
maar duizende guldens.... die herstelling was-lingover;
tot te duren prijs gekocht! Men kon met bieden en loven
den Geneesheer niet bewegen iets van zijnen eisch .te laten
vallen ; hij bleef stijf op zijn stuk staan, en de zaak kwam
voor de Regtbank. De gewezen lijder werd echter veroordeeld tot te betaling der gevraagde som en nog bovendien
in de kosten; want de Doctor bewees, dat de lijder paarlen gebruikt had, althans zij waren hem voorgeschreven.
Daar viel niet tegen in te brengen! Dus, nog eens, de
paus is in dezen niet de eenigste bevoorregte lijder tot
paarlen en diamanten.

GRAFSCHRIFT VOOR EEN' LEDIGGANGER.

In 't stille huis, dat mij besluit,
Rust ik van rusten uit.

OP DE DONSMANIE VAR UZE,.

Schoon Lize er zich eene eer uit maakt,
Dat zij geen danser ooit verzaakt;
Let op: zoo gij dus overdrijft
En op een Dal nooit zitten blijft,
Tot loon van 't overdrijven
Zal Lize zitten blijven.

MEN G E L W E R IC.
VLUGTIGE OPMERKINGEN NOPENS DEN WAREN AARD, DE
WELDADIGE INVLOEDEN EN DE ZEDELIJKE GEVAREN
DER VRIENDSCHAP. (*)

E

r ligt in den mensch een onbepaalde trek tot bewondering en hoogschatting van alles, wat groot, verheven, edel
en voortreffelijk is in zijne soort. Niet slechts openbaart
zich die trek ten opzigte van alles, wat hij door middel
zijner zintuigen waarneemt, of hetwelk hem door uitwen
luister bekoort; ook met betrekking tot die-digenlas
dingen, welker kennis bij zich verwerft door de vermogens
zijner redelijke ziel , of welker bestaan overeenstemt met
de behoeften van zijn hart , verloochent zich dezelve niet.
Het gevoel dezer bewondering openbaart zich meestal in
eenen onbepaalden uitbundigen lof; zelfs de rijkste taal is
hem niet zelden nog te arm, om alles, wat in zijn binnenste omgaat, uit te drukken. Is hij redenaar, hij zal
met welsprekendheid en kracht de hooge waardij verheffen
der zaak, welke hij bewondert; is hij dichter, uit de diepte
des gemoeds zal de volle toon van het opgewekt gevoel
spreken in welluidenden zang. Ja het voorwerp zijner bewondering wordt hem wel eens als 't ware de afgod, aan
wiens dienst hij zich heeft gewijd . en wien hij den uitnemendsten wierook van lof en vereering toebrengt!
Niet vreemd is die trek in den mensch, als een wezen,
hetwelk zoo vatbaar is voor uitwendige, zinnelijke indrukken, en met het besef, ook van het zedelijk schoone en
goede , werd toegerust. Want dezelve is een bewijs te
meer voor zijne hooge waarde en het voortrefelijke zijner
bestemming. Hij verschaft zich daardoor niet alleen een'
rijkdom van genot, hij stelt zich tegelijk in staat, zelf het
(*) Voorgelezen in het Departement Zaandam, der Maat
-schapij
tot Nut van 't Algemeen, Jan. 1842.
MENGELW. 1842. NO. 4.
N
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sehoone en goede te denken, te willen en te doen, en hetgeen zijne bewondering en lof opwekt alzoo toe te passen
en te gebruiken ter verbetering en veredeling van zijn
gemoed.
Maar het is een niet minder algemeen verschijnsel in
zijne natuur, dat juist het laatste zoo menigmalen achterblijft , en het gevoel zijner bewondering alleenlijk bij hem
uitvloeit in eenen doelloQzen, ijdelen lof, zonder vele, of
althans eenige vruchten van het goede en schoone bij hem
aan te kweeken. I3ij stelt dan in dien lof de hoofdzaak ,
het wezen van alles; ja, naar mate dezelve hooger stijgt,
schijnt hen} zulks wel eens de vergoeding op te leveren voor
het geheel gemis of het misbruik der zaak , welke hij prijst.
Vatbaar daarenboven voor uiterlijke indrukselen en onverwachte opwellingen , laat hij zich ook niet zelden door den
schijn misleiden, en prijst en looft, om den wille der
zaak, welke hij voorstaat, ook datgene, wat in waarheid
niet tot haar eigenlijk wezen behoort, maar hetwelk daarin
alleen, of door misbruik, of door het bekoorlijke van eenen
valschen glans, is ingeslopen. En dit verschijnsel loopt te
meer in het oog en heeft van zelve te grootere gevolgen,
naar gelange van bet meer voortreffelijke en verblijdende
der zaak, welke hij zijne vereering wijdt. Ja menigmalen
wordt alzoo het voortreffelijkste zelve , door zulk een misbruik en doelloos huldebetoon, voor hemzelven een onvruch!baar iets, voor anderen een voorwerp van misken
tegenspraak.
-nige
Zoeken wij, ter verduidelijking van een en ander, naar
voorbeelden , wij zoeken ze helaas! niet te vergeefs. Denken wij slechts voor een oogenblik aan de Maatschappij , tot
welke ook wij door deze Afdeeling behooren. Inderdaad
zij is schoon en voortreffelijk in haren aard , en beveelt
zich, reeds bij eenen vlugtigen blik, den denkenden en
gevoeligen mensch aan. Groot, menigmalen zelfs uitbun
lof, haar door velen, door dichters en rede--dig,se
naars, bij feestelijke gelegenheden of in de gewone zamenkomsten van hare leden, gewijd. Zij is — dus heet het —
eene hoogsibelangrijke, eene schoone, eene Christelii'ke,
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eene weldadige Maatschappij, de milde kweekster van kennis, verlichting, beschaving, menscheljkheid, de weldoenster der mindere klassen, de r ijke bronwel van burgerzin
en deugd, enz. Zóó prijzen haar velen , en handelen
hierin evenzeer overeenkomstig de waarheid, als ter goeder
trouw voor zichzelven. Hun inwendig gevoel dringt hen
er toe. Maar dit gevoel is dan ook bij velen wel eens niets
anders, dan eene onwillekeurige, onvruchtbare opwelling,
doch welke geenszins eene duurzame en onbevooroordeelde
medewerking tot de bedoelingen dezer Maatschappij te weeg
brengt. Zij prijzen, en wanen daarmede het geheel gebrek in ben aan den geest dezer vereeniging goed te maken.
Zij prijzen, en schermen — om ons zoo eens uit te drukken — met de woorden kennis, beschaving en verlichting,
maar begrijpen ze niet, althans zij passen dezelve geenszins ter veredeling hunner denkbeelden en gezindheden
toe, of gaan daarbij uit zoodanige beginselen te werk , als
strijaig zijn en met den eersten geest, en met de waarachtige schoonheid der zaak, welke zij verhelfen. En terwijl
zij alzoo NIEUWENHUIZEN S stichting roemende vermelden , is het niet zeldzaam , dat zij zich in dezelve een eigen
gebouw optrekken, maar welks verschillende deelen geenszins beantwoorden aan het menschlievend ontwerp van
hèm, die zoo groote aanspraak heeft op de dankbare gedachtenis zijner medeburgeren!
Bij den lof, welken wij daar aan het doel van ons gemeenschappelijk pogen zagen toegebragt, zouden wij nog
eenen anderen kunnen voegen , door namelijk de Maatschappij te prijzen, als eene Maatschapp ij van Vrienden.
Wij merken zulks op , om daarmede over te gaan tot een
ander voorbeeld ter ontwikkeling der voorgedragene stelling, en waarin tegelijk het onderwerp dezer Voorlezing
vervat is. Ik bedoel namelijk de Vriendschap. Wie roemt
niet hare waardij ; wie telt de loftuitingen, de dichtregelen , de ontboezemingen , waartoe zij aanleiding schonk , —
zij, eene dochter des hemels, een sieraad in den voor-, eene
toevlugt in den tegenspoed? Haar ter eere tokkelden de
zangers der oudheid hunne lier; op hare schoonheid wijzen
N2
'

-

176

AARD , INVLOED EN GFVARI:N

ons de gedenkrollen der geschiedenis in het voorbeeld van
PYLADES en ORESTES, DAMON en PYTHIAS, DAVID CICr
JONATHAN en zoo vele anderen uit vroegere en latere
eeuw. Men verb li jdt zich in het bezit van vele vrienden;
de naam van vriend is een eertitel; men Slicht gezellige
vereenigingen aan de Vriendschap gewijd; want NJ — dus
prijst men — is liet --out des levens; z ij maakt ivoestenijen
tot een paradis ; z ij is de schoone band der menscheljke
zanzenleving, de bevorderaarster van kennis, zedeljkheid
en deugd, ede duurzame steun der echte huweljksliefde. —
Gewis niemand onzer onttrekt zelfs het minste aan dezen
hoogen lof. Immers op de reize des levens is een der
grootste voorregten het bezit van Genen braven en trouw hartigen vriend. Niet slechts, waar de beker eener onschuldige vrolijkheid wordt opgeheven, of de geest, ontspannen van de zorg voor hoogere belangen , zich in kinderlijken eenvoud en onschuldige scherts verlustigt, is het
de vriendschap, welke elk genot veredelt. Niet slechts,
waar zwaarmoedige gedachten den geest benevelen, zorgen
des levens het harte prangen , is het de vriendschap , welke
het gemoed verruimt , den rimpel van het voorhoofd doet
verdwijnen. Niet slechts, waar eene lange scheiding is
voorbijgegaan, is liet de vriendschap, welke het wederzien
des te heerlijker doet zijn; — zij schenkt nog daarenboven
zoo vele zedelijke gaven en voorregten , welke den lof,
haar gebragt, in Gene te hoogere mate verheffen , en haar
bezit in waarheid doet zegenen als eene gave des hemels.
Gij bemerkt reeds, Toehoorders! dat onze lof de vriend
betreft, zoo als ons haar beeld rein en zuiver voor-schap
oogen staat, en welk gevoelige zoude niet instemmen met
dezen lof? En waarlijk ook hier kan zich het natuurlijk
besef van liet goede en schoone bij den mensch niet ver
andere vraag is het, of die lof zoo in-lochen.E
onbepaald
kan toegepast worden , wanneer
en
't algemeen
wij den invloed en de werking der vriendschap onder het
gros der menschen gadeslaan. Inderdaad , gij zult hier
met mij wel aan veel menschelijks en onloffelijks willen
gelooven. Dat kan geenszins der vriendschap , in liet af-
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getrokkene beschouwd, geweten worden ; want deze is
heilig en onbesmet, en ook doorgaans geheel iets anders,
dan gewoonlijk onder de menschen met dien naam bestem
wordt. Ilun onbegrensde lof doet te dien opzigte-peld
weinig af, of bewijst zelfs het tegendeel onzer stelling. Die
lof is menigmalen reeds het onbedriegelijk bewijs, dat de
ware vriendschap niet in het hart van haren vereerder
woont. Daarenboven, de vriendschap, zoo als wij ze onder menschen aanschouwen, is niet altijd zoo edel en weldadig in hare invloeden, als wij zulks oppervlakkig wanen
zouden. Zij heeft zelfs hare teleurstellingen en grieven;
zij heeft vooral hare groote zedelijke gevaren, grootcr menigmalen , dan uit Gene volslagene vijandschap ontstaan.
Een oud spreekwoord behelst deze bede: dc hemel beware

mf voor mine vrienden ; voor nine v ijanden zal ik m
zelf wel wachten! — Maar kan nu een en ander wel
overeen gebragt worden met den hoogen lof, dien wij aan
de vriendschap in het algemeen toekennen? 0 ja, M. I1.
indien wij slechts aan den mensch met zijne vooroordeelcn ,
zijne zwakheden en zijne veranderlijkh:cid terugdenken. Maar
dit beneemt aan den anderen kant hare waarde niet, ook al is
zij dan bij velen gebrekkig in hare invloeden, of zoude ons
het regt geven , hare dienst te minachten , en , als een
andere TIMON, de Athenienser, de menschen te ontvlieden en al wat des menschen is. Ongelukkig de mensch,
wiens hart zich tegen allen verzet; hij is de ellendigste der
stervelingen. Maar ook iampzalig hij , die, door een' ijdelen lof verblind , zonder eenig nadenken , der vriendschap
zijne offers brengt, doch haar waarachtig wezen en haren
zegenenden invloed niet doorgrondt. Die dien invloed wil,
hij moet ook weten, wat ware vriendschap is, en gereed
zijn aan hare cischen getrouwelijk te voldoen.
Maar tot een en ander behoort een geest des onder
opdat men de ware van de valsche vriendschap-scheid,
onderkenne. Wil men daartoe geraken, zoo lette men ,
niet alleen op den waren aard en de natuur van beiden, maar
ook op de goede gevolgen en op de groote gevaren , welke
met de aankweeking der vriendschap verbonden zijn. Hierin
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elkander den weg aan te wijzen of te herinneren, is het
hoofddoel onzer voorlezing. Wij gaan er terstond toe
over, door
I. in eenige bedenkingen te letten op het wezen der
valsche en der ware vriendschap.
1. De vriendschap kan niet eene louter zinnelijke aan
behoefte zijn, want zij is uit haren aard iets-doenig
geestelijks, en betreft geenszins het natuurlijk, maar het
zieleleven des menschen. Immers, men zoude zich, bij
het gemis dezer onderscheiding , al ligt bedriegen , en voor
vriendschap aanzien, wat eigenlijk niet anders dan het uitwerksel is van den trek naar gezelligheid en der behoefte
aan uitspanning en vermaak. Het is zoo, die behoefte aan
gezelligheid is wel eene der bijkomende bronnen of zijka
uit welke de ware vriendschap ontstaat, maar-nalè,
daarom geenszins de eenige, de voorname, de hoofdbron
van dat ontstaan. Intusschen , zonder dib vooralsnog door
cene juiste bepaling, wat men onder ware vriendschap te
verstaan hebbe, nader te staven, merken wij de waarheid
onzer stelling reeds overtuigend op, indien wij ons herinneren , dat er zelfs onder menschen , die elkander nimmer
te voren aanschouwd hebben, door den loop der omstandigheden, eene zekere gezelligheid ontstaan en heerschen
kan , al loopt ook het karakter en gemoedsbestaan der zoodanigen lijnregt uiteen , hetwelk geenszins met de vriend
geval is. Maar juist hier zit in het gewone leven-schapet
de dwaling, dat men namelijk voor vriendschap houdt,
wat in den grond niets anders is dan eene vrucht der gezelligheid en der behoefte aan zingenot en verstrooijing.
Denke men eens aan zoo vele dusgenaamde vriendschappelijke of vriendbroederlijke bijeenkomsten, vriendenmalen,
partijen en dergelijke, welke onder de menschen plaats
hebben. Vele der stervelingen brengen daarin een goed
gedeelte van hun leven door, en » vliegen — opdat ik de
uitdrukking van eenen grijsaard bezige — » van de eene
» pleizierpar tij naar de andere, gelijk de vogeltjes van tak
»tot tak." Naar het uitwendige beschouwd, o dan is daar
alles vriendschap , wat gezien en gehoord wordt , en har-.
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telijkheid, blijdschap, vertrouwen, overeenstemming en
genegenheid (en deze zult gij wel bij voorraad als zoo vele
kenmerken der ware vriendschap willen aannemen) heerschen alom; het woord vriend, broeder is het wachtwoord
voor allen; men noodigt de vrienden tot alle genot; %(' Pe
schotels en welgevulde bekers zijn daarvan de onbedriegelipke kenteekene»; het veelvuldig gebruik van dezelve is
het beste bescheid , en de vriendschap spreekt uit woord
en zang, uit pokaal en toast. — Ik weet het niet, Toehoorders! zulks moge menigmalen eenen beteren naam
waardig zijn, het zal dikwijls wel niets anders dan eene
louter zinnelijke vriendschap zijn !
Maar hoe! verrijzen niet overal , met indrukwekkenden
luister, de tempels der vriendschap , gelijk zij eenmaal, in
de dagen van ouds, uit marmer gewrocht, met bloemkransen en altaren versierd en door eene juichende priesterschaar omringd, het oog des aanschouwers verrukten,
gelijk nu nog hunne brokstukken den gevoeligen oudheidkenner bekoren ? Prijken zij niet, nog in onze dagen,
met zorg en moeite ontworpen , door vrijwillige negotiatièn
daargesteld, met kroonlijsten en kolommen versierd, vaak
in gulden schrift hunne bestemming 4micitia vermeldende,
en met den veelbeteekenenden naam van Societeiten genoemd ? Dßí ir immers is alleen ware vriendschap de band,
het leven , de geest. Door dien geest bezield , spoedt dc
vriend zich van den Isten Januarij tot den 3lsten December, met nimmer verflaauwden ijver, naar haar heiligdom
heen. Het is hem, alsof de toonen der avondklok louter
klankren der uitnoodiging zijn , ja aan zijnen zetel zelven
zoo vele prikkelen des ongedulds bijzetten ; want immers
in dien tempel kruidt de vriendschap het gesprek , verhoogt zij de waarde van het spel; dáár worden de uitkomsten van jagt en visscherij , van regen en wind, van staat
stads- en dorps-nieuws met vriendschappelijken zin-kunde,
behandeld. Kennis en vriendschap gaan alzoo hand aan
hand; en ,dat zulk eene vereeniging bestaan kan, wordt
ten overvloede bewezen en als aanschouwelijk voorgesteld
in de loffelijke inrigting eener naburige stad (.Doctrina et
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..4micitia) voor het aankweeken van kennis en vriendschap
opzettelijk daargesteld , waar men zich uit vriendschap op
de eene verdieping aan de gezellige ombertafel zet, en uit
zucht naar kennis eenige trappen hooger stijgt, om dezen
of genen beroemden redenaar en dichter te hooren. (*) En
dan eindelijk dat spel, voor hetwelk met elke dalende
avondzon de geestdrift als op nieuw ontbrandt, zoude ook
dit niet uit loutere vriendschap zijn? Waarom voor die
viiendschap dan geene praalgestichten op plein of markt
opgerigt, al zette men ook met gouden lettereg in den
voorgevel de spreuk der oude Rederijkers: Trouw moet
blöken! trouw der vriendschap, zelfs tot in de ure des
middernachts bij de bont gekleurde kaartprent of het gouden
metaal betoond ?
Doch wat sloven wij ons af met dergelijke lofontboezemingen in eene stad , welke geenszins zoodanig Benen tem
vriendschap bezit, veel minder den ijver in het-peldr
bezoeken van denzelven begrijpt; waar men, ja, in het
onaanzienlijk en eenvoudig gebouw de vriendschap niet buitensluit, maar toch ook door naam noch teeken op haar
bestaan roemt; waar, gelijk men er rond voor uitkomt,
gezelligheid en ontspanning, na den mocijelijken arbeid der
week, de hoofdzaak is, en waar zeker elk der leden mij
zoude tegenspreken, indien ik beweren wilde, dat daar
bij uitsluiting de zetel der ware vriendschap gevestigd ware?
Ik beken het u, ik hecht aan dit oordeel mijn zegel.
Intusschen, de ware vriendschap kan desniettemin, gelijk
elders, zoo ook in dergelijke vereenigingen bestaan. Uitzonderingen zijn in alle zaken. Maar, gedachtig aan den
geest onzer inleiding en aan alle die lofspraken op de
vriendschap in het gemeen, denk ik menigmalen, met het
(*) Ik hoop niet, dat deze zinsnede bij iemand mijner
Lezeren den schijn moge hebben eener zekere ingenomenheid tegen het, en teregt, geachte Amsterdamsche Genootschap. Ik zeg den schijn, want ik bedoelde niets, als eene
onschuldige scherts, en kon niets anders bedoelen, aangezien ik mij uit vroegere jaren steeds het genoegen herinner t
in die vereeniging onder het hooren gesmaakt.

DER VRIEI[DSCIIAP.

181

oog op zoo vele gezellige, letterlievende, muzikale gestichten en welke andere ook, die uit vriendschap ondernomen
of aan dezelve zijn toegewijd, in hoe groote verhouding de
deelen eener zinnelijke tegen die eener waarachtige vriend
dezelve zullen overstaan.
-schapin
Ware vriendschap kan ook niet alleen als 't ware een
schoon geschilderd uithangbord zijn , of in een doelloos
gebruik van ijdele woorden bestaan. Gij alle kent het gewone formulier in den briefstijl: » Mijnheer en Vriend !"
» UE. dw. Dr. en Vr." somtijds met de woordekens » opregt, onderdanig" en met allerlei krullen van » hoogachtende, toegenegen" enz. versierd; maar het heeft dikwijls
moeite in, om uit die veelal kleine en gekriebelde lettertjes
te ontdekken, dat de briefschrijver in waarheid iemands
dienstwillige dienaar en vriend is. Ook zijn er onder de
kinderen Adams , die zoo eene soort van vriendschapsmanie
bezitten. In eiken mensch zien zij Benen vriend ; het
woord vriend! vriend! ligt hun onophoudelijk op de lippen.
Ik kan echter bezwaarlijk gelooven , dat zij er ooit iets
wezenlijks bij gedacht of gevoeld hebben ; wel , dat zij menigmalen , in zulk een ijdel gebruik, de nietigheid en ledigheid van hun binnenste als in eene levende schilderij
ten toon stellen. De wereld gelooft daarenboven aan verschillende soorten, — om het zoo eens uit te drukken — van
vriendschappen of vrienden. Zij noemt u tafelvrienden, huis
handelsvrienden, koffijhuisvrienden, beursvrienden,-vriend,
boezemvrienden, staatsvrienden, en welke niet al meer! Het
kan aan mij liggen, maar tot nu toe is mij het begrip dier
verschillende soorten nog niet regt duidelijk geworden. Wilt
gij intusschen weten, wat ik er van geloof, ziet hier de
verklaring. Onder tafelvrienden stel ik mij regt lieve menschen voor, wier warme genegenheid en deelneming aan
de met keurige spijs en drank bezette tafel op aandocnl,jke
wijze spreekt en zelfs tot geestdrift kan overslaan. Beursvrienden zijn bij mij de zoodanige, die, behoudens alle
mogelijke achting en genegenheid , wederzijds een plegtig,
stilzwijgend verbond hebben aangegaan , om altijd eigen
belang en winst op den voorgrond te stellen. Kofijhuis-
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vrienden, eene vriendschap, welke veel heeft van het spel
der marionetten, die alle teekenen van leven en wezenlijkheid geven, zoolang het scherm is opgehaald, maar dadelijk voor dood liggen, wanneer het laatste bedrijf is afgeloopen. Handelsvrienden, nobele menschen, die om
of $ percent niet kruimelen; brave lieden, die ons op
de voor- of najaarsreize met opene armen ontvangen....
en trouw betalen , en bij wie men zoo eene enkele reis eens
een knolletje voor een citroentje kan laten doorloopen.
Boezemvrienden — heilig en veelbeteekenend woord, maar
niet altijd als zoodanig opgevat; een verbond van onbreekbare trouw,, maar waarin menigmalen de kus des verraads
niet op het harte brandt! Staatsvrienden, de zoodanigen,
die, met de herhaalde verzekering eener onbepaalde hoog
keuze geven tusschen den strop-achting,ubelfdjk
daarenboven
en het zwaard , en u nog
uitnoodigen tot onbepaalde bewondering hunner wijze en vredelievende bedoelingen. En dan eindelijk huisvrienden, — o, dit woord
begrijp ik ten volle , sinds ik eenmaal van zeker lid uit dat
achtbaar gilde hoorde, die, van wege zijne betrekking als
zoodanig ergens te logeren verzocht zijnde, uit loutere
vriendschap acht maanden aldaar verbleef, en toen nog
vriendschappelijk moest onderrigt worden, dat, gelijk alles
op dit ondermaansche, zoo ook de vriendschap hare grenzen heeft!
Maar — vraagt welligt iemand uwer — moet ook dit zoo
maar onbepaald als waarheid gelden ; zouden er ten minste
hier geene uitzonderingen, en zoude er ook in die betrekkingen geene ware vriendschap kunnen zijn? 0 ja , M. H. ik
geloof zoo gaarne aan uitzonderingen. Maar toch een huis ,
cone tafel, de beurs, de handel, het koftijhuis enz. hebben
op zichzelve zoo weinig gemeens met de ware vriendschap.
En gij zult mij alzoo het verzoek niet weigeren, om, aan
deze uitzonderingen gedachtig, van de boven vermelde uit
eerste gedeelte af te knippen en alleen over-drukingeht
te houden het zoo veelbeteekenend, goea begrepen woord
vriend!
Het moge hieruit blijken, hoe grootelijks het verschilt,
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over den lof der vriendschap in het algemeen, en zonder
eenige bepaling, uit te weiden, of te spreken over de
eenige ware vriendschap. Maar hierin zult gij allen wel
met ons overeenkomen , wanneer wij verder het gedrag ver
vriendschap een werk van-ordeclnvah,imt
koopmanschap en winst zoeken te drijven. Gedeeltelijk
behooren tot deze klasse de zoodanigen, die gaarne met
alle menschen wèl en , gelijk men het noemt , alleinansvrienden willen zijn. Niet zelden zult gij hen op dc menigte hunner vrienden of op de vriendschapsbetrekkingen
met dezen en genen onder de magtigsten en aanzienlijksten
hunner natuurgenooten hooren roemen; en inderdaad het
getal hunner vrienden is groot, indien men namelijk aan
dit woord niet te veel hecht. Zij bezitten op verwonderlijke wijze den slag, om met alle menschen om te gaan,
en onder eene schijnbaar onbegrensde vertrouwelijkheid nu
en dan een weinig onschuldige vleijerij te laten doorloopen.
Zij zijn daarin van de boven door ons vermelde onderscheiden , dat zij niet zoozeer kwistig zijn in het gebruik van
het woord, als wel van de zaak zelve der vriendschap;
een gebruik intusschen, hetwelk, behoudens de opwellingen eener onbegrensde algemeene menschenliefde, toch
altijd, en welligt bij toeval, hun uitsluitend de vruchten
oplevert. Of er echter op zoodanig cene vriendschap eene
assurantie te vestigen ware, wil ik liefst niet stellig beslissen; wel geloof ik, dat men veel gevaar zoude loopen,
om, als de nood aan den man kwam, het woord te behouden, maar de zaak te verliezen.
Maar nog lof en eere zij hun toegebragt — en hier voegt
een meer ernstige toon — in vergelijking van hen, die met
bedaardheid en overleg, met fijne berekening en list van
de vriendschap een masker vormen , waarachter het laagste
eigenbelang schuilt, een eigenbelang, doorgezet en bevorderd zelfs ten koste van de rust en het geluk des bede ogenen. De zoodanigen veilen geenszins hunne vriendschap
aan allen uit. Zij weten, wien zij zich bij uitsluiting tot
slagtoflër kiezen, maar niet dan na hetzelve eerst veel
beproefd en de zwakheid van deszelfs hart bespied te-zijds
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hebben. Zij huichelen een opregt en gevoelig hart, zij
lokken door schijnbare vertrouwelijkheid uit, maar koud is
dat hart, gelijk het marmer; zij mogen van buiten schoon
schijnen , maar in hun binnenste huisvest het verraad. 0
die beker der vriendschap , zoo geroemd , konde bij het
ontdekken , hoe vele malen was dezelve niet de beker der
valschheid en des verraads! Menigmalen onderscheidt de
wereld tusschen vrienden en bekenden ; het laatste woord
duidt reeds van zelve een' minderen graad van genegenheid
en overeenstemming aan. Maar worden alzoo die bekenden niet tienmaal eerlijker behandeld, dan zij , wie men
met dusdanige bedoelingen den naam van vrienden schenkt,
en wie men wel gedurig zoude willen toeroepen , wat op
de uithangborden van sommige volksspelen (in nog duidelijker taal) gelezen wordt: neemt u in acht! — Vriendschap is geen goed, hetwelk men zoo maar met onbedachte
en onzuivere hand wegschenkt. Wee hem , die er den
schijn van aanneemt; hij zelf zal eenmaal bedrogen uitkomen!
Uit hetgeen wij tot nu toe hebben aangevoerd, zal ten
minste wel eenigermate zijn op te maken, dat, wanneer
men zoo onbepaald op den lof en de waardij der vriendschap hoort roemen, er nog al wat is af te dingen op dezen lof, of, wilt gij liever, dat niet altijd de daden en
gezindheden der menschen op deze hunne lofspraak het
zegel drukken. Vriendschap, ja, is eene heilige zaak;
maar velen bedienen zich van dezelve als van een kostbaar
gewaad, hetwelk, bij gebrek aan de noodige zorg, zoowel
op feest- als op werkdagen wordt aangetrokken en dat ras
vergaat ; of haar invloed rijst en daalt bij hen gelijk de
beursprijzen van het staatspapier, en worden hare verpligtingen wel eens eene uitgestelde schuld, maar niet altijd
van kansbiljetten voorzien. Bij anderen schijnt er een
merkwaardig verband te bestaan tusschen de vriendschap
en eene rijzende zon , of welvaart en armoede , blijdschap
en druk , Betwelk trouwens reeds de Ouden schijnen te
hebben opgemerkt, blijkens hunne bekende spreuk: een
opregt vriend wordt in den nood gekend. Ja eindelijk

DER vaIENDSCHAP.

f85

schijnt wel bij sommigen de zoo hoog geprezen vriendschap
onder die vormen te behooren der maatschappelijke zamen
gelijk er zoo vele zijn , vormen , door de gewoonte-leving,
belangrijk , maar helaas ! krachteloos in leven en zin.
Ja, de vriendschap is eene heilige zaak. Maar hoe!
woont zij dan nergens op deze aarde, of vloeit zij bij alle
stervelingen uit dezelfde onzuivere bronnen voort, welke
wij u aanduiden? Geenszins, M. H. Het is waar, geheel zuiver en onbesmet aanschouwen wij haar wezen nimmer onder de menschen, die kinderen der gebrekkigheid.
Maar, dat gebrekkige verschoond, o dan zien wij laar
hier en elders nog tieren als eene schoone plant, vol van
gcurigen bloesem en vrucht! Aanschouwt die plant in
hare volle schoonheid , het zal u goed zijn , gij , die reeds
het uwe tot hare aankweeking deed en hare vruchten begeert. Welaan, wijden wij aan die beschouwing eenige
oogenblikken toe; en hebben wij tot nu toe, hier en daar
in onschuldige scherts, ons oogmerk zoeken te bereiken,
thans zal een doorgaande ernstige toon onze woorden kenmerken, en u, hopen wij , het gewigt des onderwerps op
het harte leggen.
2. Alle stervelingen zijn niet slechts door eenen band
der gezelligheid , maar ook door dien van onderlinge genegenheid en behoefte ten naauwste aan elkander verbonden.
Intusschen bestaat deze onderlinge betrekking daarom niet
bij allen in denzelfden graad. Somwijlen namelijk wordt
dezelve nog inniger en naauwer door onderlinge overeen
denken en gevoelen , in oordeel en smaak , in-steming
zucht voor het goede en schoone. Het besef hiervan brengt
den eenen mensch ongevoelig in nadere aanraking met den
anderen; die aansluiting, eerst veelal onwillekeurig, wordt
alras meer gewenscht, eindelijk zelfs eene dringende behoefte, eene bron van voldoening en genot, met andere
woorden datgene, wat wij gewoon zijn vriendschap te noemen. Menigmalen ontstaat deze door den eersten indruk
en het oppervlakkige eener enkele ontmoeting met den na
-turgeno,
wordt zij in dit geval wel eens bij den
magneet vergeleken, die plotseling maar onwederstaanbaar
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aantrekt. Gelijk ten opzigte der liefde, zoo zijn ook met
betrekking tot de vriendschap sommige zielen als voor elkander geschapen, en hangt in dit geval hare vriend
slechts van ' hare ligchamelijke-schapelijkvrbndt
verschijning en ontmoeting, of — gelijk wij gewoon zijn te
spreken — van het toeval af. En wel eens is zulk een
verbond der vriendschap vaster en getrouwer, dan dat,
hetwelk eerst van lieverlede en in den loop des tijds ontstaat. Intusschen zouden wij te verre gaan , wanneer wij
hier, en in het algemeen bij het ontstaan der vriendschap,
den indruk van het zinnelijke geheel buitensloten , hoewel
aan den anderen kant dat zinnelijke (gelijk wij hebben opgemerkt) meer een bijkomend iets , dan wel een alles afdoend
beginsel en eene beweegkracht der vriendschap kan geacht
worden. De mensch blijft toch ook in de vriendschap
mensch en verloochent dat menschelijke nimmer geheel.
Merken wij slechts, ten bewijze dezer stelling, op , boe
menigmalen het ontstaan eener waarachtig gemeende vriendschap voor een goed gedeelte van uitwendige indrukken,
een gunstig voorkomen, smaak, bevalligheid of uiterlijke
verrigtingen afhangt en door dezelve mede in stand gehouden en bevestigd wordt. Ware vriendschap heeft verder
dit kenmerkende , dat zij in en door haarzelve steeds naauwer en inniger wordt, ja wel eens in een hooger gevoel,
de liefde, overgaat. Immers deze, welke kan gezegd wordei op dezelfde grondslagen te berusten als de vriendschap,
is eigenlijk het verhoogd, veredeld, geheiligd gevoel der
vriendschap; een gevoel, hetwelk, ja, schijnbaar bij uit
vrouw door den teedersten van alle-sluitngdema
banden verbindt; maar waarlijk menïgmalen opregte vrienden niet minder aan elkander hecht en wel eens de woorden vriendschap en Iiefde woorden doet zijn van ééne en
dezelfde beteekenis. (*)
(*) Liefde zouden wij misschien het extract, de quinteseens der echte vriendschap kunnen noemen. Intusschen zal
de grenslijn tusschen vriendschap en liefde wel altijd even
moeijelijk rijn aan te wijzen, als de vraag te beantwoorden
is, in hoe verre de vriendschap tusschen man en vrouw in
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Overeenstemming in denken en gevoelen, in oordeel en
smaak, in zucht voor het goede en schoone mag alzoo de
voorname bron, de vaste grondslag, ja het wezen der ware
vriendschap genoemd worden. Wat wij daar intusschen
het laatste vermelden, zoude wel in de eerste plaats mogen
genoemd zijn -- de zucht namelijk voor het schoone en
goede. C I c E R o, wiens voortreffelijk geschrift over de
Vriendschap onder de vele schatten behoort, welke ons
uit de oudheid zijn overgebleven, stelt in die zucht alle
kracht der vriendschap , en teregt. Geene duurzame , wel
geestelijke vereeniging tusschen twee menschen kan-daige
zonder haar bestaan. En waarin ligt het verval van zoo
menig vriendschapsverbond; waarom kweekt hetzelve elders zoo weinige vruchten, of blijven deze geheel uit?
Juist omdat de behoefte aan deugd en Godsdienst niet in
het hart der vrienden woont. Door die zucht voor het
goede wordt eerst de vriendschap eene toevlugt in den tegenspoed, eene immer vlietende bronwel des heils in den
dag der vreugde, eene bezitting boven het kostbaarste der
wereld zelve te achten. — Wij noemden verder overeen
denkwijze en gevoelens, in neigingen, oor--steming
deel en smaak, eene zekere eenswillendheid eindelijk. Het
spreekt wel van zelve, dat deze niet volstrekt en onbepaald
zijn kunnen. Gelijk er toch, wat het ligchamelljke aangaat, geene twee menschen letterlijk in alles op elkander
gelijken, zoo is het ook met de geestelijke gaven, die hun
geschonken zijn. Nu en dan, hoewel zeldzaam, zien wij
zelfs eene warme vriendschap gevestigd tusschen de schijnbaar meest uiteenloopende karakters; en toch gelooven wij,
dat het geene groote moeite zoude inhebben, om aan te
toonen, dat zelfs tusschen zoodanige karakters altijd nog
eenige en voor hunne vriendschap alles afdoende overeen
bestaat. Immers die meerdere of mindere over--steming
eiken leeftijd of in alle betrekkingen denkbaar is en waar ook
hier de grenzen zijn ? Ilet algemeene antwoord op deze
vraag zal evenwel uit den geest onzer beschouwingen ten
minste wel eenigermate zijn op te maken.
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eenstemming kan nimmer geheel in de ware vriendschap
ontbreken. Zij is voor vrienden het bestendige punt van
aanraking en toenemende verknochtheid , van steeds hernieuwd genoegen in, en behoefte aan elkanders nabijheid.
En hier moge de zoo even genoemde wijsgeer getuigen ,
wanneer hij aanmerkt: door die onderlinge overeenkomst
wordt het eindelijk zóó, dat een waar vriend te zien hetzelfde is als zichzelven te zien; door haar worden de afivezigen als tegenwoordig, de dooden zelfs levend. En hierbij
gedenken wij onwillekeurig aan het groot verschil, hetwelk
er bestaat tusschen vrienden en zoogenoemde goede bekenden; of aan het verschijnsel, hetwelk na onze voorafgaande
aanmerkingen niet vreemd kan schijnen, dat er tusschen
twee menschen, die elkander in alles als kundige, ver
kennen , dikwijls wel eene-dienstljkbravmchen
bijzondere hoogachting en vereering, maar daarom toch
Beene vriendschap ontsta.
Het is niet te ontkennen, dat, in weerwil der grootste
overeenstemming van denkwijze en gevoelens, het ontstaan
en de aankweeking der ware vriendschap van uitwendige
omstandigheden niet geheel onafhankelijk is. Rijkdom,
aanzien, welvaart, magt, in één woord het verschil van
uitwendige lotsbedeeling leveren te dien opzigte meermalen
onoverkomelijke zwarigheden op. Het is wel waar, er kan
te midden van dit verschil ware vriendschap bestaan; het
voorbeeld van DAVID en JONATHAN en — al beroepen wij
ons ook niet op Koningen en Vorsten — nog andere voorbeelden bewijzen het ons. Meestal echter is het verschil
van aardsche welvaart en betrekking een niet onbeduidend
struikelblok voor ware vriendschap; want ook hierin ver
-lochent'dms
zijne menschelijkheid niet.
Deze overeenstemming in denken en gevoelen is daarom
voor echte vrienden niet altijd de waarborg voor het onbepaald voortduren hunner vereeniging. Wij weten, hoe
vaak door opzettelijke of vermeende beleedigingen , dikwijls
door de meest onbeduidende redenen zelfs, eene waarachtige vriendschap verbroken wordt of tot verkoeling overgaat. Maar, zelfs deze oorzaken daargelaten, dan nog
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kan het verminderen der gezegde overeenstemming en ver
denk- en zienswijze op het bestaan der vriend--anderigv
schap nadeelig invlocilen. Deze verandering kan door ver
aanleidingen worden uitgewerkt, hetzij door ge--schilend
wijzigden smaak en gewijzigde behoeften, door toenemende
zucht en het streven naar de eer en de goederen dezes levens,
hetzij door die zinnelijke opwellingen en roerselen, weli,er
ontstaan dikwijls even moeijelijk als derzelver aard en invloed
is op te sporen ; — beginselen intusschen , welke menigmalen veel onschuldiger en minder bcleedigend zijn, dan
zij wel eens als zoodanig worden opgevat. En da laatste
moge ook daaruit blijken, dat zulk Gene verkoeling in de
betrekking met hen , die wij eenmaal in den waren zin
boezemvrienden noemden, daarom niet altijd cenc geheele
verwijdering en vernietiging van het vriendschapsverbond
in zich sluit. Immers de wcderzijdsche achting en genegcinheid blijven in zekere mate standhouden en verloochenen zich nimmer geheel, ten minste indien het hart op de
regte plaats zit en het sluiten der vriendschap eenmaal cone
zaak der waarheid geweest is. Toehoorders ! — wij herhalen het — ook hier verloochent de mensch zijne menschelijkheid niet; maar wèl hem, die ook als vriend nimrner vergeet mensch te zijn en (l it in den vriend nimmer
voorbijziet!
Inmiddels blijft zulk Gene mindere mate van overeen
zulk Gene verkoeling cene onaangename zaak -steming,
behoort
wel
eens onder de grievende teleurstellingen des
en
levens. Maar zou dan welligt hieruit de noodzakelijkheid
volgen, om, gelijk sommige oude wijsgeeren wilden, te
beminnen, even alsof men eenmaal zoude haten? Inderdaad wij zouden al zeer geringe gedachten koesteren nopens de waardij der zaak , welke wij beschouwen , indien
wij zoodanig cene stelling de onze konden noemen. Vriendschap eischt en vooronderstelt genegenheid, liefde, gelijk
reeds het woord amicitia zelve, hetwelk van ainor (liefch)
ontleend is , aanduidt. Hoe zonde daarbij de gedachte
kunnen plaats vinden aan Gene opvolgende verwijdering en
haat? Het is zoo, de mogelijkheid van zulk ecne verwij0
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dering kan nimmer geheel uit het oog verloren worden, en
vloeit uit de gedachte daaraan van zelve de noodzakelijk
voort, om, door wederzijdsche betamelijke voorzig--heid
tigheid, inschikkelijkheid, toegevendheid en het zich broederlijk schikken naar elkanders zwakheden, dezelve zoo
lang mogelijk te verhinderen of wel geheel onmogelijk te
maken. Maar iets anders bedoelden de zoo even genoemde
wijsgeeren , en zulks kan nimmer onder vrienden bestaan.
Of sluit dc ware vriendschap geene opregtheid en vertrouwen in zich? Het zijn geene vrienden, het kan geene
echte vriendschap zijn, wanneer men wederzijds zijne geheimen en verborgenheden heeft, wanneer de mate van die
opregtheid en dat vertrouwen vooraf berekend is , of deze
slechts van ééne zijde zonder eenig voorbehoud worden
betoond. Ook moet, ook behoeft de vriend zich nimmer
den opregten vriend van den ander' te noemen , want hij
kan het een niet zonder het ander zijn. Dit nader te bebogen, zonde hetzelfde zijn als den twijfel te verraden aan
de waarde der vriendschap. Evenmin kan deze de bevor
tijdelijk belang op den voorgrond stellen,-deringva
of naar belooning uitzien. Haar wezen kenmerkt zich door
edelmoedigheid en opoffering; opoffering, waar het geeischt wordt, zelfs van het dierbaarste, dat men bezit, -_
ziet het in de geschiedenis. Die ook hier het betoog zoude
eischen , hij kent de ware vriendschap niet; want voor haren warmen beoefenaar spreekt hier zelfs de kleinste herinnering tot het gevoel.
II. En hier vinden wij ons als van zelve genaderd tot
de beschouwing van den weldadigen invloed der ware
vriendschap , waarbij ons de waarheid van het tot dusver
gezegde nog nader blijken zal. Willen wij bij het schetsen
van dien invloed met eenige orde te werk gaan , merken
wij dan achtereenvolgens op, hoe de vriendschap den
mensch veredelt en ten goede aanvuurt, hoe zij hem ver
en in en door alles de gelukkigste overeenstemming-betr,
uitwerkt.
1. Ja, zj veredelt den mensch! — Is de mensch,
op zichzelven beschouwd, reeds een voortreffelijk wezen,
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inzonderheid door zijne zielenverwantschap met den evenmensch wordt de adel zijner natuur verhoogd. Hieruit
blijkt reeds, dat wij den invloed der vriendschap te zijner
veredeling geenszins in het louter zinnelijke alleen zocken.
Dat zinnelijke, ja, kan, gelijk wij boven hebben opgemerkt, in de vriendschap niet geheel ter zijde gesteld, veel
minder zelfs zonder oenigen invloed beschouwd worden ter
vermeerdering van ons genot. Het zijn, bij voorbeeld,
oogenblikken van rein genoegen , met den vriend onzer
harten deel te nemen aan de gezellige vreugde des levens,
of na lange scheiding, of door eene lagchende natuur omringd, onder het genot van het verkwikkelijke dezer aarde
bijeen te zijn. Maar ach! dat zinnelijke is ook vaak het
eenigste bestanddeel, de eenige losse grond der verbindtenis , welke den zoogenaamden vriend aan zijnen vriend
verbindt, een verbond zonder leven en kracht, en hetwelk, hoe lange dikwijls ook onder het uiterlijk voorhangsel van groote- of boezemvrienden voortgezet, nogtans even
gemakkelijk kan verbroken worden als de draad van het
spinneweb. Neen, de veredeling, door vriendschap uit
ons bedoeld, zij is geestelijk in haren-gewrktndo
aard. Want wij bespeuren haar in de reine en vruchtbare
werking der onschatbare vermogens, welke den mensch
naar zijnen onsterfelijken geest zijn toebedeeld. Immers
ware vriendschap scherpt het verstand, verfijnt en vormt
den smaak, verhoogt het gevoel voor het schoone. Weder
gedurige aanraking geeft ook eene gedurige wisse--zijdsche
ling en wrijving van denkbeelden. Men breidt ongevoelig
zijne eigen kennis uit door die van den vriend op te merken; men zuivert zijnen smaak, zonder het zelf dikwijls
te willen of te bedoelen, door den omgang met den anderen. Wat men beiden naar den geest bezit , het is als
't ware een gemeenschappelijk goed, hetwelk tot weder
voordeel dient, en hetwelk de een zoowel als de-zijdsch
ander niet alleen steeds zoekt te vermeerderen en in waar
te houden, maar hetgeen ook daardoor de bron wordt-de
van een gedurig toenemend, altijd nieuw, altijd nog onbevredigd genot.
02
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2. En zonde zulk eene vriendschap dan ook niet wederzijds aanvuren ten goede, en mede daarin haar weldadige invloed blijken? — De vriend ziet in zijnen vriend
het liefelijk en bekorend beeld, naar hetwelk hij zich,
menigmalen zelfs in het gewone, dagelijksche en nietsbeduidende , rigt. Deszelfs wil , neiging en werking worden
langzamerhand en wederkeerig de zijne. Op deszelfs goedkeuring stelt hij den hoogsten prijs; deszelfs oordeel geldt
bij hem boven alles; het goede in zijnen vriend schijnt in
zijn oog van dubbele waardij. Zal hij zichzelven dan niet
voelen aangevuurd tot alles goeds? Ja, zijne
king is onbepaald ; hij zal zichzelven vergeten, om slechts
bevorderlijk te kunnen zijn aan de bedoelingen van zijnen
vriend, om dien vriend te behagen. En behoort deze nu
onder de welmeenenden en braven van ons geslacht — en
iets anders laat zich, wanneer wij over ware vriendschap
handelen , niet denken --- zal dan niet zijn voorbeeld voor
den ander de krachtigste aanleiding en de schoonste prikkel ten goede zijn? Dat goede en schoone, nooit vertoont
het zich aan ons met heerlijker glans , dan in hem, dien
onze ziele liefheeft; want het wordt ons eindelijk, alsof
dat goede onszelven toebehoort, omdat wij hem, die het
betoont, den onzen noemen, en dit ons stilzwijgend ten
pligt stelt, om, hetgeen wij in dezen bewonderen, ook in
eigen gemoed rein en zuiver te bewaren en aan te kweeken.
3. Maar zoo beschouwen wij ook wederkeerig den invloed der ware vriendschap in de verbetering van ons eigen
hart. — Immers door den vriend leeren wij onszelve
kennen, beoordeelen, vergelijken, doorgronden; een'diepen blik alzoo slaan, niet alleen in zijn hart, maar ook
in ons eigen gemoed, ten minste indien er wederzijds opregtheid gevonden wordt, en deze, gelijk wij gezien hebben, is een hoofdvereischte der ware vriendschap. Onze
betrekking tot den vriend kan niet anders dan hoogstweldadig voor ons zijn. Want gelijk de gedurig nedervallende
waterdroppel eindelijk den steen zelven uitholt, zoo zal
ook de gedurige omgang met den beminden vriend Beene
minder beslissende uitkomsten te weeg brengen, en moet

DER VRIENDSCHAP.

13

zulks wel op de bevordering van het goede bij ons invloeijen , ja zelfs ter wegneming strekken van zoodanige
verkeerdheden, als welke door gewoonte en lengte van tijd
tot zoo vele hebbelijkheden geworden zijn. Wij ontkennen
niet, dat hier somwijlen een mocijelijke zelfstrijd ontstaan,
en er wel eens een oogenblik van onwil en verkeerde
schaamte geboren kan worden — ook hier blijft de mensch
aan zijnen aard getrouw — maar het zijn ook slechts oogen
; die schaamte weêrhoudt niet op den duur, en-bliken
ras herneemt een beter gevoel zijne regten. Onze verbetering toch door hen, die wij hoogachten en lief hebben ,
gaat ongevoelig en zonder groole schokken ; want by den
vriend vinden wij deelneming, tegemoetkoming, medelijden , krachtdadig en belangeloos hulpbetoon ; en wat zegt
he niet, door eenen vriend geholpen te worden ? Ziet ,
zoo wordt het langzamerhand Gene loffelijke eerzucht, een
edel streven , in alles dat liefet jk voorbeeld te volgen, op
hetwelk ons oog met bewondering staart. Wij beseffen het,
door onze nalatigheid daarin , door het niet opvolgen zijner
welgemeende en bezorgde teregtwijzingen , bedroeven wij
den vriend en verstoren zijn geluk. En langs dezen weg
wordt het ons eindelijk cent ligte taak, wat buiten ware
vriendschap zoo menigmalen een werk is van moeijelijke
verpligting.
4. Kan het wel anders , of door een en ander moet de
gelukkigste overeenstemming daargesteld worden ? — De
reeds meermalen genoemde wijsgeer, CICERO, drukt dit
kernachtig uit, wanneer hij zulks noemt: » hetzelfde te
willen en niet te willen." Er ontstaat namelijk langzamer
zekere eenheid, cent harmonie, in welke zelfs-handcoe
schijnbaar tegenstrijdige toonen zamenstemmen. Men leeft
en beweegt zich meer en meer in, men bestaat alleen voor
elkander, en wat vroeger al onbegrijpelijk mogt schijnen ,
thans bespeurt men het aan zichzelven, dat ware vriend
eindelijk tot liefde overgaat, en alzoo de zielen der-schap
beide vrienden als twee snaren worden, welke, hoe ver
dikwijls ook gestemd, nogtans het zuiverst ac--schilend
coord opleveren. Doorgaans wordt deze overeenstemming
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door de langdurigheid van het vriendschappelijk verkeer al
grooter en grooter, en heeft zulks op de wijziging onzer
denkbeelden en gevoelens eenen zoo beduidenden invloed ,
dat wij door de vriendschap eindelijk in vele opzigten geheel andere menschen worden, dan wij bij het sluiten van
dit verbond ons herinnerden te zijn. Want, hetgeen dan
te regt of te onregt nopens echtelieden door sommigen beweerd wordt, dat hun langdurig en gelukkig huwelijks
somwijlen zelfs op eene zekere overeenkomst en-verk
gelijkheid van gelaatstrekken invloeit, dit moge ten minste
in een' anderen zin omtrent de zielenvereeniging van vrienden niet volle kracht gelden; en wèl hem, bij Wien de
vriendschap zulk een uitwerksel heeft 1
In die overeenstemming ligt dan ook het geheim der
aandoenlijke bewijzen van opoffering en trouw, van welke
de geschiedenis, en welligt de ondervinding van velen
uwer, getuigt. Wilt gij uit de eerste daarvoor een bewijs,
een bewijs tegelijk voor de waarheid van het tot dusver gesprokene, ik noem u slechts twee namen — zij zijn
DAVID en JONATHAN. Die namen, zij herinneren
ons aan het, welligt uitnemendste, voorbeeld eener ware
vriendschap, eener zichzelve verzakende liefde en trouw.
Want tusschen beide jongelingen en mannen was het, wat
de gewijde Oorkonde zoo schoon getuigt. »JONATHAN'S
»ziele werd verbonden aan DAVID'S ziele, en ook deze
»beminde JONATHAN als zijne eigen ziele." (I SAM.
XVIII: 1.) Ja zelfs toen de laatste reeds in het graf sluimerde, en isAi's zoon met de volheid der koninklijke magt
over alle stammen bekleed was, verloochende zich de
trouw der vriendschap niet, maar vervulde de vriend den
zoetsten pligt, toen hij den hem omringenden afvroeg: » Is
» er ook nog iemand , die overgebleven is van den huize
»sAuLs; dat ik weldadigheid aan hem doe, om JoNA»TnAN'S wille?" (*) (II sA1i. IX: 1.)
(*') Welk eene treffende bevestiging vinden wij niet in
deze vraag van het zeggen des wijsgeers: door de vriendschap
worden de dooden als levend! Zie bladz. 188.
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En inderdaad zulk eene opoffering en trouw houdt ein
datgene te zijn, wat de wereld gewoonlijk onder-delijkop,
dezelve verstaat. Het wordt veeleer eene zoete zaak, voor
den vriend alles te zijn ; het wordt een edel zoeken , hem
de ondubbelzinnigste bewijzen te geven onzer vriendschap
en liefde. Ware vriendschap wordt alzoó gelijk de parel,
welker schoone, maar zachte glans het gemoed koestert en
verkwikt. Kostbaar is haar bezit, heilig zij allen het streven, haar ongeschonden en zuiver te bewaren !
III. Maar, ja, dat is de vriendschap, zoo als zij, rein
in beginsel en aard, den schoonen band oplevert, die twee
zielen aan elkander verbindt. Vinden wij haar echter in
het gewone leven zóó terug? Is het dáár een goed, hetwelk door geene enkele vlek ontsierd wordt ; een beeld ,
hetwelk deszelfs schaduwzijde mist ? Kent gij den mensch ,
Toehoorders! o dan vindt gij reeds daarin het antwoord op
deze vragen. De vriendschap is eene tcedere bezitting; zij
behoort voor den sterveling onder die goederen , welker
gevaren geevenredigd zijn aan den uitnemenden aard dezer
goederen. Die gevaren liggen niet in dat goed zelve , maar
in het gebrekkige van hem , die hetzelve gebruikt. Zoo
aanschouwen wij , zoo is het met de vriendschap onder
menschen. Zij heeft hare zedelijke gevaren, en kan ons
door dezelve de bron worden van kwelling en verdriet.
En er mag dan wel eene groote 'waarheid liggen in dat
spreekwoordelijk gezegde , van hetwelk wij in onze inleiding gewaagden: de hemel beware nah voor mine vrien-

den; voor m jne vijanden zal ik mij zelf wel wachten! Vestigen wij, ten slotte, daarop nog eenige oogenblikken
de aandacht.
1. Wij twijfelen geenszins, of gij zult, oppervlakkig beschouwd, wel genegen zijn, de waarheid van liet zoo even
genoemd gezegde toe te stemmen. Immers er ligt in elken
mensch eene natuurlijke zucht, om zich voor den vijand
in acht te nemen. Omtrent niemand anders gebruikt men
die mate van voorzigtigheid, is men zoo op het kleinste
zelve opmerkzaam; niemand anders beschouwt en beoordeelt men zoo scherp, en menigmalen zoo naar waarheid,
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als den zoodanigen, van wien onze ziele verwijderd en
wiens hand tegen ons is opgeheven. IIieruit vloeit van
zelve Bene voortdurende naauwlettendheid op deszelfs gangen , een onvermoeid streven voort , om zich in veiligheid
te stellen tegen deszelfs aanslagen , en zich bovenal door
geenen schijn van gewaande openhartigheid en valsch verHoe geheel anders is het
trouwen te laten bedriegen.
onder vrienden, waar men geenè terughouding kent, waar
men zich geheel aan elkander overgeeft, waar men niet
schroomt , den vriend in het binnenste zijner ziele te laten
lezen. Maar juist dáár zit het gevaar. Wij hebben den
vriend lief met ons geheele hart; wij hebben zelfs den
vriend met zijne gebreken lief. Onze innige betrekking
tot, onze levendige behoefte aan hem doet ons ook alles in
hem ongevoelig met hetzelfde vergrootend oog van bewondering en vereering beschouwen. Liefde verblindt ons ,
om hetgeen in waarheid gebrekkig in hem is als zoodanig
op te merken; of wij hebben dadelijk zoo vele verontschuldigingen en bedeksclen daarvan bij de hand. Ja, hetgeen
wij in anderen menigmalen ten scherpste zouden veroordeelen , verliest in den vriend als zoodanig niet alleen deszelfs kracht, het neemt zelfs wel eens de gedaante van het
goede en betamelijke aan, juist omdat het door hem werd
verrigt. Er is intusschen hierin iets eigenaardigs, ja zelfs
iets schoons. Niet dat wij met deze bewering het kwaad
zouden willen vergoelijken, omdat het door vrienden bedreven wordt; maar het doet ons te levendiger opmerken,
hoe rein de bron, hoe schoon de band is, waaruit ware
vriends^hap ontspringt en waardoor zij bevestigd wordt,
zoodat zelfs de gedachte aan het kwade in onzen vriend niet
bij ons opkomt, hoc veel te minder deszelfs dadelijk bestaan ons mogelijk kan toeschijnen. Maar daar zit dan ook
juist de groote bron van zedelijk gevaar. Wij beginnen
namelijk al ligt aan dat kwade te gewennen , en , omdat
wij het langzamerhand leeren bedekken of geheel eenzijdig
uitleggen, bewijzen wij daarin den vriend, zonder het te
bedoelen, de slechtste dienst, en plegen jegens hem het
verraad der liefde. En dit verraad plegen wij in zekeren
--
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zin ook jegens onszelven. Want wij bevinden ons alsdan
reeds ongevoelig op den weg, om, hetgeen wij in den
vriend moesten veroordeelen , maar nu integendeel bedekken, ja zelfs bewierooken, zelf naderhand te bedrijven en
na te volgen. Ach , wij nemen van den geliefden vriend
zoo spoedig het goede, maar ook zoo ligt het kwade over!
Wij kennen immers dat hart, hetwelk voor ons slaat; hoe
zonde dan het kwade, hetwelk wij, omhuld met liet gewaad der vriendschap , aanschouwen , voor ons dat afschuwelijke hebben , gelijk het zulks inderdaad bezit, en ons
in den vijand met sterk geteekende kleuren zoude voorkomen? — Ziet daar ware vriendschap; ziet daar tegelijk
een harer grootste zedelijke gevaren!
2. Intusschen is dat vergoelijken van liet kwaad in den
vriend geen doorgaande en volstrekte regel. Opmerking,
nadenken en trouw leiden ons menigmalen tot groote bezorgdheid voor den geliefden, en sporen ons aan, hem,
zoo mogelijk, terug te brengen van den verkeerden weg,
of te zuiveren van het gebrekkige, dat in hem is; maar
wij zien hierin tegelijk een nieuw gevaar, waaraan vrienden zijn blootgesteld. Dat dit gevaar zeer groot is in die
menigte van gewone vriendschapsverbonden, gelijk er in
het dagelijksch leven, hetzij uit belang, hetzij uit behoefte
aan verstrooijing en zingenot, hetzij uit gewoonte en navolging, bij dozijnen gesloten worden, zal wel geene ontwikkeling behoeven. Want ach ! waar geene opregtheid
en liefde is, dan alleen in den beker of in den klank van
ijdele woorden, dir kan ook gèene waarheid, dáár kunnen geene weldadige vruchten der waarheid zijn. Maar
het gevaar , hetwelk wij bedoelen , bestaat zelfs in die
vriendschap, welke overigens op betere gronden berust.
Teregtwijzing van het gebrekkige in een ander, of het aan
welgemeende waarschuwingen en bestraffingen-horend
van den opregten vriend, blijft altijd eene teedere en moei
zaak; eene zaak, waarbij zoo ligt onze eigenliefde,-jelik
onze vrees, onze hoogmoed in het spel treden. Wij willen, ja, zoo gaarne onszelven kennen, of anderen een'
blik doen slaan in hun eigen gemoed; maar, komt het op
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de proef aan, o dan schrikken wij menigmalen voor onszelven terug; wij kunnen, wij mogen, wij willen niet gelooven, dat wij werkelijk zóó en zóó zouden zijn, en het
gaat met onze zelfkennis dan wel eens, gelijk met veler
zoo hoog geroemde verdraagzaamheid, welke inderdaad
juist het minste betoond wordt door hen, die het overvloedigst zijn in haren lof. En dan bewijst ons de vriend, en
wij hem omgekeerd, met deze teregtwijzingen der waar
dienst , welker eenig loon misken--heidmngal
ning en verwijdering, welker eenige vrucht de voortduring
van het gebrekkige is. — Toehoorders! wij zijn menschen.
Er behoort grootheid van ziel toe, om de bestraffingen van
eenen vriend als zoo vele geschenken zijner liefde aan te
nemen; meestal heeft de mensch zijne rust te lief, en —
wij herhalen het — ook in de vriendschap verloochent hij
zijne menschelijkheid niet !
3. En ook dit is niet het eenigst zedelijk gevaar, hetwelk de vriendschap met zich brengt. Wij aanschouwen
het mede in die eenzijdige rigting, of wilt gij liever in die
partijdigheid, welke uit meergenoemde betrekking zoo ligtelijk ontstaat. Niet slechts, dat wij in de vriendschap
daarvan gevaar loopen met betrekking tot ons oordeel over
zaken maar vooral tot dat over personen. Langzamer
toch en ongevoelig beginnen wij te denken , te oor-hand
te gevoelen, zoo als de vriend denkt, oordeelt en-deln,
gevoelt. Zijne vrienden worden de onze, zijne vijanden
staan ook als onze tegenstanders aangeschreven, en beide
hebben wij alzoo menigmalen lief, of veroordeelen wij
zonder eenigen grond of overwigt van beweegredenen, of
zonder dat wij eens de moeite namen , hen te leeren kennen en te beproeven. Wij zeggen niet, dat zulks ten allen
tijde let uitvloeisel is der ware vriendschap. Wij willen
alleen doen zien , welk een gevaar wij er van kunnen loopen. Gelijk de jaloerschheid, zoo is ook de partijdigheid
met onze genegenheid en liefde naauw verwant; en hoe
onschuldig ook derzelver eerst ontstaan zijn moge , hare
werking is daarom niet minder gevaarlijk; eene werking,
welke zich eindelijk niet alleen tot ons oordeel over per,
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sonen en zaken, maar zelfs tot de verkeerde rigting onzer
edelste gevoelens en onzer meest gewigtige verpligtingen
bepalen kan.
4. Gedeeltelijk uit dezelfde bron ontstaat nog een ander
gevaar, van hetwelk wij nog met een enkel woord willen
gewagen. Wij aanschouwen het in zoodanige vriendschapsbetrekkingen, welke tusschen menschen van geheel ongelijke uitwendige omstandigheden of verschil in verstandelijke meerderheid plaats grijpen. Doorgaans, gelijk wij
gezien hebben, ligt er in beiden een onoverkomelijk struikelblok tot het sluiten eener waarachtige vriendschap. Er
bestaan intusschen uitzonderingen op dezen regel. Maar
dan ook is die meerderheid , uit welke als van zelve eene
zekere bewondering, eerbied, een zeker opzien tegen zoodanigen vriend geboren wordt, wel eens gevaarlijk , om
namelijk zóó te denken, te willen, als wil in hem opmerken, dien onze ziele liefheeft, zonder dat wij zelf de
kracht gevoelen, des noodig, de dwaling aan te wijzen,
het gebrekkige in hem te bestraffen. En ofschoon dan
ook, onzes oordeels, in dit gevaar geene afdoende reden
ligt, om (gelijk wij ons herinneren ergens gelezen te hebben) nimmer tot het sluiten van zulk een vriendschapsverbond over te gaan, bevat deze opmerking toch voor ons
allen eene gewigtige waarschuwing, om te dien opzigte toe
te zien op onszelven , en de invloeden der ware vriend
-schapzo
zuiver mogelijk te genieten.

En ziet daar eenige vlugtige bedenkingen over den waren aard, de weldadige invloeden, en de zedeljke gevaren
der Vriendschap. — Gij allen zult het mij voorzeker
toestemmen , de ware vriendschap , hoe zeldzaam dan ook,
in evenredigheid van hetgeen gewoonlijk voor dezelve geldt,
is een goed van uitnemende waardij. Maar waarom is zij
dan niet voor allen alles, wat zij zijn konde? Ilet is,
omdat men meestal te veel van dezelve vergt en zelf te
weinig medebrengt. Wilt gij de middelen daartegen , zoo
wel als tot aankweeking eener waarachtige vriendschap -..
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welnu, leert haar dan meer en meer in haren waren aard
en invloeden kennen , en vermijdt zorgvuldig de gevaren ,
die met hare dienst vereenigd zijn. Maar zoekt de vriendschap dan ook niet bij uitsluiting in het gewone leven of in
de begoocheling van het zinnelijke. Zeker schrijver der
oudheid (de meergenoemde C I c E R o) stelde de vriendschap
verre boven het bezit van fraaije meubelen. Zoude hij
daarmede ook hebben willen te kennen geven, dat veler
menschen ziele aan deze, gelijk aan alle zinnelijke voor
gemeen , oneindig meer hecht , dan aan het-werpniht
bezit van een waarachtig vriend? Zeker zal het wel zijn,
wat dezelfde wijze elders aanmerkt , dat vele menschen
veel naauwkeuriger weten , hoe vele schapen , koeijen ,
akkers, huizen enz., dan hoe vele vrienden zij bezitten.
Vriendschap cischt verder vastheid van beginselen ; beginselen, welke zich door menschenvreeze noch belang ver
Maar zulk eene vastheid brengt van zelve het-lochen.
bezit van weinige vrienden met zich. Beroemt u dan niet,
dat gij vele vrienden telt; gij hebt ze inderdaad niet!
Vriendschap is geen goed, hetwelk als 't ware in portiën
kan verdeeld en overal uitgegeven worden. Haar kring
bepaalt zich slechts tot weinigen ; wat zeggen wij , welligt
tot Benen enkelen onder onze natuurgenooten. Maar deze
is dan ook de ware vriendschap , zoo als ons haar hemelsch
beeld met liefelijken glans voor oogen staat. — Ja, mijne
Hoorders! kweekt hare dienst meer en meer in uw harte
aan. Zij verheldert het leven met deszelfs zorgen en teleurstellingen; zij is de staf eener blijde hoop in de ure
der smart; zij schenkt op de doodsponde balsem en troost;
zij is u een getuigenis te meer, dat gij tot iets hoogerg, tot
iets beters geroepen zijt!
V. G.
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DE LINANCXER LAW EN DESZELFS PLANS.

(lilt de Memoirs of extraordinary Popular Delusions.
Door CHARLES ]WACKAY.)

D

en 5 Mei 1716 werd, door den toenmaligen Regent van
Frankrijk, den Hertog v A if ORLEANS, een edict uitgevaardigd, bij hetwelk LAW, een Schot, die de gunst van den
Regent had weten te winnen, gemagtigd werd, om, gemeenschappelijk met zijnen broeder, onder de firma: LAW
en Comp 2 e, eene bank op te rigten, welker noten bij liet
voldoen der belastingen in betaling aangenomen zouden worden. Ilet kapitaal der bank werd op zes millioenen livres,
in twaalfduizend aktièn van 500 livres ieder, vastgesteld,
welke aktién voor een vierde deel met klinkende munt en
voor drie vierde deelen met zoogenaamde billets d'état betaald konden worden. De door LAW uitgegevene noten waren alle op zigt, en in het tijdens de uitgifte in omloop geweest zijnde geld betaalbaar. Dit laatste was een meesterstuk van finantiéle behendigheid, en zette aan zijne bankbriefjes terstond eene hoogere waarde bij dan die van het
bare geld. Het geld namelijk was, bij het onverstandig huis
regering, aan cone onophoudelijke vermindering-houdenr
van deszelfs gehalte onderworpen. De som van duizend livres
kon den eenen dag derzelver nominale waarde hebben en den
volgenden een zesde deel dier waarde verminderd zijn; eene
noot uit LAW'S bank daarentegen behield voortdurend hare
nominale waarde. Het gevolg hiervan was, dat zijne noten
weldra de gunst van het publiek verwierven en met een percent meer dan klinkende munt betaald werden. Niet lang
duurde het, of het handelsverkeer des lands ondervond hier
voordeel. De kwijnende handel begon het hoofd-vanhet
weder op te heffen; de belastingen werden regelmatiger en
met minder tegenzin betaald , en er ontstond eene mate van
algemeen vertrouwen, die, zoo zij duurzaam was, noodwen=
digerwijs nog grootere voordeelen moest aanbrengen. In den
loop van een jaar rezen de n o ten van LAW op 15 pct. premie; terwijl de billets d'état, dat is de noten, welke van
wege den Staat, als zekerheid voor de, door den verkwistenden L o n E w IJ K XIV aangegane schulden, uitgegeven waren, niet minder dan 78- pet. onder pari stonden. Deze
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vergelijking was voor LAW te gunstig, dan dat niet de aan
geheel het Koningrijk zich er op gevestigd zou-dachtvn
hebben en zijn krediet met eiken dag gestegen zou zijn. Filiaal-inrigtingen zijner bank werden bijna gelijktijdig te Lyon,
la Rochelle, Tours, Arniens en Orleans gevestigd. De Regent schijnt door de uitkomst der zaak letterlijk verbaasd geworden en allengskens op de gedachte gekomen te zijn, dat
papierengeld, hetwelk in staat was liet metalen geld zoo
vermogend te ondersteunen, hetzelve ook wel geheel zou
kunnen vervangen. Op deze gronddwaling werd naderhand
voortgebouwd. Middelerwijl ,ondernam LAW het beruchte
ontwerp, hetwelk zijnen naam bij de nakomelingschap ver
heeft. Hij deed den Regent, welke hem thans niets-euwigd
meer weigerde, den voorslag, om eene Maatschappij op te
rigten, aan welke het uitsluitend regt zou toegekend zijn,
om op de rivier 111issisippi en de aan derzelver westelijke
oevers gelegene volkplanting Louisiana handel te drijven.
Men koesterde de meening, dat het land overvloed aan edele
metalen bezat, en de Maatschappij, die in de winst, welke
zij uit haren uitslaitenden handel stond te trekken, haren
steun moest vinden, werd bestemd, om de algemeene pacht
der belastingen en het munten van liet geld alleen op zich
te nemen. liet koninklijke patent, hetwelk de statuten dier
Maatschappij bekrachtigde, werd in de maand Augustus van
bet jaar 1717 afgekondigd. Haar kapitaal was in tweemaal
honderdduizend aktien van 500 livres verdeeld, welke voor
derzelver geheel bedrag in billets d'éiat betaald konden worden, hoezeer in deze de som van 500 livres slechts eene wezenlijke waarde van 160 livres bezat.
Nu begon eene ware razernij onder geheel de natie te
heerschen ; het volk was volstrekt verblind in deszelfs voor
voor de bank, en de regering niet minder.-ingeomhd
gevolg
hiervan
was, dat de bank, tot eene nationale
Het
bank verklaard zijnde, terstond noten ten beloope van duizend millioenen livres uitgaf. De pogingen van Benige ver
lieden en die van het Parlement, om aan deze-standiger
dolle maatregelen eenen dam tegenover te stellen, bleven
,onder vrucht.
lief, Parlement werd eindelijk tot stilzwijgen gebragt door
het in hechtenis nemen van den president en van twee der
raadsleden, die naar afgelegene gevangenissen gevoerd wer
deze wijs dreef do eerste wolk voorbij, welke-den.Op
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a.nw's ontwerpen bedreigd had. Van de vrees voor persoonlijk gevaar ontheven, wijdde hij nu geheel zijne oplet
aan zijn 111issisippi - project, welks aktien, trots-tendhi
het Parlement, nog steeds aan liet rijzen waren. In het
begin van 1719 verscheen er een edict, hetwelk aan de
Missisippi - Compagnie het uitsluitende voorregt verleende,
om op Oostindie, China, de Zuidzee, en op al de bezittingen der door COLBERT opgerigte Fransch - Oostindische Compagnie, handel te drijven. In overeenstemming met haar
hierdoor uitgebreid koopbedrijf, nam de Maatschappij den
meer gepast voorkomenden titel van Compagnie des Indes
aan, en gaf vijftigduizend nieuwe aktién uit. De voordeelen, waarop LAW bij deze gelegenheid het uitzigt gaf, waren allerschitterendst. Hij beloofde een jaarlijksch dividend
van 200 livres over elke aktie van 500, hetgeen, daar de
aktiën in billets d'état, naar de nominale waarde van deze
laatsten, (inderdaad waren 500 livres in dezelve slechts 100
waard) betaald werden, eene winst van honderdtwintig percent uitmaakte. Be algemeene geestdrift, die zoo lang reeds
gedurig hooger en hooger gestegen was, werd door zulk een
glansrijk droomgezigt geheel ten top gevoerd. Minst genomen driemaal honderdduizend aanzoekers deden zich voor de
vijftigduizend aktièn op, en LAW'S huis in de straat Quineampoix was van den ochtend tot den avond door lieden belegerd, die om aktiën kwamen vragen. Daar men hun onmogelijk allen genoegen kon geven, duurde liet verscheidene
weken, eer eene lijst der gelukkige nieuwe aktiehouders tot
stand kwam, en in dezen tusschentijd steeg het enthusiasmus des publieks tot volslagene dolheid. Hertogen, 11Iarkiezen, Graven bleven dagelijks uren lang voor Lnw's huisdeur
wachten, om den uitslag te vernemen. Eindelijk, om aan
het gedrang van den plebeïschen hoop, die ten getale van
duizenden de straat vervulde, te ontkomen, huurden zij
kamers in de naburige huizen, om onafgebroken den tempel
nabij te kunnen zijn, nit welken de nieuwe r r. UPT us rijkdom onder het volk verspreidde. Met iederen dag rees de'
prijs der oude aktièn, en de aanzoeken om nieuwe, door
de gulden droomen van geheel de natie te weed ehr.,,
werden zoo menigvuldig, dat liet geraden voorkwam, niet
minder dan driemaal honderdduizend nieuwe aktien, elke
van vijfduizend livres, uit te geven, ten einde de .Regent
in staat gesteld mogt worden, de geestdrift des vc!',g te

2Yt

DE FINANCIER LAW

baat te nemen tot het dooden der staatsschuld, waartoe
vijftienhonderd millioenen livres vereischt werden. De ijver
der natie was zoo groot, dat voor driemaal het bedrag dier
som ingeteekend zou geworden zijn, bijaldien de regering
het slechts had willen gedoogen.
Lew stond nu op het toppunt van zijnen voorspoed, en
het volk naderde met snelle schreden het toppunt van deszelfs begoocheling. De aanzienlijksten zoo wel als de ge
droomden van grenzenloozen rijkdom. Lieden van allen-ringste
ouderdom en van beide geslachten speculeerden op het rijzen
of dalen der lflissisippi - bons. De straat Quincampoix was
de verzamelplaats aller speculateurs, en, daar zij vrij naauw
was, veroorzaakte het volksgedrang in dezelve gedurig ongelukken. Huizen in die straat, die gewoonlijk eene huur
van duizend livres gedaan hadden, bragten thans twaalf- tot
vijftienduizend livres op. Een schoenlapper, wiens pothuis
in deze straat stond, verdiende tweehonderd livres daags,
doordien hij het verhuurde, en de makelaars, als ool derzelver cliënten, van schrijfbehoeften voorzag. lien vertelt
zelfs, dat een bultenaar aanzienlijke sommen won, door zijnen bogehel aan de driftige speculateurs tot schrijflessenaar
te verleenen. De menigte menschen, welke deze papierhandel in de straat Quincampoix bijeenbragt, trok eene nog
grootere menigte van nieuwsgierige toekijkers derwaarts, en
dezen lokten er al de dieven en kwalijk beruchte personen
uit geheel Pars henen, zoodat er onophoudelijk oproer en
wanorde heerschten. Des nachts moesten menigmaal afdeelirgen soldaten afgezonden worden, om de straat van geboefte te zuiveren. L n w, Wien zijne woning te ongemakkelijk werd, verhuisde naar het Venda ne- plein, en geheel de
zwerm der agioteurs volgde hem. Dit ruime plein was weldra even zoo vol als de straat Quincampoix; van den och
avond scheen het er kermis.. Kramen en tenten-tendo
werden er opgeslagen, zoo om in dezelve zaken te verhandelen, als om er ververschingen te verkoopen. Het ge
getier was er den geheelen dag door zoo gewel--druischen
dig, dat de Kanselier, wiens geregtshof aan dit plein lag,
bij den Regent en het stadsbestuur klagtig viel, verklarende dat men het pleiten der advocaten niet langer verstaan
kon. Toen men zich met dit bezwaar aan LAW wendde,
verklaarde hij bereid te zijn aan hetzelve een eind te maken, en sloot diensvolgens met den Prins DE c A RI e x e N een
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contract, waarbij deze hem het hótel van Soissons inruimde, achter hetwelk een tuin, verscheidene morgens groot,
gelegen was. LAW kocht het gebouw voor een' ontzetten den prijs, en de Prins behield slechts den tuin aan zich,
om nog verder voordeel uit denzelven te trekken. Zoodra
LAW zich in zijne nieuwe woning gevestigd had, verscheen
een edict, hetwelk verbood, ergens anders dan in den tuin
van het hotel van Soissons bons te koopen of te verko pen.
Nu werden midden onder de boomen ongeveer 500 kleine
tenten of huisjes opgerigt, welke men aan de speculateurs
verhuurde. Zoo lang de begoocheling duurde, trok de Prins
DE CARIGNA1S eene allergeweldigste winst uit deze iairi,,ting.
Elke tent werd tegen vijfhonderd livres in de maand ver
dit een maandelijksch inkomen van ten-hurd,zoatem
minste 250,000 livres verschafte.
Te dezer tijd was LAW, de nieuwe rLUTUS, eensklaps de
magtigste man van geheel het Koningrijk geworden, De
voorzalen van den Regent stonden ledig. Pairs, Regters,
Bisschoppen verdrongen elkander in het heitel van Soissons;
officieren der land- en der zeemagt, dames van hoogen rang
en afkomst, kortom elk, wien geboorte of ambt bet regt gaf
ten hove te Verschijnen, was in LAW'S antichambres te vinden, en bedelde om een aandeel aan zijne Oostindi.sche aktiën. LAW vond zich zoodanig geprangd, dat hij niet in
staat was, het tiende deel der genen, die aandcelioaders
wilden worden, te ontvangen; en nu werd alles, wat vol
schranderheid aan de hand kan geven, gebruikt,-hardingof
om toegang tot hem te bekomen. Pairs des rijks, die het
eene beleediging hunner waardigheid geacht zonden heb
wanneer de Regent hen een half uur had laten wach--ben,
ten, getroostten zich, zes uren lang de toevallige geiegenheid te verbeiden, om den Heer LAW te zien. Do belaachelijkste listen werden in het werk gesteld, om bij hem binnen te sluipen. Zekere dame, die verscheidene dagen lang
vergeefsche pogingen had aangewend om hem te spreken,
gaf eindelijk, in wanhoop, het ocgmerk op, om hem in zijn
eigen huis te zien, en beval nu aan haren koetsier, om,
wanneer hij haar in hare koets rondreed, naauwkeurig op
te letten, of hij ook die van den Heer LAW zag aankomen ;
in dat geval moest hij de koets tegen Genen paal of steen
aanrijden en onderstboven werpen. De koetsier beloofde te
zullen gehoorzamen, en drie dagen lang reed de dame onopP
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houdelijk in de stad rond, terwijl zij in haar hart om de
gelegenheid smeekte van omgeworpen te kunnen worden.
Eindelijk ziet zij den Heer LAw aankomen, trekt aan de
koetskoord, en roept haren koetsier toe: »Nu werp ons
om ! om Godswil werp ons om !" De koetsier reed tegen
eenen straatpaal, de koets viel om, de dame gilde, en LAW,
die het ongeluk had zien gebeuren, schoot toe om te helpen. De looze dame werd naar het hotel van Soissons gefragt, waar zij geraden vond, van haren schrik te bekomen,
en, nadat zij den Heere LAW om verschooning gevraagd had ,
hare list bekende. LAW lachte, en schreef de dame op zijne
boeken in, als koopster van een aantal Oostindische stocks.
Somwijlen steeg de prijs der aktiën, in weinige uren, tien
tot twintig percent, en vele lieden uit de geringere volks
morgens arm waren opgestaan, gingen-klasen,di
schatrijk naar bed. Een houder van een groot aantal aktiën, ziek geworden zijnde, zond zijnen knecht, om hon
elke voor achtduizend livres, (dit na--dervijftgzln,
melijk was op dat oogenblik derzelver prijs) te gaan verkoopen. De bediende ging; maar, toen hij in den tuin van het
hotel van Soissons aankwam, bevond hij, dat zij tot tien
gerezen waren. Het verschil van 2000 livres-duizenlvrs
per aktie, hetgeen over 150 aktiën 300,000 livres uitmaakte,
stak hij bedaardelijk in zijn eigen zak, bragt het overschot
aan zijnen heer, en was nog dien zelfden dag op reis naar
buitenslands. LAW'S koetsier had in korten tijd zoo veel
geld verdiend, dat bij zelf koets en paarden houden kon,
en verlangde derhalve zijn afscheid. L A w had genegenheid
voor den`man; hij verzocht hem alzoo, om hem, als eene
vriendelijkheid, eenen plaatsvervanger te willen aanbevelen,
die even bekwaam in zijn vak was, als hij hem steeds gevonden had. De koetsier beloofde het, en bragt des avonds
twee zijner gewezene kameraden bij den Heer LAW, hem
verzoekende een van beiden te kiezen, onder bijvoeging dat
hij zelf dan den anderen nemen zou.
Een tijdlang, dat is. te zeggen zoo Iang het krediet der
nieuwe bank duurde, werd daardoor aan den handel
eene veerkracht bijgezet, die noodwendig voordeelig op denzelven werkte. Vooral te Pars deed zich deze gunstige
invloed gevoelen. Vreemdelingen trokken hoopswijs naar die
hoofdstad, en beijverden zich niet alleen om geld te verdienen, maar ook om het te verteren. De Hertogin vAiz OR-

EN DESZELPS PLANS.

207

moeder van den Regent, berekende de vermeerdering der Parijsehe bevolking, door het toestroomen van
vreemdelingen uit alle oorden der wereld te weeg gebragt,
op 305,000 zielen. De eigenaars van huizen waren genood
voor de genen, die bij hen hunnen intrek namen,-zakt,
bedden op zolders, in keukens, ja zelfs in stallen te doen,
opslaan, en de stad was zoo vol met koetsen en ander rij
dat men in de grootste straten slechts stapvoets durfde-tuig,
rijden, uit vrees van om te slaan. De weefgetouwen werkten
met ongehoorde vlijt, om kant, zijden stoffen, laken en fluweel te vervaardigen, welk alles, met papierengeld betaald,
vierdubbel in prijs steeg. Even als al het overige werden
de levensmiddelen duurder; brood, vleeseh en groenten werden tegen hoogere prijzen, dan ooit te voren, verkocht,
en de arbeidsloonen rezen in dezelfde verhouding. De handwerker, wiens dagloon te voren vijftien sons bedroeg, kon
er thans zestig verdienen. Overal werden nieuwe huizen
gebouwd; eene bedriegelijke welvaart wierp haren schijn-.
glans over geheel het land, en verblindde de oogen der
natie in zulk eerie mate, dat niemand de donkere wolk gewaar werd, die den maar al te spoedig losbarstenden storm
verkondigde.
LAW zelf , wiens tooverstaf eene zoo verrassende verandering te weeg gebragt had, had natuurlijkerwijs zijn deel
aan den algemeenen voorspoed. De hoogste Adel van het
Hof maakte zijn hof bij de vrouw en dochter van den financier, en erfzonen uit Hertoglijke, ja vorstelijke huizen
dongen naar eene verbinding met deze laatste. LAW kocht
twee prachtige heerlijkheden in verschillende deelen van
Frankrijk, en trad met de familie des Hertogs VA N SALLY
in onderhandeling wegens aankoop van het Markiezaat van
.Rosny. Daar zijne godsdienstige belijdenis hem bij zijne bevordering tot staatsambten in den weg stond, beloofde de
Regent hem de plaats van Controleur-generaal der Finantiën,
onder de voorwaarde dat hij tot het katholijk geloof zou
overgaan. L A w, die even zoo weinig ware Godsdienst had
als ieder ander speler van beroep, gaf volvaardig zijne toestemming, en werd door den Abbé BE T E n C I N, in de hoofd
Melun, onder eenen ontzettenden toevloed van-kervan
menschen, plegtig in den schoot der katholijke kerk opgenomen. Den volgenden dag koos men hem reeds tot kerk
kerspel van St. Bock, bij welke gelegen -verzog-inht
P2
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heid hij aan die kerk vijfmaal honderdduizend livres ten ge-schenke gaf. Doch zijne steeds in het groote loopende bewijzen van liefdadigheid waren niet altijd van zoo veel uiterlijk praalvertoon verzeld. Ook in het geheim schonk hij
aanzienlijke sommen weg, en het ongeluk smeekte bij hem
nimmer vergeefs om hulp. Te dier tijd bezat hij verreweg
den meesten invloed in den Staat. De Hertog VAN O RLEA I
stelde zoo veel vertrouwen op zijne schranderheid en op den
goeden uitslag zijner plans, dat hij hem bij elke aangelegen..
Neid van gewigt raadpleegde. Zijne fortuin maakte hem
volstrekt niet hoovaardig; hij bleef dezelfde eenvoudige,
minzame, verstandige man, die hij in zijne vroegere beperkte omstandigheden geweest was.
Natuurlijk is het, dat LAW, de bewerker van de fortuin
zoo veler menschen, door de ligt beweegbare bevolking van
Parijs bijna vergood werd. Geen Monarch is immer meer
gevleid geworden dan hij. Alle dichters en geletterden van
ondergeschikten rang overstelpten hem met wierook. Zij
noemden hem den Heiland des lands, den Beschermgod van
Frankrijk; vernuft schitterde in elk zijner woorden, goed
straalde uit eiken zijner blikken, en wijsheid kenmerkte-heid
elke zijner daden! De stroom van menschen, die zijn rij
overal verzelden, was zoo groot, dat de Regent hem-tuig
een vast eskorte van ruiters toewees, bestemd om hem,
wanneer hij uitreed, den weg te banen.
(Het vervolg en slot hierna.)

ALGEREELE 01IWENTELI$G IN DEN AKKERBOA«.

O

dder dezen vrij revolutionair klinkenden titel deelt het
sedert 1839 te Pars verschijnende tijdschrift la Phalange
een door de Heeren en. PAILLARD en BERNARD, geachte
burgers van Brest, geleverd berigt mede, hetwelk, zoo de
daarin opgegevene zaken door verdere proefnemingen slechts
eenigermate bekrachtigd wierden, inderdaad eenen volslagen
ommekeer der tegenwoordige wijze van akkerbouw ten gevolge zou hebben; want men beweert niets geringers, dan
eenen rijken oogst te kunnen verkrijgen zonder ploegen,
zonder mesten, zonder wieden, en nog daarenboven op
slechten grond; de halm zou daarbij eene nooit geziene
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hoogte en dikte bekomen, en de aar in dezelfde evenredig
ontwikkeld zijn. Het volgende is de zakelijke inhoud-heid
van dit zonderlinge opstel:
Terwijl onze akkerbouw drijvende landgenooten in het gebrek aan toereikende mestspecie den wezenlijksten hinderpaal tegen de verbetering van den landbouw meenen te zien,
en hunne ioornaamste pogingen op de wegneming van dit
beletsel gerigt heeft, zijn wij door den grondregel van onzen leermeester, (F e U R I E R) » dat de werkzaamheid der natuur tot de bekende door menschen betredene wegen niet
beperkt is, en dat men, waar zulks gepast is, een' anderen, van deze middelen afwijkenden weg behoort in te
slaan," bij onze nasporingen in eene andere rig tin; geleid
geworden. Wij sloegen de natuurlijke voortplanting der gewassen gade, en bevonden, dat zij, aan zichzelve over gelaten, heerlijk gedijen. Juist die landen, waar de vernielende
hand van den mensch nog niet doorgedrongen is, zijn door
den weelderigsten plantengroei in rijken overvloed bedekt;
naauwelijks echter heeft de mensch er zich genesteld, of
hij houwt neder, brandt, plondert en doorwoelt den grond,
om op deze wijs de voedende deelen der overblijfsels van
vroegere planten voor die, waaraan hij de voorkeur geeft,
beter geschilct'te maken. En wanneer alsdan deze door hem
aangekweekte planten tot rijpheid gekomen zijn, raapt hij
ze weg, en begint zijne gronddmwoeling van voren af aan ,
tot dat eindelijk de geheel uitgeputte bodem hem te leur
stelt, en de mensch verder trekt, om zijne vernieling over
de geheele aarde uit te breiden. Somwijlen, wel is waar,
verzamelt hij de overblijfsels van zijn vandalismus, en brengt
ze, alles door elkander mengende, op eereen hoop, om dezelve aldus den grond weder in te lijven, aan welken zij
in het geheel niet uit hunne natuurlijke orde ontrukt hadden moeten worden. Maar ook deze handelwijs is gebrek
doordien de te ver gedreven verrotting bijna het ge--kig,
heele gehalte der in de mestspecie aanwezige krachten ,
welke de ontkieming bevorderen moeten, vernielt; waarom
dan ook eene overgroote hoeveelheid mest vereischt wordt,
en desniettemin een daarmede in geene evenredigheid staande, meestal karige oogst verkregen wordt. Toen wij nu
verder gadesloegen, hoe iedere plant, nadat zij hare volle
ontwikkeling bereikt en hare vrucht tot rijpheid ge--dige
brags heeft, deze laatste ter aarde laat vallen, en haar dan
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bedekt en beschermt, hetzij nu alleen met haar loof, of,
is zij eene jaarsplant, met haren geheelen stengel, om op
deze wijs als 't ware het plantenei uit te broeden, zoo
kwamen wij er eindelijk toe, om, als leiddraad onzer proeven, de volgende grondstellingen aan te nemen: 10. Elk
gewas vereischt eene eigenaardige mestspecie, en deze is
geene andere dan die harer eigene overblijfsels. 2Q. De
grond, in den eigenlijken zin van het woord, of de onvruchtbare aarde, dient aan het gewas alleen tot steunpunt;
het groeit en ontwikkelt zich dus , even als het dier, slechts
door de werking van lucht, water, licht en warmte, doch
zulks in verhoudingen, welke naar den aard van deszel£s
wezen en naar de plaats, welke het bestemd is op den aardbol in te nemen, verscheiden zijn. Daar nu de verschillende
soorten van granen onder alle planten diegene zijn, welker
aanbouw, althans voor het tegenwoordige, van het meeste
gewigt is, zoo hebben wij ook met dezen het eerst onze
proeven begonnen. Wij ondernamen onze zaaijing in October van het laatstverloopen jaar. Op een roggeveld had men
daartoe eene oppervlakte van ongeveer honderd vierkante
voeten aan ons afgestaan; en, zoo ongeploegd en ongemest
als dit plekje was, en niettegenstaande het, naar het oor
landlieden, voor het telen van tarwe veel te slecht-delr
geacht werd, bezaaiden wij het met dit graan, hetwelk wij
echter, omtrent een duim hoog, met stroo bedekten. Daar
hadden wij, in eenen tuin, welks grond zoo slecht-enbov
immer mogelijk en in vele jaren niet bemest was, eene vierkante plek zoodanig vastgestampt, dat zij als 't ware tot
een' dorschvloer geworden was. Ook hier zaaiden wij onze
tarwe, en bedekten dezelve, op de wijs als boven gezegd
is, met stroo. En, om eindelijk het treffendste bewijs te
leveren, dat de grond blootelijk het steunpunt der planten
is, legden wij twintig graankorrels op eene vensterruit, en
bedekten ze mede, als boven, met stroo. Niet lang duurde
het ook, of de ontkieming vertoonde zich, en wel onder
de gunstigste teekenen. De winter was, voor onze landstreek, zeer streng. De blootliggende aarde bevroor tot
eene vaste korst van zes duim diepte, zoodat vele planten
verloren gingen; onder ons stroo daarentegen bevroor de
grond niet, maar bleef los en rul. Ook had ons gezaaide
niet geleden. In het voorjaar heerschte eerie aanhoudende
droogte; maar, terwijl al liet omliggende land versmachtte,
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wiesen onze halmen welig voort, iets hetwelk zij eenig en
alleen aan het stroo te danken hadden, dat dezelve vochtig
hield. Zoo hebben wij dan een' der heerlijkste oogsten gewonnen: sommige halmen bereikten eene hoogte van zes
voet en droegen aren met 50, 60, ja zelfs 82 welgevoede
korrels. Zij verwekten de bewondering van vele nieuwsgierigen; maar hetgeen wel inzonderheid de verbazing van
dezen gaande maakte, was ons graan op de glasruit: het
kwam een' ieder als iets wonderdadigs voor, dat zoo, zonder het geringste aarddeeltje en zonder eenige begieting hoegenaamd , de aren even zoo schoon en even zoo rijkelijk
voorzien, als op den akker gegroeide, zich vertoonden. Dit
is de uitkomst onzer eerste, maar reeds volstrekt afdoende
proefneming, bevestigd door lieden, die daarvan ooggetuigen, en onder welke verscheidene leden der Maatschappij
van Landbouw geweest zijn, die nu ook van hunnen kant
proeven zullen nemen. Opmerkelijk is het, dat ons graan
slechts korte wortels, ongeveer in de gedaante van eenen
voet, had ; hetgeen volkomen met de bevinding van RAS PA IL
overeenkomt, die waargenomen heeft, dat juist de krach
planten de minst ruige wortels hebben, daar zij hunne-tigse
kracht niet verstrooijen, maar dezelve geheel en al op het
ligchaam der plant doen werken. Onder het stroo scheen
voorts elke kiem van onkruid verstikt te zijn. — Uit het
hier boven verhaalde volgt nu, dat bij onze wijs van handelen alle ploegen, mesten, eggen, wieden, maaijen en dorschen, kortom de gansche massa van het thans vereischte
moeijelijke boerenwerk wegvalt, en in de plaats van hetzelve
eene reeks van verrigtingen komen, die, om zoo te spreken, al spelende waargenomen kunnen worden. De aren
worden, zoo hoog mogelijk, met een snoeimes of met eene
schaar van de halmen gesneden en in een voorschoot gezameld, vervolgens met hulp van een daartoe geschikt werk
laatstelijk doorgezift, om de schoonste-tuigedop,n
voür zaaikoren te kunnen bewaren. De stoppels knakt men
op den grond neder, zonder ze uit te trekken, en het zaaijen
bestaat eenvoudig daarin, dat men de korrels op het stroo
strooit, en, door ligte slagen op hetzelve, er door heen op
den grond doet glijden, waarna men het overige aan de natuur overlaat. Zal het nu wel noodig zijn, op de aanzien
besparing aan tijd, arbeid en geld opmerkzaam te ma--lijke
ken, welke het gevolg dezer nieuwe wijs van behandeling
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zijn zal ? Maar hiertoe bepaalt zich haar invloed nog niet ;
integendeel is het waarschijnlijk, dat zij ook de weêrsverhoudingen op eene voordeelige wijs veranderen zal. Want,
even gelijk het aan geenen twijfel meer onderhevig is, dat
het uitroeijen der bosschen op onze bergen eene hoofdoor
tegenwoordige weêrsverwarringen, van-zakisvnlde
overstroomingen enz. , zoo brengt misschien de thans in zwang
zijnde wijs van akkerbouw hiertoe mede niet weinig bij. Van
de nachtevening in den herfst tot op die der lente ligt de
oppervlakte der aarde genoegzaam naakt; alle spoor van plantengroei, de kleinste stroohalm, de onbeduidendste stoppel,
alles is door den ploeg en 'smenschen hand bedolven of weg
geworden. Op deze wijs van haar deksel ontbloot,-gevord
kan de aarde zich niet meer tegen den vermogenden invloed
der lucht beschermen, welker onophoudelijke werking haar
van alle warmte en vocht berooft. De dus met vocht vervulde lucht werkt nu van haren kant weder op den dampkring terug; en vanhier het onordelijke in de weêrsgesteldheid, dat juist in dezen tusschentijd het meest ontwaard
wordt, en meer dan men wel denkt, invloed oefent op onze
gezondheid.

DE SPION.

Verhaal.

D e gevaren, waaraan een spion blootstaat, die de bewe-

gingen van eenen vreemden vijand gadeslaat en diens leger
binnensluipt, kunnen niet in vergelijking worden ge -kamp
verspieder bij burgeroorlogen. Bij de-bragtmedivn
kans, om door dezen of genen vnoegeren bekende of vriend
te worden herkend, voegt zich de moeijelijkheid, om menschen te misleiden van hetzelfde land, van dezelfde gewoonten, dezelfde taal sprekende, en die gereed zijn, om de
minste strijdigheid in woorden of daden als eene oorzaak van
argwaan te beschouwen. Er worden intusschen altijd lieden
gevonden, die voor goud, of ook uit geestdrift voor hunne
zaak, alle gevaren willen trotseren, om berigten in te winnen of over te brengen.
Gedurende den woesten oorlog tusschen de Carlisten en
Christino's hadden er vele opmerkelijke gevallen plaats, ten
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gevolge van de groote uitbreiding, die men aan het stelsel
van verspieding had weten te geven. De voorstanders van
Don CAR LOS hadden in dit opzigt het voordeel aan hunne
zijde, althans in de Baskische provincién; want daar speelden de landlieden, ijveraars voor de zaak van den Pretendent, vrijwillig de rol van verspieders, of bragten berigten
over door de streken, die de vijand bezet hield. Begaf er
een zich op weg, op dien snellen draf, dien deze vlugge
bergbewoners schier even lang kunnen volhouden, als de
bewoners der vlakte hunnen bedaarden stap, en was hij ver
gaf hij zijne depèche of welligt zijne mondelinge-moeid,z
boodschap over aan den eersten schranderen en vluggen boer,
dien hij ontmoette, en zoo ging het van hand tot hand, tot
dat het berigt was overgebragt. Zonderlinge middelen werden somtijds gebezigd, om eenen brief te verbergen, in geval de bode door den vijand werd aangehouden. Gelijk de
oude man, door S AN CHO PANZA veroordeeld, het geld van
zijnen buurman in zijnen stok had verborgen, zoo werden
depèches somtijds gestoken in stokken, die daartoe waren
uitgehoold; maar dit was eene list, die oud was en ligtelijk
werd ontdekt. Een stuk brood in den zak van eenen boer
baarde niet ligt vermoeden, en toch was in dat brood dikwijls een stukje papier gebakken, dat, zoo het gevonden
werd, den overbrenger het leven zonde hebben gekost. Een
piket van Christino's patrouilleerde door Navarre, en hield
in den schemeravond eenen boer staande. Na vele 'fragen,
waarop de man voldoende antwoorden gaf, liet men zijnen
persoon naauwkeurig doorzoeken. Een half dozijn dollars
waren er in den wollen gordel, dien hij om het lijf droeg,
en, deze in zijne hand nemende, bood hij ze demoedig den
onderofficier aan , die de afdeeling commandeerde. A No somos
ladrones," was liet toornige antwoord. »Wij zijn geen roovers; behoud uw geld." De man zette zijnen togt voort,
en gaf, drie uren later, een klein, dun papiertje in handen
van eenen Generaal der Carlisten. liet had verborgen gezeten in een van de geldstukken , die de officier van de
Christino's had geweigerd.
De lieden, die als spionnen dienden, waren doorgaans,
maar niet altijd, boeren of muildierdrijvers. Somtijds keerden soldaten, die tot den vijand waren overgeloopen, onder
voorwendsel van afval van de partij, die zij hadden verlaten,
na eenige dagen of weken tot hunne vorige gelederen teru
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met al de berigten, die zij hadden weten in te winnen. Niet
zelden voegde zich eene armoedige bedelaarster met een kind
op den arm bij het optrekkende leger, en trok eenige uren
met de krijgslieden voort, nu eens pratende met de soldaten,
dan weder luisterende naar hunne onderlinge gesprekken.
Bij het overtrekken van een water of een' hollen weg verdween zij, zonder dat iemand opmerkte, wanneer of in welke
rigting zij vertrok; en zelfs als zij bespeurden, dat de vijand, dien zij gingen aanvallen, verdwenen was, of als zij
zelve des nachts in hun bivouac werden aangetast, dan dacht
er naauwe]ijks iemand aan, om het onheil toe te schrijven
aan de berigten, door de bedelares overgebragt.
Op eenen schoonen herfstmorgen tegen het einde van bet
jaar 183 . had er op een veld, omstreeks een geweerschot
verwijderd van een gehucht van Noord-Alava, een tooneel
plaats, dat de aanschouwers een treurig belang inboezemde.
Verscheidene kompagniën voetvolk en eenige ruiterij stonden
daar geschaard; hunne Baskische mutsen, die de officieren
zoo wel als de soldaten droegen, deden hen als Carlistische
troepen kennen. Een twintig schreden voor het front was
een officier te paard, wiens rijk geborduurde opslagen toonden, dat hij een' hoogen rang bekleedde, in gesprek met
anderen van minderen graad. Op eenen korten afstand van
die groep, bewaakt door eene wacht, stond een jongman,
in de uniform van een' kavall&ieöfficier, en wat meer op
den achtergrond waren onderscheidene vrouwen en mannen
bijeenverzameld in burger- en boerenkleeding.
•VALENTINO ROJASI" riep de Generaal.
De wacht, die den gevangene omringde, opende hare gelederen, en de jonge officier, tot op weinige schreden den
opperbevelhebber naderende, bleef daar staan en groette
eerbiedig.
»VALENTING ROJAS, gij hebt u schuldig gemaakt aan
zwaar pligtverzuim , doordien gij uw piket den vorigen nacht,
door gebrek aan behoorlijke waakzaamheid, hebt laten overvallen. De krijgsraad heeft u ter dood veroordeeld, maar
niet zonder u aan de goedertierenheid van den opperbevel
aan te bevelen, om uwen beproefden moed en ijver-hebr
voor de goede zaak. Ik heb ook de diensten van uwen dapperen vader niet vergeten, die gevallen is aan de zijde van
den onsterfelijken Z U M A L A c A R R E G U Y. Uwe fout moet intusschen geboet worden, en zoo ik u, uit kracht van zijner
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11lajesteits volmagt, genade schenk, zoo geschiedt dit op
ééne voorwaarde." En den gevangene toewenkende, oen
nader bij te treden, boog hij zich tot hem neder en sprak
Benige woorden op een' zachten toon. Eene sterke uitdruk
afkeer vertoonde zich op het bevallige gelaat van-kingva
den jeugdigen krijgsman.
.Uwe Excellentie sprak van mijnen vader en zijnen roemrijken dood. Ik zou weinig eer aan zijne nagedachtenis bewijzen, indien ik het leven aannam op de voorwaarden, die
gij mij aanbiedt."
.Er steekt geen schande in, zijnen Koning te dienen, op
welke wijze dan ook," zeide de Generaal op strengen toon.
De keus staat aan u: dat, of cuatro tiros."
»De laatsten dan," hernam de jonge man halsstarrig.
Laat een peloton zich gereed maken om te vuren," zeide
de Generaal, op haastigen, ontevreden toon, tegen een' zijner adjudanten.
Een doordringende schreeuw liet zich op dit oogenblik
hooren; men zag beweging onder de toeschouwers, en een
jong en schoon meisje met loshangende haren scheurde zich
los van degenen, die haar poogden te weêrhouden, en, op
den gevangene toeloopende, viel zij bezwijmende in zijne
armen.
a Todavia es tiempo ! Nog is het tijd !" zeide de Generaal, zich tot noJss wendende. «Arme noaERES!" voegde
hij er bij, een blik van medelijden slaande op het bewuste
-Ioze
meisje, dat de jonge man ondersteunde.
HO J A s was doodelijk bleek, en de spieren van zijn gezigt
waren in vreeselijke spanning. Hij zag met strakke oogen
op het bevallige meisje, dat hij nu aan de zorg der vrouwen
had overgegeven, die alle pogingen aanwendden om haar
weder bij te brengen. Op dit oogenblik opende zij half hare
oogen en uitte met eene zwakke stem het woord: »V,&zENTINO! "

Ik neem uw aanbod a an !" riep de gevangene.
Tien minuten later waren de troepen naar hunne kwartieren teruggekeerd, en R O J A s had eene geheime zamen komst met den Generaal, die het bevel voerde over het
leger in Alava.
Het klooster van Santa Domingo te Vittoria, digt bij do
Bilbao-poort van die stad gelegen, is in den laatsten tijd,
even als vele andere gebouwen van die soort in het noorden
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van Spanje, gebruikt tot barakken voor te troepen. Het
was gedurende het heetste gedeelte van den Carlistischen
oorlog, dat het uitgebreide voorportaal bij den hoofdingang
van het klooster op Benen Octoberavond door een groot vuur
werd verlicht, hetgeen ook den breeden gang gedeeltelijk
bescheen, die naar het inwendige van het gebouw leidde,
zoodat de vochtige muren in den helderen gloed flikkerden.
De taptoe had nog niet geslagen, en behalve de soldaten
van de wacht, zat een aantal krijgslieden van de Koningin
rondom het vuur, wachtende op het gewone toeken, oni
zich naar hunne stroomatrassen te begeven, en zich intusschen met zingen, lagchen en praten bezig houdende, zoodat er een heidensch leven in het vertrek was. Het was gedurende een oogenblik van stilzwijgen, dat eene kleine Opening in den kring gevuld werd door een persoon, die binnensloop, zich zoo smal mogelijk makende. Ilij stak zijne
handen over liet vuur uit, en, staarde met ziellooze blikken
in hetzelve, alsof hij niet begreep, dat hij hier ongenoodigd
was, en alsof hij de soldaten niet eens bemerkte. Het was
een jongeling van ongeveer twintig jaren, wiens gelaat, van
eene zeer bruine tint, geheel zonder eenige uitdrukking
was, door het altijd half openstaan van den mond, en door
de wijze, waarop zijn haar over zijn voorhoofd was gestreken, zoo laag, dat het hem bijna over de oogen hing. Zijne
kleeding bestond uit een buis en broek van het grove bruine
laken, dat de Alavezer landlieden zelve van de ruwe wol
hunner schapen vervaardigen; een breedgerande grijze hoed,
geheel achter op het hoofd geplaatst, gaf aan zijn geheele
voorkomen nog meer eene uitdrukking van wezenloosheid.
» Caremnba!" riep een vrolijke korporaal, die, te oordeelen naar het gelach, dat zijne minste woorden vergezelde,
de grappenmaker van het gezelschap was. » Que hoy aqui?
Wien hebben wij hier, en van waar komt hij ? Ilij is zeker
ten minste de alcalde van eene Biscaische stad. Kijk zijn
verstandig gezigt eens, en hoe deftig hij zijn' tombrero
draagt!"
Deze spotternij werd door vele dergelijke van de soldaten
gevolgd, die voor het grootste deel Castilianen waren, en
eene behoorlijke mate van verachting voelden voor alles,
wat Baskisch was.
. Vainos! Caniarado," zei de een, ziende dat de vreemdeling deed, alsof hij de spotternijen, waartoe hij aanleiding
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gaf, niet hoorde, =gij hebt plaats genomen aan ons vuur,
zonder ons zelfs permissie te vragen. Het minste, wat gij
doen kunt, is ons zeggen, wie gij zijt."
De boer gaf geen antwoord, en de soldaat, die hem aan
vergramd over zijn stijfhoofdig stilzwijgen, maakte-sprak,
zich gereed, om hem uit zijne gevoelloosheid op te wekken
op eene wijze, die meer krachtig dan aangenaam dreigde te
worden. Zijne bajonet uithalende, stak hij de punt in den
zoom van het wambuis van den boer. Maar naauwelijks was
het wapen door het laken heengedrongen, of de Biscaijer
keerde zich plotseling om, en in een oogenblik was de aan
ontwapend en lag aan de voeten van zijnen wederpar -valer
soldaten drongen vooruit, om hunnen makker te-tijder.D
helpen; maar de vreemdeling wierp de bajonet wegen barstte
los in een' stroom van die zonderlinge, onbestemde geluiden,
die de doofstommen uitstooten in hunne vruchtelooze pogingen, om toorn of andere geweldige hartstogten uit te
drukken.
»Es mudo! Bij is stom!" riepen de soldaten, hunnen
makker terughoudende, die opgestaan was, en, de bajonet
grijpende, gereed scheen om zijne nederlaag te wreken.
Zij begonnen nu met den stommen boer een gesprek door
middel van teekenen en gebaren, die hij echter niet vlug
scheen te begrijpen, en weldra bleek het duidelijk, dat de
ongelukkige bijna geheel onnoozel was.
Men hoorde nu het geraas van trommels en de schelle en
toch welluidende toonen van hoornen ; soldaten stroomden
de barakken binnen, en zij, die de wacht hadden, schikten
zich zoo gemakkelijk mogelijk, ten einde nog een oogenblik
rust te genieten, vóór dat het hunne beurt was, om op
schildwacht te staan. De inudo bleef nog een tijdlang boven
het uitgedoofde vuur hangen, maar slenterde ten laatste
waggelende heen, zeker om hier of daar een zachter bed te
zoeken, dan wat de steenen van liet portaal hem aanboden.
Den volgenden dag echter keerde hij terug, en dagen ach
hij lange en menigvuldige bezoeken aan dc ba -ternbag
soldaten vermaakten zich met zijne lompe ge--raken.D
baren en poogden door teekenen met hem te spreken, en
eindelijk werden zij zoo gewoon aan zijn bijzijn, dat hij hunne
toegenegenheid begon te deelen met den hond van het regement, G a A N U d A , een schrander dier, altijd gereed om voor
de Koningin op te zitten en voor Don CARLOS te brommen,
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en die daarenboven voor de zaak der eerste geleden had en
in eene schermutseling onlangs door een schampschot was
gewond. Doch de stomme bepaalde zich niet in zijne bezoeken tot het klooster, ofschoon hij dit tot zijn hoofdkwartier
scheen te kiezen. Gedurende den dag zwierf hij van de eene
barak naar do andere, en gaf stof tot vermaak aan de sol
zich door de kleinste omstandigheid laten aflei--daten,i
den, welke de eentoonigheid van hun leven afwisselt; en
ten laatste was el mudo de Santa Domingo aan het garni
goed bekend, als de Gouverneur zelf van de stad.-zoenv
De maand December was koud en winterachtig begonnen,
en, met uitzondering van kleine verkenningen of togten ter
fouragering, schenen de militaire operatiën een tijdlang geschorst te zullen blijven. Op zekeren avond evenwel werd
er aan de troepen, die in het St. Domingo - klooster waren
gelegerd, bevel gegeven, om zich gereed te houden, ten
einde den volgenden morgen vroeg te marcheren, en het
gerucht verspreidde zich, dat een post of een konvooi van
den vijand moest worden verrast. Kort daarna kwamen ver
officieren in de barakken, en, na zich overtuigd-scheidn
te hebben dat alles voor den togt gereed was, bleven zij een
oogenblik bij het wachtvuur en staken hunne eigaren op.
A Wij villen een beter vuur hebben dan dit, om ons bij te
warmen, vóór dat het twaalf uren later is," zei een jonge
luitenant, met de voeten stampende, om meer warmte te
krijgen, dan het rookende groene hout opleverde.
n Maar zeg eens," zei een ander, A hoe ver is die kruidmolen? Ik herinner mij niet, dat ik dien ooit gezien heb
bij onze vroegere uitvallen."
=Hij ligt niet aan den grooten weg, maar is niet meer dan
vijf of zes mijlen van Vittoria verwijderd. De wegen zijn
goed, dank zij het vriezend weder; en als wij vroeg optrekken, dan kunnen wij daar komen, den boel in de lucht
laten springen, en ten een ure in den namiddag vóór ons
puchero terug zijn."
Stil !" zeide een oude kapitein met dikke grijze knevels.
» Gij weet niet, wie ons zou kunnen beluisteren; en schoon
de poorten gesloten zijn, zoo zegt men, dat er Carlisten in
Vittoria zijn, die door lichten en andere seinen met den
vijand gemeenschap houden."
» Kom, kom !" hernam de jonge officier, die het eerst had
gesproken, »gij zijt al te voorzigtig, mi capitan! Daar is
^
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hier niemand in den omtrek, dan de soldaten van de wacht
en die ongelukkige onnoozele doofstomme."
» Muren hebben somtijds ooren," hernam de kapitein. n In
allen gevalle, alle onze geheime expeditién in de laatste
twee maanden zijn mislukt. Of onze spionnen zijn hun loon
niet waard, of er is verraad binnen de muren. Maar het
wordt laat, en dus buenas noches, Signores!"
» Buenas noches! Buenas noches !" En de officieren verspreidden zich in verschillende rig tingen naar hunne ver
-blijven.
Naauwelijks zweeg het geluid hunner voetstappen, toen
uit de verwarde menigte van gedaanten, die rondom het
vuur lagen, een hoofd zich ophief, en de zwarte oogen van
den mudo scherp rondzagen van onder het digte haar, dat
hem overschaduwde. De schildwacht stond met den rug
naar hem gekeerd en leunde op zijn geweer, ongetwijfeld
met ongeduld wachtende, dat hij van zijnen vervelenden
post zon worden afgelost, die dubbel onaangenaam was bij
de koude van den avond. Met stille schreden sloop de mudo
in de schaduw van den kloostermuur voort in de rigting van
de vestingwallen, die in dien tijd in een' jammerlijken toestand waren. De duisternis stelde hem in staat, om op een'
korten afstand meer dan één schildwacht voorbij te gaan, en
onbemerkt te komen op eene plaats, waar de niet hooge
aarden wal gemakkelijk toeliet buiten de stad te geraken.
De mudo liet zich zachtjes in de ondiepe gracht zakken, en,
tegen den anderen oever weder opklimmende, verdween hij
in de donkerheid.
(Het vervolg en slot hiena.)

ONGEHUICIIELDE VERKLARING.

1 oen de Pruissische troepen tot den eersten Silezischen
oorlog te veld trokken, wilde men de spreuk: » Voor God
en Vaderland," in de vanen plaatsen; de Koning echter beval de vermelding van God daaruit weg te laten, zeggende,
dat men den naam van het Opperwezen niet aldus in bloot
menschelijke geschillen mengen moest; de oorlog werd om
eene provincie gevoerd, niet om de Godsdienst."
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eker meisje werd tot een huwelijk gedwongen. Toen nu
de geestelijke haar voor het altaar afvroeg, of zij bewilligde haren bruidegom tot man te nemen , antwoordde zij
trouwhartig: » Waarlijk, Heer Pastoor, gij zijt de eerste,
die mij in deze zaak om mijne bewilliging vraagt."

DE OPREGTE GRAFZERK.

Menigmaal, en niet met onregt, zijn grafteekens en graf

onder de ergste vleijers geteld geworden; doch dat-zerkn
zij nu en dan ook opregt kunnen spreken, bewijst het op
een der kerkhoven van Londen gevonden wordende graf
van een achttienjarig meisje. De daarover opgerigte steen
zegt namelijk: » Zij stierf aan haar keurslijf."
VOORGANGER EN OPVOLGER.

D

e jonge, onkundige, naar _laatdunkende Ontvanger te W
werd van daar, waar hij in geenen deele bemind was, naar
elders verplaatst, en zei tot eenen inwoner van het stadje,
hetwelk hij verliet : A Nu hebt gijlieden wat gij wenseht ;
maar ik wed gij zult weldra zeggen, er is niets beters in
de plaats gekomen." — » Of dit bij ons het geval zal zijn,
moet de tijd leeren," hernam de ander; »maar dat de inwoners der plaats, waar gij komt, het zeggen zullen, wed
ik op mijne beurt."
DE PIT DER DINGEN.

I

n het vreemdenboek te Wartburg schreef een reiziger de
zinrijke spreuk: » In alles bemin ik slechts de pit der
zaak." De regte uitlegger kwam spoedig en schreef er
onder: » Gek, met u is goed kersen eten."
PUNTDIGRT.

. lk hul mij in mijn deugd," zegt Trijn.
Dat noem ik ligt gekleed te zijn !"
No. III. 1Vleng. reg. 3 van het Puntdicht op de laatste bladzijde leze men:
Let op: zoo zij dus overdrijft

M E N G E L W E R K.
HET GEWIGT DER BRONNEN IN DE GESCHIEDENIS, AANGETOOND
UIT EEN VERHAAL VAN APPIANUS BETREFFENDE DEN
ONDERGANG VAN K &RTHAGO. (*)

Door
H. C. MICHACLIS,

Lit. Dr.

Z

oo dikwijls het mij door eene of andere aanleiding gebeurt, om aan de voortreffelijkheid der geschiedenis herinnerd te worden, komen mij als van zelve die woorden van
CICERO in de gedachte, waarmede hij deze wetenschap
» een overblijvend getuige van weggaande geslachten , eene
fakkel voor de waarheid der gebeurtenissen , het leven der
herinnering, een gids voor onzen leeftijd, en een bode der
Die woorden toch schijverloopene eeuwen" noemt.
nen mij toe, in 't kort, de geheele voortreffelijkheid dier
wetenschap zaam te vatten en uit te drukken. En ik geloof, dat deze allen , wèl begrepen en in volle duidelijkheid doorzien , in staat zouden zijn , om, ook den voor de
geschiedenis geheel onverschilligen, tot belangstelling voor
deze wetenschap op te wekken, ja hem in ijver te doen
Ontvlammen.
Voor u, M. H. H. , zullen althans die woorden, ook
zonder nadere verklaring of uitweiding, voldoende zijn,
om uwe belangstelling voor mijn onderwerp van heden op
te wekken, wanneer ik u eene stelling, die voor de degelijke kennis der geschiedenis tot grondslag dient, door voorbeeld tracht op te helderen en aan te prijzen.
Verkeerde behandeling van onderwerp zou alleen die
aandacht weder kunnen doen verflaauwen of geheel uitdoo-

(+)

(*) Voorgedragen in het Gezelschap ; Oefening in Wetenschappen, te Haarlem.
(-j) C l c z a o, de Orat. II, IX.
ÁIENGELw.
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Pen. Hiertegen zal ik mijne beste pogingen aanwenden
maar hoop daarbij in de toegenegenheid en inschikkelijkheid
fnijner hoorders steun te zullen vinden.
Het is toch een algemeen erkend beginsel, hetwelk nog
onlangs door een vaderlandsch geleerde opzettelijk is bewezen (*), dat diegene, welke in het vak van geschiedenis
tot äe waarheid zoo na mogelijk wil doordringen , zich tot
de bronnen der gebeurde zaken moet wenden. En hoe
kan het anders, M. H. H.? Hoe toch zal men den waren
aard van dien broeden stroom der gebeurtenissen leeren
kennen , hoe zijne voor het oog niet te meten kracht , die
alle beletselen vernielt en verzwelgt, zich eenigzins kunnen
•erklareri, zonder tot die beken en kleine stroomen op te
klimmen, welke dien stortvloed vormen en voeden?
Tot die bronnen nu rekent men vooral de schrijvers, die
Mn of zoo na mogelijk aan den tijd der gebeurtenissen, en
in het-land, waar die te huis behooren, geleefd en dezelve
beschreven hebben. Dat dus zoodanige schrijvers boven
allen de aandacht verdienen van ieder, die tot de kennis
der geschiedenis nader wil doordringen, volgt uit het voor
als van'zelve. Dit nu wenschte ik, zoo mogelijk,-gande
op te helderen , door u eenige niet algemeen bekende stuk
mede te deelen, die eens der belangrijkste gebeurte--ken
niSsen uit de ongewijde geschiedenis, den ondergang van
Karthago, betreffen, zoo als die bij Arrlsxus, den oud
bewaard gebleven schrijver hiervan, nog gevonden-sten
worden. Bestond dit verhaal nog bij den beroemden P oL Y B I u s , die tijdgenoot van dien ondergang was, ik zou
niet twijfelen u dit mede te deelent maar zijne geschiede
zijn op die plaats geschonden, en hierdoor rijst het-nise
verhaal 'van A 1 PI A N us in waarde, daar het aan alles
blijkt, dat hij', zoo als veel, ook dit aart roLrEIus ontleend heeft. Mogt het mij gelukken, u door de eenvoudigheid, waarheid, màar tevens ook sehiltlerachtigheid, in
dit verhaal doorstralende, van de hooge waarde van der-

(*) Prof.
Athenaeum.
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gelijke gest`hiedbronnen te overtuigen! — Vooraf echter
zal het niet ongepast zijn , eenige hoofdpunten uit de drie
oorlogen der Romeinen met de Karthagers aan te stippen ,
om langs deze tot ons doel, iets uit dc beschrijving van
den ondergang van den staat, te komen.
Karthago, de volkplanting eener Phoenicische moederstad, werd door afkomst en ligging tot handeldrijven als
genoodigd. Zucht om dat verder uit te breiden deed
haar overal handelplaatsen stichten, en wijze staatkunde
der Karthagers wist die alle van zich afhankelijk te hou
waren bijna al de eilanden der Middellandsche-den.Zo
onder
hun
gebied; alleen Sicilié bleef lang het tooneel
zee
hunner vruchtelooze oorlogen met de inwoners. Een deel
van het eiland hadden zij eindelijk in, en zouden zich welligt ook van het overige meester gemaakt hebben, zoo de
Romeinsche wapenen niet tusschenbeiden gekomen waren.
Eene gelegenheid, om zich in de Siciliaansche zaken te
mengen, wordt den Romeinen aangeboden, en hun oorlogsmoed, die tot nog toe als eene vlam geheel Italië had
afgeweid, slaat naar Sicilie over. Daar barst de eerste
oorlog met Karthago uit. Het is een merkwaardig schouwspel in de geschiedenis, M. H. H., Rome, wel magtig
door de menigte en mogendheid harer bondgenooten, maar
zonder vloot en bijna onbekend met de zee, zich te zien
wagen tegen een volk , magtig te land en zonder weerga te
water, en, in weerwil daarvan, juist door zeeslagen zieh
de overwinning te zien verwerven. Ja, in onze dagen,
waarin een vorst zijn geheele leven zou noodig hebben,
om zijne zeemagt uit niets tot de hoogte eener groote zeemogendheid te doen opwassen , zou het ongeloofelijk zijn ,
dat een volk bijna zonder schepen in zestig dagen eene
vloot uitrust en den vijand verslaat, zoo als van de Romeinen gemeld wordt; doch dit wordt opgehelderd door aan
te merken, dal de kunst, om op zee te oorlogen, toen nog
zeer onvolmaakt was. Het waren meer landgevechten dan
zeeslagen. De vijandelijke schepen werden met haken
aaneengehecht en met bruggen tot een' vasten bodem ver
-bonde.
02
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In een dier gevechten streden 130,000 Romeinen tegen
).50,000 Karthagers. Uit den voorrang nu, dien de Romeinen te land hadden, laat zich hun voorspoed op zee
verklaren. Zeeslagen en Bene landing onder aanvoering
van den zoo bekenden REGULus, wiens geschiedenis nog
wel zoo misvormd schijnt te wezen , als volgens de ijdele
geruchten zijn ligchaam zonde geweest zijn , maken de
hoofdzaken des eersten Punischen oorlogs uit, die voor de
Romeinen met de aanwinst van Sicilie en groote opbrengsten der Karthagers eindigde.
Later breekt een tweede oorlog met Karthago uit. Kar
uitgelokt door de goud- en zilvermijnen van Spanje,-thago,
zocht aan dit land weêr te winnen, wat zij aan Sicilie
verloren had, en veroverde een groot deel van hetzelve.
Alzoo was Spanje, dat later in bezit was van het Peru en
Potosi der nieuwe wereld, zelf het Peru en Potosi der
oude wereld. » Zonderlinge bestemming," zegt een Fransch
geleerde , » die geenszins het geluk en de kracht van deszelfs volken heeft uitgemaakt, noch in die oude, noch in
de latere tijden." (*)
Ook hier weten de Romeinsche staatkunde en Karthago's
haat aanleiding tot oorlog te vinden , maar H A N N I B A L's
schrandere moed dien plotseling op 's vijands bodem over
te brengen. Wie kent HANNJBAL niet en zijnen oorlog?
Zijne stoutheid, om legers uit het heete Afrika en Spanje
over de besneeuwde, ongebaande Alpen te voeren, in strijd
met derzelver wilde bewoners en de woeste natuur; om van
daar in de vlakten van Italië neder te dalen en het dapperste volk op eigen bodem te tergen en aan te grijpen;
zijne vaardigheid tot overwinningen , waarmede hij Rome
telkens dreigender naderde; zijne slimheid in het ontkomen van hinderlagen; zijnen taaijen moed, die hem bijbleef en beschermde, toen oorlogsgeluk van hem week;
en dat onder een vijftienjarig worstelen met klimaat en
moerassen, mismoedigheid in zijn leger en ontrouw van
(#) B 0 v G A I R V J L L E, Acad. des Ins. et B. L. Tom. X X VIII,

pa.-. 161.
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bondgenooten, en bijna zonder hulp uit zijn vaderland, te
rnidden des vijands: hierbij Karthago , dat , door partijschappen verdeeld, eenheid en dus ook kracht van handelen verliest: daartegen Rome's volharding bij dc vreeselgke
slagen van het zwaard van Karthago; slagen, die hij Cannae bijna doodelijk voor den staat waren, en juist door
deze daden van schitterende Romeinsche grootheid, even
als afspattende vonken van het gebeukt wordend metaal.
Getuige die nederlaag bij Cannae, waarna de Romeinsche
Senaat den verslagen' Consul bedankt , dat hij niet aan het
behoud des vaderlands gewanhoopt had, de gevangenen
weigert los te koopen, en van geen' vernederenden vrede
wil hooren; het beleid van s C l r îo, om den vijand in
Afri ka op eigen grond te bestoken: deze en H A N N I B A L
tegen elkander in slagorde gesteld ; de grootste veldheeren
van hunner, tijd aan het hoofd van de dapperste en geoefendste benden der aarde, — dit alles, M. H. H. , levert,
bij eene naauwkeurige beschouwing, het schoonste tooneel
op , dat de Romeinsche geschiedenis ons schenkt. Het
einde, nog vernederender voor Karthago dan dat van den
vorigen oorlog, en met het verlies van bijna alle oorlogschepen, olifanten, groote sommen gelds en het bezit van
Spanje gekocht , was slechts een voorspel van haren ondergang.
Karthago had eene groote hoogte bereikt, en deze juist
bereidde haren diepen val. » Mogendheden , die door
koophandel gegrond zijn ," merkt de groote M 0 N T E S Q U I EU
aan, »kunnen in nederigen staat lang bestaan; maar hare
grootheid is veelal kort van duur. Allengs en door niemand opgemerkt verheffen zij zich; want zij doen niets,
wat gerucht maakt en hare magt kenschetst; maar als de
zaak zoover gekomen is, dat iedereen dezelve wel moet
zien, dan zoekt ook ieder aan zulk cene natie een voordeel
te ontweldigen , dat zij als bij verrassing nam." Eene
magtige factie te Rome had Karthago's ondergang besloten
en zegepraalde eindelijk. De loop van dat groote treurspel
is u bekend, M. H. H.! Onder schijn van daardoor den
vrede te kunnen bewaren , worden den Karthagers eerst
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driehonderd der aanzienlijkste jongelingen als gijzelaars afgeperst. Hoe zullen de ouders bij dat wegzenden hunner
zonen naar den vijand te moede geweest zijn ! Dit nu is
het, wat ik u het eerst uit APPIANUS wilde mededeelen.
» De jongelingen werden ingescheept onder het schreijen
hunner ouders en nabestaanden, doch vooral hunner moeders , die met een radeloos gejammer hare kinderen omarmden, zich aan de schepen , die ze zouden wegvoeren ,
en aan de stuurlieden, die hen begeleidden, vastklemden,
de ankers trachtten tegen te houden , de scheepstouwen
vaneen te rukken, en het scheepsvolk omvat hielden om
den togt te beletten. Sommige zwommen ver in zee mede,
weenende en naar hare kinderen opziende. Andere trok
zich de haren uit, en sloegen op de-kenophtsrad
borst, alsof zij den dood harer zonen betreurden. Zij toch
meenden, dat die naam van gijzelaars slechts diende om
een' glimp aan de zaak te geven, maar dat het uitleveren
dier kinderen zonder eenige voorwaarde eene overgave der
stad was; en vele dier vrouwen voorspelden, onder zuchten, aan Karthago, dat haar die overgeleverde kinderen
niets zouden baten." (*)
En die voorspelling, gij allen weet het, M. H. H.,
zij miste hare droevige bevestiging niet. Langzaam maar
schrikkelijk zeker naderde de verpletterende ramp, die do
groote stad in stofwolken van het vergruisde puin en van
den rook der vlammende gebouwen zou doen opgaan. Die
gijzelaars waren niet genoeg; andermaal wordt den Kar
gezanten bevolen , alle wapens uit te leveren.-thagscen
» Eene ontelbare menigte van allerlei soort werd den Romeinen gebragt. De gezanten, (om het verhaal van &PPIANUS weder op te vatten) de voornaamsten uit den raad
en de stad, priesters en andere aanzienlijken kwamen mede,
om de Consuls of tot ontzag of tot mededoogen te bewegen.
Binnengelaten , stond elk met de versierselen zijner waar
voor de Consuls. Een dezer, e E N s G R I N U s, die-dighe
beter bespraakt was dan zijn ambtgenoot, stond nu op,
(^` )

APPIAN,

Punic. VIII, 77.

IN DE GESCHIED &HIS.

227

en, na lang met een ernstig gelaat gezwegen te hebben,
sprak hij het volgende: » Wegens uwe gehoorzaamheid en
bereidwilligheid tot op dezen oogenblik in het uitleveren
van gijzelaars en gevangenen prijzen wij u. In dringende
zaken moet men kort zijn. Draagt het laatste bevel van den
Senaat manmoedig. Verwijdert u voor ons uit Karthago;
verhuist, naar welk deel van uw land gij maar wilt, op
tienduizend schreden van de zee, want deze stad hebben
wij besloten te vernietigen." Terwijl hij nog sprak, hieven zij hunne handen met geschreeuw ten hemel, en beschuldigden de Goden van trouweloosheid in het beschermen der gemaakte verbonden. Vele en hevige verwen
wierpen zij den Romeinen tegen, om of hierdoor-schinge
in de verbittering van dezen den dood te vinden, of uit
verbijstering , of om de Romeinen tot het ombrengen
der Karihaagsche gezanten op te hitsen, en zich zoo aan
dezen te wreken. Ter aarde wierpen zij zich neder, en
sloegen die met handen en hoofd. Eenigen scheurden
hunne kleederen en wondden hun eigen ligchaam, als door
zinsvérbijstering verrast. Op dit misbaar volgde eene diepe
stilte en weemoed, alsof daar dooden ter neder lagen. De
Romeinen zelve worden ontroerd, en de Consuls wisten
hen geduldig aan hunne verontwaardiging lucht te doen
geven bij een zoo onverwacht bevel , niet onbewust , dat
de grootste rampen voor het oogenblik tot woeste radeloos
vervoeren , maar dat die overmoed door de noodzake--heid
lijkheid om te verdragen gefnuikt wordt; hetgeen ook toen
bij de Karthagers het geval was. Want toen na dat stilzwijgen het ongeluk hen dieper in de ziel drong , hielden
zij op met razen, maar weenden en weeklaagden over
zichzelven , hunne kinderen en echtgenooten , die zij bij
name opnoemden, en ook hun vaderland riepen zij aan
onder het storten van vele klagten, alsof ook dit, gelijk
een mensch, die woorden verstaan zoude. De priesters
noemden de tempels en derzelver Goden bij name, en ver
dezen, alsof zij tegenwoordig waren, hunnen on--wetn
dergang. En het gejammer van hen, die of hun eigen
ongeluk of dat des vaderlands betreurden, was zoo treffend,
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dat het eindelijk zelfs den Romeinen tranen afperste." (*)
Ik zal hier geenszins de vruchtelooze vertoogen bijbrengen,
die de gezanten nog in het werk stelden, om de Consuls
tot zachtheid te bewegen, noch de weigerende antwoorden
der laatsten, maar wil alleen nog uwe aandacht trachten
te vestigen op het verhaal bij onzen a.rriervs van den
indruk en de uitwerking, die de terugkomst der gezanten
en hun berigt, aangaande het bevel om de stad te verlaten,
bij de inwoners te weeg bragt. » De Karthagers zagen
reeds ten deele van de muren hunner stad naar de gezanten
uit, wanneer zij zouden komen , en , in angstigen toorn en
bekommering, waarom zij zoo lang wegbleven, rukten
,eenigen zich de haren uit. Velen liepen hen al op weg te
gemoet, die niet konden wachten, maar zich haastten om
het nieuws te weten. Hun ernstig gelaat ziende, sloegen
zij zich voor het hoofd, en zochten er iets naders van te
hooren, door of in het algemeen er de gezanten naar te
vragen, of den eenen of anderen vriend of bloedverwant,
dien zij er onder hadden, ter zijde te trekken en afzonderlijk te vragen. Toen niemand dezer antwoord gaf, barstten
zij uit in gejammer,, alsof hun ondergang zeker was. Die
op de wallen stonden en dit hoorden, begonnen, hoewel
zij er niets stelligs van wisten, met dezen te jammeren, als
over een zeker en groot ongeluk. Aan de poort geraakten
de gezanten schier onder den voet door de uitstroomende
menigte. Ja het volk, woedend over dat stilzwijgen, zou
hen verscheurd hebben , indien zij niet zooveel ten minste
gezegd hadden , dat zij eerst aan den raad verslag moesten
doen. Toen ging men voor hen uit den weg. Sommigen
zelfs maakten'hun ruim baan, om het des te schielijker te
hooren. Toen zij in de raadsvergadering gekomen waren ,
liet de raad alle overigen zich van die plaats verwijderen,
en nam alleen zitting. De menigte stond rondom buiten
liet gebouw. De gezanten meldden eerst het bevel der
J omeinsche Consuls, en plotseling ontstond er een angstkreet in de vergadering, en het volk hief buiten ook een
(*) Apr., Pun. VIII, 81.
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angstgeschrei aan. Toen de gezanten voortgingen te verhalen, wat zij ter verdediging hadden ingebragt, en hoe
zij verzocht hadden in gezantschap naar Rome te gaan,
was er weder eerie diepe stilte in den raad , begeerig om
den afloop van dat verzoek te hooren , en ook het volk
zweeg met dezen. Toen zij vernamen , dat de Romeinsche
Consuls zelfs dat gezantschap niet hadden toegestaan, braken zij in een jammerend geschreeuw en angstgeschrei los,
en het volk stormde naar binnen. Toen ontstond daar een
zin— en grenzeloos woeden en razen , zoo als men zegt dat
alleen op de bacchanaliën heerschte. Eenigen dier woedenden scholden, sloegen en sleurden de raadsleden, die
het zenden der gijzelaars bewerkt hadden , als de oorzaak
van het verraad der Romeinen; anderen grepen hen aan,
die de wapenen hadden overgegeven. De gezanten werden
met steenen geworpen of door de straten gesleept, als kwade
boden. Sommigen grepen de Italianen, die door den
spoed en het onverwachte der gebeurtenis zich niet hadden
kunnen wegmaken, en pijnigden ze op allerlei wijzen, om,
naar hun zeggen, die gijzelaars, die wapenen en dat bedrog te wreken. De stad was vervuld van jammeren en
woeden, van sidderen en dreigen'. Op straat riep ieder de
hem dierbaarste betrekkingen bij name aan ; in de tempels ,
als een onschendbaar toevlugisoord, zocht men zijn behoud , maar beschimpte dan de Goden als magteloos zelfs
tot eigene hulp. Men liep naar de geledigde wapenhuizen,
en weende op dat gezigt; langs de scheepswerven, en bejammerde de schepen, thans in dc magt van bondbrekers.
Sommigen zelfs noemden de olifanten , eenmaal deelgcnooten hunner gevéchten, bij name, alsof zij er nog stonden.
Hunne voorouders en zichzelven verwenschten zij : men
had, riepen zij , olifanten , schepen , schatten noch wapenen moeten overgeven , maar met het vaderland gewapend
te gronde gaan. Het meest nog werd hunne woede aangehitst door dc moeders der gijzelaars, die, even als de furiën
in de tragoediën , elk met gejammer tegengingen , hem de
uitlevering harer zonen verwijtende, en hoe zij zich daar
vruchteloos tegen verzet hadden; ja zij lachten hen uit,
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alsof zij meenden , dat de Goden haar hiervoor wraak zou•
den verschaffen." (*)
Dit, M. H. H., hoop ik genoeg te zijn voor mijn oogmerk, zonder dat ik de laatste en ongeloofelijke inspanning
der Karthagers beschrijf, met welke zij nog drie jaren de
belegering der Romeinen uithielden , om daarna met hunne
stad bijna allen in asch te verkeeren. Mogt het mij gelukt
zijn , u den indruk, dien dit eenvoudig verhaal bij de lezing in het oorspronkelijke uitwerkt, eenigzins teruggegeven te hebben , dan voorzeker zou uwe overtuiging van
het hooge gewigt van dergelijke bronnen voor de geschienis niet verminderd zijn, veeleer veld gewonnen hebben;
en dit voorzeker zou mij eene gewenschte vrucht mijner
moeite zijn. Door die overtuiging toch wordt de eer der
klassieke schrijvers gehandhaafd, zonder welke de geschiedenis der oudheid een onbekend oord blijkt te zijn, de
middel- en nieuwe geschiedenis vele hulpmiddelen tot helderheid te missen. Of zijn de nieuwe rijken niet ontstaan
op de puinhoopen en zamengesteld uit de brokstukken van
die, welke tot de oudheid behooren ? Hoe nu kan men
dat ontstaan der nieuwere ophelderen, zonder dat men de
redenen van het verval dier voorgaande kent? hoe hunne
zamenstelling begrijpen , zonder met de bouwstoffen , die
deze vormen, bekend te zijn? Hoe zal men in de kunstige weefsels van staatkunde, bij de nieuwere volken, den
weg ter ontknooping beter leeren, dan uit de oude geschiedenis , waar men trapswijze de eenvoudigste regering van
herdersvorsten tot de fijngesponnene Romeinsche staatkunde
ziet opgevoerd, en waar het te gronde gaan en vaneenscheuren van groote staten soms gelegenheid geeft, om den
gang der draden in het weefsel ligter te vinden? Door die
overtuiging, eindelijk, kunnen wij onzer vaderlandsche
geschiedenis van nut zijn. Al zijn er niet vele, wij hebben
toch ook mannen als nooFT, BRAND, WAGENAAR, SIM 0 N STIJL en anderen , die als grondleggers der historische wetenschap bij ons, en als hoofdbronnen der vader(*)

Arri>N,

Pun. VIII, 91 en 92.
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landsche geschiedenis te tellen zijn. Echte belangstelling
in deze mannen , uit die overtuiging geboren, en in de
kennis van hunne schriften bewezen , zal anderen aansporen, om, op hun voelspoor,, nuttig te zijn voor de geschiedenis der Nederlanden; en voor onszelven zal die kennis
dit kunnen uitwerken , dat ook de Nederlandsche geschiedenis ons een overblijvende getuige van verdwenen geslach.
ten is, die de waarheid der gebeurtenissen aan het licht
brengt, de herinnering aan de daden onzer voorouderen
levendig houdt, een gids voor onzen leeftijd en een bode
der vervlogene eeuwen is.

DE FINANCIER LAW EN DESZELFS PLANS.

(Vervolg en slot can bl. 208.)

H

et stelsel van LAW bloeide tot in het begin des jaars 1720.
De meening van het Parlement, dat eene te groote uitgifte
van papierengeld vroeger of later het bankroet des lands
moest na zich slepen, werd in den wind geslagen. De Regent, die geen het minste begrip van het finantiewezen had,
was van gevoelen, dat een stelsel, betwelk proefondervindelijk zulke goede gevolgen gehad had, nimmer te verre gedreven kon worden. Hadden vijfhonderd millioenen aan papierengeld reeds zoo veel nuts te weeg gebragt, zoo moesten
vijfhonderd millioenen meer nog grootere voordeelen aanbrengen. Dit was de groote dwaling van den Regent, en
men moet erkennen, dat LAW niets deed, om dezelve te
verdrijven. De onbeschrijfelijke gretigheid des volks bevorderde de begoocheling, en hoe hooger de Indische en Mis
stonden, des te meer bankbiljetten werden er-sipaktën
uitgegeven. Het eerste oogenblik van bezorgdheid deed zich
reeds vroeg in 1720 op. De Prins VAN CONTI, misnoegd,
dat LAW hem niet, tegen den door hem gestelden prijs,
nieuwe aktien der Oostindische Maatschappij had willen overlaten, zond eene zoo geweldige massa van noten tot inlossing
tegen klinkende munt naar de bank, dat drie wagens tot
derzelver overbrenging noodig waren. LAW beklaagde zich
hierover bij den Regent, en stelde hem dringend voor, welk
een onheil er uit ontstaan moest, wanneer zulk een voorbeeld navolging vond. Dit zag de Regent maar al te wel
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in; hij zond derhalve naar den Prins VA r coatr, en beval
hem, op straffe zijner ongenade, twee derde deelen van het
door hem uit de bank geligte geld weder in dezelve te storten. Aan dit magtgebod zag de Prins zich gedwongen te gehoorzamen. Gelukkiglijk voor LAW, was de Prins VAN C 0 N T I
bij het volk niet bemind; ieder sprak met afkeuring over de
laagheid zijner denkwijs en over zijne hebzucht, en erkende,
dat LAW onbehoorlijk behandeld was. Te verwonderen is
het echter, dat een zoo dreigend, met zoo veel moeite afgewend onweder noch LAW noch den Regent genoopt heeft,
behoedzamer in het uitgeven vah banknoten te zijn. Weldra
deden zich anderen op, die uit mistrouwen het voorbeeld
volgden, hetwelk de Prins VAN CONTI uit wraakzucht gegeven had. Het kon aan scherpzinniger speculateurs niet
ontgaan, dat- de prijzen onmogelijk op den duur konden
blij ven stijgen. B OURDON en LA R I C R A R D I$ R E, die beide
groote zaken in de fondsen gedaan hadden, begonnen in
alle stilte, en steeds in geringe hoeveelheden hunne noten
tegen klinkende munt om te wisselen, welk geld zij ver
buitenslands uitzetteden. Ook kochten zij zoo veel-volgens
mogelijk zilverwerk en kleinooden aan, welke zij mede in
het geheim naar Engeland en Holland verzonden. VERMEL E T , een andere speculateur, die almede een voorgevoel
had van den naderenden storm, wist zich goud- en zilver
bijna een millioen livres te verschaf--geldtnbopva
fen, pakte het op een' boerenwagen en overdekte het met
hooi en mest. Hij zelf trok hierop een' boerenkiel aan,
en bragt zijne kostbare vracht behouden naar .Belgic, van
waar hij middel vond, dezelve naar Amsterdam te vervoeren. Tot nog toe had geen deel der bevolking moeite gevonden, zich de klinkende munt, die tot het gewone ]eVensverkeer vereischt werd, te verschaffen; maar het zoo
onvoorzigtig opgedreven stelsel kon niet lang meer voort
worden, zonder dat er in dit opzigt gebrek ontstond.-gezt
Van alle kanten kwamen klagten in, en bij naauwkeuriger
onderzoek werd de oorzaak weldra ontdekt. Lang raadpleegde de staatsraad over de maatregelen, welke men behoorde te nemen, om in dit ongemak te voorzien; en L A w,
toen men hem om raad vroeg, gaf de meening te kennen,
dat een koninklijk edikt de waarde van het metalen geld
blijvend op vijf percent beneden de waarde van het papierengeld behoorde te stellen. Diensvolgens werd er zulk
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een edict uitgevaardigd; doch, daar hetzelve de bedoeling
niet bereikte, volgde daarop een tweede, waarbij de waarde
van het metalen geld op tien percent onder die van het papierengeld bepaald werd. Te gelijker tijd werd de inlossing
der banknoten tot honderd livres in goud en tien livres in
zilver telkenmale beperkt. Al deze maatregelen vermogten
echter niet, het vertrouwen in het papierengeld te herstel
ofschoon de zoo naauwe beperking van het inwisselen-len,
de bank nog staande hield. Men mogt doen wat men wilde,
de edele metalen bleven naar Engeland en Holland stroomen.
De weinige klinkende munt, die in het land bleef, werd
zorgvuldig bewaard of verborgen, tot dat eindelijk het gebrek daaraan zoo groot werd, dat de gewone handelsverrigtingen niet meer uitgevoerd konden worden.
In dezen nood waagde Lew de stoute proeve, om het metalen geld geheel en al te doen verbieden. In Februarij 1720
verscheen een edikt, hetwelk, in plaats vin, overeenkom
bedoeling, het krediet van het papierengeld te-stigdezlf
herstellen, hetzelve onherroepelijk vernietigde, en het land
aan den afgrondsrand eener omwenteling bragt. Dit beruchte
edikt verbood allen en een iegelijk, meer dan 500 livres aan
metalen geld in zijn bezit te hebben, op eene zware boete
en onder bedreiging van verbeurte der som, welke men
daarboven mogt ontdekken. Even zoo werd verboden gouden zilverwerk of ook edelgesteenten op te koopen, en ver
werden tot het nasporen der ov-ertreders van het-kliers
edikt uitgelokt, door toezegging der helft van het door hen
te ontdekken bedrag. Geheel het land brak uit in een' kreet
van schrik over zoo ongehoorde dwingelandij. Evenwel, de
uitvoering ging voort. Dagelijks zag men de hatelijkste vervolgingen. De verklikkers en derzelver handlangers schaamden zich niet, in het binnenste heiligdom van het huiselijke
leven in te dringen. De braafste, achtbaarste mannen werden aangeklaagd en van de misdaad beschuldigd, dat zij een'
louis d'or meer, dan geoorloofd was, in hun heut hadden.
Bedienden verrieden hunne meesters, de eene gebuur werd
de spion van den ander', en gevangennemingen en verbeurd
vermeerderden in zulk eene mate, dat de ge--verklaing
regtshoven moeite hadden, zich door de ontzettende hoeveel
opeengestapelde regtszaken heen te werken. liet-heidr
was genoeg, dat een aangever verklaarde, hij hield iemand
wegens heimelijk bezit van geld in verdenking, om terstond
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een bevel van huiszoeking te doen uitvaardigen. Alle schimpwoorden, welke de haat des volks aan hetzelve in den mond
kon liggen, werden over LAW en den Regent uitgestort. Alle
verkeer stond bijna stil; in metalen geld Inogt niet boven de
500 livres betaald worden, en papierengeld nam niemand,
wanneer hij het slechts eenigzins vermijden kon.
De prijs der Louisiana- of Missisippi - aktien was uiterst
snel gedaald, en inderdaad vond men nog slechts weinig lieden, die aan de voormaals bijna algemeen geloofde berigten
nopens den onmetelijken rijkdom dier gewesten geloof wilden
slaan. Derhalve ging de regering tot eene laatste poging
over, dm het vertrouwen des volks in het Missisippi-project
te verlevendigen. Te dien einde werd, op haar bevel, te
Parijs eene opsehrijving van alle armen gedaan. Meer dan
zesduizend lieden uit de heffe des volks werden, even als in
oorlogstijd, geligt, en moesten, zeide men, van kleeding en
de vereischte werktuigen voorzien, naar Nieuw- Orleans ingescheept worden, om de aldaar aanwezige goudmijnen te
bearbeiden. Dag aan dag werden zij met hunne schoppen
en houweelen door de straten der hoofdstad rondgeleid, en
vervolgens in kleine afdeelingen naar de zeehavens gezonden,
om er naar Amerika scheep te gaan. Twee derde deelen
dier zoogenaamde mijngravers bereikten nooit de plaats hun
bestemming, maar verstrooiden zich door geheel het-ner
land, verkochten hun gereedschap om wat men er voor geven wilde, en keerden tot hunne vorige levenswijs terug.
In minder dan drie weken was de helft van dit volk reeds
weder te Parijs. Ondertusschen bragt deze kunstgreep evenwel eene kleine rijzing der Missisippi - aktién te weeg. Velen, die met eene overmaat van goed geloof gezegend waren, dachten, dat nu in ernst de verrigtingen in het nieuwe
Golconda begonnen waren, en dat men weldra de verkregene goud- en zilverbaren in Frankrijk zou zien aankomen.
De willekeurige verordeningen van den Regent, waardoor
hij het land uit de verlegenheid poogde te redden, vermenigvuldigden zieh gedurig meer, maar dienden alleen om
het nog dieper in het slijk te doen verzinken. Er werd bevolen, alle betalingen uitsluitend in papier te doen, en tusschen den eersten Februárïj en het einde van Mei werden
banknoten voor een bedrag an I500 millioenen livres gefabriceerd. Maar de vrees was nu eenmaal in hare volle kracht
ontwaakt, en geene 1 unst vezniogt aan het volk Vettrrouwen
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op een papierengeld in te boezemen, dat niet tegen metalen
geld verwisselbaar was. De klinkende munt, welker vergelijkende waarde de Regent poogde te verminderen, steeg bij
elke daartoe gedane poging in prijs.
In Februarij vond men het raadzaam, de koninklijke bank
in de Oostindische Compagnie in te lijven. Het daartoe strekkende edikt werd terstond afgekondigd en door het Parlement geregistreerd. De Staat bleef borg voor de noten der
bank, en zonder een bevel van den staatsraad zouden geene
nieuwe noten uitgegeven mogen worden. De geheele winst,
welke de bank gemaakt had, van het oogenblik af dat zij
opgehouden had de bijzondere bank van Lew te zijn en tot
eene instelling van den Staat verklaard was, zou door den
Regent aan de Oostindische Compagnie overgegeven worden.
Deze maatregel had de uitwerking van, voor eene korte
poos, de waarde der Louisiana- en der overige aktiën van
de Compagnie op te beuren, maar was niet in staat het krediet op eenen vasten grondslag te plaatsen. In het begin der
maand Mei werd eene zitting van den staatsraad gehouden,
die door LAW, n'AaaEason (zijn' ambtgenoot in het bestuur
der ßnantiën) en door al de overige Ministers werd bijgewoond. Het geheele bedrag der in omloop zijnde banknoten
werd in die zitting op 2660 millioenen livres aangegeven,
terwijl het binnenslands aanwezige bare geld niet de helft
dier som bedroeg. De meerderheid van den raad vond derhalve noodig, een besluit tot gelijkmaking van het bedrag
der klinkende munt en der noten te nemen. Dienovereenkomstig werd den 21 Mei een edikt uitgevaardigd, hetwelk
bepaalde, dat de aktiën der Oostindische Compagnie en de
banknoten eene trapswijze vermindering van waarde zouden
ondergaan, zoo dat zij met het einde des jaars nog slechts
de helft van derzelver nominale waarde zouden hebben. Het
Parlement weigerde dit edict te registreren; allerwegen gingen kreten van verontwaardiging op, en de toestand des
lands werd zoo dreigend, dat de staatsraad geen ander middel tot behoud der rust meer zag, dan zijne eigene maat
nul en van geene waarde te verklaren, en na-regln'po
verloop van zeven dagen een nieuw edict af te kondigen,
hetwelk aan de banknoten derzelver oorspronkelijke waarde
teruggaf.
Op dien zelfden dag (den 27 Mei) hield de bank op met in
w en n' AR a E ti s d n werden uit het migeld te betalen. LAW

236

DL FINANCIER LACY

nisterie ontslagen. De zwakke, weifelende, lafhartige Regent schoof al de schuld van het ongeluk op de schouders
an LAW, aan Wien, toen hij in het Palais-Royal verscheen,
de toegang geweigerd werd. 's Nachts daarna evenwel werd
hij bij den Regent ontboden en door eene geheime deur in
het paleis binnengelaten. De Regent zocht hem te troosten,
en bragt alle mogelijke soorten van verontschuldiging te
berde, ter vergoelijking van de gestrengheid, met welke hij
beweerde gedwongen geweest te zijn, hem in het openbaar
te behandelen; ja in deze inconsequente handelwijs ging hij
zoo verre, dat hij hem twee dagen daarna openlijk met zich
naar de Opera nam, hem eene plaats naast zich in de koninklijke loge aanwees, en hem voor het oog aller aanschouwers met de uitstekendste onderscheiding bejegende.
Maar de haat tegen LAW was zoo sterk, dat deze proefneming hem bijna het leven gekost zou hebben. Het graauw
begroette, op het oogenblik dat LAW de groote koetspoort
zijner eigene woning binnenreed, zijn rijtuig met steenworpen, en, zoo de koetsier niet snel het voorplein opgedraaid
was en de bedienden even snel de slagdeuren gesloten hadden, zou hij, naar alle waarschijnlijkheid, uit de koets gerukt en in stukken gescheurd geworden zijn. Den volgenden dag werden zijne vrouw en dochter desgelijks door het
gepeupel gehoond. Toen de Regent van deze voorvallen berigt ontving, zond hij eene sterke afdeeling der Garde Zwitsers aan LAW toe, voor wiens deur dezelve dag en nacht de
wacht hield. De algemeene verbolgenheid werd evenwel ten
laatste zoo luid en hevig tegen den gewezen Controleur der
finantiën, dat hij zich, ondanks de wacht, in zijn huis niet
meer veilig achtte, en in de vertrekken van den Regent, op
het Palais - Royal eene wijkplaats zoeken moest. De kanselier D'ANGursseAQ, die in het jaar 1718 wegens zijne te
tegen LAW'S project uit zijn ambt verwijderd-genkati
was, werd nu teruggeroepen, om zijnen raad tot herstel van
het staatskrediet te geven. Bij zijne komst te Parijs werden
vijf Parlemeetsraden tot eene conferentie met den Commissaris van finantiën geroepen, en daarop den 1 Junij een
edict uitgevaardigd, hetwelk de wet introk, krachtens welke
het als eene misdaad beschouwd moest worden, wanneer ie
meer dan 500 livres aan klinkende munt in zijn bezit-mand
had. Ieder kreeg nu weder vrijheid, zooveel metalen geld
te hebben als hij verkoos. Ten einde de noten der bank te
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lzunsiena inlossen, werden, ten beloope van 25 milli,)enen,
nieuwe noten gecreëerd, als onderpand waarvoor de inkom
stad Parijs verbonden werden; ook zouden deze-stendr
noten twee en een half percent interest geven. Be ingeloste banknoten werden in liet openbaar voor het stadhuis
verbrand. Aan de nieuwe noten was voor het grootste gedeelte eene waarde van tien livres gegeven, en hierop werd
den 10 J unij de bank weder geopend, waarbij tevens voor
eene genoegzame hoeveelheid zilvergeld gezorgd was, om de
noten op vertoon te kunnen inlossen. Deze maatregelen
bragten een aanmerkelijk nut te weeg. Geheel de bevolking van Parijs snelde niettemin naar de bank, om voor
hare noten zilver te bekomen; en daar het zilver hierdoor
schaarsch werd, moest men zijne toevlugt tot kopergeld nemen. Desniettegenstaande beklaagden weinigen zich er over,
dat het geld hun te zwaar viel, hoezeer men eene menigte
arme drommels zag, die, druipende van zweet, door de
straten trokken en hetgeen zij voor hunne noten ontvingen
naar huis sleepten; een last, welks vervoer hun moeite ge
verschafte, al bedroeg ook de ingewisselde som niet-noeg
meer dan vijftig livres. De menigte verdrong zich zoo geweldig rondom het bankgebouw, dat er zelden een dag voor
waarop niet een of meer menschen doodgedrukt wer--bijlep,
den; ja op zekeren dag trof dit lot niet minder dan vijftien

personen.
Zoo lang de opgewondenheid der menigte duurde, had
i.Aw zich wel gehoed, onbeschermd in het openbaar te ver
vertrekken van den Regent verborgen, was-schijne.Id
hij tegen eiken aanval beveiligd; en wanneer hij zich buiten
het paleis waagde, zoo geschiedde zulks incognito, of wel
onder sterk geleide in een rijtuig van den Regent.
De op de stedelijke inkomsten van Parys gehypothekeerde
25 millioenen waren, wegens derzelver lagen interest, bij
de houders der Missisippi-aktiën niet zeer in trek. De convertering van dit fonds was dus eene zaak van aanmerkelijke
moeijelijkheid, want velen verkozen liever de dalende aktiën
van r, w's Maatschappij te behouden , in de hoop dat de zaak
nog eenen beteren keer zou nemen. Den 15 Augustus werd,
ter bespoediging der conversie, een edict uitgevaardigd, hetwelk verklaarde, dat alle aktiën, die ten beloope van 1000
tot 10,000 livres uitgegeven waren, niet in den handel ge] ragt mogten worden, dan alleen tot aankoop van lijfrenten
^trnrrs.w. l,42. No. 5.
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en van banknoten, of tot het voldoen van nog- achterstallige
betalingstermijnen aan de Maatschappij. In October daar
verscheen zelfs een edict, waarbij verklaard-anvolged
werd, dat gemelde aktiën, van november af aan, alle waarde verliezen zouden. Het regt der munt, de pacht der
staatsinkomsten en alle andere regten en privilegiën welke
de Oostindische en Missisip i -M'laatschappij bezeten had, wer
aan dezelve ontnomen, en zij werd tot den staat cener-den
bijzondere handelscompagnieschap teruggebragt. hiermede
was aan geheel het stelsel de doodsteek toegebragt, en hetzelve weerloos aan de wraak van deszelfs vijanden prijs gelte;
ven. L:iw had allen invloed in den raad van finsntiën ver
Maatschappij, van hare voorregten beroofd,-lern,d
leverde geenen schijn van uitzigt meer, dat zij immer in
staat zou zijn hare verbindtenissen te vervullen. Al de genen, die staande den duur der volksbegoocheling verdacht
geraakt waren zich op cone onregtmatige wijs verrijkt te
hebben, werden aan een onderzoek onderworpen en met
zware geldstraffen beboet. Er werd bevolen, dat men Gene
lijst van de oorspronkelijke houders der aktiën zou opmaken,
en dat diegenen, welke hunne aktiën nog bezaten, dezelve
bij. de Compagnie zouden moeten deponeren; terwijl dezulhen, die het volle getal der door hen verlangde aktiën nog
niet afgehaald hadden, dezelve thans nog van de Compagnie
moesten koopen, en wel tot den prijs van 13,500 livres voor
elke aktie van 500. Om aan de betaling van zulk een' hoogen prijs voor aktiën, die bijna Beene waarde meer hadden,
te ontkomen, pakten al de aktiehonders, wier betrekkinge i
zulks veroorloofden, hunne roerende goederen bijeen en
zochten eerie wijkplaats in vreemde landen.
LAW zelf, door wanhoop aangegrepen, besloot een land
te verlaten, in hetwelk hij zijn leven niet meer veilig, kon
achten. In de eerste plaats verzocht hij verlof, om zich van
Parijs naar zijne landgoederen te mogen begeven ; iets, hetwelk de Regent hem allerbereidwilligst toestond. LaatstgeInelde was door de ongelukhige wending, welke de zaken
genomen hadden, ontzet en bedroefd; maar zijn geloof aan
de gegrondheid en voortreffelijkheid van LA w's finantiestelsel
bleef onwankelbaar. Zijne oogen openden zich slechts voor
zijne eigene misslagen, en gedurende de weinige nog overige
jaren van zijn leven haakte hij aanhoudend naar cone gele
om het stelsel, doch op oenen llechteren grondslag,-genhid,
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andermaal op te bouwen. Dezelfde overtuiging bleef ook
den Financier bij. Bij zijne laatste zamenkomst met den .Iiegent zeide LAW tot dezen: n Ik erken, dat ik vele missla
begaan heb; ik heb die begaan, omdat ik een mensch-gen
ben en dat ieder mensch dwalen Iran ; maar ik verklaar u
allerplegtigst, dat geen derzelve uit eerie slechte of oneer
bedoeling is voortgesproten, en dat in mijn geheele ge--lijke
drag van niets dergelijks bewijs gevonden kan worden."
Twee of drie dagen na zijn vertrek zond de Regent hem een'
zeer vriendelijken brief, welke hem het verlof verleende,
om, wanneer hij zulks verkoos, het Koningrijk te verlaten,
en hem tegelijk beri gtte, dat er bevel gegeven was, on) hem
daartoe passen uit te reiken. Daarenboven was elke seta,
welke hij noodig mogt hebben, te zijner beschikking gesteld.
LAW bedankte voor het geld, en ging in eene, aan Madame
us r n i r, de maitres des liertogs v n is s o e x s o :N toebehoorende postchais, door zes ruiters der gendarmerie begeleid,
naar Brussel op reis. Van daar begaf hij zich naar Venetië ,
waar hij eenige maanden vertoefde, aangegaapt door denieuwsgierige menigte, welke hein voor den bezitter van,
onmetelijke rijkdommen hield. Niets ondertussehen strookte
minder met de waarheid. Met een edeler gevoel, dan van
een' man verwacht kon worden, die het grootste gedeelte
zijns levens een speler van beroep geweest was, ha€l hij alle
persoonlijke verrijking ten koste van eene in het verderf gestorte natie versmaad. Zoo lang de geestdrift des volks voor
zijne Nissisippi-aktiën duurde, had hij niet een enkel oogenblik aan het eindelijke slagen zijner plans, om .lirankril tot
de magtigste natie van Europa te malten, getwijfeld. Zijne
geheele winst belegde hij in den aankoop van landerijen in
dat honingrijk ; een onwedersprekelijk bewijs voor zijn eigen
geloof in de hechtheid zijner ontwerpen. Ilij had noch zilverwerk noch juweelen verzameld, en ook niet, gelijk andere eerlooze speculateurs, geld naar buitenslands gezonden.
Zijn geheele vermogen, eenen eenigen, op vijf of zesduizend
pond sterling geschatten diamant uitgezonderd, had hij in
Fransche landerijen besteed, en toen bij het land verliet,
was hij bijna doodarm. Deze daadzaak alleen is genoegzaam,
om zijne nagedachtenis aan de blaam van schurkerij te onttrekken, waarmede men zoo dikwijls, maar ten onregte,
zijne handelingen beklad heeft. Toen zijn vertrek bekend
112
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geworden was, werden al zijne goederen en zijne l ostbare
boekverzameling verbeurd verklaard.
Destijds was het bedrag der in omloop zijnde noten 2700
millioenen, en de grootte der Fransehe staatsschuld meer
dan 3100 millioenen livres.
LA w stierf in ballingschap te Venetië, in het jaar 1719,
arm, zonder iets na te laten dan schulden. In de laatste
jaren van zijn leven schijnt hij zijn onderhoud aan de speel-

tafel gezocht te hebben.

EEN REISJE DOOR DE RESIDENTIE BANTAM.
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indelijk waren wij gereed. Het was half zeven.
Postpaarden die te laat kwamen, kleinigheden die vergeten
waren, hadden onze afreize meer dan een uur vertraagd.

Spoedig voerden ons nu de rappe viervoeters langs het Mo

-

lenvliet en door de Chinesche wijken — droevige overblijf-

selen der vroeger

zog

schoone, thans bijna geheel verlatene

hoofdstad van Nederlandsch Indië — den weg op naar Tangerang. Ik had de postwegen van Java steeds hoog hooren
roemen en verheffen boven die van Holland; mijne dus niet

ten onregte hooggespannen verwachting

werd echter

zeer te

leur gesteld; smal, met gras overgroeid en ongelijk, stelden
zij mijne leden meermalen op de hardste proef; ook de paar
lieten soms veel te wensehen over. Gaarne gelooven wij-den
echter, gelijk men ons verzekerde en wij ook weldra gedeeltelijk ondervonden, dat overigens paarden en wegen op Java
beter hunne Europesche vermaardheid zullen handhaven.
Tot Tangerang is het land vlak; ter linkerzijde ontdekt
men in het verschiet de blaanwe streep van het Buitenzorg
gebergte; ter regterzijde weidt het oog over vlakten en-sche
padie-velden, slechts door weinig geboomte afgewisseld. Is
men de Mokervaart langs gereden, dan vervolgt men zijnen
weg langs de Tjandi, welke, in den droogen tijd verre beneden hare oevers gezonken, in den regentijd daar buiten
treedt, het omliggende land overstroomt en den weg grootendeels onbruikbaar maakt, zoodat de reiziger genoodzaakt
is zijn rijtuig met een jagt te verwisselen. Deze jaarlijksche
overstroomingen zijn dan ook de oorzaak, waarom deze weg
nimmer

goed kan onderhouden

worden,
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Wij bereikten Tangerang. De gulheid van den Hoofd
ons spoedig aan een smakelijk ontbijt de on--sehoutd
aangename reis vergeten. Zijne woning, aan de rivier uit
biedt een bekoorlijk gezigt over den kronkelen --gebouwd,
den stroom, die aldaar in den regentijd tot eene breedte
van vijf honderd en vijftig voet kan aanwassen.
Tangerang is een levendig plaatsje; men heeft er het veer,
dat, als overtogt tusschen Batavia en Bantam, gedurige
drokte en afwisseling oplevert. Buiten de verspreid wonende Inlanders, hebben er zich nog een tweeduizendtal
Chinezen met der woon gevestigd. De Hoofdschout en famille zijn de eenige Europeanen, te midden eener bevolking, die geenszins de beste is, en onder elkander dikwijls
de grootste ongeregeldheden bedrijft ; gelijk de staat der gevangenissen genoegzaam kan getuigen, die in de laatste vijf
twintig jaar slechts één vier-en- twintig uur zonder mis -en
waren, en op het oogenblik, toen wij die bezig -daigers
meer dan veertig bevatteden, waaronder eenige-tigden,
moordenaars. Vergeefs zocht ik echter op hun gelaat naar
die sterk teekenende lijnen en uitgedrukte hartstogten, welke zulk eene misdaad konden verraden ; het karakterlooze
gelaat en gluipende oog bevestigden maar al te zeer, dat
liet sluipmoorders waren. Het zedelijk overwigt en gezag
van den Europeaan schijnen genoegzaam, om zijne rust, ook
te midden van duizende Inlanders, te verzekeren.
Gedurende ons verblijf op Tangerang maakten wij een
uitstapje naar het een groot uur ter zijde van den weg gele
Bergzigt. Hooger gelegen, kwam het niij voor aldaar-gen
reeds in aangenamer dampkring te ademen dan te Batavia.
Overal is het landleven schoon en genoegelijk; wij ondervonden liet ook op Bergzigt in ruime mate.
Zondag van Batavia vertrokken, verlieten wij Dingsdag's
Tangerang, om onze reis naar Serang te vervorderen. De
weg, die op eenige palen afstands evenwijdig van het zeestrand loopt, rijst langzamerhand, en vertoont al spoedig het
vergezigt der Bantamsche bergen. De weg wordt, hoe meer
men Serang nadert, beter, en steenen bruggen vervangen
die van boomstammen met bamboes overdekt, welke niet gemakkelijk te berijden en dikwijls gevaarlijk zijn. iNa de
overvaart bij Tangerang, gaat men nog over de Tjikandi en
de Tjidorian. Zij stroomden diep binnen hare oevers en wi,
kwamen er goed over, hoewel zulks na lange droogte niet
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zelden met veel moeite verzeld gaat. lion geheel anders
m:aoeten zij zich na zware regens vertoonen! Onverwacht,
met onbegrijpelijke snelheid, zwellen zij op en treden buiten
hare bedding. Reeds hoort men in de verte het geweld van
<]en aanbruiserden stroom; hij nadert, boomstammen, alles,
wat zich op. zijnen weg vertoont, met zich voerende, en
stort met oogverblindende snelheid, met oorverdoovend geraas voorbij. Ongelukkig hij, die door hem wordt achterNaald ! hij is de wisse prooi van deszelfs woedende kracht.
Na zes uur rijdens, stapten wij af aan het huis van den
,leer Resident. Onwillige paarden hadden, langer dan wij
verwachtten, de deugd van ons rijtuig op de proef gesteld.
Wij zouden eeR paar dagen op Serang vertoeven. Aangenaam was ons echter het berigt, dat wij die dagen op het in
liet gebergte gelegen Tjoanas zouden doorbrengen. Ik zoude
dan nu die bergen, die schoone, altijd groene bergen van
naderbij beschouwen, in hunne verkwikkende lucht ade
ik zou zien en genieten, waar ik reeds jaren naar ge--men;
'venseht had! Gij hebt het voorzeker met mij gevoeld, toen
gij, langs Java's kusten stevenende, -- het oog meer dan ver
duizendmaal overzienen waterplas, van die-zadigvne
gezigten, welke, steeds dezelfde, dáár eindigen, waar lucht
en golf als zamenvlóeijen, — voor het eerst den blik mogt
laten gaan langs zijne onbeschrijfelijk schoone stranden en
bergen ; gij hebt het voorzeker met mij gevoeld, lezer ! wat
dan de borst doet zwellen. pen levendige indruk had het bij
m.ij achtergelaten; het deed mij steeds wenschen naar die
bergen, — en nu zonde ik niet meer wenschen, neen, zien
en genieten!
Vijftien paal van Serang ligt Tjonzas, tweeduizend voet
boven de oppervlakte der zee. Slechts halverwege ]tan men
met rijtuig naderen, en moet dan zijnen weg te paard of in
eene tandoe vervolgen. De gedurig afwisselende hoogten en
laagten; de oneindige verscheidenheid van boomen en gewassen, die, waar men het oog wendt, zoo wel het diepe
ravijn als den verheven bergtop met hun duizeadkleurig
groen schalieren; de amphitheaterswijze aangelegde sawa's;
het klateren harer steeds verder stroomende wateren; het
ieder oogenblik verschillend gezigtspunt, nu eens meer beperk t, dan zich verre over bosch en heuvel verliezende,....
dat alles, zoo geheel nieuw voor mijn oog, het leverde een
gelheel , door geen kunst te malen , door geen woorden tee
,
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beschrijven ! Een eindweg ging ik alleen te voet, om mij
geheel aan den indruk van dat verheven schoon te kunnen
overgeven.
Fraai gekozen is de ligging van het ruime en gemakkelijke
woonhuis. Op eene verhevene vlakte van den berg Karang
gebouwd, daalt van daar het oog langs velden en bosschen,
over heuvelen en dalen, tot waar eene verre bergketen het
gerigt bepaalt en zijnen halven cirkel beschrijft. Majestueus
verheft de Karang ter zijde zijne nog vierduizend voet hoogere kruin.
Eenige palen beneden Tjonmas Vindt men, drie- à vierhonderd voet boven de zee, het doorbergruggen ingesloten meer
Dano. Reeds sedert onheugelijke tijden is het waarschijnlijk
door eens bergstorting ontstaan. In den vorm van een lang
ovaal heeft het, naar gissing , renen omtrek van vijf-werpig
palen. Slechts door den veertig voet hoogen waterval-tien
Tjoeroek Betong, langs welken liet zich in den Passong
Tenang, die bij Anjer in zee loopt, uitstort , niet net bene
verbonden, is het zeer opnmerkelijk, dat men zoo-denwatr
vele kaaimans in Hetzelve vindt. Tijdens liet bestuur van
Zijne Excellentie den Meere VAN DEN BOS cri, heeft men ge
rotswand aan deszelfs uit -trach,douikpngve
meer droog te maken, en alzoo de oppervlakte-watering,h
voor den landbouw aan te winnen. Na zeer veel moci'e en
inspanning, is men er eindelijk in geslaagd, dien zes voet te
verlagen, zonder echter liet gewenschte doel te hereiken.
In de westmousson rijst het water verscheidene voeten boven
deszelfs modderachtige diepten, door de gedurige eanslibbingen der medegevoerde bergaarde ontstaan; in de oost-mousson is het echter met zeer veel moeite en gevaar verzeld,
om hetzelve ook in eene kleine praauw te bevaren. Bijna in
het midden is eene zeer diepe modderkolk, Pinasa genaamd, en tegen den oostelijken bergrug ontdekt men eene
kokende wel, die echter wegens de hitte niet te naderen
is. De geheele 'modderachtige oever is met zwaar geboomte
bezet.
Tjoanas is niet geheel zonder historisch belang: aldaar
hebben achtereenvolgens hunne Exeellentiën de Heeren Do
BUS, VAN DEN BoSCII en BAUD eenigen tijd doorgebra ;t, en
ontsliep er nog zeer onlangs de vier-en- zeventigjarige grijsaard, de lieer eoLDSIA v, oud Vice-President van den Raad
van 1Vederlandsch Indië. Die Tjonias bezoekt, zal deszelfs
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had voorzeker niet onbezocht laten; het biedt den badgragen alles, wat bij zich daarvan wensehen kan. Ons verblijf
was slecht kort, de genoegens echter waren vele; wij ver
daar over Pandeglang naar Waring Goenong.-tro1enva
be weg loopt twintig palen dwars door liet gebergte; slechts
voor een klein gedeelte kan men zich van eenen reiswagen
bedienen.

Te Warong Goenong namen wij onzen intrek bij den
]leer S .... , die zich daar nog onlangs gevestigd heeft.
aauwelijks twee maanden geleden, was de plaats eene-ondoordringbare wildernis, waar zich thans reeds een schoon
woonhuis verheft, wegen en plantsoenen zijn aangelegd.
Alleen Bantanzmers, onder het toezigt van eenige C'hinezen, hebben in dien korten tijd deze zoo schoone veranderingen daargesteld. Waarlijk geen gering bewijs voor hunne
vlijt en bevattelijkheid ! Tienheeft van het huis een schil
heuvelachtige oppervlakte tot op de-derachtigzov
bergen van Buitenzorg en de zich daar achter verhe€ ende
Preanger- bergtoppen.
Gedurende ons verblijf bij den Heer S.... gevoelden wij
den schok eener ligte aardbeving, die zich in den voor
eens herhaalde, zoo onbeduidend echter, (hoe--nachtog
wel het in den omtrek bezige werkvolk er dadelijk door in
beweging werd gebragt) dat zij door eenigen onzer niet eens
was opgemerkt. Op andere plaatsen echter, gelijk wij na
-derhan
vernamen, heeft zij zich meer doen gevoelen.
Be zoo hoog geroemde gastvrijheid der Ouden vindt men
op Java in haren geheelen omvang terug. Wij hadden het
reeds ondervonden, en mouten er ons gedurende ons verblijf
te Pandeglang, ten huize van den Heer Kontroleur B. .. ,
bij hernieuwing op de genoegelijkste wijze van overtuigen.
Die lastige pligtplegingen , ijdele woorden en gemaakte vriendelijkheid der steedsche zamenleving, waarachter zich maar
al te dikwerf geheel verschillende gevoelens mommen, worden er gekend noch geduld. Gulle vriendschap tracht u
verblijf en reize zoo veel mogelijk te veraangenamen. Be
dag na onze aankomst was bestemd voor een uitstapje naar
de theefabriek bij Tjimanok, welke met hare tuinen aan de
andere zijne van den Karang is gelegen. Eerst bezochten wij
het eenigzins ter zijde gelegene Tjipanas, met zijne warme
baden. Tot digt bij hetzelve genaderd, daalt men onverwachts langs eene nog al steile helling van meer dan hon-
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derd voet tot aan het ravijn, waaruit op drie plaatsen het
kokende water welt, en waardoor een bergstroom loopt.
Even boven (le eerste wel heeft men eenen dam gelegd,
welke slechts zoo veel koud water doorlaat, als genoegzaam
is om de hitte te temperen. Voorbij de brug ontdekt men
de beide andere wellen, welker laatste zich eerst uit ver
spruiten als in eene kom vormt en van daar in den-sehilnd
konden stroom vloeit. Be hitte van het ondervloeijend water
deelt zich aan den grond mede, zonder echter aan den plantengroei te schaden ; ja op eene kleine aardhoogte, door
hetzelve ingesloten, konde ik zelfs geene verminderde vegetatie ontdekken. 1\Tog zeer onlangs heeft men aldaar, door
de bemoeijingen van eenige Meeren uit het Bantanzscice, aan gevangen met den opbouw van een bamboezen huis, dat
verscheidene lijders een geschikt verblijf kan aanbieden. Velen hebben aan deze baden cone geheel herstelde gezondheid
te danken, en toen wij het bezochten hadden twee soldaten do badkuur reeds eenige malen niet goed gevolg onder
bekend nog, dan I jipc nas, is het drie uur-gan.Mider
van daar gelegene zwavelbad jibiok. Insgelijks welt aldaar, in den stroom van een ravijn, het zwavelwater uit
den grond, en vormt twee geschikte badplaatsen, de cone
van omtrent twaalf, de andere van acht voeten omtrek, die
echter met weinig moeite zouden kunnen vergroot worden.
Doorgaans is het water laauw, zelden kokend. In den stroom
gezien, heeft het eerie donker zwarte kleur, in een glas
is het helder; steeds vindt men er (Europeanen hebben er,
zoo veel men wist, nog geen gebruik van gemaakt) meer
dan een twintigtal lijders uit de bevolking, die zich aldaar
met het beste gevolg voor hunne gezondheid ophouden.
Inderdaad moet de genezende kracht dier baden zeer sterk
zijn, daar zij de gevaarlijkste en schromelijkste ziekten doet
verdwijnen.
Eenige palen van ? j ip nas prijkt ook de door zijnen omvang algemeen bekende 1 eringie-boom. Men moet dien
zelf zien, om zich een denkbeeld van deszelfs verbazende
dikte te vormen. Daar het de eigenschap dezer boomsoort
is, eene menigte wortels uit de takken neder te laten, die,
zich in den grond of in den stam hechtende, daarna tot
nieuwe stammen aangroeijen; zoo heeft deze boom, welke,
gelijk meal meende, reeds eeuwen heugt, daardoor rene
({11G te ve3'1{r {•iaen, !1'?:1'.:.', ",'gil lji<s (loer 2C mensehen te um;'
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(l emen , terwijl men tot deszelfs geheele omvademing
de stammen, die zich eenigzins van den hoofdstam verwijderd geworteld hebben, mede ingesloten — er meer dan
honderd behoeft. Bijna duizend menscben kunnen in zijne
koele schaduw rusten. Vroeger ging men met een' kronkelweg midden door den boom, thans echter is de eerie ingang toegegroeid. De nedergelatene wortels, die, wanneer
zij zich eerst hechten, ter dikte van eenen vinger nog ledig
zijn, spannen als de sterkst aangeschroefde snaren. Door de
Pantammers voor heilig gehouden, vergaderen zij er bij belangrijke ondernemingen, gelijk bij de uitbarsting van eenen
voorgenomen opstand, om er te offeren en zich te verbinden.
Flog eenigen tijd genoten wij de verkwikking van zijn gewelfd loofdak, en staarden hem aan met blijvende bewondering , als den reus van liet Bantainselie woudgebergte.
De kolf jpakhuizen te Tjimnanok, 2200 voet boven de zee,
Eggen nog 800 voet onder de theefabriek. Na ons een medegeromen ontbijt in den Passan-grahan goed te hebben
laten smaken, gingen wij naar boven. Een meer dan ver
getal koelies droegen de Dames in tandoes; de Ilee--dubel
ren volgden te paard. De laatste aanhoogte, waar de fabriek
staat, is zoo steil, dat slechts een goed ruiter en paard die
-m

kunnen beklimmen.
'fegen de helling, beneden het gebouw en meer dan een
hilf uur boven hetzelve, strekken zich de theeperken uit,
die, 74 in getal, ieder met 6000 heesters zijn beplant. Hoewel eenvoudig, is de bewerking der thee echter zeer moei
bladeren, na eenige uren aan de drooging der-jelik.D
zon te zijn blootgesteld, worden vervolgens tot driemaal in.
Bene stalen pan boven een zeer heet gestookt ovenvuur gekeerd en gedroogd, waarna zij iedere ikeer worden gerold,
om ze dien gewrongen vorm te geven, waarin wij ze kennen.
Losgeplukt, ondergaan zij eindelijk in korven, boven een
gloeijend houtsl.olenvuur geplaatst, hunne laatste drooging.
In kisten van 50 Ned. ponden worden zij naar Europa ver
, liet kwam mij opmerkenswaardig voor, dat de ge--zonde
heele theebereiding en het bestuur der fabriek aan Inlanders
is toevertrouwd, daar uitgebreide werkzaamheden den Kon
slechts toelaten van tijd tot tijd aldaar te komen.
-troleu
liegt over den Karang verheft zich aan deze zijde de Poeloe
Sane, en spreidt, als een naijverig mededinger, zijne bos sehen, die tot de hoogste kruinen achter hun veelkleurig
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groen verbergen, voor het getroffen oog ten toon. Ter zijde
prijkt de Assarapan. Eene donkere wolk had zich juist om
zijne hoogere gedeelten gelegerd en hing er dreigend over.
Met schitterenden gloed boorde de stralende zon door dezelve, en wierp hare verbreedende lichtstrepen langs den
donkeren achtergrond. Die scherpe mengeling van licht en
duister vormde eene als verblindende duisternis, die haren
ondoordringbaren nacht over den Assarapan wierp; een
zilverwitte wolkenzoom omgaf liet treffend schoon geheel.
Het lagere gebergte strekte zich aan onze voeten uit als
sane effene vlakte, en scheen een groen tapeet, waarover
duizend lichtschakeringen lagen verspreid. Het verre ver
geleek een heideveld, hier en daar door eene witte-schiet
zandplaat afveteekend; tot het zich eindelijk in een onzeker
nevellicht verloor. Bijna had de schaduw hare grootste lengte
bereikt, de avond neigde en trok zijnen sluijer al digter zamen. Wij daalden van den berg, en keerden, begeleid door
het vriendelijke schijnsel der nieuwe maan, zeer voldaan
naar Pandeglang.
Op eerie aanmerkelijke hoogte van den Narang ligt nog
een meer, waarin een zilverkleurig vischje leeft, zoo geheel vreemd van de zijn geslacht anders eigene schuwheid,
dat het zonder eenige vrees uit de hand van den bezoeker
komt azen en in menigte kan gevat worden. De Inlander
heeft het onder zijne heiligen opgenomen, en brengt het
zijne oilers en gebeden. De verkwikkelijke berglucht,
het gezellige verkeer en de genoegelijke uitstapjes hadden
ons verblijf te Pandeglang ten hoogste veraangenaamd. Wij
vertrokken naar Anjer. Tot Serang voert de weg langs
uitgestrekte indigo- velden en kof1'ijtuinen, onder het lommer
van hooger geboomte aangelegd. Eenige palen achter Serang, waar wij de drukkende hitte van den middag lieten
voorbijgaan, wordt de weg meer gelijk afgaande. Zwaar
en digt geboomte, hetgeen den geheelen weg van Batavia af
reeds zeldzaam is, verdwijnt daar geheel, vervangen door
kreupelgewas, velden en moerasplekken. dien nadert de

stranden.
Aan den tweeden post van Anjer hadden wij de onaangename ontmoeting geen postpaarden te vinden; eerie teleurstelling, dikwijls onvermijdelijk , daar op de stations in
Bantam slechts één stel paarden is geplaatst. Na een oponthoud van vellige uren, kwam ons rijtuig, door twaalf
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koelies getrokken, aan het huis van den af\vezigenAdsistent

,

lang had de avond de golvende reeks der-Residnt.
ber kruinen in zijn duister verborgen. Het was half tien.
llevig klotste de zee langs de stranden. Hare lange, dreunende slagen waren onze eerste welkoinst op Anjer.
Het was een schoone morgen, toen wij den volgenden dag
ontwaakten. Maar welk een verschil! Het zijn geene hergen meer met hunne als opeengestapelde bosschen, met
hunne zwellende heuvels en dalende diepten, waarvan het
rijzend zonnelicht dampen en nevels vaagt, om ze met zijne
kleuren te sieren. Het vlak der zee ontwikkelt zieh aan ons
oog; onbewolkt hangt de hemel er over, slechts afgebroken
door den geteekenden omtrek van het overliggende Dwars
in den weg. Even merkbaar blaauwt Suinatra's overkust.
Met volle zeilen verdwijnen twee schepen achter het beval
uit zee verrijzende Button; een ander ligt in onze na -lig
geankerd; verscheidene opzeilende dagen in het ver -bijhed
hunne witte zeilen blinken tegen de zonnestralen als-schiet;
zoo vele schitterende lichtpunten. Praanwen en mayangs
bewegen zich naar alle kanten.
n Wat is de zee ?" vraagt ergens een Engelsch dichter;
en inderdaad, wat is zij, zonder hare schepen en stranden?
Wat zal de dichter, de schilder, uwe verbeelding er van
maken? Kunt gij u eene zandwoestijn eentooniger, meer
onvruchtbaar denken? Reeds zijn verscheidene jaren ver
maar nog levend is mij de herinnering. Wij zouden-lopen,
een aan strand gelegen dorp bezoeken, van daar de zee aan
vele gelukkige dagen schonk mij dat blijde-schouwen.fl
vooruitzigt! Wij kwamen ter plaatse. Juichend beklom ik
het laatste duin. pene trage golf, als bezweek zij onder den
last, rolde kruipend over het strand; een eindeloos effen
Blaauw vermoeide liet oog, dat nergens een rustpunt vond.
Zwijgend vroeg ik mijzelf: n is dat nu de zee !" Teleurgesteld keerde ik terug. Misschien had ik te veel verwacht;
maar voorzeker, ook te weinig had ik gevonden. En toch
is de zee, zoo dikwijls wij haar wederzien, ons welkom,.
als eene oude bekende. En toch is zij schoon, — zij, die
de kusten van het Vaderland bindt aan die van verwijderde
landen, wier schoot den last van duizend kielen torscht, —
wanneer zij ons eindelijk het schip tegenvoert, dat maanden
achtereen hare ongebaande ruimte kliefde en langgewensehte
hiding brengt ; verhe ren schoon, wanneer de winden barere
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sluimer storen, hare wateren 5CnelIPCn, en zij V1'rl101á'itn de
witte kruinen verheft, over elkander stort en vliegendjaagt,
tot waar eene grijze rots haar perken stelt, hare woede
tergt, en donderend hare krachten breekt; verheven schoon,
wanneer in een nachtelijk uur haar geweldige or tranenstrijd
onze woning binnendringt, en wij getroffen uitroepen : n do
»Heer, die de zee heeft geformeerd en hare krachten, is
» ontzaggelijk en zeer te vreezen !"
De weinige huizen van Anjer zijn slechts door den grootera
weg van het strand gescheiden. liet fort met deszeifs ruime
kazernen en gebouwen ligt vlak aan zee ; eene cirkel-batterij
bestrijkt uit vier metalen stukken den doorgang der straat.
Vroeger woonden ook de civiele beambten van Anjee in
hetzelve, en daar de bezetting, op den voet van vrede ge
een derde bedraagt, zoo slaan de ge--bragt,nuwelijks
thans
meestal
ledig, of worden tot kotlij- pakhuizen
bouwen
gebezigd. In een' afgelegen hoek van hetzelve staat nog een
eenvoudig maar vergeten monument, waaronder een Ct,`licier
en Sergeant liggen begraven, die aldaar, na eenen dapperen
tegenstand, onder de verraderlijke slagen van opstandelingen
zijn bezweken.
Langs eene gemetselde Ieiding voert men dertien palen.
uit de bergen, het water naar Anjer, waardoor niet alleen
ruim in aller behoeften wordt voorzien, maar men ook aan
de gedurige aanvragen der schepen kan voldoen. In de nalbijheid staat het monument voor den Engeischen vlootvoogd
KAREL CA•CIIEAST, die den 10 »umj 1788 in de straat
overleed. De teekening later uit Engeland overgezonden
zijnde, is het op kosten van dat Gouvernement opgerigt.
In den vorm eener piramide van aanmerkelijke hoogte op
een' vierkanten piedestal gesteld, zijn de verdiensten en
de wapenen van den overledene Cr op uitgehouwen, die
op zijn 29ste jaar reeds zulk eene aanzienlijke betrekking
vervulde.
Anjer, het onbeduidende Anjer, bezit eerie al;emeene
bekendheid: vergeefs vraagt gij den zeevarenden misschien
naar den naam en het bestaan van menige beroemde stad , —
van Anjer zal hij u steeds kunnen spreken. De iVederlandsche scheepsvoerder moge er zich nimmer langer ophouden
dan om zijn brieven -paket af te geven, die van andercn.a€ii!,n
vertoeven er gewoonlijk meest allen, voorzien er zich van
hont, water en andere proviand. Die cenigen tijd op °rjn;
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heeft gewoond, zal u dan ook veel weten te verhalen van
nationale Engelschen, en hunne bezoeken bij liet graf vair
hunnen dapperen vlootvoogd, van levendige Bransclaen, van
rookende Spaansclae dames, van hooghartige Asneril.anen,
ja van alle zeevarende natiën.
Onder de Inlanders, die meer dan vijfduizend in getal te
Anjer wonen, heerscht eene meer dan gewone welvaart,
die zij aan hunnen kleinen handel met de dagelijks voorbij zeilende schepen te danken hebben. Ook behooren er vele
praauwen te huis, waarmede zij handel drijven op de Lampangs, Tanara en Batavia. Vóór oenigen tijd werd het
grootste gedeelte van de kampong door eenen fellen brand
in de asch gelegd ; men was reeds weder ijverig met den
opbouw bezig, waaronder eenige huizen en een tempel van
steen. Gedurende den opstand in het Bantamsche heeft de
bevolking hare gehechtheid aan het tegenwoordig bestuur
overtuigend bewezen.
De groote weg van Java loopt slechts tot Anjer. Van
daar tot Tjeringien, 27 palen, worden dus geen postpaar.den verstrekt en moet men de reis met andere transportmiddelen vervorderen. Men houdt tot digt bij Tjeringien
het begroeide strand, dat bijna overal door de aanslibbingen
der zee toeneemt. In het voorbijrijden zagen wij aan het
strand een', tusschen het geboomte half verscholen, op zichzelf staanden rotssteen, waarin door de natuur een regelma
gevormde en vrij hooge boog is gewelfd.
-tig
Te Pasoran, halfweg, eenigen tijd moetende wachten,
bezigden wij dien, om den zich in de nabijheid bevindehden
Waringie-boom te bezigligen. In gegisten omtrek kwam
hij mij voor eenen omvang van zestig voet te hebben, en is
dus slechts op verren afstand een mededinger van den reeds
genoemden. Tjeringien is, gelijk de meeste buitenposten,
cone ruime vlakte, waarom de woningen van den AdsistentRResident en verdere beambten zijn gebouwd. Eeue kleine
redoute kan het in tijd van gevaar verdedigen. Achter het
geboomte verborgen, is het slechts eenige minuten van het
strand gelegen, en vereenigt alzoo het schoone van land- en
zeegezigten. Aan het strand, op de plaats, waar men nog
de grondslagen van een klein fort uit de tijden der Portugezen ontdekt, is een koepel gebouwd, waar een paar oude
kanonnen zijn nedergelegd, welke de zich van tijd tot tijd
vertoonende roover-praanwen in ontzag moeten houden. De
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in den tuin van den Adsistent-Resident hijeengebragte ver
hindoe-beeldjes en andere overblijfselen dier-zamelingv
tijden, — welke, in het gebergte aldaar gevonden, door
den voormaligen Adsistent - Resident begonnen en door den
tegenwoordigen vermeerderd is, — schijnt het gevoelen van
IaArFr,Es en anderen, die mcenen, dat in de meer weste
Java deze Godsdienst geene belijders heeft-lijkednva
gevonden, te wederleggen. Gelijk de meeste anderen, die
op Java zijn gevonden, zijn zij ook beschadigd, is hun het
hoofd afgeslagen of het gelaat misvormd. Een vrouwen
acht armen, waarvan echter drie benevens het-beldjmt
hoofd ontbraken, trok bijzonder mijne aandacht. In losse
gedaante als vooruittredende, houdt liet met de erne land
een' nedergezetene in de haren gegrepen, met de andere
een zwaard en pijl, en, zoo het mij toescheen, eene slang
aan zijn' staart en eene knods gevat.
Be vriendelijkheid van den Heer Adsistent - R_esident van
jeri zgien deed ons aldaar twee genoegelijke dagen doorbrengen, waarna wij de terngreize naar Serang aannamen.
Sereng, met deszelfs nederige daken en bevallige plantsoenen, is een schoone tuin. Het Residentiehuis, over den
grooten weg gelegen, onlangs bijna geheel hernieuwd, ver
gemakken, die men in het Oosten behoeft, met-enigtald
de sierlijkheid eener smaakvolle bouworde. Aan beide zijden
van den weg strekken zich de overige huizen uit, (lie door
gekozen aanleg en netten bouw, als onderling wedijveren,
om der hoofdplaats van Bantam een bevalliger aanzien te
geven. Het kerkgebouw, welks voltooijing men reeds sedert drie jaren, uit gebrek aan de noodige gelden, heeft
moeten staken, staat daar nog altijd in zijne naakte muren,
als een droevig bewijs der geringe deelneming, welke een
zoo edel doel moest ondervinden. Thans is men er weder
ernstig op bedacht, het werk te voltooijen. En waarom
zouden wij hetzelve dan ook hier niet der Christelijke broederliefde en medewerking onzer lezers aanbevelen? Een
Christelijke tempel toch, half opgetrokken, om daarna der
vernietiging te worden prijs gegeven, zulks moet onaangenaan► zijn voor het gevoel eens Christens, en kan den dienaar
van SI A no as zu geen gunstig denkbeeld van onze godsdienstig
inboezemen.
-heid
Neemt Serang dagelijks toe in bekendheid, de oude stad
Bantam wordt allengskens vergeten. Ja, meer nog dan Ba'
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tavia, deelt Bantam in het lot der verlatenheid. De roem

van dat oude, eens zoo magtige Rijk, de luister zijner
hoofdstad, het geweld zijner Vorsten is verdwenen; geen
schaduw zelfs is overgebleven. Hebben onze voorouders vele
moeiten en zorgen, vele ontberingen en gevaren moeten
doorworstelen, door den tegenstand en het verraad dier Vorsten, thans is de zege ook geheel volkomen. De laatste Koning zal zijne dagen als balling eindigen, zijn huis is ver
luister zijner hoofdplaats, — wat is er van-stroid,en
?
...
Gij nadert de stad, maar niets verkonovergebleven
nabijheid.
De weg is vervallen; onverschillig
digt u hare
tot
tijd
een
Bantammer voorbij ; hij torscht
tijd
gaat u van
eenen last of vervult zijn dienstpligt, maar denkt niet meer
aan de grootheid zijner vaderen. Eenige verstrooide bam
een paar ingestorte graven van heiligen kunnen-boeshutn,
verlangend
oog niet bevredigen. Eindelijk rijdt gij langs
het
eenige op zichzelf staande muurstukken en poorten; »dat
was een Vorstelijk verblijf," zegt uw geleider, maar gij
herkent het niet, want zelfs de dieren des velds zouden er
vergeefs eene schuilplaats zoeken. Langs de overzijde der
rivier uwen weg vervolgende, wijst men u de plaats, waar
nog in 1832 zich de kraton van den laatsten Vorst verhief;
men verhaalt u veel van hare grootheid, van den eerbied,
met welken ieder Bantammer, ook de aanzienlijkste, die te
voet en mpt ongedekten hoofde voorbijging; maar, tot den
grond afgebroken, ontdekt gij slechts eene begroeide ruimte„
waar boomen en struiken u den doorgang betwisten. De
weg doorloopt een groot plein: nu vertoonen zich onverwacht de nog eenigzins belangrijke overblijfselen van Bantam. Gij beklimt den honderd voeten hoogen toren, dringt
u tusschen zijne dikke muren langs eenen wenteltrap tot op
den omgang naar boven, van waar in vroeger dagen des
Muezzin's eentoonig gezang de geloovigen opriep tot het gebed. Ecu Moské, die, nog altijd in hooge achting, als de
grootste en beroemdste in geheel Bantam, van verre wordt
bezocht, verheft zich nevens denzelven, maar de met ronde
pannen gedekte daken benemen hem al het eerwaardige van
eenen Tempel; ook het inwendige beantwoordt geenszins aan
de verwachting. Aan de andere zijde ontdekt gij beneden u
de ommuurde grafplaatsen der Vorsten en aanzienlijksten.
Van de hoogte gezien, bieden zij geen onbelangrijk gezigt;
van naderbij bedriegen zij uwe verwachting. Slechts het
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graf van den eersten stichter der lJIaholnedaansche Gods.
dienst, gelijk onze Cicerone zeide, schijnt now in eere te
worden gehouden; de anderen liggen beschadigd, ingestort
en overgroeid dooreen, als zoo vele toonbeelden der ver
alle menschelijke grootheid en luister. De-gankelijhdv
Priester, die ons voorging, konde zelf de namen der meest
beroemden, die daar begraven liggen, niet meer noemen.
Verwonderde ik mij hier over zoo groote verwaarloozing en
vergetelheid, niet minder smartte het mij, die ook te moeten opmerken bij een bezoek op het kerkhof der Europeërs.
Ter naanwernood konden wij er doordringen tot degedenkteekenen der alhier overledene Kommandeurs. Die kolossale
monumenten, waarvan er een naauwelijks cone halve eeuw
oud is, door omhakkingen sedert eenigen tijd weder zigtbaar geworden, dragen reeds op vele plaatsen dc sporen van
de vernielende tanden des tijds ; andere zijn nog in goeden
staat en zouden met weinig moeite en kosten kunnen bewaard blijven. Bij de ruïnen van het fort Speelwijk, welks
belangrijke omtrek, kolossale muren en kazematten ons onwillekeurig aan de hechte bouworde en den ondernemenden
geest der voorouders herinnerden, vroeger aan zee, thans
door de aanslibbingen meer landwaarts gelegen, vindt men
nog eenige door Chinezen en Inlanders bewoonde wijken;
te midden hunner woningen verheffen zich nog muren en
poorten, die van het vroeger aanzien van dit gedeelte der
stad kunnen getuigen. Van de vele huizen, welke langs
de rivier gebouwd waren, en hunne Europesche bewoners,
is geen spoor meer over. Een beambte, die te Serang woont
en dagelijks een uur op Bantam doorbrengt, is de Benige,
die men er nog ontmoet: sic transit mnundi gloria!
Ruim drie weken mogt ons uitstapje duren. Te spoedig
verliepen de laatste dagen te Serang. Wij namen afscheid
van onzen gullen gastheer en de zijnen; denzelfden dag
waren wij terug op Batavia.
14 Julij , 1841.

DE MAN MET BET IJZEREN MASEER.

Vele boekdeelen zijn in het licht gegeven, vol van gissingen

over dit geheimvolle wezen. Eenige papieren, door s A I ry T
SIAES, den kerkermeester van den man met het ijzeren masS
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ker, nagelaten, hebben, naar men beweert, dit groote ge
vraagstuk eindelijk opgelost. Len Fransch dag -schiedkung
waaruit dit bergt ontleend is, zegt omtrent deze ont--blad,
dekking hetgeen volgt
ILLIA die verscheidene administratieve ambtsDe Heer BILLIARD,
betrekkingen vervuld heeft, werkte gedurende de keizerlijke
regering in het kabinet van den Heer IJONTALIVET, Minister
van binnenlandsche zaken, welke staatsdienaar in naauwen
vriendschapsomgang stond met den Heer n' n n u z E nr v r, Conservateur van het archief der buitenlandsche betrekkingen.
Deze nu wist, dat de leer MONTALIVET met veel ijver echte
bescheiden, tot de Fransehe geschiedenis betrekkelijk, ver
daarbij gaarne behulpzaam. liet ge--zameld,nwsh
wigtigste stuk van dien aard, hetwelk hein door den IIeer
n' n n UT U RI VE getoond werd, Evas het schriftelijke verslag
over den aan den hierboven genoemden Gouverneur der staats
opgedragen last. S AINT ni A n s verklaart daar--gevanis
in, dat hij het tot ontlasting en geruststelling van zijn geweten geschreven heeft.
Bit eigenhandig handschrift van SAINT MARS is door den
Heer AMMYOT afgeschreven; het afschrift is door de Meeren
GOU N AULT en LA III C II E geverifieerd, en bevindt zich tegen
handen van den lieer NONTALIVET, den Intendant-wordign
der civiele lijst, die, gelijk men weet, een zoon van den
voormaligen Minister is.
# # 4-

Sterrenwigchelaars hadden hunne waarneem- en werk
torens van het Louvre opgeslagen. K, A T n n--platsenid
N I N e ME I JEDICIS had de verborgene wetenschappen dit paleis
der Koningen binnengevoerd. ANn A. VAN OOSTENRIJK en
i, one WIJK XIII geloofden aan den geheimen invloed der sterren, als colt aan de kunst der potvoorspelling. Aan dien
Monarch nu was voorgezegd ge w orden, dat de zwangere I(oningin tweelingen zou baren, welke kinderen burgeroorlog
in Frankrijk zouden doen ontbranden. Uit vrees hiervoor
besloot hij, datgene dier kinderen, hetwelk na het ander ter
wereld zou komen, uit den weg te ruimen. ANNA schrikte,
even als haar gemaal, op het vernemen der voorspelling, en
beloofde zich aan den wil des Koning te zullen onderwerpen.
Toen er nu een zoon -geboren was, deed men zijne geboorte,
met de noodige plegtigheid. veriféren maar naauwelijks had
;
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de zwerm van hovelingen zich op weg begeven, of de Koningin ondervond op nieuw barensweeën. Zij beval de personen, die bij haar gebleven waren, haar niet te verlaten,
en weldra gaf zij het leven aan een tweede kind, insgelijks
van het mannelijke geslacht. Bij deze gebeurtenis ontwaakten de onheil verkondigende, nu reeds ten deele vervulde
voorspellingen met verdubbelde kracht in haren geest. De
staatkunde omwikkelde dit jonge leven met hare netten, en
het verdween voor altijd van het tooneel dezer wereld. ANNA'S tweede zoon werd aan SAINT MARS in handen gesteld,
die hem naar Bourgondië bragt en op zijn aldaar gelegen
kasteel opvoedde. Iiet kind wies op. Dagelijks zag het de
valbrug nederlaten, om toegang te verleenen aan koninklijke
renboden. Steeds berigtte de wachter op den toren de aan
dier boden in het geheim, en in het geheim deelde ook-komst
steeds de burgheer hun zijne antwoorden mede. De koninklijke gevangene had nu zijn zestiende jaar bereikt; hij begon
te vermoeden, dat die ged urige boodschappen betrekking hebben konden op hemzelven. Derhalve beloerde hij s A IN T M A R s,
om diens geheim te onderscheppen. Op zekeren dag, terwijl
zijn bewaker afwezig was, drong hij in deszelfs kabinet, wist
een meubelstuk te openen, waarin hij hem de depêches had
zien wegslaiten, vond er de geheelecorrespondentie van het
hof, las die door, en wist nu alles. Op dit oogenblik verscheen SAINT MARS. Op straffe des doods drong hij den
Prins, het door hem ontdekte geheim in zijnen boezem te
bewaren. De Prins beloofde dit met eenen eed, waarbij
bij zijn leven voor de strikte nakoming van de belofte ver pandde.
SAINT MARS berigtte het voorval ten hove, en ontving

nu bevel, om den jongeling naar de St. IYlarguerite- eilanden,
tegenover Cannes, aan (le kust van Provence, te voeren.
Een masker verborg zijne gelaatstrekken, welke door derzelver gelijkvormigheid met die van LODEWIJK XIV, de afkomst van den gevangene zouden verraden hebben.
De ondergeschikte beambten bedienden hem, zonder te
weten wie hij was of van waar hij kwam. Ht masker,
't welk hij droeg, was van zwart fluweel en van achteren
door een slot verzekerd; nimmer moat hij het afleggen.
Overigens was de Prins steeds sierlijk gekleed en droeg inzonderheid zeer fijn linnen; zijne kamers waren kostbaargeS2
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meubileerd, en wanneer SAINT MARS niet hem sprak, deed
hij het altijd staande en met den hoed in de hand.
Op zekeren dag krabde de koninklijke gevangene met zijn
mes cenige woorden op een zilveren tafelbord, en wierpdit
door het venster van het kasteel, waarin men hem opgesloten hield, naar buiten. Een visseher nam het bord op, en
bragt het aan den Gouverneur; deze vroeg hem terstond:
»hebt gij gelezen, wat op dit bord staat, en heeft ook
iemand anders het in uwe handen gezien ?" — » lk kan niet
lezen," verzekerde de man, » en niemand anders heeft het
bord gezien." Niettemin hield men den visscher gevangen,
tot zoo lang SAINT MARS zich overtuigd had, dat hij inderdaad niet lezen kon. — Zekere barbier kwam er minder
gelukkig af. De Prins had iets op een zeer fijn hemd geschreven, hetwelk hij vervolgens aan het venster hechtte.
De barbier, die het tot zijn ongeluk gewaar werd, gaf er
den Gouverneur kennis van. Deze vroeg hem almede, of
hij het geschrevene gelezen had; hij loochende, maar niettemin vond men hem, twee dagen daarna, dood in zijn
bed. — Op gelijke wijs stierf plotseling in het kasteel een
oude bediende van den Prins, omdat men hem verdacht
hield, met 's Prinsen geheim bekend te zijn; het lijk werd
des nachts en in alle stilte begraven.
Nadat de gevangene elf jaren lang op het St. Margueriteeiland gebleven was, werd hij naar Parijs vervoerd, waar
hij en ook SAINT nI A R S voortaan hun verblijf in de Bastille
bekwamen; laatstgemelde werd tot Gouverneur dier Staats
benoemd. Zoo leefde de zoon van L o n E w l J Ic XIII-gevanis
en van ANNA VAN OOSTENRIJK tot aan zijnen dood, die op
den 19 November van het jaar 1703 voorviel. Des anderen
daags had zijne begrafenis' te St. Paul des Champs plaats.
In de akten van overlijden werd hij MIC II ALY genoemd, en
zoo wel ouderdom als naam verkeerd opgegeven.

DE SPION.

(Vervolg en slot van bl. 219.)

E enige weinige uren later trok eene legerafdeeling de Bilbao-poort uit. Het was een heldere sterrenhemel, maar de
morgen was vinnig koud, en de soldaten, voor het mee-
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rendeel uit het zuiden afkomstig en nog ongewoon aan de
strengheid van eenen Baskischen winter, schenen weinig genoegen te vinden in de scherpe koude, die hunnen adem tot ijs in
hunne knevels bevroor, en den weg onder hunne afgemetene voetstappen deed dreunen. Zulk eene luehtsgesteldheid
lokte niet uit om te talmen, en met zulk een' snellen stap
trokken zij voort, dat zij, toen de dag aanbrak, niet veel
meer dan eene mijl van de plaats hunner bestemming ver
waren. Zij hadden den grooten weg reeds verla--wijder
ten, en trokken eene vlakke streek door, die weinig teekenen van bebouwing vertoonde; heide en mos groeiden er
in overvloed, en het land was doorsneden met diepe kloven
en breede wateren, van wier oevers tallooze snippen en waterhoenders opvlogen bij het naderen van het legertje. Ein
werd de grond hooger, en, na een' vrij langen tijd-delijk
langzaam te zijn opgeklommen, hield het piket ruiters, dat
de voorhoede vormde, halt op den top van een' langen
bergrug, die zich van weerszijden meer dan eene mijl ver
uitstrekte. Aan de andere zijde van dezen bergrug daalde
de grond weder langzaam af, en van daar tot aan den voet
van eene rij bergen, die op eenen afstand van twee of drie
mijlen zich verhief, vertoonde het land zich veel minder
woest en was veel beter bebouwd dan dat, hetwelk de afdeeling reeds was doorgetrokken.
Omstreeks eene halve mijl verder, voor een digt woud,
bestaande grootendeels uit altijd groene heesters, stond een
vrij wel ingerigt gebouw, dat eenige weinige verspreidehutten in de nabuurschap had en geflankeerd werd door verscheidene aarden wallen, op gelijken afstand van elkander en in
eene schuinsche rigting geëchelonneerd ; zoodat, terwijl de
beide achtersten bijna de buitenste hoeken van het gebouw
raakten, de voorsten ter regter en linker zijde van dezelfde
punten vooruitschoten. Het was hier, dat kruid, lood en
patronen in groote hoeveelheid voor de Carlisten werden ver
lood werd er uit mijnwerken uit de nabuur -vardig.Het
patronen werden, zoodra zij gereed-schapgebrt,nd
waren, weggezonden naar de wapenplaatsen van den Pretendent. De militaire gezagvoerders van Vittoria hadden lang
begeerd dit gebouw te vernielen ; en toen zij door hunne spionnen berigt kregen, dat er- Beene Carlistische krijgsmagt
van eenig belang drie• uren in den omtrek was te vinden,
zonden zij de kleine legerafdeeli.ng uit, waarover wij spara-.
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ken, en die bevel had, alles te veruieien, te verbranden en
in de lucht te laten springen en dadelijk naar de vesting te
te leeren.
-rug
liet scheen, dat er nog niemand in den kruidmolen of in
de omliggende hutten in beweging was. Be deuren en ven
waren gesloten, en alles was zoo stil, alof de plaats ge--ster
heel onbewoond was. Zoodanig was ook de opmerking van
den kolonel der Christine's, terwijl hij voor het front reed
van het eskadron, dat zijne geheele ruiterij uitmaakte; hij
beval de infanterie, om zoo snel mogelijk te volgen. Toen
hij voor het front van den kruidmolen kwam, gaf hij aan de
helft van zijne kavallerie bevel achter het gehucht te patrouilleren, om te zorgen, dat niemand ontsnapte en den
vijand berigt bragt. llij wachtte vervolgens, tot dat de infanterie was aangerukt, die weldra verscheen, eenigzins buiten
adem, hunne gelederen in wanorde, ten gevolge van den
snellentred, waarmede zij over den bevrozen grond waren
voortgetrokken. 1`iaau^velijks was het bevel: halt! gegeven,
toen een enkel geweerschot werd gehoord, en terstond weerklonk er zulk een woest en verdoovend geschreeuw, dat het
was alof de lucht werd vaneengereten. De verwonderde
Chrislïno's zagen in verbazing rond, en spoedig bemerkten
zij de oorzaak van het gedruisch ; want, als ware de grond
op nieuw met slangentanden bezaaid, waaruit gewapende

mannen opschoten, stonden achter ieder van de aarden wal len waarvan wij spraken, twee of drie kompagniën Carlistische troepen, die te zamen eene strijdmagt uitmaakten, veel
grooter dan die der Christino's. Zij hadden zich verborgen
gehouden door zich in de greppels neder te leggen, die, zoo
als gewoonlijk, achter iederen wal waren gegraven, ten einde
de verdediging meerdere zekerheid te verschaffen. Be mor
grond hing, en de onvoorzigtige na--genvl,dior
hadden hun oogmerk nog meer
Christino's,
dering van de
was zelfs niet vermoed,
hunne
tegenwoordigheid
begunstigd ;
en zich in slagorde
geweerschot
opsprongen
tot dat zij b j het
schaarden. Gelijktijdig werd er een hevig vuur tegen de troepen van de Koningin geopend uit de vensters van de nabij
gebouwen , en een troep van uitstekend bereden-geln
i avarresche lan c ers, aangevoerd door RE AT., een van de beste
kavallerieiifficiers in dienst van DON c n R L a s, kwam uit eene
opening in het bosch t e voorschijn, waar zij verborgen hadden gelegen; zij vielen op het eskradon huzaren aan, die ach-
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ter de huizen geplaatst waren, en dreven hen op het hoofd
terug, ofschoon zij ondanks de verrassing vvederstand-corps
boden, langzaam weken, en een goed gebruik maakten van
hunne sabels en karabijnen.
De Christino -kolonel , aan wiens onvoorzigtigheid in het
niet verkennen van den grond het te wijten was, dat hij
en zijne troepen, nn in zulk eerie gevaarlijke stelling waren, toonde echter te midden van het gevaar grootebedaardheid en tegenwoordigheid van geest. Hij liet geen enkel
oogenblik verloren gaan; zijne infanterie eerie digte kolonne
latende vormen, begon hij snel, maar rustig terug te trelcken, hopende altans buiten de aarden wallen en in het open
veld te komen, voordat de Carlisten hunne vcr preide kom
genoegzame raagt konden hebben verzameld,-pagniëtoe
om zijnen terugtogt riet goed gevolg te belemmeren. Ver
infanterie onder bevel van den tweeden officier-volgensd
latende, plaatste bij zieh aan het hoofd van zijn handvol
ruiters, en viel de vijandelijke lanciers met zooveel kracht
en moed aan, dat hij ze ondanks hunne overmagt, een ein weegs met groot verlies terugsiceg. Doris, terwijl hij onder een hevig vuur naar het hoofdcorps terugtrok , trof hem
een kogel in de borst. De dappere maar ongelukkige oileier waggeide in den zadel, deed eerie vruchtelooze poging
om zijn evenwigt te behouden, en viel ter ;arde. lijn dood
was het sein tot eene algeineene vlagt. De troepen der Koningin hadden nu de uiterste aarden wallen bereikt, schoon
niet zonder veel van liet vijandelijke vuur te lijden; en
ziende, dat de Carlisten zich in twee sterke kolonnes hadden gevormd, en snel naderden om hun den terugweg af te
snijden, verloren zij áeheel den moed, en de terugtogt werd
eerie ordelooze vlagt. Over beploegde velden, door heide,
doornen en distelen, door slootcn en greppels, het ijs doorbrekende en in den modder en het water rondspartelende,
snelden vervolgden en vervolgers voort. Er werd weinig
kwartier gevraagd en nog minder gegeven, want de ver
te dier tijde tusschen de beide partijen op het-biterngwas
hoogste. Menig ongelukkige, van vermoeidheid hezwijl:ende, en de voetstappen van zijne bloeddorstige vijanden nicer
en meer hoorende naderen, tot dat hij zich verbeeldde, dat
hij hunnen adem op zijne schouders voelde, verkortte de
vreeselijke onzekerheid en besliste de groote vraag : » Zal
ik ontkomen of niet ?" door zich ter aarde; te werpen, en
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geduldig den hajonetsteek te wachten, die aan zijn lijden
een einde moest maken.
Eindelijk verminderde de ijver der vervolgers, en buiten
de kavallerie hielden weinigen meer vol. Zelfs de ruiters
zakten een voor een af, naarmate hunne paarden waren uit
welhaast volgde nog slechts een twintigtal, beter-geput,n
of
bloeddorstiger dan de overigen, de vlugtelingen
bereden
hielen,
die nu meer ten gevolge van den schrik vlugtop de
dan
omdat
er nog wezenlijk gevaar was. Een jong Carten,
•die
een prachtig Andalusisch strijdros bereed,
listisch officier,
was zijne manschappen ver vooruit, en onderscheidde zich
door bijzondere woede. Ilij had reeds twee Iansen gebroken,
en gebruikte nu zijn zwaard met doodelijk geweld, doof voor
alle sm'eehingen om genade en iederen houw met een' vreeselijken vloek vergezellende. Hij was op weinigen afstand van
een vijf- of zestal Christino's, toen deze zich plotseling omkeerden, en, gelijktijdig op hunnen vervolger aanleggende,
hunne geweren losten. Eensklaps steigerde het paard, de
kogels raakten het dier in plaats van den ruiter, en het
stortte neder. Voordat de Gaslist weder op de been was, zag
hij zich in de magt der soldaten. In zijne vergeefsche worsteling, om zich te bevrijden, viel de boina van zijn hoofd,
en cone groote hoeveelheid lang haar, nat van zweet, viel
over zijn voorhoofd. Be soldaten staarden hem en vervolgens
elkander aan, en zagen toen weder met een' verbijsterden
blik op den gevangene.
b Lo es! Hij is het !" riep eindelijk een hunner, en, als
ware de betoovering verbroken, riepen allen gelijktijdig
a El inudo!"
De Carlistische officier glimlachte bitter.
Aan den buitenkant van het bevallige plein te Vittoria,
uit huizen van dezelfde bonworde bestaande, omringd door
eenti kolonnade van steenen pilaren, en bekend onder den
naam van Plaza Nueva, of ook van Plaza de la Constitucion,
is een open plein, genaamd Plaza Vieja. Ofschoon volstrekt
niet met het naburige plein kunnende wedijveren, alsavondwandeling voor lieden du ton in de stad, omdat het ouder
ongelijk geplaveid en doorgaans morsig is, heeft het-wetsch,
toch vooral voor den vreemdeling niet weinig belangrijks.
Be fontein aan het benedeneinde van het plein, weinige schreden van de Principal of hoofdwacht, is eiken morgen de ver
laats van tallooze criadas, dienstmeisjes, en andere-zamelp
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vrouwen van geringen stand, die, nadat zij hare steenen of
houten potten hebben gevuld, deze eenige minuten op den
steenen rand van de fontein laten staan, terwijl zij een
praatje houden. Hier kan men de kleeding en de gewoonten van de lagere standen der provincie leeren kennen. De
boeren van de omliggende bergen, die muilezels beladen
niet hout en houtskool ter markt brengen, plaatsen zich bij
de fontein, en toonen op hunne boersche wijze hunne galanterie aan de knappe waterdraagsters, wier helder gele of
roode rokken, nette voeten, raauwsluitende lijfjes, enovervloed van zwarte lokken, die door acne of andere olie glinsteren, in de oogen der kolenbranders het nee plus ultra
van bevalligheid vormen. Be ledige soldaat, de voorbijkomende muildierdrijver, de ambachtsman, die zich naar zijn
werk spoedt, alle hebben eene aardigheid over voor de
mozas (jonge meisjes), die, na hare portie komplimenten
en bewondering te hebben ontvangen, vrolijk wegtrippelen,
met hare vracht aqua fresca op het hoofd, en plaatsmaken
voor nieuw aankomenden.
Er zijn echter ook minder vrolijke denkbeelden met de
Plaza Vieja verbonden. Ilet is hier, dat gewoonlijk de mis
worden ter dood gebragt, die tot de garrote zijn-daigers
veroordeeld ; eene straf, die nagenoeg gelijk staat met ophangen.
Vroeg in den tweeden morgen na den ongelukkigen togt
naar den kruidmolen waren daar werklieden druk bezig met
het oprigten van een schavot, en weldra vernam men, dat
de misdadiger, die zou worden ter dood gebragt, de Carlistische spion was, die de oorzaak was geweest van de nederlaag der troepen van de Koningin. Tegen den middag
stond het geheele garnizoen onder de wapenen rondom het
plein, en eene groote menigte was bijeengekomen, om de
uitvoering van het vonnis te aanschouwen. Op het schavot
(eene kleine vierkante stellaadje) was een stevige houten
paal bevestigd, waartegen acne bank was vastgenageld. Twee
of drie voet boven die bank was cane ijzeren stang, bijna
rond gebogen, die door middel van cane groote schroef met
zooveel geweld tegen den houten paal kon worden gebragt,
dat alles, wat daar tusschen kwam, moest worden verbrijzeld. Twee mannen, die nog iets van het oude Spaansche kostuum
hadden behouden, in vaal zwart gekleed, met korte mantels en breedgerande, onopgesiagen hoeden, stonden bij het

26.2

Ii6 SPIT)

werktuig des doods, gereed, om hun afschuwelijk werk te
verrigten.
Eindelijk verscheen de veroordeelde, geleid door eene sterke
wacht en vergezeld van een' grijzen priester. Zijn hoofd was
op zijne borst gebogen, en hij scheen aandachtig te luisteren
naar de vermaningen van den eerwaarden vader; maar zijn
tred Was vast, en bleef die vastheid behouden, toen hij de
trappen van het schavot opklom. Nadat hij den gevangene
had omhelsd, trad de priester ter zijde en keerde de oogen
af van het treurige schouwspel, dat moest volgen. De gevangene, den mantel latende vallen, die hem tot dusverre
voor het gure weder had beschermd, en die ook ten deele
zijn gelaat had bedekt, stond daar in het korte groene buis
en de roode opslagen van de Carlistische ruiterij. Zich tot
zijne volle lengte opheffende, greep hij zijne boina van het
hoofd, en met eene stem, zoo helder en welluidend alsof
hij zijn regenvent in den slag aanvoerde, riep hij : » Viva
CARLOS QUINTO! JJluceren los Negros! Leve KABEL V! Dood
aan de Liberalen !"
Toen door deze beweging van den gevangene zijn gelaat
zigtbaar werd, liep er een gemompel door de gelederen der
soldaten, en de woorden n El mmm.udo!" gingen van mond
tot mond. Voordat dit gemompel, terstond onderdruktdoor
de officieren, geheel had opgehouden, had de gevangene
zich bedaard op de bank nedergezet ; de ijzeren stang werd
om zijnen blooten hals geslagen, en een der beulen draaide
de schroef toe. Li een oogenblilz waren de wervelen van
den hals verbrijzeld, en el snudo de Santa Domingo had
zijne daad met zijn leven geboet.
lOadat het lijk, volgens gewoonte, eenigen tijd aan de blikken der menigte was blootgesteld, werd liet van het schavot weggenomen en buiten de stad begraven. Den volgenden morgen echter was het graf open, en liet lijk was verdwenen.
Op het kerkhof van eene kerk, eenige mijlen ten noorden van Vittouia, ligt Gene eenvoudige zerk van graanwen
steen, die gedurende een groot deel van het jaar niet te
vinden is, omdat zij verscholen ligt onder een' digten overvloed van roode en witte rozen, die de dorpsmeisjes er rondom hebben geplant. Wanneer men echter het geurige en
doornige bedeksel ter zijde schuift, ziet men een opschrift.
Het is kort, en luidt aldus:
:

DE SPION.

17 1licierrbre.
— 23 Dicieinbre.

VALENTI>QO --DOLERES

Poco le Bobre vivia. (#)
(*) Zij overleefde hein kort.

DE COLUMIIACSES. VLIEGEN.

V an het begin der maand April tot in de helft van Augustus
wemelt het in de benedendeelen van het Bannaat, nabij liet
boschachtige gebergte aan den Donau, van digte zwermen
kleine vliegen, welke men Columbacsers noemt. Er zijn jaren, waarin zij geheele wolken vormen, wanneer namelijk
het saizoen derzelver uitbroeding sneer dan anders begunstigd heeft.
De vlieg, op zichzelve beschouwd, komt even klein en onbeduidend voor, als de zoogenaamde wijn- of keldervlieg
(musca cedlaria); ook is zij aan dezelve in kleur niet ongelijk. Van hoe weinig heteekenis echter het diertje ook schijn en mag, zoo veel te gevaarlijker is zijn giftige steek, en
de sterkste os moet voor een zwerm dezer insekten bezwijlzen.
's Morgens en 's avonds zijn de Columbacsers (daarin aan
de gewone muggen en muskieten gelijk) wel het meest in de
weer; zij vallen alsdan de weidende kudden aan, en dringen
evenzeer door alle spleeten en reten in de stallen, om hunne
siagtoffers op te zoeteen. Alle weekere deelen van het lig
dieren worden door hen overdekt, en met name-chamder
zij
in derzelver neiisgaten , waar zij zich hij koopra
dringen
vastzetten. Door den giftigen beet gefolterd en tot razernij
gebraut, woedt zulk een gekweld dier onophoudelijk , tot
dat het, door pijn en afmatting uitgeput, nedervait en
sterft.
Bet ligtst bezwijken runders en varkens; terwijl schapen
en paarden door de plaag minder erg worden aangetast. Voelt
een rund deze insekten op de slijmhuid van den neus kruipen,
zoo poogt het dezelve met de tong er uit te likken, maar
werkt daardoor het ongedierte slechts nog, des te honger op
naar de hersens, waarna het arme beest terstond in eenesoort
van dolheid vervalt en daarin onikomt.
Regen, zware dauw en onweersbuijen zijn de perken, door
welke de natuur deze plaag doet eindigen of verminderen ;
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een tweede middel, hetwelk den menschen in handen gegeven is, is vuur en rook. Daarom dan ook brengt men, omstreeks den tijd, waarop de Columnbacsers zich beginnen te
vertoonen, mest en vochtig stroo voor de dorpen en op de
weiden, gelijk ook op de bouwlanden, waar Benig vee tot
den veldarbeid gebruikt wordt, steekt deze stoffen in den
brand, en overdekt op deze wijs geheele landstreken met
rook. Naauwelijks beginnen deze schutvuren hunne stinkende dampwolken in het rond te verspreiden, of het vee,
door zijn instinkt gedreven, rent van alle kanten derwaarts,
de koppen zoo na mogelijk aan het vuur houdende. Dit
duurt op deze wijs acht dagen lang, gedurende welken tijd
met het vee in het geheel niet gearbeid kan worden, en
men het ook alleen des nachts in de wei durft drijven. Om
koets- en rijpaarden op de wegen, of in het algemeen dieren, welke men door rooken niet beschermen kan, tegen de
woedende aanvallen dier insekten ten minste eenigermate te
beveiligen, smeert men hen met vette stoffen in, waaronder
iets stinkends of althans sterk riekends gemengd is, als behoed- en tevens als heelmiddel tegen den venijnigen steek
der Columbacsers.
Be wijs, hoe dit tweevleugelig ongedierte ontstaat, isnog
niet met juistheid bekend; doch het lijdt geen twijfel, of
deze lastige vliegen komen, even als alle op een' lagen trap
staal de diergeslachten, uit rottende stoffen voort, en vermenigvuldigen in de korst der plantaarde. Be plaats, waar
dit gebeurt, bevat juist die overoude bosschen langs den
Donau, waar die magtige rivierstroom reeksen van eeuwen
lang slib en vuilnis opeengehoopt heeft. Hierop schijnen
ook de onder het volk in omloop zijnde legenden, als ook de
naam zelf van Columbacsers, te wenken.
Digt aan den oever des Ponaus, bij het dorp Dloldawa,
staan nog de bouwvallen van het Columbacser slot, waarschijnlijk een oud roofnest. Hier ter, plaatse is de sleutel
tot den wilden weg, dien de Donau zich door het geweldige berggevaarte gebaand, en langs welken het binnenwater
zich geloosd heeft, waaronder in vroegere tijden de groote
vlakte van het tegenwoordige hannaat bedolven lag. Hier
en in de geheele bergengte afwaarts ziet men niets dan onbegane wonden, rotsen en kloven, zoo vele wonden der
met geweld opgeretene aardkorst. In deze nu heeft de gesveldige stroom zijne slijkerige golven gerold; en, even als
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rde giftige vlieg in de wonden van een gejaagd wild hare
eijeren legt, ten einde haar kwellend geslacht daarin uitgebroed worde, zoo heeft de Donau in deze holen van den
stukgesclieurden grond de stof opecngehoopt, waaruit thans,
onder de werking van licht en warmte op de oppervlakte
van het staan geblevene water, tallooze zwermen insekten
van allerlei aard te voorschijn komen. Zulke holen vindt
men bij de Columbacser ruïnen; en waarschijnlijk zijn het
juist deze bouwvallen zelven, welke het oog des volks meer
bijzonder op liet oord gevestigd heeft, slat door hetzelve thans
als het broeinest dier wolken van giftig ongedierte beschouwd
wordt. De volkssprookjes vertellen ook verder, dat, in zeer
ouden tijd, een Koning, welke die oorden beheerselite, de
Colambaeser vliegen in hunne spelonk had doen inmetselen;
maar dat, toen het werk gereed was, de geweldige druk
der millioenen naar buiten dringende insekten den reuzenmuur had doen instorten, en dat ook sedert niemand meer
beproefd had, deze verschrikkelijke plaag door zulk een middel in de aarde te bannen, en, gelijk men zich uitdrukt,
den Duivel zijn helgeschenk weder in den muil te werpen.
Be bedoelde muur, van welken men zegt, dat nog eenige
overblijfsels gezien worden, is waarschijnlijk een vestingwerk, dat met de Columbacser torens eenerlei doel had, en
later misschien aan andere zwermen van schadelijke schepselen, te weten roovers van allerlei natiën, tot sluiphoek
diende. Aan de volksvertelling is evenwel dit waar, dat,
vóór eenigen tijd, een gelukzoeker werkelijk aangenomen
had, eenige holen aan den Donau toe te metselen. Bij het
geplaagde landvolk dier streken vond hij gereede ondersteuning, zoo aan handen als aan geld; edoch, de moeijelijke
arbeid was naauwelijks begonnen, toen de geheimzinnigeondernemer, alles in den steek latende, eensklaps verdween.
De laatstverloopene jaren gedurende een vrij lang tijdsverloop nagaande, heeft men echter bevonden, dat, middelbaar
gerekend, de plaag der Colunzbacser vliegen allengs ver
hieruit laat zich niet zonder grond verwachten,-rnidet;
dat, wanneer die oorden met den tijd gedurigmeerbebouwd
zullen worden, de wilde natuur ook ophouden zal dit schadelijk ongedierte voort te brengen. De wouden zullen gedund, aan de stroomen een regelmatiger bed gegeven worden, en de milde straal der zon zal, uit de dikke laag der
eeuwig rottende stoffen, in plaats van deze of andere insek-
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ten, nutte planten en gewassen in weligen overvloed te voor
roepen.
-schijn

ZIJN ]FORTUIN II&KEN IN DE WERELD.

S ommigen (zoo schrijft

4I A L V 0 G L I 0) zijn groot geboren ; anderen malten zich groot, en aan nog anderen wordt het groot
zijn toegeworpen : de meesten dergenen, die tot eenige on
derseheiding in de wereld geraken, worden min of meer
door al deze drie omstandigheden begunstigd ; maar het hoofd
daarbij is, de bekwaamheid te bezitten, om door eigen-punt
toedoen groot te worden. Een mensch kan de omstandigheden, maar de omstandigheden kunnen niet den mensch tot
zijne grootheid dwingen. llij moet daartoe in zichzelven,
als 't ware, den stempel dragen, of hij kan nooit iets van
beduidetois worden : doch de voortgang van een mensch tot
zijne grootheid kan in de omstandigheden bespoediging of
vertraging vinden. Ellc , die zijn fortuin in de wereld maakt,
moet eenig talent bezitten, hetzij zulks het talent is, om in
letterkunde uit te munten, of dat om van staatkundig gewigt te worden, of dat oon schatten op te líoopen, of om
tot iets anders te geraken, hetwelk de voorwaarde van
grootheid in het ecn of ander vak uitmaakt. ]Natuurgaven
zijn een eerste vereischte voor elk uitstekend mensch. Tegen hetgeen wij hier beweren strijdt liet niet, wanneer wij
niet zelden zotten of domkoppen in de wereld fortuin zien
maken : want zotheid is met zekere natuurlijke gaven zeer
wel bestaanbaar, ja, dikwijls is zij zelve eene gaaf der natuur. Een man van gering verstand kan muzikaal talent
bezitten en zijn fortuin malten, ja een groot man worden,
omdat hij paardenharen naar eisch over kattendarmen weet
te wrijven. Bij liet opwaarts stijgen van begaafde menschen
werkt het toeval op verschillende wijs : sommigen worden
door vrienden in de hoogte getrokken en opgehouden ; anderen door vijanden in de hoogte gestooten ; dezen laatsten
gaat het bij slot van rekening gerneenlijk nog beter dan de
eersten, want vijandschap is duurzamer dan vriendschap.
Vriendschap trekt menigwerf hare hand terug, juist wanneer inert haar het meest noodig heeft; vijandschap daarentegen stoot voort, zoo lang zij kan. Een mensch zonder
vrienden is ongelukkig; maar iemand, die geene vijanden
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Leeft, mag vrij alle hoop opgeven — zulle eeln komt nooit
vooruit. Korrtorn, het geheim, om in de wereld %rtuin te
maken, bestaat daarin, dat' men wèl wete, hoe zijne vrienden en hoe zijne vijanden te gebruiken.

DE GENOMENE VOLDOENING.

.e Maarschalk 'VA N, x. vertelde op zekeren avond verschei.
dene dames naar de groote Opera te Parijs, <loch vond al de
loges reeds bezet, Deze zoo onaangename teleurstelling
braut hein in gene zeer kwade luim ; en daar', van den eenen
kant, zijne galanterie hem niet veroorloofde onverrig.terzake
niet zijne dames naar huis te keeren, en er zich van de
andere zijde, geene gelegenheid aanbood, om met .eere uit
de. verlegenheid . te geraken, bleef hij . geruimen tijd, met
Inoeijelijk verltropte spijt, aan de half nieuwsgierige, half
spottende blikken blootgesteld, die van alle kanten op hein
gerigt werden. Het des te'haastiger onstuimigheid greep hij
eindelijk den eenigen uitweg. aan, welke zieh plotseling over
hem scheen op te doen , daar hij in eene nabijgelëgene loge
slechts eenen bediende gewaar werd, die dezelve voor zijnen
heer, eenen rijken Abbé, in bezit genomen had. Snel trad
hij met zijne dames, in deze loge, en gelastte .den verbluften
knecht, met barsche woorden, haar voor den ;Marschalk
vAn x. te ruimen. Al stotterend waagde de bediende,
eenige bedenkingen hiertegen in te. brengen; maar met
donderende , stem gebood de Maarschalk heil te zwijgen, e>tt
de verschrikte logenbewaarder sloop, zonder. verdere tegen -.
panting, heen. Naauwelijks had de Maarschalk met zijne
dairies plaats genomen,. of de Abbe verscheen, verzekl door
zijne zuster en eenige harer vriendinnen. De bediende ver
terstond door het bergt zijner„ verjaging, ende-schrikten
Abbé gevoelde zich door deze gewelddadiglieid niet • weinig
beleedigd. Ondertasschon was hij voor liet oogenblik wel
gedwongen daarin te berusten; maar des anderen daags deed
hij zijne partij voor de regtbank der Naarschalken van
.Faankrijk dagvaarden, en begon zijtje redevoering van aanklagte Irret te zeggen, » dat het hein zeer speet, gedwongen
te zijn, over een' hunner doorluchtige amhtgenooten klagtig te. vallen, die in zijn geheele leven niets genomen had
dan zijne loge, weswege hij thans voldoening kwam vorderen." De voorzitter van het geregtshof gaf hem bedaardelijk ten antwoord: »Die voldoening hebt.gij daar zoo even
genommene," en, hiermede hief hij de zitting. op.
:

NIET DREIGEN, WAT TIEN NIET ICAN OP MAG VOLVOEREN.

In eene garnizoenstad van het noordelijke Duitschlan d at
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onlangs een reiziger aan de table d' hdte, waar tevens met
hem verscheidene officiers hun middagmaal namen. Bij het
eind des maals deed de reiziger, in plaats van de Zwitser
kaas, die op het dessert versehenen was, zich Lim--sche
burgsche kaas geven. Zijn buurman aan de tafel, eenjonge
Luitenant, vond den reuk dier kaas onverdragelijk, envorderde, dat men haar zou wegnemen. De vreemdeling liet
zich niet van zijn stuk brengen, en verklaarde, dat hij geen
bord zou weggeven, zoo lang hij lust had er van te eten.
Het geschil over dit beuzelachtige onderwerp werd, door de
laatdunkendheid van den officier, zoo hevig, dat de Luitenant woedend opsprong en zijnen eisch herhaalde, met de
bijvoeging : »Weg er meé , of ik steek u overhoop !" De
reiziger stond insgelijks op, en zeide bedaard en met vaste
stem: n Een hondsvod, die zijn woord niet; houdt !" De o(ücier verstomde, werd bleek, en zeeg op zijnen stoel terug;
want de tegenwoordigheid van geest zijner tegenpartij had
hein plotseling tot bezonnenheid gebragt. Hij was niet in
staat, en men zou hem ook niet hebben toegelaten, zijn
overijld woord gestand te doen. Men verzekert, dat hij gedwongen geweest is zijn afscheid te nemen.

DIRECTE BETALING VAN DIRECTE BLASTING.

E en boer verzocht gehoor bij

LODEWIJK XIV, en, bij den
Koning toegelaten, sprak hij dien met de volgende woorden
aan : » Sire, mijn geheele vermogen bestaat in een klein
stukje land, waarvan ik een' daalder grondbelasting betalen
moet. Hier breng ik u (lien ; want ik heb gehoord, dat het
geld, vóór dat het tot u komt, door vele handen gaan moet,
en dat er overal wat van kleven blijft. Daarom dacht ik,
ik zal zorgen, dat de Koning het mijne ten minste geheel
krijgt."

DE DIRECTEUR DER MENAGERIE EN DIENS ECIITGENOOTE.

D

e bezitter eener verzameling van wilde dieren, wiens gemaiin met een dergelijk dieren - kabinet in het land rondreisde,
trof toevallig met haar in zeker stadje zamen. Verrast, zoo
al niet verheugd hierover, maakte hij deze ontmoeting terstond, bij aanplakbiljetten, aan Iiet publiek, en wel op de
volgende wijs, kenbaar : » Door toevallige aankomst mijner
vrouw heeft zich mijne menagerie aamnerkelijkvermeerderd;
weshalve ik de vrijheid neem, liet geëerde publiek hierop
opmerkzaam te maken."
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STET GENOOTSCRAPSWEZEN EEN KENMERK VAN ONZEN LEEFTIJD.

Door
J. BOEKE. (*)

1:1 ei is onder allen bijkans, die als openlijke sprekers

optreden, eene uitgemaakte zaak , dat het vinden van een
geschikt en aannemelijk onderwerp een der moeijelijkste
deelen is van hunne niet altijd gemakkelijke taak. Daarop►
wenschte ik, in alle stilte, met blijdschap, mijzelven geluk,
toen, zoodra ik mijne gedachten gezet begon te bepalen
bij de vervulling van deze op mij genomene spreekbeurt,
in plaats van één, er zich wel twee onderwerpen aan mij
voordeden, die beide mij geschikt en belangrijk voor
-kwamen.
Het eerste was: de Kunst en hare regte waardering.
Trouwens , wie werd dezer dagen niet bijkans als gedwongen , om over dat onderwerp zijne gedachten te laten gaan?
Hoe menige stem liet zich openlijk hooren, klagende over
miskenning van en onverschilligheid voor de kunst, roemende op haren veredelenden en heilzamen invloed, opwekkende tot hare openbare , ja nationale huldiging, in
den persoon van een' harer meest beroemde beoefenaars,
en die voorstellende als cone heilige, sedert eeuwen onaf
schuld van ITederland! Maar wie ook hoorde-gelost,
niet anderen, mondeling en schriftelijk, nadrukkelijk opkomen tegen die verheerlijking van de kunst en van hare
beoefenaars, sommigen met matiging , anderen met onmiskenbare minachting van de door hare voorstanders zoo
hemelhoog geroemde gave en van hare uitwerkselen ?
Dat ook hier aan de beide uiterste zijden partijdigheid
(*) Uitgesproken in Felix Meritis en in het Eerste Departement Tot Nut van 't Algemeen te Arzsterda,n,
T
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en overdrijving plaats vindt, dat ook hier de waarheid in
het midden ligt, daarvan, vertrouw .ik , zal wel ieder be'daard en nadenkend, onpartijdig en der zake kundig toeschornver van dezen opiniestrijd, op meer of minder erkende gronden, overtuigd zijn. Het ware echter, naar mijn
inzien , wenschelijk, dat deze overtuiging nog meer algemeen gevestigd en daarom opzettelijk bevorderd en verbreid
wierd. Het ware, in deze dagen vooral, gepast en nuttig, dat iemand, door kennis van zaken, verlicht en bezadigd oordeel, bedaardheid en onpartijdigheid daartoe
ten volle bevoegd, dit onderwerp eens openlijk behandelde en op goeden grond zocht te bepalen, wat de kunst
al en niet vermag, welke waarde aan haar toegekend, welke haar ontzegd moet worden , en welke achting, hulde
of vereering alzoo aan hare beoefenaars, naar billijkheid
en regt, al of niet toekomt. Mogt er iemand onder mijne
hoorders zijn , die voor deze taak berekend is, en ook dooi
dit woord mede zich opgewekt voelde om haar te aanvaar
te volvoeren, ik zou mij er in verheugen, en als -den
oogmerk bereikt hebben , waarmede ik de vrijheid-danhet
nam opzettelijk voor u te gewagen van een onderwerp , dat
door mij, schoon het mij aanlachte , niet ter behandeling
werd gekozen.
Ik moet, nog meer dan ik het door deze uitweiding
reeds gedaan heb, zondigen tegen alle regelen der Redekunst , (niet evenzeer, zoo ik hoop, tegen die der bescheidenheid) door u ook te zeggen , waarom ik gemeend
heb, dat onderwerp niet ter behandeling te moeten kiezen,
op het gevaar af, dat deze of gene aan zoo lange vooraf
zich ergere en heenga, zonder de opgaaf van het-sprak
werkelijk door mij gekozen onderwerp zelfs af te wachten.
Trouwens, ieder zijne vrijheid, ik de mijne!
Ik heb het bovengenoemde belangrijke onderwerp niet
gekozen, eensdeels omdat ik, hoe hoogen dunk ik (natuurlijk!) ook van mijne eigene bekwaamheid en bezadigdheid
heb, toch twijfelde, of ik voor die taak wel in allen deele
ware opgewassen. Evenwel , op het voorbeeld van menigeen, die stoutmoedig over zoo kleingeestig een bezwaar
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zich heenzet en den regel: dat een mensch alles kan wax
hij wil, eenigzins ruim toepast, zou ook ik misschien mij
daardoor niet hebben laten weêrhouden van er frisch op
los te gaan ; maar er kwam eene andere , zwaardere bedenking bij mij op. (*)

Mijnen eersten inval heb ik dus , gelijk gij ziet, na rijp
overleg, laten varen. Bij het tweede onderwerp, (lat zich
aan mij voordeed, bleef ik mij bepalen. Dat toch kwam
mij voor , niet minder dan het andere, tijdig en gepast,
belangrijk en aantrekkelijk te wezen. Iiet kon, dacht míj,
u niet onverschillig of onbehagelijk zijn; want het betreft
iets, dat mede algemeen voor een kenmerkend verschijnsel
van onze dagen wordt gehouden. Nooit althans, in al
de dagen, die vroeger geweest zijn, was er een tijd, waarin
het zich, in zijne licht- en schaduwzijde, zoo duidelijk
vertoonde. Dat iets betreft ons allen , zoo velen wij hier
zijn, van nabij; want bestond het niet, dan zou ook ik
thans niet hier staan, zoudt gij niet daar nederzitten. Dat
onderwerp toch is — ik zou kortheidshalve gaarne zeggen het
Socialisme; maar gij mogt dan denken, dat ik bepaaldelijk over dat maatschappelijke onkruid spreken wil, 't welk
dezer dagen in Frankr/k en Engeland zoo welig helaas!
tiert en steeds meer bedenkelijk zich vertoont. Ik zal dus
liever het gebruiken van eenige woorden meer in het Nederduitsch mij getroosten, om u kenbaar te maken, dat ik
uwe, zoo ik hoop toegenegene en toegevende, aandacht
eenige oogenblikken wensch te bepalen bij het Genoot
door welk min gebruikelijk woord ik wil-schapwvezn,
aanduiden : de zucht, de rigting tot genootschappelijke
verbinding , tot het deelen in en werken door maatschap
welke zucht of rigting, naar het-pijenvrg;
(*) Daar die bedenking geheel betrekking heeft tot eene ,
in denzelfden kring kort te voren gelezone Verhandeling,
en alzoo alleen voor de hoorders Benig belang kon hebben ,
wordt zij hier wer gelaten.
T
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algemeen gevoelen, mede een onderscheidend kenteeken is
van de eeuw, waarin wij leven. Wat ik over dit onderwerp in het _midden zal brengen, zult gij , zoo gij genoeg
belang in hetzelve stelt om te blijven luisteren, nader vernemen; maar gij dient het mij ten goede te houden, dat
ik het niet vooraf in bijzonderheden u opgeef. Het nut
van zoodanige voorloopige inhoudsopgave komt mij , althans in Gene rede gelijk ik thans voor u houde , hoogst
twijfelachtig voor. Bovendien ben ik door mijne breede
uitweiding in de inleiding toch reeds van den regelmatigen
verhandelingsvorm afgeweken, en maak er dus nu te minder zwarigheid van, om, ook door het achterlaten van
cene gedetailleerde opgave van mijn spreekplan , af te wij
regel, althans van de gewoonte der verhande--kenvad
laars. Gij zult dat, hoop ik, niet kwalijk opnemen. Niet
iedere spreker toch geeft altijd alles , wat hij bij de openlegging van zijn spreekplan beloofde. Laat mij dus nu
zonder eenige voorloopige belofte u geven , wat ik te geven
heb. Ik zal daarom , dat vertrouwt gij , hoop ik , van mij ,
niet minder mij bevlijtigen , om over het aangeduide onderwerp geregeld, duidelijk, niet onaangenaam of nutteloos u te
onderhouden. Gij (dit -vertrouw ik, op grond van vroegere
ondervinding en uit hoofde van het belang des onderwerps,
van u) zult, ook ondanks deze afwijking van den gewonen
gang, mij niet minder bereidwillig uwe belangstellende en
welwillende aandacht bij mijn spreken schenken,

» Onze leeftijd is boven vroegere eeuwen vruchtbaar in
» Maatschappijen en Vereenigingen, die uit kunstzin, liefde
» tot de wetenschappen, begeerte naar tijdelijk voordeel en
» genot , of ook uit zucht voor 's menschen hooger en duur
heil haren oorsprong ontleenen." Deze uitspraak-»zam
ontleen ik aan de gedrukte Redevoering van eenen beroemden tijd- en stadgenoot, omdat die mij toevallig voor
de handen kwam. Ik zou eene dergelijke getuigenis, zoo
ik de moeite wilde nemen, aan eene menigte anderen
kunnen ontleenen ; want van die vruchtbaarheid mires tijds
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in Genootschappen en Maatschappijen is en wordt tegen.
woordig honderdmaal gewaagd, vooral waar men in of
voor Genootschappen het woord voert. Wat nu iedereen
zegt , en zelfs mannen van diep inzigt en ruim overzigt,
moet wel waar wezen. Ik althans ben niet gezind om twijfcling aan de waarheid dier uitspraken op te wekken. Integendeel mijn oogmerk brengt mede , om , indien zulks
noodig zijn mogt, vóór alles de erkentenis bij u te wekken
of te verlevendigen, dat onze leeftijd inderdaad bijzonder
vruchtbaar is in allerlei Genootschappen, Maatschappijen ,
Vereenigingen , of hoe gij ze noemen wilt; dat men, op
Gene waarlijk in het oog vallende wijze, door onderlinge
vereeniging en verbindtenis de meest onderscheidene bedoelingen zoekt te bereiken. Maar hoe dit te doen? De
namen van alle de mij bekende voor u op te sommen, ware
een dor, u ligt verdrietend, weinig batend en ook voor
amij weinig aangenaam werk. Zal ik dan, naar de wijze
van echte en bekwame redenaars, van de hoofdstrekking
van alle die bijzondere vereenigingen , met weinige maar
uitgezochte woorden, eerie korte doch beredeneerde opgave
en beschrijving u pogen te geven? Ik twijfel , of ook dat
werk even vruchtbaar en welgevallig voor u, als het voor
mij moeijelijk zou wezen. Doch ik mag immers ook niet
onderstellen, dat iemand mijner hoorders zulk een vreemdeling in zijnen tijd zal zijn, dat hij een zoo in het oog
vallend verschijnsel niet zelf zal hebben opgemerkt, en, deb
gevraagd, niet zelf in staat zou zijn, eene menigte Maatschappijen en Genootschappen van ons land en van onzen tijd
op te noemen. Het zij derhalve, tot verlevendiging van
de erkentenis van derzelver groote menigvuldigheid, genoeg, slechts op de voornaamste soorten uwen blik te vestigen , waaronder die ontelbare vereenigingen voegelijk zich
laten rangschikken. Wat dunkt u, bij voorbeeld, van dergelijke klassificatic dier onderscheidene vereenigingen, wier
getal legio is?
Vooreerst die, welke alleen het tijdelijk, vooral gelde
voordeel van ieder bijzonder lid regtstreeks zich ten-lijk
doel stellen. Hiertoe behooren alle verbindtenissen , aan-
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gegaan om voor gezamenlijke rekening handel te.drijven,
schepen uit te rusten, fabrijken of trafijken op te rigten,
van de Handelmaatschappij af, tot de geringste winstbeoogende Vennootschap toe.
Naast aan deze soort zouden wij kunnen plaatsen die
vereenigingen , van welke het twijfelachtig is , of zij aangegaan worden om eigen voordeels wille of ten algemeenen
nutte, naardien zij het een zooviel als het ander ten uit
althans kunnen hebben, en het dus alleen van de-werksl
individualiteit der deelhebbers afhangt, of zij meer op het
eigenbatige dan wel op het menschlievende doel bij hunne
medewerking het oog hebben. Ik denk, dat gij mijne
meening geheel begrijpen zult , als ik zeg , dat ik hierbij
het oog heb op de vereenigingen tot ontginning van gronden, tot droogmaking van meren en plassen, tot het aan
wegen en kanalen, en ook op de, in ons land-legnva
gelukkig vreemd gewordene, staatkundige Genootschappen.
Ik geef u zelve in bedenking, of wij niet van deze kun
moeten onderscheiden de Genootschappen , regt -ne
bestemd tot onderlinge en weêrkeerige verligting-strek
van allerlei rampen en onheilen , en tot vergoeding van de
schade of het verlies, door dezelve ondervonden , waartoe
behooren alle onderlinge (zoogenoemde) Waarborgmaat
tegen zee- en brandschade, hagelslag en vee -schapijen
Maatschappij voor ouder -pest,dWuwnfo e
Kinderen, de Zieken- en Begrafenissocieteiten. Na--loze
tuurlijk ga ik daarbij uit van de onderstelling, dat geen
van die allen opgerigt werd alleen met het doel, om den
Directeur eene brood- of geldwinning te verschaffen. Wie
zou dat ook durven denken!?
Ook de Maatschappijen tot gemeenschappelijke beoefening, tot bevordering en volmaking van Wetenschappen ,
Letteren en Kunsten, maken eene op zichzelve staande
klasse uit; en gij weet, dat wij ook daarmede in ons landje
niet karig bedeeld zijn. In zooverre als de erkende bedoeling van deze snort vreemd is aan het eigenbelang
maakt zij als 't ware den overgang uit tot die, in ons land
vooral , mede zeer talrijke Genootschappen, wier doel ge-
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heel van liefderijken aard is, die niet het eigene maar anderer welzijn beoogen en bevorderen. Ook deze echter
laten zich weder voegelijk onderscheiden in die , welke tot
het stofelijk en die, welke tot het geestelijk welzin van
anderen werkzaam zijn. Tot dc eerste behooren (Ie ver
wier doel en strekking is, den druk van tij -enig,
onheilen en rampspoed te verzachten , of het ver -delijk
tijdelijke welvaart te bevorderen; bij voorbeeld-krijgenva
de Maatschappijen van Weldadigheid, die voor Blinden
en voor Doofstommen, voor Drenkelingen en voor Schipbreukelingen, en thans , zoo ik hoor, ook die tot tegen
afschaffing der Slavernij, als ook de talrijke-werking
bijzondere vereenigingen tot ondersteuning van behoeftige
Kraamvrouwen , van armen , die werken willen, tot het
vervaardigen van kleedingstukken , verzorging van spijs en
brandstof en dergelijke liefderijke inrigtingen; eindelijk de
Maatschappijen tot bevordering der nijverheid.
Onze Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, die, terwijl zij de verlichting en ëse.sehaving van het volk, bijzon
geringere standen, naar Christelijke grondbe--dervan
inselen, zich ten doel stelt, doch ook de medewerking
lot liet algemeene stoffelijke welzijn niet buitensluit, vormt
als 'L ware den overgang tot die soort van vereenigingen
welke bepaaldelijk den geestelijken welstand van anderen
zoeken te bevorderen, Godsvrucht en deugd aan te kwee.
ken, onder welke, zoo als ieder weet, Bibel-, Zendeling- en Traktaatgenootschappen , dat tot zedel ke verbetering der Gevangenen en tot godsdienstig onderwis der
Slaven in onze Westindische Bezittingen bovenaan staan.
Misschien zou ik bij de genoemde nog eene wezenlijk
bijzondere soort van vereeniging kunnen voegen, die namelijk, van welke de leden de bevordering van de eigene
en van de onderlinge hoogere belangen, eigene en onder
stichting en verbetering, zich ten doen stellen , ge -linge
Matigheidsgenootschappen en liet zoogenaamde-lijkb.vde
Oefeninghouden; maar dan zou ik er haast toe moeten
komen , om ook de Christelijke gemeente onder de Genoot-
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schappen te rangschikken ; en ook zelfs de schijn van zulk
eene gelijkstelling van het Goddelijke met het menschelijke
zou , vertrouw ik , u allen, evenzeer als mijzelven , ergerlijk en aanstootelijk wezen. Trouwens ik meen ook door
hetgeen ik gezegd heb, en door zooveel, wat u daarbij
natuurlijk voor den geest moest komen , genoeg gedaan te
hebben, om de erkentenis bij u te verlevendigen, dat onze
leeftijd verbazend rijk en (in zooverre als de meeste dier
vereenigingen binnen de laatste veertig of vijftig jaren ontstaan zijn) verbazend vruchtbaar is in Genootschappen
en Vereenigingen van allerlei aard.
En toch heb ik tot dusverre , zoo als gij bemerkt, nog
alleen van ons Vaderland gesproken. Ik zou hetzelfde
verschijnsel u ook in andere landen kunnen doen opmerken.
Het aantal der onderscheidene Genootschappen en Ver
ons werelddeel en daar buiten is niet op te-enig
noemen. Alleen tot verspreiding van den Bijbel bestaan
thans, nog geen veertig jaar na de oprigting van het eerste
algemeene Genootschap tot dat doel gevormd, ruim zestig
Hoofdmaatschappijen in Europa-, vier in Azië en in
Amerika twee, van welke de eene acht honderd drieënzestig Hulpgenootschappen onder zich vercenigt; terwijl
het aantal van die plaatselijke vereenigingen tot het genoemde doel, in Engeland alleen, twee duizend en ruim
Neven honderd bedraagt. Wie is nu in staat , om
reeds alleen het getal van de leden dezer enkele instelling
in Europa te berekenen, wier bijdragen in Engeland alleen, van de eerste oprigting af, de verbazende som van
ongeveer vjfendertig millioenen guldens beloopen? En
toch is die Maatschappij slechts ééne uit de vele, die ook
in andere landen bestaan en werken. De Zendelinggenootschappen houden doorgaande daarmede gelijken tred. Engeland vooral wedijvert, in menigte van onderscheidene Genootschappen , met ons land , zoo het dat, ook al nemen
wij het groote verschil van bevolking in aanmerking, niet
nog overtreft. Trouwens Engeland schijnt, volgens de
Geschiedenis, ook voor het eigenlijke moederland van het
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Genootschapswezen gehouden te moeten worden. In Duilschland, Pruissen vooral, ontbreken allerlei Vereenigingen
en Maatschappijen niet. Daar vindt men zelfs Genootschap
welke wij hier nog missen, zoo als dat voor zedelijk-pen,
verwaarloosde Kinderen in .Berlin, Hamburg en elders;
dat tot verbetering van Dienstboden in Mannheim. Verder
eene menigte van Kunstvereine , Gelehrte Gesellschaften
en Industriéle Vereenigingen. In Zineden en Denemarken
vindt men onder andere ook Genootschappen voor Onder
ijs en Opvoeding, voor Blinden, Doofstommen , Be--w
hoeftigen en Zieken. Ook Frankrijk heeft, behalve Bijbel-, Zendeling- en Traktaatgenootschap , eene Socicté
voor de Christelijke Zedeleer en eene voor het lager Onderwijs. In Spanje, Portugal, Zuidduitschland en Italië
schijnen de opgenoemde godsdienstige Genootschappen ,
zoowel als die tot verlichting en beschaving des volks, geheel te ontbreken. De reden daarvan is niet verre te zoeken, even als het niet moeijelijk is te begrijpen, waarom
ook in Rusland vereenigingen van particulieren tot alge
zeldzaam zijn en door de Regering met geen-menutog
gunstig oog aangezien worden. Talrijk daarentegen zijn in
Frankrijk, in sommige deelen van .Duitschland, in Italië
en ook in Spanje, zoo 't schijnt, de vereenigingen, die,
onder verschillende benamingen , als Communisten , Foerieristen, Burschenschaften, Carbonari en dergelijke ,
meestal politieke oogmerken, vaak van den verderfelijksien
aard, zich ten doel stellen , gelijk dan ook Engeland van
dergelijke vereenigingen niet misdeeld is.
Gij zelve, M. 11. , erkent voorzeker , tot welke waarlijk
belangrijke opmerkingen van onderscheiden aard zoodanig
overzigt, hoe vlugtig en onvolledig dan ook, aanleiding
geeft. Ik moet mij echter van de aanwijzing en ontwikkeling daarvan nu onthouden en dat aan uzelven overlaten.
Mij is het thans alleen te doen om bij u de erkentenis te
wekken of te verlevendigen, dat de zucht en strekking tot
genootschappelijke vereeniging, tot maatschappelijk werken
in onzen leeftijd zich algemeen en sterk openbaart. Eene
andere vraag echter is het nog: of dit Genootschapswezen
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een onderscheidend kenmerk is van onzen leeftijd, of onze
dagen zich daardoor wezenlijk van alle vroegere onder
Dat is liet, wat de straks aangehaalde uitspraak-scheidn?
zegt; dat wordt door velen in 't algemeen en bij aanhou
verzekerd. Ik wil dat ook geenszins pogen te-denhi
logenstraffen. Maar ik wenschte alleen te voorkomen, dat
gij dergelijke verzekeringen niet al te onbepaald en te
sterk opvat. Ik wenschte u te doen opmerken, dat hij
grootelijks dwalen zou , die in den waan verkeerde of zich
brengen liet, dat eerst in de laatste eeuw die zucht tot
vereeniging, tot genootschappelijke verbindtenis en werk
begonnen is onder het menschdom zich te open--zamheid
baren.
Die waan zou wel eene groote mate van onkunde en
bekrompenheid verraden; maar sommige menschen van
onzen tijd schijnen inderdaad zoo onkundig en bekrompen
te zijn van veel goeds, wat deze tijd bezit, bij uitsluiting
aan denzelven toe te kennen , en niet te weten of te willen
begrijpen , dat veel, wat hun geheel nieuw voorkomt,
reeds lang 1 e voren aanwezig was , zij het dan ook in anderen vorm of mindere ontwikkeling, of dat althans het
tegenwoordige door het vroegere werd voorbereid en mogelijk gemaakt. Sommigen zien in dwazen hoogmoed bijster laag op de voorvaderen neder, die beneden hen staan,
zonder te bedenken, dat zij juist op de schouders van die
versmade vaderen steunen. Iets dergelijks wil ik echter van
niemand mijner geëerde hoorders onderstellen. Uw gezond verstand alleen doet het u, bij voorbeeld, reeds als ongerijmd achten , dat men eerst eene halve eeuw geleden
zou begonnen zijn de zoo duidelijke waarheid te erkennen,
dat vele handen ligt werk maken, dat als de eene hand
de andere 14'aseht beide schoon worden, of althans die
erkende en door de ondervinding gestaafde waarheden,
door het werken in vereeniging, in toepassing te brengen.
Zijt gij in de Geschiedenis geen vreemdeling, dan weet
gij , dat reeds vele eeuwen te voren talrijke en duidelijke
sporen van genootschappelijke verbindtenis voorhanden
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zijn. Ja, de groote HEEREN zegt immers ergens , (*) van
de Middeleeuwen sprekende, dat in dien t ij d alles genootschappel jk gedreven werd. liet woord zun ftinässig,
dat hij hierbij bezigt, ware misschien juister vertaald gildematig, op de wijze, in den vorm van gilden, ironwens het waren meestal vereenigin ;en , wier leden zich tot
het vervullen van onderlinge en wederkeerige verpligtingen
plegtig verbonden, van welke wij in vroegere eeuwen gewag gemaakt vinden. Derzelver hoofddoel was meestal de
gemeenschappelijke beveiliging en verzekering van elkanders leven of bezittingen, regten en vrijheden, koophandel
of bedrijf. Daarmede echter paarde zich doorgaans het
zorgen voor de weduwen, de kranken en voor de begrafenis van de leden. Ook is het uit eenige sporen op te maken, dat in sommige dier vereenigingen de brand- of zeeschade, die de leden trof, uit eene gemeenschappelijke
kas werd vergoed. Deze vereenigingen droegen onder
namen, en waren ook in bijzonderheden onder -scheidn
gewijzigd; maar alle hadden min of meer ook-scheidnljk
een godsdienstig karakter, hadden den een' of anderen
Heilige tot patroon , en hielden meestal op hooge kerkelijke feestdagen hunne bijeenkomsten , bij welke het aan
plegtige gemeenschappelijke maaltijden nooit ontbrak.
Evenzeer echter hadden of verkregen zij meer en meer cone
staatkundige strekking, en dikwerf grooten invloed op de
vorming en ontwikkeling van Staten en steden, van rege
wetgeving. Onder en nevens deze gilden (om met-ringe
dien naam ze te noemen) bestonden ook vele meer regt
vrome en liefdadige Broeder- of Zusterschappen, die-strek
zich huizen aanschaften , waarin zij armen , kranken en
allerlei ellendigen verpleegden , die op bepaalde tijden geld
en spijzen onder de armen uitdeelden , voor elkanders begrafenis en die van anderen zorgden , en aan de versiering
der kerken, waarin zij soms eigene altaren, kapellen en
kapellanen bezaten, veel te koste legden. Van zoodanige
broederschappen en gilden wordt reeds ten tijde van n-(*) Venn. Just. Schräften, II, t°;. 121.
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DEN G R 0 0 T E N uitdrukkelijk gewaagd. Veel vroeger
ontdekken wij daarvan de sporen niet. De kloosterlijke
vereenigingen toch, tot welke P A c H o M i u s in 340 den eersten grond legde, komen mij voor tot de Genootschappen,
die wij bedoelen, niet te behooren. Eerder nog ware dan
onder dezelve te rangschikken de eerste Jeruzalemsche gemeente, van wier leden LUKAS zegt, dat de vermogenden
hunne bezittingen verkochten en die aan de Apostelen ter
verdeeling onder de behoeftige medeleden ter hand stelden, zoodat alle dingen als 't ware onder de leden dier
gemeente gemeen waren. Vóór de invoering des Christendoms in de wereld (en dat is wel op te merken) bestonden
zoodanige vereenigingen nergens, althans geene eigenlijk
liefdadige Genootschappen. Bij de Romeinen alleen vinden wij eenig spoor van vereenigingen van handwerkslieden, meest waarschijnlijk overeenkomstig aan de gilden ,
gelijk die in de vorige eeuw ook hier en elders nog bestonden. Hunne Collegia en Sodalitia, gelijk ook de
áreipsaac der Grieken, schijnen hoofdzakelijk een gemeen -.
schappelijk smullen ten doel gehad te hebben ; welke smul partijen dan , zoo als het gaat, vaak gebruikt werden of
aanleiding gaven tot zamenzweringen, of althans onder
afspraken, die niet zelden der regering zoo beden -linge
voorkwamen, dat zij de vereenigingen ophief en..
-kelij
verbood.
Eerst ten tijde van KARE: DEN GROOTEN, gelijk ik
zeide , vinden wij uitdrukkelijk gewaagd van » vereenigin» gen en afgelegde beloften of eeden ter zake van aalmoe» zen , van brand en van schipbreuk ," (*) en ook in dien
tijd schijnen reeds eenige Genootschappen of gilden van
kooplieden en handwerkers bestaan te hebben. Deze ver
hebben niet alleen stand gehouden, maar later,-enig
vooral van de twaalfde tot de vijftiende eeuw, tot in het
ongeloofelijkc bijkans zich vermenigvuldigd. Ook de Kruis-

REL

(*) Convenientia de eleemosynis auf de ineendio auf de

naufragio. Zie de geleerde Dissertatie van c. J. F o ß z o v N,
.De Gildarum historia etc.
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togten schijnen tot die vermenigvuldiging dikwerf aanleiding gegeven en medegewerkt te hebben. Meest komen
die Vereenigingen en Broederschappen voor in Engeland
en, over het geheel, in het noordelijke gedeelte van Europa.
In Frankrijk en het overige zuidelijke gedeelte van ons werelddeel zijn zij zeldzamer, hoewel zij in de Italiaansche
Staten en steden mede niet ontbreken.
Ik zou bij deze vlugtige aanwijzingen nog veel kunnen
voegen. Ik zou opzettelijk kunnen spreken over de Broederschap des gemeenen levens, over de Oost- en Westindische Compagniën, over de Gilden onder kooplieden
en handwerkers, over de Schuttersgez'elschappen en Rhetor jkhamers, over de vereenigingen tot verbreiding van
den Bijbel en tot verspreiding van Christelijke kennis (de
laatste in Engeland reeds op het einde der zeventiende
eeuw) ; ik zou kunnen gewagen van de in de achttiende eeuw
hier te lande zoo talrijke dichtkundige Genootschappen, en
u in dat alles de voorloopers als 't ware van vele vereenigingen onzer dagen , de onmiskenbare sporen van ccne
genootschappelijke rigting en werking kunnen aanwijzen en
nader toelichten; — doch ik moet uwe aandacht ontzien
en den mij vergunden tijd met overleg gebruiken. Ik meen
genoeg te hebben bijgebragt, om, zoo verre dat noodig
ware, u te doen inzien , dat wij slechts met zekere bepaling de genootschappelijke rigting en werkzaamheid een
kenmerk van onzen leeftijd mogen noemen, en wèl moeten
in het oog houden, dat deze ook in vele vroegere eeuwen
niet heeft ontbroken of gesluimerd.
Vraagt gij nu, in hoeverre dan, naar mijn inzien, die

genootschappeljke rigting en -werkzaamheid als een onderscheidend kenmerk onzer dagen kan en moet beschouwd
worden, zoo meen ik daarop dit te kunnen antwoorden:
Of de zacht, de rigting tot genootschappelijke verbind
werkzaamheid inderdaad zoo veel levendiger en-tenis
algemeener is dan ooit te voren , zou ik niet eens stellig
durven bepalen ; maar wel, dat zij meer algemeen en kennelijk zich openbaart, doch ook (let wel) meer gelegenheid
vindt om zich te openbaren.

NET GE3o0TSCHAEPs VEZE N

Niet minder duidelijk en zeker komt het mij voor, dat
de genootschappelijke geest en rigting van onzen leeftijd
zich kennelijk van alle vroegere dagen onderscheidt door

de groote verscheidenheid van bedoelingen en oogmerken, aan welke die rigting dienstbaar gemaakt wordt, tot
welker bereiking zij werkzaam is. Denkt slechts aan de
klassificatie, straks door mij voorgesteld.
In den aard en ontvang van het doel van vele der tegen
bestaande Genootschappen ligt mede, mijns in--wordig
ziens, een wezenlijk en vereerend kenmerk van onze dagen.
Dat doel toch is bij niet weinigen zuiver van alle eigenbelang, geheel liefderijk en weldadig, de bevordering van
het welzijn, stoffelijk of geestelijk, van anderen, van mensehen, die men nooit aanschouwd heeft of nimmer denkt
te zullen ontmoeten , van bewoners soms van andere, verre
verwijderde deelen der aarde. Ja, M. H. , in dit opzigt vooral
staat onze eeuw verre boven alle vroegere. Verre de
meeste toch der vereenigingen van vroegere eeuwen hadden, gelijk wij opmerkten, ten oogmerk de bescherming
of bevordering van aardschen welstand, en wel van den
eigen' welstand der verbondenen. Men was wel ver
ook bereid, om tevens voor dien der medeleden bij-pligten
te dragen en werkzaam te zijn , maar hoofdzakelijk omdat
het eigen belang dit vorderde. Ii.et grootste deel dier
vereenigingen was alzoo meest gelijk aan de Gilden van
lateren tijd en aan de onderlinge Waarborgmaatschappijen
van onze dagen. Er bestonden in die vroegere eeuwen,
ja , ook broederschappen tot liefdadige en vrome einden ;
maar die liefdadigheid en vroomheid was toch meestal beperkt in aard en omvang , overeenkomstig met het meer
beperkte standpunt van den menschelijken geest in
die tijden. De meeste overeenkomst hadden deze waar
liefdadige vereenigingen, welke ook nu-schijnlkmetd
in de meeste steden, en op vele dorpen, den behoef
ziekte hulp en verpleging-tigenspjz,kld
verschaffen.
Maar
vruchteloos
zoekt gij in alle
zoeken te
vroegere eeuwen naar vereenigingen, die, met evenveel
wijsheid als liefde , geld en moeite besteden , om den arme
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zelven in zijn onderhoud te Ieeren en te helpen voorzien ,
en tevens voor zijne verlichting en verbetering te zorgen.
G.eene vroegere dagen kenden en bezaten Genootschappen ,
die hare leden bij duizenden tellen , die in alle deelen des
lands hare onderafdeelingen hebben , waarvan de leden
hun geld en de bestuurders ook hunne zorg en tijd te koste
leggen, om geheel het volk naar den geest te ontwikkelen
en te verhe$en, om het heiligende en zaligende woord van
God te geven in de handen van eiken heilbegeerige , ook
van den behoeftigste , ja om dat woord der zaligheid en die
blijmare der eeuwige behoudenis te brengen in de handen
en tot de ooren der bewoners van andere werelddcclen.
Neen! vereenigingen gelijk het B bel- en Zendelinggenootschap , gelijk de Maatschappij tot Nut van 't Alge
en die van IVeldadigheid, zoo zuiver liefderijk, zoo-men
edel en verheven in bedoeling , zoo uitgebreid van omvang, zoo onbekrompen en heilrijk in strekking, d.- zoodanige vereenigingen zag eerst onze eeuw geboren worden
en werken. Zij mogen teregt een kenmerk, ja zij mogen
een sieraad en een roem van onzen leeftijd genoemd worden.
Gij bemerkt , M. H. , dat ik de genootschappel ij ke rigting of gezindheid , in zooverre die een onderscheidend
kenmerk onzer dagen mag genoemd worden , tot de gunstige en verheugende teekenen des t ijds meen te moeten
rekenen. Niet allen denken daarin met mij eenstemmig.
Sommigen zoeken deze rigting van onzerr tijd in een bespottelijk daglicht te stellen. Anderen schudden daarover
bedenkelijk het hoofd of varen vrij krachtig daartegen uit.
Ik weet niet , of die ongunstige beschouwing en behandeling van het genootschappelijke werken bij de zoodanigen
even redelijk en welgegrond is , als het klagen over dc
veelheid der Genootschappen natuurlijk is bij iemand, die
liefst alleen voor zichzelven zijn geld behoudt of besteedt ,
of bij iemand , die om zijne belocfdc bijdrage gevraagd
wordt op een oogenblik , (lat hij niet ruim bij kas is. Maar
dit weet ik, dat ik mijne goede redenen meen te hebben,
waarom ik de aanwezi heid en werking van zoo vele (^e-
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pootschappen in onze dagen voor een verheugend en gun '
stig teeken des tijds houde.
En wie, M. H., zal daarin niet met mij instemmen, als
hij let op de belangr ke en heilrjhe uitwerkselen, welke
dat Genootschapswezen hebben kan en werkelijk reeds ge
heeft. Ziet slechts rondom u! Wat werkte zoo-had
krachtig mede, om aan scheepvaart, handel en fabrijkwezen hier te lande in de laatste jaren eene zoo hooge vlugt
te geven? Waaraan is het te danken, dat het lager onderwijs in ons land eene algemeenheid en voortreffelijkheid heeft
verkregen als nergens elders; dat ons volk in 't algemeen ,
in wezenlijke verlichting en beschaving, in de laatste halve
eeuw onmiskenbaar verre is gevorderd en voor geen ander
volk ter wereld daarin behoeft Ie wijken ? Wie deed de
gestichten verrijzen , waarin blinden en doofstommen het
voorregt , hun schijnbaar voor altijd ontzegd , deelachtig
en in staat gesteld worden , om zooveel mogelijk hunne
plaats in de in ,atschappij te bekleeden? Wat bragt die
liefelijke verandering te weeg van de vroeger dorre heide,
in vruchtbare graan— en weilanden herschapen , bewoond
en bebouwd door hen, die vroeger tot den ballast der za
behoorden ? Wie bragt het heiligend woord van-menlvig
God in de hutten der armen ? Wie vertolkte het in menigte van talen, vroeger niet eens bij name bekend? Wie
zond ze nit, die brengers van de blijde boodschap , die
in de barre Poollanden en onder Afrika's heeten hemel,
ja in alle oorden van onzen aardbol, desa vrede en de zaligheid door CHR I ST U S verkondigen, diens woord in de
taal der Heidenen te lezen geven en prediken, en alzoo
dagelijks het Koningrijk van God burgers doen aanwinnen
onder alle natiën en tongen ?
Hoevele dergelijke vragen zou ik hier nog kunnen bij
welke alle gij , zoo gij de waarheid wilt hul -voegn,p
moet antwoorden: het was de Maatschappij , het-digen,
Genootschap, 't welk ter bereiking van dit of dat doel zijne
krachten bezigde, waaraan die groote, die verheugende
uitwerkselen zijn te danken! En dit niet alleen, maar
gij zult evenzeer met mij moeten erkennen , dat het alleen
,
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voor de vereenigde werkzaamheid van velen mogelijk was,
zoodanige uitwerkselen te weeg te brengen; dat het voor
enkelen , of zelfs voor eenige weinigen , ook bij het meest
aanzienlijke vermogen, de hartelijkste liefde, de wijste
beradenheid, den vurigsten ijver, eene volslagene onn^ogelijkheid zijn en blijven zou, om b. v. tot de volksverlichting en beschaving iets van belang toe te brengen, de
armoede te verminderen en haar lot in 't algemeen wezeznlijk te verbeteren, of den Heidenen het Evangelie van
ennrsxus te verkondigen. En daarom, M. if.,
gij ooit, als de uitnoodigingen tot het lidmaatschap van
onderscheidene Genootschappen wat snel elkander opvolg
een min gelegen-den,ofgtkquianesop
oogenblik arriveerden, misschien over de veelheid der Genootschappen u beklaagd of daarop onvergenoegd gesmaald
hebt, doet dat toch nooit weer! Verheugt u integendeel
daarover, dat er zoo vele, tot zoo verschillende maar toch
alle liefderijke bedoelingen , aanwezig zijn ! Bedenkt , dat
gij daardoor,, en daardoor alleen , in staat en in de gele
zijt, met eene geringe opoffering groot en uilge--genhid
breid nut te helpen stichten, de liefde tot den naaste in
alle opzigten naar hartelust en pligt te beoefenen, de wel
voor tijd en eeuwigheid mede te worden van men--doenr
schen, tot welke uwe vurigste en ijverigste liefde hare
werkzaamheid anders niet zou kunnen uitstrekken! _Wordt
leden van zoo vele Genootschappen , als gij slechts kunt ,
mits hare bedoelingen goed zijn ! Geeft des noods eerie
enkele partij 's jaarlijks minder! Gij kunt daarvoor al ligt
een dozijn bewijzen van lidmaatschap betalen. En zoo gij
ook al tot alle niet kunt bijdragen, draagt tot die bij , wier
doel u meest edel, wier werking u meest heilrijk voorkomt;
maar verheugt u desniettemin ook over het bestaan en wer
overige, waaraan gij uwe medewerking niet kimt-kendr
verleenen! Verheugt u daarover niet alleen wegens de
heilrijke uitwerkselen , niet alleen om den wille der velen ,
die alzoo beweldadigd worden, maar verheugt u ook
daarin, als een leeken van vooruitgang der menschhcid

in 't algemeen, van ons volk in 't hjzonder !
nar rrt.w. 1842. No, 6.
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Ik althans meen liet Genootschapswezen onzer dagen a1;
zoodasig te mogen beschouwen, en ook daarom verheug ik
muij er in , als een gunstig lecken des tijds.
De vraag: vanwaar toch die opmerkelijke snelle en krachuitbreiding van het Genootschapswezen in onzen leef -tige
zal ook wel bij u gelijk bij mij zijn opgerezen. Dat-tijd?
is Gene regt interessante vraag, wel eene opzettelijke beantwoording waardig. Ik zou mij over het niet geven daarvan voegelijk met den reeds verre verloopen tijd kunnen
verontschuldigen, en de eerste niet zijn, die op zoodanige
manier zijne onkunde zocht te bewimpelen. Maar ik wil
liever ronduit bekennen , dat dit belangrijke punt mijzelven nog niet in alle deelen helder is, en ik mij dus niet
volkomen in staat voel , op die vraag een volledig en afdoend antwoord te geven. Maar, voor zoo verre ik de
zaak kan inzien, meen ik toch het genootschappelijke leven
en werken , zooverre het een kenmerk is van onze dagen ,
als een verheugend blijk te mogen beschouwen en voor
vooruitgang der menschheid, vooruitgang in-stelnva
ontwikkeling, verlichting en beschaving, ja, wat nog meer•
zegt , in Christelijk leven.
De grond van deze mijne beschouwing is eenvoudig en
duidelijk. De onderlinge verbindtenis van meerderen tot
gemeenschappelijk werken is eene vrucht en een teeken
van ontwikkeling en beschaving. Daartoe toch is zekere
zelfstandigheid van geest, zekere ruimte van begrip, zeker
gevoel van de onderlinge betrekking der menschen tot elkander onmisbaar, die bij den onbeschaafden mensch.ontbreken. Te vergeefs zoekt gij onder volken, die nog ruw,
nog in hunnen kindschen staat zijn, zoodasige onderlinge
verbindtenis, zulk een genootschappelijk werken. Zij gevoelen daaraan evenmin de behoefte, als zij de geschikt
daartoe bezitten. Waar dus gemeenschappelijk wer -heid
daar is ook ontwikkeling, beschaving aanwezig.-kenis,
Waar wij dat leven en werken derhalve in groote alge
krachtigen bloei aantreffen , daar mogen wij-menhid
derhalve ook Gene hooge mate van ontwikkeling en beschaving aanwezig achten. Derhalve -- nu kunt gij de
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sluitrede met betrekking tot onzen tijd wel verder completeren.

Maar er is nog meer. Beschaving alleen brengt nog het
Genootschapswezen niet voort. De Geschiedenis (gelijk ik
straks u deed opmerken) leert het ontegensprekelijk: genootschappelijke verbindtenis en werkzaamheid is een
uitvloeisel, eene natuurlijke maar heerlijke vrucht van het
Christendom. Daarom zoekt gij vruchteloos in den heer
tijd van Grieksche en lfomeinsche beschaving, wat-lijksten
de Middeleeuwen, vaak als zoo barbaarsch en ruw en donker afgemaald, in overvloed u te aanschouwen geven.
Wat ook anders , dan die liefde , die uit God door c u r, i sTus is, die in al wat mensch heet een kind van denzelfden
Vader, een voorwerp van dezelfde genade aanschouwt en
bemint, kan het denkbeeld opwekken , veel min lust,
moed en kracht geven , om geld en goed, moeite en tijd
'ten offer te brengen aan het welzijn van verre verwijderde
volken, om alzoo heinde en verre een zaad uit te strooijeu,
waarvan de eigenlijke vruchten eerst in een toekoniend
leven kunnen gezien worden? Daarom , daarom bovenal ,
M. H., meen ik in het beschouwde teeken des tijds mij
met dankbaarheid te mogen verheugen , en daarop te mogen roemen, als een blijk van levendig en werkdadig
Christendom.
Meent echter daarom niet, M. H., dat ik hieruit aanleiding zal nemen, om ook almede een loflied ter eere van
onze eeuw aan te heffen , en u uitnoodigen om daarin te
stemmen. Waarlijk, zoodanige opwekking hebben de
meesten niet noodig ! Maar wij mogen immers het goede,
dat onzen leeftijd kenmerkt, wel dankbaar opmerken en
irkenien. Er staat gewis kwaads genoeg tegenover! Daar
ik spreek van dankbaar, niet van hoogmoedig-enbov
erkennen van dat goede. Tot trotsche zelfverheffing zie ik
in die erkentenis niet den minsten wezenlijken grond. Dat
onze leeftijd hooger staat , dan de vroegere dagen , in ontwikkeling en beschaving en Christelijken zin , is niet meer
dan natuurlijk ; dat ligt in den aard der dingen. Diep ,
diep zouden wij ons moeten schamen, indien de gewigtige
U2
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gebeurtenissen en bijzondere omstandigheden van het einde
der vorige en van het begin der tegenwoordige eeuw vooral,
indien (le omwentelingen met hare gevolgen, de bange
tijden, die daarop gevolgd zijn , in 't algemeen de inzigten
niet verruimd , den geest niet ontwikkeld , de belangstel-.
ling in de Godsdienst niet verlevendigd hadden. Daaren-boven is hoogmoedige verheffing op den tijd , waarin men
leeft, altijd eene dwaasheid. Het is toch immers onze
schuld niet, dat wij niet vroeger of niet later geboren wer
leeftijd ook al iets goeds heeft, hoe gering-den.Zoi
is het aandeel, dat ieder voor zich daaraan met regt zich
mag toekennen ! En ten slotte komt het nog alles op het
beginsel aan , waaruit ieder voor zich tot de voortbrenging
van dat goede medewerkte. Al ware iemand ook lid, bestuurder zelfs van alle aanwezige liefdadige en edele Genootschappen, het zou hem immers geen greintje wezen
waarde geven, als hij zijn g eld of zijn' tijd alleen gaf-lijke
om alzoo eer en achting te verwerven, of omdat hij fatsoenshalve zich niet durfde onttrekken ? De voorvader
uit dc Middeleeuwen, uit ware welwillendheid lid van
slechts ééne liefdadige broederschap , zou dan immers veel
hooger zijn te schatten dan hij. Ook te dezen geldt immers het woord zonder liefde is men niets, een klinkend
metaal , niets meerder of hooger!
Eindelijk moet ik ook nog dit u doen opmerken , dat
zelfs de dankbare vreugde , waarmede men, naar mijn
inzien , zich mag en moet verheugen in de genootschappelijke rigting van onzen tijd, geenszins onverrnengci kan
wezen.
In de eerste plaats toch wordt door dat heerschende Ge-

nootschapsr,vezen de individuéle, de bijzondere werkzaam
benadeeld, verzwakt, verminderd. De Han--heidlgtk
delmaatschappij b. v. zal wel menige particuliere onder
belet of verijdeld hebben. De zoo heerschend-nemig
gewordene manier, om• alles bij aandeelen of actiën te
doen, is gewis voor de ontwikkeling van den echten ondernemings- en handelsgeest niet voordeelig. Als men get<zbiw aan alle liefdadige en godsdienstige Genootschappen
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zijne bijdrage levert , dan komt men , bij de .ons zoo na
traagheid, maar al te Egt er toe, om zich ont--turlijke
slagen te rekenen van de heilige verpligting, die toch op
ons blijft rusten, om het tijdelijke en het geestelijke welzijn
van onze medemenschen, ieder voor zich in het bijzonder,
in zijnen naasten kring, naar vermogen te ondersteunen
en te bevorderen. Ik behoef dit, vertrouw ik, slechts aan
te duiden; gij begrijpt mijne meening, en zult het waar
-schuwend
daarin niet overbodig rekenen.
En vooral niet minder (dit zij mijne laatste opmerking)
wordt onze vreugde getemperd door het hoogst bedenke

karakter,, 't welk wïj de genootschappeljke rigting bi-ljhe
onze nahuren zien aannemen. Gij begrijpt, dat ik het oog
heb op de Socialisten bij de Engelschen, op de St. Sirionisten , Foerieristen , Communisten bij onze Fransche
naburen. Al hebt gij toch enkel het stuk over de eersten
in de Vaderlandsche Letteroefeningen (*) gelezen , dan
weet gij reeds genoeg, om u overtuigd te houden, dat deze
vereeniging niets minder bedoelt dan Bene geheele omkeering van de tegenwoordige maatschappij met derzelver instellingen, rangen en standen ; maar ook de opheffing tevens
van alles, wat tot dusverre als goed en heilig werd geëerbiedigd en ontzien. Vorstenmoord en oproer, verderf en
ellende zijn de vruchten , waardoor dit Genooischapswezen
zich doet kennen. Voorzeker mag het zien daarop onze
vreugde wel eenigzins temperen ; ons bevestigen in de
overtuiging, dat toch niet alle Genootschappen goed en
heilzaam zijn, of door haren bloei stoffe tot blijdschap geven; ons opwekken tot waken en bidden , dat zoodanige
ontaarding der genootschappelijke rigting en werking van
onzen grond steeds verwijderd blijve, zoo als zij God lof!
tot heden alleen in de verte door ons wordt gezien en ver
ontaarding , een schandelijk misbruik-nome.Wat
en heilrijke Genootsihapswezen is
zichzelf
goede
van het in
dat verschijnsel van onze dagen. Daarvan geldt het krach
woord van den Zanger onzes tijds:
-tige
(*) Zie dit Tijdschrift voor dit jaar, N°. I.
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, Ja, op den bodem dier ontwijde maatschappij
» Ligt tevens de eenheidszucht. Tot eenheid drijft de kiemming
b Der op gespannen veer, tot eenheid, de bestemming,
Maar, buiten God, de vloek der menschheid."
Want zoo is het. Eenheid, gelijkheid, geluk of liever
genot, maar buiten God, buiten al watIHem behagelijk is,
bedoelen en zoeken die gevaarlijke, die huiveringwekkende
vereenigingen. Gevaarlijk, verderfelijk, afschuwelijk zijn
zij. Doch dat ligt niet in de onderlinge vereeniging, maar
in het doel waartoe, in den geest waarmede die verbind
werden aangegaan en waarin zij spreken, schrij--tenis
ven en werken. Die geest toch, dat weet ieder, die de
gr ondstellirgen kent, waarvan zij , de Engelsche zoowel
als de Fransche Socialisten, uitgaan , is een geest van volslagen ongeloof aan God en aan zijne openbaringen, van
grof .naterialismus, van wellustige en hebzuchtige begeer
Als men de woorden en handelingen dier heil -lijkhed.
woelgeesten gadeslaat, ligt het denkbeeld nabij , dat-loze
de geest des kwaads, aan wiens heerschappij juist door het
genootschappelijk zamenwerken zoo groote en zigtbare afI)reuk gedaan is, thans, uit wederwraak, zelf dit krach
middel aangrijpt, en zijne dienaars daarmede wapent,-tige
ein, zoo mogelijk, het verlorene met woeker te herwinnen.
Doch dat op te merken moge ons bedachtzaam maken ,
het zal ons riet angstig doen vreezen ; het moge onze
dankbare vreugde in onzen leeftijd en de hem kenmerkende
rigting temperen , het zal die niet wegnemen. Maar eene
krachtige opwekking zij het voor ons en voor alle welgezinden, om, zooveel in ons is, den roem en de vreugde
van onzen tijd te bestendigen, om het betamelijke, edele,
krachtige middel der onderlinge. vereeniging, ijverig en
standvastig, steeds en alleen te blijven aanwenden tot bevordering van al `vat liefelijk is en wel luidt, van het ware
en schoone, het gaede en heilige!
/,"3
.ran .artj , al„,112.
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van Argos gedachtig, als die een' ronden Tempel, van marmer uit Paros, in Epidaurus, uit eigene middelen deed
bouwen, besloot, in navolging hiervan, in zijne geboorte
Posse gno , op eigene kosten, een Kerkgebouw te (toen-plats
verrijzen, om daarbij tevens een blijk te geven van zijne
Godsdienstigheid en vaderlandsliefde.
Het ligt niet in ons doel, om van dit gewrocht der schoone
Bouwkunst in de bijzonderheden te gewagen. De eerste
steen aan hetzelve werd op den 11 Julij 1819 gelegd, en
daarop met het werk aangevangen, waarvan echter de ede! moedige Bouwheer de voltooijing niet beleven mogt. d N O V A stierf in 1822 te Venetië, den verderen opbouw dei
kerk aan zijnen broeder, onder het bestuur van bekwame
kunstenaars, opdragende. Zijne laatste woorden waren
Posseyno en de kerk!
Hierover alzoo niet verder uitweidende, wenschen wij
Benige bijzonderheden te vermelden, die ten bewijze ver
welk eene hooge mate het gevoel voor kunst en-strekn,i
kunstverdiensten bij de Italianen wordt aangetrofhn, en
waardoor zij metterdaad verdienen, andere Natiën, metnanre
ook de onze, ten voorbeelde gesteld te worden.
Het is natuurlijk, dat de bewoners van Possogno, bij bct
stijgen van de vermaardheid van hunnen verdienstelijken
Dorpgenoot, een levendig aandeel namen in den door heila
verworven roem, waarvan een gedeelte, als 't ware, op
hen terugkaatste; maar zoodra hij aan zijne voormalige ge
zijn voornemen tot den vermelden kerkbouw-mentld
openbaarde, verwekte zulks eene bovenmatige vreugde en
de uitboezeming der warmste dankbaarheid jegens den h oog vereerden Landsman. Woorden en betuigingen schenen
echter deze eenvoudige Dorpelingen te koel, om van hunne
gevoelens te doen blijken, en zij beijverden zich, om, nret
uitzondering van gehouwen steen en marmer, tot dc daar stelling van het grovere muurwerk (moellon) liet hunne bij
te dragen. De bewoners van de omstreken der gemeente
leverden het grove zand en den kalk.
C e n OVA, die zich over al deze aanbiedingen orrrc
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verheugde, verklaarde inmiddels, dat hij een arbeidsloo a
voor 250 werklieden, mitsgaders de ongelden van vervoer
der materialen, wilde bekostigen. Intusschen was cle ijver
zoo groot en algemeen, om tot den opbouw te helpen bijdragen, dat zelfs de meisjes zich bevlijtigden met het aan
kleine en voor hare krachten berekende nood -brentva
waartoe de avonden en de zon- en feestda--Ewendigh,
volbragte
Godsdienst, werden bestemd. Be kun
g en, na
hierdoor innig getroffen, bestemde eene gift van-stenar,
duizend lires, om, telken jare, onder de maagdelijke bevolking van Possagno te worden verdeeld. Hij liet bijzonder
hiervoor zamengestelde schnifsleden vervaardigen, ten einde
den lagt der draagsters te verfigten ; en liet was een eigen
treffend schouwspel, te zien, hoe Benige houder -ardig-en
den meisjes, in haar zondagskleed gesmukt en aaset een' krans
van bloemen in de haren, paarswijze, zingend en vrolijk, met
beladene of geledigde, sleden heen- en wedertrokken.
Dusverre de mededeeling der historische bijzonderheid,
waaroritrent wij nog het een en ander wenschten in het midden te brengen.
Gaarne schenken wij aan de opmerking onzen bijval, vol
welke het lofwaardig gedrag der bewoners van Possagno-gens
en deszelfs omtrek, voor een gedeelte, aan Godsdienstijver
kan worden toegeschreven ; maar geen onpartijdige zal wil
beweren, dat de Godsdienst hier uitsluitend op den voor-len
staat ; en mogt die bewering al bewijsbaar zijn, dar-grond
nog aarzelen wij niet, om de bevolking van Possagno, van
wege hunnen betoonden ijver, te prijzen, en hun gehouden
gedrag te roemen boven dat van zoo velen, die, in de zaak
van de Godsdienst en de openlijke Godsvereering, eene groote
mate van traagheid en onverschilligheid aan den dag leggen.
Wij verklaren het edel en navolgenswaardig gedrag, dat
wij schetsten, (zonder daarom den Godsdienstzin buiten te
sluiten) als een gevolg van levendige dankbaarheid en een
o pgewekkt gevoel voor kunst en kunstverdiensten.
In liet nederig dorpje — zoo verbeelden wij 't ons — is,
sedert jaren, door de gedienstige Faam, de roem van c Aa ova's verdiensten verbreid, en telken male is het gezegd
en herhaald : n Hier werd hij geboren, die, door zijne
kunstgewrochten, zijnen naam en dien van Possagno onsterfelijk maakte ! Hij is onze medeburger! Hij is onze Lands»man " en op die wijze deelde elk in zijne verworrene ver-
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naaardbeid. Maar, terwijl er aan c n n OVA gedacht wordt
vergeet hij, ten top van eer gestegen, het afgelegen oord
zijner geboorte niet, en het denkbeeld wordt levendig in
zijne ziel, om dat vergeten plekje door een luisterrijk godsdienstig gesticht te verheerlijken. liet denkbeeld is zijns
waardig ; en dat het tevens waardig is aan hen, die gevoel
bezitten voor het schoone, en kunst en kunstverdiensten
naar waarde weten te schatten , heeft de uitkomst geleerd,
blijkens de vermelde geschiedkundige bijzonderheden.
Het is zoo, erkentenis staat daarbij wel vooraan en in de
eerste plaats; maar kunstvin en kunstliefde, gepaard aan
het gevoel voor ware verdiensten, verhoogen de uitwerkselen
dezer erkentenis bij eenvoudige Landbewoners. Bij hen zou
men zich met bloote betuigingen van dankbaarheid voor de
bewezene eere, het onbeteekenend dorpje aangedaan, heb
kunnen vergenoegen ; maar daartoe is hun gevoel voor-ben
kunst en kunstverdiensten te fijn, te vurig, te hoog opgewekt. Het te stichten kerkgebouw zal een kunststuk zijn,
dat in den lof van volgende geslachten zal deelen; en ook
in dien lof -- den lof tevens van cANovn — willen zij
deelen. Wat zij geven kunnen, geven zij : metselsteen
voor het grove muurwerk (mod/on), het grove zand en den
kalk schenken zij, en daarbij beijveren zieh alle, zelfs maag
handen, om aan den spoedigen opbouw bevorderlijk-deijk
te zijn. Zoo hoog staat de kunst en de verdiensten van den
kunstenaar bij deze eenvoudige Dorpbewoners in eere !
En zou men dan, waar de historie ons zulke daden vermeldt, niet op dezelve, als op voorbeelden der navolging
waardig, wijzen .mogen ? Men stoft wel eens op de meerdere kennis en verlichting, die hier te lande, boven andere
Staten, met name ook Italië, worden aangetroffen, en wij
zijn verre van dit voorregt gering te schatten ; maar wij
mogen toch, op onze beurt, bescheidenlijk vragen: waar
toch huist, ondanks die meerdere kennis en verlichting, dat
gevoel voor kunst en 1 unstverdiensten, die waardering van
liet schoone, onder onze, zoo het heet, meer bevoorregte
Landgenooten? De Italiaansche gondelier, de pakdratoor,
de visscher kent zijnen ARIOSTO, TASSO en IAITE; maar°
vraagt onze kruijers, sjoawer- en voerlieden eens naar CATi
en HUYGENS, voNDEL en HOOFT? De Italiaan doet de
zangen der oud -vaderlandsche Barden hooren; en wat hoort
men bier, doorgaans, langs onze straten, anders dan lalle,
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walgelijke en zedelooze deunen? En de gewrochten der
kunst ? deze worden in Italië in aandenken en eere gehou.den ; ter =wijl straatjongens, in Ihaarlem en Rotterdam, de
beeidtenissen van COST Ea en EaAshilts met slijk, vuilnis en
steenen werpen, als wilden zij eene parodie leveren op de
beschaving, kennis en verlichting, waarop ons Vaderland
overigens, den Hemel zij dank! roem mag dragen.
Ja, waarom het verbloemd? In dat Land, hetwelk, in
zoo menig opzigt, in vroegere eeuwen, aan Europa den
weg aanwees tot den tempel der kunsten, is, bij het gros
der bevolking, vooral in de lagere standen, schier geen gevoel voor kunst en kunstverdiensten te bespeuren ! I➢ e
waarheid is hard om te hooren, maar te wederspreker is
zij niet; en zeker mag men vooronderstellen, dat het te
Possagno gegeven voorbeeld in iVederland geene navolging
vinden zou onder eenvoudige Landbewoners.
De echte kunst wint, bij al de eere, die haar weder
niet het minste; maar daar, waar het gemoed van-vart,
den mensch voor haar noch voor ware kunstverdiensten
iets gevoelt, is het groot verlies aan de zijde dier ongevoeligen. Immers mag men redelijkerwijze besluiten, dat
liet gemoed, hetwelk de vatbaarheid mist, om door zinne
vormen, uit het gebied van het schoone ontleend, aan -lijke
gestreeld te worden, ook weinig toegankelijk-gedan
zijn zal voor hetgeen in de zedelijke orde der dingen schoon
en beminnelijk mag heeten.
Veel, zeer veel blijft er alzoo nog overig te doen, om
die ongevoeligheid voor kunst en kunstverdiensten, die vooral
onder onze lagere volksklassen, helaas ! zoo algemeen wordt
aangetroffen, voor eene meerdere belangstelling te doen
plaats maken, liet aanwijzen der middelen daartoe ligt bui
cie grenzen van dit vlugtig opstel, waarbij wij alleen op-ten
hetgeen elders plaats vindt wilden wijzen, of het welligt,
hier of daar, de onverschilligheid en slaperigheid, die hier
te beklagen valt, althans cenigermate, wogt verminderen.
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li et afgietsel van dit, door genoemden Landgenoot in warmer vervaardigd, kunstgcwroeht, hier ter stede, in het gebonw der Akadeneie van beeldende Kunstera, ter bezigtigieg
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gesteld, is wel waardig, dat van lietzelve eenig verslag
gegeven worde. Het werk van den vreemdeling wordt doorgaans, ten gevolge van eene ongelukkige vooringenomenheid
met het uitheemsche, boven dat van den Landgenoot, som
geheel te onregte, verheven; en het is uit dien hoorde-tijds
billijk en regtvaardig, den roem van den 1Vederlander waar
bescheiden te verkondigen.
-digljken
Wij zien de moeder aller levenden, bekoord door de haar
aangeboden vrucht; en zoo wel de eerste aanblik van het
beeld, als deszelfs aandachtige beschouwing, wekt de belangstell ing in eene hooge mate op. Wij wenschen van het
regtmatige dier belangstelling te doen blijken.
E v n is in eene ter aarde zittende houding voorgesteld.
Aan hare regterzijde bevindt zich de kronkelende Slang met
opgestoken kop en de verleidelijke vrucht in den geopenden
slangenmuil. Dichterlijk is de gedachte, dat Eve het geheele regterbeen heeft op- en teruggetrokken, als gevoelde
zij eenige vrees voor de nadering van het kruipend gedierte
en het haar daardoor in de gevolgen nakend wee. Naar
vermits de poëtische kunstenaar gevoelde, dat er in den
staat der onschuld aan eigenlijk gezegde vrees niet kon worden gedacht, zoo heeft hij het bij den aanschouwer opkomend denkbeeld van vrees of afkeer weten te matigen en te
verzachten door eene andere, allernatuurlijkste voorstelling,
waarbij het linkerbeen, geheel uitgestrekt, schijnt te rusten
op een gedeelte van den staart. der slang ; eene houding,
die eene volkomene gerustheid schijnt té kennen te geven.
In den natuurlijken stand van het regterbeen, zoo hoog
op- en teruggetrokken, dat de voetzool regtstandig op de
aarde rust, zou het ligehaam naar de linkerzijde moeten
overhellen; maar de kunstenaar heeft hier niet slechts de
linkerhand, die ter zijde op den grond rust, tot steunmiddel
gekozen, maar tevens tot steunpunt voor het bovendeel des
ligchaams, hetwelk, nevens het hoofd, naar de zijde der
slang schuins voorover is gebogen, ten einde de verleidelijke
vrucht zou kunnen aanschouwd worden. E V A's gelaat en
inzonderheid de benedenwaarts gerigte oogen zijn dan ook
vol uitdrukking van belangstelling , begeerte en verlangen
Zóó zou Gene moeder staren op haren eerstgeboren ruige
ling ! Naar, als had de kunstenaar gewild, dat vvij niet
slechts aan de tot zonde en ongehoorzaamheid ovcrbeliende
moue', maar ook aan de (Jcscleapene naar Gods beeld zonden
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denken, doet hij haar de regterliand ten hemel heffen, met
de vingers derwaarts wijzende, als beriep zij zich bij den
verleider op het Goddelijk verbod. Hit denkbeeld is diclrterlijk aangegrepen en voortreffelijk uitgevoerd ; me e' één
woord, de geheele voorstelling is natuurlijk, eenvoudig,
waar en poëtisch gedacht, op eene wijze, den echten kun
waardig.
-stenar
Wij hoorden de aanmerking, alsof liet beeld wat zwaar
zou zijn voorgesteld. Men neme evenwel hierbij in aanmerking, dat, vermits het origineel te Rome is vervaardigd, de
kunstenaar vermoedelijk eene Romeinsclee vrouw tot model
heeft genomen ; waardoor de aanmerking op het voorkomen
der IVederlandsche vrouwen, over het geheel genomen, veel
van derzelver gewigt verliest. Inmiddels denke men tevens
aan de moeder aller levenden, als aan een gewrocht uit de
hand des Scheppers zely' afkomstig, en waarop alzoo de
thans gewone of gebruikelijke maatstaf min voegzaam kan
worden toegepast ; om nu niet te gewagen van liet vermoeden, dat de bewoners der eerste wereld en, over Ixet geheel, de oude geslachten zich, hoven hunne latere nakomclingen, door een zwaarder ligehaamsbouw hebben gekenmerkt.
Meer gegrond kwam ons de aanmerking voor omtrent de
eenigzins kleine voorstelling van hoofd en gelaatstrekken, in
verhouding tot de overige ligchaamsdeelen. Het kiezen van
een ander model voor hoofd en gelaat kan hiervan als reden
worden opgegeven. Intusschen laat dat gelaat en deszelfs
karakteristieke uitdrukking niets te wenschen over, en in
liet geheel der zamenstelling is begeerte en aarzeling op de
gelukkigste wijze uitgedruukt.
De heer VAN uni VEN houde ons de opmerking ten goede,
dat de voorstelling van het hoofdhaar en de schedelvleehten
min gelukkig schijnt uitgevallen. Wij beseffen ten volle het
moeijelijke der voorstelling van iets zoo bewegelijks en los,
als eene haarvlecht, in het onbewegelijke mariner; maar
ons kwam de schikking der haren te gemanierd voor, in
verband niet den hoogen eenvoud der eerste aardbewoners.
In de voorstelling eener II I ANA of VENUS, bewoonsters van
den Olympus en deelgenooten aan de gastmalen van JUPITER
en JUNO, kunnen wij aan zwier en opschik denken ; maar
riet bij eene EVA, in den staat der onschuld. Er straalt te
i cel kunstmatige schikking door in de beide vlechten , die
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langs de slapen des hoofds, met sierlijken tooi, nederwaarts
hangen, en waardoor het geheel, vooral in verband met
de lokken, die schedel en voorhoofd dekken, aan hulpmid
kunst doet denken, die destijds nog geheel on--delnva
bekend waren. 1~t'Iet andere woorden : bij het aanschouwen
van het haar denken wij, onwillekeurig, aan een veel later
tijdperk, toen kunst en weelde het .gemis van het natuurlijk
hoofddeksel door kunstmiddelen wisten te vervangen.
En nu nog ééne aanmerking, ten slotte : Gelijk in de
meeste afbeeldingen van deze geschiedenis, zoo houdt ook.
hier de slang de vrucht in haren muil met de tanden gevat.
De vraag is: is deze voorstelling waar? is zij natuurlijk?
beeft het niet iets stuitends, dat een redelijk wezen eenig
voedsel aanneemt uit den belt van eenig dier ? Men mag
wel aannemen, dat er tusschen de eerste menschen en de
dieren, in beider toenmaligen en eigendommelijken toestand,
vooral in den staat der onschuld, eene groote mate van gemeenzaamheid hebbe plaats gehad ; maar daarbij is het denk
eigenaardiger en menschwaardiger, dat de mensch aan-beld
het dier, dan wel het dier aan den mensch eenig voedsel
zal hebben aangeboden. Het gevoel van welvoegelijkheid
komt er tegen op, dat de mensch eenige spijze aanneme uit
den muil van eenig, zij het overigens ook een geliefd dier.
Daarom hadden wij gewenscht, dat de waardige kunstenaar,
die van zijn fijn gevoel in deze gansche voorstelling zoo menig blijk leverde, aan dat gevoel voor het welvoegelijke had
toegegeven. Het zon hem gewis niet moeijelijk gevallen zijn.
Aan den steel der vrucht is een tak met afhangende bladeren bevestigd; en hoe gemakkelijk had de slang dien tak
met den muil kunnen vasthouden, terwijl de vrucht ter
zijde afhing, gelijk thans de tak met de bladeren. Op deze
wijze ware het stuitende, in de tegenwoordige wijze van
voorstelling, vermeden of althans aanmerkelijk verzacht.
Wij malen deze aanmerkingen niet, om de groote ver
onzen Landgenoot, in dit uitmuntend ge--dienstva
ten toon gespreid, te verkleiBeeldhouwkunst
wrocht der
nen, maar om aan den verdienstelijken kunstenaar, nevens
het toebrengen van onzen welmeenenden lof, tevens een
blijk te geven van de bijzondere belangstelling, waarmede
wij zijnen arbeid hebben gadegeslagen.
28 Februarij, 1942,
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e beroemde scheikundige, die het onderhoudende boek
geschreven heeft, waaruit wij onze lezers een en ander wensehen mede te deelen, was geen geleerde pedant, die zich
enkel tot zijn vak bepaalde, maar een man van veelzijdige
kennis, van een beminnelijk karakter en van dichterlijken
zin. Engeland vereert in hem een' zijner edelste zonen.
Sir u o iI P II E Y D A v Y was onder anderen een groot lief heb
hengelen; eene liefhebberij, die bij de Engelschen-bervan
zeer algemeen is. liet boek, onder den titel van: Salmonia
door hem uitgegeven, handelt over de kunst van hengelen,
en tevens over de natuurlijke geschiedenis der visschen,
welke met de angelroede worden gevangen, en de insekten,
waarvan die visschen leven, en van welke men zich, hetzij
in nature, hetzij in namaaksel, bij het hengelen bedient.
Van dit onderwerp dwaalt de Schrijver van tijd tot tijd tot
andere dingen af, gelijk dat in ongedwongene gesprekken
gaat; want het geheele boek is in gesprekken geschreven,
die hengelende vrienden vertrouwelijk met elkander houden.
Van de kunst des hengelens heeft men bij ons geen begrip, omdat het aan de gelegenheid ontbreekt, om haar op
dien voet uit te oefenen. In Engeland is het eene zaak
van mode, die met de grootste liefhebberij en naar vaste
regelen wordt gedreven. De Schrijver poogt ons, met zekeren volkstrots, al de fijnheden daarvan te leeren. Doch
met de belangstelling des visschers verbindt zich daarbij die
des natuuronderzoekers. De hengelaar wordt gewoon aan
een langdurig, geduldig en scherp gadeslaan der visschen
en hunner eigenschappen van de eene zijde, en van den
anderen kant aan eene naauwkeurige opsporing van de insekten, die boven het water zweven en den visch tot spijze
-

dienen.

Het zalmengeslacht, waartoe ook de forel behoort, levert
den hengelaar den voortreffeiijksten buit. Op iedere blad
zijn werk toont de Schrijver, hoe diep hij de na--zijdevan
tuur der forellen heeft bestudeerd. Men hoore zijne opmerking over de kleur dezer visschen: » Ile kleur der visschen
is iets geheel eigenaardigs; zij hangt van oorzaken af, die
Ilsen niet zoo gemakkelijk kan opgeven. Be kleurende stof
zit niet in de schubben , maar onmiddellijk onder deze op de
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oppervlakte der huid, en is liet gevolg waarschijnlijk van
cent afscheiding van stof, die misschien in verband staat

met den gezondheidstoestand van het dier en daarnaar verandert. in eenige meren van Ierland vond ik forellen van de
zeldzaamste kleur, gevlekt als eene schildpad, en dat ontstond welligt uit de gesteldheid des waters, uit het vallen
van liet licht, en waarschijnlijk ook uit de soort van voedse l. Ile acht het mogelijk, dat eene forel, die veel harde
zelfstandigheden eet, zoo als b. v. insektenlarven met derzelver bekleedsel en de eijeren van andere visschen, meer
roode stippen en roodere vinnen krijgt. Zoo is het met dc
Gillaroo- en de roode forel, die juist zulke dingen vreten,
en elke andere forel, die zich op zulk eene wijze voedt,
zal haar uiterlijk gelijk worden. Als de forel van kleine
visschen, van het jonge broedsel en van insekten leeft, vindt
men ze nicer met kleine zwarte stippen en de grondkleur is
gewoonlijk zilvergrijs. De Golne- forellen zijn, in vol :wassen
toestand, aldus zwart gevlekt, zoo ook in Ierland die van
Loch ïVeah, welke daar buddocks en dolochans worden ge
Deze eigenaardigheden worden dan erfelijk, en de-noemd.
werking van een bijzonder voedsel bepaalt het voorkomen
van een volgend geslacht." De Schrijver verbindt daarmede
zeer belangrijke opmerkingen over het kruisen en de bastaardsoorten der visschen, b. v. tusschen de gewone forel
en de zalmforel, tusschen de gewone forel en de thijniforel.
De welriekende en bonte thijmforel werd reeds door den H.
A ffi B R o s i u s de bloem der visschen genoemd. Onder de zalmen onderscheidt DAVY vooral die, welke in Zuidduitschland de huch of huchen wordt genoemd, die nergens ge-

vonden wordt, waar alen zijn, maar deze overal, waar zij
niet zijn, vervangt. n Men vindt den huch in de meeste
rivieren, die in den Donau uitloopen; in de Save en de
Laibach is hij overal en altijd voorhanden. Algemeen houdt
men het er voor, dat hij tweemalen des jaars, in het voor
herfst, uit den Donau komt en derwaarts-jarenid
terugkeert. Dat hij in het voorjaar eenen uitstap maakt,
kan ik zelf getuigen; want ik heb in April in wateren,
die met de Save en Laibach in verband staan, meermalen
huchen gevangen, die blijkbaar uit stilstaand water in hel
vlietend waren gekomen, hetgeen daaruit bleek -dern ,

dat zij de bloedegels, die ook de forellen plaagt, op het
lijf hadden zitten. Ook zag ik ze in diezelfde maand op d:-
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markt te Laibach in alle grootten, van zes dnii:i tot twee
voet lang. Zij worden evenwel nog veel grouter, en be-

reiken een gewigt van dertig tot veertig pond. Eenige natuuronderzoekers beweren, dat de huch enkel een zoetwatervisch is; dit komt mij zeer twijfelachtig voor, omdat men
hem aan gene zijde van sommige watervallen, de Traan,
.dDrau en Save, vindt. Zooveel is ten minste zeker, dat hij
in deze rivieren uit den Donau komt, en niet onwaarschijnlijk is het, dat hij in geheel volwassen staat een visch is
van de Zwarte Zee. Doch hij moge in zoet water overwin
hij schijnt niet, gelijk de zalm, gedwongen om de-tern,
zee op te zoeken, maar daalt in de groote rivieren op den
grond, waar het water warmer is, en trekt van daar in het
voorjaar weg, om eene koelere temperatuur te zoeken en
zich voort te planten. Ook vindt men in Europa den huch
slechts beneden de groote watervallen, welke de stroomen,
die in den Donau uitloopen, vormen; nooit daarentegen in
de wateren van dezelfde streken, die met den Rhijn en de
Elve in verband staan, of zich uitstorten in de 11Tiddellandsche Zee ; terwijl toch de gewone forel in al deze wateren
zonder onderscheid, de zalm en de zalmforel alleen in die
voorkomt, welke met de zee zijn verbonden. Volgens PAL.AS zijn er ook huchen in de Siberische rivieren, waar
welke in de Caspische Zee uitloopen. IIet-schíjnlikde,
verder
merkwaardig,
dat hij in die wateren ontbreekt,
is
worden
gevonden;
dat geldt althans van al
waar veel alen
Donau
die
in
den
vloeijen,
en, gelijk men verde rivieren,
zekert, ook van de Siberische. Zoo veel is zeker, dat de
alen twee malen heentrekken, eens de stroomen in, de
tweede maal de strooinen uit, eens uit de zee, en eens naar
da zee. De eerste dezer togten wordt ondernomen door zeer
kleine, dikwijls slechts twee of derdehalf duim lange alen;
de tweede door groote, van drie tot vier voet lange, die
tien, vijftien tot twintig pond zwaar zijn. Groote waar
heeft de vooronderstelling, dat alle alen, die-schijnlked
men in zoet water vindt, door dat eerste trekken daar zijn
gekomen ; zij verschijnen hij millioenen in April en Mei, en
blijven tot aan Julij, ook wel tot het begin van Augustus,
in de rivieren. Zoo heb ik het in Ierland in het jaar 1823
opgemerkt. Het was een koude, late zomer geweest. Ik
bevond mij tegen het einde van Julij te Ballyshannon, aan
den mond van de rivier, die de geh.eele voorgaande maand
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hoog water had gehad. Waar zij haren val vormt, was zij
geheel zwart van millioenen, kleine, ongeveer een vinger
lange alen, die gedurig de natte rotsen aan den oever des
watervals poogden te beklimmen. Zij kwam daarbij bij duizenden om het leven; maar hunne vochtige, glibberige lig
dienden de overigen weder tot ladder, om hunnen-chamen
Logt voort te zetten. Ik zag ze zelfs loodregte rotsen beklimmen; zij kronkelden zich door het vochtige mos, of hul
zich vast aan de ligehamen van diegenen, die bij de-den
poging den dood hadden gevonden. Hunne volharding was
zoo groot, dat zij toch in verbazende menigte zich eenen
weg tot aan Loch Erne baanden. lletzelfde gebeurt bij den
A bevolken.
val van de Bann, waar zij dan het Loch Aea
Zelfs de groote Rhijnval bij Schaffhausen belet hen riet,
om den Logt naar het meer van Consta ns voort te zetten,
waarin ik vele zeer groote alen gezien heb. Er zijn ook
alen in het meer van 1Venfchatel, dat door eenen stroom met
den Rhijn in verband staat; maar er zijn er geene in het
meer van Genève , omdat de Rhone beneden Genève eenen
onderaardschen val vormt; en ofschoon kleine alen over bemoste of op eene andere wijze begroeide rotsen heenklimmen, zoo, kunnen zij toch niet door kafksteenrotsen heenboren, of tegen een' geweldigen waterstroom in kampen,
die als door eene buis loopt. Geene alen stijgen uit de
Zwarte Zee in den Donau op ; men vindt ze even min in de
groote meren, moerassen en stroomen, die met den Donau
in verbindtenis staan, ofschoon verscheidene van deze meren
en moerassen hun uitstekend zouden voegen, en hoewel men
ze in dezelfde streken in meren en stroomen, die zich in de
zee uitstorten, in menigte vindt. Men kan ze zelfs opggesloten in het water van den Donau zetten ; zij worden daar
dik en vet. J. co u c u beweert, dat, volgens zijne opmerkingen, de kleine alen binnen het gebied van eb en vloed
worden gekweekt, en over de watervallen heenklimmen,
om uit de zee in zoet water te komen. Ik hel) ze in het
voorjaar menigmalen in verbazende scharen in ]?loints - has
gezien, waar zij uit den Atlantischen oceaan den mond van
kleine beken en rivieren poogden te bereiken. Wanneer
echter het koude herfstwater de rivieren begint te doen zwellen, trachten zij weder in zee te komen ; de kleineren blij ven evenwel achter, en verbergen zich gedurende den winter in menigte in den modder, waar zij zich dan als in cent`
V
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klomp ineenwikkelen en zamenvoegen. Onderscheidene Schrijvers hebben nog meer bijzonderheden van dit trekken der
alen opgeteekend; zoo verhaalt b. v. Dr. POTT in zijne Geschiedenis van Staffordshire, dat zij des nachts over de vel
heen van den eenen vijver naar den anderen kruipen.-den
A R D s s o s zag ze in 1Yooarlvegeen over de sluisdeuren heen klauteren, ofschoon de planken der deuren gladgeschaafd
waren en vijf of zes voet loodregt in de hoogte stonden.
Als zij eerst uit het water op eerie drooge plank kwamen,
rustten zij een poosje uit, gelijk het scheen zoo lang, tot dat
zij hun slijm afgescheiden hadden en dit kleverig genoeg
was. Dan klommen zij loodregt in de hoogte, even gemak
als ging het over effen boden. Zonder twijfel worden-kelij
zij daarbij door hunne kleine schubben geholpen, die, geplaatst even als bij de slangen, hunne voorwaartsche beweging zeer gemakkelijk moeten maken; deze schubben heeft
z. sac w E N U 05K microscopisch onderzocht. Bij dit trekken
uit het zoute water naar het zoete zijn de alen van onder
grootte; doch, naar ik geloof, nooit langer dan-scheidn
een voet; het grootste gedeelte is niet meer dan derdehalf
tot vier duim groot. In het zoete water voeden zij zieh,
worden groot en vet. In kleinere wateren vindt men zelden zeer groote; maar in groote en diepe meren worden
zij zoo dik als een mansarm of nog dikker. Wat eenigermate groot is geworden, neemt in October of November den
terugtogt naar zee aan, waarschijnlijk omdat zij de herfst
binnenwater beginnen te gevoelen. De klei -koudevanht
gelijk ik reeds gezegd heb, brengen den winter door-ner,
in den diepsten modder der rivieren en meren, schijnen
niet veel voedsel te behoeven, en blijven waarschijnlijk in
Gene soort van winterslaap. Men kent eigenlijk geen bepaald jaargetijde, waarin zij bijzonder gedijen, maar zeker
hangt dit van de hoeveelheid voedsel af; het lijdt intussehen geen twijfel, of zij bereiken in een of twee jaren
hunne volle grootte niet. Dit alles evenwel en menige andere eigenaardigheid van dit dier kan eerst door nieuwe en
herhaalde waarnemingen en onderzoekingen met zekerheid
worden bevestigd. h L o c n beweert, dat de alen zeer lang
vijftien jaren lang had hij er eenigen in-zamgrocijen;
denzelfden vijver bewaard. De groote alen Leeren, als zij
eenmaal volwassen het zoet water hebben verlaten, niet
terug ; en daar het niet waarschijnlijk is, dat zij in de zee
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eerstond allen sterven, zoo moeten zij voortaan hun daar
verblijf in do zee houden , en er is veel grond cpn le-zam
gelooven, dat liet deze groote alen, oorspronkelijk zoet, ateralen, zijn, die men met den zeeaal heeft verw-varrd. ''
Bij gelegenheid spreekt de Schrijver ook over de fabeiacütige zeedieren, en verklaart deze gewrochten der opgewekte
verbeelding op eene natuurlijke wijze, b. v. de dikwijls in
de scheepslegenden voorkomende zeeslang als eens reeks van
achter elkander zwemmende robben. Wanneer hij daarentegein de beruchte zeekraken voor eerie groote massa van urtica marina houdt, kunnen wij ons met deze vooronderstel
niet vereenigen, en wij gelooven veeleer eene aanwij--ling
zing van rA vTorrInAN te moeten volgen, die beweert, das
de luchtspiegeling (fata morgana) van tijd tot t d midden
op zee de banken of kustklippen af'spie elt, wier takken dan
voor de armen der kraken worden gehouden. hetgeen voor
deze verklaring bijzonder pleit, is de omstandigheid, dat de
luchtspiegeling van Gene zekere weersverandering afhangt,
door welke tevens de visschen worden zamengedreven, vanw'aar het volksgeloof ontstaan is, dat de kraken de vissehen
tot zich trekken.
Eene van de merkwaardigste opmerkingen, door den Solir:jver medegedeeld, is die, welke over de verschillende kie oo
des waters handelt ; een onderwerp , dat tot dusverre niet
genoegzaam is verklaard. » Ik heb liet water van gesmoitccc
sneeuw of gletschers in verschillende bergstreken onder
vond het altijd van denzelfden aard en van zooda--zocht,en
nige gesteldheid, dat ik het voor zuiver wate, moet 'louden.„
Onder deszelfs kenteekenen noem ik vooral de kiem, die,
wanneer het Benige diepte heeft en men door erne massa vuu
hetzelve heenziet, helder blaauw is, en wel , naar mate renn
de grootere of geringere diepte, neeer of minder helder
blaauw. Over deszelfs gemis van allen smaak en deszelfs
overige physische eigenschappen wil ik, daar deze voor het
tegenwoordige oogmerk van geen belang zijn, niet verder
spreken. In het algemeen vindt men, als men meren en
andere watermassa's op hooge gebergten onderzoekt, die
zelfde helder azuurblaauwe kleur weder. Zoo bergt ook
Kapitein P A a a v, dat het water van liet poolijs deze seboone
kleur heeft. Wanneer er planten in de meren groeijen, dan
wordt de kleur zeegroen, ei naar mate liet water met opgge°loste plantaardige stollen bezwangerd is, wordt ?.et al gre,eV2
,
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ner, tot zelfs geelachtig groen; eindelijk, als de plantaar-=
dige stof in groote hoeveelheid aanwezig is, b. v. in streken, waar men turf of steenkolen vindt, wordt het geel,
of zelfs bruin. liet meer van Genève, b. v., dat het water
uit stroomende bronnen (voornamelijk nit de boven -d{hone)
verkrijgt, die uit gesmolten sneeuw ontstaan, is blaauw. De
.Rhone, die weder uit het genoemde meer stroomt, heeft de
kleur van het diepste azuur, en behoudt deze, tot zij zich
met de Saone vereenigt, die haar eene groenachtige kleur
geeft, liet meer van Klorat, daarentegen, dat uit dieper
gelegen grond en minder zuivere bronnen water ontvangt,
is grasgroen. Een nog treffender voorbeeld heeft men in
verscheidene kleine zeeren, die op den weg van dnspruck
naar Stuttgart liggen, en hun water uit dezelfde bron putten, tusschen Nassereit en Reit namelijk. Ik nam ze waar,
zoo ik mij wèl herinner, in het jaar I815. Het hoogste
dezer meren, in Maart door gesmolten sneeuwwater gevuld,
Evas, toen ik het zag, helder blaauw. Door een' kleinen
stroom loopt het in een antler meer. In dit meer hadden de
winterstormen of eenige andere oorzaak een aantal groote
pijnboomen doen nederstorten, en het water was blaauwgroen. In een derde meer, waarin niet alleen pijnboomen
met hunne takken afhingen, maar waarin ook andere plantaardige stoffen werden opgelost, had het water eene bleek
grasgroene kleur, en alle deze kleuren vond men in eenen
omtrek van naauwelijks een half uur bijeen. Toen ik, twaalf
jaren later, in Augustus en September weder bij dezelfde
waters kwam, vond ik ze geheel veranderd. De denneboomen in het tweede meer waren geheel verdwenen ; eene
groote menigte steenen en kiezel, welke de beken van het
gebergte hadden neérgespoeld , of (lie met een stuk van den
berg waren nedergestort, bedekte den bodem. En nu was
de kleur des waters even helder blaauw als die van het
bovenste meer; het benedenste daarentegen, waarin nog altijd plantaardige stoffen lagen, had ook nog dezelfde groen
kleur. Dat alles geldt nu ook van de Schotsche en-achtige
Iersche stroomen. Als zij uit zuivere rotsbronnen voort
dan zien zij blaauw of blaauwgroen. Komen zij-vloeijn,
door turf- of alluviaalbodem, dan is de kleur geel of geel
zelfs donkerbruin, zelfs dan, als zij een deel-achtigbrunof
hunner onzuivere bijmengsels in een groot meer hebben ne
Somtijds, ofschoon zelden, bepalen minerale bij--dergl.
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mengsels de kleur des waters; ijzerertsachtige aardlagen b. v.
geven aan kleine stroomen en beken eene groene of gele
kleur. Kalkaardige stoffen hebben zelden op de kleur, maar
wel op de doorschijnendheid des waters invloed; zoo is liet
onder anderen het geval met den Velino bij Terni en den
Anio bij Tivoli."
Buitendien vindt men in dit bevallige boekje nog menige
aardige opmerking en anecdote. Zoo schrikt hij de vrienden
van eenen schotel snippen af door de natuurhistorische aan
dat de drek dezer dieren zijne beroemde Iekkernij-wijzng,
aan eene drievoudige vertering te danken heeft, daar de
snippen zich met de maden uit den mest van wilde dieren
voeden , zoodat datgene, wat men bij de snippen voor het
beste houdt, eerst door liet hert, dan door eene insekten larve, en ten derden male door de snip is gegeten en
verteerd.
Ten slotte nog eene anecdote. Onze beroemde staatsman
en redenaar C U A S LES JAMES FOX gaat op zekeren dag niet
een doorluchtig personaadje ]iondstreet door, en biedt hem
eene weddingschap aan, dat hij onder weg meer katten zal
zien dan de Prins ; dc laatste mogt gaan aan welke zijde van
de straat hij wilde. De weddingsehap werd aangenomen.
Fox zag op zijnen weg veertien katten; de Prins geen enkele. Zeer verwonderd vroeg deze, hoe dit kwam. n Uwe
Koninklijke Hoogheid," antwoordde rox, vkoos natuurlijk
de schaduwzijde van de straat, als de aangenaamste. Ik
wist, dat de zonkant voor mij zou blijven, en de katten zitten altijd liever in den zonneschijn."

DE JONGE PUDMIEESTEN.

(Verhaal. )

O ns regement lag te Courtrai, (dus verhaalde een Fransch
officier aan zijne vrienden) toen , door den dood van een'
onzer kameraden, eene Ridmeestersplaats in hetzelve openviel. De vervulling derzelve hing van de regering af, die
gewoonlijk hare gunstelingen in zulke posten schoof, zonder
zich er om te bekreunen, hoe daardoor menigmaal ende,
met wonden bedekte officieren teruggezet werden. Met elk
oogenblik verwachtte men den ongelukkigen begunstigde,

.e r. ,..
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<)in hen al de zwaarte der verontwaardiging te doen gevoelen, welke zijne onregtnaatige insehuiving bij het korps

verwekte.
F AB it v, de oudste Luitenant van het regement, was ook,
door zijne verdiensten, de meest geregtigde geweest, om het
bevel over het eskadron te bekomen. Hij was dapper, had
Gene goede opvoeding genoten, en werd door zijne krijgsmakkers opregt bemind, maar tevens kende men hem als
verschrikkelijk oploopend.
In dezen toestand waren eenige weken voorbijgegaan, zon
dat men te weten had kunnen krijgen, wie cle Ridmees--der
tersplaats bekomen had, toen wij op zekeren dag, in het
lkofjhuis, de tijding ontvingen, dat de nieuwe Midmeester
gekomen was en op het punt stond om zich bij den Chef van
het regement aan te melden. Terstond besloten wij bij deze
zamenkomst tegenwoordig te zijn, en ieder zocht een voor
om den Kolonel te gaan spreken.
-wendsl
.toen ik binnentrad, hoorde ik den Kommandant zeggen:
Ik hoop, Beer Ridmeester, dat gij ijverig de dienst ter
harte zult nemen, en geenszins de Parijzer ondeugden in
het rege m ent met u brengt."
IEiIQ, dus was de naam van den nierwen Ptidmeester,
gaf ten antwoord : , Heer Kolonel, ik zal mij mijne kamer aden ten voorbeeld nemen ;" en, zich hierop tot ons wendende, zeide hij op een' innemenden toon: » Mijne pogingen
om uwe vriendschap te winnen, Heeren, zullen, hoop ik,
mij uwen verpligtenden raad verschaffen, waarop ik, bij
mijne onervarenheid, hoogen prijs stel."
:ge Kolonel hernam met hardheid: u Het is zeer sterk,
aan eenen jongeling, die pas de school verlaten heeft, het
bevel over een eskadron te geven. Gij hadt u, op uwe
jaren,

met

een'

minderen rang behooren t e
:

vergenoegen.

Zie eens daar uwen Luitenant, het moet hem smartelijk
vallen, aan zoo jong een mensch, die nog geene de minste
ervaring in het militaire vak heeft, ondergeschikt te zijn."
Zonder de geringste verlegenheid te laten blijken, antivoordde n EL r 15 : » lieer Kolonel , ik ben doordrongen van
de waarheid uwer woorden, en ik zal niet dralen mijn afscheid te nemen, zoodra gij de overtuiging bekomt, dat ik
mijnen post niet met giere vervul."
DIELZ,v had rABRY oplettend in het oog gevn`, toen dc
Kommandant hem dezen als zijnen Luitenant had aange-
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duid. B j het verlaten der woning van den Kolonel trad hij
den hem aangewezen officier nader, en verzocht hem beleefdelijk, om hem aan zijne kameraden te willen voorstelen. FANNY gaf hem droogjes te kennen, dat hij daartoe
geen hofmeester noodig had en zich maar zelf alleen had
binnen te leiden. Een blos van toorn vloog bij deze woorden van FABRY over n E i c x's aangezigt; doch hij bedwong
zich, antwoordde met eene beleefde wending, en trad terug, wel gevoelende, dat hij bij het regement nimmer bemind zou worden.
Den volgenden dag Iegde t r I, I N bezoeken af bij eiken
officier in het bijzonder, doch werd nergens ontvangen, en
hoorde zelfs, hoe verscheidene hunner met luider stem bevel gaven te zeggen, dat zij niet te huis waren. Niemand
beantwoordde zijnen groet, niemand gaf bescheid op zijne
vragen, en duidelijk liet ieder hem de verachting ontwaren, welke men voor hem had. Bevond hij zich in het kof
wilde hij er met iemand eene partij op het biljart-ijhusen
maken, zoo sloeg men het hem af, en nam te gelijker tijd
de uitnoodiging van eenen anderen aan, zonder zich tegen
den algemeen gehate in het geringste te verontschuldigen.
Op zekeren dag werd he gevoelen der omstanders ingeroepen, om over een' twijfelachtigen stoot te beslissen. 1.12 Ei,irr, dien de markeur mede gevraagd had, wilde zijne mee
uiten ; maar F n B NY voorkwam hem, door op een' bar--nig
sehen toon te zeggen: » Voor zoo ver het mij betreft, erken
ik het oordeel van dezen Heer niet voor geldend." Een
Luitenant maakte hierop, met oogmerk om het geschil aan
te stoken, de aanmerking, dat F A BC v de reden zijner wei
behoorde op te geven. » Omdat die leer mij tegen -gerin
hernam FAB«Y kortaf. Elk dacht, dat DIrLIN deze-sta,"
nieuwe beleediging niet met stilzwijgen zou laten voorbij
maar hij antwoordde niets, verliet na eene wijl het-gan;
koffijhuis, en kwam er nooit weder terug.
In den Plaatskommandant had )I E I, I IS een' ouden vriend
zijns vaders gevonden, en was door hem met eene weiwil
ontvangen, die hein de verbittering der andere-lendhi
officieren ruim vergoedde. Overigens was hij stipt in de
dienst en vervulde zijne pligten met naauwkeurigheid, zoodat hein in het openbaar geen verwijt gedaan of smaad kon
toegevoegd worden. Doch de gelegenheid tot dit laatste
verscheen weldra.
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Een eskadron Huzaren , met hetwelk wij kort te voren
voorpostendienst gedaan hadden, betrok ons garnizoen; wij
hadden de olncieren van hetzelve op een middagmaal ge
-nodig,e
MELIN kon met geene voegzaamheid zich van
hetzelve afzonderen.
Ik moet hier aanmerken, dat ik destijds reeds Midmeester
was, en dus geene persoonlijke reden had, om afkeer tegen
iEtiiv te voeden; integendeel gingen mij de eerste beleedigingen, welke hij ondergaan had, aan het hart, en ik zou
zijn verstandig gedrag en zijne omzigtigbeid openbaar geprezen hebben, indien zulks niet regtstreeks ingeloopen had
tegen den toon, welke toen ter tijd bij de militairenheerschte; ik zou mij nutteloos aan de uitvallen mijner kameraden
hebben blootgesteld, zonder M ELKS van dienst te zijn, en
dus was ook ik genoodzaakt, diens pogingen, om mijne
vriendschap te winnen , met koelheid te beantwoorden. Niet
sedert ik zijne goede hoedanigheden had opgemerkt,-temin,
begon ik belang in hem te stellen, en was bij dit feestmaal
er op bedacht, om hem, zoo mogelijk, nieuwe onaangenaamheden te besparen. Door zijne beminnelijkheid gelukte
het hem spoedig, de Huzarenofficieren, die niets tegen hem
hadden, voor zich in te nemen. Zij omringden hem met
geestdrift, luisterden naar zijne boertige invallen en kwinkslagen; en wij overigen, die hem voor de eerste maal schertsen en vertellen hoorden, moesten zijne schrandere aanmer-•
hingen, zijn schitterend vernuft, en inzonderheid de goed
wellevendheid bewonderen, waarmede hij zich beij--hartige
verde, zijne meerderheid in het gezellig onderhoud niet te
doen gevoelen.
De geestdrift voor n. a L i ri groeide steeds aan, toen ZA r. n Y
plotseling tot een' der Huzarenofficieren zeide: a Hoe is het
mogelijk, GELraT, dat een oud soldaat, gelijk gij, zich om
den tuin kan laten leiden door het gesnap van iemand, die
door gunst officier geworden is?" GELaaT, die naast MELIN
zat, schoof zijnen stoel haastig van hem weg, en vroeg
hem, of het waar was, dat hij zijn' Ridmeestersrang door
gunst bekomen had.
»Zoo is het, Heer Majoor," hernam MEr.ira; nik ben niet
zoo gelukkig, door mijne verdiensten of door de keus mij
kameraden dien post verkregen te hebben; maar met-ner
{.ngeduld haak ik naar het oogenblik, waarop ik zal kun-

DE JONGE RIDPaEEEST E.

treu bewijzen, dat ik waardig ben onder dezelfde vaan te
strijden."
»Goed gezegd, zeer goed!" antwoordde cEL.EBr; »maar
FABEr heeft u daar op liet oogenblik beleedigd en gij hebt
hem niet geantwoord; hebt gij dan geen eergevoel ?"
r Hij is een ellendige bloodaard !" riep F n B a Y , ziedende
van drift, met alle teekenen van afschuw, uit.
NELLE keerde zich naar GELEBT en zeide bedaard: »Ik
zou bij zulk eene beschuldiging niet onverschillig blijven,
wanneer ik eenige daad begaan had, die mijne eer te kort
deed; maar ik ben vast overtuigd, dat niemand mij iets dergelijks met grond te last kan leggen."
» Hoe !" stoof GELEBT op, nis het niet onteerend, zich
voor een' bloodaard te laten uitschelden ?"
Neen, Heer Majoor ! Voor onteerd zou ik mij achten,
indien deze beschimping door eenige daad van mijzelven bewaarheid was; daar zij dit niet is, valt zij op dengeen terug,
die ze mij toegevoegd heeft. Zelfs de onberispelijkste naam
kan door een' dwaas, een' beschonkene of een' lasteraar bezwalkt worden."
»Dat zij zoo het wil," hernam GELEBT, »wij soldaten beschouwen dergelijke dingen uit een ander oogpunt. Eerie
beleediging kan slechts door bloed afgewasschen worden;
zoo willen het de oude krijgsmansgebruiken."
,Vergeef mij, Heer Majoor, die gebruiken zijn zoo oud
niet als gij misschien denkt ; de Grieken en Romeinen ... !',
Hier antwoordde hem een algemeen geroep, dat Evan sehen Fransche gebruiken volgen moesten.
»Dit is ook mijn gevoelen ," zei G E L E B. r ; »en gij, Heer
Ridmeester, moet noodwendig met FAEB'e vechten, indien
bij niet besluit, zich wegens het door hem gezegde te ver
-ontschuldige•"
herIk
hernam
r
A
BR
y:
=
Ik
?
In
eeuwigheid
niet
!"
n
haal nog eens, wat ik gezegd heb."
»Ban, Ridmeester MELrrr," vervolgde de Majoor, »moet
gij u of de verachting getroosten, welke gij verdiend hebt,
of de militaire eereteekens alteggen."
a Ik zie de noodvaendigheid niet in, om een dier uitersten
te kiezen," hervatte MELIN, zonder zich van zijn stuk te
laten brengen ; n integendeel geloof ik, dat mijn kameraad
TAR BY, wanneer hij zich beter bedacht heeft, leedwezen
gevoelen zal over de harde uitdrukkingen, waarmede hij
b
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mij vervolgt, en door welke hij mij tot liet offer van den
tegenspoed wil maken, dien hij in zijne militaire loopbaan
ontmoet."
Bij deze woorden keerde hij zich naar de deur; maar
F e s Y riep hem, niet schamperen trots, achterna: » Ik
hoop, Mijnheer, dat gij, eer gij deze kamer verlaat, mij
zult gelieven te zeggen, welk uur u morgenochtend het best
gelegen komt!" Mzcirs keerde bedaard op zijne stappen
terug en hernam : »En ik verwacht, Heer FASET, dat gij
binnen drie dagen verstandiger zult geworden zijn, en het
aan deze Heeren zal blijken, dat het niet noodig is, om,
wegens een onbedachtzaam woord, menschenbioed te ver
alle kanten ging een kreet van verontwaardi--gietn."Va
ging op. iI E L I N verwijderde zich. Thans spanden al de
aanwezige officieren eene soort van raad, in welken besloten
werd, dat nl z i n met FA R Y moest vechten, of wel zijn afscheid nemen.
Het gedrag van den jongen Ridmeester bleef, gedurende
de drie dagen, welke op dit vernederend tooneel volgden,
zich volkomen gelijk. Door iedereen werd hij met de onbewimpeldste verachting behandeld, en het geduld, waar
hij zoo vele beleedigingen verdroeg, scheen ook mij-med
toe, het kenmerk van eene lafhartigheid te wezen, die
zich door niets liet regtvaardigen. De Generaal zelf, niet
vrij van het vooroordeel, waarin destijds bijna ieder militair
deelde; verbood n Ea x zijn huis, tot dat hij zich van den
op hem rustenden smaad gezuiverd zou hebben.
Den derden dag zagen wij dezen laatsten met een ernstiger
gelaat, dan gewoonlijk, naar de markt gaan. Een tijdlang
als in zelfstrijd heen en weder getreden zijnde, wendde hij
zijne schreden naar het koffijhuis. F AB R Y speelde juist eene
partij op het biljart, en wij anderen stonden als toekijkers
in het rond. 31ELix trad binnen. Bij wachtte tot dat de
partij ten einde was; toen sprak hij irret vaste stem: n Ik
hoop, Mijnheer r A BET , dat gij, gedurende de laatstverloopene drie dagen, de beweegredenen van mijn gedrag getoetst heb. Ik geloof moeds genoeg te hebben, om de uniform, welke ik draag, te eeren; maar ik erken, dat ik
gaarne vermijd al wat overdreven is. Ik verlang van u
geene voldoening; ontvang mijne hand, en laat ons vrienden zijn !"
Mijnheer," gaf FABar hem op den toon der diepste ver-
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sena^ling ten antwoord, ngij ontvangt mijne hand niet eer,
vi>ór dat gij u waardig gemaakt hebt die aan te roeren ; tot
zoo lang zult gij wel gelieven mij van uw gezigt te ver schoonen !"

n Zoo is het dan onvermijdelijk, dat wij vechten ?" vroeg
M E L i n , terwijl hij ons allen een' somberen blik toewierp. —
Er is geen ander middel !" riepen wij allen uit éénen mond.
» Gij zult ongetwijfeld nog van uwe meening terugkomen,"
sprak nc E z r N weder; » en , om er u den tijd toe te laten,

verklaar ik, dat liet tweegevecht eerst aanstaanden Zaterdag
kan plaats hebben. Dien dag zal ik, des morgens ten vijf
ure, bij den voor de poort, die naar Meenep leidt, staanden
molen te vinden zijn, en wensch, dat, wanneer het duël
voortgang heeft, drie officieren van ons regement en drie van
dat der Huzaren tegenwoordig zijn."
»En waarom zijn er, tot een zoo eenvoudig ding, zoo vele
formaliteiten en een uitstel van drie dagen nodig ?'' vroeg
rABBT.

n Wanneer de zaak u al van gering gewigt voorkomt, zoo
beschouw ik dezelve uit een geheel verschillend oogpunt.
Overigens ben ik de beleedigde, en zal dus op mij nennen

de wapenen te bezorgen."
»Ik hoop, Mijnheer, dat liet die van een' soldaat zul
zijn."
-len
»Wees niet ongerust; gij zult tevreden wezen.'' N deze
woorden verliet iI E L i N de zaal.
Naauwelijks was hij vertrokken, of rnr.nr riep oren aid
en al lagchende uit : » Hoe gelukkig, dat ons jonge veertje
eindelijk toch besloten heeft te vechten!"
»Lach zoo veel gij wilt, FARE 't,'' hernam ik; eenaar ilc
geloof, dat het jonge heertje niet zoo bloohartig is, :a!s wij
denken. De toon zijner stem was niet die van een' k lein
-moedig."
» Dat moet ik bekennen, Ridmeester !" zei FARE 't, weder
ernstig wordende; » intusschen , wij zullen zien !"
1lELIN's gedrag gedurende de heide volgende dagen was
vol waardigheid, en men vernam van hem niets Verder,
dan dat hij GELERT verzocht had, zijne holsterpistolenmede

te brengen.
Eindelijk brak de ongeduldig verbeide zaturdagmorgen
aan, en reeds met het slaan van vijf ure waren al de oliieieren van liet garnizoen op dc aangeduide plaats, toen,
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-weinige minuten daarna, ook MELIN er aankwam. Zijn
bleek gezigt zou voor een teeken van vrees gehouden heb
kunnen worden, zoo niet zijn vaste tred en rustige-ben
blik dezen schijn weêrsproken hadden. Hij trok zijn horologie uit, om te zien, of zijn later komen ook zoodanig was,
dat het eene verontschuldiging vereisclrte; en daar hein
bleek zulks niet het geval te zijn, vergenoegde hij zich ons
een' ligten groet te doen. Zulks verrigt hebbende, sprak
hij tot raust: »Mijnheer, nadat een dezer beide pistolen
in de lucht afgeschoten zal zijn, zal Majoor CELEIIT degoedheid hebben, hetzelve bij het nog geladene te leggen, zon
dat wij zien waar; elk onzer kiest vervolgens blindelings-der
een der twee pistolen. Overigens schieten wij op een armslengte afstand."
»Zoo is het onder soldaten geen gebruik," merkte FAuaY aan.
»Op deze wijs vechten wij, en op geene andere; zij heeft
niets onbillijks, en gij kunt er u niet tegen verzetten, daar
gij het zijt, (lie mij gedwongen hebt hier te komen; overirigens ben ik de beleedigde, en mij zon dus, wanneer wij
de meer gewone wijs volgden, het eerste schot toekomen.
Zie nu!" met deze woorden nam hij uit GELrRT's handen
een der pistolen en loste liet op een' ongeveer dertig schreden van ons verwijderden boom. De kogel vloog midden in
den stam, juist op de hoogte der borst. FABRY scheen
verrast, doch zweeg. Thans nam GELE ST het pistool,
wischte het af, en bragt het in denzelfden toestand als het
andere, zoodat geen van beide te onderscheiden was.
Middelerwijl hadden (le twee kampvechters zich ontkleed,
en stelden zich, op een armslengte afstand, elkander tegenover. In dezen stand rigtte n1ELris ten laatsten male het
woord tot FA B n r en zeide: » Nog is het tijd de misdaad te
vermijden, welke wij op het punt staan van te begaan. Wilt
gij uwen haat afzweren en mij als vriend behandelen ? Ik
bied u mijne hand en mijne achting aan."
F n B n r scheen een oogenblik te wankelen ; toen hij echter
zag, dat eenige officieren elkander met de oogen toewenk
antwoordde hij : » Het spel is begonnen en moet uitge--ten,
speeld worden."
»Het is wel," hernam 3EtiIs, trok uit zijne uniform een
papier, en reikte het aan een' der officieren toe, met de
woorden: » Wees zoo goed, Mijnheer as T. AU n x en stel ,
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indien ik mogt vallen, dezen brief aan den Plaats commandant ter hand. Thans ben ik bereid! Majoor, werp een
geldstuk in de lucht; ik raad kruis." GE LEE P wierp een
stuk hoog op, het viel munt; many kon dus kiezen. » Geef
mij het pistool, dat aan den regter kant ligt," zeide hij.
GELEBT gaf ieder het wapen, dat het lot hem toegevoegd
had, en beide legden op elkander aan. Daar op het kom-.
mando : » Vuur !" F nn r losdrukte, en mi bemerkte, dat
hij het ongeladene pistool gekozen had, werd hij zoo bleek
als een doode, liet de armen slap langs liet lijf hangen,
sloot de oogen, en verwachtte liet schot, dat Lem het leven
ontnemen moest. Maar MELT z, die zich behouden zag, wendde dankend den blik naar den hemel, en in dit oogenblik
gaven hem zijne ontbioote borst., liet om de naakte schoaders golvende hoofdhaar en zijne levendige gelaatstrekken
dat verheerlijkte voorkomen, hetwelk de verbeeldingskracht
van schilder of beeldhouwer aan bovenaardsche wezens poogt
bij te zetten. lotogtans wierp hij ons een' somberen blik toe,
die ons ontzette, terwijl hij uitriep: » Gijlieden hebt een
offer gewild; uwe vooroordeelen vorderen bloed: wel nu,
verheugt u dan, dat gij uwen wensch vervuld ziet! Hij
zal sterven, en gij anderen, die deze daad veroorzaakt hebt,
zijt zijne moordenaars !" Een oogenblik hierop zweeg hij
nog — maar dit was ook al de wraak, die hij nam. Hij
wierp bet pistool van zich en sprak op een' ernstigen toon:
. Wees gerust, F A BR Y ; ik had er eenen eed op gedaan,
nimmer in een tweegevecht bloed te vergieten; ik herhaal
dien eed nogmaals." En, zich weder tot ons wendende,
vervolgde hij: » Mijne Heeren, thans kunt gijlieden mij beleedigen waar en wanneer gij wilt; gij weet nu, hoe ik
dnëlleer; ik alleen ben daarbij in gevaar."
FABRY was inmiddels van zijnen doodsangst bekomen, en
wilde zich nu in de armen zijner tegenpartij werpen ; doelt
deze weerde Item af met de woorden: » Bedaard, F A BE v !
Ik wenseh zulke vriendschapsbetuigingen slechts, wanneer
zij regt van harte komen kunnen; ik hoop het echter zoo
te maken, dat gij mij in vervolg van tijd toegenegen kunt
worden."
Terwijl dit zoo ongewone tooneel plaats had, stonden wij
allen verbaasd en peinzend in het rond. G E L E n T was de
eerste, die het woord opnam en tot MELlN zeide: »liidmeester MELLE, gij hebt ons daar eene groote les gegeven.
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Vergeef inijnen karmmeraden en mij, dat wij u tot nu toe mis
hebben. Van nu af aan kunt gij op ons aller liefde-kend
rekenen; want de hoogachting van ons allen zij u verzekerd,
ondanks uwe jeugd, — neen! nog des te meer uit hoofde
van uwe jeugd."
141ELIN kon de aandoeningen, die zijn hart overstelpten,
niet langer weêrstaan. Tranen sprongen hem uit de oogen ;
hij omarmde allen, en allen omgaven hem met een gevoel,
dat aan eerbied grensde.
Bij het naar huis gaan nam ik NELIS's arm, en inderdaad was ik er trotsch op, in eenige betrekking tot dezen
voortreffelijken jongeling te staan. Wij gingen het huis van
den Generaal voorbij, die zieh hoogelijk verwonderde, NEL!N
in r A s r. Y's gezelschap en in het mijne te zien, en die vervolgens Benen Adjudant afzond, welke hem rapport moest
brengen, wat er voorgevallen was.
Onder geleide van c E L E R T rigteden wij onze schreden
naar het beste logement der stad, ten einde het onder weg
genomen besluit, om II ELI N, in naam aller officieren van
het garnizoen, een feestmaal te geven, ten uitvoer te leg;en. Op het oogenblik , toen de oude huzaar dit met eenige
aandoenlijke woorden te kennen gaf, trad de Generaal binnen en riep: » Ook ik verlang aan deze heugelijke gebeur
deel te mogen nemen; ik wil mijne onregtvaardigheid-tenis
weder goedmaken en den roem van mijnen waardigen vriend
helpen medevieren." M r rA N, zijne omarming beantwoordende , zeide: » Thans, Heer Generaal, kunt gij mijnen
vader schrijven, dat ik mijn leven om een ongerijmd voor
waagschaal gesteld, maar dat God mij be--ordelin
hoed heeft."
Van dien dag af zijn er bij het regement geene duëilen
:neer voorgevallen. Op ni ELIN's raad werden de drie oudste
Midmeesters benoemd, om de voldoening voor elke persoon
te bepalen. Wanneer de beleediger zich-lijkebdgn
aan het oordeel van deze scheidslieden niet onderwerpen
wilde, alsdan moest den beleedigde verklaard worden, dat
hij door de ondergane beschimping niet in het geringste de
achting zijner kameraden verloren had, mits hij buitendien
niets onteerends mogt begaan hebben. Zoo lang ik nog bij
dit dappere regement I9ragonders gediend heb, is niet een
enkel dergelijk geval voorgekomen.
o Bravo !" riep Luitenant sm. FELIX, nadat
de officier zijn
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verhaal geëindigd had : » Ren kan niet ontkennen , cat n
ii N's gedrag prijswaardig was; maar gij moet mij toestaan,
Mijne Heeren, dat er zich menigmaal omstandigheden kunnen
opdoen, waarin- het eene schande zou zijn, dit gedrag ten
voorbeeld te nemen."
n Dat zou mogelijk snezen," hernam de ander, » doch
slechts dan, wanneer de vooroordeelen in zeden en gebruiken vast ingeworteld zijn. In zulk een geval zou de beslis
wat men behoorde te doen, vrij moeijelijk wezen; of--sing,
schoon het steeds cene razernij blijft, eer door wraak te
willen herstellen, en nog verfoeijelijker, Benen moord door
den naam van duel te regtvaardigen. Gelooft mij, mijne
vrienden, en vertrouwt hierin eenen onder de walienen grijs
geworden soldaat, dat die lieden , welke hunne dapperheid
door duëlleren en hunnen moed door het aandoen van beleedigingen pogen te toonen, meestal bluffers en domkop
-pen,
ja niet zelden bloodaards in den krijg zijn !"
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Anecdote uit den tegeuwoordigen tijd.
In 1VIci 1839 bevond ik mij te Londen. Die groote stad
was, toen vol van reizigers uit de aanzienlijke standen en
van familiën tot den hoogen adel behoorende, want te Londen is de lente het schitterendste jaargetijde, en de Engelsehen ontvangen dc eerste stralen der lentezon en de eerste
bloemen van het voorjaar onder luidruchtig feestgedruisch.
De Italiaansche Opera was geopend. Voormaals mogt men
in dien schouwburg niet anders dan in het zwart gekleed en
met korten broek in plaats van pantalon verschijnen, en ook
thans nog heeft het parterre in de Italiaansche Opera een
vernis van coquetterie; nimmer klapt het met bloote han
WILLIAM BEATS, een der geestigste schrijvers van
-den,
de Times, zeide daarom eens, bij gelegenheid van een berigt over den door de zangeres r ER S I A N I behaalden kunst
heeft driemaal van handschoenen moe -roem:»Htpa
wisselen."
-ten
In het hotel de Sablence, waar ik logeerde, bemerkte ik
te dier tijd eene zonderlinge beweging. Pe logementhouder
liep onophoudelijk angstig heen en weder, gaf niemand taai
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of antwoord, en bleef alle oogenblikken voor Gene kamer
staan, die met het nommer 21 geteekend was. Op zekeren
morgen, dat ik geheel alleen liet voorplein op en neder
ging, zag ik den waard voor de deur van dat vertrek op
de knieën liggen. 13ij hoorde mijne nadering niet, zoo diep
was hij in zijne gepeinzen verzonken. Ik tikte hem op den
schouder; hij sprong op met de beweging, van een hert, dat
zich omsingeld ziet, en zijn aangezigt werd zoo bleek als
de dood.
» Vergiffenis! vergiffenis !" riep hij , stotterende van schrik.
» Mijn arme A IP111 TRY 0N!" zeide ik, terwijl ik luidkeels
lagehen moest, » kom tot uzelven. Ik sta u niet naar het
leven, en zou ook zeker met alle lekkerbekken te doen
krijgen, wanneer ik een' zoo onwaardeerbaren kok als u om
hals bragt."
» 0, Mijnheer, ik vraag u nogmaals wel om verschooning !"
hernam hij: » Ik had... ik ben zoo ontsteld...."
» Wat deelt gij daar voor die deur? Welk geheimzinnig
wezen bewoont toch die kamer?"
»Stil!" fluisterde hij, mij de hand op den mond leggende;
» met ernstige zaken snag men niet spotten. Kunt gij u wel
verbeelden, Mijnheer, dat ik, hoe gaarne ik wilde, niet
van voor deze deur kan wegkomen, en dat eene onweêrstaanbare aandrift mij onophoudelijk naar dezelve terugvoert ?"
» Maar hoe komt dat dan? Wat kan er dan zoo belang
dat vertrek schuilen ?"
-rijksn
De waard naderde mij op de toonen en fluisterde mij toe
»Er is een geest in!"
n Kom, kom !"
»Een uit het graf verrezen doode!"
» Een doode dus van uwe kennis ?"
» Ja. '
» Van welke sekse ?"
» Eene vrouw."
» Jong ?"
» Ja."
«En schoon?"
»Zeer schoon."
»Voor den drommel," barstte ik uit, »als dat zoo is, dan
lebt gij toch waarlijk ongelijk van bang te zijn, manlief!
Hoe, gij zijt een Fransch nau, en het gezigt eener schoone
,
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vrouw doet u beven? Gewis, de Engelsehe lucht heeft ,u
kwaad gedaan."
»Wanneer gij alles wist, Mijnheer, zoudt gij wel ander
over mij oordeelen."
»Wel nu, maak mij tot uwen vertrouwde, lieve lands-man; misschien verdwijnt de vrees, wanneer wij onzen moed
bijeenvoegen."
»E,enige jaren geleden," vertelde nu de waard, »,woonde
ik te Manchester, waar ik mij neêrgezet en een huwelijk
aangegaan had. Een knagende hartstogt verbitterde mij mijn
leven; ik was jaloersch, tot berstens toe jaloersch. En
waarom ? Alle zondagen ging mijne vrouw uit, waarheen
weet de goede God! Een mijner huisgenooten bragt mij
kwade vermoedens in het hoofd, en bood zich aan, mijne
vrouw te bespieden. Ik was zwak genoeg, om daartoe mijne
toestemming te geven: en denk eens, het kwam uit, dat
mijne vrouw elken zondag een kind ging bezoeken !"
Wis en zeker had de kerel u iets op de mouw gespeld. ''
v liij sprak de waarheid, lk zelf overtuigde mij er vars.
lk ging het kind met eigene oogen zien. ik maakte de
vrouw, die het in bewaring had, bevreesd, en vernam, dat
de mijne het kind reeds vrcír haar huwelijk gehad had. Woedend keerde ik naar huis terug ; duizend bloeddorstige
denkbeelden gingen mij door het hoofd; ik stoof in de ]camer mijner vrouw, en neide tot haar: n Eerlooze, die gij
zijt, gij hebt mij bedrogen, maar ik zal mij wreken !" Bij
deze woorden, mijzelven niet meer meester, wilde ik mij
aan mijne vrouw vergrijpen, toen een luide schreeuw zich
liet hooren.
n Wat was het?"
n Ik wist zelf niet, wat het te beduiden had ; maar ik
liet af, en na zag ik eene bleeke vrouw, met bruine haar
te voorschijn treden. Zij kwam regt op mij aan,-loken,
met de ontzagwekkende achtbaarheid eener Godin, en hid
de hand tegen mij op. » Hoed u, een haar op het hoofd dezer vrouw te krenken, voor dat de tijd gekomen zal zijn,
waarop zij zich verdedigen kan !"
En waarmede zou zij zich dan kunnen verdedigen ?"
Neem dit, gebruik het en wacht !" Met deze woorden
gaf de vreemde dame mij een papier, waarop zij in haast
een paar woorden geschreven had. Vervolgens nam zij mijne
in tranen badende vrouw met zich en verdween."
mrxorLW. 1842. No. 6.
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» Heer waard," zeide ik, » uwe historie wordt een roman.
VVat behelsde het biljet ?"
De logementhouder wierp mij een' verwijtenden blik toe,
tastte in zijn' vestzak, en gaf mij een klein gekreukt briefje,
waarop de volgende woorden stonden: » Geef aan toonder
» dezes toegang en eene plaats in de voorste loge van den
» Italiaanschen schouwburg. — M."
»Dat is dan toch, moet ik zeggen, eene zonderlinge manier, om een' bedrogen echtgenoot te genezen!" voerde ik
den verteller te gemoet.
» Scherts toch niet, Mijnheer! Ik ging, hetzij dan uit
bijgeloof of uit nieuwsgierigheid, naar den schouwburg, en
zag aldaar een stuk, dat een' verbazenden indruk op naij
gemaakt heeft."
»En dat stuk heette ?"
»OTHELLO. Het bevat, gelijk Mijnheer wel weten zal,
de geschiedenis van een' man, die zijne onschuldige, te onregt door hem verdacht gehoudene vrouw om het ]even
brengt. Be haren rijzen er iemand bij te berge! Maar kunt
gij raden, welke zangeres de rol der gelasterde vrouw ver
vulde ? Het was de vreemde dame, die in mijn logement
haren intrek had. Bij het tooneel , waarin n E s D E Si o N A dc
door om ELLO haar toegebragte doodwond poogt te ontwijken , riep ik overluid uit: » Genade! genade! dood haar
niet!" Toen het stuk uit was, viel ik in zwijm."
Ik zag den waard aan: het bloed was hem naar het hoofd
gevlogen; zijne oogen schitterden, en deze over het alge ineen weinig beschaafde man was van zijn onderwerp door
en door aangegrepen geworden; de hartstogt had zijn anders
zeer dagelijksch Organismus als gegalvaniseerd.
» Nu ?" vroeg ik hem; » en gij hebt hierop aan uwe vrouw
vergiffenis geschonken ?"
D Ja,
gaf hij ten. antwoord; » ik reikte haar de hand.
»Arm schepsel," sprak ik tot haar in tegenwoordigheid der
vreemde dame, »moge God u vergeven, gelijk ik u vergeef,
en moge Hij uit het boek uwer zonden dat misdrijf uitwis schen, waarvan ik thans de herinnering vernietigd wensch."
» Heer waard," hernam hierop de vreemde; Dik zweer u
bij alwat mij dierbaar is, dat uwe vrouw onschuldig is!
De dag zal komen, waarop ik u de geheele waarheid zal
mogen openbaren."
» Naar ach, Mijnheer, deze dag heeft nimmer mogen ver"
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schijnen' Na een geestelijk concert, waarop zij gezongen
had, werd de dame bedlegerig, en van dit haar ziekbed
stond zij niet weder op; zij stierf, en heeft mijn geheim
met zich in het graf genomen. Vat mijne vrouw betreft,
deze heeft zich nimmer willen regtvaardigen; want, zeide
zij, alsdan zou zij een geheim moeten prijs geven, hetwelk
zij gezworen had te zullen bewaren. Ik heb met den man
der overledene dame gesproken; maar hij zegt, dat hij van
de zaak niets weet, en ik geloof dit, want de man is niet
in staat om te liegen. Op deze wijs nu ligt mijn geluk in
de kist dergene begraven, die alleen liet had kunnen doen
herleven. -- Maar dit is niet het eenigste onoplosbare in
de geschiedenis ; de vrouw,, voor wier kamerdeur gij mij
verrast hebt...."
• Welnu ?"
a Ik heb in haar de vreemde dame herkend.''
»De vreemde dame?"
Ja, die Gestorven was."
a Nu schertst gij."
v Bat doe ik niet. Zij draagt nagenoeg dezelfde kleeding,
welke ik haar in den Italiaanschen schouwburg heb zien
dragen. Ook heb ik hare trekken herkend."
Het schort den man in het hoofd, dacht ik bij mijzelven
en wilde heengaan, toen de deur van het geheimvolle ver
zich opende, eene jonge dame uit hetzelve te voorschijn-trek
trad en tot den waard zeide : n Ik heb niet zonder opzet uw
hotel tot verblijf gekozen, heer waard...."
n Ziet gij wel," zei de waard al bevende tot mij, u dat ik
niet dol ben ?"
Ik heb u te Manchester gezocht."
Ilij moet dan toch gelijk hebben, dacht ik bij mijzelven,
en eene koude rilling liep mij, onwillekeurig, bij die gedachte door de leden.
n Ik breng u," vervolgde de jonge dame, » wat u destijds
beloofd werd."
Met deze woorden overhandigde zij den waard een' verzegelden brief. De man viel van schrik op de knieën.
»'t Is hetzelfde handschrift als dat van mijn biljet," zeide
hij ; Ade doode heeft aan mij geschreven.... Gij zijt dan
uit het graf verrezen ?"
n Ik ?" vroeg de dame, uit het graf verrezen ! Ik zie er
toch immers niet als een spook uit, vriendlief ?"
W2
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En toch is het de stem, het zijn de oogen, het is liet-zelfde handgebaar van haar, die niet meer is! en dan het
handsehrift..
,'t Is het handschrift mijner arme zuster," zei de dame;
» ik vervul een harer laatste bevelen."
Op deze woorden greep dé waard weder moed; hij opende
den brief, las dien, en riep vol blijdschap uit: ,,Het is dan
waarlijk zoop"
» Ja," hernam de jonge vrouw; » geheel de zamenhang van
liet geval was aan mijne zuster bekend. Uwe vrouw is schul
lind, dat zij als het hare heeft doen opvoeden,-delos;ht
was de spruit der dochter uit een voornaam geslacht, welker eer zij door haar stilzwijgen gered heeft. Thans kan ik
haar noemen ; het was Miss G.... , die na den dood van haren voogd den vader van haar kind gehuwd heeft."
» En mijne vrouw heeft moeds genoeg bezeten, om mijne
verwijten met geduld te verdragen ?"
» Ja , gen om uwe fortuin te maken ," ging de dame voort,
want men heeft hare zelfopof%ring met duizend pond sterling
vergoed, die u thans uitbetaald zullen worden. Aan mijne
zuister is het gelukt, uwen niet onnatuurlijken toorn, die
alles had kunnen bederven, te stillen, door u OTHELLO te
laten firn; zij wilde u daardoor op eene indrukmakende
wijs doen beseffen, hoe ligt een jaloersch man zijne onschuldige vrouw kan verongelijken. liet is haar gelukt, zonder
dat zij het in haar gestelde vertrouwen heeft behoeven te
sehenden. Zij heeft u aan het geluk teruggegeven ; gedenk
haar somwijlen in uw gebed."
» ï4Íevrouw," sprak ik nu tot de dame, » ik ben in dit
kleine drama, waarin gij zulk eene schoone rol speelt, ver
geworden ; ik weet alles, behalve den naam uwer-trouwde
zuster en den uwen."
»Dien mag ik n wel zeggen," hernam de schoone vrouw ;
»mijne zuster heette MIALIBRA?9; mijn naam is PAULINE;
."

GARCIA. "

Met deze woorden verdween zij.
Ik was in gepeins over dezen zonderlingen zamenloop van
dingen verzonken, toen het geluid van snikken mij in de
levende wereld terugriep. Ik keerde mij om. Achter mij
stond de waard en hield zijne vrouw in de armen.

MEN G E L W E R K.
VERHANDELING
OVER DE WIJSBEGEERTE OP HAAR TEGENWOORDIG STANDPUNT,
IN HARE BETREKKING TOT CHRISTENDOM EN GODELEERDHEID.

Door
Mr. A. F. S I F F i i. (*)
`LJpmerkelijk zijn zeker de woorden van den vermaarden
Wijsgeer FRIEDRICH HEINRICH JACOBI, als hij de vol gende bekentenis doet aan zijnen zoon : » In de klagten
» over de ongenoegzaamheid van al ons philosophéren , stem
» ik, helaas! van ganscher harte in ; maar ik weet toch
» geenen anderen raad, dan maar steeds des te ijveriger
a voort te philosophéren. — Gaarne verruil ik mijn ge» brekkig philosophisch Christendom voor een positief
» historisch. Een volslagen Heiden met het verstand , met
» het gansche hart een Christen, zwem ik tusschen twee
a wateren, die zich niet willen veréénigen om mij gemeen
schappelijk te dragen ; maar, terwijl het Bene mij onop--»
a houdelijk opheft, l aat mij het andere onophoudelijk
» zinken." (-h)
Hoe! zijn Godsdienst en Wijsbegeerte dan elkander uit
den aard der zaak en onveranderlijk, of slechts somtijds
(*) Uitgesproken in het Perpetueel Committé van het
,Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Middelburg,

den 3 3Nov. 1841.

(r) Beiträge zur Charakteristik der neueren Philosophie,

van INN. HEER. rICHTE, bl. 184, aan wien de aangehaalde
woorden door den zoon van JACOBI waren medegedeeld,
volgens de aanteekening van Prof. TACO n o o s D A, op bl. 78
zijner Ontwikkeling van het begrip der Philosophie. Leeuwvarden, bij G. T. N. SURINGAR. 1835.
X
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toevalligcrcvijze, vijandig? Dwaalde JUST I N us de
Martelaar zoo geheel, toen hij, een Kerkvader uit de
tweede eeuw onzer jaartelling, in zijne Zamenspraak met
Trypho, de Wijsbegeerte afschilderde, als Gode hoogst
welgevallig en den éénigen weg om tot het geluk te geraken? Toen hij , in diezelfde Zamenspraak, haar de
wetenschap der wezens en de kennis van het ware noemde,
ja zelfs beweerde, dat de zaligheid het doeleinde der Wijsbegeerte is? En had een ander Kerkvader, CLEMENS van
Alexandrië die in dezelfde eeuw,, maar iets later bloeide,
zoo volstrekt misgezien , toen hij in zijne Stromata stelde ,
dat de Wijsbegeerte den Grieken van Godswege geschonken was, als een verbond, eigenlijk tot hen behoorende,
en dat zij , ook voor den grondslag gehouden moest worden
van de Wijsbegeerte, welke wij van CHRISTUS hebben
ontvangen? Of toen hij elders, in hetzelfde werk, uitriep: »De Wet is derhalve wel den Toden, maar aan de
» Grieken de Wijsbegeerte gegeven, tot de komst [van den
» -Verlosser]. Sinds dien tijd is de roeping tot een eigen
» heilig volk algemeen door die leer', welke uit den geloove
» is" ; terwijl hij reeds , in het eerste boek zijner Stroma ta, betuigd had: »Ik versta door de Wijsbegeerte niet
»die der Stoïc ij nen, noch die der Platonisten, noch die
» der Epicuréërs noch die der volgers van ARISTOTELES; maar ik geef dezen naam aan de uitgezochte waar» heden, welke die wijsgeerige aanhangen hebben staande
» gehouden , en die de menschen ter deugd, kennisse en
» godsvrucht kunnen opleiden. Voor het overige noem ik
» de verbasteringen, door de menschen ingevoerd, geens» zins Goddelijk." (*) Waaruit voortvloeit, dat hij alles,
,

,

(*) Men zie al deze plaatsen van JUsTINIIS den Martelaar
aangehaald bij NOS'! EIN, 1Voodige Ophelderingen der Kerkelijke Geschiedenissen. Amsterdam, 1774, Ilde Deel, bl. 90
en 91 ; benevens die van c L E u E N s van Alexandrië (Strom.
lib. VI cap. 8, cap. 17, en lib. 1, cap. 7) in hetzelfde Deel
van gezegde Ophelderingen, bl. 95, 96, 97 en 98. En
MOSREIU, die al deze plaatsen aanhaalt, was toch zelf,
schoon niet verstand, een vriend van kerkelijke regtzinnigheid.
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'wat de Wijsgeeren , overeenkomstig den eisch van gezond
verstand en zedelijkheid, hadden aangeprezen, als Goddeli/ke waarheid eerbiedigde.
Zonder dat wij nu daarom de hedendaagsche Wijsbegeerte van den jongeren, dat is van IMMANUEL HERMANN
FICHTE, SCHLEIERMACHER en anderen, eenigzins verwarrep willen met het door CLEMENS van Alexandrië
voorgestane Eclectisnius, noch ook met het daaruit grootendeels ontsprotene ITeoplatonisme van AMMoNIus sAccAs, is het echter waarheid , dat ook thans Wijsbegeerte
en Christendom elkander de hand reiken en als verzusterd
zijn geworden.
Daarom antwoordt de Amsterdamsche Hoogleeraar TACO
naoRDA, in zijne Ontwikkeling van het begrip der Philosophie (*), op de tegenwerping, dat langen tijd de Wijsbegeerte met het godsdienstig geloof in tweestrijd geweest
is, en dat dit zelfs blijkt uit de woorden van den beroemden J A C o B I, met welker mededeeling deze Verhandeling
aanving: »Ik sprak dáár" [waar ik den strijd tusschen
Wijsbegeerte en Christendom als een plaats gehad hebbend
feit erkende] » niet van de Philosophie in het algemeen; ik
» sprak dá ir van de Philosophie, zoo als zij was, op een
»vroeger, op een bekrompen en eenzijdig standpunt: en
»ik sprak van tijden, toen men zich een geheel averegtsch
» begrip had gevormd van het godsdienstig geloof; toen men
» daaronder doorgaans een blind en historisch geloof, een
» geloof op gezag en geschiedkundige gronden verstond.
» Neen! met een geloof, dat op zulke gronden rustte, kon
» de ware Wijsgeer, kon ook J A C o B I de hoogste en ge
waarheden niet aannemen; hij kon, hij mogt-»wigtse
» niet gelooven aan een positief historisch Christendom,
» omdat hij meende, dat hij het aannemen moest op posi» tive historische gronden."
Maar op welken grond is dan de hedendaagsche Wijsbegeerte tot de erkentenis van het positie f - historische
(*) Zie bl. 97 van het hiervoren bij aant. 1 reeds aangehaalde geschrift.
X2
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Christendom gekomen? Welk is liet grondbeginsel dier
Wijsbegeerte? Hoedanig is hare verhouding tot Christendom en Godgeleerdheid?
Het was hierover, dat ik heden het woord wenschte te
voeren. Ik ben dus voornemens te spreken over de W sbegeerte op haar tegenwoordig standpunt, in hare betrekking tot Christendom en Godgeleerdheid.
Daartoe zullen wij eerst eencn blik werpen op de Geschiedenis der Wijsbegeerte , onder de achtervolgende leiding van KANT, den ouderen FICHTE, SCHELLING en
HEGEL, bij de steeds aanhoudende oppositie van nu w l en
il
den reeds genoemden J A c o B I, tot de optreding van den
jongeren FICHTE, als stichter der tegenwoordige Hoofd
school.
Ten tweede zullen wij het karakter der Wijsbegeerte van
den jongeren FICHTE, 5CIILEIER1'IACHER en anderen,,
onderzoeken.
Eindelijk, ten derde, zullen wij, als slotsom, de ver,
houding nasporen der hedendaagsche Wijsbegeerte, in
geest en strekking beschouwd, tot het eenvoudig Christengeloof en de wetenschappelijke Godgeleerdheid.
Wij beginnen met den terugblik op de geschiedenis der
Wijsbegeerte.
I. Bij de navorsching dier geschiedenis verdienen , behalve de meermalen aangehaalde Ontwikkeling van Prof.
R o o R D A, inzonderheid te worden geraadpleegd de Voor
van HEINRICH SCHMID, naar de omwerking van-lezing
den Groninger Hoogleeraar DE GREUVE (*) ; en KANNE
beknopte geschiedenis der Wijsbegeerte, sedert-alESR's
de vroegste tijden tot op den tegcnwoordigen, naar de vrije
-

(*) De titel is: HEirs reu scrciitrn's Voorlezingen over
het wezen der Wijsbegeerte, en hare beteekenis voor weten
leven, uit bet Hoogduitsch vertaald, van ophelde--schapen
rende inlasscllingen voorzien, en vermeerderd met een bijvoegsel over het verband van geloof en weten, door r. c. TIE
clEuvE, Hoogleeraar te Groningen. Groningen, bij P. VAN
zwizEas , 1838 en 1839.

WiU, DE wilssEGEEnTE.

325

vertaling en aanvulling door den Predikant LE ROY (*).
Maar, ook om hetgeen Prof. RO ORD A nopens FR IES en
anderen aanmerkt, blijft de jonge F ICH TE steeds de eigen
stichter, en SCILEIERMACHER een der gelukkigste-lijke
voltooijers van de tegenwoordige Hoofdschool (--).
Wat nu den gang der Wijsbegeerte in de laatste tijden
betreft , het is algemeen bekend , dat SCANT zijn vroeger
omhelsd Dogmatismus, ten gevolge der lezing van de
sceptische schriften van is u ei E, heeft laten varen. Maar ,
in het Scepticisme niet kunnende berusten , ondernam hij
een onderzoek van 's menschen kenvermogen; trachtte hetgeen alleen in onze wijze van beschouwen zijnen grond
heeft, of het onderwerpeljke, af te scheiden van hetgeen
aan de dingen eigen is in zichzelve, of het zuiver voor
en maakte aldus een onderscheid tusschen den-werpljk,
persoon of de zaak, gelijk die verschijnt of voor ons kenbaar is , het I'haenomenon , en den persoon of de zaak ,
gelijk die innerlijk bestaat, het Younienon, dat is, hetgeen ons verstand (1 so) , als onbekende oorzaak van tiet
ontstaan der verschijningen , zich denken moet.
Schoon hij nu zelf, wanneer hij al, wat wij waarnemen
of zinnelijk ons voorstellen, slechts als verschjningen,
hetzij aan onze zinnen,, hetzij aan onze daarvan afhankelijke verstandsaanschouwing , erkent , echter daarmede
geenszins beslissen wil, dat het louter sch jn is; eene dwaling van vele Sceptici , waartegen hij zelfs ijvert in de Elementarlehre van zijne Critik der reinen Vernunft
zoo scheen hij desniettegenstaande den meergemelder. W'ijs-

(s) ;

(*) Be titel is: Beknopte Geschiedenis der Wijsbegeerte,
sedert de vroegste tijden tot op den tegen oordigen, vrij ver
uit het Hoogduitsch van K. L. K A N N E G I E S S E R, Professor-tald
te Breslau, met bijvoegselen en doorloopende aanmerkingen
vermeerderd door j. J. LE ROY, Predikant te Oude Tonge.
.Rotterdam,

bi

VAN DER NEER EN VERRRUGGEN,

1838.

(j) BI. 62 der meergezegde Ontwikkeling, vooral in de
zeer belangrijke aanteekenin; i op gemelde bladzijde.
(§) I Th. II. Abschnitt, p. in. 69 van de Critik der rei nen Vernunft, Riga, beg J. F. Ii AR T K N OCR, 1787,
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geer j.& c o B i te twijfelachtig zich uit te drukken nopens het
ivezenljk bestaan van de door ons noodzakelijk onderstelde
oorzaken der verschijningen, de Noumena. JA CO B I hechtte
sterk aan het ons ingeschapen gevoel, het bewustzijn van
een dadelijk vernemen der werkelij kheid, een onmiddellij k
verneembare openbaring van het wezen des Oneindigen in
het binnenste van 'smenschen geest. Waar KANT slechts
vroeg, wat wij met bewijsbare zekerheid weten kunnen ,
daar wilde J A e o B I meer letten op hetgeen een niet uit te
delgen gevoel ons als waarheid aanprees.
KANT schreef wel sedert eene Critik der practischen
Vernunft, die met zijne Critik der reinen Vernunft, althans naar het oordeel van den Hoogleeraar K I N K E R (*) ,
niet toereikend zamenstemde; en die werkdadige of practische Rede scheen wel zich aan te sluiten bij ons onuitwischbaar menschelijk gevoel: maar nog altijd was de Koningsberger Wijsgeer voor JA C OB I te koud en te twijfel ziek, en deze bleef dus, schoon zelf geen eigenlijk stelsel
tegenover dat van KANT ontwikkelende, in de oppositie.
Doch welhaast trad de oudere FICHTE O. Al wat
KANT onbeslist gelaten had, ging hij, in zijne JVetenschapsleer, verder onderzoeken. Ik en Niet —ik zijn de
tegenstellingen, welke hij maakt. Hoe neem ik in mijzelven, in mijne gewaarwordingen en denkbeelden op, wat
buiten mij is, en, voor zoo veel het buiten mij blijft, ook
te mijnen opzigte niet bestaat; gelijk ik wederkeerig, ten
opzigte van anderen , slechts aanwezig ben , voor zoo veel
min aanzijn in hunne bewustheid is opgenomen. Doch
indien er een Wezen is , hetwelk voor zijn Ik geene grenzen kent, maar al het bestaande in zijne zelfbewustheid
opneemt; voor hetwelk alle dwaling en zwakheid onmogelijk, en 't welk de Rede, de Volmaaktheid zelve is; dan
(*) Men zie hierover onder anderen de beoordeeling der
hiervoren aangehaalde werken van S c u N I B en K A a N E G I E SSER, naar de vertalingen door BE GREUVE en LE ROY, in
den Recensent ook der Recensenten, Maart 1841, XXXIVste
Deel, l\T>. 3; door den Hoogleeraar KIKKER, blijkens de on-

derteekening.
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is dat wezen G on. Naar mate wij het volmaakte deelachtig
zijn, is God in ons; hoe meer.wij dus het nog buiten ons
zijnde goede in ons opnemen, hoe Goddelijker wij worden.
Het Goddelijke op te vatten in onzen wil, en alzoo onze
vereeniging met den Oneindige te bewerken, moet het doel
van ons streven zijn. Naar ons uiterlijk lot zijn wij slechts
gelukkig of ongelukkig; maar voor zoo veel de Godheid in
ons woont, zijn wij zalig; voor zoo veel zij ons vreemd is ,
zijn wij rampzalig. Eerst dan, wanneer wij naar de volmaaktheid trachten, kunnen wij gerekend worden in God

te gelooven.
De wijze, waarop de vorige Wijsgeer FICHTE hierbij te
werk ging, voerde, volgens a A c o B r, tot zoodanig een
Idealisme, dat deze nog luider protesteerde; en de transcendentale Wijsbegeerte van het Criticisme, alzoo door
de Wetenschapsleer tot het uiterste van het Idealisme gedreven , beleefde eene omwenteling.
De toen nog jeugdige SCHELLIN e predikte (gelijk Prof.
a o o IR D A zich uitdrukt (*) , zijne phantastische en dichtermaar geestvolle Identiteitsleer, en een troosteloos,-lijke,
maar diepzinnig [naderhand door hem vaarwel gezegd 1
Pantheisme.
Alle tegenstellingen van ons verstand, alle antinonmiëir,
der bespiegelende Rede , vrijheid en noodzakelijkheid , oorzaak en gewrocht, zelfs het voorwerpelijke en het onder
lossen zich op in het Volstrekte of ,absolute -werplijk,
liet waarachtige Zijn, waar alles uit voortwelt en alles in.
wederkeert. Het is bij den eersten aanblik , als of de persoonlijkheid van het Opperwezen , met eigenlijk gezegde
vrijheid en onsterfelijkheid , wegvalt. Echter, daar s c n E L^
LI ook het Goede, Ware en Schoone in het Volstrekte
Zijn laat zamensmelten; — daar hij onderscheid maakt
tusschen het oorspronkelij k Absolute, of God als Vader ,
welks karakter hij de zich uitstortende Liefde noemt, en
tusschen het uit dat Grondwezen voortvloeiend Absolute,
't welk het zuivere Zjn der schepselen is; schoon wede;; -(*) 111. 6.i der meermalen aangehaalde Ontacikkeliny„
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om, in het Absolute zelve, dat in onze voorstelling geboren onderscheid, tusschen deszelfs Grondwezen en de eeuwige Afstraling daarvan , zich vereenzelvigt in de ondeelbaarheid van het onveranderlijk Zjn; hetwelk tevens de
Geest of het zuivere Denken is, vermits ook de tegenstelling van bestaans- en denkkracht, schoon allezins geldig
in de zinnenwereld, in het Goddelijk Wezen wegvalt; —
daar hij verder zeker heimwee, of zekere zucht om in den
boezem der Godheid terug te keeren , als het algemeene
karakter der schepselen aanmerkt, welke hij beschouwt als
in de zinnenwereld tot zelfstandig aanzijn geroepene, doch
van God uitgegane en Zijne gemeenschap terugwenschende
Idéën : zoo kan er eene zelfs zeer piëtistische uitlegging
aan zijn stelsel, vooral gelijk hij zelf in rijpere jaren het
gewijzigd en toegepast heeft, worden gegeven; en alsdan
vervoert het al ligt tot zeker mysticismne, waarbij een lij
berusten in de bezielende werking van liet in ons-delijk
afstralend Absolute, en een dweepen met de in ons opwellende idéën van het volmaakte, de plaats van vrijheid
en werkdadigheid vervangen. Nu protesteert JACOBI derhalve nog krachtiger dan ooit.
Men gevoelt, waar het hapert. HEGEL staat op, en
verkondigt zijne Begrippenleer.
Scherpzinnige, maar wel eens ijskoude redekaveling doet
nu dat onbestemde phantaseren verdwijnen. )Vat is toch
dat Absolute, dat woord van onzekere beteekenis? — Bij
HEGEL is het Denken de hoofdwerking van het Absolute,
ja, eigenlijk gesproken, het Absolute zelf; derhalve ver
boven tijd en ruimte, de oorzaak van alles, en één-hevn
met het gedachte of geschapene, hetwelk slechts eene wijziging van het denkend beginsel is. Want door dat eeuwige Denken, als de bestendige werking van het zuivere
of oorspronkelijk Zijn, worden de voorwerpen tot een voor
Jaarzijn. geroepen ; en al het bestaande is slechts-bijgand
het zich dadelijk verwezenlijkend begrij der Volmaakte
Rede, die God is, in de ondeelbaarheid van wiens zelf
bewusten Geest het zich zuiver denken met het zich anders
of gew jzigd denken, en dus het Grondbeeld der vol--
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maaktheid met deszelfs afspiegeling in de schepping, zich
vereenzelvigend zamenvloeit.
Doch tegen zulk eene wereld van begrippen, gelijk velen
er in meenden te zien , en die slechts tot vereenvoudiging ,
opheldering en uitwerking van het onvoltooid gebleven
stelsel van SCHELLING scheen te zijn ingevoerd, liet zich
de oppositie van alle kanten hooren. » Men gevoelt," zegt
de Hoogleeraar a. OORD A, (*) » hoe langer hoe meer, met
» welk een regt a.A c o n r zich beriep op een dadelijk verne» men der werkelij kheid: men dringt aan op een vernieuwd
» onderzoek van 's menschen denkvermogen , op een be» zonnen onderzoek der eenheid of harmonie van het be»grip, dat gedacht wordt, en het werkelijk wezen der
» dingen. Met cone nieuwe omwenteling wordt eene nieu»we orde van zaken geboren; en de Philosophie, verjongd
»als een phenix, betreedt frisch en jeugdig haar te en» woordig nieuwste standpunt."
1I. En hoedanig is nu het karakter der hedendaagsche
Wijsbegeerte ? Dit is ons tweede punt van onderzoek.
Men zou haar, in tegenoverstelling van het kenmerkende der andere systenaata, de Bewustheidsteer kunnen
-

noemen.
Idad KANT.het onderzoek gedaan, welke de vormen zijn
onzer waarneming, de wetten van ons denk—, de grenzen
van ons kenvermogen ; thans is meer bepaald de vraag:
Door welk middel komt de mensch tot kennis van hetgeen
hij weten kan? Wat is de grond zijner overtuiging, dat
hetgeen hij alzoo in zijne bewustheid opneemt, overeenkomstig is met de waarheid, voor zoo veel die door ons
kan worden ontdekt?
Behalve de algemeene grenzen van ons kenvermogen,
die door KANT met juistheid omschreven zijn, erkennen
wij nog bijzondere grenzen der vatbaarheid van elk onzer.
De zinneljke mensch heeft slechts bewustheid , dat is , heldere gewaarwording van het zinneljke, dat wil zeggen
van de werkingen, die hij op zijne zintuigen ondervindt.
(*) BI. 65 van meergemeld werk.
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blij denkt er niet eens aan, dat hij slechts verschijningen
waarneemt. Echter heeft hij een onbestemd en duister
gevoel van het ware wezen der wereld, en even zoo heeft
hij van het Wezen der Wezens, de Grondoorzaak van al
het bestaande, een' zekeren indruk; hij bespeurt in zijn
binnenste eene neiging, om iets boven zich te erkennen.
Doch zal nu dat donker gevoel , die neiging tot het geloof,
overgaan tot bewustheid en overtuiging, dan kan dit niet
anders geschieden dan door middel van iets zinneljks.
Dat zinnelijke is de spraak, die de openbaring is der in
ons wonende Rede. Het gevoel van het wezen der dingen,
en van het Wezen der Wezens, of den Schepper en Bestuurder des heelals, wordt aan het licht des bewustzijns
gebragt, wanneer de ware uitdrukking er voor gevonden ,
wanneer het uitgesproken en onder woorden gebragtwordt.
Doch ook hier moeten wij acht geven op het nooit te
vergeten onderscheid tusschen het 1Voumenon en het Phaenomenon: want dien ten gevolge is alles, wat wezenlijk of
schijnbaar bestaat, in onze voorstelling, of enkelvoudig,
of tweevoudig, of drieëenig.
Enkelvoudig is alles, wat louter verschijning is, b. v.
het uitspansel: want de Natuurkunde leert ons, dat zulk
een den aardbol omgevend koepelgewelf in het wezen der
dingen ten eenemale ontbreekt, zoodat het slechts bestaat
in het oog van den waarnemer.
Tweevoudig daarentegen is alles, wat niet slechts in tijd
en ruimte verschönt, maar ook wezenlik bestaat, echter
hetzij zonder eigen bewustheid van zijn aanwezen, hetzij
zonder bevatting der tegenstelling van innerlijk en uiterlijk
aanzijn, en dus ook zonder besef der zamensmelting van
dat innerlijke met dat uitwendige in de ondeelbaarheid van
het absoluut bestaande wezen. Tot deze categorie behooren derhalve vooreerst zoodanige stoffelijke voorwerpen ,
die meer dan louter verschijnsel zijn, b. v. de zon. Want
de schitterende schijf, die wij dagelijks kunnen zien open ondergaan, is slechts eene afstraling van de ware zon,
dien verbazend grooten, doch waarschijnlijk bewusteloozen
bol , van welken wij zoo weinig weten te zeggen. Die
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schijf is dus de verschijning; de ware zon is het iets, hetwelk die verschijning, in den kring van het geschapene .
ten grondslag strekt.
Maar men moet ten andere tot
de wezens van een tweevoudig bestaan ook de dieren brengen, daar z ij , volgens de slotsom der nasporingen van
cuviER en anderen, wel instinct en verstand, met zinnelij kheid en gevoel, maar geene eigenlijk gezegde Rede,
gelijk wij menschen, bezitten. Zij missen dus de begrip
bovenzinnelijke, het beginsel der zedelijkheid,-penvaht
de onderscheidende kennis van hetgeen tot hun innerlijk en
hun uiterlijk aanzijn behoort, en de bewustheid der zamen smelting van die beide, wijzen van bestaan in de ondeelbaarheid van hun wezen. Zij hebben wel eerre ziel, maar
zij derven den eeuwigen geest, door Wien God zich alleen
in de redelijke schepselen uitstort en afspiegelt.
Eindelijk, elk redelik wezen is drieëenig. Het bestaat
objectief, subjectief, en absoluut. Want het heeft, even
als de dieren, zijn bestaan als noumenon, en tevens, ge
alles, wat zijn leven aan anderen kenbaar maakt, een-lijk
uiterlijk aanzijn als phaenomenon; maar bovendien, in
onderscheiding der schepselen van lageren rang, bezit elk
redelijk wezen Benen nadenkenden geest, in de ondeelbaarheid van welk onstoffelijk middelpunt die beide wijzen
van bestaan, de innerlijke en uiterlijke, zoodanig zamen
dat het denkend wezen de bewustheid heeft, zoo-vloeijn,
--

wel innerlijk te zin, als zich uiterlijk te openbaren. Ieder
onzer kent alzoo zijne medemenschen wel alleen, voor zoo
veel hun innerlijk wezen, door woord en daad, zich aan
hem ontsluijert; maar wij weten, ieder met betrekking tot
zichzelven, door onmiddellijke gewaarwording, dat ons inwendig wezen of onze ziel, en de vorm onzer verschijning
of ons ligchaam, tot dezelfde menschheid behooren, zoodat wij slechts éénen geest hebben, dat is, ééne bewustheid , éénen wil , ééne werking. Daarom heeft, in het
gebied der wetenschap, de Physiologie de kennis van het
ligchaam, en de Psychologie die van de ziel ten voorwerp;
terwijl de Menschkunde, of Anthropologie, die beide studiën zamensmelt.
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Indien wij nu onze medemenschen slechts kennen, voor
zoo veel zij zich aan ons openbaren , hoe veel te meer
moet dit waar zijn van het Wezen der Wezens, den onzigtbaren God ? Of wie zal het den Apostel tegenspreken, als hij schrijft: » i'Niemand weet wat des menschen
is, dan de geest des menschen in zijn binnenste; alzoo
weet niemand wat Gods is , dan de Geest van God." (*)
let is zoo : wanneer wij menschen , die riet dan zinne
kunnen spreken, en Hem noodwendig als-lijkvanGod
ongeschapen erkennen, ons in den tijdvorm gegrond begrip van oorzakelijkheid op den Allerhoogsten overbrengen,
dan zeggen wij , of kunnen wij zeggen: » Alle schepselen
bezitten slechts een toevallig en wisselbaar aanzijn. Al
hebben zij de oorzaak hunner verschjning in zich, de
oorzaak hunner wording hebben zij buiten zich. Maar het
Opperwezen bestaat door eigene kracht en volgens eigenen
wil. Overeenkomstig de theorie van SCJELLING, dat alle
tegenstellingen van ons verstand zich oplossen in het 4bsolute, vereenigt dus de Schepper (als tevens de uitwferkende oorzaak van zichzelven , in alle verschillende betrekkingen of vormen zijner openbaring) de beide tegen
karakters van Vader en Zoon, of van Oorzaak-overgstld
en Gewrocht, in de ondeelbare bewustheid van zijnen
eeuwig en overaltegenwoordig werkenden Geest."
Doch ieder gevoelt, dat deze, uit den tijdvorm en het
Eenzelvigheidsstelsel zich verklarende, Drieëeraheidsleer,
of hoe men die voorstelling ook anders noemen wil, ons
God wel afmaalt als het veelvormig uitgedrukte denkbeeld
van zijnen eigenen wil, maar dat zij ons het geheim van
zijn wezen daardoor nog niet ontsluijert: want wij kunnen
God wel eerbiedigen , maar geenszins kennen, gelijk Hij,
als het noodwendig door ons onderstelde Alóu,nenon, de
Vader of Grondoorzaak is zijner eigene volmaaktheid en
harer afspiegeling in 't heelal.
Neen! zóó slechts, gelijk de Eeuwige buiten ons, in tijd
en ruimte, heerlijk, doch zinnelijk afstraalt , en zóó, ge-

( *) I Korinth. II: 11.
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lijk Hij verder,, ten gevolge der inspraak van elks gemoed ,
mitsgaders dier gedurige wisseling van gevoelens en denkbeelden onder het menschdom, waaruit de voortgang der
verlichting geboren wordt, op onzen voor toenemende vol
vatbaren geest, in den loop der eeuwen, en dus-making
bij opvolging en uitbreiding, invloeit; zóó alleen, als he k
op verschillende wjze zich openbarend 0pperwezen, en
derhalve niet objectief, maar subjectief te kennen, als
het uitgesproken Woord zijner onfeilbare Rede, 't welk
tevens de Zoon is , of het afstralend Beeld van zijn ver
Grondbestaan ; zóó alleen is God een Phacnornenon-borgen
voor onze verstandsaanschouwing, een voorwerp van onze
bespiegeling: en alle vereering van den Oneindige isdus,
in den grond der zaak, eene aanbidding van het eeuwige
11oord, dat de tot ons hart sprekende stem van den Goddelijken Geest is. Want, schoon wij de %vet in ons gemoed, met KANT, autonomie of eigene wetgeving mogen
noemen, in tegenstelling van heteronomie of der vreemde
wetgeving, dat is van hetgeen ons slechts door onze mede
bevolen wordt , zoo mogen wij toch nimmer ver -mensch
dat die in ons hart gegrifte wet geen voorschrift is-getn,
van onze eigene willekeur; dat zij veeleer,, insgelijks overeenkomstig de leer van KANT, een categorisch pligtgebod
is , door den Allerhoogste ons ingeprent , en bij gevolg de
stem van zijnen Geest in ons binnenste, de algemeenc
openbaring van God aan en in elk redelijk wezen, de af
zijn Grondbestaan in ons hart.
-stralingv
Maar,, indien wij den Onzigtbare nu slechts kennen,
gelijk Hij voor onze verstandsaanschouwing eene versch ning is, en dus zoo als en voor zoo veel Hij zich, in tijd
en ruimte, aan en in ons openbaart: waarin bestaat dan
die openbaring? op hoe velerlei wijze geschiedt zij ?
Wij antwoorden: dit kon uit het vorengestelde reeds
worden afgeleid. Het is immers zoo ? Het Opperwezen
spreekt tot ons in de stoffelijke schepping, in ons eigen
gemoed, en in de geschiedenis der menschheid ; ja , ieder
kan God, als het tot hem zich rigtende Moord, leeren
kennen, voor zoo ver de inhoud dier driederlei openbaring
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tot zijne bewustheid gekomen, en dien ten gevolge in zijne
overtuiging is overgegaan.
Doch wat zou er van ieder onzer geworden zijn, indien
hij , al ware het in volwassenen toestand, eens alleen op
aarde ware nedergeworpen ? en wat zou er van het kind
worden, zonder ouders of opvoeders?
De stoffelijke schepping moge den opmerkzamen waarnemer de kenteekenen van zoodanig eene orde aanwijzen,
dat hij daaruit tot een regelend Opperwezen besluit; de
stem in zijn binnenste, die innerlijke wet, welke den
mensch, als vrijwerkend wezen, straf of belooning waardig
keurt, ja reeds vóór het plegen van eenige daad hem het
zedelijk goede of kwade er van , schoon altijd slechts naar
zijn eigen feilbaar begrip van regt en pligt, doet beoordeelen , moge hem, in eenigzins beschaafden toestand ,
God en zedelijkheid leeren eerbiedigen: Zou de geheel
verwaarloosde, de met en als de dieren opgegroeide mensch,
den blik wel immer boven de grenzen van het zinnelijke
verheffen? Heeft wijders, ook in de beschaafde maat
zinnenwereld niet reeds lang den jeugdigen-schapij,de
gekluisterd
en zijne geheele ziel ingenomen , vóór
mensch
dat hij tot zelfstandig gebruik zijner rede bekwaam is?
» Hoe zou hij dan zichzelven ," vragen wij met Professor
RooRDA, »uit die boeijen kunnen verlossen ?"
Heeft dus niet de eene mensch den anderen, gelijk tot
zijne uiterlijke welvaart, alzoo tot zijne zedelijke ontwikkeling noodig ? En zijn niet de gaven van den geest,
even als die van het ligchaam en van de fortuin, ongelijk
verdeeld, opdat alle menschen door éénen band van gemeenschappelijke behoefte zouden worden omstrengeld, en
door wederkeerige hulp elkanders tijdelijk en eeuwig geluk
zouden bevorderen?
Al is het dan, dat verreweg de meeste menschen het in
ons sluimerend gevoel voor het goede , ware en schoone,
niet in zichzelven zouden hebben doen opgloren, of althans, indien de geestelijke levensvonk nu en dan bij hen
geflikkerd had, buiten staat zouden zijn geweest, om die
flaanwe schemering tot dat heldere licht der bewustheid te
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brengen, waardoor het een toereikend schijnsel op het pad
des levens werpen kan ; hooger Geest heeft in dezen voor
de behoefte der menschheid gewaakt, en door aan sommigen, in verschillende tijden en bij onderscheidene volken,
Benen verhevener aanleg te schenken, dezen tot lichtende
sterren in de duisternis gesteld. Door zulke mannen , die
door meerdere vrijheid van de boeijen der zinnelijkheid ,
maar vooral door reinheid des harten , daarvoor vatbaar
waren, heeft dus het Wezen der Wezens zich aan het
menschdom in deszelfs geschiedenis geopenbaard. Zij zochten en vonden, geheel of ten deele , de juiste uitdrukking
of het woord der waarheid; zij spraken het uit; het weêrgalmt in ons hart, en wij zeggen het na. Zoo traden een
PYTHAGORAS, een SOCRATES, CCnPLATO, een ARISTOTELEs bij de Grieken op, en verspreidden, (voor zoo veel
de Geest der Godheid in hen werkte en door hen sprak ,
en voor zoo veel, dien ten gevolge, hunne taal door de
zedelijke Rede, als éénige keurmeesteres van bovenzinnel ijk e waarheid onvermijdelijk werd toegejuicht) volgens de
erkentenis van JTJSTINUS den Martelaar, C L E M E N S van
Alexandrië en andere Kerkvaders , licht in het donker des
Heidendoms.

» Maar het heeft der Voorzienigheid behaagd ," (ik bezig
hier weder de woorden van Prof. R 0 0 R D A) (*) » vooral bij
» één volk het licht der Goddelijke Openbaring, hoe lang
» zoo helderder,, in cone rij van heilige •Dichters en Profé-

» ten te ontsteken , tot dat eindelijk onder dat volk de Men» schenzoon geboren werd, aan wien God zijnen geest zon
schonk; bij wien het gevoel of gewisse van het-»dermat
» Wezen 'der Wezens" [hetwelk aan alle menschen oorspronkelijk eigen is] » niet slechts in die mate versterkt en
»verlevendigd was, dat het, gelijk bij Wijzen en Proféten,
» van tijd tot tijd in heldere stralen aan het licht des be» wustzijns kwam, maar bij wien dat gevoel tot louter licht
» en bewustheid verklaard scheen; die, in dat volle Gods»bewustzyn" [gelijk SCHLEIERMACHER het noemt] » le(*) ßl. 89 der meergezegde Ontwikkeling.
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» vende, niet slechts zijne naauwe betrekking en verbind
» tenis met de Godheid gevoelde, :maar zich één met den
» Vader wist; die in deze bewuste eenheid met het Wezen
»der Wezens steeds leefde, dacht, sprak en handelde, en
» daarom niet , gelijk alle menschen van Gods geslachte
»zijn, als kind, maar in verhevener zin als Zoon, als
» eeniggeboren Zoon van God," [als het slechts eenmaal
zich in de geschiedenis verwezenlijkt hebbende Ideaal der
Menschheid , hetwelk één is met het Ideaal der Rede, of
met God, gelijk Ilij onder het bereik onzer voorstelling
valt, en dus als liet volmaakte Beeld of Afschijnsel van den
Eeuwige] »door allen, die hem kennen, vereerd wordt; —
D, die, uit dat volle Godsbewustzijn , uit die bewuste een» leid met den Vader sprekende, het Wezen der Wezens"
[dat in zichzelven voor ons onkenbaar is] » in die waar
reinheid en volkomenheid openbaarde, dat H ij-»heid,
» het" [vleeschgeworden] » Woord van God" [de levende
Openbaring of verzinnelijkte [uitdrukking der onfeilbare
Rede] » mogt genaamd worden."
Het is waar, de scherpzinnige Doctor STRAUSS heeft, in
zijne Critische bearbeiding van het Leven van Jezus,
tegen de erkentenis der hedendaagsche Wijsbegeerte trachten in te brengen, dat de eerste Christenen het idee der
volmaakte menschheid , waar God zelf op de zuiverste
wijze in afstraalt, of het idee van God, geopenbaard in
het vleesch, slechts op een' niet onverdienstelijk, maar
toch overigens gewoon Joodsch leeraar zouden hebben toegepast; dat zij , in de Profeten des Israëlitischen volks en
in de lotgevallen van deszelfs oudvaders, de teekening van
den Godmensch , met alles , wat hem naar de denkbeelden
der Zieners moest overkomen, voorgeteekend vindende,
dáárom, gedeeltelijk ter goeder trouw, gedeeltelijk om zoo
veel te meerderen indruk te maken , aan het leven van dien
JEZUS, welken zij inderdaad voor den CHRISTUS hielden,
dat alles hebben toegedicht , wat er naar hun inzien nog
bij behoorde, om hem te maken tot hetgene zij wenschten;
en dat dus het leven van a r z u s , gelijk het bij ons wordt
aangenomen, slechts een historische roman zou zijn; eeni-
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germ ate gelijk de Gyropedie van x E x o r x o n. Dat dan
ook de Evangeliën , denkelijk met uitzondering van dat van
a o a N N E s , lang na den tijd, waarover zij handelen , door
onbekende personen, op naam van onder de eerste Christenen vermaarde mannen, (gelijk reeds de ]Jlanichéën beweerd hadden) zouden zijn opgesteld; en dat de Brieven
van PAULUS, waarvan men slechts cenige weinige onder
moet uitzonderen, de éénige echte gedenk -geschovn
Nieuwe Verbond zouden wezen ; waarbij-stukenvah
men echter welligt het Evangelie van J0ANNES zou mogen
voegen, als welks stijl te levendig en roerend is , om er
het opstel van den boezernvriend van JEZUS in te kunnen
miskennen.
Doch hierop hebben Prof. BRETSCUNEIDER en anderen
in Duitschland reeds aangemerkt, dat zelfs door ons niet
alleen het leven van a Ez u s , gelijk het in de Evangeliën
verhaald wordt, in zijne voornaamste bijzonderheden, (zoo
wij do opgaaf daarvan in de oudste gedenkschriften der
Christenheid niet hadden gevonden) met geene mogelijk
uit de profeliën en door inlassching van gebeurtenissen-heid
uit het leven der Aartsvaders zou kunnen worden. opgesteld; maar dat vooral door blijkbaar Joodsche Schrijvers
uit ten minste ver verloopene eeuwen , die omtrent den
Messias, uit eigen inzien, geen ander denkbeeld konden
koesteren , dan ten hoogste dat der besten hunner oorspronkelijke geloofsgenooten, nog veel minder zulk eene
geschiedenis , om tot het historisch beeld van den c a R i sTus te dienen, zou zijn in de wereld gebragt, indien het
hun niet van buiten gegeven ware. Ja, dat zij , veeleer
dan de geschiedenis te plooijen naar hetgeen hun de inhoud der oude Godspraken schijnen kon, integendeel als
waarheid melden hetgeen met hun eigen vroeger begrip
nopens dat onderwerp strijdig was ; terwijl zij , tot overtuiging hunner Mede - Israëlieten , slechts de Godspraken
op het gebeurde toepasten, en zich somtijds daartoe, naar
den smaak van hunnen tijd . van eene vrij gedwongene
uitlegging bedienden.
Zoo geeft dan juist liet wel eens gekunstelde dier toe1
iIENCxEtw. 18'k2. no. 7.
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passing, naar het oordeel van BB ETSCffNEIDER en anderen , het bewijs, dat de schrijvers, wie zij ook waren,
niet de geschiedenis naar de voorspellingen hebben geschikt, maar de oude Godspraken hebben verklaard naar
hetgeen zij, dikwerf huns ondanks, als gebeurtenis moes
erkennen. Doch daaruit volgt al verder, dat de Evan--ten
geliën en de Handelingen der Apostelen , bij de onder
overeenstemming, te midden der veelvuldige ver -linge
te merken, wel degelijk door de mannen,-scheidnop
welker naam zij voeren, of ten minste naar aanleiding van
hetgeen door dezen verkondigd was , maar allenthalve ,
gelijk stijl en bewoordingen zelfs aanduiden, door Joden,
benevens in den schoot hunner kerk opgenomene lieden ,
uit de eerste eeuw des Christendoms, en die allen zich van
de geschiedkundige waarheid hunner verhalen overtuigd
hielden , zijn opgesteld ; terwijl ook zoodanige, en dat is
bijna alle Brieven van rauLUS, welke door STRAUSS,
zoo wel als de levensgeschiedenis van dien Apostel, voor
echt worden erkend , en als opstellen van een' voormalig'
vijand en vervolger, die tevens een der geleerdsten onder
zijne natie was , bij den onpartijdigen navorscher het meeste
historisch gezag bezitten , dezelfde leer en dezelfde hoofd
prediken; die trouwens ook in het Evan--geburtnis
gelie van a o A N N E s worden vermeld, welks echtheid door

geenszins wordt tegengesproken. Buiten twijfel
hebben dus de eerste Christenen geene andere leer omhelsd
en geene andere geschiedenis geloofd, dan in het Nieuwe
Verbond, over liet geheel genomen , wordt voorgesteld;
terwijl er zoo min aan verdichting ter goeder trouw,, als
aan opzettelijk bedrog, kan worden gedacht.
Voor het overige heeft de Groninger Hoogleeraar DE
GREUVE zich reeds bezig gehouden met de Britische, doch
daarom meest negative, wederlegging van STRAUSS, overeenkomstig de.Begrippenleer van den, zoo wel bij STRAUSS
zelven als bij DE GR EU V E hooggeschatten , Wijsgeer n ECEL. (*); en voor de Christenen in het algemeen zijn de
sTnAuss

(*) Het Leven van i z z r s, critisch verdedigd tegen Dr.
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Voorlezingen van Mr. D ► COSTA , tegen het stelsel van
gerigt, en van meer positief wederleggenden
aard, allezins voldoende. (*)
De Wijsbegeerte van den jongeren FICHTE, SCULEIERMACHER en zoo vele anderen, huldigt allenthalve dewaarheid der verschijning van den Godmensch in den persoon
des Instellers van het Christendom. Zij vindt in de har
vragen van gevoel en rede, in beider-monietuschd
hoogste ontwikkeling ter cone, en de antwoorden van het
eenvoudige, doch zoo veel eeuwen heugende Evangelie ter
andere zijde, en dus in den wederklank van het verkondigde woord in het hart des welgezinden , den genoegzamen grond van gemoedelijke overtuiging ; terwijl zij , voor
het overige, het onderzoek en de opheldering van deze
en gene oudheid -, taal- en geschiedkundige bijzonderheden van minder belang, als niet tot het wezen des Christendoms behoorende , aan de Godgeleerdheid overlaat , maar
alle Evangelieverhalen als waarheid aanneemt, zoo lang er
de valschheid niet van bewezen is.
III. Hoedanig is dan nu de verhouding tusschen de hedendaagsche Wijsbegeerte aan de eene; en het eenvoudige
Christengeloof, benevens de wetenschappelijke Godgeleerdheid , aan de andere zijde? — Dit is het derde en
laatste punt van ons onderzoek. In zijne Criliken der
zuivere en der werkdadige Rede had reeds KANT de hoofd.
stukken des Redegeloofs , of van het Christelijk voorgestelde
Theisme, onafhankelijk gemaakt van het bewijs der, op
den eisch der zedelijkheid geen acht gevende, maar louter
uit verstandelijk oogpunt bespiegelende Rede.
STRAUSS

door F. e. nz GREUVE. Te Groningen, bi
18 143.
(*) Voorlezingen over de verscheidenheid en de overeen
Evangeliën. Of Proeve van de midde--stemingdrv
Bijbel
ook den niet wetenschappelijken onder
de
welke
len,
aanbiedt tegen de aanvallen van het ongeloof, be--zoekr
paaldelijk tegen het Leben Jesu, van Dr. n. F. STRAUSS,
door Nr. ISAAC DA COSTA. Te Leiden, bij s. en .r. I,vcTD. F. STRAUSS,

F. VAN ZWEEDEN,

KANS,

1811.
Y2
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De Kantiaan zegt: » In mijnen aanleg als redelijk , erg
derhalve zedelijk wezen, is het gegrond, te gelooven aan
zoo veel vrijheid , als ik noodig heb , om verantwoordelijk
te zijn aan mijn geweten ; te gelooven aan Gene onsterfclijkheid tot mijne persoonlijke volmaking; aan eene toekomstige vergelding van mijn gedrag op aarde, en aan
een' God, wiens oneindige volmaaktheid , tot heil van al
zijne redelijke schepselen en dus ook te mijnen behoeve
de zegepraal van het goede, ware en schoone, over het
booze, valsche en misvormde, in eene hoogere orde van
zaken bewerken zal,. waar heiligheid en zaligheid zullen.
blijken onafscheidbaar te zijn van elkander. Is er iemand,
die mij dat alles geheel of gedeeltelijk betwisten wil , dan
heb ik de gegrondheid van hetgeen mijne zedelijkheid mij
gebiedt te gelooven, door sluitredenen noch uitwendige
bewijzen te staven ;, maar mijn bestrüder moet aantoonen,
dat ik geene toereikende vrijheid bezit, en dus geen ge
heb; dat mijn geest, bij de slooping mijns aardschen-wetn
ligchaams , vernietigd wordt, . en ik dus tot geen ander
leven kan worden opgewekt; dat regtvaardige vergelding
eene hersenschim is; dat God niet bestaat , en er dus geen
eindelijke zegepraal van het goede over het kwade, door
Zijn wereldbestuur daar te stellen, mag worden verwacht.
Zulk een betoog kan mijn bestrijder niet leveren. Derhalve blijf ik gelooven."
Datzelfde is door den jongeren FICETE op het positief
historische Christendom toepasselijk gemaakt. — De
schildering van het Ideaal der Menschheid, en de ontvouwing zijner tegen zien eisch der zinnelijkheid grootendeels
inloopende leer, bij den Loon van overtuiging en den blijk baren waarheidszin, waarmede de verhalen geschreven
zijn, gepaard met de zedelijke onmogelijkheid, hetzij van
inbeelding der hoofdgebeurtenissen, hetzij der verdichting
daarvan , door blijkbaar ongeletterde Israëlieten , eerst na
hunne optreding versterkt door een' toegetreden vijan,d , die
tot de geleerden onder dezelfde natie behoorde ; terwijl
die allen de door hen met geestdrift voorgestane zaak , onder den bijval eener menigte menschen van oorspronkelijk
,
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wijdverschillende geloofsbelijdenis, in de eerste eeuw onzer
jaartelling, ten einde toe, zelfs tot eigen gevaar en schade, hebben volgehouden: dit alles te zamen geeft het door
de Rede, tegenwoordig, als wettig erkend vermoeden
voor de waarheid der geschiedenis in het algemeen. Hij ,
die haar nu nog tegenspreekt, moet de vaischheid aantoonen. Dit kan hij niet door eenig betoog van voren: want,
daar God menschen van wijdverschillenden aanleg schept;
daar er zoo velen zijn geweest, die boven hunne tijd - en
landgenooten in kennis verheven waren, en daar het Ideaal
der Menschheid , of de mensch in zijne volmaaktheid ,
denkbaar is; zoo kan niemand beweren, dat het met de
wijsheid, de magt, de liefde of de heiligh ei d van den Albestuurder strijdig zou zijn geweest, indien zich éénmaal
dat Ideaal , tot het zegenrijkste oogmerk , op aarde had
verwezenlijkt.
Men kan de geschiedenis ook niet alleen daarom verwerpen , dewijl er wonderen en voorspellingen in voorkomen, en deze, op cenigen grond a priori, onmogelijk
zouden kunnen worden verklaard: want de geschiedenis,
vooral die van het dierlijk mabnetismus, levert zoo vele
voorbeelden op van genezing zonder de gewone hulpmiddelen van artsenij- en heelkunde , en zoo vele voorbeelden
van vérzien in tijd en ruimte, welker subjectiviteit door
KANT reeds bewezen is , dat men veilig het volgende besluit mag nemen : Er schuilen in den mensch hoogere
krachten , dan hij doorgaans in de zinnenwereld ontwikkelt. Ongewone toestanden kunnen cone versnelde en
versterkte werking van bestaande, zoo wel ons bekende ,
als ons grootendeels nog onbekende, krachten veroorzaken. (*) Gelijk de gaven des verstands in verschillende
mate zijn uitgedeeld onder de menschen, zoo kan dat ook
wezen met die der genezing door aanraking of wilsbepaling,
benevens die van vérzien in tijd en ruimte, door welke
(*) Zie hierover: Belangrijke verschijnselen van het zie
medegedeeld en beoordeeld. Te Deventer, bij a. nE-levn,
LANGE, 1836, en aldaar vooral bl. I64 tot 180 ingesloten.
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laatste begaafdheid men min of meer volledige kennis draagt
van het afwezige, verledene en toekomende. -- In den
Godmensch, of den mensch in zijne hoogste volmaaktheid,
welke hem de aan zondige stervelingen ontbrekende bewustheid schenkt zijner eenheid met het vlekkeloos in hem
afstralend Opperwezen, in den c nn i s Tu s derhalve moeten ook die, anders. in den mensch grootendeels nog sluimerende, begaafdheden reeds op aarde luisterrijk hebben
uitgeblonken ; ja, zonder dien hooger ontwikkelden aanleg, is zelfs de verschijning van Gods verzinnelijkt Beeld
niet denkbaar. Het is al verder met de volmaaktheid des
Alregeerders wel te vereenigen, dat in een' tijd, toen de
gansche wereld met het gerucht van wonderen nog vervuld
was, en waarin eene leer, die met de heerschende begrippen van Joden en Heidenen streed, zonder zinnelijk
bewijs geenen opgang bij het volk zou hebben gemaakt,
althans niet zdd , gelijk met het Christendom (onder anderen blijkens de brieven, tusschen Keizer TnAJANUS en
den jongen PLINIUS gewisseld, ja zelfs volgens den Geschiedschrijver TACITUS ) het geval is geweest (*); dat in
zulk eenen tijd het Opperwezen niet alleen in den Godmensch, als het Afschijnsel zijner Heerlijkheid, maar ook
in de door dezen uitgezondene verkondigers der waarheid,
welker openbaring eene behoefte voor de natiën was, de
verborgene krachten van den mensch (die anders slechts
eenigermate, ja meestal slechts in eenigen bijzonderen toestand, bij dezen en genen zich ontwikkelen, en dan reeds
zoo vele raadselen nopens den aard van het zieleleven doen
ontstaan) met meerdere snelheid en volkomenheid opwekte.
Ook bezit IHK die de wetten der natuur heeft bepaald en
geregeld, buiten twijfel, de magt, om aan de krachten, in
de schepselen gelegd , eene sterker en spoediger werking
te schenken. Of beweegt zich niet dadelijk onze hand,
wandelt niet onze voet, spreekt niet onze tong, zoo ras
onze wil gebiedt? Bestaat er dus niet Gene waarlijk won,

(*) PLIN. Lib. X, Epist, 97, 98 , en TACIT . A nn. Lib. I5
(:1). 44.
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derdadige, d. i. voor ons stervelingen onverklaarbare, heer
Geest over de Stof? En indien wij zel--schapijvnde
ven, met onzen beperkten geest, zulk een gezag voeren
over het ons geschonkene ligchaam , hoe veel te meer moet
dan de onzigtbare Vader der schepping , door zijnen oneindigen Geest, Benen vrijen en alvermogenden invloed
uitoefenen op het door Hem geschapene en bezielde heelal?
Zoo men dus die, ook naar het gevoelen van Dr. STRAUSS,
niet natuurlijk verklaarbare gebeurtenissen ontkennen wilde, zou het , gelijk Prof. DE G R E U V E onwederlegbaar heeft
aangetoond, nooit mogen zijn op eenige redekaveling a
priori; maar er zou, tot ontzenuwing van het door de
Rede ten voordeele van het positief- historische Christendom gewettigde vermoeden, gelijk dat hiervoren is opgegeven, alsnu door den tegenspreker a posteriori neoeten
worden bewezen, dat al die verhalen opgesierd, ja dat zij
zelfs , wat de voornaamste gebeurtenissen aangaat , verdicht zijn. Het bewijs dier antichristische stelling wordt
niet geleverd. Bij gevolg blijft de Evangeliegeschiedenis
geloof baar in het algemeen, en is dehoofdinhoud,inzonderheid het lijden en sterven , de opstanding en verheerliiking
van den CHRISTUS, boven alle bedenking verheven.
In dan nu, volgens de leer der hedendaagsche Wijsbegeerte, alle verder wetenschappelijk onderzoek overtollig
en af te keuren ? --- In geenen deele !
Even gelijk het Redegeloof door de bijkomende bewijzen,
welke de bespiegelende Rede levert, kan en mag worden
versterkt, zonder echter daarop gegrond of daarvan afhankelijk te wezen, eveneens mag het Christengeloof, (gelijk
hiervoren reeds eenigermate geschied is) schoon meer tot
wederlegging der tegenstanders dan tot eigene verdediging,
wapenen zoeken in het tuighuis der wetenschap. Maar
nimmer mag, naar de grondbeginselen der Wijsbegeerte
van onzen tijd, het godsdienstig geloof de slotsom zijn van
een louter critisch, historisch en grammaticaal onderzoek,
hetwelk zelfs voor de geleerden met ontelbare zwarigheden
gepaard gaat.
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En welke is dus nu de verhouding tusschen de Wijsbegeerte en de Godgeleerdheid?
Gelijk er zoo wel eene toegepaste als eene zuivere Wis
kunde bestaat, eveneens is er zoo wel eene toegepaste als
eene zuivere Wijsbegeerte. De zuivere Wijsbegeerte bepaalt zich, naar het voorbeeld van KANT, tot het onder
kenvermogen in het afgetrokkene -zoekvan'smch ;
de toegepaste Wijsbegeerte , die vooral door den jongeren
FICHTE behartigd wordt, vorseht na, wat wij , met behulp van dat kenvermogen, uit Gods openbaring in de natuur, in ons hart en in de geschiedenis, kunnen te weten
komen. In hare toepassing op de geschiedenis erkent de
hedendaagsche Wijsbegeerte JEZUS van Nazareth als den
Godmensch, en verkrijgt daardoor weder eene nieuwe toepassing op het Christendom, uit een wetenschappelijk
oogpunt beschouwd, en dus op de Christel jke Godg e-

leerdheid.
Aan deze Godgeleerdheid blijft, (echter behoudens de
eens voor altijd vastgestelde onschendbaarheid van het geloof aan J E z u s , als den omgebragten en daarna verheer
overigens het gebied van de hoogere-lijktenGodmsch,)
en lagere Critiek der Heilige Schrift, met de historischgrammaticale Uitlegkunde en de stelselmatige behandeling
der Bijbelleer. Doch de JVijsbegeerte, toegepast op de
Godgeleerdheid, even als zij op het Volken - en Burgerregt, ja zelfs op de Natuurkunde en alle mogelijke kunsten
en wetenschappen, toepassing erlangt, streeft er naar, de
opgegevene stelselínatige waarheden door te denken, zoo
veel doenlijk op te helderen, eenheid en ronding er aan
te geven. Natuurlijke en zedelijke Godsdienst, Mozaïsche
en Christelijke geloofsleer, alles moet, in zeker opzigt,
één worden; alles moet zamensmelten in zoodanige waar~
heid, waarvan wij de bewuste kennis in onszelven moeten
omdragen; terwijl de in onze menschheid sluimerende idécn
zoodanig door de B jbeische Openbaring worden opgewekt, dat wij , na de uiteenzetting daarvan te hebben -ge
dadelijk zullen erkennen. --- Wij-hord,ewai
staan no slechts aan den drempel des onderzocks. Maar
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liet donker gevoel van bovenzinnelijke waarheid tot levende
bewustheid te verheffen , en alzoo tot duidelijkheid van inzigt bij helderheid van doorzigt te geraken; terwijl het
licht der Openbaring in de natuur, in ons gemoed en in
de geschiedenis der menschheid, de poolster,, het onnziddelljk zielsgevoel het daarhenen wijzend kompas , en de
werkdadige Rede de stuurman is op den togt door de zee
des levens naar het land onzer bestemming: dit is het doel
der hedendaagsche, die bij uitnemendheid Bene Chtisteljke Wij sbegeerte verdient genoemd te worden.

UITTREKSELS UIT EEN ZEER ONLANGS IN DUITSCIILAND VERSCIIENEN
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n de schildering, welke de ongenoemde Schrijver geeft van
de ongemeene natuurschoonheden, die zich te Stamboul opdoen, is hij met al de vroegere reizigers eenstemmig. llij
ontwerpt een zeer levendig beeld van den eersten indruk,
welken het Oosterselie leven en de menigvuldigheid van ongewone gezigten, die hem als tooneeldecoratiën en zoogenaanide genrestukken voorkwamen, op hem maakten. Ook
had hij het geluk, den jongen Sultan niet alleen te zien,
maar zelfs te spreken. » Een losbarstend onweder (zegt hij)
dwong mij, naar mijne bark terug te keeres. Alles vlood
naar de tenten, en ook ik zocht cone schuilplaats in de
grootste derzelve, waar ih eenen kring van menschen om
eenen troep dansers, die uit knapen zoo schoon als meisjes
bestond, verzameld zag. Slechts een eenig man in het gezel'sehap zat ; het was de Sultan, die, door den regen verTast, hier binnen getreden was., en liet verzoek had ingewilligd, dat men voor hem zou dansen. Ile groette hem
eerbiediglijk op Eur°opese/te wijze, en hij beantwoordde mijne
buiging met minzame bevalligheid. Toen de dans ten einde
was, stond hij op, knikte mij vriendelijk toe, en deed door
eenen heer uit zijn gevolg mijnen dragoman vragen, wie ik
was. Ik trad nader, en gaf mijn leedwezen te kennen,
dat gebrek aan uniform mij belet had, aan de uitnoodiging, om Z. IIoogh. mijne opwachting te komen maken,
te voldoen, maar dat ier naij gelukkig schatte, mijnen wensch
daartoe thans hier vervuld te zien. llij was uiterst min-
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zaam, en ik kon zijn gelaat natuurlijk nu meer op mijn
gemak gadeslaan dan 's morgens. Er ligt schranderheid en
goedhartigheid in; maar de trekken van hetzelve zijn voor
zoo pril eene jeugd reeds zeer verouderd: of de zorgen van
liet rijksbestuur, dan wel de vier dames, welke de oude
ca os a c w zijnen nieuwen lieer toch wel wat vroeg verschaft
heeft, daaraan schuld zijn, wil ik niet beslissen."
De hedendaagsche uniform der Turken vond de Schrijver
afschuwelijk en het geheele krijgswezen allerdeerlijkst in
verval. Deze eens zoo onwankelbare steun van het Turksclie
rijk is thans vermolmd en krachteloos; en echter, waarop
zal het anders wel rusten? Ilet overwigt van het Christendom en van onze beschaving is in Europisch Turkije sedert
lang eene uitgemaakte zaak.
Onze reiziger begaf zich, over Smnirna, welks uitmuntende schoonheid hij roemt, en Claios, waar hij een vernield paradijs vond, naar Athene, van waar hij bijna geheel
Peloponnesus doorkruiste. liet blijft steeds iets aangenaams,
eenen zoo vrolijken en alles zoo warm, klaar en duidelijk
afschilderenden reiziger te volgen, zelfs wanneer zijn togt
hem door meer bekende oorden henen voert.
In het tweede deel van het werk geraken wij naar Egypte.
De intrede in hetzelve is zeer aanlokkelijk geschilderd; de
Afrikaansclte wereld treedt ons in hare treffendste eigen
als te gemoet. Over n E l E M F T -ALI uit de Schrij--ardighe
ver eene meening, in welke zeker ieder onbevooroordeelde
met hem zal instemmen. M s ir a iq r - A Ll heeft de krachten
en welvaart van Egypte verspild, om Arabië, 1Yitbië, Syrië
te veroveren, en heeft die veroveringen toch niet kunnen
behouden. Zoo doende heeft hij dus prijs en inzet verloren.
»Ontegenzeggelijk zou het," zegt onze reiziger, »voor het
Oosten een geluk zijn, wanneer de staatzuehtige XEREMET
op het punt moest blijven staan, waartoe de vier blogendheden hem thans beperkt hebben; voor geheel het Oosten
zeg ik, want Egypte zou, op zichzelf staande en wanneer
3c r.a E n E z - A L i gedwongen wierd voor _altijd van buitenland
veroveringen af te zien, met slechts weinig handels -sche
afschaffen van het monopolie--vrijhedncglkot
stelsel, in korten tijd voor alle omliggende landen het toonbeeld der voor dezelve zoo noodige hervorming worden.
es
Indien wij dit gewest beschouwen, gelijk het er veertig
jaren geleden uitzag en zoo als het zich tegenwoordig voor-
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doet, moeten wij dubbel betreuren, dat de schranderheid
en de magt van deszeifs beheerscher minder de ware welvaart van het land, dan wel dwaze veroveringsontwerpen
op het oog gehad en de aan het volk ontwrongene geldsommen, die het gelukkig hadden kunnen maken, aan ijdele
roemzucht opgeofferd heeft. — 11 E Ir E hi E T - A L I heeft zich
den vloek van zijn volk op het hoofd geladen; want de behoefte om te leven gaat vóór alle andere, en de middelen
tot vervulling dier behoefte heeft hij aan hetzelve ontroofd.
Egypte's bevolking werd oudtijds op zeven millioenen menschen geschat, tijdens den inval van BONAPA RT E op vijf,
toen iEIIEMET -ALI de ]tlamelukken verdelgde op drie, en is
thans tot twee, ja velen beweren tot anderhalf millioen ver
Dit is het eenvoudigste en meest afdoende ant--smolten.
woord, hetwelk men aan die pralende lofredenaars eener
verfoeijelijke regeringswijze kan geven, die geen eigendomsregt erkent en den mensch slechts als middel om geld te
verkrijgen behandelt. Wat baat aan het arme Egyptische
volk de hersenschimmige roem van deszelfs Vorst, wat de
bevrijding van het Turksche oppergezag, wat de kolossale
vloot, het kostbare bestuur, de geldverzwelgende Europesche projektenmakers, tafelschuimers en pluimstrijkers, die
het geld naar huis dragen en over MEHEIIET'S ligtgeloovigheid spotten? En mag men het nu aan dit arme volk wel
ten kwade duiden, wanneer het de dwingelandij, waaronder het gebukt gaat, slechts met verkropte woede draagt
en derzelver bewerker haat? Want gehaat is u E H E II E T A L I , dit gevoelt hij wel, en vandaar zijn schrikbewind,
waaraan zeker alleen een zoodanig, sedert duizende jaren
aan het juk gewone, volk zich kan onderwerpen. Wat
vinden wij tot nog toe in u E u E M E T- A L I's regering, hetwelk slechts een spoor van billijkheidsgevoel en menschewijkheid jegens zijne onderdanen vertoont? Persoonlijke ijdelheid en voldoening eener rustelooze eerzucht zijn de roersels zijner handelingen; en, terwijl in zijne oogen het land
niets anders is dan een eigendom, hetwelk hij naar wille
kan uitpersen, beschouwt hij zijne volken als kudden-keur
vee, bestemd om geschoren en geslagt te worden. Zegt hij
niet bij elke gelegenheid, dat deze ellendige Fellahs voor
Benen beteren toestand nog niet rijp zijn, en dat men hen
alleen door schrik in orde kan houden? En eindelijk, wat
heeft hij gedaan, om, zelfs in de incest verwijderde toe-
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komst, den grondslag van eenen gunstiger toestand voor
zijn volk te leggen, of eene betere zedelijke betrekking voor
te bereiden? Wat hij gedaan heeft, deed hij voor zichzelven alleen, zonder in aanmerking te nemen, dat zijn monopoliestelsel handel en verkeer, ja al de welvaart van geheel
liet lard moet vernielen. liij heeft eene ontzettende groote
vloot gebouwd, zonder den binnenlandsehen handel te bevorderen. Zijn belastingstelsel heeft de rijke karavanen uit
zijn land verjaagd, en zijne fabrijken vinden geen ander
vertier, dan hetgeen zijne onderdanen, door dwang geperst,
daaraan verschaffen. De vele reeds weder vervallende fabrijkgebouwen toonen, hoe nutteloos derzelver aanleg was;
en de inderdaad onverantwoordelijke ligtzinnigheid, met
welke men de projekten van eenige onervarene ingenieurs
gevolgd is, om dammen aan de punt vara den Delta des iVijis
op te werpen, is het ware beeld van MEazaET - ALI'S ver
verkwisting, gelijk zij tevens den maatstaf le--blindge
vert, waarnaar men zijne raadgevers beoordeelen kan, die
den roemzuchtigen grijsaard in iederen steen, welken zij
metselen, eenen trap ter onsterfelijkheid doen zien. Al deze
werken vervallen thans weder; de millioenen gehouwen
steenen, welke men sedert jaren, met onmetelijke kosten,
bijeengesleept had, om de Al l- afsluiting tot stand te brengen, worden thans, met even veel kosten, naar elders ver
om andere werken te beginnen, die niet minder on--voerd,
zullen
wezen. --- Zijn heerschend denkbeeld is, een
nut
Arabisch rijk te stichten, en zijne verblinding laat hem niet
inzien, dat het bezit van Syrië en van Arabië zijn onder
zal zijn, terwijl hij met het rijke Egypte alleen eene-hang
duurzame dynastie had kunnen grondvesten. De natuur heeft
Egypte voor den landbouw bestemd, en deze kan er acht
millioenen menschen voeden; in plaats nu van denzelve te
bevorderen, onttrekt u r a E u E z hein de arbeidende handen.
111EaEMET bezit eene reusachtige vloot, die hem tot niets
nut is; hij bouwt oorlogschepen en vernielt de handelsmarine. Zijne alles op het uiterste drijvende schatkist legt
belastingen op alle levensbronnen. Hij verkwist de schatten
des lands tot krankzinnige vergrootingspians, in plaats van
dijken, bruggen, kanalen en verbeterde waterwerken aan
te leggen, die bij het gedurig hooger worden van den grond
steeds onontbeerlijker worden; en hij verliest hierbij den
voornamen grondregel aller vroegere beheerschers van gyp-

UIT EEN REISVERlAAL.

3'i9

te, namelijk dien om slechts belastingen in produkten te

heffen, gedurig meer uit het oog. Op geenerlei wijs zorgt
hij voor de opvoeding van zijn volk, ja niet eens voor deszelfs natuurbehoeften. In geheel Egypte is niemand, die
zeggen kan, dat hij een eigendom bezit; allés behoort den
Pacha. Welke knevelarijen zich de betaalde Scheiksen sol
hier te lande veroorloven, om aan de arme Fellahs de-daten
vruchten van hunnen onbeschrijfelijk zuren arbeid tot wille
gestelde prijzen af te persen, kan ieder, die in Egypte-keurig
reist, dag aan dag aan het hartverscheurend geschreeuw
vernemen, dat hem uit alle dorpen te gemoet klinkt. hen
rijk, op willekeur en wreedheid gegrond, kan niet standhonden, en neuu r ni a r's bloeddorstige opvolger, I s r, A a i N,
is het minst van allen geschikt, om dit denkbeeldig gebouw
voor het instorten te bev aren.''
MÉIEMET - A Ll ontving den Schrijver, en behandelde here
even beleefd als alle andere Europeache reizigers, aszoo hij,
gelijk men wet, er zich bjzonder aan laat gelegen liggen,
zijnen goeden naam in Europa te behouden. Haar, kan wel
zulk Bene beleefdheid eenen reisbeschrijver omkoopen, wanneer de ellende voor de poorten zich zoo luid laat hooren?
Om hier slechts weinig aan te voeren : p In het Oosten,
waar noch geboorte- noch sterfregisters gehouden worden en.
geen kadaster bestaat, is regelmatige belasting iets onmogelijks. Derhalve heeft men er den kortsten weg gekozen , en
aan eiken landvoogd eene som opgelegd , welke hij moet
aanschaffen. Dat hij hierbij zichzelven niet vergeet, is ligt
te begrijpen. In Egypte, waar deze wijs van heffing op
eene, zoo mogelijk, nog kwellender wijs geoefend wordt
dan in Turkije, strekt zij zich ook tot de steden uit, waar
elke wijk, dat is te zeggen al de gegoeden indezelvc, eene
vastgestelde som moeten leveren. Na gebeurde het te Kairo,
dat eene stadswijk de haar opgelegde schatting niet betalen
wilde. Men deed een gestreng onderzoek , om de schuldigen
te ontdekken. Men vond echter slechts één van de twintig,
die solidair tot het opbrengen der som gehouden waren,
want de overige negentien waren Benige weken te voren
aan de pest gestorven. Dit alles hielp echter niets. De
eenig overgeblevene werd met den dood bedreigd, zoo hij
niet voor allen betaalde, want het geld moest nu eenmaal
uit dat gedeelte der stad te voorschijn komen. Nadat hij
vijftienhonderd stokslagen op de voetzolen ontvangen had,
,
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legde hij geheel zijn vermogen aan de voeten der justitie,
en des anderen daags zag men hem bedelen. De fijne kun
om aan geld te komen, bezigt alle mogelijke mid--stenarij,
delen. De Onderkoning dwingt zijn volk, zijne slechte fabrijkwaren te koopen ; zijn zoon bouwt huizen en legt landgoederen aan, om daarmede woeker te drijven; nu laatstelijk
heeft de regering zich ook meester gemaakt van de scheepvaart op den 191 1. Te dezen einde worden gedurig meer
schuiten gebouwd, om vervolgens die vaartuigen te verhuren; want, daar men zich met de kleine bijzonderheden van
de veerdienst niet kan inlaten, wil men huurders hebben,
die echter meestal niet te vinden zijn. Nu moet derhalve
geweld, hetwelk hier een noodwendig bestanddeel van den
wettigen toestand der maatschappij is, gebezigd worden.
Gegoede lieden worden gedwongen, de Gouvernementsschuiten te pachten, en wel tot zeer hooge prijzen. In Egypte
moet voorts het eene dorp voor het andere, een distrikt voor
het naburige borg staan. Is ergens de oogst mislukt, zoo
moeten de buren voor hunne buren de belastingen betalen,
hetgeen alsdan misschien in het volgende jaar terugbetaald
wordt, maar eene vruchtbare bron, is der verschrikkelijkste
knevelarijen en ellenden. Men zegt, dat de Delta nog vóór
twintig jaren vol bloeijende dorpen was, terwijl thans die
geheele streek in armoede gedompeld ligt. De dadelpalm,
die edelste, schoonste en nuttigste boom, is aan dit plunderstelsel niet ontsnapt ; op eiken stam ligt eene belasting
van drie piasters," enz.
Na deze schildering der barbaarsche regeringswijze, welke
in Egypte plaats vindt, en die nogtans in Europa lofredenaars genoeg gevonden heeft, volgt de beschrijving eener
reize op den Nijl. Eerst komen wij te Kairo, waar ons de
eigenaardigste tafereelen voorgehangen worden. » Het eerste , wat mij ontmoette, was een gezelschap op ezels rijdende
vrouwen. Reeds deze verschijning staat met Konstantinopel
in tegenspraak, waar men vrouwen van aanzien wel in rij
maar nooit op eenig draagdier ziet ; iets, waardoor-tuigen,
de straatbeweging in die hoofdstad eene groote bekoorlijkheid mist. De vrouwen te Kairo zitten schrijlings op den
ezel; een wit zijden of neteldoeksch kleed bedekt haar van
het voorhoofd tot op de stijgbeugels en laat alleen de oogen
vrij. Over geheel de gestalte golft, van op het achterhoofd
nederwaarts, eene groote zwart zijde mantille. Deze klee-

UIT EEN REISVERHAAL.

e3;) 1

ding heeft iets bijzonder fashionable. — Een geweldig geschreeuw en geworstel tusschen eene menigte Arabieren trok
in de eerstvolgende straat mijne oplettendheid tot zich. De
kameelen, welke zij voortdreven, namen weldra deel aan
den strijd, en het gedurig digter wordende gedrang vermeerderde de verwarring in verontrustende mate. Men moet de
naauwe straten van Kairo kennen, om zich van de aldaar
elk oogenblik ontstaande opstopping een denkbeeld te vormen. Drie blinde grijsaards braken eindelijk door; de een
blies eene naar eene hoboe gelijkende fluit; de beide andere
sloegen, de kleine Egyptische pauken, die bij geenen optogt
ontbreken mogen ; het was eene oorverscheurende muzijk.
Hierna kwam, op een rijk versierd paard, een man, die
een' rooden, aan eenen staf gehechten, doek in het rond
zwaaide. Hem volgden drie meisjes, op eene wonderlijke
wijs met witte kleederstofl'eu en sluijers omhuld, die echter
zeer smaakvol gedrapeerd waren; over aangezigt en borst
droegen zij eene soort ven pantser-masker, uit zilverlaken
gevlochten, hetwelk, gevoegd bij de lange stokken, die zij
in de hand droegen, haar het voorkomen van Arabische
JEANNES D' A R C gaf. Nu kwam een geweldig groot verhemei te van rijke bleekroode zijden stof, die aan alle kanten
naar den grond afdaalde, en onder hetwelk de bruid voorttrad. Alle zijden van hetzelve waren zoo digt gesloten,
dat zij bezwaarlijk haren weg beter moet hebben kunnen
vinden, dan haar vooruitgaand blind orkest. Nu volgde
een drom van wulpsche Al7nehs en een trein van vrienden
en bekenden, terwijl een groote trom met waarlijk heisch
geraas den optogt besloot. Aan dit vastenavondsspectakel,
hetwelk trouwens eene niet onaardige vertooning op een
maskerbal gemaakt zon hebben, sloot zich de zwerm van
lediggangers en nieuwsgierigen aan, en ik dankte den hemel, dat ik mij uit het gewoel dezer bruiloftsvreugde in
eene min of meer vrijere straat kon bergen. Naauwelijks
echter was ik eenige stappen voortgereden, of mij ontmoette
een moedernaakt mensch met een gezigt als een krankzinnige en een' krans om het hoofd. Hij verdraaide zijne oogen
op eene waarlijk schrikwekkende wijs, en een zamenloop van
allerlei geboefte volgde hem met de teekenen van den hoogsten eerbied. Het was een heilige des lands. Bij ons zou de
politie zulk eene heiligheid niet lang geëerbiedigd hebben. --Zoo wisselen de beelden af in deze originele stad. Het on-
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kundige, naar kinderen gelijkende, volle schept er zijn ve rmaak in de onbeduidendste kunstvertooningen, en elk oogenblik ontmoet men springers, koordedansers en worstelaars,
welke soms inderdaad eene buitengewone Iigchaamskracht
aan den dag leggen. De ruwe grappen en platte kwinkslagen der potsenmakers doen alles in het rond van lagchen
schateren. Pervischen, die door geheimzinnige bezweringen
slangen uit de huizen lokken; toovenaars, die door den beroemden magischen spiegel dieven ontdekken ; allerbehendigste goochelaars, van wier snelvingerigheid men zich bij
ons geen denkbeeld malten kan; het geschreeuw der ka
voetgangers waarschuwen; het gebrul-meldrijvs,
de
kunstenmakers;
schilderachtig gekleede en ernstig
der
daarhenen wandelende rijzige gestalten der Bedou -rauen ; de
glinsterend roode uniformen der door de straten galopperende
Egyptische officieren; het overgroot getal Abyssinische en
Ethiopische slaven ; liet gehuil der klaagwijven, die, terwijl
zij zich de haren uit het hoofd trekken en de borsten bont
en blaauw slaan, de dooden ten grave geleiden; het treurig
klinkend geroep der llluezzins van 400 i'tlinarets; het nimmer ophoudende tumult der fantasia's in 1100 koffijwinkels; naakte menschen en kinderen ; hafverhongerde, aan
niemand toebehoorende honden, die in groote benden rond
hun voorkomt aantasten: al dit bonte ge--warenlt
.voel en gewemel windt zich den geheelen dag lang door
straten, die op vele plaatsen zoo smal zijn, dat men met
uitgestrekte armen de rijen der huizen ter wederzijde bereiken kan."
Wij slaan de korte beschrijving der piramiden enz. over,
om den Schrijver op den 16'ßl verder zuidwaarts naar OpperEgypte te verzelIen. Het reizen op den Njl neemt hoe langer hoe meer de overhand. Gemakkelijk op de stoomboot
naar Alexandrië gekomen, gaat men er weder in een gemakkelijk Nijl-schip over, en vaart aldus, even als bevond
men zich in zijne kamer, van al net noodige ruim voorzien,
welgemoed tot in het land der Zwarten de rivier opwaarts.
Men roemt de Egyptische lucht als gezond, inzonderheid
voor longzieken. Den oorda,;neuikaan, dien alle Doctoren
opgegeven hadden, is er door gered geworden, en sedert is
de 11'ßl als overzaaid met hektische Yankees en wemelt van
Amerikaansche vlaggen.
Overal vond onze reiziger de oevers van den Nijl, naar
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evenredigheid van hetgeen zij vroeger waren, verlaten en
woest. Naauwelijks zag hij nog hier en daar eenig spoor
van den vroegeren akkerbouw. Waar eenmaal het land onbebouwd blijft liggen, waar geene grachten en dijken de
wilde natuurkracht te keer gaan en haarbeteugelen, neemt
snel het zand der woestijn de overhand. » Wat heeft Egypte
niet nog van de inbreuken der woestijn te verwachten, dien
gevaarlijken nabuur, die reeds zoo veel heerlijks in het land
verzwolgen heeft! De oude Egyptenaren gedoogden niet,
dat zij hun over het hoofd groeide, en men mag met reden
twijfelen, of wel te hunnen tijde het zand de grenzen overschreden heeft, welke de natuur zoo wijselijk, tot bescher
beide hetzelve omvattende berg--mingvahetlVjd,
ketens opgeworpen heeft. Thans overstroomt het bewegelijke element vele vlakten aan deze zijde der bergen, en
op menigte plaatsen grenst woestijn aan akkerland, ja woestijn
aan woestijn, slechts door de rivier gescheiden. Gaat men
voort het land ontvolkt en zonder kanalen te laten, alsdan
zal het inoestijnzand steeds verder om zich grijpen, en in
diezelfde mate gevaarlijker worden, als (le opgehoogde grond
minder toegankelijk voor de overstroomingen wordt. Bij
Fardiguth wordt men door de waarlijk weelderige bebouwing der landerijen verrast; hier te lande echter behoeft
men niet te vragen, aan wien vlijtig bebouwde grond toebehoort. I BE AHI M . Pacha heeft hier, gelijk op vele andere
plaatsen, suikerplantaadjen aangelegd, en oefent dit, eigen
voor ambtelooze personen geschikt, bedrijf tot zijn eigen-lijk
voordeel. Hoe zou Egypte er uitzien, wanneer het overal
zoo bloeide, en vermoedelijk heeft het er eens zoo uit
-gezin."
Over de voortdurende vernieling van liet heerlijkste en
heiligste uit hij zich met volle en geregte verontwaardiging , inzonderheid bij de schildering der Koningsgraven.
u Scherpgesnedene poorten leiden uit de eene dier onder
kamers in de andere, en op eenen wit-gepolijsten-ardsche
grond zijn alle wanden, zolderingen en zuilen met zulk
eenen overvloed der schoonste teekeningen, met zulk eene
pracht van kleuren overdekt, dat jaren lang de bekwaamste
kunstenaars genoeg te doen zouden hebben, om dezen ver
rijkdom van kunstwerken te copiéren. De Konin--bazend
gen van Memphis hebben hunne graven met de piramiden
tot de sterren verheven; hunne voorgangers te Thebe hadZ
kIrNazLw. 18 112. ;f0. %.
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den zich in de ontoegankelijke katakomben van Biban el
illoluk te rust begeven. Te rust, zeg ik? De gebeenten,
de stukken vleesch, de grafgewaden, die in het zand dier
verschrikkelijke wildernis verstrooid liggen, toonen genoeg
welke rust die arme Koningen in hunne zoo hechte-zam,
doodsburgten gevonden hebben! Uitgerukt u.ithunneschoone
grafkamers, bezoedeld, geplunderd hebben demumie-jagers
de koninklijke slapers in hunne onderaardsche gewelven; en
even als de gier liet aas vindt, hoe verborgen het ook lig
moge, hebben de onbarmhartige oudheidzamelaars, ge--gen
holpen door de schattenzoekende Arabieren, de vorstentigchamen in derzelver albasten farkophagen en kisten van
graniet weten op te sporen, en hebben ze in stukken ge
een geloof moet het geweest zijn, dat zoo-scheurd.Wlk
veel kunst met zich in den eeuwigen nacht kon naar beneden trekken; en zullen onze fresko- schilderijen wel zoo vele
honderd jaren duren, als de enkaustiek der Egyptenaren
duizende jaren in bloeijende levensfrischheid bestaan h€eft?'"
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oen ik te Napels kwam (schrijft Dr. i. A. HE JEa) was ik
zeer begeerig Benen Lazzarone (*) te zien; want ik geloofde,
dat zulk een mensch van de overige iVapolitanen wezenlijk
onderscheiden en een merkwaardig zamenstel van lediglooper, bedelaar en schavuit was. Wel is waar zag ik op straat
eene menigte jongens en manspersonen, die Beene andere
kleeding aan het lijf hadden dan eene dikke wollen muts,
een op de borst open en aan de armen opgestroopt hemd,
en eene broek, die ter naauwernood tot aan de knieën reik
dit alles nog daarenboven menigmaal deerlijk geha--te—n
vend en gelapt; doch deze lieden waren deels visschers, die
met hunne waar rondliepen, deels kleinhandelaars van allerlei soort, of pakkedragers, of menschen, die eeni ambacht op de straat oefenden, of landlieden, door hunne belangen naar de stad gevoerd, of bedelaars, gelijk men dezelve, geheel Italië door, alleen het Lombardisch- Vene
Koningrijk uitgezonderd, in menigte vindt. Der--tiansche
(*) De naam Lazzarone of Lazzarro wordt van den armen
o s uit den Bijbel afgeleid.
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halve vroeg ik eenen Napolitaan, wat men dan toch eigenlijk
onder eenen Lazzarone verstond. Het antwoord was: Het
woord Lazzarone kan in c?riederlei beteekenissen gebruikt
worden. Vooreerst en in den ruimsten zin noemen wij eiken
lompen kerel zoo; het is alsdan een scheldwoord, dat iets
minder onvriendelijk klinkt dan canaille. In naauweren zin
wordt geheel de schamele volksklassc, die, gelijk gij ziet.
half naakt, gaat en geene of slechts armoedige huisvesting
heeft, daaronder begrepen. Eindelijk, en in de engste beteekenis van het woord, verstaat men door Lazzaroni die
arme bewoners der stad Napels, die zonder regelmatige
kostwinning zijn, en derhalve op de straten naar eenige
toevallige gelegenheid van geldverdienen moeten rondzien,
zoo als eene groote stad, waar aanhoudend vreemdelingen
toestroomen, dit op allerlei wijzen levert. De pakkedrager
van beroep daarentegen heet Facchino ; niet zelden staat hij
bij deze of gene handelshuizen in vaste dienst, en is dan
den Lazzarone in den engsten zin regtstreeks tegenovergesteld (*). Niettemin hoort men de uitdrukkingen Facchini
en Lazzaroni gedurig met elkander verwisselen.
Uit het hierboven gezegde blijkt, dat de Lazzaroni (zelfs
in den engsten zin) geene ledigloopers zijn, hetgeen ook ,
sedert aÖTIIE's schoone opstel over het onderwerp, nie
meer gelooft. Zeker, zij arbeiden zoo hard niet als een-mand
Duitsche houthakker, en waarom zouden zij het ook doen?
Hunne kleeding is onder de zon van Napels goed genoeg.
Als bed zijn zij met trap of bank tevreden; een paar penningen, door hen verdiend, reiken niet alleen tot voeding
dier matige, met weinig voldane, menschen volkomen toe,
maar verschaffen hun ook nog het een of ander levensgenoegen. De arme Duitscher zeker moet, van 's morgens
vroeg tot 's avonds laat, in het zweet zijns aanschijns arheiden, want de bittere nood dwingt hem er toe; deed hij bet
niet, hij verhongerde of bevroor. De Lazzarone heeft geen
(*) De meeste Face/ii van deze soort wonen in het naburige dorp San Giovanni. Velen hunner zijn op eene
voegzame wijs gekleed en brengen liet tot eene zekere soort
van welgesteldheid. Daar echter de .benaming Facchino soms
in eenen versmadenden zin gebruikt wordt, heeft zich van
dezelve het Fransche woord Paquin gevormd, even als van
Villanus vilain.
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huis, geen brand noodig, even min om zich te warmen ai
om te loken, want hij eet vruchten of koopt spijs, die op
de openbare straat wordt toebereid. Voorraad voor den winter op te doen, behoeft hij even min, want er komt geert
winter. Eu dan- verwijt men hem, dat hij niet arbeidt ! n Ik
ben niet op de wereld gekomen," zegt hij , » om mij dood
te wurmen ; ik ben geen paard, maar een Christenmensch,
en wil leven."
Laat ons eens een oog werpen op zijn dagwerk. De morgen breekt aan, de Lazzarone ontwaakt op de straatsteenen.
Geen lid doet hem zeer, want aan zulk een bed is hij van
zijne jeugd af gewoon. Zijn eerst gevoel is honger. Iiij tast
in zijn' zak ; niet een enkele tornese is er in te vinden, ook
het stuk maïsbrood, hetwelk hij er den vorigen dag ingestoken heeft, is verdwenen. n Corpo di .Bacco i" zegt hij al
lagchende•, o dat heeft mij zeker een hond uit mijn broek
weggevreten, of (lie scheten van een boer heeft het genomen, die zich gisteravond naast mij te slapen heeft gelegd."
Hierop gaat hij naar de naastgelegen kerk en hoort er aan
mis; dan zwerft hij straat in straat uit, zin -dachtigone
fluitend, met zijne bekenden pratend en lagchend,-gend
en daarbij bijzonder cle vreemdelingen in het oog houdend.
Toevallig ontmoet hem een schilder, die hem naar de eene
of andere straat vraagt; de Lazzarone biedt zijne dienst
aan, om hein den weg te toonen ; de schilder wijst hem af,
maar cle ander is zoo toedringend, dat hij hem niet kwijt
kan worden. » Excellent--a," zegt de Lazzarone, »ik ben
ANTONIO, een met roem bekende Cicerone der stad Napels.
Wil ik u naar San Geizaar brengen? Dat is de schoonste
en rijkste kerk, die men in de wereld zien kan ; zij heeft
zestig heiligen van klinkklaar zilver. Of naar de Katakomben, waar de beenderen van meer dan honderdduizend Christenen zoo (ligt op elkander liggen als de china'sappelschillen
op den mob? Of verkiest uwe Edelheid ook eene schuit
te nemen, en bij de aangename koelte van dezen schoonen
ochtend naar de villa te varen ?"
De schilder verklaart hem vrij knorrig, dat hij niets anders wil, dan zoo snel mogelijk naar het huis te geraken,
hetwelk hij hem genoemd heeft, en den Lazvarone blijft
niets overig, dan hein, met Italiaansche woordenpraal, op
al de merkwaardigheden, bij welke zij voorbijkomen, oplet -,
tend te maken, Eindelijk zijn zij op de bedoelde plaats; de
,
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Lazzarone droogt zich met zijne muts het niet zweetend
voorhoofd af, en haalt diep adem, alsof hij door het loopen
afgemat was. Be schilder geeft hem een stuk gelds. Om
het even nu, of dit veel of weinig zij , de Tapolitaan zweert
bij hoog en bij laag, dat zijne dienst er niet toereikend mede
betaald is; de gang had zoo veel tijd weggenomen, zij hadden zoo vele iniglien afgelegd, en geen vreemdeling had ooit
nog zoo karig beloond. Om van hem af te komen, legt de
schilder er nog Benige gran bij en gaat heen. idaauwelijks
is hij weg, of de Lazzarone schatert het uit van lachen
over den dommen buitenlander en maakt een capriool.
Twintig gran heeft hij ontvangen ; van zulk Bene som zou
hij op zijn gemak vier ja vijf dagen kunnen leven , maar
liever jaagt hij nog liecíen alles door de keel. Ilij begint met
voor twee gran een ontzettend stuk; meloen te koopen en
vult er zijne maag mede. Ten overvloede steekt hij nog voor
een gran knoflook bij zich , waarop hij , onder liet verder
gaan, met grooten snaak knabbelt. Bij een' tabakswinkel
houdt hij stil ; lieden wil bij eens regt den voornamen lieer
spelen, en koopt voor twee gran een cigaar, met welke in
den mond hij rotsch zijne kameraden voorbijgaat, en zich
bij de meisjes van zijnen stand aanzien zoekt te geven. Toevallig ontmoet hij een regenvent soldaten, dat met deszelfs
muzijk naar liet Campo marcheert ; hij marcheert mede, en
blijft een uur lang naar de wapenoefeningen staan kijken.
Onderweg is zijn cigaar tot een half duim lang stompje afgebrand; een in lompen gekleede jongen vraagt hem er om,
en hij geeft het weg. In de stad teruggekeerd, drinkt hij
bij een' acquaiolo voor een gran twee glazen kostelijk
sneeuwwater, gaat van daar naar den naasten maccaroni.kok, en ledigt met de vingers een' schotel vol van zijn geliefkoosd geregt. Vervolgens begeeft hij zich, want hij wil
beden eens regt smullen, naar den freggitore, en doet zich
gebakken visch voordienen, welken hij met citroensap bevochtigd. Dit alles kost hein zes gran. Ruim verzadigd,
strekt hij zich nu op de groote steenen bank voor het koninklijk paleis, uit en houdt twee uren lang siesta. Dan
staat hij weder op, slentert naar den rnolo, en zingt met
luide stem het lied van Tan E.51 r, LA , die non moest worden.
Onderweg, op liet Largo di Castello, speelt hij mora net
een paar facchini, en wint hun twee gran af, van welke er
€en in den zak van een' bedelenden leekebroeder wandelt .
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als bijdrage vuur de arme zielen in het vagevuur. Op den
inolo roepen hem vreemdelingen aan ; hij hoort niet, hij wil
niet meer werken, hij heeft immers nog negen gran in zijn'
zak. Hij bekijkt de nieuw aangekomene schepen in de haven en de schuitjes in zee, beschouwt met diep gepeins de
graauwe wolk, die over den krater van den Vesuvius hangt,
luistert een tijdlang naar polichinel, naar een' predikenden
kapucijner, naar den voorlezer van enr0STo en bewondert
de kunstgrepen van een' goochelaar. Hiermede verloopen
weder een paar uurtjes, en nog altijd is hij zijne negen gran
rijk. Ni gaat hij een paar glazen aardbeijen-ijs eten, doet
in de kerk van zijnen beschermheilige een lang gebed, en
maakt dan, met vijf of zes vrolijke kameraden, in een rij
één paard, tot zonsondergang, een pleiziertoertje-tuigjem
op de Strada nuova. Graven, Hertogen, Prinsen rollen hem
voorbij ; het heerlijkste landtooneel der wereld ligt rondom
hem uitgespreid. Inmiddels is het donker geworden. Van
den corso teruggekeerd, vervoegt hij zich op het Konings
waar een uur lang ouverturen en marschen gespeeld-plein,
worden, welke hij half binnensmonds naneuriet. Twee gran
zijn hem nog overgebleven. Voor een derzelven gaat hij in
liet poppenspel, en ziet de nsno van SIETnsTASIO, of het
duël van KAREL nzr XII en PETER DEN GROOTENT voor
den anderen drinkt hij nog twee glazen ijswater. Nu is zijn
zak ledig en zijn dagwerk volbragt. Hij legt zich neder op
den trap eener kerk, zendt een gebed op naar de Madonna,
en valt in een' diepen, zoeten slaap. — Dit alles is nu wel
geen zeer verfijnd levensgeluk; maar hoeveel armen in
Duitschland kunnen zich beroemen een zoodanig te genieten ?
Wie dit slag van lieden in massa bij elkander zien wil,
moet op een' zondag namiddag naar de Vicarie gaan, waar
tegen vijf ure, in eene der grootste zalen van dit oude koningspaleis, de trekking der getalloterij plaats heeft. Daar
niemand drukker in die loterij zet, dan het gemeene volk,
zoo stroomt het ook daarbij in groote menigte zaam en
speelt er eene hoofdrol. Ook ik heb eens, met andere fórestieri, die trekking bijgewoond en zal trachten een denk
-beldvan
liet tooneel te geven.
Toen wij aankwamen, stonden de Lazzaroni reeds in menigte naar het oogenblik der trekking te wachten, met de
zwarte hoofden digt aaneengedrongen, cle roode en bruine
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schippersmutsen in de eene, het briefje, waarop hun nomrner stond, in de andere hand. Geen voetstap of geschuifel
liet zich hoeren, want zij waren allen barrevoets, maar een
dof gemurmel van stemmen, even als het gegons van zwermende bijen, doorliep de wijde ruimten. In de hoop op een
buona nano, of drinkgeld, geleidden de wachten ons naar
eene groote galerij of zitgestoelte in het diepst der zaal,
waar andere aanzienlijken, die ten deele ook houders van
loten waren, zich als bijzonder begunstigden reeds bevonden. Hier zaten almede eenige regters en schrijvers, in wijde
zwarte toga's met hefjes om den hals, om Gene groote ronde
tafel; achter hen verhieven zich de standbeelden der geregtigheid, der waarheid en der barmhartigheid. Ik liet liet
oog over de van menschen wemelende zaal weiden, welker
oude pracht nog hare sporen toonde in het verbleekte, half
met kalk overstrekene schilderwerk der wanden. In den
digten hoop der Lazzaroni, wier menigte gedurig aangroeide, vertoonden zich ook handwerkslieden, boeren, bedelaars, soldaten, koks, geestelijken, vrouwen en kinderen,
kortom menschen van allerlei soort, want geheel Napels
neemt aan deze loterij deel. Allengskens vulden zich de nog
opene zitplaatsen der regters, die bij hunne komst langzaam
en deftig door de menigte traden, en dan — het was een
heete dag — hijgend en blazend in hunne zetels neêrzegen.
Thans verscheen ook de president, een tweede Abt van St.
Gall, gelijk BURGER dien beschrijft, een man, die, als
FALSTAFF, nooit zijne knieën gezien had. Be mnenigte week
eerbiedig op zijde ; het gemurmel der verwachting werd
luider; de wachten presenteerden het geweer, en de dikke
heer waggelde naar de galerij, waar een eerezetel de armen
uitbreidde om hem te ontvangen. Twaalf Lazzaroni, waarschijnlijk de vertegenwoordigers der twaalf wijken van 1Fapels, hadden achter de stoelen der regters post gevat. Nog
echter kon de trekking geen begin nemen, tot dat eindelijk
een policiebeambte zijwaarts eene soort van kansel besteeg,
en het hoofd der Lazzaroni van IVapels, Capo Lazzaro getiteld, een lange kerel in visschersgewaad, van onder de
menigte te voorschijn trad. Zijne verschijning werd met
geschreeuw en gejuich begroet. Fier betrad hij de groote
galerij, en ging, zonder de hand aan de muts te slaan,
langs de regters voorbij ; want hij alleen, in geheel de
zaal, heeft het regt, om met gedekten hoofde tc blijven.
,
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Zijne plaats is achter des voorzitters zetel , op welks leuning,
hij , staande, de hand legt. Op den Capo Lazzaro volgde
een priester, met een ongeveer zesjarig knaapje aan de hand,
hetwelk een sierlijk zijden kleedje droeg. Thans trad een
schrijver op den rand van het tooneel, toonde liet volk twee
groote tinnen borden, zette dezelve voor den regter neder,
en hief het kind op de tafel. De priester prevelde gebeden
en besprenkelde den kleine met wijwater, die, hierop niet
veel acht gevende, half angstig op de menigte staarde;
want, daar telkens een andere knaap de loten trekt, stond
hij voor de eerste maal tegenover dit zonderlinge publiek.
Andermaal trad de secretaris te voorschijn met een gesloten
kistje, en schudde de daarin liggende in houten bussen bevatte, nommers door elkander. Bij het sterke gerammel,
dat zulks veroorzaakte, verhief zich in de zaal een vreeselijk
geschreeuw, vermengd met gehuil, gefluit en gesis. Dit getier heeft iets buitengemeen wilds; ik dacht aan ne n s A N 1 E LLo en zijne scharen. Vergeefs beval de president stilte;
zijn herhaald, met heftigheid uitgestooten, st! st! was van
geene de minste vrucht. Maar toen nu de Capo Ldzzaro,
over den schouder van den voorzitter henen, aan het razende
volk de vlakke hand (een allen welbekend teeken) voor
te gelijk een donderend: statevi zitto (*) deed-hield,n
weêrgalmen, was alles plotseling doodstil, zoodat men een
blad kon hooren vallen. Ondertusschen zette de schrijver
het kistje weder op tafel, en stroopte het kind de beide
mouwen op, waarna het zijne armpjes in de hoogte steken
en dezelve aan het volk vertoonen moest. Den der regters
sloot het kistje open; de knaap tastte er in, haalde er eene
nommerbus uit, liet die aan de verzamelde menigte zien,
en reikte ze vervolgens, op een der borden, den voorzitter
toe. De president opende de bus, toonde het nommer aan
den regter, die naast hem zat, en hield het vervolgens,
over zijnen schouder, aan den Capo Lazzaro voor. Deze
strekte drie vingers in de hoogte, en riep met zijne Stentorstem het woord tre (t) aan de beneden staande menigte
toe. Een alle beschrijving te boven gaand huilen en brullen
verhief zich ; daartusschen klonk een korte, luide kreet van
vreugde. pen van de wachthoudende policiesoldaten, die
allen, nevens hunne geweren, loterijbriefjes in de handen
(*) Houd u stil.

(j') Drie,
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hadden, had den schreeuw uitgestooten ; hij had rewonnen.
Andermaal schudde de schrijver de bussen door elkander,
andermaal brulde de menigte, andermaal strekte het kind,
sidderend, de naakte armpjes in de hoogte en tastte in de
van geluk en ongeluk zwangere kist, andermaal schreeuwde
de Capo Lazzaro het nommer af, en andermaal bruiste de
stormende zee der volksmenigte door de zaal. Bet tumult
groeide nog aan, toen de twee volgende loten getrokken en
afgeroepen werden, want met eiken nieuwen afroep ver
voor ieder der belanghebbenden de waarschijnlijk -minder
dat hij winnen zou, gedurig meer. En niet alleen-heid,
zij, die in de zaal waren, maar ook de nog grootere menigte, die zich op het plein voor het paleis verzameld had,
en aan welke men de getallen telken male uit de vensters
verkondigde en op briefjes geschreven naar beneden wierp,
lieten kreten van spijt en teleurgestelde hoop vernemen.
Toen de president eindelijk het vijfde en laatste nommer
aan den Capo Lazzaro vertoonde, trok deze een droevig gezigt en tranen schoten hem in de oogen; vervolgens riep hij
met eene treurige, half gesmoorde stein, terwijl hij twee
vingers uitstak: ottante doje! (*) De reden van zijne neer
bleek mij weldra ; want ik zag, hoe hij een-slagtihed
loterijbriefje, hetwelk hij uit zijnen zak gehaald had, aan
Benen anderen Lazzarone voorhield, en ik hoorde hem met
haperende stem daarbij zeggen: »Slechts één nommer hooger, en ik had gewonnen !"
In geweldige beweging verstrooide zieh nu de mnenigte,
en ook wij verlieten de zaal. Op de straten, door welke
wij kwamen, stonden overal menschen in levendige gesprekken, met briefjes in de hand. Aan de talrijke lote
zag men reeds de winnende mmmmers aangeplakt. -rijkamen
Vele Lazzaroni, die uit het vondelingshuis afkomsti g
zijn, heeten Sposeto, dat is Esposto, te vondeling gelegden ;
een naam, die aan vondelingen gegeven wordt, wier ouders
onbekend zijn. Er zijn onder de Lazzaroni eene menigte
Sposeto's, gelijk dan ook overal in de wereld de familie
Sposeto vrij talrijk is.
(*) Napolitaaazsch , in plaats van ottantc , drie , 'wee
entachtig.
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Door
J. P.• R. JAMES.

Omtrent tien jaren geleden woonde te Londen een groot
bankier, die een zeer fraai huis op Portland -place en een
ander zeer oud huis in de City bezat. Leverde dit laatste
een beeld van handelbedrijf en geldwinning, zoo vertoonde
het eerste de hoogste weelde en geldvertering. Hij voor zich zelven was een stil man, wiens praalzucht van eene bedaarde
soort, maar daarom toch in geenen deele zonder werking
was. Zijne gebaren waren steeds hartstogteloos, zijne kleeding eenvoudig; maar de eersten waren daarbij statig en de
laatste was naar den besten smaak. 110LD1TC11 vervaardigde
hem zijne rijtuigen en u n E's neef was zijn kok; zijne lak
traden, wanneer zij eenen gast moesten aanmelden,-keijn
naar de maat de trappen op, en openden te gelijk heide de
slagdeuren der zaal met eene bevallige deftigheid, zoo als
slechts lange oefening kan doen verkrijgen. Alles in zijn•
huis ging naar regel en orde, en niets ging er ooit verkeerd.
Al de lakkeijen droegen poeder in het haar, en de vrouwelijke dienstboden waren verpligt, een model van mutsen te
dragen, gelijk haar zulks voorgeschreven was.
Zijne vrouw was de dochter van eenen landcdelman uit
eene oude familie ; zij had fijn beschaafde manieren en echter
een warm hart. Ofschoon zij steeds twee equipaadjen te harer beschikking had, ging zij desniettemin dikwijls, en zelfs
wel in Londen, te voet, en wilde niet, dat van hare ge
Morning-Post gewag gemaakt wierd.-zelschaprtijnd
De bankier en zijne vrouw hadden slechts één kind, eene
dochter, een aanminnig meisje, niet zeer groot, hoezeer
fraai gevormd en buitengemeen bevallig. Zij was volstrekt
vrij van gemaaktheid; want, daar zij van kindsbeen af eene
volkomene vrijheid genoten had, daar haar niets, wat regt
en braaf was, geweigerd werd, daar zij voorts van hare
moeder edele hoedanigheden had leeren waarderen, daar zij
te zeer aan rijkdom gewoon was, om daaraan eene bijzondere
waarde te hechten, en te dikwijls met hoogen rang in aan
kwam, om dien boven deszelfs waarde te schatten,-raking
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had zij niets, dat zij nog wenschen, niets, dat zij nog door
deze soort van huichelarij kon trachten te verwerven. Haar
gelaat was schoon en ernstig, hoezeer hare gedachten blijk
meeste gevallen eenen vrolijken gang hadden,-barinde
en hare stem klonk welluidend en zacht. — Zij heette
ALICE HERBERT, en was voor alle meisjesbewonderaars een
voorwerp van ongeveinsde bewondering. Men keek naar haar
in de opera, in he park, verklaarde haar voor eeneschoonheid, voor aanbiddelijk, voor goddelijk; zij was een voorwerp van aangaping, van geestdrift, van mode, en wanneer
men van haar sprak, voegde elk er bij: n Zij erft, minst
genomen, een half millioen ponden sterlings." De Heer
HERBERT toonde volstrekt geene haast, om zijne dochter aan
iemand der genen, die naar hare hand dongen, uit te huwelijken, want niemand derzelven was meer dan Baronet;
ook Mevrouw HERBERT overhaastte zich daarmede niet, omdat zij zich niet gaarne van hare dochter wilde scheiden; en
ALICE ging het mede aldus; zij wilde onder hare bewonderaars er geenen kiezen, want een deel derzelven waren winderige heertjes, een nog grooter aantal lichtmissen, en de
overigen gekken; en uit die drie klassen deed ALICE even
ongaarne eene keus, als haar vader uit de lagere graden van
den Britschen adel.
Zeker, er was wel een jong, hare moeder in verre bloed
bestaand man, die als officier bij de garde-verwantschp
diende, en noch windmaker, noch lichtmis, noch gek was,
maar integendeel in den volsten zin datgene, wat de Engel-

sehen een' Gentleman noemen, een fatsoenlijk, edeldenkend
man. Hij bezocht dikwerf haar huis; maar vader, moeder,
dochter, niemand had hem op de lijst der vrijers geplaatst,
de vader omdat hij geen Hertog, de moeder omdat hij soldaat was, en de dochter omdat hij haar nimmer aanleiding
gegeven had, om te denken, dat hij haar bewonderde of beminde. Daar hij omtrent tweeduizend pond sterling jaarlijks
te verteren had, mogt hij eene goede partij voor eerie predikantsdochter wezen, maar kon op geene jonkvrouw JIBEBERT aanspraak maken. ALICE mogt hem intusschen beter
lijden, dan eenig ander man, dien zij immer gezien had; ja
eens zag zij zelfs zijne oogen, uit het tegenovergestelde
einde eerier balzaal, op haar gerigt, en wel met eene uit
haar doof maakte voor al het gesnap haars-druking,e
dansers. Het bloed vloog haar naar de wangen, en hare
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,ontroering scheen H E HR Y A S H T 0 N, aan wiens scherpzienden
blik dezelve niet ontsnapt was, den moed gegeven te hebben om nader te treden en haar ten dans te verzoeken; ook
den volgenden avond danste zij met hem, en de Heer RE R B E RT , aan wien op zijne beurt dit niet ontsnapt was, achtte
het raadzaam, den jongen Heer A s H T o R bij voorkomende ge
wenk hieromtrent te geven. Toen derhalve,-legnhidr
.twee dagen daarna, op een oogenblik dat ALI CE's vader op
het punt stond om uit te gaan, de jonge garde - o$ïcier in
zijne bibliotheek trad, besloot de oude man, hem den voorgenomen wenk, en dat wel regt verstaanbaar, te doen toekomen. Edoch deze moeite werd hem bespaard, want ASHT o a's eerste woorden waren: n Ik ben gekomen, Mijnheer
HER BERT, om afscheid van u te nemen. Wij zijn naar Kanada gekommandeerd, om de aldaar ontstane onlusten te
dempen. Binnen een uur vertrek ik van hier, om mijne
moeder in het graafschap Stafford vaarwel te gaan zeggen ,
en terstond daarna ga ik met mijn regement 'scheep."
De Heer HERBERT hield nu zijnen noodeloozen wenk terug, en wenschte zijnen jongen bloedverwant allen mogelijken voorspoed en geluk. » Apropos," voegde hij er bij,
. misschien zal wel mijne vrouw u een paar regels schrifts
aan haren broeder te Montreal willen medegeven. Gij weet,
het is haar eenigste broeder, hij heeft, met zijn bouwen,
planten, landbouwdrijven en allerlei dingen van dien aard,
slechte affaires gemaakt ; daarom verschafte ik hem eenen
post in Kanada, opdat hij min of meer op zijn verhaal zou
kunnen komen. Ik weet, zij zou hem gaarne eens schrijven.
Gij vindt haar boven; ik moet thans noodwendig uit; dus
nog eens, veel geluks!"
Geluk had hij ook; want in het eerste vertrek, waar hij
binnentrad, vond hij ALICE geheel alleen. Voor haar stond
eene tafel, over welke zij zich, zoodry zij hem bemerkte,
als druk met iets bezig, henen boog; doch, toen n E N R Y
A S H T 0 1S nader trad, ontdekte hij, dat zij, zichzelve blijk
onbewust, niets anders dan wild verspreide bladeren op-bar
een stukje papier geteekend had, terwijl hare gedachten ver
van haren arbeid rondzwierven. Zigtbaar bewogen, bloosde
$ij , toen hij haar aansprak; maar nog veel hooger steeg hare
ontroering, toen hij haar herhaalde, wat hij haren vader
gezegd had. Zij werd beurtelings rood en weder bleek,
bleef stokstijf zitten, en was onvermogend een woord te
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uiten. ASHY ON zelf was innig aangedaan. ,Doch, wat baat
het ?" ze hij bij zichzelven; ,het is toch te vergeefs; ik
ken haren vader te goed;" en hiermede stond hij op, haar
vragende, waar hij hare moeder zou kunnen vinden.
Met naauwelijks hoorbare stem antwoordde ALICE: n In
het kleine kamertje bij de achterste zaal."
HENRY vertoefde nog een oogenblik; de verzoeking was
te sterk, dan dat hij dezelve geheel zou hebben kunnen
weêrstaan; hij vatte de hand van het aanminnige meisje,
drukte die aan zijne lippen, en zeide: ,Vaarwel, Miss
H ERBER T , vaarwel! Ik weet, nimmer zal ik een meisje
ontmoeten, dat u evenaart ; maar ten minste is het gelukzaligheid geweest, u te hebben leeren kennen — al is het
dan om eeuwig te betreuren, dat het geluk mij niet nog
gunstiger geweest is. Vaarwel! vaar regt, regt wel !"
HENRY A s R T o N voer naar Kanada en trok er te veld. Hij
onderscheidde zich als officier, en zijn naam werd in ver
niet eer vermeld. Lene soort van ridder -scheidnp
gevoel fluisterde hem menigmaal, wanneer zij of een-lijk
versterkt dorp bestormden, of Bene bende opstandelingen
aangrepen, bemoedigend toe: »ALICE IIERBERT zal er van
hooren!" Niet zelden dacht hij ook wel bij zichzelven: of
zij ook misschien al gehuwd mag wezen ? en zijne krijgsmakkers schertsten vaak met hem, dat hij in de nieuwsbladen
steeds het eerst naar kraam -, sterf- en trouwberigten keek.
Zijne bezorgdheden, indien wij ons van deze uitdrukking
bedienen mogen, bleken volkomen ongegrond te zijn. ALICE
trouwde niet; hoezeer, omtrent een jaar nadat AsIIT0N Engeland verlaten had, haar vader in zijne hoogstrevende eer
meer scheen te verfhauwen en haar niet-gierhdmnof
onduidelijk te verstaan had gegeven, dat zij, des verkiezende, aan het aanzoek van den jongen Graaf * * * gehoor
kon geven. Edoch ALICE was niet geneigd aan dit aanzoek
gehoor te verleenen, en gaf den Graaf verstaanbaar genoeg
te kennen, dat zij geene roeping gevoelde om zijne Gravin
te worden. De Graaf liet zich niet afschrikken, en de oude
RERBERT ondersteunde hem met zijnen invloed; maar ALICa
toonde zich stijfhoofdig, en herinnerde haren vader de belofte, welke hij haar vroeger gegeven had, dat hij haar
nooit tot een huwelijk, met wien het ook zij, zou dwingen.
Over dezen tegenstand scheen de Heer HERBERT verdrietiger
te zijn, dan AL I C E verwacht had ; zwijgend ging hij de ka-
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mer op en neder, en, na ALICE S verklaring vernomen te
hebben, sloot hij zich bijna twee uren lang met zijne vrouw
op_ Wat zij met elkander gesproken hadden , kwam ALL C F.
niet te weten; maar van dien tijd af zag hare moeder er
steeds ernstig en droefgeestig uit. Zonder bij zijne dochter
verder aan te dringen, bleef de Heer a E R B EE T er op staan ,
dat de Graaf als huisvriend ontvangen zou worden, en bals
en feesten volgden nu zoo druk op elkander, dat de meer
rustige bewoners van Portland-place den bankier en deszelfs
gezin daarhenen wenschten, werwaarts A LICE gaarne genoeg
zou gereisd zijn, naar Kanada. Middelerwijl werd ALICE
voor hare moeder, welker gezondheid door de eene of andere niet bekende oorzaak scheen te lijden, inderdaad bezorgd ; maar Mevrouw a E s B EU T wilde geenen geneesheer te
hulp roepen, en haar gemaal scheen do neerslagtigheid en
zwakte, waartoe zij meer en meer verviel, in het geheel
niet te bemerken. Derhalve vatte ALICE het voornemen op,
om haren vader op. den toestand harer moeder oplettend te
maken; en, daar hij thans eiken morgen zeer vroeg uit
stond zij op zekeren ochtend tijdiger op dan gewoon -gin,
klopte aan de deur zijner kleedkamer. Zij ontving-lijk,en
geen antwoord, en,, na eenigen tijd gewacht te hebben,
deed zij de deur zachtjes open, om te zien, of haar vader
ook misschien reeds uitgegaan. was.
De gordijnen waren nog toe, maar eenige zonnestralen
drongen door dezelve, en bij dit zwakke, ongewisse licht
ontwaarde ALICE iets, over hetwelk zij, zonder regt te weten waarom, tot in haar binnenste begon te beven. Haars
vaders stoel was ledig, maar naast denzelven lag op den
grond eene menschelijke gedaante, die scheen te slapen.
ALICE waagde zich naderbij; haar hart klopte zoo heftig,
dat zij het kon hooren slaan; geen ander geluid liet zich
in de kamer vernemen. Zij knielde naast de gestalte, welke
zij gezien had, neder — het was haar vader. Zijnen adem
hoorde zij niet gaan; zij schrikte nog heviger, sprong op,
en rukte de gordijnen open. Hij was bleek als albast; zijne
oogen waren geopend, maar stonden onbewegelijk strak.
ALICE bleef zichzelve meester; zij slaakte geen geluid,
maar keek met vertwijfeling in de kamer rond, en overlegde, wat zij doen moest. Hare moeder was in de naastvolgende kamer; maar ALICE schroomde haar te roepen, en
schelde dus liever baars vaders kamerdienaar. Deze kwam
'
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HERBERT scheen reeds
dood
geweest
te
zijn. De arme A II C E
ettelijke uren lang
moeder, en maakte
zij
dacht
aan
hare
bitter;
doch
schreide
want, toen hij het
was
stil;
bediende
de
geen gerucht. Ook
hij
een
flesebje gevonden,
lijk op de sopha gelegd had, had
hetwelk bij oplettend bekeek.
. = Het is beter, Miss ," zeide hij eindelijk met half gesmoorde stem, » dat ik dit uit den weg ruim, eer iemand anders
komen mogt."
ALICE zag met schreijende oogen op het fleschj e ; het
daaraan gehechte briefje voerde het opschrift: Blaauwzuur!

en hief zijnen heer van den grond ;

Vergif
Zoodanig was het begin van eene lange reeks van rampen.
Hoezeer de Coroners-Jury bij de lijkschouwing de uitspraak
deed, dat de Heer HER szaT door eene bezoeking Godes, dat
is eenen natuurlijken dood, gestorven was, vermoedden velen
de waarheid, en weldra, toen men bevond dat hij geheel
insolvent gestorven . was, verspreidde zich algemeen het ge
dat hij zich vergeven had. Thans zagen AL I C E en-rucht,
moeder
zich aan al de ijselijkheden van zulk eenen toehare
stand overgeleverd: de begrafenis, het onderzoek der papieren, de verkoop van huis en meubelen, de het huiselijke
in al deszelfs innigste betrekkingen openscheurende tijger
medelijden van vrienden,-klauwendrgtih,
van
hen,
die
den
rijken man gehaat, of
de spot en gisping
in het geheim benijd, of ook wel gevierd en gevleid hadden,
en wat er van dien aard nog meer is. Na dit alles kwam
voor ALICE nog de bitterste slag van alle, de ziekte en het
sterven harer moeder, te midden der diepste armoede. Het
laatste bedrijf des treurspels was eindelijk voorbij — de aarde
was over de doodkist barer moeder geschud. ALICE zat
schreijende in hare eenzaamheid, en dacht: wat moet ik nu
beginnen ? toen haar een brief overhandigd werd, die, gelijk zij uit het handschrift zag, van haren oom uit Kanada
kwam. Zij had hem terstond na den dood haars vaders geschreven, en hij antwoordde haar vol liefde en minzaam
dat zijne zuster en nicht maar terstond naar hem, op-heid,
zijne nieuwgekochte landbezittingen, moesten overkomen.
Al de gewone troostredenen, welke de wijsbegeerte immer
heeft uitgedacht, om, in de menigvuldige zorgen en kwel
levens, den mensch verligting te verschaffen,-lingeds
zijn, met een enkel woord van ware liefdevergeleken, geer
!
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stroohalm waard. Dit liefdebetoon was ook voor ALICE een
verzachtende balsem, en, ofschoon het hare wonden niet
heelen kon, lenigde het ten minste hare smart.
Mevrouw HERBERT, ofschoon alles behalve rijk, was echter niet te eenemaal onbemiddeld geweest, en haar klein
vermogen was thans alles , wat e L i c E het hare noemen kon.
Wel is waar was, bij huwelijksche voorwaarde, aan hare
moeder een aanzienlijk weduwegoed verzekerd; maar, om
ligt besef bare redenen, deed ALICE hiervan afstand. Spaar
dus voor haar een onontbeerlijk vereischte; en-zamheidws
ALICE ging, na in een der goedkoopste schepen, die naar
Quebec bestemd waren, met name de St. Laurens, haren
overtogt bedongen te hebben, naar Bristol op weg, waar zij
den 16 Mei 1836 behouden aankwam.
Thans echter moeten wij naar nERRY Asnro rr terugkeeren.
De zaken in Kanada waren zoo even ten einde gebragt,
toen hij op zekeren dag te Quebec in eene kamer trad,
waarin verscheidene officieren van zijn regement bijeen waren. Een hunner,was bezig een' brief te schrijven, die met
de zeilklaar liggende pakketboot vertrekken moest; twee
anderen keken uit het venster naar het onbeduidende, hetwelk op straat voorviel, en een las de courant; op tafel
lagen nog ,twee of drie nieuwsbladen, en A s a T O N greep naar
een derzelven. Zoo als gewoonlijk, zag hij het eerst naar
de aankondigingen der drie hoofdvoorvallen van het menschelijke leven, en begon met de trouwberigten, waarnahij
tot de sterfädvertentiën overging. Onder deze laatste vond
hij de volgende: . In zijn huis op Portland-place is plotseling overleden de Heer WILLIAM ANTONV HERBERT." Het
papier viel hem wel niet uit de hand, maar verbazing en
aandoening overstelpten hem te gelijker tijd. Zijn gevoel
was echter van onderscheiden aard, en, ofschoon wij hem
het regt moeten doen, dat de eerste indruk die van leed
sterven van zijnen bloedverwant was, keer--weznovrht
den zich zijne gedachten terstond naar ALICE, en vroeg hij
zichzelven : = Zou het mogelijk zijn, dat zij nog de mijne
konde worden? Zij was immers, toen ik vertrekken moest,
zoo innig aangedaan."
Dat ziet er waarlijk mooi uit!" riep plotseling de officier,
die do andere courant zat te lezen; . de firma HERBERT is
naar den drommel, en ik had zeshonderd pond bij dezelve
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staan. Gij verliest er ook bij, A s B T o a — daar, zie slechts —
men biedt drie schellingen per pond sterling."
HENRY nam het blad, en las in hetzelve een relaas van
het te Londen gebeurde. Plotseling greep hij zijnen hoed
en snelde naar het hoofdkwartier. Wat hij daar sprak of
deed, raakt niemand; genoeg, met het begin der volgende
week bevond hij zich in de St. Laurens-golf. Een gunstige
wind bragt hem tot bij de Engelsehe kust; maar in het
St. George - kanaal liep alles tegen en het schip werd drie
dagen lang heen en weder geslingerd, zonder merkbaar te
kunnen vorderen. As a r o a werd ongeduldig, en, wanneer
hij aan ALICE dacht, klopte zijn hart door eene zonderlinge
mengeling van gevoelens. Om dezen tijd gebeurde er een
dier op zichzelve weinig beduidende voorvallen, welke soms
het geluk van een' mensch bevorderen of verhinderen. Eene
kustboot, die van Swansea naar Wiston bestemd was, kwam
juist nabij genoeg, om gepraaid te kunnen worden; en Asnr o a, die den tragen voortgang van het andere schip moede
was, deed zijn valies, hetwelk door hemzelven en een' bediende gevolgd werd, op dit kleine vaartuig overbrengen,
met hetwelk hij weinige uren daarna in het nette zeestadje
Wiston aankwam. Nog een paar uren moest het aanloopen,
eer de dag ten einde was; en derhalve deed a E a R r eene
postchais inspannen, om hem en zijnen dienaar over Bristol
naar Londen te brengen. Tamelijk bij tijds nog kwam hij
in eerstgemelde koopstad aan; maar er was aldaar juist dien
dag een dier voorvallen gebeurd, welke gewoonlijk de herbergen met vreemdelingen vullen, en AS a TO N moest lang
van het eene hotel naar het andere rijden, eer hij een
nachtkwartier kon vinden. Eindelijk had hij, in een klein
logement nabij de haven, nog twee voegzame vertrekken
opgedaan, en zich juist bij een aangenaam warmend vuur
aan zijn avondeten gezet, toen een lersche matroos rijn
hoofd in de kamer stak, en hem vroeg, of hij de dame was,
die 's anderendaags naar de St. Laurens- rivier wilde scheep
gaan. A s a T o N beduidde hem, dat hij geene dame was, en
dat hij, juist even uit Kanada gekomen, niet gezind was,
zoo onmiddellijk daarheen terug te keeren, waarop dan ook
de zeebonk vertrok, om zijne nasporingen elders voort te
zetten.
Iiet sloeg middernacht, toen ASUTOn zich te bed begaf.
Omstreeks ten twee ure werd bij wakker, bespeurde eene
aENoELw. 1842. no. 7.Aa
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aandoening van hitte, en verbeeldde zich de koorts te heb
dit onaangenaam gevoel te lenigen, dacht hij aan-ben.Om
ALICE B E R B E R T. Dit middel bleek echter slecht gekozen te
zijn, want de hitte, die hij ontwaard had, werd gedurig
sterker; weldra overviel hem eene benaauwdheid, alsof hij
stikken moest, en hij meende een' scherpen reuk, als van
brandend hout, te bespeuren. Zijne kamer was een dier
ongevallige herbergs- slaapvertrekken, die onder liet toevoor
woonkamer staan, welke, even als eene-zigtvancoe
Spaansche duenna, er niemand binnenlaat, die niet eerst
door derzelver deur getreden is. lJ z x R x schoot haastig zijn'
nachtjapon aan, en trad in de woonkamer; hier werd de
brandlucht nog sterker; hij hoorde een sterk geknap en geknetter, dat niet geschikt was om hem meer gerustheid in
te boezemen; derhalve opende hij de kamerdeur. Geheel de
bovengang was vol van dikken walm en rook, terwijl van
den kant, waar de trap was, een roodachtig schijnsel hem
te gemoet flikkerde. Een oogenblik daarna toonde hevig
geklop op de buitendeur, het gaan der schellen en het geroep van: brand! brand! dat de menschen op straat het gevaar bemerkt hadden. Bij zag, gelijk het bij dergelijke
omstandigheden gewoonlijk gebeurt, mans en vrouwen van
alom half naakt te voorschijn snellen en alle deuren van het
huis geopend worden, even als wilde men opzettelijk, door
togt, aan het vuur toevoer van versehe lucht verschaffen.
liet roepen en schreeuwen, het klagen en jammeren, en
daaronder het gedruisch der voortwoedende vlammen, waren zoo erg, (lat men gevaar liep gehoor en tegenwoordig
geest te verliezen.
-heidvan
ASRTON dacht een oogenblik aan zijnen mantelzak, en
verwonderde zich over de afwezigheid van zijn' bediende;
toen hij echter aan eenen stroom van menschen, die door
het vuur den trap werden afgedreven, bemerkte, dat er
geen tijd meer te verliezen was, snelde hij een' zijtrap af,
en was in eene of twee minuten op straat. Middelerwijl waren de brandspuiten aangekomen; eene ontzettende menigte
menschen had zich verzameld; de verschrikte bewoners van
liet logement drongen naar buiten. Midden onder hen bemerkte AsuTOIV een jong meisje, hetwelk de handen wrong
en uitriep . »0, mijne arme, mijne arme juffer!"
.Waar is zij, meisje?" vroeg de jonge officier.
- Op No. 12," zei het meisje; ,haar slaapvertrek ligt ach-
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ter de woonkamer; zeker zal zij liet gedruisch niet gehoord

hebben."
. Daar is zij, geloof ik," riep een der omstanders ; » daar !"
ASIITOY zag op naar het huis, uit welks benedenvensters
thans de vlammen naar buiten sloegen. Aan het raam naast
dat zijner eigene kamer zag hij de gedaante eener vrouw in
nachtgewaad.
» Len ladder !" riep hij ; oom Gods wil een ladder! Daar
boven is iemand in doodsgevaar."
Men had geen ladder. bij de hand; AS n T o Iv zag er vruchteloos naar om; eindelijk riep hij : » De achtertrap is van
steen — redding is nog mogelijk."
» 1laar," zei een der logementsknechts, »de bovengang
staat in brand; onderneem het niet; het is onuitvoerlijk.''
Doch HENRY ASIITON snelde voort en het logement binnen. Gelijk de knecht gezegd had, de bovengang stond
reeds in vollen brand, en de vlam sloeg bereids tot voor dc
deur der vertrekken, welke hij bewoond had. Desniettemin drong hij voorwaarts. Eensklaps herinnerde hij zich ,
gezien te hebben, dat in de kamer, waar hij geweest was,
nog cone andere deur uitkwam, welke gemeenschap met de
volgende vertrekken scheen te hebben. Hij wierp zich dus
in die kamer, greep de kruk dezer middeldeur, en, bevindende dat zij gesloten was, schudde hij haar uit al
zijne magt.
»Ik zal opendoen," riep van binnen eene stem, die hens
bekend voorkwam.
De sleutel werd omgedraaid, de deur ging open, en
HENRY ASIITON en ALICE HERBERT stonden tegen elkander over.
D God in den Hemel!" riep hij, haar aan zijn hart drukkende. Zij wilde spreken, maar hij liet haar geen tijd tot

nadere ophelderingen. IJlings snelde hij niet haar terug
naar de buitendeur zijner kamer. Het was te laat; met
Beene mogelijkheid kon men door den gang dringen.
»Gij zijt verloren!" riep hij, haar op nieuw aan zijne
borst drukkende.
»En gij hebt, om mijn leven te redden, het uwe geofferd !"
ZCi ALICE.
» Ten minste heb ik den troost, met u te sterven ," was
ASH r o N's antwoord. » Maar neen 1 zie, men heeft een ladder
Aa '2
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gehaald... zij wordt opgerigt... geliefd meisje, gij zijt
gered!"
Bij voelde, dat ALICE zwaar in zijne armen hing, en,
toen hij op haar nederzag, bemerkte hij, dat zij, door
angst, door de verstikkende hitte, of door zijne laatste
woorden, onmagtig geworden was.
Zóó is het misschien beter," zei hij, en, toen de ladder
opgerigt was, hief hij zijne geliefde buiten het venster, en
besteeg, terwijl hij haar innig aan zijnen boezem drukte,
den gevaarlijken weg, die hem ter redding nog over was.
Beneden heerschte eene angstige stilte. De ladder trilde
onder den dubbelen last; de vlammen sloegen uit het huis
naar buiten en lekten de sporten, welke -hij betrad: maar
bedaard, met vastheid en goed beleid, steeg de jonge soldaat verder af. Immers droeg hij alles, wat hem lief en
waard was, in zijne armen; het was geen oogenblik om te
aarzelen of te vreezen.
Toen eindelijk zijn voet den grond bereikt had, borst een
vreugdekreet uit aller monden, en trof zelfs het oor der nog
half bezwijmde ALICE; doch, eer zij volkomen tot haarzelve gekomen was, bevond zij zich in de net gemeubelde
zijkamer van een fraai koopmanshuis, iets verder in de
straat gelegen.
Des anderen daags ging de St. Laurens naar Quebec onder zeil, welke plaats hij niet bereikte, daar hij, gelijk
mien uit de nieuwspapieren kan gezien hebben, in den vree
orkaan, welke gedurende den zomer van dat jaar-selijkn
op den Oceaan gewoed heeft, met man en muis verging.
Op den dag, echter, toen dit ten ondergang gedoemde schip
de ankers ligtte, zat ALICE naast AsnTON, hand in hand,
in de bedoelde kamer van het Bristolsche koopmanshuis;
en, eer nog eenige maanden verloopen waren, werden de
tranen, welke zij hare geliefde overledenen wijdde, ver
blijde verwachting van jaren der hoogste-dronge
aardsche zaligheid, toen zij den man, dien zij met al den
gloed en de innigheid eener eerste liefde beminde, en dien
zij, zoo de brand in de herberg niet voorgevallen ware,
nimmer zou hebben wedergezien, hare hand aan het trouwaltaar reikte.

DE STELER.
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L en speler ging daaglijks ten disch en ten dans,
De zon zijner vreugd praalde in schittrenden glans,
Het spel was hem gunstig, en, waagde hij veel,
Bij 't wagen was 't winnen voortdurend zijn deel ;
Ilij lachte en hij riep in vervoering steeds uit:
Door niets wordt op aarde mijn voorspoed gestuit!
Daar stond in den nacht, toen hij 'tspeelhuis verliet,
Een bedelaresse; hij merkt haar wel niet,
Maar zij spreekt met bevende stemme hem aan:
»Wees, brave! wees gij met mijn jammer begaan;
Ik smeek om een aalmoes; ach! stil mijn geween;
Slechts lompen bedekken mijn rillende leên."
Ilij werpt haar een geldstuk met drift in de hand;
='t Geluk," zegt hij, , hield aan mijn zijde weêr stand,
En blijft mijn gelukster steeds flonkerend staan,
Dan bied ik, door geld, u mijn bijstand weêr aan;
Kom, vrouw, altijd hier; is mijn geldbeurs voorzien,
Dan zal ik u hulp en verademing biên."
En weêr lokt het spel hem den volgenden dag;
Bij gaat en hij keert even blij als hij plag;
Daar staat weêr de bedelares, en met drift
Reikt hij haar, voortijlend, weêr mildlijk een gift;
En vall' ook haar innige dank hem ten deel: —
De speelzucht ontgloeit en bedwelmt hem geheel.
En eens op een nacht toog hij pijlsnel weêr heen;
Daar stond zij, de schaamle, met snikkend geween;
Fortuin had haar schat weêr den speler geteld ;
Bij keerde beladen met tasschen vol geld;
Doch toornig en norsch graauwt hij de arme nu toe:
a Kwel, wijf, mij niet langer; uw klagt ben ik moê!"
En plotslijk verdween zij ; geen klagt of geen woord
Werd meer van de bedelaresse gehoord;
Schor kraste de nachtuil ; dof klonk van den dom
Het middernachtsuur niet holdreunend gebom;
In 't rond was 't den speler zoo aaklig en naar,
Als werd hij slechts lijken en geesten gewaar.
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Des anderdaags keerde hij weêr naar het spel;
Bij kende fortuin, zoo hij meende, te wèl;
't Geluk had hem nimmer benijd of belaagd;
Dus werden weêr duizenden roekloos gewaagd.
Fortuin keert den rug hem; hij speelt, hij speelt door,
En schatten van zilver en goud gaan te loor!
Nu, raadloos, wanhopig ter deur uitgegaan,
Nu spreekt hem geen bedelaresse meer aan;
Wel was het als klonk hem een stem in het oor:
Verlaat toch het spel en 't bedrieglijke spoor!
0! Zaagt gij, vaak d' arme in zijn lijden en druk,
Ras wijkt ook van u 't onbestendig geluk.
De dag breekt weêr aan, en zijn speelzucht ontbrandt;
Wis speelt hem fortuin dabble winst in de hand;
Hij hoort naar vermaning noch waarschuwend woord,
Maar speelt met fel brandenden ijver steeds voort;
Verdubbeld wordt de inzet, niets dat hem weerhoudt,
Maar, weg is weêr 't zilver en weg weêr het goud!
Nu tast hij met roofzieke hand naar het geld,
Door weêuwen en weezen vertrouwd hem geteld.
Wat raakt hem geweten, wat deugd en wat eer!
Hij lacht met vertrouwen en schattenbeheer;
't Wordt alles gewaagd en ten offer gebragt,
Als proef, waar hij uitkomst voor't laatst nog van wacht.
Verdobbeld is ras ook dat heilige goed;
Hij lastert deli Hemel, en, raadloos, verwoed,
Verwenscht hij zichzelven en vloekt zijn bestaan ;
Hij blikt nog de lagchende spelers eens aan;
Bespot en verguisd door de brassende bent,
Verlaat hij al razend het speelhuis in 't end.
Na doolt hij verwilderd in 't holst van den nacht,
Iloor angst en vertwijfling tot wanhoop gebragt;
Hij ijlt naar den oever van 't bruisende meer;
Hij blikt en hij peinst, hij schouwt rond en peinst weêr;
De Furiën staan, waar hij doolt langs de kolk,
En martlen hem, dreigend met geesel en dolk.
Verloren is alles! geen lichtstraal blinkt door!
Bang klinkt hem het ruischen der golven in 't oor,
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't Geloei van den storm in den aakligen stond,
't Meldt alles hem dood en verwoesting in 't rond ;
Hij peinst, en hij blikt in 't geopende graf,
En stort, zich vervloekend, van d'oeverkant af.
Nu strekt hij stuiptrekkend de handen vooruit;
Niets hoort hij, dan 't bonzen van 't golfslaggeluid ;
Daar voelt hij op eens zich gesleurd met geweld,
En waant zich in de armen des doods reeds gekneld;
Maar, God! wie, staat helpend, menschlievend hem bij ?
De bedelaresse, geen ander dan zij!
Naar het Hoogduitseli
van PASSY.

J. VAN R A R D E E W IJ K, R

z.

BIJZONDERE GENEGENHEID VAN TIET LONDENSCIIE GRAAUW VOOR DE
NALATENSCHAP VAN VREKKEN.

O

nder de hartstogtelijke geneigdheden van het Londensche,
en wel over liet algemeen van het Engelsehe graauw, behoort ook de minder bekende, maar opmerkelijke drift, om
iets uit de nalatenschap van den een' of anderen overleden
zoogenaamden miser, dat is vrek, vooral deszelfs kleedingstukken of huisraad, aan te koopen, in gevalle hij namelijk,
hetgeen van zelf spreekt, bekend staat een groot vermogen
achtergelaten te hebben. Het Londensche gemeen handelt
hierin op de door velerlei vroegere en latere voorbeelden
gewettigde onderstelling, dat in deze of gene oude pantoffel
of andere dergelijke prullen een rolletje souvereinen of een
pakket banknoten verborgen mag zijn; en zoo ontstaat bij
dergelijke boedelveilingen een letterlijke wedstrijd om iets
van die dingen te bekomen, zoodat menige gescheurde ílanellen hemdrok tegen eenen prijs verkocht wordt, waarvoor
men zich gemakkelijk een dozijn nieuwe had kunnen aan
Een schouwspel van dien aard heeft onlangs te-schafen.
Londen de verkooping der goederen van eenen afgeleefden
gierigaard, met name S M ITH, geleverd. De aandrang van
het gepeupel naar het armoedige steegje, waar hij gewoond
had, was zoo groot, dat de policie in de zaak tusschenbeiden
komen moest. Eenige oude gebedenboeken en andere geschriften, die met elkander naauwelijks ettelijke stuivers
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waard waren, werden tot overmatige prijzen opgejaagd, omdat de koopers er met zekerheid op meenden te kunnen rekenen, dat zij tusschen de bladen of in den band honderden
en duizenden aan banknoten verborgen zouden vinden. —
Deze vrek , die een aanmerkelijk aantal huizen naliet, welke
hij zelf in onderscheidene wijken der stad Londen had doen
bouwen, en die daarenboven een ontzettend vermogen in
geld en effecten bezat, maakte nog kort vóór zijnen dood
alle klein ijzerwerk, bij voorbeeld aan deuren, vensters enz.,
hetwelk zijne talrijke nieuwe timmeraadjen vereischten, met
eigene handen, en leefde daarbij van het grofste brood, van
Hijen en ander even onkostbaar voedsel. Met de anecdoten,
die van zijne alles te boven gaande gierigheid in omloop zijn,
zou men een boekdeel kunnen vullen. Een beruchte Londensche vrek van vroeger' tijd, ELWES geheeten, van wien
in die stad nog vele sprookjes verteld worden, moet met hem
op verre na niet te vergelijken geweest zijn.

ROLLEN WISSE L.

Men weet, hoe te Parijs (misschien ook elders ?) gehuurde
toejuichers en uitfluiters der tooneelstukken gevonden worden.
Dit gaf onlangs in een' der schouwburgen dier hoofdstad,
aanleiding tot het volgende kluchtige voorval. Twee dier
heeren, die reeds uren lang om 't zeerst gearbeid hadden,
om hunne zoo belangelooze meening in regtstreeks tegenover
geest te kennen te geven, waren beide - de een-gestldn
door het woedend applaudisseren, de ander door het onophoudelijk siflleren — zoo vermoeid, dat zij hunne taak niet
langer konden volhouden. Op het punt om die te moeten
opgeven, kreeg de claqueur eenen heerlijken inval. • Confrater," zei hij tegen zijnen antagonist, • hoor eens, ik kan
niet meer klappen; zie slechts, hoe mijne handen gezwollen
zijn! Gij daarentegen zijt geheel buiten adem. Laat ons
dus van rol wisselen. Gij klapt voor mij, en ik fluit voor u.
Men verliest er niets bij, want ik vervang u en gij mij."
Bereidwillig werd de voorslag aangenomen, en bijval en
afkeuring lieten zich met vernieuwde kracht in de zaal
vernemen.

ME N G E L W E R K.
WELKE IS DE REDEN, WAAROM DE DICHTKUNST , ONDER
ONZE LANDGENOOTEN , VOOR HET TEGENWOORDIGE ,
MINDER ALGEM.EENEN BIJVAL SCHIJNT TE VINDEN, DAN IN VROEGERE TIJDPERKEN?

D e vraag, aan het hoofd van dit betoog geplaatst, zal
welligt sommigen vreemd en wonderspreukig klinken , of
als ongepast en van genoegzamen grond ontbloot beschouwd
worden. De een wijst ons daarbij op de gedurig voorkomen e aankondigingen in de dagbladen van de uitgave van
dichtbundels of andere poëtische werken van meerderen of
minderen omvang; een tweede op menigen herdruk van
dit of dat algemeen geacht dichtstuk; terwijl een derde ons
doet stilstaan bij een beduidend aantal dusgenoemde kleine
editiën van den arbeid eens beroemden zangers, als wilde
men, door al die aanwijzingen, de stelling, die in dc ge
vraag ligt opgesloten , al aanstonds logenstraffen.-dane
Daarbij wijst men ons tevens op de lange reeks van letterkundige vereen-igingen in Nederland, en op de menigte
van dichtstukken en poëtische bijdragen , die bij elk der-zelve , gedurende de winterbijeenkomsten , worden voor
jaarboekjes en Muzenälmanak; en, terwijl-gelzn;op
men over onze vermeende onkunde medelijdend of wel spottend de schouders ophaalt, vraagt men ons naar het bewijs
der stelling: » dat de Dichtkunst onder onze landgenooten ,
voor het tegenwoordige, minder algemeenen bijval zoude
vinden, dan in vroegere tijdperken." Wij hebben ons op
deze vraag, en de krachtige wederspraak, die dezelve
schijnt uit te lokken, voorbereid , en konden ons daarop
voorbereiden, vermits al het gezegde aan ons evenzeer als
aan onze tegensprekers bekend is. Zij vertoonden ons ,
als 't ware, Bene schoonbcwcrkte medaille, maar lieten
ons dezelve slechts van ééne zijde beschouwen. Het zij
ons bescheidenlijk vergund den penning om te keeren, cas
MENGELW. 1842, NO, S.
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ook de andere of keerzijde te beschouwen ; en, terwijl wij
dit bewerkstelligen, merken wij in het voorbijgaan op, dat
wij geenszins ontkennen , dat de Dichtkunst in onze dagen
beoefend wordt, of bij onze landgenooten bijval vindt,
maar alleen blijven beweren, dat die bijval niet zoo groot
is als in vroegere tijdperken ; vooral niet in de dagen , die
de herleving onzer Letterkunde en Dichtkunst , in de zeventiende eeuw, zijn opgevolgd. Wij zijn hiervoor het
bewijs schuldig, en zijn bereid het te geven.
Het is cone bekende daadzaak, die wel van den minderen bijval der natie voor de dichterlijke voortbrengselen van
onzen leeftijd getuigt, dat de uitgevers in onze dagen zich
huiverig betoonen, om eenig poëtisch werk van eenigen
omvang voor hunne rekening ter perse te leggen. Stukjes
van den dag, en die oenen bekenden en beroemden naam
op den titel voeren , mogen hierop eene geringe uitzonde
maken; maar waar ziet men thans uitgaven verschij--ring
nen , die met die der zeventiende, ja met sommige der
achttiende eeuw kunnen vergeleken worden? Wij ontkennen niet, dat enkelen onder onze groote en beroemde vaderlandsche zangers geenszins angstig naar Benen uitgever
behoeven om te zien, ja dat van een enkel werk somtijds
een herdruk in het licht kwam; maar mogen zulke uitzon
vergeleken worden met die verschillende uitga -dering
herdrukken van vroegere dagen ? Destijds voorzagen-ven
de uitgevers zich, bij de Regering, van een Privilegie ter
uitgave van beduidende werken , tot afschrik van nadruk
maar waar is de boekhandelaar in onzen leeftijd , die-kers;
voor nadruk van eenig dichterlijk werk schromen, zal ? Wie,
om niet van levenden te spreken , was als Dichter meer
algemeen bekend, bewonderd en beroemd, dan BILDE RD J i; en echter, waar bestaan de verschillende uitgaven
of herdrukken van zijnen arbeid? terwijl het mocijelijk
zoude wezen stellig te bepalen, hoe vele verschillende uit
herdrukken en nadrukken er van dc dichtwerken-gaven,
van HOOFT en ON DEL inzonderheid van CATS, zijn in
't licht verschenen. En beziet men die uitgaven van nabij ,
welk een verschil ontwaren wij dan tusschen Let toen er_.
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thans in de wijze van uitvoering! Thans, en dat nog bij
lange na niet altijd, is eene titelgravure, in koper of op
steen, het eenige sieraad van het dichtwerk, en destijds
zag men bijna geen dichtbundel zonder een groot aantal
prentverbeeldingen. Begeert thans een dichter zijn werk
met vignetten of kunstplaten op te sieren, hij is verpligt de
kosten daartoe voor eigene rekening te nemen , of wel den
uitgever te veroorloven, dat deze zich, voor zijne uitschot
schadeloos stelle.-tendorvlpigntekjs
In de vorige tijdperken kende men zulke hulpmiddelen niet,
en was het geheel onnoodig, zich van dezelve te bedienen; en de uitgever van de folio- editie van CATS, met al
de platen, koesterde gewis minder vrees voor het welslagen
zijner onderneming, dan de tegenwoordige boekhandelaar
gevoelt, wie» de uitgave van eenen enkelen bundel verzen,
van een gesteendrukt titelvignet voorzien , wordt opgedragen. Heeft men niet in onzen tijd beproefd, om, door
middel van inteekening en bij wijze van afleveringen in
cahiers, eene nieuwe quarto-.editie der werken van CATS,
met steendrukplaten, te geven, en heeft men, tot op ze
hoogte gekomen, niet van deze onderneming moeten-ker
afzien ? en strekt dit verschijnsel , met zoo vele daarmede
strijdige ervaringen van vroegere dagen vergeleken, niet
ten bewijze, dat de poëzij bij het thans levend geslacht
minder bijval vindt, dan bij onze voorvaderen?
Wil men nog `eenen grond voor onze stelling , wij ontleenen dezelve uit onze dusgenoemde Leesgezelschappen ,
in grooten getale in ons vaderland aanwezig, en waaronder
er vele worden gevonden, die de lektuur van dichterlijke
werken in hunnen bijzonderen kring hebben buitengesloten.
Dit verschijnsel heeft men in de laatstverloopene jaren beginnen waar te nemen ; en vermits het bestaan dezer gezelschappen op den boekhandel voordeelig invloeit , zoo
kan men het uitsluiten van poëtische voortbrengsels als cone
bijkomende oorzaak beschouwen, waarom de uitgevers
geene bijzondere opgewektheid betoonen voor het ter perso
leggen van dichtwerken.
Is men eenigzins bekend met dezen toestand van zaken ,
Bb 2
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op waarheid en ervaring gegrond, en daarbij onbevooroordeeld, dan zal men moeten toestemmen, dat de vader
voor het tegenwoordige, minder algemee--landschepoëzij,
nen bijval vindt bij onze landgenooten, dan in vroegere
tijdperken, en men zal, het ontijdig noch ongepast keu
dat wij de reden daarvan pogen op te sporen en aan-ren,
te wijzen. Onze volgende beschouwingen wenschen wij
hiertoe dienstbaar te maken, en , ten einde wij daarbij
niet op gewaagde vooronderstellingen , maar op vaste grond
ons gevoelen mogen vestigen, zal het noodig zijn-slagen,
de geschiedenis te raadplegen.
De zeventiende eeuw was voor Nederland, in menig
opzigt , een tijdvak van roem en glorie, en voor Letterkunde en Dichtkunst was de middeleeuwsehe nacht voor
HUYGENS, HOOFT, VONDEL, CATS en an--bijgean:
der puikdichters deden hunne liederen hooren aan eene
natie, die in de berijmde geschiedenissen van STOKE en
M AERL_ANT, of de Spelen van Sinne der Rederijkers,
weinig behagelijks vinden kon; was het wonder, dat, bij
het aanbreken van een' zoo schoonen dag, zich een geheel
volk in de verlichtende en koesterende stralen van het rij
licht verheugde? KOORNHERT en sriEGHEL had- -zend
den, als taalopbouwers,' den grond gelegd, waarop de
zucht voor Letterkunde en Poëzij welig ontkiemde; het
nationaal Tooneel werd gevestigd, en de Treurspelen van
HOO FT en VO NDE L vervingen de duistere en langwijlige
mysteriën van vroegeren tijd; CATS werd, als Zededichter,
de zanger des volks, en zijne zoetvlocijende gedichten wer den het huis- en handboek der natie; naast den Bijbel in
hooge giere gehouden , en van de ouders op de kinderen ,
als eene zedelijke nalatenschap, vermaakt. Regenten en
aanzienlijken des volks, zoo wel als geleerden en letterkundigen , huldigden de verdiensten en begaafdheden der dicht ers, die den roem des vaderlands en de glorie der vader
helden bezongen; terwijl de godsdienstige zin der-landsche
Vaderen voedsel vond in de stichtelijke liederen en harp Zangen, die de aloude referijnen geheel deden vergeten.
De jeugdige Saat , van Spanjes boei ontslagen , te land en
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ter zee en in Oost en West zegepralende , vertoonde , in
den bloei der Schilder- en Dichtkunst, het evenbeeld der
eeuw van DE MEDICIS, AUGUSTUS en PERICLES, en het
kon die beide , onder zulke gunstige omstandigheden , niet
aan krachtdadigen voorstand en aanmoediging ontbreken.
Maar die schoone dag zonk in den aanvang der achttiende eeuw, allengskens ter kimme, en de weleer zoo
glansrijke zon der Dichtkunst ging in mist en neveldampen
schuil. Wel bleven de werken der eerste meesters in de
handen der natie, maar het vuur der poëzij scheen in den
boezem van hare beoefenaren uitgedoofd. De moedige
Pegasus, die zich weleer zoo edel, vrolijk en vrij door
veld en dal en over heuvel en duintop bewoog, werd op
stal gezet, of, indien men den vluggen klepper het genot
der buitenlucht vergunde , dan sloeg men hem in een gladgeslepen gareel van maat en rijmklanken , die wel het oor
vermogten te streelen, maar het hart koud lieten. Dc
schoone , vrije en edele Dichtkunst werd , door den .Areopagus der Kunstgenootschappen , tot eene soort van ambacht vernederd, en het vleijend gelegenheidsvers werd
soms met een of meer dukaten betaald! 't Is waar, er
bestonden in dezen uitzonderingen;maar wee. den zanger,
die de wetten en besluiten der Mecenen en Aristarchen
durfde versmaden en zichzelven een spoor koos en baande !
Veroordeeling en verkettering werd zijn lot.
Zoodanig was de toestand der poëzij tot op de helft der
vorige eeuw, waarin zij , van haren grootschen oorsprong
verbasterd, tot onbeduidende rijmelarij verviel. Intusschen
was men elders voorwaarts gegaan: Frankr ij k had meester
geleverd, en de schoone eeuw voor Letteren en-stuken
Dichtkunst was in Duitschland aangebroken. De daar
doorgeblonken dag schoot ook op Nederland zijne stralen ,
en de duisternis begon te verdwijnen: VAN EFFEN, LU BLINK en KANTE LAAR verrijkten onze Letterkunde, --,

VAN ALPHEN, DE KRUYFF, BELLAMY, NIEUWLAND,

de Poëzij. Hunne gedichten ver
een nieuw leven openbaarde zich bij de natie;-schen,
de oude, door de Kunstgenootschappen veroordeelde , mecs-
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ters werden bij hunnen welverworven roem gehandhaafd ,
en een nieuw tijdvak brak aan, waarin de glorie der zeventiende eeuw als bij vernieuwing straalde. De natie gevoelde, wat de Dichtkunst is en vermag, en de poëtische
werken van dat tijdvak werden gretig gelezen ; van het Graf
en de Ouderdom van F E I T n werden achttienhonderd afdrukken verkocht; en dit was wel een sprekend bewijs van
de hooge belangstelling onzer landgenooten, die in zulke
kunstgewrochten bevrediging zochten voor verstand en hapt,
voor gevoel en verbeelding beide.
Zietdaar eene beknopte geschiedenis der vaderlandsche
Dichtkunst tot op het einde der vorige eeuw! De korte
herinnering daaraan is noodzakelijk, zullen wij den tegen
toestand der Poëzij, of liever de mate, waarop-wordigen
zij door onze landgenooten in onze dagen geschat wordt,
met genoegzame kennis van zaken overwegen, zonder ons
daarbij door vooroordeel of partijdigheid te laten besturen.
Want, aangezien het buiten kijf is, dat de voortbrengselen
der vaderlandsche Muze minder algemeenen bijval dan
vroeger, b. v. nog vóór dertig, veertig jaren, ondervinden, zoo is het duidelijk, dat daarvoor bijzondere oor
moeten bestaan , wier opgave wij thans wenschten te-zaken
beproeven.
Eene eerste oorzaak meenen wij te vinden in de meerdere bekendheid onzer tijdgenooten met vreemde talen , dan
die aan het voorgeslacht mogt te beurt vallen. Er zijn
thans weinig lieden uit den beschaafden stand, in do kennis
der Fransche , Hoogduitsche en Engelsehe talen onbedreven; en hoe groot is het aantal van hen, die de werken
van Franschen, Duitschers en Britten in de oorspronkelijke taal hebben gelezen; dit was bij het voorgeslacht
geenszins het geval, en hetzelve kon alleen in dichterlijke
werken in de moedertaal geschreven bevrediging zoeken en
vinden. En let men nu op den grooten overvloed van
poëtische voortbrengselen , die onze genoemde naburen opleveren, dan is het niet vreemd, dat daardoor iets ontstaat, hetwelk men in den handel gewoon is concurrentie
te noemen. In allen gevalle is het waarheid, dat daardoor
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de aftrek van inheemsche producten niet kan bevorderd
worden.
Eene tweede oorzaak is gelegen in den trek naar het
vreemde, waarbij welligt zekere modezucht hare uitspraken
laat gelden. Engeland, Duitschland en Frankrijk huldigen hunne tegenwoordige Puikdichters , en van derzelvcr
werken verschijnt herdruk op herdruk. Is het wonder,
dat dit den lust opwekt, om die hoogvereerde werken te
kennen? en vereenigt zich hiermede de zucht, om met die
kennis in gezelschap.pelijken kring te pralen, is het dan
wel vreemd, wanneer men aan de kennis van B YRO N of
LAMARTiNE boven den bekenden landgenoot de voorkeuze
geeft? De smaak voor Dichtkunst is wel geenszins ver
maar men drenkt zich aan van elders afgeleide-minder,
bronnen, en gaat den inlandschen stroom voorbij. In
menige boekverzameling vindt men buitenlandsche dicht
terwijl die van den landgenoot geene plaats kun--werkn,
nen verwerven. Het vreemde bekoort doorgaans meer dan
het bekende , en menigeen weet u meer van den Simplon
dan van Arnhems bekoorlijken omtrek te verhalen; men
kent Milaan en Venetië , maar heeft Middelburg en Vlissingen nimmer bezocht; men zal een vers van VICTOR
HUGO van buiten kennen, zonder te weten, hoe heerlijk
NIEUWLAND den Orion bezong. Dat was anders bij onze
vaders en moeders, grootvaders en grootmoeders van vóór
veertig , vijftig jaren. Zij kenden het vreemde en den
vreemdeling niet, of slechts bij name, en voor hen waren
inlandsche werken alleen toegankelijk; thans is dat alles
veranderd en omgekeerd , en ziet zich de vreemdeling naast,
vaak boven, den inboorling verheven.
Als eene derde oorzaak noemen wij de meer algemeene
beoefening der poëzij in onze dagen, in vergelijking met
vroegere tijdperken. Hoe verbazend is toch, in de laatste
jaren, het getal van dichters en verzenmakers niet toegenomen! Voorheen was een dichter meer iets zeldzaams;
heden ten dage baart zijn optreden in ons midden niet de
minste verwondering. Voorheen had dat zeldzame den
veelvermogenden prikkel der nieuwheid; thans hecht men
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minder op hetgeen gewoon, ja schier alledaagsch is ge^t'orden. Voorheen zag men de uitgave van eenig dichtwerk
met belangstelling te gemoet; thans neemt men de aankon
daarvan aan voor berigt, ten ware de dichter oenen-dign
reeds beroemden naam mogt voeren. Het verschijnsel is
niet vreemd :- wat men zelden geniet , wekt de begeerte
op; wat men te eiken dage kan verkrijgen, voert ligt tot
eene zekere mate van onverschilligheid. De instelling van

een groot aantal letterkundige vereenigingen en voorlezingen verergert de bestaande kwaal: X. heeft zijn dichtstuk
hier en daar en elders voorgedragen , (iets, dat men vroeger niet kende , en althans niet algemeen was) men heeft
het eens of tweemalen gehoord; en waarom het zich nu
aangeschaft, wanneer het in druk verschijnt? Men kan
niet alles koopen! en ligt krijgt men het in het leesgezelschap! Zoo spreekt en zoo handelt men. En inderdaad
het kan niet ontkend worden, dat er, in verhouding tot
den vroegeren tijd, in de dichterlijke wereld eene overproductie plaats heeft, die de belangneming moet verminderen.
Na al het opgemerkte kan het, ten vierde, onze aandacht niet ontgaan, dat onze vaderlandsche Dichtkunst
vroeger geheel instemde met het Nederlandsche volkskarakter ; iets , hetwelk wij , over het algemeen , niet zoo
geheel en volkomen van onze thans aan de orde zijnde
poëzij zouden durven beweren. Wij willen, wel is waar,
al de Dichters der zeventiende en achttiende eeuw niet met
den naam van Volksdichters bestempelen; maar hunne
liederen waren toch uitsluitend voor Nederland bestemd ,
en gegrond op onze zeden, gewoonten, denkwijze, begrippen , in één woord, op den aard en de natuur van
ons volksbestaan en karakter in eenen zedelijken en godsdienstigen zin. In die liederen vond de natie zichzelve ,
als in eenen spiegel, voorgesteld , met al hare deugden en
gebreken , en daaruit laat zich de bijval verklaren , die
aan den dichterlijken arbeid dier tijdperken zoo ruimschoots
te beurt viel. Maar dragen ook al de dichterlijke voort
laatste dertig jaren dit cigendommelijk ka--brcngseld
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rakter ? Zijn zij, over het algemeen , voor het volk, als
zoodanig, geschikt? Men vergunne ons, hieraan, bescheidenlijk , te twijfelen. Zoo wel de groote wereldgebeurtenissen , in de laatstvoorgaande halve eeuw voorgevallen , als de beoefening der vreemde Letterkunde en Poëzij, hebben, hier en daar, en bij sommigen onder onze
Dichters, eene wijziging en verandering van begrippen en
voorstellingen , denkbeelden en gevoelens te weeg gebragt,
die met ons degelijk volkskarakter niet altijd Benen gelijken tred houden ; en dat er wel eens vreemd vuur op onze
vaderlandsche altaren ontstoken is, zouden wij niet durven
tegenspreken. Intusschen is ook een deel der natie, bier
en elders, veranderd, en bij dit gedeelte heeft de nieuwe
dichtschool welligt oenigen bijval ingfoogst; maar het gros
des volks is meer onveranderd gebleven , en bij hetzelve
vinden de nieuwere begrippen geenszins algemeen ingang.
Dan, er is meer. Behalve in de veranderde voorstelling
van zaken en denkbeelden, die aan het voorgeslacht altijd
welkom, belangrijk en dierbaar waren, en die, de tijden
door, met het eigendommelijk karakter des volks in liet
naauwste verband stonden , heeft men ook in de vormen
Bene geheele verandering ingevoerd ; immers die kunstvoortbrengselen , welke geheel of ten deele naar buiten
modellen vervaardigd zijn, dragen daarvan de-landsche
kenmerken in een' gezwollen toon en stijl en eene duister
uitdrukking, weinig overeenkomende met die be--heidvan
vallige eenvoudigheid , welke het kenmerk is van het ware
en schoone, en waardoor de lezer zich steeds genoodzaakt
vindt, om naar de eigenlijke meening des dichters te
raden.
Wij beleven tevens tenen tijd, waarbij , vooral in de
Fransche literatuur en de poëzij van den dag, alles aan de
zucht om effect te doen wordt opgeofferd. Romans en
Tooneelstukken bevatten niet zelden voorstellingen , waarvan het hart terugbeeft, en waarbij, met levendige treken , de afgrond wordt afgemaald, waartoe de onzedelijkste
hartstogten en driften den mensch kunnen doen wegzinken.
Ook hier te lande vinden zulke producten , in proza en
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poëzij, niet dan te veel lezers en bewonderaars onder de
zoodanigen , die gedurig nieuwe en nog sterkere prikkels
voor een overdreven gevoel en eene opgewondene verbeelding behoeven. Zulke lezers vinden echter, in het meer
onzer poëtische voortbrengselen , het buitensporige-derl
der Fransch - romantische school van onze dagen niet terug, en zij klagen over het prozaische onzer dichtkunst;
of verschijnt er, n}I of dan, een gedicht, eenigzins op de
bedoelde leest geschoeid, dan wekt dit de afkeuring van
hen, die in de schildering van uitheemsche horreurs en
schandtooneelen geen behagen scheppen. De slotsom is,
dat de vaderlandsche zanger voor den een' te weinig, voor
den ander' te veel zich voegt, schikt en plooit naar den
smaak van wufte vreemdelingen; en dat daardoor eigene
voortbrengsels minder bijval vinden , zal wel geen opzette
-lijk
betoog behoeven.
Het is zoo, onze vroegere en vooral onze latere dichters
waren geene vreemdelingen in de buitenlandsche literatuur;
maar zij gebruikten hunne kennis meer tot een middel van
studie, dan dat zij dezelve dienstbaar maakten aan de
zucht, om den vreemdeling te volgen , en zij bepaalden
zich daarbij tot het klassieke en bij al wat de buitenlander
groot en schoon had weten daar te stellen. Men werkte
in den geest der beste meesters, zonder hen slaafs na te
volgen , en daardoor bleven nationaliteit en zelfstandigheid
bewaard; thans begeeft men zich, hier en elders, aan het
kopiéren', en nationaliteit en zelfstandigheid gaan verloren.
De Fransch-romantische school, met al hare absurditeiten,
heeft echter nog de treurige verdienste, dat zij ons dc
Fransche zeden naar waarheid afmaalt ; maar de meeste
dier schilderijen zijn , den Hemel zij dank! op onzen landaard niet van toepassing , en zelfs geheel strijdig met het
doorgaand karakter en de zeden der natie, als waarbij zedelijkheid en godsdienstige zin op prijs geschat worden;
zulke producten zijn alzoo bij ons niet te huis, en vinden,
over het algemeen, dien bijval niet, die aan dezelve elders
te beurt valt. Al wat in dit genre nu en dan vervaardigd
is , werd dan ook geenszins met bijzondere belangstelling
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ontvangen, en de tegenzin, dien men deswege blijken liet,
werd hier en elders zigtbaar omtrent andere poëtische
voortbrengselen en de Dichtkunst in het geheel.
Bij de opgenoemde oorzaken kunnen wij nog, ten slotte,
eene algemeene oorzaak voegen , die haren grondslag ontleent uit de bekende opmerking, dat men óok in het gebied van letteren en kunsten cone gedurige afwisseling van
denkbeelden en begrippen pleegt waar te nemen. Hoe
weinig algemeene belangstelling b. v. viel de Toonkunst ,
in ons vaderland, vóór dertig, veertig jaren te beurt, en
met hoeveel geestdrift wordt hare beoefening niet in onze
dagen bevorderd! Maar wat strekt ons ten waarborg, dat
er geen tijd kan komen , waarin die geestdrift door mindere
belangstelling zal worden opgevolgd ? Nu eens valt de algemeene smaak des volks op dit, dan weder op iets anders, al naarmate de geest des tijds of bijzondere gebeurtenissen en voorbijgaande omstandigheden medewerken , om
den vloed of ebbe der publieke opinie te regelen. In het
laatste derde gedeelte der verloopene eeuw opende zich
een nieuw tijdvak in de geschiedenis der vaderlandsche poëzij , en het was geen wonder , dat al wat dat tijdvak opleverde de algemeene belangstelling gaande maakte. In het
begin der negentiende eeuw hadden staatkundige gebeurtenissen eenen in het oog loopenden invloed op de Dichtkunst, en de vaderlandsche zangen, die, in dagen van
onrust en onderdrukking, zoo welkom waren voor het
hart van den echten Nederlander, vonden overal een toegenegen oor; maar in deze dagen is alles van gedaante
veranderd, en, met uitzondering van den Belgischen opstand en afval , verkeerde het vaderland , gedurende vele
jaren, in een' staat van staatkundige kalmte en rust. Op
de vroegere spanning is een staat van ontspanning gevolgd ,
en de vaderlandsche Dichtkunst heeft, in dc algemeene
schatting, een gedeelte harer belangrijkheid, bij rustiger
tijden, verloren. De Roman, zich, bij vreemden en landgenooten , met de geschiedenis verbindende , heeft een
nieuw en vroeger onbetreden spoor geopend en bij velen
de poëtische uitspanningslektuur vervangen , en dat daar-
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door de poëzij zelve minderen bijval moest vinden dan
weleer, is te duidelijk , dan dat wij zulks zouden behoeven
aan te wijzen.
Wij hebben , naar wij bescheidenlijk vertrouwen, overeenkomstig de waarheid en de ondervinding, de vraag beantwoord, die wij wenschten te onderzoeken; en nu vraagt
men ons welligt wéderkeerig, wat er behoort gedaan te
worden, om de vaderlandsche Dichtkunst in eenen meer
algemeenen bijval bij onze landgenooten te doen deelen ?
Het antwoord op deze vraag kan met weinige woorden
worden gegeven. Onzes inziens , en behoudens beter oor
behoort er minder gedaan dan gelaten te worden,-del,
en onze vaderlandsche Dichters vooral af te zien van het
navolgen van vreemdsoortige poëtische voortbrengsels en
van die toonen , welke geenen wederklank vinden in het
hart van den regtschapen Nederlander. Nationaliteit, oor
zelfstandigheid kenschetsten onze vader -spronkelijhd
tijden door, en deze voortreffelijke-landscheDitku
eigenschappen behooren dezelve te blijven versieren, naauw
vereenigd met eenen zedelijk-godsdienstigen zin, die, den
Hemel zij dank! bij het meerderdeel onzer landgenooten
nog op hoogen prijs gesteld wordt. Immers zijn dichtstukken , waarin die strekking de heerschende is , ook nog in
onze dagen, bij onze natie bestendig welkom ; terwijl menig
product, hetwelk die grondtoonen zeldzaam doet hoorgin,
weinig bijval vindt.
En is liet eene waarheid, dat er in de laatste jaren een
groot aantal, welligt te veel poëtische voortbrengsels zijn in
het licht verschenen , dan is onthouding het beste middel ,
om den kwijnenden lust weder op te wekken. Zoo wèl
naar het ligchaam als naar den geest werkt oververzadiging
altijd nadeelig, en wanneer het genot te dikwerf terug=
keert, houdt het al ras op genot te wezen. De Dichtkunst
zal niets van hare waarde en luister verliezen, wanneer
hare beoefenaren de lier , voor eenigen tijd , laten rusten.
In den jongsten tijd is er wellig meer gedicht omdat men
dichten wilde, dan omdat men dichten moest. Echte poëtische verrukking moet van zelve in het hart des dichters
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ontslaan, en het moet hem eene behoefte worden, om hetgeen hij in zijn binnenste gevoelt in klanken uit te drukken.
Waar die behoefte niet bestaat, dicht men met het hoofd,
maar geenszins met het hart; en vandaar ontstond zoo
menig voortbrengsel, dat het hart koud laat en in hetzelve
geen weêrklank kan vinden.
Heeft de nieuwere tijd veel goeds opgeleverd , het was
omdat dit goede in den geest der oude meesters gedicht
was. Men stelle zich derhalve de klassische Dichters voor
Dogen ; niet om die slaafs te volgen , maar om hunne werken te bestuderen ter vorming van den smaak en opdat ge
verbeelding behoorlijk geleid mogen worden. Er-voeln
zijn er, die dat bestuderen der oude modellen als beneden
zich schijnen te beschouwen , en daaraan Gene zoogenaant
de oorspronkelijkheid niet begeeren op te offeren ; maar
niet zelden hoort men aan de zonderlinge klanken hunner
lier, dat zij vreemdelingen zijn in de eerste beginselen van
waarheid, schoonheid en eenvoudigheid , en vanhier is het,
dat hunne zangen zoo weinig algemeenen bijval vinden.
Men stake derhalve dat offeren op altaren , met eigene
hand of met behulp van anderen opgerigt, en brenge den
wierook , aan de Muze der Dichtkunst gewijd, ten offer op
het eenvoudig altaar,, de eeuwen door , geheiligd aan al
wat waar, goed en schoon is en het altijd zal blijven, te
midden van al de wisselingen, die, door de invloeden van
tijdgeest , volgzucht en wansmaak , mogen ontstaan!
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Door A R A G o.

(G,etrokken uit 's Mans Verhandeling over het Onweder,,
geplaatst in het Annuaire voor het jaar 1838, aan
den Koning der Franschen aangeboden door het
Bureau des Longitudes te Pars.)
liet Bureau des Longitudes te Pars geeft jaarlijks een
werkje uit, waarin, behalve de sterre- , zeevaart- en
staatshuishondkundige tafelen en opgaven, ter wier hekend-
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making hetzelve hoofdzakelijk is ingerigt, van tijd tot tijd
mcar of min belangrijke verhandelingen worden opgenomen; onderwerpen, wel van wetenschappelijken aard,
doch tevens van algemeen belang , op eene ook voor nietgeleerden bevattelijke wijze voorgesteld. Het is de geleerde ARAGO, aan wien, sedert vele jaren, deze taak is
toevertrouwd, en die in het Annuaire voor 1838 Gene
proeve over het Onweder geleverd heeft, welke eenen
schat van belangrijke waarnemingen bevat, en waaruit wij
een hoofdstuk zullen overnemen, hetwelk door wonderspreukig opschrift, naauwkeurigen betoogtrant en treffende
uitkomsten onze aandacht bijzonder boeide en ons der mededeelinge overwaàrdig voorkwam.
Tot beter verstand van dit, stuk zij vooraf aangemerkt ,
dat de Heer AR A G o, na over het onweder in het algemeen, over den aard, de uitwendige kenmerken en de
hoogte den onweêrswolken gehandeld te hebben, de verschillende soorten van lichtende verschijnselen beschouwt,
welke bij onweders waargenomen, en door hem in drie
klassen gerangschikt worden.
In de eerste klasse plaatst hij die soort van licht, hetwelk wij onder den naam van bliksem of bliksemstraal verstaan , en zich als eene zeer dunne, zeer smalle en zeer
scherp geteokende lichtstreep of lichtstraal vertoont, zich
nooit of zeer zelden in regte lijn voortbeweegt, maar doorgaans slangswijze of met zeer scherpe hoeken de lucht
doorklieft.
Onder de tweede klasse begrijpt ARAGO dat lichtend
verschijnsel aan de onweders eigen, hetwelk wij meestal
weërlicht noemen; een licht, dat somtijds alleen de omtrekken der wolken, doch vaak ook derzelver geheele oppervlakte schijnt te verlichten , ja uit haar binnenste schijnt
voort te komen, en zich over onmetelijke gedeelten des
uitspansels verbreidt.
Beide deze soorten van lichtverschijnsels bewegen zich
met Gene groote snelheid, en maken te dezen het onderwerp van het volgend onderzoek uit; terwijl de derde
klasse de vuurballen of vuurklompen bevat, wier bewe-
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ging langzaam genoeg is , om daarvan den duur te kunnen
berekenen.
De geheele verhandeling over het onweder beslaat in liet
.dnnuaire 400 bladzijden, waarvan 12 ingenomen worden
door de beantwoording der vraag: Welke is de during
van een weérlicht of een bliksemstraal van de eerste of
de tweede klasse?
Deze vraag is belangrijker, dan men oppervlakkig wel
denken zoude. De oplossing derzelve , eerst korteling
(vóór weinige jaren) verkregen, steunt op zeer fijn gesponnene redeneringen, welke gedeeltelijk aan een kinderspel
ontleend zijn ; ik bedoel die proefneming , welke iedereen
of'zelve wel gedaan heeft of door anderen heeft zien doen,
en in de daarstelling bestaat van eene onafgebroken streep
of band van licht, door de snelle beweging van een klein
kooltje vuurs. Vooronderstel , namelijk , dat het kooltje
Genen cirkel beschrijft, en dat, om den gehcelen omtrek
daarvan te doorloopen, het niet meer dan één tiende ge
seconde besteedt; alsdan, de proefneming-deltnr
heeft het aangetoond, ziet men eenen omtrek van licht,
waarin het oplettendst oog geene de minste gaping gewaar
wordt. Men zou zeggen, dat de gloeijende kool of vonk
al de punten van den omtrek des cirkels te gelijker tijd
inneemt; en toch is het zeker, dat zij dezelve in haren
loop niet dan het eene na het andere bereikt, en dat er
een tiende gedeelte van cone seconde verloopt tusschen het
tijdstip, dat zij een dier punten verlaat, en het oogenblik,
dat zij hetzelve op nieuw inneemt.
Eene gewigtige gevolgtrekking vloeit uit deze proefneming voort. Zij zal klaarblijkelijk worden indien men
voor een oogenblik eens de aandacht onafgebroken en bepaaldelijk gelieft te vestigen op één enkel punt van den
omtrek, welken de vonk doorloopt, — op het bovenste
bij voorbeeld.
Wanneer zich de vonk in dit bovenste punt bevindt ,
doen de lichtstralen , die er uit voortschieten , haar beeld
in het oog des waarnemers op een zeker deel van het netvlies vallen. Zoodra de vonk draait, moet dit beeld even-
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zeer draaijen , en dit gebeurt werkelijk , dewijl dc vonk
altijd in haren waren stand gezien wordt. I let zoude dus
schijnen als moest het eerst gevormde beeld ter zelfder tijd
worden uitgewischt , als de oorzaak , welke hetzelve deed
ontstaan, zoo al niet verdwenen,, dan toch van plaats veranderd is ; maar verre van daar! de vonk -heeft den tijd ,
Genen geheelen omloop te beschrijven , op hare eerste plaats
terug te komen, en in het oog het beeld van het bovenste
punt des cirkels te hernieuwen, alvorens de gewaarwording, welke haar eerste doorgang door hetzelfde punt deed
ontstaan, geweken is.
De indrukken, welke wij door het zintuig des gezigts
ontvangen , hebben dus eene zekere during. Het menschelijk oog althans is derwijze zamengesteld , dat eene
lichtende gewaarwording niet verdw ij nt, dan een tiende
gedeelte eener seconde na de volkomene verdw ij ning der
oorzaak, welke haar deed ontstaan.
Wij zijn zoo even tot de opmerking gekomen, dat een
straalschietend punt, hetwelk niet meer dan een tiende
eener seconde besteedt om een' geheelen kring te doorloopen , voor ons oog eenen over deszelfs geheelen omtrek
verlichten cirkel zal doen ontstaan.
Het is duidelijk , dat , wanneer twee, drie , tien , honderd straalschietende punten, in regte lijn elkander opvolgende, en tusschen het eerste punt en het middelpunt van
omdraaijing geplaatst, te gelijker tijd met gelijke snelheid
omwentelen, zij twee, drie, tien, honderd verlichte en
gelijkmiddelpuntige omtrekken van cirkels zullen doen ge
worden.
-boren
Eindelijk zal iedereen beseffen , dat, indien die ver
beweegbare punten elkander-schilendtra ,
onmiddellijk opvolgen, — met elkander in aastraking komen , en tevens talrijk genoeg zijn, om, in eenen staat
van rust zich bevindende, eene voortgaande lijn an licht
te vormen tusschen het aanvangspunt en het middelpunt
van omdraaijing, in dat geval de omtrekken, welke zij al
draaijende zullen doen ontstaan , zich onderling ook zullen
raken , en dat de twee , drie , tien , honderd a fzonderlij ke
-
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omtrekken van cirkels der vorige proefneming vervangen
zullen worden door eene cirkelvormige geheel verlichte

oppervlakte.
Men ziet, dat deze proef tot dezelfde uitkomsten leidt
als die, welke wij met op zichzelve staande punten genomen hebben : eene verlichte lijn , om eene harer eindpunten ronddraaijende, brengt eene cirkelvormige oppervlaliíc
van licht voort , wanneer zij in elke harer achtereenvelgende standen terugkeert, alvorens elk der beelden is uitgewischt, die zij gedurende Gene eerste omwenteling in het
oog had voortgebragt ; te weten , wanneer de lijn den ge
omtrek in het tiende deel eener seconde doorloopt.-heln
Laat ons nu, in plaats van eene enkele verlichte beweegbare lijn , er vier vooronderstellen , allen volkomen
gelijk en onderling regthoekig of zoodanig geplaatst, dat zij
den omtrek in vier gelijke deelen verdeelen. De snelheid
van beweging des toestels bij eene geheele omwenteling zal
dan geenszins het tiende deel cener seconde behoeven te
bedragen ; eene viermaal mindere snelheid bij ééne oInwenteling, eene snelheid van vier tiende deelen rener
seconde, zal genoegzaam zijn tot de daarstelling cener cirkelvormige oppervlakte, welke zich evenzeer geheel verlicht zal vertoonen.
Wat toch wordt er inderdaad tot die voortduring van
licht vereischt? Immers dit: dat geen punt des cirkels van
wezenlik licht verstoken blilve langer dan een tiende deel
eener seconde. Blijven wij nu in onze gedachten stilstaan
bij den oogenblik , waarop Gene der lijnen loodregt staat ,
de lijn, welke deze volgt, zal op hare beurt loodregt staan
in het vierde deel des tijds tot eene volkomene omwenteling
benoodigd , in het vierde deel van , ó of in vá seconde;
de derde bewegende lijn zal eveneens na een tiende gedeelte eener seconde de tweede lijn in de loodregte stelling
vervangen, enz. enz. 1Wanneer dus het loodregte beeld
der eerste lijn in het oog begint te verdwijnen , komt de
tweede der vier verlichte regthoekige lijnen van den wentelenden toestel hetzelve vernieuwen; — wanneer het lood regte beeld van deze tweede lijn den eindpaal van deszelfs
Ce
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during bereikt, neemt de derde lijn er de plaats van in; —
de vierde lijn bevindt zich op hare beurt in loodregten
stand op het oogenblik dat het beeld der derde aanving te
wijken; — de eerste lijn, ten slotte, herneemt, na gelijk
tijdsverloop, de stelling, waarin wij haar bij den aanvang
voorondersteld hadden, om door haar licht de loodregie
plaats te vervullen , welke, door het verdwijnen van het
beeld, de vierde lijn duister gelaten zoude hebben.
Ik meen alzoo uitvoerig, al te uitvoerig welligt! betoogd te hebben, hoe vier verlichte regthoekig geplaatste
lijnen , een' cirkel rondom haar snijpunt in ; 6 seconde beschrijvende, den loodregten straal dezes cirkels met een
schijnbaar onafgebroken licht beschijnen. Het zal niemands opmerkzaamheid ontgaan, dat dezelfde redeneringen
evenzeer van toepassing geweest zonden zijn op een' waterpassen of schuinen straal.
De wijze van voortbrenging van verlichte oppervlakten
door de omwenteling van enkele lijnen is dus genoegzaam
ontwikkeld. In 't kort: Eene verlichte lij n brengt sch ij nbaar eene cirkelvormige oppervlakte van licht voort, wanneer z ij zich snel genoeg om een harer eindpunten wentelt, om den geheelen omtrek te beschrijven in een tiende
gedeelte eener seconde t ijds. Dit is eene daadzaak, in
verband staande met de zamenstelling en de gevoeligheid
van het menschelilk oog. De zaak is zoo, doch had anders kunnen zijn: proefnemingen alleen konden de waar
doen kennen.
-heid
(Het vervolg en slot in N°. IX.)

BE ASPEALTTACHE OF DOODS ZEE.

1Vatitre at miracle n'est ce pas tout un at
l'zc;aieers est -il autre chose que miracle
r>ternel et de tous les moments
BE 1,4AART1NE,

D

oyage en Orient.

e denkbeelden van zee en beweging zijn zoo zeer aan elkander verbonden, dat het als een buitengewoon versehijnsel
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beschouwd wordt, wanneer de oppervlakte der zee zoo kalen
en effen is, dat men op haar als zoude kunnen schrijven.
Iiet wekt derhalve te meer verwondering, van eene doode
zee te hooren spreken. En er bestaat inderdaad zoodanig
eene. Tusschen Judea en Arabië strekt zich deze zee ter
lengte van omtrent dertig mijlen uit. Hare oevers schijnen
nog nooit in derzelver omvang omgevaren te zijn. Overal
heeft zij hetzelfde voorkomen; zij schittert door de weerkaatsing der lichtstralen, maar zij mist de beweging, en
men hoort hare golven niet tegen de oevers klotsen. Hare
wateren zijn te veel zamenhangende, om door den wind tot
rollende golven bewogen te worden, en geen helder wit
schuim bruist over de keijen van het strand. Te midden
eener doodsche natuur rust als 't ware eene doode zee.
Grootsche maar schrikwekkende herinneringen zijn tevens
met haar ontstaan en hare uitbreiding verknocht. Hoe vele
eeuwen, sedert de verschrikkelijke gebeurtenis plaats had,
ook voorbijgegaan zijn, nu nog verwekt zij eenen ontroeren den indruk. Een der laatste reizigers, BAPTISTIN PoeJooLAT, geeft hiervan deze getuigenis:
Men kan het gevoel van ontroering niet van zich afweren
bij het zien van dit doodsch en treurig meer. Het heeft de
steden Gomorrha, Sodom, Zeboïm en Adama, welke voor
God vervloekt waren, verslonden. Het nageslacht zal bij
dit gezigt vragen: waarom heeft de Heer dezen lande alzoo
gedaan ? wat is de ontstekinge dezes grooten toorns ? (Deur.
XXIX.) En het antwoord zal wezen: Het geroep van de
ongeregtigheden van Sodom en Gomorrha was ten top geklommen, en a E a o V A a liet eenen zwavel- en vuurregen vallen ; zoo werd het vruchtbare dal Siddim in eene akelige
woestenij veranderd.
Een meer, door zoo vele eeuwen heen als zulk een gedenkteeken in de natuur overgebleven, trekt voorwaar de
aandacht van elk, die in de gelegenheid is het te kunnen
nabij komen; al is deszelfs voorkomen tegenwoordig ook
eenigzins veranderd., doordien het niet meer brand t. Volgens vroegere Schrijvers zonde het lang rookende zijn gebleven; althans B B oc A B n u s (Descriptio Terrae sanctae) schrijft
er van: D De Doode Zee is nog steeds rookende en met smook
m bedekt. Zoo als ik dit met eigene oogen gezien heb, kwam
zij mij voor als de mond van eenen afgrond door den daaruit
u opstijgenden walm." C L ERI CU S (de Sodomnae srr1,rersione
Cc 2
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is echter minder stellig, wanneer hij verder, in overeen
JosEPRUS en PiIIL0, zegt: »Het wordt een-steming
steeds voortbrandend (?:uw S) vuur genoemd, hetwelk door
n zoo vele eeuwen heen, van wege de harsac;itige stof, ge» brand heeft en welligt nog brandt."
Terwijl in de laatste tijden onderscheidene aanzienlijke
reizigers het vroegere Kanaän bezocht hebben, kon men
verwachten, dat zij, die tot Jeruzalem gekomen waren, de
Doode Zee ook niet onbezocht zouden laten. Onder dezen is
de Iler tog v A x R A c us A een der genen, bij wie de Doode of
Asphaltische Zee vooral belangstelling gewekt heeft. Wij
zullen hem op zijnen togt derwaarts vergezellen, als een
der voornaamste gidsen ; wij zullen bij deze gelegenheid
echter ook van de waarnemingen van anderen gebruik maken, om eene korte beschrijving van deze merkwaardige
binnenlandsche zee te geven.
Deze zee draagt ook den naam van Asphaltische Zee, van
wege het aardhars (bitumen), hetwelk zij oplevert. Het
wordt ook overvloedig in den omtrek gevonden. Reeds ten
tijde van DIODoRuS van Sicilië en van STRABO was deze
zee door den Asphalt beroemd, welken zij bevat. De eerste
verhaalt, dat stukken hars als kleine eilandjes op het meer
dreven, en s T R A B 0 spreekt er van, alsof de zee somwijlen
geheel met deze stof vervuld was, die als bellen opborrelde.
Nog tegenwoordig drijven er, volgens het getuigenis der
reizigers, van tijd tot tijd brokken van deze stof op het
water. Somwijlen worden zij, hij stormen, met zulk eene
kracht tegen de oevers geworpen, dat zij verbrijzelen. (#),
De togt werd door den Hertog binnen zes uren te paard
(*) Het klinkt zonderling, dat nE LA MARTINE zegt, dat
hij deze zee niet opgezocht heeft om der wetenschap wille ;
en toch deed het hem leed, toen hij met zijne togtgenooten
aan hare oevers stond, dat hij niet te voren bedacht had,
zich van het noodige te voorzien om deze zee te bevaren,
dewijl de gelegenheid, door de goede gezindheid zijner Arabieren, hem daartoe zoo gunstig was. Volgens zijn zeggen
heerscht er bij de Arabieren nog zoo veel vooroordeel, dat
zij den toegang tot de Asphaltische Zee niet gemakkelijk maken, en niet gedoogen zouden, dat men er op voer. Jammer, dat hij, wien zoo veel vrijheid vergund werd, er geen
meer gebruik van maakte.
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afgelegd. De reizigers gingen regtstreeks over de bergketen
van Judea naar de vlakte, waar zich de Doode Zee bevindt, te midden van eene desgelijks nagenoeg uitgestorvene
natuur. De bergen zijn buitengewoon kaal. Het oog wordt
door de witheid van den kalk als verblind. Lene prangende
hitte drukt en perst den reiziger nog te meer uit, te midden der diepe stilte, welke hem omgeeft. Men ontwaart
evenwel op deze bergen overblijfsels, welke van eene vroegere bevolking getuigen, en zij hebben nog een voorkomen
van grootschheid, hetwelk doet vermoeden, dat zij hunnen
oorsprong aan weelde en overvloed verschuldigd waren. Men
ziet onderscheidene sporen van eene verledene grootheid en
magt, waar thans een mensch naauwelijks eenig middel van
bestaan zoude vinden. De stilte, welke anders over het geheele landschap ligt, werd bij dezen togt alleen door roofvogels afgebroken. Deze werden door de overblijfsels van
kameelen en paarden gelokt, waarmede de wegen bedekt
lagen, van het overwinnend Egyptisclt leger afkomstig, door
hetwelk de opstandelingen tot over de Jordaan vervolgd waren. Dat hier vroeger aanzienlijke werken ten uitvoer werden gelegd, blijkt nog uit eene schoone waterleiding, door
welke de vlakte van Jericho van water kon voorzien worden, ten minste de ruimte harer bogen of buizen kon daartoe voldoende gerekend worden. Onder de regenbakken,
welke hier en daar gevonden worden, was een kolossale,
meer dan zestig voeten diep, met een' daaraan geëvenredigden omtrek. Op eene der hoogten zag n E L A M ART I N E de
overblijfsels van een slot, door de Kruisvaarders gebouwd :
nu verlaten en niet meer bewoonbaar, had het in de verte
iets van den romp van een verlaten schip op liet zandige
strand. Eens bestemd om den weg, die daarhenen leidde,
te verdedigen, zonde het thans den Arabieren tot eene hin
kunnen dienen, om de voorbijtrekkende karavanen-derlag
te overvallen.
Men zoude in een te wijdloopig onderzoek moeten treden,
om op te sporen, van wie alle deze bouwvallen herkomstig
zijn. Dit is zeker, dat het land eens eene groote omkeering
ondergaan heeft, waarbij het werk der menschen niet minder geleden heeft. Volgens sommige oude Schrijvers zouden
bij deze omkeering dertien steden te gronde zijn gegaan. —
Ofschoon het in den winter op (le bergen veel regent, blijft
er bij de terugkeering van het schoonc jaargetijde geen drop-
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pet voor den deze streken doortrekkenden reiziger over; het
verdwijnt spoedig, en vloeit weg langs de beddingen van
het afstroomend water, hetwelk zich in de Doode Zee ontlast, of wordt door den grond ingezogen. Op de nabijgelegene vlakte, welke uit een zeer fijn en zeer bewegelijk
met aarde vermengd zand bestaat, valt nooit regen. Het
ontbreekt haar echter niet aan water, ja zij wordt daardoor
dikwijls geteisterd. Terwijl zij eene gelijkmatige helling
heeft en zich op deze wijze tot de Doode Zee uitstrekt,
wordt deze vlakte van afstroomend water doorsneden. Deze
vlieten vallen somwijlen als hevige stortvloeden in de zee.
Ook welt er overal water uit den grond op. Dit onder
doortrekt den grond zoo, dat de geheele-ardschewt
oppervlakte als in een' modderpoel verkeert, en de wegen
gewoonlijk van het einde van. December tot de maand April
geheel ontoegankelijk zijn. Toen de Heer na L A M A R T I N E in
het begin van November deze plaats bezocht, was het strand
reeds zoo doortrokken, dat zijn paard tot het midden er in
zonk. Deze moddervlakte is dan zoo bewegelijk, dat zij
door den wind in allerlei rigtingen gedreven wordt. Wanneer zij later wederom opdroogt, ziet men er nog geruimen
tijd de overblijfsels van in vele splijtingen. Door deze ver
wordt veel grond naar de zee medegevoerd; ter--anderig
wijl het water onder den grond ook instortingen en holligheden voorbereidt. Op deze wijze zonde in den loop der
eeuwen welligt het geheele meer met aarde gevuld kunnen
raken en daardoor verkleind worden of misschien geheel in
een' modderpoel veranderen. Deze glooijende vlakte ver
echter zonderlinge doorsnijdingen van hier en daar-ton
meer vasten bodem en enkele op zichzelve staande rotsen.
Somwijlen is de grond als de asch door eenen volkaan uit
er worden ook zilte bronnen gevonden, wel -geworpn,
zout, tot kristallen gevormd, afzetten.
-keht
Omtrent het eigenaardige van het water der Asphaltische
Zee bestaat er bij de reizigers, die het onderzochten, weinig
verschil. De zwaarte van dit water staat tot die van het
gewone omtrent als elf tot negen. Het verspreidt eenen
eigenaardigen reuk, die dit zintuig onaangenaam aandoet( *)•
(*) DE LAMARTIME gevoelde gedurende, zijn verblijf in
deze streek eene drukking in het hoofd en een koortsachti g
gevoel, waarover nok zijne reisgenooten klaagden.
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Het is ongemeen zout en bitter, kleverig op het gevoel, en
het laat eenen moeijelijk te beschrijven indruk na op de
huid, waarmede het in aanraking is geweest. In deze zee
badende, kan men niet wel onderduiken, door de kracht,
met welke men teruggestooten wordt. P o U a o U L A T, die met
nog twee andere reizigers zich in deze zee baadde, zegt:
Wij dreven op het water, alsof wij boomstammen waren;
D wij zouden niet hebben kunnen zinken.
Toen wij uit het
=water kwamen, waren wij geheel met zout overtogen." (*)
Het is waarschijnlijk, dat er geene visschen in de Doode
Zee kunnen leven ; ten minste men ziet er geene langs den
oever. De Hertog VA x RA G USA nam water uit de Doode Zee
mede. Toen isij er te Alexandrië eenige zeevisschen inwierp,
stierven zij binnen den tijd van twee tot drie minuten. Ook
zag hij, tot op eenen afstand van tweehonderd voeten en
meer, geen vogel langs de oppervlakte of verder zwerven.
De Heer DE LAMARTINE schoot eenige vogels, welke het
voorkomen van wilde eenden hadden; zij waren van de moe
oevers der Jordaan opgevlogen; andere vogels zag hij-rasige
er evenwel niet. Hij moest het ook onbeslist laten, of er
eilandjes in deze zee gevonden worden. Te regt wordt deze
zee de doode genoemd: wat met haar in dadelijke aanraking
komt, schijnt er niet in te kunnen blijven voortleven.
De Doode Zee is als een der oudste gedenkstukken van
geweldige beroering der oppervlakte van den aardbol te beschouwen. Velen der oudste Schrijvers gedenken aan de
Doode Zee. Dit ontzagwekkend natuurverschijnsel, hetwelk
nog heden ten dage zulk een' diepen indruk op den beschouwer maakt, herinnert tevens aan de bestraffing van het grootste zedebederf, zoo als wij de geschiedenis daarvan in de
(*) In den laatsten tijd is dit water nog naauwkeuriger
onderzocht door c. G. G m E L I N, (Naturwissenschaftliche Abhandlungen, herausgegeben von einer Gesellschaft in Wurtemberg, B. I.) Het is als 't ware verzadigd met zoutzure
magnesia en zoutzure soda, waardoor het zoo ziltig en bijzonder scherp is. Het bevat ook sal amononiacum; dit is
een belangrijk verschijnsel, dewijl geene organische voorwerpen daarin leven ; maar men vindt dit zout meestal in de
dampen, welke, in meerdere of mindere hoeveelheid, uit.
de vuurbergen of de lava opstijgen. Het wijst eenigzins naar
den volkanischen oorsprong van dit nicer.
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heilige oorkonde lezen, liet dagteekent van de geschiedenis
van ABRAHAM en 10TH. Dat hier een buitengewoon oordeel
van God in een allergeweldigst natuurverschijnsel geopenbaard werd, zoude men reeds daaruit kunnen opmaken,
dat er sedert meerdere geweldige natuurverschijnsels hebben
plaats gegrepen, waarvan de overleveringen echter veel minder zeggen, of naauwelijks iets meer dan eene voorbijgaande
melding maken. (*) Tot in geringe bijzonderheden treedt
hier het gewijde verhaal. De Heere J Ez us gewaagde meer
deze verschrikkelijke gebeurtenis ter waarschu--malenv
wing; en de herinnering aan de gruwelen van Sodom en
Gomorrha is op eene onverklaarbare wijze nog heden tot
een' afschuw. Het is echter volgens sommigen twijfelachtig, of er in het dal van Siddirn, vóór den ondergang der
bekende steden, een meer bestond, hetwelk dan niet van
zulk eene uitgestrektheid is geweest. Het kan zijn, dat de
ondergang der steden ook niet gelijktijdig met de overstrooming van het dal Siddirn heeft plaats gegrepen. Toen ABB Anis naar de vlakte zag, (Genes. XIX: 28) ging er nog eert,
rook van den lande op, gelijk de rook eens ovens. Te dien
tijde schijnt slechts van een vuurverschijnsel sprake geweest te zijn. Met zekerheid vindt men hieromtrent niets
opgeteekend ook bij andere Schrijvers. Men is zelfs van gevoelen, (s E E T ZE R onder anderen) dat de verwoeste steden
niet gestaan hebben, waar thans de zee gevonden wordt,
maar tegen het zuiden aan haar einde, welke bodem ook
thans nog droog is. Wat sommige reizigers verhalen, alsof
le midden der zee somwijlen nog puinhoopen zigtbaar wer
schijnt aan eene zinsbegoocheling toegeschreven te-den,
moeten worden. EBAT0STnENES en STRAB0 schijnen deze
veranderingen niet als gelijktijdig te beschouwen. Ook TAciTus (Historiarumn, Lib. V) maakt van deze gebeurtenis
gewag, en neemt aan, dat de ontbranding door vuur van
den hemel heeft plaats gehad. Uitvoerig in de beschrijving
van den grond, hetwelk zeer merkwaardig is, treedt hij
echter in geene bijzonderheden omtrent den al of niet gelijktijdigen oorsprong der bode Zee. Hij volgt, gelijk bij
(*) De voortreflblijke uEss zegt van deze gebeurtenis,
in zijne Geschiedenis der Patriarchen, B. 1, bl. 304: » Nooit
had God zich op zulk eene wijze als den Regter der men» schen doen kennen."
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zelf zegt, hierin oudere Schrijvers. Ook J u S rI iv u s (Lib.
36. c. 3) gewaagt, doch als in het voorbijgaan, van deze
plaats. De gebeurtenis was ook aan PLIN IU S en anderen bekend. Indien nu al door sommigen in twijfel getrokken
wordt, of de volkanische • uitbarstingen dadelijk door het
ontstaan van de Doode Zee gevolgd werden, dit is zeker,
dat beiden in verband staan en het gevolg van ééne en dezelfde oorzaak zijn. De Heer L E 0 N H A R D, aan het verhaal
van M o z E s meer waarde hechtende dan gewoonlijk, zegt:
.Het verhaal van MOzES spreekt eenvoudig, ongekunsteld,
maar stellig, zoo als m o z ES zich steeds uitdrukt en bepaald
»gelezen wordt Genesis XIX: 24." Er behoeft dus hier aan
geene beeldspraak gedacht te worden. Ten gevolge van vol
uitbarstingen op de plaats kon de uitgeworpen-kanische
gloeijende stof als een vuurregen van lavadeelen op de aarde
nederstorten. Door deze uitbarstingen werden de hier voor
belangrijke en verre uitgebreide bitumen- (aardpek)-hande
beddingen en de bronnen van aardolie ontstoken. Het dal
van Siddirn stond vóór deze gebeurtenissen reeds bekend als
het dal der asphaltbronnen. De reeds vermelde gehalte der
wateren van de Doode Zee zet aan dit gevoelen waarschijnlijkheid bij. Toen de Hertog v A n RAGU S A deze plaats onderzocht, kwam ook hein het gevoelen waarschijnlijk voor,
dat de Doode Zee haren oorsprong aan volkanische uitbarstingen verschuldigd is. Ook zonder het bijbelsch verhaal en
de daarmede in verband staande overleveringen (*) in aan
te nemen, vertoont het geheele land zieh als ver -merking
harsachtige en voor ontbranding vatbare stoffen.-vnldmet
De Hertog meent, dat men uit de tegenwoordige gesteldheid
der vallei tot zulke groote gebeurtenissen besluiten kan. Men
kan de vallei volgen, door welke de rivier de Jordaan
vloeide, en ook nu nog houden de beddingen, die door de
stortvloeden ontstaan, dezelfde rigting. De moeijelijkheid
van de beantwoording der beide vraagstukken, of de onder
en de vorming van de Doode Zee gelijktijdig-ganderst
hebben plaats gehad, of dat zij elkander in zeker tijdsbestek
opgevolgd zijn, zoude vooral daarin gelegen zijn, werwaarts
vroeger de Jordaan haren loop genomen heeft. De Jordaan
is waarschijnlijk, volgens de waarnemingen van eenige n.ieuwere reizigers, door het dal van Siddimn gevloeid, en heeft.
-

(*) De Algemeene Zendbrief des Apostels JUDA, vs. 7.
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hare wateren in den Atlanitischen boezem van de Roode Zee
uitgestort. Maar toen de schrikkelijke gebeurtenis plaats
greep, hadden er aardbevingen plaats, ontbrandde het onderaardsch vuur, en terwijl de aarde op de eene plaats wegzonk, verhief zij zich op de andere. Geen ongewoon verschijnsel te midden van zulke beroeringen. Daardoor ontstond welligt die verheffing van den grond, welke ten zuiden
van de I)oode Zee als eenen dam vormt, waardoor de loop
van de Jordaan eene andere rigting kreeg, maar tevens een
gedeelte het dal Siddirn begon te vullen, althans het vooreerst in eenen poel verkeerde, die zich langzamerhand in
eene zee veranderd heeft, die door eenen steeds voortduren den toevoer van water meer en meer uitgebreid is. De gesteldheid van den bodem tusschen somwijlen enge rotskloven
doet het als waarschijnlijk voorkomen, dat eene naauwe bedding der rivier daar ter plaatse gemakkelijk kon veranderd
worden. In den loop der eeuwen zijn veranderingen elkander opgevolgd, wier verklaring moeijelijk schijnt, omdat
men, bij gebrek aan echte bescheiden, den sedert verloopen
tijd niet kan doen gelden. Het is van belang, over dit onderwerp te lezen Geschichte der durch Uberlieferung nach
natürlichen Veränderungen der Erdober
-gewisn;
ein Versuch von K. E. A. von 110 r r. Volgens de meening
van anderen deed het vuur, hetwelk in zekeren zin de landstreek verteerde, (men herinnert zich de harsachtige gesteldheid van den grond) eene kolk ontstaan , waarin de wateren zich nederstorteden. Zij doofden den volkaan uit, en
de waterspiegel daarna gedaald zijnde, is daaruit deze verpeste waterplas blijven staan. VAN DER rALN, in zijne aant.
op Genesis XIX: 25, spreekt van een onderaardsch meer,
waarin ook de Jordaan zich zoude verloren hebben, en laat
de nafta door den bliksem ontsteken enz. De Hertog volgde,
bij zijn onderzoek in September, den westelijken zoom tot
in de nabijheid van den mond der Jordaan, en hij keerde
langs den regter oever van de rivier terug. In dit jaargetijde wordt het bed van de rivier verder dan een uur door
de zee ingenomen. De Jordaan voert dan niet meer water
aan, wanneer zij zich in de zee van Tiberias ontlast. Gekomen, waar de Heer J E z u s door J o A N N E s gedoopt werd,
en weinig beneden de plaats, waar de Israëliten, onder het
bevel van J os u A, de Jordaan overtrokken, had het water
zijnen gewonen smaak herkregen. Gaarne had deze reiziger
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waarnemingen gedaan omtrent den verschillenden stand van

de Doode Zee tot de Middellandsche; doch daartoe ontbrak
hem het noodige. Hij berekende echter, naar de hoogte van
Glen Olijfberg, die zich tot eene hoogte van 747 meters boven de Middellandsche Zee verheft, en volgens verschil van
temperatuur op overeenstemmende uren waargenomen, dat
de Doode Zee vermoedelijk vijfhonderd meters beneden den
berg ligt, en derhalve ook meer dan tweehonderd meters
boven de Middellandsche Zee.
Merkwaardig is het ook, dat sedert zoo langen lijd hier
alles als in eene volstrekte rust verkeert, terwijl andere gedeelten van Palestina en Syrië geweldige aardberoeringen

ondervonden.

zal uitkomst geven over hetgeen hiervan

Wie

de oorzaak is? Het is niet waarschijnlijk, dat het water,
indien het ook als in eene kolk is ingestort, de volkanische
verschijnsels tot zwijgen gebragt heeft. Dit is van eene te
gering werkende oorzaak een te groot denkbeeld vormen.
Eerder zonde men aan het gevoelen van den Heer RITTE R

gehoor geven, dat voortdurende onderaardsche werking eene
andere rigting neemt in hare uitingen naar buiten. Is dit
het geval, dan schijnen de plaatsen, waar eens de natuur
met eene onnavolgbare majesteit hare kracht deed zien,
te rusten. Als uitgedoofd komen de volkanen voor, en in

de kraters

worden

geene teekenen van eenige werking in

derzelver ingewanden waargenomen, terwijl daarentegen op
andere plaatsen alles van eene inwendige onrust, werking
en streven naar buiten getuigt. Wie gevoelt onder dit alles
niet de hand des Heeren, van wien de Dichter zegt: Als
Hij de aarde aanschouwt, dan heeft zij; als Hij de bergen
aanraakt, dan rooken zij. De bergen rezen op, de dalen
daalden, ter plaatse, die Gij voor hen gegrond had. Loof
den Beere, mijne ziele! (Ps. CIV.)
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(Uit een' Brief van eenen Noord - A^uerikaaa aan
WASHINGTON IRVING.)

D

aar gij uwe bewondering over het genie en liet karakter
van den onder den naam 1: o z bekenden schrijver, c 11 A R LE
IilcxENS, dikwijls geuit hebt, zoo meen ik, dat, ecnigebij-
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zonderheden van dezen voortreffelijken man is niet onwelkom
zijn zullen. Ik heb het genoegen gehad, den Beer DICKENS
in zijn eigen huis te bezoeken; en daar ik overtuigd ben,
dat niet één der tegenwoordige Engelsche schrijvers door onze
landslieden zoó bewonderd en gelezen wordt als hij, en men
bij gevolg in Amerika van niemand liever iets zal willen
hooren, zoo zal ik u eene korte schets van mijn gesprek met
hem geven, en mij in zoo ver over zijn karakter en zijne
betrekkingen uitlaten, als de bescheidenheid zulks toelaat.
Indien hij ooit zijn eigen leven beschrijft, en ons eene uit
schilderij van zijn vroeger leven schenkt, mogen-gewrkt
wij ons verzekerd houden, een der belangrijkste werken te
zullen ontvangen, die in eenige taal het licht zien.
Er waren bij ons vele menschen, die nog lang na de uit
Pickwick-Club niet konden overgehaald worden tot-gavedr
liet lezen zijner werken. Zoo vele slechte kopijen van SAM
W E L L E R waren er op de gemeene volkstheaters ten tooneele
verschenen, dat de naam BOZ aan alles herinnerde, wat ons
in de kluchtspelen der Amerikaansche schouwburgen zoo zeer
tegenstaat. In dit gevoelen had ik vroeger ook gedeeld.
Maar vóór een jaar bragt mij een vriend Olivier Twist, om
den zieke de verveling van slapelooze nachten te verdrijven.
Ik had nog slechts weinige bladzijden gelezen, toen mijn
vooroordeel tegen den gevoelvollen schrijver reeds verdwenen
was, en na mijne leerstelling haastte ik mij dit schoone boek
nog eens te lezen. Ik nam in al de wederwaardigheden van
den »Held uit liet werkhuis," als in mijne eigene, deel;
zoo wist de teederhartige schrijver IDij te boeijen. Ik verzamelde dadelijk alle schriften van DICKENS, en las die met
nieuwe opgetogenheid. Zijn vernuft en zijne luim verdreven
elke onaangename gewaarwording; ja ik ken schier geen
genoegen, dat ik niet zou hebben willen ruilen voor de tooneelen uit liet lijden, den jammer en de zegepraal in de geschiedenis van den hooghartigen doch ongelukkigen OLI VIER,
van den stouten, goedaardigen NICOLAAS, van de vertrouwelijke M A D E L I A E , het schoone KAATJE , en vooral van de
engelachtige kleine HELLT.
Dezen morgen heb ik den Heer D I c K E N s bezocht. Ik gevoelde voor den patroon der kleine NELLY, toen ik zijne studeerkanier binnentrad, denzelfden eerbied, die mij voor den
schrijver van den Waverley bij zijn graf zou bezielen. Ja
nog grooteren ; want in zijn hart huist welligt cone nog
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hoogere Christelijke menschenliefde, dan zelfs in dat van
Sir WALTER SCOTT woonde. Ik schreef op mijn kaartje
Een Amerikaan zou zich zeer verpligt rekenen, indien hij
den Heer DICKERS eens zien mogt." Binnen weinige oogenblikken kwam de bediende terug, en geleidde mij in de
studeerkamey. B o z zat in een' grooten armstoel aan de tafel, en had een blad uit de Klok van Meester hump/try voor
zich. Hij kwam mij te gemoet, bood mij vriendelijk de
hand, en verzocht mij geene verontschuldigingen te maken;
hij verheugde zich altijd Amerikanen te zien; zij hadden
het onderdrukte Engeland zoo behulpzaam de hand geboden, dat zij regt hadden op de vriendschap der Engelschen.
Ik gevoelde mij op eens als te huis, en zeide hem, dat ik
geloofde inderdaad door eene edelere drift, dan door bloote
nieuwsgierigheid, geleid te worden, toen de wensch bij mij
opkwam, om hem te bezoeken; dat ik verlangde den man te
zien, die het menschelijke hart zoo trouw geschilderd, en
zoo veel medelijden met armen en lijdenden getoond had;
dat ik meer begeerde den menschenvriend dan den schrijver
te zien. Ilij antwoordde, dat niets hem aangenamer kon
zijn, dan zulke betuigingen van achting van Amerikaansche
lezers te ontvangen. » Amerikaansche lof," zeide hij, » is
de beste lof in de wereld; want hij is opregt. De meeste
recensiën worden hier te lande onder den invloed van persoonlijke bedoelingen geschreven. Geloof echter niet, dat
ik mij over de behandeling van onze kritiek te beklagen
heb; men heeft mij meer geprezen dan ik verdien."
Ik uitte den wensch, iets van zijn schrijversleven te ver
maar voegde er tevens bij, dat ik als vreemdeling-nem,
niet verwachtte, iets vein hein te hooren, dat hij niet vrij
aan de gansche wereld zonde mededeelen. » Och, Mijnheer,"
antwoordde hij, »vraag mij zoo veel gij wilt; als NoordAmerikaan behoort het vragen tot uwe onbetwistbare regten." Ik verlangde dan te weten, of hij niet in de meeste
gevallen bij het teekenen zijner karakters het oog gevestigd
had op een of ander hein bekend persoon, daar ik niet begrijpen kon , dat zulke trouwe, natuurlijke beelden niet naar
de natuur zouden geteekend zijn. » Veroorloof mij, u te
vragen," vervolgde ik, of de eenoogige SQIIEERS, de ruwe
goedhartige Jobft BROADIE, de schoone SALLY BRASS, de
listige S W I YELLER, de spookachtige geslepen Q U I L T , degoede broeders ca E R YB EL, de gierige r A c l n en de lieve kleine
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alleen scheppingen der verbeelding zijn." — »Dat
zijn zij niet," antwoordde hij; »zij zijn kopijen. Gij begrijpt natuurlijk, dat zij niet in alle opzigten met de werke
overeenkomen, maar het zijn afbeeldingen van we--lijkhed
zenlijke personen; ik heb nooit meer gedaan, dan mijne
eigene geschiedenis, zoo goed ik kon, te verhalen, en een
trouw tafereel te malen van tooneelen, waarvan ik zelf oog
geweest was. Mijne toenmalige bezigheden (als Re--getui
porter der Londensche nieuwsbladen) hebben mij dikwerf
met de diepste ellende en de doortraptste boosheid in aanraking gebragt. in de woningen der afgrijselijkste armoede
heb ik menig gebroken hart gevonden, dat te goed was voor
deze aarde. Vele der zoodanigen, die zich thans in den
ellendigsten toestand bevinden, hebben betere tijden gehad.
Eens door vrienden en door weelde omgeven, heeft thans het
lot hen in den diepsten jammer en het nijpendste gebrek
neêrgeslingerd. Deze soort van menschen is zeer talrijk.
Dan zijn er nog duizenden, die, in de werkhuizen en de
achterstraten van Londen, zonder vrienden, behalve God en
eene stervende moeder, ter wereld komen; ook velen, die,
door den storm der hartstogten medegesleept, zich door een'
enkelen noodlottigen misstap voor altijd in het verderf gestort hebben. Londen, ja geheel Engeland, is vol armen,
ongelukkigen en misdadigen. Deze menschen worden door
de meeste schrijvers over, het hoofd gezien. Zij hebben niemand, die zich om hen bekommert, en verbergen zich voor
het oog dermenigte in een' donkeren hoek dezer groote
stad, om de onbarmhartigheid der baatzuchtige wereld te
vloeken en — te sterven. Nergens zoo veel jammeren als in
Londen! De diepte der armoede, de menigte der misdaden
en ondeugden overtreft hier alle berekening. Ik meende
der menschheid eene dienst te bewijzen met haar deze tooneelen te schetsen, die, daar zij ze nooit aanschouwd heeft,
haar schier onmogelijk moeten voorkomen. In deze mijne
pogingen ben ik niet geheel ongelukkig geweest, en het
verheugt mij, dat ik door eenige mijner tafereelen tot ver
opgeruimdheid, door andere tot-merdingal
vermeerdering van het algemeene medelijden bijgedragen
heb. Het doet liet hart goed, lijdenden op te zoeken en
hun leed te verzachten. Ik heb dagen en nachten in de
rampzaligste holen der hoofdstad doorgebragt, om het ntenschelijk hart te bestuderen. Daar moet men liet zoeken. In
NELLY
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hoogere kringen is niets van liet ware karakter te vinden
wij moeten de hutten der armen binnengaan; hunne beproevingen .van allerlei aard kunnen ons licht geven. Ik heb op
deze mijne togten voorbeelden van hooghartige opoffering en
heldhaftige onderwerping gezien, die eiken stand eer zouden
aandoen; ik heb dikwijls zielen ontdekt, die slechts weinige

stralen

der

gelukszon

noodig

hadden, om

de

schoonste gaven

des Hemels te ontwikkelen. Ik geloof, dat ik van zulke
ontmoetingen nooit terugkeer zonder beter geworden te zijn.
Bij het teekenen dezer karakters beijverde ik mij het meest,
hun innerlijk gevoel te doen kennen. Ik ben overtuigd,
dat het mij altijd gelukt is, de zorgen en het lijden der armen te beschrijven, gelijk zij zelve zulks gedaan zouden

hebben."
Ik sprak van de algemeene verspreiding zijner werken,
en merkte aan, dat hij voor iederen Engelsehen lezer er wel
tien in Amerika had. »Ja," zeide hij, » de verspreiding
mijner werken heeft mij verbaasd. Ééne oorzaak weet ik
daarvoor, en die doet mij niet weinig genoegen: omdat zij
bij u zoo gunstig ontvangen werden, las men ze ook elders
met graagte. Ik tracht mijnen roem, zoo lang het mogelijk
is, te genieten ; want ik ben niet ijdel genoeg, om te gelooven, dat mijne boeken mijne tijdgenooten zullen overleven." — Ik hernam, dat hij alleen deze meening voedde,
en dat het hem waarschijnlijk moeijelijk zou vallen, de wereld hiervan te overtuigen. Hij antwoordde lagehend: n Ik
zal mij hierover niet ernstig bekommeren." — Over ieder
onderwerp, waarover ons gesprek liep, sprak DICKENS met
eene vrijmoedigheid en vertrouwelijkheid, welke zeker uit
het hart kwam.
De vensters van zijn studeervertrek zien op Benen tuin

uit; ik

zag

daarin verscheidene kinderen

met roode

wangen

en vrolijke gezigten; zij speelden bij eene fontein. Daar de
kleinen dikwerf naar boven zagen, meende ik in hunne
groote blaauwe oogen, in hun goudgeel haar, in hun betooverend lagehen het beeld van C Ic AR r, ES D I e K E N s te herkennen. Het waren werkelijk zijne kinderen. Ik was hierover eenigzins verwonderd, daar ik nooit voorheen van eene
Mevrouw BICKENS' gehoord had. -- Naar mijn oordeel i
DICKENS de schoonste man, dien men zien kan. Zijn portret in de te Philadelphia verschenen uitgave zijner werken
is goed getroffen, maar geen penseel kan de uitdrnlcl:^n;;
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zijner gelaatstrekken, wanneer hij te midden van eenig gesprek in vuur geraakt, wedergeven. Dan ligt in zijneoogen
iets, dat niet geschilderd kan worden. Hij is wel niet zeer
groot, maar zijne gestalte is zoo edel, dat hij grooterschijnt
dan hij werkelijk is. Zij is vol bevalligheid, noch te slank,
noch te grof; het gelaat is schoon, de kleur zacht, gewoonlijk een weinig bleek, doch als zijn gevoel opgewekt
wordt, bedekt een hoog rood zijne wangen. Hij schijnt mij
toe op zijn haar een weinig ijdel te zijn: men kan het hem
vergeven. Uit zijn voorhoofd ou een Phrenoloog tot een
helder en juist verstand besluiten. Ik geloof, dat zijn neus
eerst een liomeinsche meende te worden, en eindelijk, na
lang beraad, tot een' klassisch Griekschen is overgegaan.
Zijne volle zachte oogen zijn echter zijn grootste sieraad;
het vernuft spreekt er uit.
Ik bragt twee uren bij hem door, en verliet hem meer
dan ooit van de goedheid van zijn hart overtuigd. Bij het
afscheidnemen gaf ik hem mijnen wensch te verstaan, dat
de kleine N E L L Y (in wier lot ik bekennen moet grooter deel
te nemen dan in dat van vele werkelijke personen) na hare
omzwervingen eindelijk nog een rustig en gelukkig einde
vinden mogt. »Diezelfde hoop," antwoordde hij, »hebben
ook anderen mij te kennen gegeven; doch wanneer gij in een
volgend nommer haren dood mogt vernemen, zult gij zeg
dat zij gestorven is zoo als zij leefde."
-gen,
DICKENS is gewis een der beminnelijkste menschen, en ik
raad dengenen, die de verkeerde meening voeden, dat zijne
werken zonder eenig zedelijk doel en alleen om het volk te
vermaken geschreven zijn, Olivier Twist en Nicolaas Nick leb y te lezen. Ik wenschte, dat ieder, die zijne werken
niet begeert te lezen omdat zij verdicht zijn, zulk eene ziel
bezat als hij. Ik hen overtuigd, dat geen van de thans
levende Engelsehe schrijvers aan de menschheid zoo veel nut
gedaan heeft als C II A R L E S n I e x E N s, on dit gevoelen is het
mijne niet alleen.
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» Wij verontschuldigen u, Heer Sheriff, want gij zijt
met de gebruiken der hoven niet bekend,• maar weet, dat
het strijdig is met de waardigheid en de majesteit van eenen
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Koning, het daarzijn van eenen Vazal op te merken, alvorens die Vazal de huldiging gebragt heeft, welke het onvervreemdbaar regt is dergenen, om wier hoofd de hand des
Heeren den diadeem gestrengeld heeft. Hij wachte tot dat
het ons gepast dunkt, hem waar te nemen."
.Behage het nogtans uwe Majesteit te bedenken, dat het
een man is uit een der doorluchtigste geslachten van Frankrjk , boven wiens wapenschild reeds eeuwen lang de vor
prijkt; dat het de Hertog VAN B I R o 1N , de vriend-stenhod
en vertegenwoordiger van uwer Majesteits koninklijken neef,
HENDRIK van Frankrijk, is, die naar liet geluk smacht,
om uwer Majesteits stralend aangezigt ongesluijerd te mogen
aanschouwen."
D Bij wachte! en al kwam onze koninklijke neef H EN DR I K
in eigen persoon, met de volle praal van kroon en rijksappel, voorwaar, wij zonden ons niet overhaasten hem te ontvangen, maar bedenken, dat, onder onze doorluchte voor
Frankrijk een leen van dien troon geweest is,-ganers,
waarop het den Allerhoogste, in deszelfs genade, behaagd
heeft, ons onzen zetel aan te wijzen.
Is er, op eene
voor onze achtbaarheid en den rijkdom van ons land gepaste
wijze, in de huisvesting en verzorging van den Iíertog en
deszelfs gevolg nabij ons hofverblijf voorzien geworden ?"
»Behage het uwer Majesteit, zij zullen in het fraaije buis
van Lord SANDY, volgens oud gebruik, op kosten van het
Graafschap vrijgehouden worden; de hoogere en lagere Adel
hebben, nevens menigerlei ander huisraad, eenhonderd -enveertig bedden geleverd; tapijten en zilverwerk zijn uit den
Tower aangebragt."
Dit gesprek had, in het park van Basing, plaats tusschen
eene dame en eenen heer, die beide te paard zaten. De
dame reed eene heerlijk schoone sneeuwwitte, met kostbaar
tuig gesierde teile, die, vlug en bevallig, al dartelend en
toch met zoo zekeren tred daarhenen danste, dat het scheen,
alsof zij het voornemen had, de ijdelheid harer berijdster te
vleijen, zonder haar de geringste aanleiding tot vrees te ge
Gekleed was de dame in een' zeer wijden rok van don--ven.
kergroen fluweel, waarop groote gouden bloemruikers kunstig geborduurd waren, en voorts in een' digt om het lijf
en de armen sluitenden spencer, insgelijks van fluweel, maar
violetkleur, welke soort van jakje, op de wijs van netwambuis eens mans, in korte panden uitliep; onder een' klei .YENGELW. 1842. No. Ó.
Dd
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neu, met een' diadeem van kostbaar edelgesteente getooiden, zwarten hoed golfde een rijke overvloed van donker
blonde lokken te voorschijn, welker digtheid en kleur het
vermoeden bijna opdrong, dat de dame jong moest zijn en
een teint van leliën en van rozen bezitten ; met volle zeker
echter was hierover niet te oordeelen, want een mas--heid
ker van zwart fl uweel verborg het gelaat der Amazone.
Ofschoon de zachtheid en gehoorzaamheid der schoone
teile sporen en rijzweep volkomen overtollig maakten, en
het gebruik daarvan meêdoogenloos onverstand verraden zou
hebben, had de dame zich echter van eene karwats voorzien; ondertusschen scheen het, dat zij dit werktuig van
tuchtiging slechts als speeltuig, en niet om te straffen, in
de werkelooze regterhand genomen had, of wel om daarin
een ander, gehoorzaamheid bevelend zinnebeeld te ver
-vange.
De heer droeg een kleed van zwart flawedl en om den
hals eene gouden eereketen. Hij hield zich op een' eerbiedigen afstand van de dame, wel zijne paardslengte achter
dezelve blijvende, en boog, wanneer zij met hens sprak, het
ontbloote hoofd bijna tot op de manen van zijn paard. Verre
achter hen, zoodat zij liet gesprek niet verstaan konden,
volgden, of enkel, of bij troepjes, hovelingen in jagtkleeding, en na dezen een talrijke tros van bedienden.
Op eene opene plek in het bosch, digt aan den weg, dien
de dame te paard scheen te volgen, stond een andere schitterende ruiterdrom, welke den eersten trein scheen te ver
Deze drone bestond uit ongeveer twintig, op voor -wachten.
paarden gezetene heeren in prachtige kleeding,-treíflijk
van welke bijna ieder een teeken van hooge waardigheid of
van beloonde verdiensten droeg. Hij, die de voornaamste
en de aanvoerder der overigen scheen, was een man van
middelbare jaren en van edele houding, wiens purperroode, met hermelijn bezette mantel van flawed l zijnen hoogen
rang scheen te verkondigen.
Dit gezelschap nano, toen het de dame zag aankomen,
eerbiedig de met zwierige pluimen gesierde hoeden en ba
af, en de aanvoerder reed, blootshoofds en zich diep-rets
buigende, den naderenden trein te gemoet. De dame te
paard scheen ondertusschen niet gezind, zijne aanwezigheid
of die van zijn gevolg op te merken, want zij vervolgde
haren weg , zonder in het minst tali hem te letten ; en men
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zou bijna gezegd hebben, dat zij voor niets anders oog en
aandacht had, dan voor de elastische bewegingen der voor
haar paard. Desniettemin bleef de heer met-potenva
den vorstelijken mantel haar, met den hoed in de hand en
net eerbiedige houding, volgen. Nadat de dame op deze
wijs wel tien minuten lang, zonder een woord te spreken,
voortgereden was, hield zij plotseling stil, en, terwijl zij
haar ros eene halve wending deed maken, groette zij met
de hand, waarin zij hare rijzweep hield, naar den kant van
den vreemden heer: = Welkom in Engeland, heer Hertog !"
riep zij hem toe, met eene onvrouwelijk ruwe stem, welke
zij zich dwong welwillend te doen klieken; » uwe heerlijk
schijnt een' voorspoedigen overtogt gehad te hebben."-heid
Vervolgens drukte zij, met duim en voorvinger der regterhand, het onder het hoofdhaar verborgene knopje, hetwelk
den band van haar masker vasthield, los, en de van ouderdom strakke trekken, de onder vergrijsde wenkbraauwen in
gehuichelde zachtheid glinsterende oogen van EL I Z A BETH
begroeteden met den glimlach van kokette vriendelijkheid
den Hertog V A IY B I R 01Y.
. Den zendbrief van uwen koninklijken heer zullen wij bij
ons aanstaand lever van u aannemen." De Hertog scheen te
willen antwoorden, maar de Koningin liet hem niet te
woord komen.
»Adieu, heer Hertog !" riep zij. » Wij jagen heden in dit
park, en hopen u dezen avond bij het banket te zien."
Groetend wenkte zij. met de. hand, vierde haar ros den
teugel, en. was in - weinig minuten uit de oogen. van den
Hertog verdwenen. Ilorengeschal, hóndengeblaf en het halloo ! der jagers, die het wild vervolgden, vervulden weldra
de lucht.
ELIZABETH had den Markies VAN HARTFORTH, op deszelfs landverblijf Basing, met haar bezoek vereerd, en beschouwde, gelijk zij bij hare bezoekreizen gewoon was te
doen, het huis van haren gastheer als het hare. Geheel
lair hof was rondom haar verzameld , en zij ontving aldaar,
even alsof zij een harer eigene paleizen bewoonde, de ge~,a,ten der vreemde hoven, geleerden, kunstenaars, aan
beroemde reizigers, en over.het algemeen allen,-zienljkof
welken bet haar goeddacht toegang tot hare geheiligde persoon te verleenen.
Dienovereenkomstig verbeidde baar des avonds, toen zij,
Dd
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na van de vermoeijenissen der jagt uitgerust en van kleederen veranderd te zijn, in de pronkzalen van het slot ver
een talrijk, door den rang, de begaafdheden of de-schen,
verdiensten der leden, waaruit het bestond, hoogst aan
gezelschap. Met de aan zijne natie eigene behendig -zienljk
Hertog VAN B I R o Iv , hetgeen hij reeds van het-heida
Engelsche hof gezien had, tot rigtsnoer zijner handelwijze
weten te maken; de bestudeerde pracht der hovelingen had
hem den smaak der heerscheresse verraden; derhalve ver
hij dien avond in een gewaad, waarin zijn ridderlijke-schen
Koning, zoo hij hem had kunnen zien, den pronkloozen
Hi H o N, aan wien hij eens schreef: . Verhang u, dappere
B I R o ; wij hebben gevochten, en gij waart er niet bij !"
bezwaarlijk herkend zou hebben. (*) Sir WALTER RALEIGH,
de prachtigste aan ELIZABETH S hof, nadat LEICESTER en
ESSEX van hetzelve verdwenen waren, zag zich bijna door
hem verdonkerd. B I B ox's gevolg had met hem gewedijverd;
liet deed voor dat der Koningin in pracht niet onder, en de
Fransche en Engelsehe Edelen waren door niets dan door
hunne volkseigenheden van elkander te onderkennen; even
als bij kampspelen in het gevecht onderscheidden de eersten
zich door behendigheid en sierlijkheid, de anderen door
deugdelijkheid en gewigt.
Voor menige menschelijke aandoening bleef E L I Z B E T R'S
hart gesloten, voor die der ijdelheid nooit: de geleerde Doctor DEE had het aanzien, waarin hij bij haar stond, veel
meer te danken aan de loogwatertjes, welke hij haar tot het
kleuren harer haren en wenkbraauwen bereidde, en aan de
zalven, welke hij haar zamenstelde, om de door ouderdom
en geweldige hartstogten in haar aangezigt gegroefde rimpels te vernietigen, •dan aan de voordeelen, welke hare gezondheid uit zijne wetenschap getrokken had. Zij had op
den avond, waarvan wij spreken, liet aanwenden van geen
der door hem uit de voortbrengselen aller natuurrijken zaam'

(*) Hier schijnt de schrijver van dit verhaal zich te ver gissen. Het was noch de vader SI E N R I D E GO NTACD DE B IRoN, noch de zoon CHARLES, aan wien HENDRIK IV dit
schreef, maar aan C R ILL 0 If ; de woorden van den brief waren: . Pends -toi, brave C R I L L ON; nous aeons cornbattu d
Arques, et tu n'y dtais pas. Adieu, brave C R I L L O N , ja
sous aim. d tort at d travers."
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gestelde middelen tot verjonging en verfraaijing verzuimd,
en hield zich nu voor zoo bekoorlijk, dat zij den Hertog wegens de oplettendheid, welke hij haar door het schitterende
uiterlijke van zijn gevolg bewees, niet beter achtte te kunnen beloonen, dan door de achtbaarheid der Koningin voor
een gedeelte ter zijde te stellen, en zich, in de plaats
daarvan, aan hem in al de haar als vrouw eigene of liever
ontleende aanminnigheid te vertoonen. Zij vergunde hem,
aan hare voeten plaats te nemen, waardoor hij, volgens
het gebruik van dien tijd, voor den geheelen avond tot
haren ridder verklaard werd.
. Gij zult het ongewoon en strijdig met de gebruiken van
uw vaderland vinden ," zeide E LI z ABE TU, zich met eene
zachte beweging naar den Hertog neigende, een gekroond
hoofd onder het dak van eenen Vazal hof te zien houden." — ,Uwe Majesteit vergist zich," hernam s I R o :v ,
en, na eenige seconden gezwegen te hebben, voegde hij,
met eene wèl nagebootste beschaming, er bij: »Uwe Majesteit vergeve het onbedachte woord aan de rondheid van
een' in de legers oud geworden soldaat; maar ik vind, dat
uwe Majesteit volkomen overeenkomstig de begrippen handelt, welke de wereld zich van de verhevenheid uwer gevoelens gevormd heeft. Een JB PITER der aarde zou zich
met het schitterende bewustzijn vergenoegen, rijkdom, veiligheid der eigendommen, en eene aan de wetten onderdas
nige regtsoefening in zijne landen gevestigd te hebben ; van
de PALLAS, welke deze rijken beheerscht, en die VENUS
toovergordel om het harnas, waardoor hare maagdelijke borst
ompantserd wordt, heeft weten te strengelen, is de verbaasde wereld gewoon, het verhevene steeds op eene bekoorlijke wijs te zien volbrengen. Uwe Majesteit weet dus
de waarde van het geluk, hetwelk gij verspreidt, door do
tooverkracht uwer tegenwoordigheid te verhoogen."
De Koningin lachte gunstrijk, en liet de linkerhand langs
haren schoot nederglijden ; BIB ON maakte zich van dezelve
meester, en koos den kleinen vinger tot uitsluitend voorwerp zijner huldiging.
Be Koningin wenkte nu Sir WALTER RA LEIG H , die zich
op eerbiedigen afstand, maar afgezonderd van den grooten
hoop der hovelingen gehouden had, tot zich.
»Wie is die heer toch, Sir WALTER," zeide zij, .die niet
van uwen elleboog wijkt, alsof hij , tot straf van eenige mis-
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daad, door de Wraakgodin n E 1 ES! s er aan vast getooverd was?"
»Het is," hernam R A LE IG H , met eene diepe buiging,
» een van uwer Majesteits getrouwste onderdanen, wien liet
benijdenswaardige geluk ten deel geworden is, vele jaren
van zijn leven aan uwer Majesteits dienst op verre en gevaarvolle reizen te wijden."
» En heeft hij ook eenen .naam , die getrouwe onderdaan ?"
»Met uwer Majesteits welnemen, het is meester ILARLOT,
de zeer ervaren natuur- en wiskundige."
» Heb ik het niet gedacht !" riep de Koningin met levendigheid; . een geleerde. Ik heb hem oogenblikkelijk aan
zijne kleeding herkend. Zonderling toch, dat de geleerden
in hunne kleeding zulk eene voorkeur aan de kleur van den
nacht geven; zij verspreiden immers licht onder de mensehen, en behoorden zich dus niet in eene kleur te hullen,
die met de duisternis verwant is. In welk eene betrekking
staat Sir WALTER met meester IIARIOT ?"
Hij was mijn leermeester in de wiskunde. Mijne dankb arheid heeft hem, zonder met mijne armoede te rade te
gaan, een klein jaargeld toegekend. Hij woont thans in
mijn huis."
»Dan, Sir WALTER, behoort hij u, niet ons."
Sir WALTER boog zich nog dieper en demoediger, dan hij
te voren gedaan had, en hernam: » Ons aller vrienden,
onze kinderen, onze dienaren, ons vermogen, en wijnelven,
zijn immers uwer Majesteits goed en eigendom."
De Koningin wierp een' blik van genadig welgevallen op
Sir WALTER en hervatte: »Wat voert meester HARLOT aan
ons hof ?"
»Hij is," gaf RALEIGH ten antwoord, »eerst onlangs van
eene moeijelijke reis naar de Zuidzee- eilanden teruggekeerd,
en hij haakte er naar, zich te koesteren in den zonneschijn
van het glansrijk gelaat der magtige heerseheres, die zoo
uitgestrekte rijken in den afgelegen Oceaan aan haren schepter onderworpen heeft."
»Gij weet, Sir WALTER, hernam de Koningin, »hoezeer wij verlangen, ons hof tot liet verblijf van waardige
geleerden te maken. Zeg aan meester H A R I O T , dat het
ons genoegen verschaffen zal, iets van zijne reizen te ver
-nem."
Op eenen wenk van Sir WALTER naderde meester H AR LOT
"
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de Koningin. Aan zijnen gang kon men zien, dat zijne
voeten meer gewoon waren het dek van door den storm geslingerde schepen, of ook de steenachtige paden der woestijn
te betreden, dan den gladden vloer van hoofsche zalen. Hij
boog zich voor ELIZABETH, en, toen hij zich weder opgerigt had, bleef hij stokstijf voor haar staan, wachtende dat
zij hem zou aanspreken.
Uwe zeereis heeft u aan Virginia- eiland voorbijgevoerd,
geloof ik ?" zeide ELIZABETH , met een' slecht verborgen
lach over de stijve houding van meester II A it! o T.
» Voorbijgevoerd? — Met uwer Majesteits welnemen, de
expeditie is er geland, en heeft er grondige onderzoekingen
gedaan."
» En de vrucht daarvan is geweest ?" ...
. Met uwer Majesteits welnemen, de natuurkundigen der
expeditie, onder welken uw onderdanigste dienaar behoorde,
zijn het land in verschillende rigtingen doorgetrokken, en
hebben er menige merkwaardige steensoort, veel nuttige
planten en heilzame gewassen ontdekt, verzameld en naar
huis gebragt; onder deze laatsten behoort een door deszelfs
wonderbare werkingen hoogst opmerkelijk geneeskruid."
» Hoe heet hetzelve ?"
Uwer Majesteits getrouwe onderdanen op Virginia- eiland
noemen het Yppouve. Deszelfs heilaanbrengende kracht is
noch in den wortel, noch in den stengel, noch in den bloesem, noch in het zaad gelegd, maar openhaart zich door de
bladeren, die, wanneer zij tot volkomene rijpheid gekomen
en daarna gedroogd zijn, aan smalle strookjes gesneden, in
kleine aarden vaten gepropt en dan aangestoken moeten worden; want, om derzelver weldadige eigenschappen te genieten, moet de lijder derzelver rook, door middel van een
dun, in het aarden kopje, waarin zij branden, gehecht
riet, in mond en maag opzuigen. Op deze wijs gebruikt,
gaat de Yppouoe - plant alle bekend gewordene artsenijen ,
in welken vorm, gedaante of manier zij ook gebruikt mogen worden, aan wonderdadige kracht te boven. Be rook
van derzelver bladeren opent de zweetgaten, verteert zware
en schadelijke sappen, voorkomt verstoppingen, en neemt
weg die, welke reeds bestaan mogten; hij vervrolijkt het
gemoed, stemt den geest tot denken, en maakt het bevat
gemakkelijker voor het verstand. Uwer Majesteits ge--ten
trouwe onderdanen op Virginia beschouwen het Yppouocr
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blad als het welgevalligste brandoffer, hetwelk zij hunnen
Afgoden kunnen brengen; want, behalve de duizenden andere weldaden, welke uwe Majesteit eiken dag, ja elk uur,
met ruime hand over de onderdanen uwer Britsche rijken
uitstort, ontberen die op Virginia ook de zegeningen der
heilige geopenbaarde Godsdienst, en liggen nog in de strikken van het blinde Heidendom verward."
Hier boog RARIO T zieh, tot een teeken dat hij ten
einde was.
D En heeft deze, Goden en menschen zoo welgevallige,
rook schenkende plant geenen anderen naam, dan dien
onze onderdanen op Virginia- eiland daaraan geven ?" vroeg
de Koningin.
»Met uwer Majesteits welnemen," hernam HARLOT, zich
weder buigende, » bij de Spanjaarden heet zij Tobacco."
»En onze Britsche onderdanen noemen haar Tobac," viel
de Koningin hem levendig in de rede. » Uw nieuws, meester HARLOT," ging zij voort, »is niet zoo geheel nieuw; wij
kennen uwe plant. Gij moet weten, Hertog, dat wij, op
kosten van onzen bijzonderen schatkoffer, met dien Yppouoc
kennis gemaakt hebben. Pas weinige dagen geleden hebben
wij een weinigje van deszelfs rook, zonder daarbij zijne
wonderdadige kracht in het geringste gewaar te worden,
met twintig nieuw gemunte goudstukken betaald."
.Zeker eene daad van grootmoedigheid....."
»Waarlijk geene grootmoedigheid," viel ELIZABETH den
.Hertog in de rede; » houd ons niet voor zoo verkwistend.
Het was eene weddingschap."
D Eene weddingschap ?"
=Zoo is het, heer Hertog! Sir wALTER RALEIGH had
ons zoo dikwijls en zoo veel van de door meester HARIOT
daar zoo even beschrevene wonderplant verteld, dat wij
nieuwsgierig geworden waren, hare bladeren te zien branden. Sir WALTER vulde hierop een van klei gebakken
langwerpig rond kopje met Yppouoc en stak het aan. Nadat
het vuur de bladeren verteerd had, verzekerde Sir w A L T E R ,
dat hij in staat was, het gewigt van den rook, waarin zij
opgegaan waren, naauwkeurig, tot op een stofdeeltje toe,
te kunnen bepalen. Wij geloofden, dat Sir WALTER wil
genen, die in vreemde lan--lenswa,vhtorgde
den gereisd hebben, gebruik te maken, en te beweren,
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wat onbewijsbaar was; wij boden hem dus eene weddingschap van twintig goudstukken aan."
Welke uwe Majesteit noodwendig winnen moest — of
Sir WALTER RALEIGH moest een weinig van de zwarte kunst
verstaan," zeide de Hertog schertsende.
Welke wij verloren, zonder dat er zwarte kunst tegen
ons gebruikt werd en blootelijk volgens de regelen der cijferkunst. Wij hebben vergeten Uwe Heerlijkheid te zeggen, dat Sir WALTER de hoeveelheid Yppouoc, alvorens die
in het kopje te doen, had afgewogen; vervolgens, toen het
kruid verbrand was, woog hij, om onzen twijfel te weêrleggen, de overgeblevene asch. Zoudt gij, heer Hertog,
in staat geweest zijn te bewijzen, dat, hetgeen er aan het
oorspronkelijk gewigt van den Tobacco ontbrak, niet in den
rook bevat geweest was? Wij gevoelden er ons niet sterk
genoeg toe, en betaalden ons verlies in nieuwe, met ons,
beeld gestempelde goudstukken."
+0, Sir WALTER RALEIGH, riep BIBON levendig, »gij
hebt groote reden, u wegens het invoeren van den Yppouoc
in Engeland geluk te wenschen; hij heeft u eene glorierijke winst bezorgd."
. De beeldtenis mijner koninklijke gebiedster twintigvoud
verdubbeld !" riep Sir WALTER met geestdrift. n Voor elk
harer beeldtenissen zou ik twintig levens laten , zou ik twintigmaal willen wandelen door de zwarte poorten des doods ! ... .
en evenwel...." Hier zweeg hij, als waagde hij het niet
verder te spreken, en zijn mond vertrok zich tot een naauwelijks merkbaren glimlach.
Gij hebt gelijk ," zeide de Koningin, aan wier scherp
oog deze glimlach geenszins ontsnapt was, » gij hebt gelijk,
met lagehen aan uwe winst te denken, want waarschijnlijk
zult gij u zoo spoedig niet weder in eene dergelijke ver
kunnen."
-heugn
en
Sir
orde,"
hernam
strookt
met
rede
WALT
E
R,
in
. Het
diepe onderdanigheid, «dat de giften, die uit uwer Majesteits handen vlieten, niet anders dan met eerbied herdacht
kunnen worden. Evenwel, men mag het menschelijk gemoed niet ongepast met een bergwerk vergelijken : even als
in den schoot der aarde diamanten naast keijen en edele metalen in het omhulsel van afzigtelijke ertsstof groeijen, zoo
ontstaan in de diepten van des menschen geest verhevene re"

1418

PENE BEZOEKREIS

dachten niet zelden digt nevens gemeene, en vrolijke in den
bolster des kommers."
» Zou uwe wijsbegeerte wel zoo verre willen afdalen,"
hernam de Koningin, met een' zeer merkbaren zweem van
spotternij op haar gelaat, pons, tot beter begrip harer diepzinnige leeringen, door een voorbeeld behulpzaam te zijn ?"
»Toen uwe Heerlijkheid," zeide Sir WALTER, het woord
tot B R 0 N rigtende, » zooi even gewag maaktet van het geluk, hetwelk mij door de in tegenwoordigheid mijner genadigste gebiedster gedane proefneming met de Virginische plant
te beurt gevallen is, drong zich mij, gepaard aan de geest
herinnering der gunstrijke goedheid van mijne-driftwekn
verhevene Koningin, tevens grof en lomp een belagchelijk
en vrij onaangenaam voorval, door het gebruik der Yppouocplant veroorzaakt, aan mijn geheugen op."
» Gij kunt staat maken, geen medelijden van ons te zullen
erlangen," merkte ELIZABETH aan, »zoo lang gij ons niet
met de toedragt van uw ongeval bekend gemaakt hebt."
Meester H AR LOT heeft tot lof der Tobacco - plant niet te
veel gezegd," nam Sir WALTER weder het woord; »derzelver eigenschappen zullen haar, in verloop van tijd, tot de
lieveling der geleerden maken. Meer dan eenmaal heb ik
reeds de werking harer, het denken bevorderende, krachten
ondervonden; en zoo dikwijls Inij de lust bekruipt, mij
met mijne boeken te onderhouden, hu] ik mij in de wolken
van haren rook. Weinige dagen geleden had ik. mij in mijn
kabinet afgezonderd, om over eenige, aan mijne onwetendheid moeijelijk voorkomende vraagstukken betrekkelijk scheep
wereldbeschrijving, raad le zoeken bij de wij -vartkunde
niet meer zijn, en ons de schatten van hunne vlijt-zen,di
in hunne schriften nagelaten hebben. Het blad van den Yppouoc brandde, en zijn geestopwekkende rook omgaf mij als
een digte maar ontastbare sluijer, toen mijn bediende met
de hoeveelheid ale binnentrad, welke ik gedurende dat gedeelte van den nacht, hetwelk ik aan het studeren wilde
wijden, geacht had te zullen behoeven; want gelijk meester H A RIO T zeer juist heeft aangemerkt, het opslorpen der
vochten is gene der opmerkelijkste eigenschappen van den
Tobac. De geen, aan wien ik het bezorgen van mijnen
drank had aanbevolen, is een nieuweling in mijne dienst,
en de I'ppouoe, als ook de wijs om dien te rooken, waren
hein onbekend. Toen hij in het met rook gevijlde vertrek
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trad, bleef hij, als door den donder getroffen, aan de deur
staan; maar ziende, dat die rook ten deele ook uit mij zelven voortkwam , sprong hij, geen gevaar meer ontziende,
plotseling op mij toe, en, eer ik liet voorzien of beletten
kon, goot hij mij de kan met ale tot op den laatsten droppel
over het hoofd. Zonder mij den tijd te loten, hein• over
zijne dolle onderneming te rede te stellen, rende bij ver
trappen af, en vervulde geheel het huis met zijn-volgensd
angstig geschreeuw, dat zijn heer van binnen in brand stond,
dat de rook hem den mond uitsloeg en zich reeds door de
geheele kamer verspreid had."
Be Koningin toonde juist geen' grooten lust, aan Sir WALTER, wegens het door hem ondergane ongeval, veel medelijden te besteden; integendeel scheen het, als gunde zij
hem den hem toegedienden ale-doop van ganscher harte, en
als vergat zij, in het gelach daarover, zoowel hare vorstelijke als hare maagdelijke ingetogenheid.
.

(Het vervolg en slot in het andere 1Vo.)

EEN DRIEJARIG KIND ALS GETUIGE VOOR I)EN REGTER.

E

r doen zich voor de Engelsehe geregtshoven soms gevallen
op, die wegens derzelver zonderlingheid verbazing moeten
wekken. Van dien aard is het volgende geval, hetwelk in
de geschiedenis der regtsverhandelingen misschien wel een
der merkwaardigste zijner soort mag heeten. llet Londen
blad the Examiner berigt uit eene door hetzelve ge--sche
noemde bron, the Monmouthshire Merlin, dat een inwoner
van het Prinsdom Wallis, TOMMY IIOPKIIIS genaamd, te
Newport voor den Mayor, den leer r. HUGUES, en deszelfs
adjunct L. UAWKINS gebragt en aangeklaagd werd 10 sovereigns en 18 schillings van zijnen oom gestolen te hebben.
De beschuldigde had in het vertrek , waar de bedoelde geldsom geborgen geworden was, zonder op het kleine kind te
letten, eene pijp zitten rooken. Toen hij heengegaan was,
liep de driejárige dochter des huizes naar haren vader en
riep: w Paatje, paatje, waarom zijt gij niet gekomen ? To mnv heeft het geld genomen en in zijn' zak gestoken." De
vader overtuigde zich weldra , dat liet kind gelijk had ; liet
geld was verdwenen. Na kwam de zaak gom' de hier hoven
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genoemde regters, die langen tijd beraadslaagden, of het
kind al dan niet als getuige verhoord mogt worden; zij besloten eindelijk van ja. Het kleine meisje werd op den arm
der geregtsminne (the court - nurse) binnengebragt, en de
Mayor deed aan hetzelve de volgende vragen. De Mayor:
Bezoekt gij de school? — Het Kind: Ja, Sir! — Mayor:
Kunt gij de gebeden opzeggen ? — Kind: Ja, Sir! —
Mayor: Zegt gij ze alle ochtenden op ? — Kind: Neen,
alle avonden. — Mayor: Regt zoo; gij zijt een lief klein
meisje. Speelt gij gaarne met ondeugende kinderen ? —
Kind : Neen, want die zijn stout. — Mayor: Waar gaan
zulke 'kinderen heen, als zij dood zijn ? — Kind: Naar beneden in de hel, Sir! — Mayor: En de goede kinderen,
waar komen die? — Kind: Hierboven, in den hemel. —
Mayor: Nu, mijn lief klein meisje, moeten wij u den eed
afnemen ; gij moet de waarheid spreken; doet gij het niet,
zoo komt gij op de plaats, waar de boozen zijn, in de hel.
Hier is de Bijbel, dat is het woord Gods. Neem dat boek
in de hand, kus het, en zeg dan de waarheid, de geheele
waarheid, niets dan de waarheid, zoo waarlijk als gij wilt
dat God almagtig u helpen zal ! (Blijken van verbazing,
gefluister en half luid gemor onder de toeschouwers.) Het
kind deed, wat de regter het bevolen had te doen, en verhaalde daarop, dat het in haars vaders huis gespeeld had,
toen TOMMY HOPKINS in de kamer kwam, waar hij eene
doos opende, er iets zwarts uitnam, en daarop heenging.
Hierin bestond de gelleele verklaring van het kind, en op
dezelve werd de gevangene naar de eerst te houden Assizes
verwezen, om er te regt te staan.

SATYRISCH WOORDENBOEK.

H

et Parijselle blad le Charivari behelst eene satyre, welke
het een Woordenboek ten gebruis e van den tegenwoordigen
tijd noemt ; zie hier daarvan eenige artikelen als proeve:
Geweten. Een oud woord, dat in onbruik geraakt is, en
welks beteekenis zich ganschelijk verloren heeft. — Moed.
Be daad van een onverschrokken man, die eenen goeden post
en Gene rijke bezoldiging versmaadt. Versmaadt men te ge
tijd verscheidene goede posten en verscheidene rijke-lijker
bezoldigingen , dan bezit men tenen uitstekenden moed. —
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Àleening. Synoniem voor hemd. Men kan zonder onder
zeggen: van meening verwisselen als van hemd, of-scheid
van hemd verwisselen als van meening. — Grondbeginsel.
Eerre soort van draagbare waar, van welke men zich naar
welgevallen moet weten te ontdoen. liet beste grondbeginsel
is, er in het geheel geen te hebben. — Getrouwheid. Een
verouderd woord, bijna buiten gebruik, en thans nog slechts
toepasselijk op poedelhonden. — Eeuwig. Dit bijvoegelijk
naamwoord wordt somwijlen van trouw gebezigd; in dit geval beteekent het nu eens eenige uren, dan weder eenige
minuten. — Eed. Dit woord wordt alleen in het meervoud gebezigd, op dezelfde wijs als petits pate s; gewoonlijk
geeft men, bij het dozijn, den dertienden eed op den koop
toe. Een en dezelfde man kan eed doen aan eenen opper
Vorst, eene een en ondeelbare Republiek, een-magtien
Directoire, een' eersten Consul, een' Keizer, twee Koningen
van den ouderen tak, eenen Koning van den jongeren tak,
aan God, enz.

MIDDEL OM MATROZEN-GENEGENHEID TE WINNEN.

D

e Koningin van Grootbrittanje heeft, bij een bezoek,
hetwelk zij, vóór eenigen tijd, op het haren titel voerende
linieschip Queen aflegde, zich bij geheel de vloot door eene
enkele uitdrukking eene onvergankelijke gedachtepis gesticht. Zij proefde den scheepskost; en toen haar, bij dit
onderzoek, ook een glas grog gereikt werd, zeide zij, na
er de lippen aan gezet te hebben: . De grog is niet sterk
genoeg." Op deze woorden ging bij al de matrozen een
vreugdekreet op, en met trotschheid herhalen zij thans,
dat Engelands Koningin geene Teatotaller is. Men weet,
dat deze naam door de Britsche liefhebbers van sterken
drank aan de leden en voorstanders der Matigheidsverbindtenissen gegeven wordt.

PRO EN CONTRA.

Dezer dagen heeft, een ongemeen voorval in de zitting der
vijfde kamer van het Parijsche geregtshof, alle aanwezigen
hartelijk doen lagchen. Nadat een Advocaat verscheidene
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minuten lang gepleit had, zweeg hij plotseling, en zesde
vervolgens- o Onverhoeds den last bekomen hebbende om
een' mijner ambtgenooten te vervangen, bemerk ik nu eerst,
dat ik, bij vergissing, de rol van mijne tegenpartij op mij
genomen en de zaak verdedigd heb, welke ik bestrijden
moest." Hij wilde hierop beginnen om in den tegenover
geest te spreken, toen het geregtshof bergtkreeg,-gestldn
dat de partijen, elkander bij den aanvang der zitting ontmpet hebbende, hun proces door een vergelijk in der minne
geëindigd hadden.

ANECDOTEN UIT NORS ANDIJE.

I

n het door s C H OBER L uitgegeven werk: Excursion in
1Vot'mandy, (2 Deelen, .Londen 1841) komen, onder meer
andere, de bewoners van Normandije kenmerkende trekken,
ook de volgende voor:
,Een vleeschhouwer uit Caen kocht van eenen veehandelaar in de nabuurschap dier stad een kalf. Een paar flesschen cider sloten den koop, en onder het ledigen derzelve
vermat zich, al pratende, de vrolijke slager, dat het hem
geene moeite kosten zou, het gekochte kalf, bij klaar lichten dag, de stad binnen te smokkelen; dat is te zeggen,
met hetzelve onaangehonden het kantoor der tolcommiezen
voorbij' 'te gaan, zonder iets te betalen. De veehandelaar
verklaarde, dat dit eene volstrekte onmogelijkheid was.
Beide gingen hierop over het slagen der onderneming eene
weddingschap aan, en de vleeschhouwer bedong alleen, dat
de ander hem voor een half uurtje zijnen hond zou leenen.
Dezen hond nu stak hij in een' wijden zak, wierp dien over
zijnen schouder, en wandelde er mede de stad in. Aan het
tolkantoor gekomen, verklaarde hij, niets belastingschuldigs
bij zich te hebben, want dat in den zak slechts een hond
stak, dien hij zoo even gekocht en in dezer voege met zich
gebragt had, opdat hij niet weg mogt loopen. Natuurlijk
wilden de tolcommiezen hem hierin op zijn woord niet gelooven , maar vorderden den hond te zien. Na eenig tegen
gehoorzaamde de slager, opende den zak, en — de-strevn
hond liep weg. Scheldende en vloekende liep de man hem
na. Na verloop van een kwartier uurs was hij hijgende
weder aan het tolkantoor, met den zak op den rug. . Gij
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hebt mij daar een' lieven kuijer laten doen," zeide hij, en
ging ongehinderd met het kalf door.
Op zijne reis door l ormandije hoorde r. on E w iJ k XVI, in
den omtrek van Caen, Benen boer een vrolijk volksliedje
zingen, en vond zoo veel behagen daaraan, dat hij bij liet
slot van het lied: bis! bis! riep. De boer vroeg, wat dat
zeggen wilde, en vernam, dat het woord: nog eens ! beteekende. Hij zong dus zijn liedje nog eens, en toen hij gedaan had, gaf de Koning hem een goudstuk; maar de slimme boer hield andermaal de hand op, en riep: bis! bis!
met welk geroep hij voortgegaan zou zijn, zoo de Koning
lien niet, al lagehende, een tweedegoudstukgereikt, maar
tevens daarbij gezegd had: assez! assez!
Een sterke hoer was op zekeren dag, in den omtrek van
Evreux, trots storm en regen, op het veld blijven arbeiden. Toen hij nu des avonds moede en doornat naar huis
kwam, trad hem aan de deur zijn wijfje te gemoet, dat
den geheelen dag binnenshuis gebleven was. . Manlief,"
zeide zij, =het heeft van daag zoo vreeselijk geregend, dat
ik onmogelijk water kon gaan halen, en dus nog geen soep
voor u heb kunnen koken. Gij evenwel zijt nu toch door
en door nat, en zult wel zoo vriendelijk zijn, mij een paar
kannen water te halen ; natter kunt gij wel niet worden.''
Tegen de waarheid van dit argument was niets in te brengen. Be goede man nala dus de kannen, en haalde, aan
de vrij afgelegene bron, het water, dat zijn niet zeer liefdetyjk noch vlijtig vrouwtje gevorderd had. Toen hij terugkwam, zat zij gemakkelijk bij het vuur. Op eens heft
de man beide de kannen in de hoogte, en giet ze zijne
vrouw over hoofd en lijf. Vrou►wlief, '' zeide hij vervolgens, »gij zijt nu even zoo nat als ik; dus kunt gij het
water, dat gij behoeft, zelve 'halen; natter toch kunt gij
niet worden.''

DE DIECRTENDEN.

E en bruidspaar, hetwelk des anderen daags in het huwelijke

zou treden, ging in het Parijsche kerspel St. Roch terbiecht.
Toevalligerwijs kwam de beurt het eerst aan den bruidegom, en hij legde kort en bondig zijne biecht af. Be bruid
daarentegen besteedde tot de hare een vol uur tijds. Toen
zij eindelijk opstond, en nu niet opgeruimd gelaat harr
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aanstaande te gemoet trad, weerde deze haar af, zeggende:
. Neen, neen, Mademoiselle! zoek een' ander' man, als het
u belieft; ik wil geene vrouw, die zoo veel tijds noodig

heeft om hare zonden op te tellen." — Het Fransche dag-

blad, hetwelk dit voorval verhaalt, voegt er bij, dat van
het huwelijk inderdaad niets gekomen is.

REDDING VAN HEN AANTAL MENSCHEN DOOR EENEN HOND.

hetwelk onder den titel van Satellit zum Sie
H et bijblad,
Wochenblatt

in het licht komt, deelt uit Braila,-benürg
onder dagteekening van den 15 Februarij 1.1. , het volgende
merkwaardige voorval mede: . Op zekeren dag, toen hier
de Donau, alvorens zich vast te zetten, reeds veel drijfijs

afvoerde, waagde het, des ondanks, een Noorsche scheeps-

kapitein, wiens schip aan den anderen oever van het kanaal
voor anker lag, om zich, in eene kleine boot, dwars door
de geweldig aandrijvende ijsschotsen, naar het vaste land te
laten overzetten. Deze uiterst gevaarlijke togt liep wel zonder ongeluk af; maar nu moest de schuit, welke den kapi-

tein aan wal gebragt had, naar het schip terugkeeren.
Naauwelijks was een derde gedeelte van den overtogt afgelegd, of de aandrang van het drijfijs werd zoo sterk, dat de

boot eindelijk geheel in hetzelve bezet geraakte en noch

voor- noch achterwaarts noch ter zijde eenen uitgang meer
had. De dood der zes met dezelve terugkeerende menschen

scheen dus onvermijdelijk. Een Grieksche loods, die op het
schip aanwezig was, ondernam, op de schotsen, die ook
hetzelve reeds geheel omgaven, de boot met de in doods
zijnde personen te hulp te komen ; doch naauwelijks-gevar
-

is hij van boord en eenige schreden ver op het ijs, of het
breekt hem onder de voeten, en hij wordt aan het vreeselijk
element ten offer. Dit voorval vermeerderde natuurlijk den
angst der in de boot zittende lieden. Van wal en van boord
der schepen kon hun geen bijstand gezonden worden, alzoo
niemand zich andermaal aan een zoo oogenschijnlijk levens
wilde blootstellen. Doch, waar de nood op het hoogst-gevar
is, is menigmaal de hulp het naast. De aan boord van het
Noorsche schip gebleven eerste stuurman komt op de ge-

dachte, om het eene eind eener genoegzaam lange lijn aan
zijnen poedel in den bek te geven, en hem te bevelen,

hetzelve naar de boot te brengen. Na verscheidene vruchtelooze pogingen, slaagde dit gehoorzame en schrandere dier,

om over de ijsschotsen naar de boot te geraken en aan de
manschap in dezelve het eind van den tros te brengen. Men
nam nu den vermoeiden redder in de schuit, maakte het
touw er aan vast, en zij werd vervolgens, door en over. de
schotsen, langzaam naar het schip getrokken. Op deze wijs
werd, door eenen hond, het in klaarblijkelijk doodsgevaar

zwevende leven van zes menschen gered.

MEN G E L W E R K.
MEDEDF.ELING VAN EENEN BRIEF VAN MARIA VAN REIGERS—
BERGEN AAN HUIG DE GROOT,

door
Mr.

JERONIMO DE VRIES.

Onder al de Geleerden en Staatsmannen van vroegeren
tijd is mij geen zoo belangrijk en beminnelijk voorgekomen
als HUGO DE GROOT. Hoe meer ik zijn leven en werken
naga (en ik doe het gaarne , ook om zekere partijdigheid,
die ik mij verbeelde, dat sommigen in onzen tijd tegen
hem koesteren) , hoe meer ik hem waardeer als Geleerde ,
hoe meer ik hem als mensch en Christen liefheb. Hoe
men ook over hem als Staatkundige denken moge (en ik
voor mij, vooral na de vroeger en later van hem uitgekomene brieven te hebben gadegeslagen , acht hem ook als
zoodanig hoog), niemand, slechts eenigzins onpartijdig , kan
of zal hem dc grootste bekwaamheid, moed, eerlijkheid,
trouw en kunde kunnen ontzeggen. Er is daarenboven iets
eenvoudigs, kinderlijks en zachts in zijn karakter, dat in
alles doorstraalt. Zijne Nederduitsche Gedichten missen
nog eene afzonderlijke en beknopte uitgave, welke zeer is
aan te raden. Heb ik eens meer ruimte van tijd , zoo wil
ik mij gaarne daartoe verledigen, ook in liet belang der
Christelijke Godsdienst, waarvan de waarheid door hem,
met groote geleerdheid en overvloed van bewijs, op de
overtuigendste wijze, ten behoeve van zeevarenden en anderen, in dichtmaat ; is betoogd en bewezen.
Onder de trekken van zijn karakter,, aan vele vernuften
van den eersten rang (men denke aan V o N D E L , BILDE RD q x en anderen) eigen , behoort de weinige geschiktheid
voor bemoeijing met huishoudelijke en finantiéle belangen. Gelukkig had hij Gene Gade, die moed en bekwaamheid bezat, om hem ook van het knellende en pijnlijke
van de hem hierin prangende banden te verlossen en veel
zorg en bemoeijenis op zich te nemen. Belangrijk en aan>IENGELW. 1842. No. 9.
Ee
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doenlijk zijnde brieven Van MARIA VAN REIGERSBERGEN
hieromtrent. In mijn werk, HUGO DE GROOT en MARIA
VAN REIGERSBERGEN, heb ik hierover genoeg gezegd,
om er nu niet verder in uit te weiden. Toevallig echter
eigenaar geworden van eenen oorspronkelijken brief van
MARIA, vind ik daarin een nieuw bewijs.
Zoo ik wèl heb , zijn er nog verscheidene oorspronkelijke
brieven van haar aan D E G R 00 z bewaard gebleven. Een groot
aantal zou nog, zoo men mij gezegd heeft, te Rotterdam en
elders te vinden zijn. In het bezit van bijzondere lieden zijn
er ook nog aanwezig. \Velligt zou er voor de Geschiedenis
des Vaderlands, zeker voor het bijzondere leven van het
doorluchtig en beroemd Echtpaar en hunne Kinderen ,
licht uit te ontleenen zijn. Ik beveel de zaak aan verder
nadenken , voegzame belangstelling en medewerking van
anderen aan.
Ziet hier de letterlijke mededeeling van den onder mij
berustenden brief:
» Alderliefste
» Ic hebbe alle de uwen wel ontfangen ie sal eerst
» begunnen van het perdt dat UE zeidt te moeten coopen
» UE ghelieft immers een goedt jonck perdt te doen
» coopen quadt goedt en deugdt nergens toe het moet
» vooren op het hooft een colle hebben geen blesse op dat
» het mach ghelijcken met de mine dien ic hier doen coo» pen hadde UE connen wachten tot dat ie daer een had» de connen zenden zoude wel een ghesonden hebben
» met de scheepen die te Rotterdam ghereedt leggen ende
» niet en wachten als naer de windt over acht dagen
» hebbe ie vergeeten te schrijven van het testament van Dirck
» hem is ghemaekt thien dusent gulden dadts geldt
» bij aldien dat hij het in Dudtslandt onfinck zoo zonde hem
» daer noch commen neegen dusent een hondert gulden ende
» te Parijs ontfangende compt hem noch elf dusent gulden
» nedt naer ie wt Cornelia verstaen hebbe zoo gaedt hij
» naer de heer Bannier toe hij heeft zaterdach uwen brief
» ontfangen wat ghij daer in schrijft en weet ie niet
» ic hebbe UE gheschreeven wacrom dat ie Melander
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» prefereerde voor Bannier eerst om dat mij wee deede
» hem zoo verde ende zoo perijculeus te zenden dat deede
» ie wt een groote affectie daer neeme ic Godt tot ghe» tuge dat het niet en is gheschiedt door iemants zeggen als
» door mijn eigen en dat is waer dat doen UE mij Melander
» voorslogh dat ie blijde was dat hij zoo verde niet en be» houfde te gaen zoo ras als ic uwen - brief hadde zeide
» ie het hem hij en thoende ooc niet dat hij daer iet te
gen hadde maer gaedt heimmelijc daer van aen UE schrij--»
» ven onderentusschen zoo laedt hij mij met monsieur
» Wickevoort daer van spreeken tis waer dat ie tegen
» mijn broeder zeide dat UE mij hadt geschreeven dat UE
» goedt vondt dat men hem bij Melander zoude zenden het
» weleke mijn broeder ooc niet qualije en gheviel hoopende
» dat hij daer alzoo wel zoude zijn alzoo het een zeer ghe»reegeleerdt logé was naer wij wt Wickevoordt verstonden
» of de zaeke daer door te arger is gheworden om dat
» mijn broer dat gheavoueerdt heeft en weet ie niet mij
» dunckt dat het met de mijnne gaedt als men van Spaengen
» zeidt dat al goedt is datter van daen compt behalfven dat
» spreeken can zoo gaedt het ooc met mij ende de mij »ne al datter van compt en is niet quadt behalfven dat
» ghezeidt oft gheraeden werdt ie ben altijdt noch goedt
» ghenough voor de kinderen om geldt bij den anderen te
» raepen ic geeve aen uwen jonsten zoon dusent gulden
» om hem wegh te helpen dat is het laaste dat hij van mij
» sal hebben ie hebbe hem ghezeidt dat hij voortaen aen
» UE sal schrijven om geldt als hij iet van doene sal hebben
» UE sult hem dan ordonneeren hoe veel dat hij wilt
» datmen hem geeve en zien waer het van daen commen sal
» hadde ie mij begeeven om gouvernante in iemants huijs
» te zijn ende dat ie zoo veel jaeren wel ende ghetrouwelije
» hadde ghediendt men zoude mij meer eere doen alsmen
» nu doet daer ie moeder ben doch geeve dat Godt op
» gister morgen is den ousten die hier is bij mij gheweest
» hij was te brulooft ghenoodt t'Amsterdam ie hadde
» aen UE broeder ghezeidt dat ie goedt vondt dat bij thuijs
» zoude blijven hij en doet niet als loopen de brulooft
Ee 2
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» is gister avondt den eersten avondt gheweest hij en heeft
» samblendt ghemaekt als of hij niet gaen en zoude za» terdach zijn just de brieven laedt ghecommen hij had» dese tsavons door zijn knecht doen haellen ende zondtse
» noch ten neegen ucren to onsent smorgens ten acht
» ueren quam hij voor mijn bedde ende zeide mij de expres» sen last dien hij van UE hadde naer Amsterdam te gaen
» om uwe zacken te verrijchten van dage hebbe ic ver
dat hij noch gisteren in allen haest naer Amsterdam-»stacn
» is de zacken wacren van zulcken inportansie datse de» sen macndach niet en kosten verwachten in alle die
» dingen en hebbe ic niet te zeggen alst mijn heeren ghe» lieft moet geldt schaffen luckrack waer het van daen compt
»UE doet mij noch lachen hoe qualijc het mij lust als
» hij zeidt datmen immers Pieter nacrAmsterdam zoude lac» ten gaen woonen als UE iet int hooft heeft geen ree » den en connent daer wt brengen Klouck en Abram
» Antonissen sullen hem wel helpen aen werck Clouck
»heeft twee zoonen dat advocaten zijn Abram Antonis» sen heeft een swager die zijn dochter heeft die bij hem
» woondt ie bidde UE zedt toch die lorren wt u hooft
» dat ghij meendt dat als hij maer tot Amsterdam en is dat
» het dan merveljes sullen zijn het en ontbreekt hem aen
» geen werck ghelooft ghij mij noch niemant vande mijn» ne vraghdt het aen u broeder ie hoope immers dat ghij
» hem wel sult gheloove als hij tot Amsterdam sal zijn
» daer sal hij wel weer nieu credijt connen macken dat hier
» haest wt sal zijn ie hebbe hem meest alle zijn cleeren
» ghegeeven ende daerenbooven noch vijfthien hondert gul
gelde tseedert dat hij wt Vranckrije is ghecommen-»dena
» ende nu moeter noch voor zijn kostgeldt voor twee jaeren
» ghezorgdt zijn ende naer men mij zeidt zoo is hij zeer veel
» schuldijch weet ghij hem aen te wijsen waer hij geldt
» dacr toe sal haelen sult mij ende hem zeer groote vriendt» schap doen mijn intensie is mij van alle dese becom» meringe te ontlasten dewille ie zoo weinigh aenziens bij
» de kinderen hebbe en die de becommeringe te laeten die
» het commandement hebben is dat niet redelijs nu
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» noch van wat anders ghij zegdt dat ghij Blaeu uwe Historije
» belooft hebt te laeten drucken ende dat al voor niet
»dat is goede coop minder en kost ment niet geeven
» nu scheide ie daer wt
hier meede blijve ic
wt den Hage desen telt
XVI April.

7_

[Adres :]

A monsieur
monsieur Lambassadeur
de Sweede
a Pars
Uit eene oude kantteekening op de achterzijde blijkt,
dat deze brief geschreven is 16 April 1640 ; en aan het
hoofd van denzélven staat met zeer kleine letteren , waar-

schijnlijkvan de hand van DE GRooTzelven:recu26 Aprilis.
Wat den nu medegedeelden brief aangaat. Om de bijzondere zaken van DE G R o o T in dit jaar te behartigen,
trok zijne Gade uit Frankrijk naar Holland en Zeeland.
Met een jagt van Holland naar Zeeland reizende, liep zij,
door een fel onweder, groot gevaar van om te komen ; terwijl een schip met veertig matrozen ten zelfden tijde verongelukte. DE G R o o T treurde zeer om haar afzijn, blijkens vele
zijner brieven in de groote verzameling. Het jaar 1640 was dat,
waarin het drukken aanving van zijne onschatbare Aanteekeningen op het Nieuwe Testament, waarvan de eerste
proefbladen door vossivs, de laatste door CURCELLAEUS,
óp zijn verlangen, moesten worden nagezien. Het was dat
jaar, waarin zijn werk uitkwam, dat zoo veel tegenspraak
wekte, ten betooge, dat de Paus de in den Bijbel vermelde
Antichrist niet was, waarom D E G R o o T van dezen als overhe l lende tot de Roomsche Kerk, van genen voor een' Sociniaan werd uitgekreten. Het was dat jaar,, waarin zijn
werk over de Waarheid der Christelijke Godsdienst werd
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herdrukt en zelfs in hetArabisch vertaald; waarin hij Latijnsohe
Gedichten gemeen maakte ; over het uitgeven zijner Lau ijnsch.e
Vertaling in dichtmaat der Grieksche Anthologie dacht, on
zijne Historiën ter drukpers beschikte. Het was omstreeks
dat jaar,, waarin zijn Vader en Zuster beiden stierven ;
waarin hij s A L M A s i u s te Par Js Bene vriendschap en ach
bewees, naderhand zoo slecht beloond ; waarin hij -ting,
hoe kwalijk door D. IIEI NSITJS in vele gevallen bejegend,
edelmoedigheid jegens dezen betoonde; waarin hij een'
treffenden troostbrief, vol echt Christelijke Godsdienstigheid , aan G. a. v o s s i us over het verlies der zijnen schreef,
en zijnen vriend CASSIUS in deze woorden geluk
wenschte met de geboorte van een' zoon : » Ik wensch
» u geluk, dat u, bij zooveel voorspoedigs , nu ook een zoon
»is geschonken door uwe teeder beminde gade. God beware hem voor u beiden en doe den zoon 's vaders deug»den navolgen! — Mijne gade is het geheele jaar in Hol
en Zeeland geweest met hare dochter, en staat nu-»land
.»op haar wederkeeren, niet zonder diepe droefheid over
» het verlies mijns vaders en mijner zuster. Twee mijner
»zonen zijn in krijgsdienst. De oudste is Vaandrig bij de
» Duitsche Garde te paard onder den eed des Konings van
».lirankrjk. De jongste, beroofd van zijn Opperhoofd vAw
»wIJMEREN, heeft zich naar het leger te Bonn begeven.
+)Mijn middelste verkeert bij de$aagsche vierschaar en be» oefent de praktijk. Ik zelf vaar door Gods goedheid wél ,
»en den eenigen tijd, die mij van de behándeling derZweed»sche zaken overig is, breng ik door in mijne studiën, niet
»alleen ten mijnen beste, maar bovenal ten beste,g.elijk ik
n hoop, der nakomelingschap, mij voornamelijk daarop toe»leggende, dat ik de Godvreezendheid den gemoederen in»scherp, niet de ijdele,maar werkdadige, en dat ik de Ge
harte, dat-»schiednoplr.Ikauvnhe
»gij, wegens uwe oude genegenheid jegens mij, met zoo
»veel zorg en goedheid belang toont in mij en de mijnen.
» Zoo uw zoon eens groot geworden zijn zal en God het mij
»beleven laat, zend hem dan, .bid ik, mijwaarts. Ik zal
»zorgen, dat hij met eenig goed en vruchtbaar gevolg tot
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»u wederkeere. Zoo ik intusschen iemand, wien gij mij,
»uwen vriend, aanbeveelt, hij zij wie hij zij, dien gij, lief-.
»hebt, iets welgevalligs zal kunnen doen , weet, dat ik,
»die altijd zeer veel werks van u maakte en zulks zal blij »ven doen, daartoe niets sparen zal."
Ik heb dezen brief, uit het Latijn overgebragt, medegedeeld , én om het hart van DE GROOT en zijne edele ge
ook jegens dezen vriend te doen kennen , én omdat-voelns
dezelvo voor een gedeelte den medegedeelden van de Gade
van DE GROOT toelicht. Gunt mij , ter nadere opheldering,
no het een en ander daarbij te voegen. Zien wij denzelven eens in.
Allerliefste dus was de aanhef van al de brieven aan
DE GROOT van zijne MARIA. En te regt; uit alles blijkt,
hoe innig zij, schoon van een geheel ander karakter en
daardoor wel eens wrevelig , haren au e. o liefhad , hoe
zij, voor hem zorgde en haar hart als voor hem geheel
openstond.
Na van het koopen van een paard, op het andere gelijkende, waarmede zij zich ook al moest hemoeijen, gesproken te hebben, gewaagt zij van het testament van,
dat is, zoo ik meen, ten behoeve van den jongsten Zoon
DIRK. Het legaat was hem, naar gedachte, gemaakt door
zijnen Duitschen Veldheer, den Hertog VAN w IJ M E R E N.
In het Leven van DE G R o o T wordt gezegd, dat D E G R o o T
het. denkbeeld van zijnen Zwager REIERSEER GEN goed
dat CORNELIS, dc oudste Zoon, de krijgsbedrij--keurd,
ven. van dezen Hertog zou beschrijven , zoo uit dankbaar
voor hetgeen hij van dien Vorst , welken ook hij ten-heid
oorlog gevolgd was, had genoten, als om zijne studie in
het schrijven te oefenen. DE OR0OT zelf had er het een
en ander reeds toe verzameld en zou het dezen zijnen Zoon
zenden. Maar deze had meer lust den degen te voeren dan
de pen. Onder den Zweedschen Generaal., Baron DEGENVELD, woond'e., C O R NE LI S den veldtogt bij en de belegering van Aras; terwijl zijn jongste Broeder DIRK, naar
Kassel gelogen , lang in beraad was, onder wien nu dienst
te nemen , óf onder den Veldoverste der Hessische krijgs,
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benden M E L A N D E R, óf bij den Zweedschen Veldheer B A I^N I E R. Men ziet uit dezen brief, dat de Moeder meer was
voor den eersten , en de zaak met haren Broeder en den
bekenden W I C B E F ORT overlegd had . DE GROOT echter
begreep het met zijnen Zoon DIRK anders, en aan BANNIER werd de voorkeur gegeven. Uit eenen brief aan den
Broeder van DE GROOT blijkt echter, dat DIRK de Zweed
dienst spoedig verliet. Hij kreeg van zijne Moeder-sche
f 1000, om hem, zoo zij schrijft, weg te helpen; die
som kostte haar opoffering. Zij verborg den wrevel haren Man, gelijk men ziet, daarover niet, dat de Kinde
haar veel zorg gaven en derzelver belangen buiten haar-ren
geregeld werden. Zij klaagt ook over C O R N E L I S, den oudsten, nopens welken de Vader had goedgekeurd, dat hij zijne
Moeder vergezelde, waaraan hij slecht beantwoordde. Hij
deed , zegt zij , niet dan loopen, en ging naar Amsterdam
te bruiloft en om zaken van zoogezegde importantie, op
het schrijven des Vaders, zonder dat zij er in gekend werd.
DE GROOT wilde, dat PIET -ER, de middelste, die, blijkens eenen brief, bij afzien van Broeder CORNELIS, een
opstel maakte over de daden van den Hertog VAN w IJ M EREN, te Amsterdam da, praktijk zou beoefenen. De Moeder was er niet voor. Er waren Amsterdammers genoeg,
die hunne kinderen als Advocaten voorthielpen ; zoo dacht
zij, en ook de Broeder van DE GROOT ; maar BE GROOT,
schoon van oordeel, dat zijne kinderen in het ondankbaar
Vaderland nooit zouden voortkomen , waarom hij twee in
militaire loopbaan bij vreemden liet treden , maakte omtrent
Amsterdam eene uitzondering. »Daar alleen ," schreef hij,
»werd nog de kwijnende en kranke Vrijheid gekoesterd. —
»Amsterdam," vervolgde hij, »is vol goede en welwillende
»burgers. De .Amsterdammers zijn mij lief en waard. Ik
»vond ze mij steeds zeer getrouw. Laat PIETER zijn eigen
»fortuin maken; zoo heb ik ook moeten doen. Zoo hij op
»'s vaders vermogen rekent, bedriegt hij zich zeer. Hij ver
huize dan naar Amsterdam, om in zee- en handelszaken-»
» zich te oefenen. Daar alleen kan en moge hij eens Fensio»naris worden , en in geene der andere steden. Ik zag
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» hem intusschen gaarne bevorderd tot bijgevoegden Advocaat
» der Oostindische Maatschappij."
De Gade van DE GROOT gaf PIETER, gelijk men ziet,
behalve al zijne kleederen , f 1500 mede , en moest voor
zijn kostgeld voor twee jaren daarenboven zorgen. PIETER had vrij vat schulden. Hij schijnt in zijne jeugd,
vooral na zijne wederkomst van Pars, zeer luchtig geleefd

te hebben.
Over den Broeder van MARIA, NICOLAAS VAN REI
zie men LA RUE, Geletterd Zeeland, b).-GERSBN,
517, en de daar aangehaalde Schrijvers. I1ij is, zoo niet
eene afzonderlijke levensbeschrijving, ten minste eene afzonderlijke vermelding waard, gelijk wij die van w I L L E M
DE GROOT, den hartelijk geliefden, bekwamen en zedigen Broeder van HUGO, te gemoet zien van een jeugdig
Geleerde te 'sGravenhage, Mr. II. VOLLENHOVEN.
Over de Kinderen van D E GROO T en derzelver lotgevallen kan men de Levensbeschrijvingen van DE GROOT nazien, inzonderheid DE BURIGNY. Deze verhaalt, dat,
na den dood hunner Ouders, CORNELIS en DIRK, zich
op reis bevindende van hier naar Zweden, waar Vaders
naam nog in cere was, om den nieuw gehuldigden Koning
KAREL GUSTAAF te begroeten, en bij hem hun geluk,
dat zij in het Vaderland misten, te beproeven, tusschen
Embden en Bremen, door cenen knecht, die onder D i R Iz
had gediend, en verlokt was door het geld, dat zij bij zich
hadden, des nachts moorddadig werden aangevallen , met
dat gevolg, dat de jongste, DIRK, door den knecht, en
de knecht zelf door den oudsten , C 0 R N E L I S , werd gedood. CORNELIS stierf ongehuwd. CORNELIA, de
oudste der Kinderen, trouwde met JOAN BART0N,Vicomte
DE MOIBAS, eerst Kolonel te paard in Fransche dienst,
daarna tot de eerste militaire bedieningen hier te lande bevorderd, maar in het vermaarde jaar 1672 tot den dood gedoemd , dien hij door de vlugt ontkwam. PIETER was werkelijk Pensionaris van .Amsterdam gedurende zeven jaren,
daarna bij onderscheidene Hoven Gezant van den Staat.
Zijn gedrag is onderscheidenlijk beoordeeld en krachtdadig
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verdedigd. Hij was een man van groote bekwaamheid
en een goed Nederduitsch Dichter. Zijn leven is bekend,
en laatst zijn door wijlen den bekwamen c. w. w E sTERBAEN zijne verdiensten in een helder licht gesteld.
PIETER alleen liet Kinderen na, waarvan HUGO en JAN
de belangrijke uitgaaf van Grootvaders Latijnsche brieven
in folio bezorgden; eene verzameling,, waaruit zeer veel
nog te putten is ten nutte der Historie van Land en Kerk ,
vooral tot waardering van den edelen en onvolprezenen
HUIG DEGRO0T, welken ik houde voor den-grootsten,nuttigsten en meest omvattenden Geleerde van zijnen tijd, die
Bene bron van kennis geopend heeft , waaraan de nakomelingsohap zich nog kan en moet laven, wil zij wèl doen.
Hij vertoont zich tevens in al zijn doen en schrijven zoo
beminnelijk, dat men, zijn Leven en zijne schriften met
aandacht lezende , hem bewondert en hartelijk lief krijgt.
Hij was een regt edel mensch en tevens een boven zijn' tijd
liefderijk en verdraagzaam Christen. Hij mag ook als zoodanig nog geroemd en nagevolgd worden.
Aan het slot des briefs komt een trek voor, alleraardigst
en gewigtigst voor de kennis van het onderscheiden karakter der beide Echtgenooten. MARIA schrijft: Ghij zeght
datghj B LA EU uwe Historie belooft hebt te laeten drucken,
en dat al voor niet; dat is goede coop; minderen cost men
't nikt geeven. Men ziet er uit de onbekrompene en edelaardige wijze van handelen en denken van DE GROOT in
zaken van studie; welke onbekrompenheid echter zijne
Gade, zoo zij schrijft, zonder commandement in deze en
dergelijke zaken, in vrij wat bekommering bragt. Hoe
gelijk is D E GROOT ook hierin aan andere groote Vernuf
ten! Men denke weder aan BILDERDIJR.
MARIA overleefde haren HUGO acht jaren. Zij stierf
den 19 April 1653 , oud 63 jaren. Men zie over haar
onder anderen LA RUE'S Zeeland, bl. 514-517. Zij
had voorgenomen haar eigen leven te beschrijven. » Mijne
huisvrouw," schrijft DE GROOT in een' zijner brieven,
»neemt bij tijd en wijle wat tijds voor zich, om hare
» historic te dicteren." D c G Root overleed vijf jaren na het
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ont.vangen van dozen brief, op :den 23 Augustus 1645, oud
62 jaren , in een vreemd land.; gejaagd en miskend , en
reikhalzende naar Gade en Kroost, aan welke zijn hart
zoo innig gehecht was, bezweek hij. Hij stierf zoo Christelijk als bij geleefd had , met de woorden op de lippen:
Of CHRISTUS alleen is.al mine hoop gevestigd! — (*)
OVER DE DURING DER BLIKSEMSTRALEN.

Door A R A G 0.

(Vervolg en slot van bl. 394.)

D oor deze proefondervindelijke waarheid eenmaal alzno

vastgesteld zijnde, dat een tiende deel eereer seconde per
omwenteling, bij draaijing van eerie enkele lijn, ede geringste maat van snelheid uitmaakt, onontbeerlijk tervoortbrenging eener cirkelvormige oppervlakte van onafgebroket
licht, zoo vloeit hieruit noodwendig , wiskunstig , voort ,
dat de minste snelheden van omwenteling, met welke
10, 100, 200 op gelijken afstand van elkander verwijderde
lijnen, haar gemeenschappelijk snijpunt draaijende, dczelfale uitwerking te weeg zullen brengen ook 10 maal ,
100 maal , 200 maal minder zullenzijn , dan in het geval
van ééne enkele lijn ; te weten , dat zij zullen overeenkomen met ééne seconde, met 10 of met 20 seconden per
volkomene omwenteling.
(*) Naschrift der Redactie.
Ten gevalle van onze Lezers hebben wij de naamteekening der vermaarde Vrouw getrouwelijk in houtsneê hierboven doen overbrengen, en voegen hieronder ook die van
haren Echtgenoot, ons door de heuschheid van den geachten Mededeeler dezer bijdrage verstrekt, en onder cone
op zichzelf onbelangrijke Akte van dien tijd geplaatst.
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Niets, in al onze redeneringen, brengt mede, dat de
draaijende lijnen door eigen licht verlicht zijli; men moet
dus verwachten volstrekt gelijke verschijnselen te zullen
ontwaren, het zij men uit zichzelve, dan wel door weêrkaatsing, verlichte lijnen doe rondwentelen; slechts is het
in het laatste geval noodig, dat de lijnen van zoodanigen
aard, van zoodanige gedaante of in diervoege met betrek
bestralend licht geplaatst zijn , dat het oog-kingtohe
dezelve gelij kelijk in al de rigtingen, welke zij al draaijende innemen, beschoutiven kunne. Zoo zouden, bij voorbeeld, de .platte en ongepolijste spaken van een rad of
wiel van mat zilver zijn; insgelijks de platte en ongepolijste
spaken van een rad, van welken aard ook, met cone laag
van loodwit of iets dergelijks bestreken; de cone en de
andere door eene weêrkaatsende lamp, door eene Argandsche lamp of zelfs door eene eenvoudige kaars, vlak van
voren beschenen wordende. Ongepolijst zijnde, zouden
de spaken in geen harer standen de werking van spiegels
doen. Men zoude dezelve alleen gewaar worden door die
soort van licht, 't welk bestraalde ligchamen aannemen,
om ons hetzelve in alle rigtingen of in den staat van ver
licht terug te geven (lumière diffuse, zegt-spreidn
ARAGO), het vermillioen met cenen sterken gloed, het
geel koper met cenen kenbaar gelen schijn, het matzilver
en het loodwit met cone volmaakte witheid, enz.
Eene spaak van matzilver om eene harer uiteinden
in Tv eener seconde rondwentelende, zal eene witte cirkelvormige oppervlakte doen geboren worden ; 4, 10, 100
spaken van dezelfde stof, op gelijke afstanden van elkander geplaatst, zullen hetzelfde uitwerksel te Wege brengen,
wanneer zij in deel eener seconde, in ééóneseconde, in
10 seconden hare omwenteling volbrengen.
Bepalen wij ons voor een oogenblik bij het laatste geval;
te weten dat, waarbij 100 dunne, onderling gelijke hoeken vormende metalen spaken voor het oog eene cirkeloormige oppervlakte van licht, doen geboren worden. Deze
uitwerking begint plaats te grijpen, wanneer de snelheid
van beweging ééne omwenteling per 10 seconden bedraagt.
Eene mindere snelheid ware ongenoegzaam; doch elke
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meerdere snelheid, hoe groot ook, zoude, indien mogelijk, nog zekerder tot dezelfde uitkomst geleiden. Laat
ons nu, ten einde de denkbeelden bepaaldelijk te vestigen, eene keuze doen uit dat oneindig getal snelheden,
grooter dan die, welke volstrekt noodig is, om al draaijende spaken eene onafgebrokene oppervlakte te doen ver
Stellen wij , dat onze honderd spaken ééne om--tone.
wenteling beschrijven in yá seconde, hetgeen eene zeer
ligt verkrijgbare snelheid is. Elke spaak zal dan een honderdste deel dier hoeveelheid of r 'r seconde besteden , om
een van hare standen, welke ook, te verwisselen met die,
welke op hetzelfde tijdstip door de voorgaande spaak wordt
ingenomen. Laat ons dit laatste getal (een duizendste deel
eener seconde) wèl onthouden , en onze proefneming met
eene laatste opmerking vermeerderen. Stellen wij , dat het
licht, hetwelk de 100 spaken van het draaijend rad bestraalt,
en zonder hetwelk wij die spaken niet zien zouden, uit
zich zelve geen licht geve, of dat dit licht niet onafgebroken schijne; — laat ons aannemen, dat, met de overeengekomene snelheid van ééne omwenteling in elk tiende
gedeelte eener seconde, altijd in de duisternis ronddraaijende, het rad verlicht worde door een licht, hetwelk
slechts één oogenblik aanhoudt; dan is het de lengte van
dat oogenblik , of de during der verschijning van het bet.
stralend licht , welke bepalen zal , of het verlichte rad
zich vertoonen zal onder de gedaante van een werkelijk
wiel, met van het middelpunt tot den omtrek ledige en
gevulde deelen, met verlichte en donkere sectors, dan wel
onder de gedaante van eene overal gelijkelijk verlichte onafgebrokene oppervlakte. Stellen wij, in de eersté plaats,
dat het licht het draaijend rad alleen beschijne gedurende
een onberekenbaar kort oogenblik , dan zal dat licht de verschillende spaken treffen noch bestralen, dan alleen in een'
enkelen harer standen. Elke spaak zal, in dezen enkelen
en bijzonderen stand, in het oog een beeld voortbrengen,
waarvan wij de during proefondervindelijk op een tiende
deel eener seconde bepaald hebben. Het draaijend rad zal
dus gedurende een tiende deel eener seconde onder deszelfs
ware gedaante en als 't ware onbewegelijk gezien worden
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Gaan wij nu tot eerie andere vooronderstelling over, wel
ik uiterste noemen zal (deze uitdrukking zal weldra ge--ke
regtvaardigd worden); nemen wij aan, dat het bestralend
licht een duizendste deel eener seconde hebbe aangehouden. Een duizendste van cone seconde is, bij onderstel
tijd , welken elke spaak bezigt, om van een' ha--ling,dc
over te gaan tot dien, waarin zich op' hetzelfde
standeng
rer
oogcnblik de haar voorafgaande spaak bevindt. I'n dit korte
tijdsverloop dus zal er in het inwendige gedeelte van het
draaijend rad niet Bene enkele denkbeeldige lij n, van het
middelpunt naar den omtrek loopende , zal er niet een'
enkelen straal (dit is de meetkuustige benaming) bestaan ,
welke niet op zijne beurt door een' der stoffelijke spaken
beslagen wordt; zal er niet één dier duizend en duizend
standen bestaan , waarin de spaken niet de werking van het
bestralend licht ondervinden, en waarin zij niet haar beeld
in het oog zullen vormen. — Deze beelden (men herinnert zich dit wèl) duren een tiende gedeelte eener seconde,
dat is honderdmaal langer dan noodig is , om van alle dc
meetkunstige stralen des rads Bene verlichte lijn aan den
waarnemer te doen toekomen. Dus zullen op een gegeven
oogenblik al de verlichte lijnen te gelijkertijd' gezien worden; dus zal het rad, ofschoon uit ledige en gevulde vak
Bene onafgebrokene, op alle punten-kenzamgstld,
verlichte oppervlakte aantoonen.
Indien men nu beproefde dezelfde gronden toe te passen
op het geval, waarin de during des lichts minder zijn zoude
dan de tijd, welken elke, om het middelpunt des rads
rondwentelende, spaak behoeft, om zich van een' harer
standen te verplaatsen naar dien welke op hetzelfde tijdstip
de spaak , die haar voorafgaat, beslaat, zoude ieder zonder
moeite zien, hoezeer de uitkomsten dier proefneming van
de andere zouden verschillen. Stellen wij , bij voorbeeld,
dat de during der verschijning van het licht slechts de helft
der vorige bereikt; dat zij niet meer dan een HALF duizendste eener seconde beloopt: in een half duizendste ge
seconde doorloopt elke stoffelijke spaak slechts-deltnr
de helft der hoekige ruimte, begrepen tusschen een' harer
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standen en dien, welke gelijktijdig door de onmiddellijk
voorafgaande spaak wordt ingenomen. Wanneer het licht
zich vertoont, wordt elke beweegbare spaak in een' harer
standen getroffen en verlicht; — wanneer het verdwijnt,
heeft elke spaak nog slechts de helft afgelegd van den afstand, dien zij te doorloopen had, om den stand der voor
spaak te bereiken. Op het wiskunstig tijd-afgnde
verschijning des lichts begrensden al de spaken-stipvande
onderling zekere gegevene sectors. Wel nu, er is juist de
helft van elke dier sectors, waarin geene spaak is doorgedrongen gedurende den tijd, dien wij zoo even voor de
verschijning des lichts hebben aangenomen. Al deze sotfledige ruimten hebben naar den waarnemer geen' enkelen
straal van het beschijnend licht kunnen doen terugkaatsen ;
bij gevolg heeft het rad zich moeten voordoen als zamengesteld uit de vereeniging eener reeks van beurtelings duistere en verlichte sectors.
Zij, aan wie het nut onbekend was, dat de gewaar
oog, voortgebragt door de werking van-wordinghet
eenigerlei licht, nog een weinig tijds voortduurt, nadat het
licht werkelijk verdwenen is , moesten , al ware het slechts
uit hoofde dezer omstandigheid, geene aanmerkelijke hoop
koesteren, eene juiste oplossing te bekomen van het vraag
aan het hoofd dezer lange afdeeling geplaatst; en-stuk,
toch is ten slotte, dit schijnbaar beletsel zelve het middel
van navorsching geworden, en zijn wij er in geslaagd, om
op enkele duizendste gedeelten van seconden met heter gevolg te kunnen werken, dan men zulks wezenlijk met behulp der gewone middelen op geheele seconden zoude kunnen doen. Men denke een oogenblik over de bijzonderheden der proefneming na, en men zal mijne verzekering niet
overdreven keuren.
1k begeer de during te kennen van elk der bliksemstralen , die in eenen donkeren nacht de lucht doorklieven.
Tegenover de hemelstreek, waar het onweder woedt, rigt
ik een metalen rad op, van honderd fijne spaken voorzien.
Een uurwerk deelt aan hetzelve de onafgebrokene en regelmatige snelheid van tien omwentelingen per seconde tijds,
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of van ééne omwenteling in elk tiende deel eener seconde,
mede. Ter waarneming plaats ik mij tusschen het rad en
de onweêrswolken, in diervoege echter, dat de vrije toegang van het licht der bliksemstralen tot het draaijend rad
daardoor niet verhinderd worde. Dit rad zie ik doorgaans
niet, dewijl, bij onderstelling, alles in duisternis is. Het
weerlicht; — op dit oogenblik wordt het rad verlicht; ik
moet hetzelve dus zien, en zie het ook inderdaad, maar
in standen, welke verschillen naar mate der during van het
licht. Heeft het weerlicht of de bliksemstraal slechts gedurende een' onberekenbaar korten tijd geschitterd , zoo zal
het rad zich, gedurende een tiende deel eener seconde , als
honderd verlichte onbewegelijke spaken, schijnbaar van dezelfde breedte als de werkelijke, vertoond hebben. Heeft
het weerlicht het duizendste deel eener seconde geduurd,
zoo zal het rad zich als een cirkel van het middelpunt tot
aan den omtrek vol licht vertoond hebben. Aan afmetingen van den duur des weerlichts, welke met een half duizendste, met een derde, met een vierde, met een vijfde
duizendste deel eener seconde gelijkstaan , zullen schijnbaar cirkelvormige gedaanten beantwoorden, waarvan do
helft twee derden, drie vierden , vier vijfden van de geheele oppervlakte des cirkels geheel van licht zullen verstoken zijn. Door het draaijend rad meer en meer te ver
zal de oppervlakkige schaal der afmetingen zoo-groten,
uitgebreid, zoo berekenbaar worden , als men zulks zelve
verlangen zal. Merken wij hier nog aan, dat, door het
verwisselen der snelheid, van omwenteling, men zelfs de
noodzakelijkheid, om de verhouding van het verlichte tot
het duistere gedeelte op het oog af te schatten, vermijden
kan; dat men alles terug kan brengen tot de bepaling der
snelheid, onder welke de cirkel geheel verlicht schijnt. Is
eene snelheid van het rad van een tiende deel eener seconde per omwenteling niet genoegzaam om Benen onafgebroken' cirkel van licht daar te stellen , zoo vermeerdere
men dezelve trapswijze, tot zoolang de volkomen cirkel
ontsta. Wordt deze uitkomst niet verkregen dan op het
oogenblik, dat de snelheid van het rad eene omwenteling

DER BLI&SMISTR ALEN.

4 `! 1

per halve of per derde gedeelte van het tiende eener seconde bedraagt, zoo zal dit ten bewijze strekken, dat het
weerlicht of de bliksemstraal slechts Bene during van een
half of derde deel van het duizendste eener seconde gehad
heeft; en zoo is het eveneens met alle andere getallen ,
welke men zoude mogen vinden.
En nu , deze uitvoerige uiteenzetting ten einde gebragt
hebbende, blijft ons nog over te vermelden, dat, na de
speken des rads zoo veel mogelijk vermenigvuldigd te hebben, na de grootste snelheden te hebben in 't werk gesteld, welke uit het gebruik van raderwerken met zekerheid en eenvormigheid zijn af te leiden , het draaijend rad,
in onweêrsnachten aan bliksemstralen der eerste of der
tweede klasse blootgesteld zijnde, nimmer den schijn ecner
onafgebrokene oppervlakte verkregen heeft ; dat deszelfs
speken zoo scherp , zoo duidelijk zigtbaar waren als had
het rad stilgestaan; dat zij zelfs volstrekt niet verbreed
schenen.
Wij blijven verre ten achtere met opzigt tot de gevolg
waartoe deze proefneming regt zoude geven,-treking,
wanneer wij ons bepalen tot de verzekering, dat de schitterendste, de uitgestrektste bliksemstralen der eerste en
der tweede klasse, zelfs diegene, welke hunne vlammen
over de geheele uitgebreidheid des zigtbaren horizons schijnen uit te storten, Beene during bezitten gelijk aan het
duizendste gedeelte eener seconde t ijds ! (*)
(*) Het is den Heere W B E A T S T O N E, aan wien men do
vernuftige proefneming, waarvan ik hierboven verslag gedaan heb, te danken heeft, gelukt, met behulp eener zeer
belangrijke wijziging van zijnen fraaijen toestel, de zekerheid
te erlangen, dat de vonk onzer electriseermachines niet liet
een millioenste gedeelte eener seconde aanhoudt. Iiet is te
wenschen, dat die nieuwe middelen van navorsching met
volharding op het onderzoek der bliksemstralen mogen worden toegepast. Gewigtige ontdekkingen zullen daarvan waar
te verwachten zijn.
-schijnlk
MENGE1w.

1842. xo. 9.
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n het tweede deel van dit leerrijke werk zien wij ons naar
het westelijk uiteind der Steppe, naar Oessarabie verplaatst.
De schrijver maakt ons opmerkzaam, hoe groot en magtig het
Moldavische rijk geweest moet zijn, dat thans onder zoo veel
heeren verdeeld is. Voormaals Moldavië , Wallachije, Bukowina, Bessarabië en een deel van Servië, van Zevenbergen en van Bongare omvattende, was het een sterke voormuur tegen de Turhen, doch werd als zoodanig niet genoeg
door de Polen en de Hongaren geëerbiedigd en ondersteund.
Later, onder de Turksche heerschappij, werden er, met de
Grieksche Hospodars, eene menigte Grieksche familiën als
Bojaren opgenomen, waardoor de nationaliteit vervalscht en
de zedelijke kracht verzwakt zijn. Wat Bessarabië in het hij zonder betreft, zoo is die provincie eerst sedert dertig jaren
Russisch. Bessarabië werd tot nu toe nog steeds als half en
half een buitenland beschouwd. Deze provincie heeft nog
een haar bijzonder eigen bestuur. Al het geboefte, alle weg
glebae adseripti, (*) alle voortvlugtige recruten-gelopn
enz. pogen, om die reden, zoodra mogelijk, den Dniester
te bereiken, en beschouwen zich bijna als geborgen, wanneer zij die rivier achter den rug hebben. Ten gevolge
hiervan is het land vol verloopen volk; iets, hetgeen natuurlijk voor den landman ook niet voordeelig wezen kan.
De regeringsbeambten van het gewest nemen dit gespuis, zoo
al niet met opene armen, ten minste zonder veel zwarigheid
op, ten einde hunne provincie daardoor gedurig meer te bevolken; ja van tijd tot tijd zijn zelfs eenige Bessarabische
steden, bij voorbeeld Akerman, tot eene vrijplaats aller
gaanwdieven verklaard geworden; dat is, men heeft ginds
en elders het voorregt bekomen, om ieder, die zonder pas
aankwam, in de gemeenschap der stadsburgers op te nemen.
Derhalve ziet men er eene menigte lieden, die zich op deze
wijs van landloopers in eerzame burgers verkeerd hebben.
Hieruit wordt ook de ongemeen snelle aangroei der bevolking
in de steden van Bessarabië verklaarbaar, en evenzoo het
•

(*) Aan den grond verbondene lijfeigenen.
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opmerkelijke verschijnsel, dat op verscheidene sterk bevolkte
plaatsen van dat land, sedert eene reeds lange reeks van
jaren, geen enkel mensch gestorven is. Deze bijzonderheid
zou aan een' beoefenaar der statistiek, die met de betrek
gewest niet bekend was, veel te peinzen en-kingevaht
te gissen geven, over de taaiheid der levenskracht, de gezondheid der luchtstreek, en den buitengewoon langen duur
van den middelbaren leeftijd in dit gezegend oord. Onder
heldert zich de geheele zaak zeer eenvoudig op uit-tuschen
een' kleinen kunstgreep, waarvan zich de stadsoverhedèn
bedienden, om het getal hunner burgers te doen aangroeijen.
Wanneer zich namelijk een voortvlugtige aanmeldt en ver
als Meschtschanin (burger) bij de stad ingeschreven to-langt
worden, zoo zeggen zij: A Neen, vriendlief, dat gaat niet
aan! Gij hebt immers geen' pas. Evenwel, vertoef hier
maar eenigen tijd; wij zullen zien, of wij iets voor u doen
kunnen." Vervolgens wachten zij, tot dat een burger in de
stad te sterven komt, en nu doen zij den nieuwaangekomene
weder voor hunne roode raadstafel verschijnen. Zij vragen
hem alsdan: .Hoe heet gij ?" — »IWAN cRITscHow." —
=Hoe oud ?" — =Vijfentwintig jaar." — »Nu hoor, IwAIN;
gisteren is hier MITROPHAN KALENKO in zijn vijftigste jaar
gestorven. Wilt gij burger worden, zoo moet gij zijnen
naam en ouderdom aannemen, en alsdan zullen wij u in zijne
plaats zetten en u zijne papieren geven." — IWAN GEI Ts c H o w bewilligt met blijdschap hierin, en heet nu voortaan
MITROPHA1 KALENRo, oud 50 jaren. De gestorvene wordt
nu bij de hoogere regeringsbeambten in het geheel niet als
overleden opgegeven; integendeel leeft hij nog lang na deze
metamorphose voort, tot dat zij hem dan toch eindelijk ,
misschien na een derde en vierde verjonging, zoo omtrent
in zijn 150ste jaar moeten laten sterven. Hieruit ziet men
dan ook, om zulks in het voorbijgaan aan te merken, dat
men zich zoo bijzonder niet behoeft te verwonderen, wanneer niet lelden uit Rusland gewag gemaakt wordt van lieden, die verre boven de honderd jaren oud geworden zijn.
In dezer voege hebben zij steeds eene menigte overloopers in
voorraad, die elk op zijne beurt de namen van gestorvenen
overnemen. Natuurlijk lokt deze manier, om de bevolking
te vermeerderen, niet altijd bestanddeelen aan van edeler
soort, dan diegene waren, waaruit R o nI o r, a s zijne burgerij
zamenstelde. Gedurende dezen zomer hebben wij niet min,
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der dan driehonderd personen, lieden uit alle natiën van het
oostelijke halfrond, Russen, Duitschers, Franschen, Italianaen, Grieken, LlIoldaviërs, Tataren enz. in den Ostrog (de
gevangenis) te Akerman, en niet heel veel minder (men
zeide ons honderd en tachtig) te Rischenew gevonden; iets,
hetwelk, bij de onophoudelijke verzending naar Siberië, ongehoord genoemd mag worden. — Bij dit alles kan men nu
ligt begrijpen, hoe dat gedeelte van het Moldavische volk,
hetwelk met Bessarabië aan Rusland gekomen is, bij zulk
eenen vloed van goede en slechte, maar voor hetzelve even
zeer onaangename dingen, die nit Rusland op hetzelve instormen, zich in zijn eigen land niet zeer behagelijk meer
gevoelt.
Vervolgens gaat de Schrijver over tot eene omstandige beschrijving van de Steppe en derzelver bewoners. Deze wildernis strekt zich van Bessarabië , ten noorden van de Zwarte
Zee, en van den Kaukasus, tot in het hart van Azië uit,
en eindigt eerst aan den Chineschen muur. • Hier spreken
wij slechts van derzelver westelijk uiteinde. Het is een
groene graszee. Voor de dieren is er beneden voeder, voor
de Engelen in de hoogte de hemel, maar voor de menschen
tusschen beide eigenlijk niets. De eentoonige vlakte wordt
alleen door diepe regengreppels afgebroken, waarin het.overtolligewater afloopt. Iiet groen is er van tweederlei soort,
lage zode of Trawa, en hoog onkruid of Burian. Het
laatste wordt zeer gevreesd, daar het niet zelden ondoordringbaar is en met name uit distelwouden bestaat, zoo
hoog, dat ros en ruiter daarin verdwijnen. Eerre distelsoort,
de zoogenaamde windheks, strooit haar zaad in groote bollen
uit, zoo ligt als veders, en jaagt die in ontelbare zwermen,.
door den wind gedreven, wijd en zijd over de woestenij.
Ook alsem groeit hier in menigte, en deelt zijnen bitteren
smaak aan het brood mede, wijl stofdeeltjes der plant zich
bij het dorschen met het graan vermengen, en aan melk en
boter, omdat de sappen der koebeesten, die er van eten, de
bitterheid van dit voedsel aannemen. Even kenmerkend is
de menigte der koningskaarsen, die hier geheele bosschen
vorlasen, even als de Cactus in Zuid- Amerika. De Burian,
gelijk ook de digte biesbosschen, aan de oevers van het water, worden, wanneer zij verdord zijn, afgebrand; en deze
Steppen - branden behooren tot de schoonste en heerlijkste
tooneelen, — Opmerkelijk is het, dat de Steppen- bewoners
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beweren, dat het klimaat vroeger veel zachter geweest is.
Een oude veehoeder zei aan den Schrijver, dat in den tijd
der Tataren het gras in de Steppe veel beter was en veel
weliger groeide, en dat ook de winters bij lange na zoo
streng niet waren; hij herinnerde zich, hoe zij eens, zes
jaren achter elkander, met hun vee winter en zomer onder
den blooten hemel gekampeerd hadden, zonder een winterverblijf te zoeken; de Illoskoviters hadden ijs en sneeuw met
zich gebragt, en sedert was het niet meer mogelijk, den
winter in de Steppe te verduren. Merkwaardig is het, dat
zoo vele der door de Russen onder het juk gebragte volken,
Tataren, Turken, Moldaviërs, Grusiërs, hun ditzelfde,
ongerijmd genoeg, te last leggen.
Onder de dieren der Steppe munt het aardhaasje (sussik)
door zijne bevalligheid uit. Van de Stepperz- honden worden
ons wonderlijke dingen berigt. Zij dringen in de wijnbergen, eten druiven, en klouteren zelfs, even als de Beeren,
op de boomen , om van het ooft te snoepen, paren obk wel
met de wolven, die in grooten getale in den Burian en in
de biezen huizen. Onder de vogels heeft men er inzonderheid de trapgans, welke de Kozakken te paard, al galopperende, met lange zweepen vangen; als ook de fraaiste der
reigersoorten, de zoogenaamde Jonkvrouw van Nurnidië.
Tot de zeldzaamheden der Steppe behoort voorts de paddenregen. Jonge padden, namelijk , vallen met den regen neder op eenen tijd, wanneer het gewone paddenbroed reeds
lang uitgekomen is, en wel in eene menigte, welke met
hetzelve in geene verhouding hoegenaamd staat. Ook aan
slangen, en wel zeer groote, is er geen gebrek. Eenegroote
plaag voor de Duitsche kolonisten zijn voorts de sprinkhanen.
Strijken deze op korenvelden neder, en is het graangewas
nog niet geel en hard, dan vreten zij alles met blad en steel,
aren en halmen glad weg. .In zulke gevallen maaijen de
landlieden soms, zoo snel zij kunnen, liet graan, om nog
iets er van te redden; maar de vernielende insekten vreten
de reeds gevelde halmen als 't ware onder de zeissen weg,
en zij verdwijnen zoo snel, dat het onmogelijk is, ook slechts
het geringste binnen te brengen. In de wijnbergen vreten
de sprinkhanen ranken en loof, de druiven alleen uitgezonderd, want deze laten zij op den grond liggen. Zeer in het
groot drijft men, op de bloemrijke Steppe, de bijenteelt.
Men behandelt ze nomadisch. De hijenhonders trekken met
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hunne korven rond, en waar zij de geurigste bloemenvoorraad vinden, zetten zij dezelve in lange rijen neder, met
welke zij na eene poos weder opbreken, om verder te trekken. Niet zelden voert zulk een zwervende bijenhouder
duizend korven met zich.
Het ware leven verkrijgt echter de Steppe eerst door de
veeteelt, door de ontelbare kudden paarden, runderen en
schapen, die hier in eenen staat van halve wildheid weiden.
De zwervende stoeterijen of Taboenen, onder het bestuur
van verwilderde en aan het hardste leven gewone hoeders,
(Taboentschilis) leveren een belangwekkend gezigt, en worden door onzen Schrijver zeer omstandig en met veel deel
beschreven. Een Taboen van 800 brieschende vos--nemig
sen (zegt hij) is als ware het een republikeinsch gewoel met
het gemeene volk der merriën en ruinen en met de edele
aristokratische hengsten. Zie toch daar ginds, hoe de Taboentschilss een paard jagen en het met de stropkoord pogen
te vangen. Daar hebben zij het ! ... Neen, de worp is gemist. De jagt gaat voort. Misschien hebben zij van den
grondbezitter bevel, om het dier te leveren, of ook wel
willen zij er iets mede doen, aan hetzelve eene artsenij ingeven of een zadel opleggen, om het allengskens aan de
dienst te gewennen. Dat is eerst eene jagt! Welk een gewoel, welk eene drukte! Daar, daar zit eindelijk de strik,
en in hetzelfde oogenblik ligt hij ook op den grond, de arme
spartelende vierpoot! — Opmerkelijk was het, de overige
paarden der kudde bij dit voorval gade te slaan. Ruinen en
merriën graasden rustig voort. Brood! brood! schreeuwt
het graauw, en laat overigens de wereld gaan zoo zij wil.
De hengsten daarentegen waren allen oplettend. Eenige galoppeerden, onder de aardigste bokkensprongen, achter de
jagers heen, als wilden zij hen vervolgen. Een schoone,
zwarte hengst stond in de schilderachtigste houding op
eenen grasheuvel, en sloeg met gespitste ooren eene wijl
gade, wat er gebeurde. Vervolgens stiet hij een fluitend
geblaas door de neusgaten, strekte zijn' hals uit als een
zwaan, die bijten wil, waarbij zijne ruige haren zich glad
aan het vel legden, als ware hij een toornige tijger, en
dreef vervolgens zijne merriën, die hem oogenblikkelijk
verstonden, ter zijde, om haar voor den werpstrik van den
Taboentschik te behoeden. — Een geweldig gevecht ontstaat,
wanneer vreemde Taboenen elkander ontmoeten. Wel is
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waar herders ontwijken doorgaans elkander reeds van verre;
maar somwijlen zijn zij niet op hunne hoede, of ook wel
gaan zij, even als hunne paarden, met woede op elkander
los, wanneer namelijk elke partij vermeent, dat zij het uitsluitend regt heeft, daar ter plaatse te weiden, en dat de
andere voor haar wijken moet. In zulke gevallen van betwist regt maken dan nu ook de Taboenen met elkander
kennis; maar deze kennis blijft geene twee minuten lang
vriendschap. Gewoonlijk kampen de edele dieren dan als de
Grieken en Trojanen voor Ilium, liet jonge volk en do
moeders staan van verre en eten; maar de sterkeren treden
voorwaarts in het kampperk, en strijden met zoo veel woede
en volharding tegen elkander, alsof de een een' onzigtbaren
HECTOR en de ander den geest van ACUILLES op zijnen rug
droeg. Zij schudden daarbij de te berge gerezene manen
als leeuwen, en hunne hoornen hoeven kletteren tegen elkander in de lncht als schilden. Tevens doen zij daarbij
schelle, fluitende en brullende geluiden hooren, welke wij
bij onze slavenpaarden in het geheel niet kennen, en welke
men eer met het gehuil der wilde dieren dan met het gehinnik onzer tamme rossen zou kunnen vergelijken. Ook bedienen zij zich in dit vechten even dikwijls van hunne tanden als van hunne achterhoeven, en stuiven op elkander in
als roofdieren, tot dat eindelijk RECTOR voor ACUILLES de
vlugt neemt en met zijne aanhoorigen afdeinst. Somwijlen
ontvoert dan ook wel eens de overwinnaar den overwonnene
een deel zijner merriën, welker uitwisseling vervolgens de
herders op nieuw aan elkander brengt. — Nog merkwaardiger zijn de veldslagen der paarden met de wolven, van
welke ontmoetingen wij, door verkeerde prentverbeeldingen
misleid, ons gewoonlijk een onjuist denkbeeld vormen. Do
paarden dringen zich geenszins schuw in éénen hoop op elkander, noch keeren den wolf de achterhoeven toe, maar
grijpen het roofdier aan, zoodra zij het slechts gewaar worden. Waar zij den wolf in het gras zien sluipen, springen
zij, bek aan bek, op hein in, en slaan hem met de voorhoeven neder. Ook te dezen aanzien staat men bij ons, geloof ik, in een verkeerd begrip, en denkt, dat de paarden
al hunne strijdkracht slechts in de achterpooten hebben.
Dit is geenszins het geval. Integendeel gebruiken zij tot
den aanval steeds de voorpooten, en bedienen zich slechts in
geval van nood en tot verdediging ook van de andere; ja,

448

REISUITTREKSEL.

gelijk ik gezegd heb, achten zij zelfs hunne tanden geene
tot het gevecht onbruikbare natuurgaaf, en men mag twijfelen, of de draak van Rhodus, met zijn duizendtandig gebit, wel woedender op de runderen uitschoot, dan een
Taboenen-hengst gewoon is zulks op den wolf te doen.
Somwijlen brengt hij hem met zijne voorpooten reeds terstond cenen slag toe, die de eerste en de laatste tevens is;
somwijlen ook bedwelmt hij hem daarmede slechts, pakt
hem alsdan, zonder veel omstandigheden te maken, met de
tanden in den nek, en werpt hem aan de merriën toe, die
hem vervolgens den pels zoo duchtig Witkloppen, dat er
zelfs geen mikroskopisch stofdeeltje in blijft. Daarom moet
de wolf er zich altijd mede vergenoegen, nu en dan een
afgedwaald veulen te stelen. Zoodra hij door de paarden
bemerkt wordt, is hij zonder redding verloren, want zij
vervolgen en dooden hem onvermijdelijk. De paarden zijn
des nachts het levendigst, en het is geene gemakkelijke
taak voor den Taboentschik, hen in de eindelooze woestijn
in den donker bijeen te houden. Behalve de paarden,
bevolken de Steppe groote kudden van de bekende grijze
rundersoort, die aan Europa de geweldige menigte talk
verschaft, welke het verbruikt, en de niet minder bekende
schapen met vetstaarten.

EENS BEZOEKREIS VAN KONINGIN ELIZABETH VAN ENGELAND.

(Vervolg en slot van bl. 419.)

Even als ELIZABETII lachten al de overigen, een eenig lang
en mager man uitgezonderd, wiens oor het koninklijke ge
onderdanigsten weêrgalm niet scheen te-schaterndzlf
vernemen. Deze man kon ongeveer vijfenveertig jaren oud
zijn en droeg zwarte kleederen, zoodat hij, volgens de uit
Koningin, tot den stand der geleerden behoorde.-sprakde
Die hem oppervlakkig, naar houding en manieren, beoordeeld had, zou misschien in verzoeking gekomen zijn, om
hem voor een' hoovaardigen vorst aan te zien ; doch den
naauwkeuriger beschouwer zou niet ontgaan zijn, dat 'smans
onachtzaarnheid omtrent de menschen geenszins hoogmoed,
maar eene onduidelijke waarneming der voorwerpen, die
hem omgaven, en der dingen, die rondom hem gebeurden ,
tot grond had: het doel zijner blikken scheen voorbij het
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bereik van der menschen gewone werkzaamheid en streven
gelegen te zijn.
Zijne kleeding, ofschoon uit fraaije en kostbare stoffen
zaamgesteld, had desniettemin een veronachtzaamd en onbevallig voorkomen; en hoezeer het scheen, dat zij reeds lang
gedragen was, zat zij nogtans scheef en als weêrspannig op
de kantige ledematen van hem, die ze droeg. Over een
slecht gewasschen halskraag, wiens regt, om zich aan liet
hof te vcrtoonen, uit lang bewezene diensten ontleend scheen,
droeg hij verscheidene gouden eeretekens, met daaraan gehechte groote gedenkpenningen van hetzelfde metaal ; aan
zijne linkerheup hing een lang, smal zwaard, welks gevest
met steenen bezet was, die er als edelgesteenten uitzagen,
en aan hen, welke genegen mogten zijn dezelve voor echt te
houden, onschatbaar moesten voorkomen; zijn knevelbaard
was in een' ontzagwekkenden vorm opgemaakt, zorgvuldig
gekamd en geölied, en oogenschijnlijk het oenige aan 's mans
uiterlijke, hetwelk zijne liefde en zorg genieten mogt; zijn
dun, zandkleurig haar was onachtzaam van het voorhoofd
naar het achterhoofd en van de zijden achter de ooren
gestreken.
De hier door ons beschreven man stond, afgezonderd van
de hovelingen, naast eenen anderen, insgelijks in het zwart
gekleeden persoon, met wien hij van tijd tot tijd eenige
woorden wisselde. Toen het gelach over Sir WALTER S ongeluk opgehouden had, en de Koningin naar een andervoorwerp van onderhoud rondzag, viel haar oog op deze beide.
D Dokter n E E !" riep zij een' langen, mageren man met vele
eereketens toe, is er ook iets nieuws aan den hemel voor
naar aardsche dingen te vragen, zou eene-gevaln?wtu
met uwe neigingen en bezigheden
onbekendheid
groote
verraden."
Dokter nEr trad met lange, onregelmatige schreden naar
de plaats, waar de Koningin gezeten was; zijn oog was zoo
vast en onafgewend op haar gevestigd, dat hij den aan hare
voeten neêrgehurkten R IR o ]v niet gewaar werd en bijna over
hem gestruikeld was.
n Wanneer de menschen de magt, welke hun over de
krachten en voortbrengselen dezer aarde verleend is, regt
wilden leeren kennen en gebruiken, zoo zou het hun in
korten tijd gelukken, zich van den invloed en de luimen
der hemelsche ligehamen onafhankelijk te maken," sprak
'
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Dokter DEE, terwijl hij de steenen aan de greep van zijnen
degen begluurde, alsof er niets, zijne blikken meer waar
-dig,ne
zaal te beschouwen was.
Wel is waar hebben wij ," hernam de Koningin, » door
lange oefening zoo tamelijk de bekwaamheid verkregen, om
do ongewone dingen, welke gij tot het voorwerp onzer rede
pleegt te kiezen, uit de ongewone woorden te raden, waarin
het u behaagt dezelve'te kleeden ; evenwel, niet altijd gelukt ons zulks, en ook ditmaal moeten wij u uitnoodigen,
hetgeen gij daar zoo even willens waart te zeggen, op eene
wijze te herhalen, welke voor alledaagsche verstandskrachten bevattelijk is.
»Uwe Majesteit," hervatte Dokter DEE, »gebiedt over de
zwaarden van vele helden en over de wetenschap van vele
wijzen; maar van al de helden en al de wijzen, welken het
onuitsprekelijke geluk ten deel geworden is, hunnen heldenmoed en hunne wijsheid voor uwer Majesteits dienst gereed te houden, is het geenen enkelen gelukt, de teugels
te grijpen, waaraan de hemel de aardsche gebeurtenissen
bestuurt; het ding, hetwelk der menschen onwetendheid als
zinnebeeld van het niet en de onwezenlijkheid gekozen heeft,
tot bestrijder van den stormwind en tot overwinnaar van zee
en golven te maken.
» Gij verstaat het voortreffelijk, Dokter DEE, donkerheid
in den nacht te brengen," zei de Koningin met eene kleine
opwelling van ongeduld.
Zonder op haar te letten, keerde DEE zich naar den in
het zwart gekleeden heer, met wien hij zich vroeger onderhouden had, en zeide: a Kapitein Don B LA SC O D E GARAY, de Majesteit van Engeland is bereid, aan uw berigt
een genadig oor te verleenen."
De dus aangesprokene was een klein mannetje, hoog van
jaren, geel en mager van gezigt; met zwarte diepliggende
oogen en een' grijzen knevelbaard; zijne kleeding was van
veel minder fraaije stoffen en veel meer afgedragen en veronachtzaamd, dan die van Dokter DEE. Desniettemin trad
hij zoo snel en trotsch voor de Koningin, en met een oog
vol van zoo veel onmiskenbaren hoon op den aan hare voeten
hurkenden BIROK nederziende, dat ELI Z A R E T R tegen den
gunsteling van haren lijfarts ongunstig vooringenomen werd.
»Wie zijt gij ?" vroeg zij hem op den strengsten toon
harer barsche stem.
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»Ik ben Don GLASCO DE GARAY, hernam devreemdeling, = een arme werktuigkundige, dien zich Keizer K A R E L V,
roemrijker gedachtenis, dien nooit een vijand verwon en in
wiens rijken de zon nooit onderging, in den Adelstand en
tot den rang van Kapitein in zijne met roem bekroonde armée verheven heeft, wegens eene uitvinding, welke zijne
hovelingen hem als een wonderwerk schilderden, en van
welke gebruik te maken zijne raadslieden hem terughielden."
» De uitvinding moet wel gewigtig geweest zijn, daar het
's Keizers Majesteit behaagde haar zoo rijkelijk te beloonen,"
zeide de Koningin.
»Des Keizers Majesteit deed nog (neer," hernam Don
B LAS C 0 D E G AR A Y; » dezelve beschonk mij met de som van
66,000 realen de velon.
=En waarin, in des doods naam! bestaat dan dit zoo duur
betaalde geheim?" vroeg de Koningin vol ongeduld.
»In de kunst," gaf GARAY ten antwoord, nom schepen,
zonder de hulp van door den wind gezwollene zeilen, zonder
door menschenhanden bewogene riemen, met eene snelheid,
welke die van den stormwind overtreft, naar alle rigtingen
voort te drijven."
»Onmogelijk !" riep ELIZABETII met onmiskenbare teekenen van ongeloof.
»Zoo zeiden Keizer K A R E L's des Glorierijken raden ook
tot dat zij het vraagstuk opgelost zagen," merkte de Spanjaard droogjes aan.
»En hoe hebt gij het dan opgelost, en wanneer ?" vroeg
de Koningin verwonderd.
»Door waterdamp, den 17 Junij van het jaar des Ileeren
1543, in de haven van Barcelona. Zonder teekeningen en
modellen zou het niet mogelijk zijn, uwe Majesteit duidelijk
te maken, hoe raderwerk en riemen, door stoom in beweging gebragt, de kracht bekomen kunnen, óm een schip,
overeenkomstig den wil van den werktuigmeester en met de
door hem noodig geachte snelheid, naar alle hemelstreken
voort te drijven.
» Toen Z. 111. Keizer KAREL V voor de eerste maal mijn
plan aan de door hem te raad genomene scheepvaart- en
scheepsbouwkundigen voorleide, werd ik door lien als een
dwaas bespot of als een krankzinnige beklaagd. Noch hoon
noch medelijden hebben mijne overtuiging doen wankelen.
Ik bragt mijn raderwerk en mijne riemen in een koopvaar"
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dijschip van tweehonderd tonnen aan, hetwelk een edeldenkend koopman mij tot mijne proefneming overliet. Den
lot het in beweging brengen der werktuigen vereischten
damp verkreeg ik uit zekere hoeveelheid water, in een'
grooten ketel onafgebroken tot het kookpunt verhit. Zeker
van de uitkomst, verzocht ik nu des Keizers Majesteit,
cene Commissie naar Barcelona te willen zenden, opdat zij
zich van de uitvoerbaarheid der door 's Keizers raden bespotte theorie zou kunnen overtuigen.
De Keizer stemde genadiglijk in mijn verzoek; hij zond
afgevaardigden naar Barcelona, welke zonder verwijl den
dag tot den proeftogt vaststelden. Eene ontelbare menigte
menschen had zich aan de haven verzameld; het sein werd
gegeven, en zie, mijn schip bewoog zich in elke rigting,
welke dé stuurman daaraan verkoos te geven, een verdoovend gejuich verzelde deszeifs bewegingen en verwelkomde
mij, toen ik, na volbragte vaart, aan wal steeg. De Kei
Commissarissen verzekerden, in tegenwoordigheid-zerlijk
en ten aanhooren van het bij duizenden zaamgestroomde
volk, dat ik alles, wat ik beloofd had, en wel volkomen
overeenkomstig het voorgelegde plan, was nagekomen. Zeer
verwonderde ik mij derhalve, en zoo ik geloof met regt,
toen ik het eene jaar na het andere verloopen zag, zonder
dat men de geringste aanstalte maakte, om van mijne uitvin
gebruik te maken. Na lang te vergeefs de oorzaak dier-ding
voor mij zoo bittere veronachtzaming nagespoord te hebben,
vernam ik, dat Don R A VA GO, 's Keizers schatmeester, die,
als hoofd der Commissie, ooggetuige van den gelukkigen
uitslag mijner onderneming geweest was, den Keizer berigt
had, dat de uitvinding van weinig nut zou zijn, vermits een
volgens dezelve gebouwd schip niet in staat was, meer dan
eene mijl Wegs in een uur tijds af te leggen, terwijl daar
ingewikkelde zamenstellii g der machine aan -entgd
kostbare herstellingen zou vereischen ; ook dreigde-houden
de ketel vol kokend water de op zulk een vaartuig aanwezige personen bestendig met een oogenschijnlijk gevaar,
want een genoegzaam zeker middel, om het springen te
beletten, was niet voorhanden.
A Daar nu mijn vaderland mijne uitvinding langer dan eenen
menschcnleeftijd ongebruikt heeft gelaten ," verhaalde Don
SLA s c 0 n E c A R A V verder, = zoo ben ik herwaarts gekomen, om uwe Majesteit onderdanigst te verzoeken, mij wel
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te willen veroorloven, de van Don aAvAGo ' s kant daartegen ingebragte bedenkingen onder de bescherming van uwen
magtigen schepter te mogen weêrleggen, door uwe zeevaarders tot heeren van wind en weder, van stroomen en
golven te maken."
GARAY zweeg en boog zich. De Koningin gaf op zijne
voordragt geen antwoord; zij scheen in gepeins verzonken;
na eenige minuten zwijgens brak zij in de woorden uit:
. Prirnum cana salix, madefacto virnine, parvanc
Texitur in pupping, caesoquo induta juvenco,
Vectoris patiens tunsiduryn supernatat amnem.
Sic Venetus stagnante Pado, fusoquo Britannus
Navigat Oceano.
Zoo sprak eens meester LU C A N es; wat zou hij nu wel
zeggen, zoo hij uw door onzigtbare magt in beweging gezet
schip gezien had, Don ELA SCO B E GARAY?"
Nog eer de Spanjaard met ziolizelven eens geworden was,
wat hij der Koningin moest antwoorden, trad Sir WALTER
RALEIGH met eene diepe buiging voor ELIZARETR: »De
dichtregelen van LU CAN US, welke ' uwe 1Iaj esteit, door
hoogst derzelver voorbeeldig trouw geheugen ondersteund,
daar even zoo juist heeft aangehaald, herinneren mij eene
overzetting van dien dichter, waarmede ik mij sedert jaren
bezig houde, doch welke ik niet waag in het licht te geven, omdat het mij tot nog toe aan den moed ontbroken
heeft, uwer Majesteits oordeel daarover te vragen."
»Ons oordeel, het oordeel eener vrouw, kan van geen gewigt zijn in de weegschaal der kritiek. Wij zijn steeds veel
te zeer met de welvaart van ons volk en met de verijdeling
der ontwerpen van deszelfs vijanden bezig geweest, dan dat
ons tijd overgebleven zou zijn, om lettergrepen te tellen en
maatcadansen af te meten."
.Be ernst der vorstin is even min in staat geweest de
Muzen af te schrikken, als zij vermogt heeft de Gratiën te
verjagen. De verbaasde wereld luistert naar de toonen,
welke uwe Majesteit aan APOLLO S lier ontlokt, met ver
bewondering."
-rukinge
»Gij wilt mij al vleijende omkoopen, Sir WALTER; gij
•preekt met toegevendheid van de enkele akkoorden, waar
mijne ongeoefende hand de zangersharp waagt te tokke--toe
'
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len, opdat wij van onzen kant uwe liederen prijzen zouden.
Om zulks te doen, om u gere;tigheid te laten wedervaren,
is het in de eerste plaats noodig dat wij ze hooren. be
klinken bij u — in het Engelsch der Koningin, — gelijk
mijn geliefd volk gewoon is te zeggen — de door mij aan
verzen ?"
-gehaldLtijnsc
bedacht
zich
eenige
oogenblikken,
en
zeide
WALTER
Sir
toen, met vaste stem, het volgende op :
The moistened osier of the hoary willow
Is woven first into a little boat,
Then cloth' cl in bullock's hide upon the billow
Of a proud river lightly Both it float
Under the waterman.
So on the lakes of overswelling Po
Sails the Venetian, and the Briton so
On outspread Ocean (*)."
DGij hebt zeer gelukkig vertaald," zei de Koningin;
» maar wilt gij ons het regt, om uwe verzen te beoordeelen,
in waarheid toestaan, zoo zouden wij misschien tegen het
woord waterman aanmerken, dat het te zeer een zuiver hedendaagsch denkbeeld uitdrukt, en te regtstreeks aan het
beroep herinnert, dat onze schuitenvoerders op den Theems
oefenen; ook heeft het u er toegebragt, aan het woord
Ocean eene met het algemeen gebruik strijdige uitspraak op
te dringen (t)."
(*) »De met vocht doortrokken twijg der grijze wilg
wordt eerst tot eene kleine boot zaamgevlochten; vervolgens
met ossenhuid overtogen , dobbert zij , door den schipper bestuurd, ligtelijk op de golven van een' trotschen rivier
zeilt op de wateren van den overstroomenden-strom.Z
Po de Venetiaan, en zoo de Brit op den uitgestrekten
Oceaan."
(t) Sir WALTER RALEicn had namelijk, in zijn boven
aangehaald vers, aan het woord Ocean drie lettergrepen gegeven en hetzelve tot een' zoogenaamden dactylus gemaakt.
De Engelsehe uitspraak kent daaraan slechts twee syllaben
toe; dus b. v. POPE:
That never air nor ocean felt the wind,
That never passions discomnpos'd the mind."

A
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. Met het genadige verlof mijner koninklijke beheerscheresse zal ik, voor de door uwe Majesteit afgekeurde plaatsen, andere pogen te vinden."
. Doe dat niet, Sir WALTER," hernam de Koningin; »de
wereld zou er u waarschijnlijk geenen dank voor weten; uwe
verzen zijn goed, zoo goed, dat wij er meer van wenschen
te hooren."
. Mijne Muze koestert het vurigste verlangen, om uwe Majesteit een gunstiger denkbeeld van haar in te boezemen,
dan haar zulks met hulp van L u c A N u s gelukt is, en zou
de gelegenheid daartoe als het grootste geluk beschouwen."
»Welaan dan, liet geluk, waarnaar zij haakt, zal haar
gegund worden; wij willen haar gelegenheid geven, om
hare krachten in voor de vuist gemaakte verzen, op de wijs
der Italianen, te toonen. Vertaal mij dus eens, zonder van
pen, papier of inkt gebruik te maken en in den tijd van
hoogstens acht minuten, de volgende plaats uit mijnen lievelingsdichter V I G I L I D s:
Principio coelum, ac terras, camposquo liquentes,
Lueentemque globunn lunae, titaniaque astra,
Spiritus intus alit; totamquo infusa per artus
Mens agitat molens et magno se corpore miscet."

a

Sir WALTER beantwoordde de uitdaging der Koningin, bijna zonder zich te bedenken, op de volgende wijze:
The heaven, the earth, and all the liquid main,
The moons bright globe, and stars titanian,
A spirit within maintains; and their whole mass,
A mind, which through each part infused doth pass,
Fashions and works, and wholy doth transpierce
All the great body of the universe (*)."
r

. Regt fraai, waarlijk!" riep de Koningin met een genadig
lachje. .Uwe illuze kan het versmaden tijd te nemen, en
ofschoon zij zich vrijwillig in de boeijen van het rijm slaat,
(*) »Den hemel, de aarde en de zee, den glansrijken
hol der maan, de Titanische sterren onderhoudt een geest,
die in hen woont; en in derzelver gansche klomp leeft eene
ziel, die elk deel doorstroomt, het vormt en bewerkt, en
geheel het groote ligcllaam des heelals doordringt."

56

LENE EEZOEYLREIS

gelukt het haar toch, de dichterlijke geestdrift in derzelver
vlugt te volgen. Waarom, Sir WALTER, verklaart gij u
niet voor de kort geleden door Sir PHILIP SIDNEY, DIJEE
en a A R W A Y gevormde school ? Waarom ontheft gij u niet
van den last des rijros ?"
De eigenheden der Engelsehe taal, wanneer uwe Majesteit
deze uitdrukking mij eens vergunnen wilt, verzetten zich
tegen de strenge maatverordeningen der Latijnen, in welke
die school de Britsche dichtkunst zou willen prangen; die
eigenheden zijn zoo na aan het rijm verwant, dat verzen met
niet op elkander klinkende uitgangen aan ongelatiniseerde
ooren steeds voorkomen als in een keurslijf geperst proza."
»Wij gelooven bijna, dat gij gelijk hebt, Sir WALTER, en
achten het wèl gedaan, ons getrouwe volk in deszelfs nationaliteit te versterken, en alle pogingen, die iets, hetgeen
tegen zijnen aard en wezen strijdt, aan hetzelve willen opdringen, te verijdelen."
» Ik gevoel mij zeer gelukkig," zei GA RAY, half overluid
en met kwalijk verheelde spijt, tegen Dokter DE E, D aan uwe
maagdelijke Koningin door mijn aanbod, om mijne uitvin
naar hare rijken te verplanten, gelegenheid tot eene-ding
verhandeling over verzenmakerij gegeven te hebben!"
Hoofsche gebruiken," hernam Dr. D E E met verachtelijk
opgeworpen lip en opgehaalde schouders, » zijn niet te veranderen. Verkiest gij een weinig wraak ?"
»Wraak? door dolk? door vergif ?" vroeg de Spanjaard
met zaamgetrokkene wenkbraauwen.
»0, zoo ernstig nemen wij, in dit koude land, de dingen
maar zelden op. Ik heb u niet anders aan te bieden dan
een luttel alsem, welke ik over het door de alles weten wil=
lende gunstelingen aan dc ijdelheid geboden geregt denk te
strooijen."
Dz E trad nader bij de Koningin : » Heeft meester W I L LF t EL a, de bekwame zilversmid uit de Lombardstraat," zeide
hij, =bij wien uwe Majesteit gewoon is juweelen te laten
zetten, aan zijne, mijne en ons aller koninklijke gebiedster
ook reeds het kunstrijke werkstuk vertoond, hetwelk hij nu
laatstelijk voltooid heeft ?"
»Voor zoo ver wij ons herinneren, niet," hernam F.LIZ ABET II.

Het is ook eerst onlangs gereed gekomen, en waarschijn-
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lijk wil do meester uwer Majesteits terugkomst in hoogst
derzelver goede en getrouwe stad Londen afwachten."
s Maar waarom denkt gij in het geheel, Dr. D E E, dat hij
het ons vertoonen zal ? De handwerken zijn in onze pligtgetrouwe hoofdstad zoo zeer in kunstvaardigheid toegenomen,
dat het ons aan tijd ontbreken zou, bijaldien wij elk goed
geslaagd werkstuk afzonderlijk in oogenschouw zouden willen nemen."
.Dat van meester W I L L PI E L D , waarover ik bedoelde te
spreken, is zoo ongemeen wèl geslaagd, dat ik mij niet heb
kunnen onthouden, den bekwamen zilversmid te nopen, hetzelve niet aan den besteller af te zenden, alvorens hij het
aan uwe Majesteit vertoond zou hebben. Hij gevoelde zich
uiterst gelukkig in het vooruitzigt, voor zijne koninklijke
beheerscheresse te zullen verschijnen, maar gaf een diep
leedwezen te kennen, dat, zoo deze hoop niet nog vóór den
afloop van, het tegenwoordig jaar vervuld wierd, zij onvervuld zou moeten blijven, want dat het kunstwerk bestemd
was tot een geschenk, om den eersten dag van het volgend

jaar te vieren."
Wat verbeeldt dit werkstuk ?"
. Met uwer Majesteits welnemen, eene handlantaren. Het
bovendeel derzelve bestaat uit eene kroon van massief goud,

welke tot deksel dient voor een daaronder aangebragt wie rookvat; het schild, hetwelk den lichtschijn terugkaatsen
moet, is zeer schoon uit massief zilver gewerkt; aan den

eenen kant vertoont het de zon, de maan en de planeten,
aan den anderen de geschiedenis van onzen Heer en Zaligmaker, gelijk DAVID II,. Koning van Schotland, dezelve
gedurende zijne gevangenschap te Nottingham in het koper

gegraveerd heeft."
»Een schoon en zinrijk geschenk, hetwelk eenen rijken
gever laat vermoeden. Heeft men u dien ook genoemd ?"
Wanneer mijn onachtzaam geheugen Inij niet een zijner
gewone parten speelt, heeft men mij meester WILLIFIELD
Sir JOHN HARRINGTON als den besteller genoemd."
De Koningin scheen door eene genoegelijke gedachte getroffen. . Sir J o H N ," zeide zij, Dis een onzer getrouwste
Vassalen en onze persoon zeer toegedaan; misschien liebt
gij, Dqkter »EE, door ons het op zijn bevel vervaardigde
kunstwerk te beschrijven, tegen zijnen wensch, om ons te
verrassen, gehandeld."
t^ g
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Dokter v EE keek schuw in de zaal rond : » Zou er dan
hier iemand zijn, die wat ik spreek zou kunnen verraden ?"
zei hij half overluid, alsof hij tot zichzelven sprak.
Uwe geleerde verstrooijing van gedachten heeft u weder
een harer gewone parten gespeeld, gelijk gij zulks noemt,"
zei de Koningin lagehende.
De Dokter keek ELIZABETH met wijd opgesperde oogen
aan, en brak, op den toon van verwondering en twijfel, in
de woorden uit: . Zou ik dan werkelijk gezegd hebben, dat
de lantaren voor de Majesteit van Schotland, JAKOB DEN VI,
bestemd is?"
» Van Schotland!" herhaalde werktuigelijk de Koningin.
. En dat de woorden: «Heere, gedenk mijner, wanneer
gij in uw rijk komt," daarop gegraveerd zijn ?" voer n E E
voort, alsof hij den uitroep der Koningin niet gehoord had.
Het verheugt ons, zoo wijze, op de toekomst bedachte
Vassalen aan den voet van onzen troon te kunnen tellen;
wij zullen zorg dragen, deszelfs last naar de kennis hunner
krachten en huns wils, die ons van tijd tot tijd mag toekomen, met de bij ons erfelijke geregtigheidsliefde te ver
-deln."
De Koningin stond op; zij toonde zich zeer ongeduldig,
en scheen niet regt te weten, wat zij niet zichzelve beginnen zou. Geen der hovelingen waagde eene vleijerij of eenen
geestigen inval; de waarheid, welke hun door den geleerden en, naar de manier der geleerden, onhoffelijken Dokter
eenige oogenblikken levensgrootte en met volkomen ontsluijerd gelaat was voorgehouden, had in allen herinneringen
aan het sedert lang gesmoorde geweten levendig gemaakt.
Zelfs B I R 0 N , hoezeer Franschman , zweeg; hij was volkomen overtuigd, zich bij de Koningin in gunst gezet te hebben; een enkel, ten ontijde aan haar gerigt woord, zou hem
hare goede meening hebben kunnen doen verbeuren. Om
echter het hovelingshandwerk niet geheel te laten rusten,
fluisterde bij, terwijl hij op geringen afstand hare schreden
volgde, een' zijner kavaliers, half binnensmonds, maar toch
hoorbaar, opmerkingen toe over hare JuNo's gestalte en de
Nimfengratie harer bewegingen. De Markies v A N HARTFORD,
wien de reden van ELIZABETH s kwade luim volstrekt onbekend was, omdat hij in eene andere zaal bezig geweest was
met het geven van bevelen betrekkelijk het feestmaal, trad
thans, daar hij bemerkte, dat zij hare zitplaats verlaten
'
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had, nader, om te vragen, of het haar ook misschien behaagde zich aan tafel te zetten. E LI ZA BETH , ditmaal de
lieftaligheid, waarmede zij bij goede luim zoo gaarne de
dienst harer onderhoorigen aannam, geheel latende varen,
gebood hem, zonder een woord te spreken, alleen door Bene
vrij norsche beweging harer ellebogen, dat hij haar den weg
zou wijzen.
In de dienst van den Markies VAN N A a T F o a n bevond zich
een der bekwaamste schenkers van dien tijd, welke de tafel, waaraan de hooge gast van zijnen heer thans op het punt
was plaats te nemen, op eene zoo zinrijke wijs versierd had,
dat de kwaad geluimde Koningin bij den aanblik daarvan
hare mismoedigheid bijna vergat.
Behalve het prachtige tafelgereedschap van goud en zilver, welks overvloed van den rijkdom des gastheers getuige
droeg, waren op den met het heerlijkste lijnwaad bedekten
disch nog eene menigte andere, tot kortswijl bestemde of de
nieuwsgierigheid prikkelende dingen ten toon gesteld. Aan
het boveneind stond, op een groot zilveren presenteerblad,
een, volgens de naauwkeurigste grondregelen der vestingbouwkunde, met bolwerken, grachten en muren omgeven
rotskasteel, van welks torens de Spaansche vlag wapperde,
terwijl op de wallen en door de schietgaten der muren de
trompen van kanonstukken naar buiten keken. Regt tegen
dit slot, aan het benedeneinde der tafel, stond een oor -over
voerde de Engelsehe vlag, en de dekken ver--logschip;et
toonden toebereidselen tot een gevecht. In het midden der
tafel en regt voor de zitplaats der Koningin stond, tusschen
twee reusachtige pasteijen, een in vollen sprong afgebeeld
hert, in welks zijde een pijl stak. Be randen der schotels,
welke deze dingen bevatteden, waren dik met zout bestrooid, waarin eijeren overeind stonden. Zoodra de Koningin zich nedergezet had, gaf het schip eene volle laag. Be
vesting antwoordde met het lossen van haar geschut; liet
vaartuig wendde, volgens al de regelen der seheepvaartkunde, en gaf eene tweede laag, waarop de Spaansche teekens
van wallen en torens der sterkte verdwenen en Engelsehe
daarvoor in de plaats opgingen.
Hierover betoonde de Koningin wel is waar groot genoegen, maar maakte toch de aanmerking, dat een zeegevecht
in eene kamer, vooral bij een jaargetijde, hetwelk niet
veroorloofde de vensters open te zetten, hoe roemrijk de
Gg 2
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uitkomst ook mogt geweest zijn, wegens den achterblijvenden kruiddamp toch voor den reuk iets onaangenaam-s had.
Zoodra de Mark ies v A s HARTFORD dit hoorde, strekte hij de
hand uit naar den schotel, waarop het slot stond, en drukte
eenige der in het zout staande eijeren stuk.; dit bragt den
heerlijkt riekenden geur te wee;, want uit de eijerschalen
was de stof, welke zij bevat hadden , weggenomen, en daar
kostbaar reukwerk vervangen geworden.
-indoór
.Dit hert, Mevrouw," zei de Markies, op het tafelstuk,
dat voor de Koningin stond, wijzende, is hetzelfde, hetwelk uwe Majesteit lieden morgen in het park hebt aangeschoten; het wil, dat de hand, die het kwetste, een eind
aan zijn lijden make ; zijne oogen zijn smeekend op de n I A x A
der bosschen van Hampshire gerigt, om haar te bewegen
den pijl uit zijne wond te trekken."
De Koningin vatte den pijl, en trok dien, na eenig aarzelen, uit de zijde van het hert. Een ronde stroom van den
krachtigst riekenden Bourgonjewijn schoot uit de opening,
welke het wapen achterliet, en toen die stroom ophield,
viel ook het hert om.
De onbehouwen grootte der pasteijen gaf aanleiding tot
vele vermoedens en hield de nieuwsgierigheid onafgebroken
bezig. De jongere hofdames legden haren wensch, om te
weten, wat daarin toch verborgen mogt zijn, op de onverholenste wijs aan den dag, en alleen de tegenwoordigheid
der Koningin scheen haar te weêrhouden de deksels op te
ligten. ELIZABETH vermaakte zich een tijdlang met het
ongeduld van het vrouwelijke gedeelte van haren hofstoet,
en gelastte vervolgens de twee jongste harer dames, om gelijktijdig de deksels van de pasteijen te nemen. Haar bevel,
in plaats van de gewenschte oplossing van het raadsel te weeg
te brengen, veranderde de te voren betoonde drift in dra
wel tienmalen strekten zij, aan welke de last was op--leu;
gedragen, de blanke handjes uit, om het bevel harer gebiedster te volbrengen, en steeds trokken zij die weder terug, alsof zij een stuk geschut moesten afsteken, of eenige
met de Christelijke leer strijdige tooverhandeling verrigten.
De Koningin verwaardigde zich, der bevreesde jufferen moed
in te spreken, noemde haar gekkinnetjes en spiritless lasses
(bange deerns). Eindelijk vatteden twee bevende handjes de
deksels der ontzettende pasteijen; maar naauwelijks waren
dezelve opgeheven, of uit de Gene fladderde eene geheele
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vlugt vledermuizen in de lucht, en uit de andere huppelde
een talrijk gezelschap kikvorschen op het tafellaken. De
plotselinge vrijlating dezer gevangenen gaf aanleiding tot veel
scherts en gelach en verwekte eene geweldige verwarring.
De dames vlogen van de tafel op, om aan de kikvorschen te
ontkomen, eu beproefden duizend belagchelijke middelen,
om hare hoofden voor de vledermuizen in veiligheid te stellen. De heeren zelven, die heldhaftiglijk tot bescherming
der dames toeschoten, hadden zware gevechten te leveren,
om hunne fraaigelokte paruiken voor den aandran ; der ge
-vleugd
vijanden te behoeden.
Van de waschkaarsen op de tafel en aan de wandlusters
waren de meeste door het angstige rondfladderen der lichtschuwe vogels reeds uifgebluscht en in een gedeelte der
zaal heerschte bijna volstrekte duisternis, toen plotseling,
als op een tooverwoord, de slagdeuren aan beide de einden
van het ruime eetvertrek te gelijk opensprongen, en van elken kant zes lakkeijen met brandende kaarsen op vierarmige
kandelaars binnentraden. De eensklaps zich verbreidende
helderheid wekte een' ligten, half gesmoorden schreeuw;
de Koningin keerde den blik naar den kant, van waar hij
voortkwam, en het scheen haar toe, als zag zij Sir WALTER
RALEIGH zich plotseling van MISS T R 0 G M 0 R T 0 N, eene harer
staatsdames, verwijderen.
Ligtekooi !" riep zij, de hand als tot eene oorveeg opheffende, het van schrik, misschien ook wel van schuldbewustzijn verbleekte meisje toe, » sckeer u uit mijne oogen en
laat u nimmer weder voor mij zien! En gij, Kapitein der
lijfgarde," ging zij, zich naar Sir WALTER wendende, voort,
weg met u naar den Tower, en waag nimmer om uwe los
te verzoeken, op straffe van onze hoogste ongenade! —-lating
Wij zullen heden avond niet banketteren," zeide zij, in het
voorbijsnellen, tot den Markies VA N 11 A R T F 0 R D, en met ge
verliet zij de zaal.
-druisch

VERHAAL VAN DE SCHIPBREUK, DE GEVANGENSCHAP EN HET LIJDEN
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I k werd den 21 Julij 1810 geboren, zoo verhaalt een der
heide schipbreukelingen. Mijn vader, P u I NE A s HOLDEN ,
was een kleine pachter te Hillsborough, erne stad van den

462

VERHAAL VAN DE SCHIPBREUK ENE.

Staat New-Hampshire. Ik herinner mij nog, dat mijne familie, bestaande uit mijne ouders, uit drie zonen en twee
dochters, een gerust en aangenaam leven leidde. Allen aan
den arbeid gewend, zagen wij onze pogingen volkomen bekroond door het bescheiden deel, dat ons was toegelegd. Ik
had juist den ouderdom van tien jaren bereikt,, toen een
vreeselijke slag ons gezin trof. Mijn vader werd ons, na
eene lange en smartelijke ziekte, ontrukt, en liet ons zonder
andere bescherming achter, dan onze goede moeder. Indien
haar vermogen en hare middelen haren wil en hare moe
zorgen hadden geëvenaard, zoo zou zij ons alle on--derlijk
gemakken hebben bespaard en in al onze behoeften hebben
voorzien. Maar, daar wij geene hulpbronnen voor ons onderhoud bezaten, behalve onze eigene vlijt, werden wij reeds
op jeugdigen leeftijd de wereld ingezonden, en waren genoodzaakt, voor onszelve te zorgen. Ik beproefde onderscheidene ambachten tot aan mijn twintigste jaar; en toen,
bemerkende, dat ik naauwelijks genoeg voor mijzelven ver
mede het mijne tot het onderhoud-dien,wsch
onzer goede moeder toe te brengen, besloot ik, mijn geluk
op zee te wagen. Ik verliet mijne geboorteplaats en scheepte
mij in de maand Julij 1831 te New-Bedford in Massachusets
op het schip de 11lentor in, uitgerust ter walvischvangst in de
Indische Zeeën. Het behoorde toe aan den Heer w. R 0 D s9 A I ,
een koopman van die plaats, aan Wien ik na mijne terug
oneindig veel verschuldigd ben. Wij gingen onder-komst
zeil op den dag zelven van mijne •komst aan boord. De equipaadje bestond uit eenentwintig koppen. Niets merkwaar
gebeurde ons gedurende het eerste gedeelte van onze-digs
reis. Nadat het ons gelukt was eene kleine hoeveelheid traan
te verzamelen, deden wij Fayal, een van de Azorische eilanden, aan, waar wij onzen voorraad afzetteden en ons van
leeftogt voorzagen. Wij vertrokken den volgenden dag, en,
na de Kaap de Goede Hoop te zijn omgezeild en het kanaal
van Mozambique te zijn doorgevaren, kwamen wij in de Indische Zee. Wij bleven eenigen tijd tusschen de kleine eilanden kruisen; maar, daar wij in het doel van de reis niet
slaagden, werd er besloten, om op Java koers te rigten.
Wij zeilden dit groote eiland langs, en tusschen de eilanden, die ten oosten liggen, en Sandelhout door, bereikten
Timor, en liepen dc haven van Coupang binnen, waar wij
vijf dagen bleven, om water, hout en levensmiddelen in te
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nemen. Vandaar vertrekkende, beproefden wij, om door
de straat van Timor in den Grooten Oceaan te komen. Tegenwinden en het geweld der stroomen noodzaakten ons, dit
opzet te laten varen. Wij veranderden dus van koers. Wij
hadden plan, om Tomate, de voornaamste van de Molukken, aan te doen; maar wij zeilden dit eiland voorbij, en
liepen voort tot aan het noordelijk uiteinde van Morty. Geen
haven vindende, waar wij konden schuilen, besloten wij
een' anderen koers te volgen en ons te rigten naar de Bie
-venilad,
die aan de Spanjaarden behooren.
wij
of
llIorty
verwijderd,
Naauwelijks hadden wij ons van
werden door eenen vreeselijken storm beloopen, die drie da-

gen en drie nachten duurde. Gedurende dien ganschen tijd
was het onmogelijk eene enkele waarneming te doen. Dat
was de oorzaak van de treurige gebeurtenis, welke het begin was van de ongelukken, rampen en smarten, voor hen,
die ze niet ondervonden hebben, naauwelijks te begrijpen.
Het geweld van den storm noodzaakte ons om alle zeilen te
strijken, behalve alleen een fokkezeil, waarvan bijna alle
reven waren ingenomen. Zoo zeilden wij zonder vrees voor
gevaar, toen, op den 21 Mei 1832, tegen elf ure des avonds,

op het oogenblik, waarop de wacht werd afgelost, het schip
met groot geweld stootte op de koraalriffen, die, gelijk wij
later vernamen, zich noord- en oostwaarts van de Peleweilanden uitstrekken. Het schip liep regt op de rotsen aan,
en stootte drie malen achtereen als in één oogenblik, terwijl
de golven rondom ons met eene geduchte woede braken.
In dit vreeselijk oogenblik, toen het schip voor de derde
maal stootte, lag ik in mijne hangmat. De schok was zoo
geweldig, dat ik tegen den wand werd geworpen; doch
weldra mij herstellende, liep ik op dek. Alles was daar
verwarring, schrik en onsteltenis. Terstond na den derden
schok wendde het schip, zoodat het de bakboordzijde naar
den wind keerde en in een oogenblik op zij werd geworpen.
In dezen treurigen toestand, terwijl de golven het vaartuig
dreigden te verzwelgen of te verbrijzelen, kwam de Kapitein op dek, en vroeg aan den tweeden stuurman: , Waar
zijn wij ?" Deze antwoordde: .Ik weet het niet; maar ik
geloof, dat er onder den wind land is." Er was schier geen
tijd van beraad; alles scheen de onmiddellijke verbrijzeling
van het schip aan te kondigen.
Te midden van deze verwarring, hoorde ik den erster
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stuurman liet bevel geven, onm een der booten uit te zetten.
Zijne bevelen werden terstond gehoorzaamd, en tien man
van de equipaadje begaven zich aan boord, het veiliger
achtende zich aan de genade der golven over te geven, dan
op het schip te blijven met het vooruitzigt van een' zekeren
en spoedigen dood. Doch vele redenen loopen zamen, om
Inij te doen vooronderstellen, dat zij allen een graf in de
golven hebben gevonden. Kort na het vertrek van de eerste
boot gaf de Kapitein, het onmogelijk achtende, dat het
schip tot aan den dar, in zijn geheel zonde blijven, bevel,
om zijne eigene sloep uit te zetten. Dit bevel kon niet ten
uitvoer gebragt worden dan door de vereenigde pogingen van
het overgeblevene gedeelte der equipaadje. Lenigen der matrozen, en ik behoorde onder dit getal, hadden besloten,
om tot het laatste oogenblik op het schip te blijven, en begrijpende, dat eene boot niet tegen het geweld der golven
bestand kon zijn, vereenigden wij ons, om den Kapitein
ernstig te doen gevoelen, dat zijn plan te gevaarlijk was,
om het te wagen. Onze pogingen waren vruchteloos, en hij
drong er op aan, dat wij hem de behulpzame hand zouden
bieden. Daar men in zulkei omstandigheden de onderschei
niet zoo naauwgezet in acht kan nemen,-dingevar
deed ik den voorslag, om de masten te kappen, omdat ik
dacht, dat het schip daardoor verligt zoude worden en minder stooten. Iiet was des te noodzakelijker hiertoe over te
gaan, omdat het anders bijna onmogelijk was, om de boot
uit te zetten. Mijn raad werd gevolgd; ik greep eene bijl,
en hielp de masten en het touwwerk kappen. Dit had althans ten deele het gewenschte gevolg, en met groote moeite
werd de sloep te water gebragt. De Kapitein en drie matrozen daalden er terstond in af, en maakten zich gereed,
om ons te verlaten. Op verzoek van den eerste bond men
hem een touw om het lijf, opdat er, zoo de boot mogt worden verbrijzeld, gelijk men reden had om te vreezen, eenige
kans op behoud voor hem mogt overblijven. Onze makkers
werden voorzien van de instrumenten, die zij noodig hadden,
een logboek, een zak met kleederen, eene kleine hoeveelheid beschuit en een klein vaatje water. De boot hing op
dit oogenblik aan de takels, en met oogmerk om zich naar
beneden te laten glijden, stond de Kapitein bij de voor- en
een der matrozen, BoUKET, bij de achterplecht van de
boot; beide grepen dc takels, en lieten zich zakken. Op
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dit oogenblik rolde cene vreeselijke golf op de boot aan, en
verbrijzelde haar zoo geheel, dat er geen stuk van overbleef.
Twee der matrozen werden gered; de Kapitein werd op eenen
afstand van 450 voeten weggesleurd, en wij hadden groote
moeite, om het touw vast te houden, dat wij hem om het
lijf hadden gebonden. Eindelijk gelukte het ons, hem naderbij te trekken. Toen wij zijnen noodkreet hoorden, ver
wij onze pogingen, en weldra was hij aan boord.-dubeln
uitgeput
van vermoeijenis, maar had gelukkig geene
Hij was
gevaarlijke wonde gekregen.
Na deze vruchtelooze poging en het verlies van onze halve
manschap, kwam men, na rijp beraad, overeen, om op het
schip te blijven, tot dat de dag ons onzen wezenlijken toestand zou doen kennen. In dezen staat van onzekerheid hielden wij ons stevig vast aan het touwwerk, en hadden veel
moeite, om ons voor het geweld der golven te beveiligen,
die ons ieder oogenblik dreigden weg te spoelen. Het was
een verschrikkelijke nacht ! Net liet aanbreken van den dag
konden wij zien, dat een gedeelte van het rif, omstreeks
drie Engelsehe mijlen onder den wind, droog scheen. Hoe
weinig dit ook beteekende, het gaf ons moed. Weldra ontdekten wij land, twintig of dertig mijlen oostwaarts. Dit
gezigt, hoewel wij het karakter der inwoners niet kenden,
ja niet eens wisten, of deze rotsen door menschen bewoond
werden, deed ons de mogelijkheid van redding begrijpen, en
wij begonnen terstond zoo goed mogelijk toebereidselen te
maken, om het schip te verlaten. Er was slechts ééne boot
over, die in zeer slechten staat was en eigenlijk ongeschikt
om elf menschen zoo verre te voeren. Doch ons bleef geene
keuze; weldra was de boot gereed, en vóór dat de zon twee
uren boven den horizon was, waren onze beschikkingen ge
Wij namen een klein vaatje beschuit mede, een weinig-makt.
water, een' genoegzamen voorraad van kleedoren, eene kruiddoos, een geweer, een paar pistolen, drie hartsvangers en
een' pot om vuur aan te leggen. Het was in een klein bootje
en met die weinige middelen, om het leven te behouden en
te verdedigen, ons vooral op de hoede der Voorzienigheid
verlatende, dat wij ons schip verlieten, niet zonder een gevoel van diepe droefheid en met zeer weinig hoop om onzen
toestand te verbeteren.
Eerst regtstreeks koers zettende naar het rif, landden wij
daar zonder moeite aan, en sleepten onze boot op het drooge.
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Het was, gelijk wij hadden vermoed, een gedeelte van het
rif , waarop wij schipbreuk geleden hadden , en wij bemerkten spoedig, dat het gedeelte, hetwelk niet door het water
was bedekt, slechts een duizend voeten lang was, zeer
smal, maar toch groot genoeg, om ons een veilig verblijf
op te leveren gedurende den korten tijd, dien wij daar
dachten te toeven. Wij wilden er slechts blijven tot dat
onze toebereidselen gereed waren, en dan was ons oogmerk,
of met minder gevaar zee te kiezen, of naar het land koers
te zetten, dat wij nu duidelijk bespeurden. Wij hadden
tot dusverre weinig tijd gehad, om met bedaardheid na te
denken. Nu bleef ons eene allergewigtigste vraag te beslissen: wat was het voorzigtigste, de golven te tarten in ons
ranke vaartuig en met onze weinige levensmiddelen zee te
kiezen, of ons over te geven aan de genade der menschen,
die welligt het eiland bewoonden? Ter gunste van het
eerste plan werd geopperd, dat wij bemerkt en opgenomen
konden worden door een schip, dat in deze streken zeilde,
en op deze wijze aan gevangenschap of dood ontsnappen bij
een barbaarsch volk. Van den anderen kant oordeelde men,
dat in allen gevalle de kans op behoud bij de wilden van het
eiland verkieslijk was boven het gevaar van eenen zeetogt in
zulk eene kleine boot, die in geen opzigt deugde, en met
weinige ponden beschuit en een' 'kleinen voorraad water,
om het leven te houden.
Gelukkig, dat, door de wijsheid en goedheid van den Opperbestuurder •van der menschen lot, de ongelukkigen eene
menigte bronnen van troost bezitten, die de mensch in voorspoed voorbijziet. Wij bevonden ons op eene kale rots, midden in zee, verwijderd van onze betrekkingen en vrienden
en van de woonplaats van alle beschaafde volken; het schip,
dat ons herwaarts gevoerd had, lag daar als een nutteloos
wrak; en toch konden wij een oogenblik van verligting, ja
van wezenlijk genoegen smaken door eene omstandigheid,
die, hoe onbeduidend ook op zichzelve, toch verdient te
worden vermeld. Het gelukte ons, om een' aal, eenige
krabben en schelpdieren te vangen. Het noodige hebbende,
om vuur aan te maken, zamelden wij genoeg stukken aangespoeld hout op, maakten onze vangst gereed, en, er een
weinig beschuit bijvoegende, verkwikten wij ons met eenen
maaltijd, die ons zeer weelderig scheen. Toen hij geëindigd
was, dachten wij aan onze toebereidselen voor den nacht.
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Wij rigtten op een' kleinen afstand van de boot eene tent op
met een gedeelte van onze kleederen en stukken zeildoek,
en toen de zon was ondergegaan, hielden eenigen de wacht,
terwijl de overigen zich aan den slaap overgaven. Tegen
middernacht losten de slapenden de wakenden op hunne
beurt af, en den volgenden morgen voelden wij ons zeer

verkwikt, ofschoon de meerdere helderheid van onzen geest
slechts diende, om ons eene levendiger voorstelling te geven
van de ijsselijkheden van den eersten nacht en van de geva-

ren onzes tegenwoordigen toestands.
Het scheen, dat de Voorzienigheid wilde, dat wij niet
lang onzeker zouden blijven ten aanzien van departij, wellte
wij te kiezen hadden; want vóór het opgaan der zon zagen
wij, op kleinen afstand van ons, eene kano met tweeën
inwoners van het naburige eiland. Zij naderden de-twing
plaats, waar wij ons bevonden, tot op een pistoolschot, en
hielden daar eenigen tijd stil, om ons gade te slaan, terwijl

zij groote vrees betoonden. Daar wij begrepen, dat het
beste was hunne vriendschap te winnen, bonden wij een
hemd aan een onzer riemen, als een teeken van ons verlangen, om hen als vrienden te beschouwen en te behandelen.
Onze wensch werd vervuld; want terstond roeiden de eilan-

ders naar onze rots, en, eene groote vreugde aan den dag
leggende, kwamen zij aan land en spoedden zich naar de
plaats, waar de meesten onzer zich bevonden. Zij bragten
kokosnoten en een weinig brood, vervaardigd nit het vleesch
van die vruchten; gekookt in liet sap dat uit den stam
wordt gehaald. Ik was op dat oogenblik op eenigen afstand
van mijne lotgenooten en aanschouwde dit ,tooncel met eene
soort van onrust. Het voorkomen van deze wilden wekte
mijne verwondering op, en ik sidderde tevens bij het zien
van schepsels, die menschen geleken, en toch ontbloot waren van datgene, wat, naar onze denkbeelden, tot de menschelijkheid behoort. Zij waren geheel naakt; allen waren
gewapend met eene lans en eene knods; sommigen droegen
ook strijdbijlen. Op verschillende deelen van hun ligchaam
waren zij zonderling getatoueerd. Hunne haren, ruw en
zwart, als die van de Noord -Amerikaanschc Indianen, zeer
,

lang en in wanorde over hunne schouders hangende, gaven
hun een vreemd en afschrikwekkend voorkomen. Hunne
tanden waren geheel zwart, hetgeen veroorzaakt wordt,
;telijk wij later vernamen, door liet kaauwen van aboral^.
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Ons vertrouwen op de eerlijkheid onzer bezoekers nam niet
toe, toen wij nader kennis met hen hadden gemaakt. Zoodra zij aan land waren gestapt, begonnen zij, met het kleine
aantal voorwerpen te rooven, die al onzen rijkdom uitmaakten. Zij eigenden zich, zonder aarzelen, onze scheepswerk
geweer en een gedeelte van onze klaederen toe.-tuigen,h
Gelukkig waren onze overige kleedingstukken, het kruid en
de hartsvangers in eene spleet van de rotsen verborgen. Beladen met hunnen buit, snelden zij naar hunne kano terug,
en, ons teekens doende om hen te volgen, roeiden zij naar
het schip. Hun eerste voorkomen en hunne blijkbare geneigdheid tot stelen, wel verre van ons op te wekken om
nader kennis met hen te maken, hadden in ons eene onweêrstaanbare neiging .doen geboren worden, om hen te ontwijken. Wij waren dam ook al spoedig tot het besluit gekomen, dat de Groote Oceaan met zijne gevaren, maar onder
de bescherming der Goddelijke Voorzienigheid, oneindig ver
dan het lot, dat ons onder dergelijke schep--kiesljrwa,
sels wachtte. Wij haastten ors derhalve, om onze boot te
water te .brengen , en haar te laden niet alles, wat wij nog
van eenige waarde hadden overgehouden. Omringd van
nieuwe moeijelijkheden, gaven wij ons andermaal aan de golven over.
Het eiland was thans duidelijk: zigtbaar, en wij rigtten onzen koers derwaarts, maar moesten eenen omweg maken,
om het rif te vermijden. Terwijl ons dit gelukte, kwamen
de wilden, die naar het schip gegaan waren, van daar terug
met de vijf geweren , die wij er hadden achtergelaten. Wel
roeiden zij ons.met groote snelheid voorbij, blijkbaar met-ras
oogmerk, om met hunnen buit ongehinderd te ontsnappen.
Be oorzaak van hunnen spoed bleek weldra. Op hetzelfde
oogenblik ontdekten wij eene groote menigte praauwen,
misschien wel dertig, die even geneigd schenen om te plunderen als de vorigen. Hunne taal was voor ons geheel onverstaanbaar, maar wij konden uit hunne vrij duidelijke gebaren opmaken, dat zij vooral onze vuurwapenen begeerden.
Zij gaven ons teekenen, om met hen te gaan en hen te
helpen; maar wij waren niet minder begeerig om te ontkomnen ., en bleven naar het eiland roeijen. Eindelijk verlieten
ons al de praauwen, met uitzondering van eene enkele. De
eilanders, die bij ons waren gebleven, schenen in ons gezelschap groot belang te stellen, gedeeltelijk, zoo als wij
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naderhand hoorden, omdat zij vooronderstelden dat wij kost
verborgen hadden, gedeeltelijk omdat zij hoopten-barhedn
ons gevangen te nemen en op deze wijs hunne makkers de
loef af te steken. Na oenigen tijd boden zij ons aan om ons
op het sleeptouw te nemen, en na oenig beraad wierpen wij
hun eene lijn toe. Hierdoor werd onze voortgang veel gemakkelijker gemaakt, omdat hunne praanw, zeer ligt zijnde,
met eene ongeloofelijke snelheid over de oppervlakte des
waters gleed. Zoodra deze schikking gemaakt 'was, verlieten een opperhoofd en een andere eilander hunne praauw en
kwamen in onze boot. Met opperhoofd zette zich met eene
groote gemeenzaamheid' naast den Kapitein neder. Wij behoefden niet lang naar de oorzaak hunner vriendelijkheid te
gissen. Onze beschuit was in eene kleine kist; het schijnt,
dat die kist hunne nieuwsgierigheid grootelijks gaandemaakte;
zij hielden bijna onafgewend hunne blikken op dat voorwerp
gevestigd, én • poogden den Kapitein te overreden, om hun
te laten zien, wat daarin was. Ilij weigerde dit, het beter
achtende hen in dezen staat van ongednid te laten, dan hun
de geringe waarde te toonen van datgene, wat wij bij ons
hadden. Iíet was waarschijnlijk ten gevolge van deze weigering, dat het opperhoofd, toen wij slechts vijf of zes mijlen
van het eiland verwijderd waren, een sein gaf,. waarop het
zeil van de praauw plotseling werd opgehaald; te gelijker
tijd greep hij de doos, waarin het kruid was, sprong in zee,
en zwom naar zijn vaartuig. Zijn makker, zijn voorbeeld'
volgende, greep een pak met kleederen; hij stond gereed out
het mede te nemen, toen a e TE, een der matrozen, later de
medgezel in mijn ongeluk, beslag op het pak leide en het
vasthield. Toen plaatsten de eilanders hunne praauw ter
zijde van onze boot en grepen onze riemen vast; op nieuw
boden wij weêrstand, en hadden het geluk om onze riemen
los te maken, het 'oenige middel om ons van eenen wissen
dood te redden. De eilanders toonden zoo groote 'verbittering, dat wij het raadzaam oordeelden, ons buiten het bereik van hunne knodsen, van hunne lansen en strijdbijlen te•
houden, en wij namen diensvolgens onze maatregelen. Wij
waren nog' altijd aan hunne praauw vastgehecht en zoo zeer
onder hun bereik, dat er niet weinig'moed werd vereischt,
om cone poging te wagen, om hen te verlaten. NUTE,
wiens stouttrtoedigheid door den voorgaanden twist was opgewekt, nam een mes en sneed de lijn door. Ons oogmerk
-
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was, om geheel van koers te veranderen, en vervolgens laverende en zoo digt mogelijk bij den wind zeilende, onze
vijanden te ontkomen of hun althans een tijdlang eene betere bezigheid te geven, dan het plunderen van hunne ongelukkige slagtoffers. Gedeeltelijk gelukte het ons; maar
het was slechts ten koste van veel moeite en van eenige
slagen, die zij ons bij ons vertrek zoo ruw toediende, dat
wij niet spoedig de geheugenis van hun barbaarsch gedrag
zullen verliezen. Nerz scheen, om zijne vermetelheid, het
bijzondere voorwerp van hunnen haat te zijn geworden; zij
sloegen hem onbarmhartig.
Daar wij slechts drie riemen hadden, was onze vaart niet
zoo snel, als wij wel hadden gewenscht; maar, daar wij
weldra bemerkten, dat wij, scherp bij den wind zeilende,
het grootste voordeel hadden, en wisten, dat in de vlagt
alleen ons behoud was, stelden wij alle onze pogingen in het
werk, en hadden weldra het genoegen, de eilanders verre
achter ons te laten. Zij schenen echter besloten te hebben,
ons niet te laten ontkomen, en volgden ons tot vier ure des
namiddags. Niet dan met groote moeite konden wij ons van
hen ontslaan. Ziende, dat onze vijanden te nabij ons waren, bedienden wij, ofschoon onze kleederenvoorraad niet
meer dan het noodige bevatte, ons van de list, om van tijd
tot tijd een enkel kleedingstuk in het water te werpen, vooronderstellende, dat de wilden zich zouden ophouden, om het
op te visschen , en dat wij hen op deze wijze van ons zouden
kunnen afhouden.
Toen zij ons verlaten hadden, vervolgden wij onzen koers
naar de volle zee tot aan den ondergang der zon. Omstreeks
dien tijd ontdekten wij land voor ons op eenen afstand van
ongeveer veertig mijlen. Des morgens ten drie ure bemerkten wij, dat het water ondiep werd, en dat wij ons bij de
branding bevonden. Het gelukte ons, om een eind touw met
eene dreg in zee te werpen, die op acht voeten diepte den
grond raakte en vast bleef zetten, en wij bleven daar tot aan
den dag. Toen maakten wij ons ankertje los en zetteden
koers naar het land. Tegen vier ure des namiddags gelukte
het ons een klein eilandje te bereiken, dat op eene halve
mijl afstands van een grooter was gelegen. Onze krachten
waren bijna uitgeput, en wij leden verschrikkelijk door gebrek aan water. Ons eerste werk was, middelen te zoeken,
om onzen dorst te lessehen. Tot onze onuitsprekelijke vreug-
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de vonden wij weldra cene bron van zoet water. In onze
omstandigheden was zij ons meer waard dan eene goudmijn.
Ten der matrozen, S E DON genaamd , was in de boot gebleven
in eenen staat van volkomene bewusteloosheid; men bragt
hem water, en hij herleefde terstond.
lia alzoo aan onze dringendste behoefte te hebben voldaan,
moesten wij eenig voedsel opzoeken. Wij hadden nog een
weinig beschuit en nog wat vleesch van kokosnoten, fijngemalen en vermengd met het vocht uit den kokosboom; het
een en ander werd met water aangelengd, en deze spijze
maakte onzen avondmaaltijd uit, die, weinig smakelijk voor
een verfijnd gehemelte, door ons met dankbaarheid en smaak
werd genuttigd. Verkwikt en versterkt, vereenigden wij
ons op het strand en spraken over onze vooruitzigten. Wij
begrepen, dat het, zoo wij ons het noodige voedsel konden
verschaffen, best zoude zijn, hier een paar dagen te blijven.
Doch weldra stortte ons noodlot ons in nieuwe moeijelijkheden.
Van de plaats, waar wij ons bevonden, bespeurden wij
twee levende wezens, geheel naakt, die in eene praauw in
zee waren gestoken van eene uitstekende landtong, een wei
gelegen. Blijkbaar hadden zij ons in het oog en-niglaer
naderden om te zien, wie en in welken toestand wij waren.
Toen zij binnen het bereik der stem waren, hielden zij stil,
en schenen bang te zijn, om digter bij te komen. Begrijpende, dat het beter was hunne vriendschap te winnen,
zochten wij hen door teekenen te overreden, om te naderen.
Zij schenen daarover verheugd, en toonden ons, ten bewijze
van hunne vriendschappelijke gezindheid, eenen visch, die
zij bij zich hadden, hetgeen wij beantwoordden door hun
eene krab te toonen, die wij hadden gevangen. Terstond
roeiden zij naderbij. Wij boden ieder hunner een mes aan,
en gaven hun door teekenen te kennen, dat zij konden nemen, wat hun beviel. Zij schenen zeer tevreden en gedroegen zich ordentelijk. Weldra keerden zij weder naar hunne
praauw, en noodigdén ons, om hen te volgen. Wij begrepen, dat het best was, aan hun verlangen te voldoen. Wij
bragten onze goederen in de boot, en volgden hen naar eene
soort van haven, wat verder gelegen. Daar hunne praauw
veel ligter was dan onze boot, waren zij ons spoedig verre
vooruit, en, eene landtong omroeijende, waren zij weldra
geheel uit ons gezigt. Weinige minuten later keerden zij
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terug, vergezeld van eene menigte praauwen, zoodat de zee
als door deze kleine vloot was bedekt. Al de eilanders waren gewapend, en geleken veel naar die, welke wij eerst
hadden gezien.
Later vernamen wij, dat deze beweging geschied was ten
gevolge van de tijding, door de beide eilanders aangebragt,
dat eene boot met vreemde en zonderlinge wenschen op hun
grondgebied was aangeland. Zij werd aangekondigd, door
het slaan op eene groote schelp. De menigte kwam in beweging, liep uit, om hare nieuwsgierigheid te bevredigen,
en haar best te doen, om ons gevangen te nemen en in zekerheid te brengen. Eene groote oorlogspraauw roeide regt
op ons aan; het opperhoofd sprong in onze boot, greep den
Kapitein •bij de schouders, en sloeg hem met zijne knods,
hem te gelijker tijd doende begrijpen, dat het zijn wil was,
dat wij ons met alle kracht aan de riemen zettede, om
spoedig te komen op het punt, vanwaar zij waren afgestoken. Hij zwaaide vervolgens zijne knods boven onze hoofden, waarschijnlijk om ons door vrees tot gehoorzaamheid te
dwingen. Er bleef ons .niets over, dan ons te onderwerpen.
Bij begon met ons van onze kleederen te berooven. Terwijl
hij daarmede bezig was, stonden zijne makkers in hunne
praauw, met hunne lansen zoodanig gerigt, dat zij ons
oogenblikkelijk konden doorboren, zoo dat noodig was.
(Het vervolg hierna.)
BIJ BET ZIEN EENER AFBEELDING VAN DEN WELEERWAARDEN
ZEER GELEERDEN HEERSERVAAS GREGOOR,

laatst Predikant bij de iVederduitsche Rervormde
Gemeente te Rotterdam;
OVERLEDEN DER
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Men moge blik, en trek, en vorm, en houding malen,
Maar d' afdruk van de ziel maalt beitel noch penseel;
Opregtheid, slechts op aard' geschetst in idealen,
Vormde, ongekunsteld, hier een allerschoonst geheel:
Welsprekend was die mond, welsprekender het harte;
Daaruit ontwelde liefde en wijsheids hemeltaal;
Taal, ernstig, roerend, vol van Christentroost in smarte,
Geput uit 'sHeilands woord en wars van pronk en praal.
Men schetse een' Leeraar af in spreken, doen en handlen:
Elke opgelegde taak heeft hij getrouw voltooid;
Voor 's Heeren aangezigt opregt en vroom te wandlen,
Dat voorbeeld gaf hij ons, dien pligt vergat hij nooit,
Hij, op wien aller oog met diepen rouw blijft staren:
De .Kerk derft aan de Maas haar' allerschoonsten gloor;
En wij ? — o! Blijv' 't elks doel, hier Christus teevenaren,
Dan evenaren wij gewis ook 't meest Gregoor.
Rotterdam.
J. VAIN HARDERWIJR, Rz.

M E N G E L W E R K.
DE ALPEN.
Door
ALBRECHT VON HALLER. (#)

Naar het Hoogduitsch,
door
J. VAN HARDERWIJK, BZ.
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eproef 't, verbeter, mensch! uw' toestand in dit leven;
Neem, wat natuur of kunst u biedt met milde hand;
Vergroot uw' lusthof; tooi, versier uw bloemendreven;
Verander rotsen in paleizen, grootsch van trant;
(*) Onder de mannen, die de Duitsche Letterkunde van
veel wansmaak, valsch vernuft en taalverbastering gezuiverd
hebben, verdient HALLER eene vereerende plaats. Natuurlijke eenvoudigheid, bevalligheid en rijkdom van gedachten
blinken in zijne kunstvoortbrengselen uit, waarvan een zijner schoonste gedichten, de Alpen, hetwelk ik beproefde in
onze taal over te brengen , getuigen kan. 11 A L L E R's aanhoudende en afgetrokkene studiën hadden eenen zeer nadeeligen invloed op zijne gezondheid; en gevoelende, dat hij
uitspanning en verstrooijing behoefde, besloot hij, in het
jaar 1728, deze hemethooge gebergten te bezoeken. De
Hoogleeraar G E S N E R Van Zurich vergezelde hem. De aanblik der heerlijke Natuur bragt zijne geheele ziel in opgetogene stemming, en deed hem dat meesterstuk vervaardigen,
hetwelk zoo verheven en onvergankelijk is als de bergen,
die daarin worden bezongen. Het gedicht behoort tot de beschrijvende Poëzij. Het is niet bloot een beschrijvend gedicht om te beschrijven, maar, gelijk de Hoogleeraar VAN
KAMPEN aanmerkt, er is een zedelijk denkbeeld tot grond
gelegd. (Ilandb. der Hoogd. Letterk. lste Stuk, art.-slag
HALLER
bl. 58.) . Overal straalt het doel des Dichters door,
om zijne lezers te overtuigen, dat slechts reine zeden en
MENGELW. 1842. N0. 10.
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Behang de marmren zaal met Perzische tapijten ;
Slaap in bij snarenspel, ontwaak bij 't schaatrend lied;
Ga iedren levensdag in dans- of eetzaal slijten;
Drink paarlen uit smaragd; vergroot uw jagtgebied:
Maar, moge ook 't grillig lot uw wenschen onderschrijven,
Arm zult gij in geluk, rijk in ellende blijven.
De plant van waar geluk moet uit de ziel ontspruiten ;
Het welgestemd gemoed schenkt vrolijkheid aan elk ;
Wat zegt de vreugde toch, die lokt en trekt van buiten?
Haar bitterheid vergalt zoo vaak den levenskelk !
Wat heeft de koning, dat den herder zou ontbreken ?
Dien valt de schepter zwaar, deez' kwelt de herdersstaf:
Wee hem, als rust der ziel den boezem is ontweken!
De stoet, die hem bewaakt, weert zijn verdriet niet af:
Maar, is 't hier binnen kalm, dan valt er vreugd te rapen,
Het zij we op 't harde stroo of 't donzen rustbed slapen.
eene eenvoudige levenswijze, vreemd van de behoeften door
weelde en pracht geboren, den mensch, schoon arm naar de
wereld, rijk en gelukkig maken kunnen. Elk natuurtooneel
is voor ons oog geschilderd; alles is bevallig, schoon gestoffeerd, en een voortreffelijk gedenkstuk van beschrijvende
Poëzij. Omtrent mijne vertaling moet ik mededeelen, dat ik
dezelfde versverdeeling des gedichts, in coupletten van 10
regels, gehouden heb, doch hier en daar sommige geheel
plaatselijke partijen heb weggelaten. De coupletten, die ik
bedoel, zijn deze, waarin de vorm en de kracht der kruiden
en planten, welke op de Alpen groeijen, beschreven worden. HALLER heeft zelf, om deze regelen voor zijne lezers
duidelijk te maken, kruidkundige aanteekeningen onder den
tekst geplaatst. Ik hoop de schoonheden van het oorspronkelijke eenigermate te hebben behouden. Op HALLER, als
leerling van den onsterfelijken ROERHAVE , mogen ook wij
JVederlanders roem dragen, terwijl ook de beminnelijkheid
van zijn karakter zijne verdiensten opluisterde. B IL DEED Ij K
getuigt van hem, = dat hij zich door waarachtig gevoel onderscheidt, en iets heeft van de openheid van een' Hollander,
die zich geen ontleenden rol voorschrijft, maar• die uit het
hart denkt, spreekt en handelt." (Taal- en Diehtk. Yerscheidenheden, Iste D. bl. 37.)

DE ALPEN.

!j75

0 dierbre gouden tijd! geschenk uit 's hemels bogen!
Onzalig, dat gij de aard' zoo vroeg reeds zijt ontvlugt !
Niet wijl zij toen alleen met bloemen was omtogen,
En scherpe noordewind niet gierde door de lucht;
Niet wijl de halmen toen van zelf op de akkers groeiden;
Niet wijl de fiere leeuw de schaapskooi toen ontzag,
En melk én honig mild in vette stroomen vloeiden,
Of 't afgedwaalde lam bij wolven veilig lag;
0 neen! maar wijl de mensch tevreden was op aarde,
Hem nooddruft rijkdom was, en 't goud geen zorgen baarde.
0 kindren der natuur, gij kent nog gouden dagen !
Wel uit geen fabeleeuw, wier wonderpracht bekoort;
Neen! wien kan 't ijdle schoon der wereld ooit behagen,
Waar armoê vrolijk maakt en deugd tot arbeid spoort ?
't Lot doet geen Tempe u hier aanschouwen in die streken;
De wolk, waaruit gij drinkt, schiet ook haar bliksems uit;
De lange winter kort de late lenteweken,
Terwijl een eeuwig ijs zich om uw dalen sluit;
Doch bij uw stille deugd wordt veel door u genoten;
Der elementen strijd kan uw geluk vergrooten.
Wat heil, gulhartig volk! hebt gij u zelf beschoren,
Ofschoon geen glans van 't goud, geen eer u tegenlacht!
Vaak ging de bloei, de roem eens wakkren volks verloren,
Wanneer 't aan weelde en praal uitzinnig offers bragt:
Toen Homes adelaar steeds met triomfen keerde,
Was hout der Goden huis, was moes der helden maal;
Maar toen zijn dwinglandij na iedren strijd vermeerde,
Verbrak de zwakste hand het alvernielend staal.
Waak, hoogstgelukkig volk! laat u geen schijn verbunden!
Zoo lang ge eenvoudig leeft, zult gij 't geluk ook vinden.
Natuur kan wel uw' grond geen paradijsooft geven,
Maar toch beploegt gij de aarde en toch ontspruit het zaad;
Zij wierp eens de Alpen op, beschermsters van uw leven!
Want zelf berokkent toch de mensch zich 't meeste kwaad
Moet, bij de broodschaal, u de zilvren bergstroom drenken,
De honger kruidt u 't maal met keur van specerij ;
En moog de mijngroef slechts u smeedbaar ijzer schenken,
Eens wenschte Peru wel zoo arm te zijn als gij !
Waar de eedle vrijheid woont, zal moeite en zorgen wijken;
Daar ziet men rotsen zelfs met schoon gebloemte prijken.
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Onschatbaar dan 't gemis, dat heerscht in nwe dreven!
De rijkdom heeft geen schat, diende armoê u niet biedt;
Door eendragt mag de vreugd in aller boezem leven,
En nijd werpt onder u den tweedragtsappel niet;
Hier kleurt geen bange vrees, maar blijdschap ieders wangen ;
Behoeften worden hier niet noodeloos vergroot;
De rede, door natuur geleid, stuurt ieders gangen;
Men mint het leven en men vreest niet voor den dood:
Wat Socrates ooit sprak,' wat Zeno heeft geschreven,
Is, zonder leer, als pligt elks boezem ingedreven.
Hier huist geen onderscheid, door hoogmoed uitgevonden;
Hier wordt geen deugd miskend, geen ondeugd lof gebragt;
Geen zelfverveling, neen, vergalt hier 's levens stonden;
Men slijt met werk den dag, met zoeten slaap den nacht:
Hier laat geen trotsche waan door eerzucht zich verbunden;
Geen morgenzorg verstoort de vreugde van den dag;
De vrijheid, altijd mild, doet waar genoegen vinden,
En arbeid, vrede en rust wekt lied en vreugdgelach:
Geen ontevreden geest waart onder 't volksgewemel;
Men eet, en slaapt, en mint, en dankt voor't goed den Hemel.
Geleerdheid doet wel niet baar rijke bron hier vloeijen ;
Men kent de schoonheên niet van Rome of 't Vatikaan ;
Men prangt des menschen geest hier in geen schoolsche boeijen,
En niemand leert de zon in hare kreitsen gaan;
Geen stelselvormen doen hier 't vuur van twist ontsteken.
Vrij kenn' men 's werelds bouw, wat aarde of hemel bied' ,
Wat blijvend vreugdgenot kan 't ook den wijsgeer kweeken ?
Hij leeft, hij peinst, hij sterft, en kent zichzelven niet!
Maar hier, hier heeft natuur de kunst, om blij te leven
Den mensch niet in het brein, maar in het hart geschreven.
Hier, hier is ouderdom en jeugd altijd tevreden;
Wat land en luchtstreek schenkt, maakt iedereen verheugd;
't Is nu als 't gistren was, 't zal morgen zijn als heden;
Geen tranen volgen hier op kortgenoten vreugd;
Geen voorval, nooit aanschouwd, bijzondert hier de dagen;
De levensstroom vloeit steeds gelijk hij altijd vloot;
Steeds rijden grijze en kind in d' eigen vreugdewagen;
De levenstrappen zijn hier slechts geboorte en dood;
Geen kwaad Besternt' geeft hier een onheilspellend teeken,
Geen gloeijend morgenrood kan hooger blijdschap kweeken.
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Als door de lentelucht de zoele windjes zweven,
Als 't jeugdig bloed met kracht door borst en aders bruist,
Dan schaart zich heel een dorp in lommerrijke dreven,
Waar liefde en teederheid in aller boezem huist;
]lier zingt en danst een paar bij 't lustig hoogtijdvieren,
En vat elkaar om 't lijf, dat feller 't harte blaakt;
Daar weet de forsche hand zoo fiksch den steen te zwieren ,
Dat hij het luchtruim klieft en juist den merkpaal raakt;
Ginds toonen anderen een woelger spel te minnen,
Of luistren naar het lied der blijde herderinnen.
Ginds giert het snorrend lood door 't wijde luchtruim henen,
En lucht en schijf zijn zaam, op d' eigen stond, doorboord ;
Daar gaan bij 't kegelspel zich andren weêr vereenen,
En werpen snel den bal langs 't gladde baanvlak voort;
Hier danst een bonte rij bij 't luchtig ommekeeren,
Daar zang en veldschalmei in 't veld zich hooren doet;
Vreemd van 't geen maat en kunst aan andren moeten leeren,
Hecht slechts de vrolijkheid hun vleugels aan den voet;
Zelfs d' afgeleefden grijs kan dit den boezem streelen,
En staart met kindervreugd op 't blij en schuldloos spelen.
Hier, waar natuur alleen haar wetten 't volk doet lezen,
Hier stoort geen dwangbevel de vreugd in liefdes rijk;
Wat minnenswaardig is, bemint men zonder vreezen;
De deugd alleen geeft rang, de min maakt elk gelijk
Men deelt geen gunsten uit voor rijkgevulde koffers;
Hier speelt ligtzinnigheid nooit met een' heilgen naam;
Neen! de armste brengt ook hier der liefde zuivere offers,
En staatzucht koppelt hier geen huwelijken zaam;
Hier spreekt de liefde vrij, niet huivrig, hoe zich te uiten;
Hier sluit getrouwe min jaloerschen wrevel buiten.
Ja, voelt de herdersknaap door teedre minnelonken,
Aan 't maagdenoog ontglipt, het hart in liefde ontbrand,
Dan houdt geen bange vrees zijn lippen digtgeklonken;
Neen! wat de ziel doorgloeit, meldt hij op gullen trant;
Zij hoort hem, en verdient zijn liefde haar belooning,
Dan zegt ze ook wat zij voelt op ongeveinsden toon;
Voor dat gevoel behoeft ge, o maagden ! geen verschooning ,
Is deugd en eerbaarheid slechts 't sieraad van uw schoon.
Wijk, valsche zedigheid ! gij moogt voor kuischheid spelen
Be hoogmoed kon alleen tot ons verderf n telen.
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Hier kan eenvoudigheid het zoet der min vergrooten,
Waar elders koelheid ook d' ontstoken vuurgloed blussch'
Hij mint haar, zij mint hem, en straks wordt de echt gesloten;
Het jawoord dient ten eed, ten zegel dient een kus.
Het zangrig koor doet blij de teedre twijgen buigen;
De kuischheid spreidt hun 't bed, waar eerbre min hen noodt ;
't Gebladerte is 't gordijn en de eenzaamheid getuige,
En liefde voert de bruid in haars bemindes schoot.
0 driemaal zalig paar! wat innig zielsverblijden!
De vorst op 't staatsiebed moet uw geluk benijden.
Hier blijft het echtbed rein; geen Argus hoeft te waken,
Want kuischheid houdt de wacht; wat andren lokken moog',
Verkeerde lust doet hier niet naar 't verboodne haken,
Want wat men mint schat elk, als kostbaar kleinood, hoog.
De liefde komt gebloemte op 's levens paden strooijen ;
Den man valt niets te zwaar, die aan zijn gá zich hecht;
Hier is men vreemd van sluw en van arglistig plooijen;
Hier luidt het staamlen schoon, spreekt slechts het hart opregt ;
Hier kwetst nooit de angelbeet van vuigen hoon en laster;
Opregtheid, eendragt, vreê knoopt hier den band te vaster.
Hier weet, bij ernst of scherts, de min van geen verkoelen;
Een zoete eenstemmigheid versterkt den huwlijksband ;
Men blijft elkaars geluk met reinen zin bedoelen,
En, vreemd aan lediggang, leeft elk gezond op 't land.
Een werkzaam leven komt de vadzigheid vervangen,
Die andren pijnt en kwelt, die wreevlig ledig gaat,
En, valt ook de arbeid zwaar, die last zal niemand prangen;
Gezondheid maakt dien ligt, al drukt bij lang en laat.
Hier blijft van smetten vrij het bloed door de aders vloeijeu ;
Hier doet geen erflijk gif de borst koortsachtig gloeijen.
Zoo ras bij lentes komst de stormen niet meer gieren,
En nieuwe voedingskracht in bloem en planten leeft;
Als zich de jeugdige aard' met schoonen dos gaat sieren,
En 't lieflijk westewindje op zachte vleuglen zweeft,
Ras, ras ontwijkt dan 't volk de lage en sombre streken ;
't IJlt zingend de Alpen op, en zoekt naar't groenend kruid,
Dat met de topjes reeds door de ijskorst heen komt steken,
Of door de ontdooide sneeuw de blaadjes opensluit;
Ilet vee verlaat den stal en loeit de bergkruin tegen,
Waar lente en waar natuur het vreugde spelt en zegen.
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Vaak komt den herder 't licht des dageraads te spade ;
Maar, als de leeuwrik ook bij d'eersten straal hem wekt,
Rukt hij zich dankbaar los uit de armen zijner gade;
Schijn' 't afscheid ook te vroeg, hij kust haar en vertrekt.
Dan drijft zijn staf de drift van logge rundren henen ;
Zij loeijen vrolijk voort langs klaverzoom en heg,
Of gaan in morgendauw bij troepen zich vereenen,
En scheren 't malsche gras met scherpe tongen weg;
Hij zet zich vrolijk neêr, terwijl zijn rundren dwalen,
En 't schallen van zijn' hoorn roept de echo in de dalen.
En werpt dan 't zinkend licht een langer schaduw neder,
Dooft, als van 't schijnen moê, de zon haar' fakkelgloed ,
Dan keert verzadigd 't vee naar de open schuren weder,
Daar 't met zijn luid geloei de stallen welkom groet.
Dan vliegt de herderin verheugd den herder tegen;
De kindren kussen hem, bij lach en blijde taal;
Eerst gaat men de uijers van de zoete melkvracht legen,
En 't moede paar gaat dan te gast aan 't voedzaam maal;
De honger saust de spijs, die de eenvoud komt bereiden,
En liefde en slaap gaan elk naar 't zindlijk leger leiden.
Doet koestrend zonnevuur en veld en akkers bloeijen,
Rijst in het gele gras des landmans hoop ten top,
Dan gaat, vóór dat Auroor haar' purperstroom doet vloeijen,
De herderschaar verheugd de rijke heuvels op;
Dan gaat men Flora's rijk het kroonsieraad ontrooven ;
De kromme sikkel slaat haar tooiselpracht te grond;
Van 't opgetaste kruid stijgt dan de geur naar boven,
Die, zwevend door de lucht, zijn wasems spreidt in 't rond ;
De ploegös sleept de vracht, de keur van winterspijzen,
En maagd en maaijer doen den veldzang opwaarts rijzen.
Straks, als de herfstwind wer de bladren af doet vallen,
Als zich de koude lucht in grauwen nevel hult,
Dan ziet men veld en hof, met vrolijk welgevallen,
Schoon ook aan bloempraal arm, met keur van ooft gevuld.
Nu gaat wel voor het oog de blos der lente wijken,
Maar 't ziet den appel, schoon gekleurd en zacht gerond,
Waar eertijds bloesem lachte, aan vruchtbre takken prijken,
Die, buigend aan den boom, zich bieden aan den mond;
'tVolsappig ooft wacht slechts een hand om 't af te plukken,
Daar peer en purpren pruim des wandlaars oog verrukken.
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't Is waar, hier is geen berg bekranst met wijngaardloover,
Hier perst men uit de druif den geurgen nektar niet;
Maar 't zilver bronnat blijft als godendrank u over;
Een vocht, door kunst bereid, kort hier het leven niet.
Wat mist gij aan een' drank, die, moog' hij vreugd vermeeren,
Bij misbruik, d'eedlen mensch beneden 't dier verlaagt?
0, heft geen klagten aan! wat gij ook moogt ontberen,
Gij ziet, bij uw verlies, uw stil genot geschraagd;
U, u gelukkigen ! zal steeds natuur verzorgen;
Zij heeft, u ten behoud, den weg voor u verborgen.
En toch kan hier de herfst de rijkste schatten bieden,
Die list of waakzaamheid vindt op der bergen top.
Eer damp en nevel weêr de heuvelen ontvlieden,
Wekt 'sjagers hoorngeschal den klipbewoner op;
Bevleugeld door den schrik, rept over heuvelklingen
En wijde steengroef zich de gems in snelle vaart;
Daar stuit het mikkend lood de bokken in het springen,
Ginds vlugt de snelle ree, zwenkt om, en stort ter aard' ;
't Holklinkend hondgebas en 't knallen der geweren,
Gekaatst door 't bochtig dal, herhaalt zich duizend keeren.
En, om zich 's winters niet door zorg te voelen prangen,
Voorziet de vlijt des volks ook in behoefte en nood;
Dan gaat men over 't vuur den vollen ketel hangen,
En straks verdikt de melk tot voedzaam Alpenbrood;
Nu moet de zware steen het deksel drukkend dekken,
Dan scheidt het zure vocht het water en het vet;
De tweede melkroof gaat tot gift voor de armen strekken,
En lokkend prijkt de kaas in vormen schoon en net.
Niets kan de drokte nu in 't woelig huis beperken;
Geen slavenarbeid is zoo zwaar, als niet te werken.
Als onder sneeuw en ijs de velden zijn begraven,
Als uit den stalen grond geen plantje meer ontspruit,
Als de aarde rust, om weer te ontwaken met haar gaven,
En een kristallen dam den loop der vloeden stuit;
Dan zet de herder zich, bij schuldloos kindersnappen,
In zijne veldhut neêr, alwaar de pijnboomdamp
De drooge binten zwart, daar onder 't vonkenknappen
Zich heel 't gezin verheugd bij 't flikkren van de lamp.
De dag is doorgeschertst en om den haard gezeten
Wordt, vrolijk, de avondstond, bij wijs gesprek, gesleten.
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be een, door natuur geleerd, kan weêr en wind voorspellen;
Dees zegt: een schoone dag verkondt ons 't starrenheer;
Een ander blijft op zwerk en buijen de aandacht stellen,
Of speurt, bij heldre lucht, reeds naadrend stormig weêr;
Die weet, wanneer de maan 't zij' flaauw of hel zal schijnen;
Een ander, wat hem mist of nevel baren zal;
En, mong' de wintertijd in lang nog niet verdwijnen,
Reeds telt hij, 't weêr in 't oog, het rijpend schovental;
Als vraagbaak van heel 't dorp komt ieder hem bezoeken ;
Ervaring is voor hem veel meer dan duizend boeken.
Dan heft de herdersknaap, bij 't klinken zijner snaren,
't Geliefkoosd liedjen aan; terwijl het gloeijend vier,
Dat, door natuur ontbrand, zijn borst is ingevaren,
Zijn zangdrift meer ontsteekt bij 't tokklen van de lier.
Of, zoo hij in zijn dicht iets anders af wil malen,
Dan doet hij 't kunsteloos, doch met verheugden zin,
Dan zingt hij van zijn vee, zijn bergen en zijn dalen;
En zijne Muze spreekt gelijk zijn herderin:
Dat taal of regel vrij eens anders dichtwerk kroone,
Zijn leeraar is zijn hart, zijn Phebus is zijn schoone.
Dan spreekt een grijsaard weêr met zilverblanke haren ;
Bij 't leerzaam onderhoud zit heel de kring verstomd ;
Hem kende 't voorgeslacht; de last van honderd jaren
Heeft zijnen geest gesterkt en slechts het lijf gekromd;
Bij meldt, wat moed en trouw de vaadren eens bezielden,
Als zij, ter glorie nog van d' ouden heldentijd,
Het staal wel in de vuist, maar God voor oogen hielden,
Als de eer van 't vaderland hen opriep tot den strijd;
En daar 't verhaal de^jeugd, stil luistrend, kan bekoren,
Verlangt zij bovenal steeds meer van hem te hooren.
Een ander,, die de kroon der grijsheid ook mag dragen,
Waarop geheel een dorp als op een bake ziet,
Verhaalt, hoe vaak een volk in ketens werd geslagen,
Als 't zich door dwinglandij verneedrend honen liet;
Hij maalt, hoe Tell met moed het dwangjuk kon verbreken,
Wiens trouw en vrijheidszin nog klinkt in elk gehucht,
Hoe 't heerlijkst Eden dan verkeert in woeste streken,
Als heerschzucht wetten geeft en 't volk in boeijen zucht;
Maar hoe ook eendragtszin, getrouw aan wet en regten
Be wieken der fortuin kan aan de staten hechten.
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Dan sluit zich weêr een kring om Benen andren grijze
Bij wijst zijn hoordrental op 't schoon der scheppingspracht;
Hij kent van ieder kruid den vorm of heelingswijze,
Noemt elke mosplant op, dringt in den zwarten nacht
Der mijnen; schetst, hoe 't goud de harde groef doorkronkelt;
Zegt, hoe de donder rolt, spreekt van het bliksemvuur,
Noemt ieder starrenbeeld, dat aan het luchtruim vonkelt,
En slaat de teekens ga aan 't uitgestrekt azuur;
Hij kent zijn vaderland, en weet, wat rijke schatten
Zijn dalen overal voor mensch en vee bevatten.
Daar, waar de Sint Gothard de kruin steekt door de wolken,
Waar 't zonlicht hooger glans geeft aan 't verheven schoon,
Daar spreidt natuur, voor 't oog der vreedzame Alpenvolken,
Alwat zij zeldzaamst heeft in •beemd of dal ten toon.
't Is waar, meer schokkend vreemds kan Lybiën ons' geven,
Daar in zijn zandwoestijn het roofdier brult en loeit;
Maar meer geliefd zijn van den hemel deze dreven,
Waar 't noodige niet faalt en 't nuttige toch groeit:
Der bergen wassend ijs, der rotsen steile wanden
Zijn zelfs onschatbaar daar, en drenken mild de landen.

Ja, als weêr Titan 't licht op 't hoog gebergt' doet schijnen,
Als voor zijn' heldren blik de dikke nevel vliedt,
Dan staart men van de spits, bij 't wijkend dampverdwijnen,
Op 't schittrend schouwtooneel, dat dan natuur ons biedt;
Dan opent zich een wolk, en, als met goud bepereld,
Vertoont zich aan het oog, bij 't maatloos vergezigt,
Een weemlend volkental; terwijl een nieuwe wereld
Met al haar' rijkdom daar op eenmaal voor ons ligt:
Een duizling grijpt ons aan, bij 't pinken van onze oogen,
Die 't verder reiken door de ruimte niet vermogen.
Hier staart de vaste blik, en bosch en heuvels pralen,
In vorm -verschillend wel, maar schoon van tint en gloed,
Daar uit de diepte van de onmeetbre klaverdalen
Zich 't runderengeloei alomme hooren doet;
Hier blinkt het vlak der zee gelijk een heldre spiegel;
De kust, die met een rij van groene heuvels prijkt,
Verlicht door 't avondrood, speelt op het golfgewiegel,
Of dommelt langzaam weg, hoe meer ze in afstand wijkt;
Daar ziet het oog een beek door groene dalen vlieten,
Waarop, door 't donkre woud, de laatste stralen schieten.
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Ginds toont een kaal gebergt' zijn glibberige wanden;
Het gloeijend kreeftgestarnt' , dat hier zijn stralen schiet,
Ontdooit, al schijnt ook 't ijs den hemel aan te randen,
Van 't harde sneeuwkristal den fijnsten kegel niet.
Dan zien we een bergenrij als muren opwaarts rijzen;
De witbeschuimde vloed, die door de gleuven boort,
Ploft als een stortzee neêr, die 't starend oog doet ijzen,
En dringt zich buiten 't perk van hare grenzen voort;
Terwijl een regenboog den weerschijn van zijn glansen
Op regenstofjes werpt, die om de bergen dansen.
Dan waasmen door de lucht de lieflijkste ambergeuren ;
't Wordt alles schoon gedaagd, inkleur en tint verhoogd;
Het prachtig bloemental wedijvert dan in kleuren,
Terwijl de zon op 't land der wolken tranen droogt;
't Land schijnt een groen tapijt, met paarlen overtogen,
Daar 't onbesmette blaauw, waarmeê de hemel praalt,
Gepaard aan 't glinstrend nat, dat tintelt voor onze oogen,
Den schitterglans verdooft, die Flora's hoofd omstraalt:
De vreemdling, die de spits, dat wonderoord, mag groeten,
Ziet wolken boven 't hoofd en wolken aan zijn voeten!
Daar, waar geen menschlijk oog het zonlicht ooit ziet schijnen,
Daar rolt de steenrotsgroef een pracht en schoonheid bloot,
Die door geen tijd vergaat, geen winter doet verdwijnen,
Maar 't kleinood blijven zal van 's aardrijks donkren schoot.
Daar, in dat dompig hol, waar bloem en plant zou sterven,
Verkeert de vochte klei, in vonkelend kristal;
Daar flonkert langs den wand de gloed van duizend verwen,
En spreidt al tintelend zijn glansen overal.
0 rijkdom der Natuur! wie zijn wij, zwakke dwergen ?
Europaas diamant groeit hier in 't hart der bergen.
Ginds, midden in een dal, van schollen ijs omgeven,
Ontspringt en schuimt een bron, die borlend, bruisend ziedt,
En, schoon er 't buldrend Noord zijn' troon heeft opgeheven,
Verzengt het gras, waar langs haar kokend water schiet.
Bezwangerd met metaal, ten bergspits afgeschoten,
Verspreidt zij damp en rook door 't sissen van haar' vloed,
Een heilzaam ijzerzout is in haar' stroom besloten ,
Dat ze op de vlakte door de borling glinstren doet;
Hoe sneeuw en winden won, niets stuit haar dwarlend stoomen
Haar wezen zelfs is vuur en vlammen zijn haar stroomen,
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Ja! wat dan ook natuur hier voor het oog doet pralen,
Waar 't oor ook 't klotsen hoort van stroom af waterval,
't Geeft aan het vreedzaam volk, 't zij 't in de stille dalen
Of op de bergen leeft, vreugd, rijkdom overal.
Hier, waar de rozen op de weelge heuvels bloeijen,
Waar heel natuur den schat van haren kruidtuin biedt,
De stroom vloeit, zwaar van 't goud ; de herder ziet hem vloeijen,
Maar, aehtloos op den schat, telt hij den rijkdom niet.
0 voorbeeld voor den mensch ! geen schatten of geen kroonen
Doen in he huis den vreê, in 't hart de vreugde wonen.
Verblinde sterveling, die reeds den grafkuil nadert,
Waarom in ijdele eer uw levensheil gezocht?
Waarom den korten tijd u schatten opgegaderd,
Die u ten ballast zijn op d' af te leggen togt?
Wat wilt gij 't stil geluk des middelstands versmaden?
Geeft niet natuur in 't rond u van haar mildheid blijk ?
Behoefte schept ge uzely' , en nooit voelt ge n verzaden;
Geen ridderkruis maakt vrij, geen tooi van paarlen rijk!
Neen! zie, hoe 't armlijk volk van vreugd het hart voelt blaken,
Daar 't door natuur alleen zich ziet gelukkig maken.
Wee hem, die voor 't gewoel der stad de borst voelt gloeijen !
Daar steekt de boosheid vaak zich in 't gewaad der deugd;
De praal , die hem omringt, knelt hem in gouden boeijen;
Het hemelsch vriendschapsvuur, dat anderen verheugt,
Brandt niet, waar eigenbaat den boezem blijft bewonen;
IIij dorst slechts rusteloos naar eer en vuig gewin;
Vreemd is hij aan opregt, belangloos hulpbetoonen,
Want wrevel neemt de plaats van liefde en goedheid in.
Daar doet de wellust vaak gezondheidsblos versterven;
Hier ingetogenheid hem hooger gloed verwerven.
De rijkaard stapelt goud en schatten op elkandren;
Genieten durft hij niet, hoeveel hij ook ontving;
Met wenschen, nimmer moê, plaagt hij zichzely' en andren,
En 't leven is hem slechts een bange sluimering.
Die rampen , vrolijk volk! zijn vreemd aan uw gemoedren ;
Iiet needrig, sober maal, waarmeê ge u dankbaar voedt,
Verzadigt u veel meer dan de uitgezochtste goedren;
't Is u een feestbanket, dat u nooit walgen doet;
Geen heimelijk verdriet komt uw genot verteren,
Geen onverzaadhrc lust doet eindloos u begecren.
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Gelukkig, die, als gij, zijn' erfgrond mag beploegen;
Die aan zijn' eigen haard het reinst genoegen vindt;
Wiens vreugd te meerder rijst naar hij te meer moet zwoegen,
En zalig in zijn huis zich voelt bij gade en kind;
Die, waar ook zingenot hem lokken moge of trekken,
Als 't westewindje waait, bij koelen waterval,
In zorgeloozen slaap op 't veld zich uit mag strekken,
Vreemd aan het woest gedruisch van zeedloos vreugdgeschal!
De bron van waar geluk ligt in zijn borst besloten;
De Hemel kan gewis zijn' heilstaat niet vergrooten.

DE HOOFDSTAD DER STEENKOLEN.

O

nder dezen titel heeft onlangs een buitenlandsch Schrijver een verslag gegeven van het voorkomen en den toestand der in gewigt en aanzien , met het gedurig toenemend verbruik der in haren omtrek gewonnen brandstof,
aanhoudend rijzende Engelsehe stad Newcastle aan de
Tyne. Na herinnerd te hebben, hoe deze, aan het uiterste einde van den door de Romeinen tegen de invallen der
Schotten opgerigten scheidsmuur gelegene vesting , langen
tijd aldaar aan Engeland tot een meestal met goed gevolg
verdedigd bolwerk gediend had , gaat het opstel aldus
voort :
Heden ten dage is het krijgshaftige voorkomen van Newcastle verdwenen, en eenige overblijfsels van verbrokene
wallen , benevens een of twee ingestorte torens, herinneren ter naauwernood aan hetgeen de stad voormaals geweest is. Daarentegen zijn de heuvels allerwegen met digt
opeengedrongene gebouwen bedekt, boven welke zich een
wond van lange, dunne schoorsteenen verheft, die onophoudelijk wolken van zwarten steenkolenrook ten hemel
zenden. Op de rivier varen onafgebroken bruisende stoom booten heen en weder. Midden in den stroom ziet men
reusachtige , vastliggende vaartuigen ; op den eenen oever
Gateshead met deszelfs uitgestrekte blokken huizen, deszelfs dooreenwemelende bevolking , deszeifs in een' nimmer optrekkenden dampkring gehulde machineriën ; op
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den 'anderen Newcastle, gelijk Rome en Konstantinopel
op eenen troon van zeven heuvelen gezeten, en tusschen
beide die steden de Tyne, met schepen en kolenleggers
overdekt, door kolenmagazijnen en honderderlei andere,
geweldig groote, alle pikzwarte gebouwen omgeven. Eene
over dezen Theems in het klein geslagen brug, die door
haar somber voorkomen aan wijlen de Londonbridge herinnert, verbindt de twee volkrijke steden tot eene eenige.
Men kan ze als een paar tweelingzusters van een en hetzelfde wezen en bestaan beschouwen , zoozeer herinnert
de eene aan de andere door hare spoorbanen, hare stoommachines, hare gebouwen, hare berookte inwoners, hare
scherpriekende dampen, haar gedruisch en gestamp, eindelijk door alles , wat de magt, den rijkdom, het leven
dezer twee steden voortbrengt.
Wat het eerst te Newcastle het oog treft, is eene merkwaardige ineensmelting van vroegere eeuwen met den tegenwoordigen tijd. Aan deze zijde rijst, achtbaar en somber , de vierkante toren naar boven, van welken ROBBERT, de zoon van WILLEM den Veroveraar, in het
jaar
1078 de hechte grondvesten legde; dat achthonderdjarige,
ontzettende gebouw,, aan hetwelk de stad haren naam van
Nieuw-Kasteel te danken heeft. Ter linkerzijde van hetzelve strekt de schoone klokkentoren van St. Nikolaas
zijne scherpe spits ten hemel; terwijl men ter regterzijde
de rijzige zuil gewaar wordt, die ter eere van Graaf GREY
is opgerigt. Langs den waterkant loopen verscheidene
rijen plompe gebouwen , sddert vier of vijf eeuwen door
de teerachtige dampen dezer kolen- hoofdstad zwart geverwd, en op eene hoogte achter deze gebouwen ontwaart
men eene fabrijk, in Griekschen stijl gesticht, van welke
men in verzoeking zou geraken te zeggen, dat zij van
Athene , waar zij onmisbaar aan M I N E R v A's eerdienst gewijd geweest zou zijn, herwaarts verplaatst is. Over dezelve henen ziet men daken en straten doorschemeren ,
welker geheel hedendaagsche pracht eene verjonging der
oude stad schijnt aan te duiden. Eer wij ons echter door
eene natuurlijke nieuwsgierigheid daarhenen laten lokken,
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willen wij de voorsteden en wat tot dezelve behoort gaan
bezigtigen; en aldaar zullen wij dan in voorwerpen , die
misschien eenig in hunne soort zijn , den sleutel van zoo
veel welvaart en rijkdom ontdekken.
Van hier gaan de ontzettende hoeveelheden steenkolen
uit, die, behalve het buitenland, Dngelands groote hoofdstad en twintig andere steden der zuidelijke Graafschappen
van brandstof voorzien. Om de steeds meer en meer aan
behoefte derzelve te vervullen , wordt de grond-groeijnd
aan alle kanten met onvermoeiden ijver doorwoeld. Naauwelijks heeft men, op de reis naar het noorden, het Graafschap Durham betreden, of men ziet regts en links het
dakwerk der mijnpompen , de hooge sehoorsteenen als uit
de aarde opstijgen en den rook in dikke zuilen ten hemel
dwarlen. Een geheimzinnig gedruisch dringt in ons oor;
de grond steunt en sist onder onze voeten: men zou kunnen gelooven , dat er in den boezem der aarde een helsch
feest gevierd werd; doch het is niets anders dan het spel
der hef balken en stoompompen. Hoe meer men Newcastle
nadert, des te doller wordt het helsche rumoer, des te
meer vuurs werpen de onderaardsche spelonken naar boven, en des te sterker geraakt de lucht in het rond met
vette en bijtende uitdampingen bezwangerd. Men begint
de machinen - huizen (engine-houses) , welke men in den
beginne slechts ter loops en ver van den weg gezien had,
in derzelver bijzonderheden te bestuderen. Men ziet uit
derzelver daken, niet ongelijk aan eenen reuzenarm, een'
geweldigen balk te voorschijn komen, en, in regelmatige
beweging , beurtelings nu rijzen dan dalen. Aan dezen
balk is het zware touw en de pompstok gehecht , welke de
kolenmijn, die twee- tot driehonderd voeten diep onder
den beganen grond ligt, van water bevrijdt. Somwijlen
geschiedt dit ook door een' dergelijken, maar in deszelfs
midden zwevend gehouden balk, die zich op eene wonderlijke wijs van den regter naar den linker kant beweegt,
waarom men hem dan ook met den naam van Whimsey
(omtrent zoo veel als het gekkeding) bestempeld heeft.
Bovendien dragen nog deze geweldige machinen, langs
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den kringvormigen mijnput, die naar de groef voert, manden, en in die manden menschen , welke beneden te doen
hebben. Zij schieten naar de diepte met eene snelheid,
welker gevaar zij slechts door de gewoonte trotseren kunnen, en op gelijke wijs worden zij ook weder naar boven
gebragt. Middelerwijl steunen boven hen raders en balken, als buiten adem geraakte Titans, met klagend en
heesch geluid , zonder dat de reuzenwerktuigen , die het
werk van tweehonderd paarden verrigten , een oogenblik
rusten. Naauwelijks is eene met kolen gevulde mand aan
den mond der groef gekomen, of men ziet die van zelve
naar eene schuit of eenen waggon snellen, om zich daarin
uit te storten, waarna zij, met een vernuft en behendigheid , welke den aanschouwer verstomd doen staan, naar
de plaats terugkeert, van waar zij uitgeloopen was. Ver
snelheid des bliksems, een lange-volgensrt,md
trein van waggons, met kolen beladen , zonder paarden ,
zonder stoomtrekker,, zonder voerman , over de vlakte
daarheen. Zonder voerman , zeg ik ? neen, hierin vergis
ik mij — achterop zit een man, die den wilden loop niet
aanzet, maar poogt te matigen. Doch hoe verbaasd staat
men, wanneer men bij de Tyne aankomt, en den waggontrein, met eene vaart, die door niets te stuiten schijnt,
tot aan den uitersten oeverrand ziet voortschieten, waar hij
eenen op sterke pijlers gedragen spoorweg vindt, die als
eene ophaalbrug over het water uitsteekt! Men zou denken, dat de gladde baan tot niets anders bestemd kon zijn ,
dan om het ten verderve rennen van het dol konvooi nog
te bevorderen. Nog één oogenblik, en de snel bewogen
massa stort, over en onder elkander, in het water. Doch
zie, ter regter tijd houdt het razend voortjagen op; de
waggons laten elkander los; slechts de voorste, als ten
zoenoffer voor de overigen aan den ondergang gewijd, zet
zijnen loop voort. Deze ten minste is zonder redding verloren! Maar neen, plotseling, aan het eind van de ijzerbaan , rijzen twee reuzenarmen in de hoogte, grijpen den
zwaren wagen, heffen dien , alsof het een veder ware,
hoog in de lucht, en , hem vervolgens zachtkens latende
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zakken, zetten zij hem, niet in het water, maar in een
vaartuig neder, dat op hem lag te wachten. Naauwelijks
is de waggon op gelijke hoogte met het boord, of een
man , daartoe opzettelijk geplaatst , stoot met den voet een
grendel weg; de bodem des wagens• opent zich, en de kolen glijden langzaam naar den kant des vaartuigs , waar zij
zich plaatsen moeten. Nu pakken de reuzenarmen den
wagen weder aan, om hem op de ijzerbaan te plaatsen
langs welke hij thans, even als een zwarte zwaan op het
meer, waar hij zijn verblijf gevestigd heeft, naar de verzameling zijner broederen ijlt. Al de wagens, maken ,
zoodra de beurt aan ieder hunner komt, dezelfde manoeuvre met gelijke snelheid en schijnbaar met hetzelfde verstand; daarna, allen weder bijeen zijnde, zinken zij op
nieuw in de diepte, die hen verwacht.
Op deze wijs verteld, schijnt alles eene fabel in den
grilligen smaak van HOFFMANN en deszelfs nabootsers ;
maar, van naderbij beschouwd, kan niets natuurlijker en
tevens eenvoudiger toegaan.
Een vaste stoomtrekker, een spoorweg en eene niet
zeer zaamgestelde machine, a drop (een val) genoemd ,
die door tegenwigten in beweging gezet wordt , is tot deze
zoo het schijnt zoo moeijelijke verrigting toereikend. Het
laatste werktuig is uitgedacht geworden, om het nadeelige
van een' al te steilen val te voorkomen, waardoor de kolen
menigmaal bij de inscheping van derzelver waarde verloren, doordien de grootste blokken zich verbrijzelden. Thans
heeft zulk eene omstandigheid op het eerste transport bijna
in het geheel niet meer plaats.
De vlakke en bijna ronde vaartuigen , van welke wij gesproken hebben, hecten Keels. Derzelr bootsvolk,
Keelmen genoemd, vormt een bijzonder slag van menschen, vermaard wegens deszelfs ligchaamskracht en moed,
maar ook wegens deszelfs ruwe en trotsche zucht tot onafhankelijkheid. Voormaals hadden zij zich, door hun deelnemen aan cone menigte rebelliën en door hunnen krach
wederstand tegen alles, wat hun als eene ook slechts-tigen
zijdelingsche inbreuk op hunne regten en vrijheden voor11
MEN(}EL W. 1842. No. 10.

1190

DE HOOFDSTAD

kwam, eenen gevreesden naam gemaakt. M ACK EN Z IE on twerpt van hen de volgende schildering: » De arbeid van het
kielvolk is zoo zwaar, dat er eene buitengemeene spierkracht toe behoort; en om die kracht te behouden, hebben
zij bijzonder sterk voedende spijzen noodig. Nimmer gaan zij
aan boord hunner schepen, zonder zich alvorens van eene
duchtige portie koud vleesch en een' fermen homp brood,
uit het beste meel gebakken , voorzien te hebben; eene flesch
bier mag er ook niet aan ontbreken. Om zich een regt begrip te kunnen vormen van den materiélen wellust, welke
een mensch bij zijnen maaltijd genieten kan, moet men de
kielmannen om hunnen huddock of kajuit hebben zien zitten, en, druipende van zweet, zwart van kolenstof, vrolijk
en welgemoed zien smullen. Tot eiken kielbootstroep behoort een kleine jongen, die onder het onmiddellijk bevel
van den schipper staat, maar door de matrozen van kost
voorzien moet worden.
Het gebruik, om elkander op de rivier, vooral onder het
varen bij nacht, te praaijen, zet aan hunne ruwe stemmen
Gene bijna brutale uitdrukking bij. Tegenwoordig echter
ziet men hen met eiken dag iets van de barsche manieren
afleggen, welke men hun vroeger te last legde. Onder elkander nemen zij overigens de allervriendschappelijkste behandeling in acht, en noemen zich nimmer anders dan Keelbullies ('schuitenbroêrs.) B E Arc n verhaalt , hoe een behoeftig
man te Newcastle, zich om onderstand aan de armverzorgers
wendende, tot meerderen aandrang er de aanmerking bij
dat zijn vader hem zes bullies (broeders) had nage -voegd,
aan welke hij den kost moest geven. Te Londen,-laten,
waar dit woord eene andere beteekenis heeft, (die van opsnijder, rumoermaker) zouden de policiebeambten door zulk
eene verklaring niet weinig ontrust geworden zijn.
Het gemeenschappelijke fonds, het welk de kiellieden als
eene onderstandskas voor hunne zieken, oude lieden, weduwen en weezen opgerigt hebben, getuigt van een prijswaar
waaraan andere klassen van arbeidslieden-digvorutz,
een voorbeeld behoorden te nemen. Hunne vrouwen en
dochters zijn naarstig, welgevoed, gezond en sterk. Doorgaans dragen zij wijde wollen mantels; een bontkleurige zij
doek is haar, zonder veel zorg, over de schouders ge- -den
worpen, en een of twee dergelijke dienen haar tot hoofd
Sommige dier vrouwen hebben den post, om de-deksl.
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kielvaartuigen uit te vegen, voor welke dienst zij geen ander loon erlangen dan het vaagsel. Men noemt ze de kiel dokters.
Bovey en beneden de brug treft men deze vermetele bootslieden bij geheele vloten aan, die van ver verwijderde koolwerven komen, en door de mededingende steden, welke
hoopsgewijs noord- en zuidwaarts van den zeeboezem elkander tegenover liggen, uitgezonden worden. Soms varen zij
met hunne volgeladene booten, welke zij door middel van
een' enkelen riem besturen, stroomafwaarts, of zij boomen
dezelve, ledig zijnde, de rivier op. Bezwaarlijk zou men
vermoeijender werk kunnen vinden dan dit; maar weinig
arbeidslieden zouden ook met hen in volharding kunnen
wedijveren. Ilun geliefkoosde. tijdverdrijf bestaat in liet zingen van eenige liederen, die blijkbaar door toonkunstenaars,
en dichters uit hun midden opgesteld zijn.
Een ander ras, met hetwelk wij kennis moeten maken,
eer wij Newcastle binnentreden, en dat niet minder zijne
eigene afzonderlijke zeden en gewoonten heeft dan de kiellieden, zijn de koolgravers in de mijnen. Om hen te leeren
kennen, moeten wij hen echter onverschrokken in hunne
onderaardsche verblijven gaan opzoeken. Derhalve nemen
wij aan, dat de lezer, even als wij, van eenen opzigter verlof daartoe bekomen hebbende, zijn misschien elegant reis
slechte flanellen kiel, zijn hoofddeksel met-kledmtn
eene oude vilten kap verwisseld, en zijne beenen in een
paar groote modderlaarzen, als die onzer baggerlieden, gestoken heeft. Zoo uitgedost verschijnt hij aan den rand van
een' der mijnputten ; de reeds vermelde stoommachine is gereed, den vervoer, door middel van manden, of ook hlootelijk van een touw, waarin eene luts tot tabouret dient, op
zich te nemen.
Ofschoon dit laatste middel van transport niet van de aangenaamste is, moet men het zich echter somwijlen getroosten. Nadat men nu eenige minuten zwevend over den afgrond gehangen heeft, voelt men zich .plotseling met eene
schrikbarende snelheid daarin nedergelaten. Er zijn wel
eenige kolenmijnen, die ook in horizontale rigting toegankelijk zijn, en in welke men, na eenen marsch van twee of
drie mijlen onder den grond, tot de arbeidsplaatsen geraken
kan; maar de duisternis dier onderaardsche wegen, het geratel der waggons met derzelver ijzeren kettingen, dat in
Iii
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deze holle gangen naar het rollen des donders gelijkt, zijn,
alles wèl ingezien, nog schrikwekkender dan de regtstandige nederdaling. Keeren wij derhalve tot deze terug. De
eerste stuwing der stoommachine brengt den bezoeker op de
bovenste verdieping der mijn, dat is te zeggen op gelijke
hoogte met de eerste laag steenkool, ongeveer 200 voet onder den beganen grond. Aldaar vindt hij de standplaats der
paarden, als ook eener tweede stoommachine, die de kolen
uit eene dieper liggende bedding naar boven haalt, en ein
ventileer- kagehel, door welker werking-delijkvan
de lucht van onreine dampen gezuiverd wordt. Dit is het
eerste poststation op onze hellevaart. Hier moet men zich
weder op het eind van een touw plaatsen en op nieuw in
eenen• tweeden afgrond nederdalen , welks donkerheid en
akeligheid alles te boven gaat, wat ons immer van dien aard
is voorgekomen. Deze ontzettende proef moet men doorgaans nog eens, en dus voor de derde maal bestaan, eer
men tot de plaats geraakt, waar gearbeid wordt. Aldaar
gekomen, bevindt men zich midden onder eene menigte
menschelijke wezens, allen bezig steenkolen uit te hakken
en dezelve onder de opening te brengen, door welke zij
naar boven gevoerd moeten worden. Eer men echter tegenover de eigenlijke werkplaats komt, heeft men nog een uitgestrekt gewest der duisternis te doorloopen. Eindelijk aangekomen, ziet men voor een' langen zwarten wand de mijngravers met over elkander geslagene beenen zitten , elk bezig
een zeker afgeteekend vak steenkool met een spits houweel,
zoo diep hij slechts kan, uit te breken. Eene kaars, in een
klomp klei gestoken, verschaft hem bij dien arbeid het noodige licht. Heeft hij het blok, dat hij losmaken wil, genoegzaam ondermijnd, alsdan pikt hij het ook nog aan de
zijden los, en eene kleine hulp van boven doet het voor
zijne voeten neêrstorten. Deze losgewerkte koolklompen
worden nu terstond in manden gelegd, en, al naar dat de
plaatselijke gelegenheid het medebrengt, nu eens door ponies
(Hitlandsche paardjes) op een' kleinen spoorweg weg getrokken, dan weder door eenen nman, menigmaal ook door eene
vrouw, op de schouders tot in het bereik der stoommachines gedragen. Hier wordt het nu de taak van den zoogenaamden onsetter, de manden aan het touw te hechten,
dat dezelve naar boven moet trekken.
Allerwege ziet men sporen van de gevaren, waaraan de
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mijngravers blootgesteld geweest zijn, en Aanstalten van
voorzorg tegen de ongelukken, die hun leven bedreigen.
Elk werkman zorgt er voor, dat hij eene genoegzame dikte
van steenkool staan laat, om aan de gewelven der uitholingen als steunpilaren te dienen. Een opziener wijst, langs
de geheele linie,- eiken arbeider zijn dagwerk aan, en houdt
het oog er op, of wel de lucht volkomen van ontvlambaar
koolgas vrij blijft. Een tweede opziener bepaalt de dikte
der steunpijlers, en doet op plaatsen, waar instorting te
vreezen mogt zijn, muren of zuilen van baksteenen opmetselen.
Men kan de voorzorg niet te ver drijven, om tegen al de
beginselen van vernieling te worstelen, die zich in de kolengroeven opdoen. Elke derzelven heeft van de werklieden, naar hetgeen er mede voorgevallen is, de eene of andere kenmerkende benaming ontvangen. Zoo, bij voorbeeld,
is uit eene zit- eene kruipgroef geworden; dat is te zeggen,
er heeft eene verzakking plaats gehad, hetzij omdat de draag
te zwak geweest zijn, of wel omdat de grond, waarop-pijlers
zij gestaan hadden, bezweken is. In beide gevallen worden de werklieden, die zich door zulk een ongeval verrast
zien, of verplet..erd, of van alle gemeenschap afgesneden,
en moeten, bij gebrek aan lucht of voedsel, ellendiglijk
omkomen.
Voorts heeft men er ook nog den chokedamp, een koolzuur gas, hetwelk de ongelukkigen, die het inademen, ver
fire-damp, of het ontvlambare gas, hetwelk,-stik,end
zoodra het met eene brandende kaars in aanraking komt,
vuur vat, eene vreeselijke ontploffing veroorzaakt, en de
arme mijnwerkers deerlijk verbrandt. Men heeft beleefd,
dat door zulke uitbarstingen, welker werking naar die van
eenen vuurberg of eene aardbeving geleek, met éénen slag
meer dan honderd menschen gedood zijn. In het jaar 1812
had er bij Jarrow in twee mijnen te gelijk eene gasontbranding plaats; al de omliggende dorpen trilden door den
schok en derzelver daken werden met asch overdekt; zesennegentig menschen kwamen er bij om het leven.
In de nabijheid van Walls-end werpt eene kolenmijn, die
reeds sedert jaren in brand geraakt is, nog tegenwoordig
door de overgeblevene openingen rook en vlammen uit. Men
ziet dezelve van den spoorweg tussehen Newcastle en North-•
Shields.
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Om zulke vreeselijke ongevallen te voorkomen, heeft men
niets onbeproefd gelaten, wat door middel van ventilators,
trechters, klapdeuren en soortgelijke inrigtingen te verkrijgen was. Vroeger maakte men ook van een staal - cilinder
gebruik, . die, door zich voortdurend al draaijende tegen
vaursteenen te wrijven, eene soort van vuurstroom onderhield; maar vóór de uitvinding van Sir u u ffi r u R E Y D A V Y's
veiligheidslamp had men geen volkomen beschermend middel
tegen de plotselinge ontvlamming van het waterstofgas. Ongelukkiglijk komen zelfs nu nog, door de zorgeloosheid der
werklieden of de hebzucht der ondernemers, van tijd tot
tijd zulke ongelukken voor.
Maar te midden van al die gevaren leeft een volkje, dat
vrij van zorgen is en zonder weêrzin het verkwikkende zonnelicht vaarwel gezegd schijnt te hebben. 't Is waar, de
mijngravers gewennen zich reeds van hun zesde of zevende
jaar aan hunnen zwaren arbeid. Vreemd aan de overige
wereld, zien, kennen 'en beminnen zij alleen hunne mak
allen spreken zij ééne taal, hebben-kersnlotg ;
dezelfde begrippen, zijn op gelijke wijs gekleed, en vor
gelijkheid van gedrag en vooroordeelen, de-men,dori
men hun toeschikt, gemakkelijk en volkowelke
kinderen,
men naar hun voorbeeld.
De geheele week door aan alle verfijningen der kleedkamer vreemd, tooit de koolgraver zich bijzonder gaarne, wanneer de zondag gekomen is, en verkiest alsdan de zwierigste, om niet te zeggen de koketste kleeding. Zijn rok is van
de meest in het oog vallende kleur; zijn vest vertoont de
bontste en wonderlijkste bloemen; zijne kousen zijn hemels
scharlakenrood, purperverwig, of van allerleikleu--blauw,
ren dooreen gemengd. De meesten hunner dragen zeer lang
haar, hetwelk zij in de. week opgebonden of in papillotten
houden, maar, wanneer zij in hunnen feestdos zijn, over
de schouders laten•zwieren. Sommigen hebben om hunne
vilten hoeden evenwijdig twee of drie linten gehecht, om
er bloemen in te kunnen steken.
Voor het overige kan men het hun altijd aanzien, met welk
een' harden arbeid zij hun brood verdienen. Zoo hebben
die genen, die in mijnen met naauwe en lage gangen Werken, steeds eene deelswijze misvorming des ligehaams: hunne
borst puilt meer uit, dan zij behoorde te doen; hun nek en
rug zijn gebogen, hunne beeilen krom en dan.
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Het dagwerk van een' koolgraver duurt acht uren, maar
verdubbelt zich menigmaal, wanneer de nood zulks ver
dat is te zeggen wanneer de bestellingen toenemen-eischt,
en er gebrek aan handen is. Gedurende zijnen werktijd eet
hij zelden; maar nadat hij te huis gekomen is en zich ge
heeft, doet hij een duchtig maal, op hetwelk de-reingd
diepe en gezonde slaap volgt, welke doorgaans het deel der
genen is, die veel werken en weinig denken. Een hunner,
den caller (roeper) geheeten, moet al de werklieden, die
tot den nachtploeg behooren, ter bestemder ure wekken.
Zulks geschiedt almede op eene min of meer opmerkelijke
wijs. Zoo hoorde ik niet zonder eenige aandoening, hoe er
een voor de deur van zijnen kameraad riep : , R o BI r w, aSHIP, aho! sta op in den naam des Hemels!"
Over het algemeen staan nabij elke kolengroef zoo vele
woningen, als tot huisvesting der bij dezelve aangestelde
werklieden noodig zijn, en elk huis heeft een tuintje, om
er moesgroenten in aan te kweeken. De kolengraver eet
gaarne lekker, zoodra zijne middelen hem zulks veroorloven. Dagelijks versmullen zij eene goede portie koek, taart
en zwarten podding, boven en behalve het rund- en scha
dat hun gewone voedsel uitmaakt.
-penvlsch,
Van alle andere klassen van werkvolk afgescheiden, han
zij des te inniger aan elkander, hetgeen dan ook hunne-gen
zamenspanningen tot het bedingen van hoogere loonen te gevaarlijker maakt. Eene zonderlinge plegtigheid is daarvan
gewoonlijk het voorspel: men zegt, namelijk, dat zij, om
hunne eensgezindheid te bezegelen, , allen rondom eenen
steen gaan staan en er op spuwen. Dit is een gebruik,
waarvan de oorsprong zich, naar het schijnt, in de vroegste
tijden verliest.
Vervolgens iets van de verlustigingen , de trouw- en kraam
kolengravers gezegd hebbende, gaat het verhaal-festndr
tot de -beschrijving van Newcastle zelf over, waaromtrent het
zich in dezer voege uitdrukt:
Maar het wordt eindelijk tijd, dat wij de groote kolenhoofdstad eloe betreden.
Wanneer wij van Gateshead derwaarts komen, bevinden
wij ons terstond in een netwerk van naauwe steil afhellende
straten, die van eene digt opeengedrongene bevolking wemelen. Ondersteld het regent, zoo gieten zich in dezelve,
door de druipgoten, die van de daken komen, refits en
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links stroomen van slijkerig water, in hetwelk kinderen met
gescheurde lompen aan het lijf rondplassen, onbelemmerd
door schoenen of kousen, vermaak scheppende den modder
vuilnis, of nog eenvoudiger door hunne-stromd en
tegen elkander gehoudene naakte voeten, af te dammen, en
vervolgens, wanneer dan het aanzwellende water den aan
hetzelve in den weg gezetten dijk overweldigt en nu met
verdubbelde kracht de schuinsche straat afschiet, een gelach
en een vreugdegejaich aanheffen, om welke de Goden hen
zouden kunnen benijden. Bij de brug, die over de Tyne
geslagen is, behoeven wij ons slechts een weinig links af te
wenden, om eene der schilderachtigste voorbeelden van enge,
half verstopte, volkrijke, zwartberookte, ongelijke en kromme
straten te zien, welke met mogelijkheid ter wereld gevonden
kunnen worden. Deze stadswijk draagt den naam van Pipewell-gate. Toen de Cholera heerschte, was dit kwartier het
geliefkoosde verblijf dier gruwelijke ziekte. Thans is het
levendiger dan ooit, en levert aan de liefhebbers van belemmeringen de heerlijkste verzameling van rondzwervende varkens, kruiwagens, vodden, oud gebroken aardewerk en
duizend andere hindernissen zonder naam, die ooit in eene
straat vol slijk en modder bijeengevonden zijn. Het woordenboek van een' oude - kleerkoop zou niet in staat zijn de
benamingen van al die wonderlijke prullen op te geven. Wij
willen nu dit'somber verblijf verlaten, en, terwijl wij de
brug overgaan, een oogenblik stilstaan, om het schilderachtige gezigt te bewonderen, hetwelk de met schepen overdekte rivier verschaft. Bij droog weder en min of meer
sterken wind is een lang vertoeven te dezer plaatse niet aan
te raden; want de zephirs en het stof van beide de kolensteden drijven op deze brug hun dartel spel. Noch de Lordmayor van Newcastle, noch de overheden van Gateshead
schijnen hier eenige magt te hebben, en zoo blaast dan de
wind zonder schroom of schaamte den voorbijgangeren eene
rijke lading stroo en stof in het aangezigt en op de kleederen.
In de stad zullen wij ook niet zoo spoedig veel aangenamer
verschijnselen ontmoeten. De Sandhill, over welken wij
daarheen geraken, is eene vochtige en morsige streek. Men
verlaat dezelve langs eene oude heuvelachtigh straat, the
Side genaamd, van welke regts en links andere, insgelijks
oude en ongelijke straten uitgaan; doch, wanneer men de
Dean- straat doorgegaan is, ziet men zich plotseling en zon-
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der eenigen overgang in eene geheel moderne, rijke, prachtige en voortreffelijk gebouwde straat verplaatst. Schouw
openbare inrigtingen van allerlei aard prijken-burg,hotels
hunne
in den zuiversten stijl der Grieksche bouw
aldaar met
gebeitelde zuilen. De woonhuizen en winkels zijn er-kunst
in volkomene overeenkomst met die majestueuze gebouwen.
Aan het eind van deze lange en l;reede straat verheft zich
eene hooge zuil van de Toskaansche orde, die het beeld van
eenen wetgever draagt, naar wien de straat genoemd is. Het
is namelijk de Grey - straat met het gedenkteeken, hetwelk
de algemeene dankbaarheid aan den Minister, wien men de
Parlementshervorming te danken heeft, heeft opgerigt.
Onderzoekt men nu, door natuurlijke aandrift van nieuws
wie de bouwmeester dezer heerlijke straat, de-gierhd,
ontwerper en oprigter van dit sehoone monument geweest is,
zoo zal ieder u den Heer GRAIISGER van Newcastle noemen,
op Wien zijne vaderstad met reden trotsch is. Aan dezen
man heeft Newcastle al de verbeteringen te danken, die eene
morsige, onregelmatige stad, waarin al de gebreken der steden uit de Middeleeuwen zich vereenigden, en welke te regt
den naam van Kolenhok van het Noorden droeg, in eene
welgeordende verzameling van paleizen begint te herscheppen; want regts en links van de Grey-straat strekken zich
straten en pleinen uit, die met haar in overeenkomst staan.
De door hem ondernomene en met spoed en goeden uitslag
reeds verre voortgezette verfraaijingen hebben ook nog dit
voordeel, dat zij in het middelpunt, gewoonlijk het moeijelijkst te verbeteren gedeelte der steden, begonnen zijn. Bij
eiken stap ontmoet men heerlijke bouwwerken van velerlei
aard, door ^ R A INGE R begonlien of voltooid: eene bogen -galerij van iA t minder edelen stijl dan die van L o W T II E R te
Londen, eene verbeterde gevangenis, de zoogenaamde een
geheel nieuwe straten vol van de prachtigste ge- -tralbeus,
bouwen, welke men zegt dat GRAINQEII voornemens is nog
twee mijlen ver van 1Vewcastle naar Eiswick , waar hij woont,
te verlengen. Overal slecht hij heuvels, dempt hij diepten,
verlegt hij rivierbedden, vervangt hij fraaije gebouwen door
nog fraaijere, gaat van de uitgestrektste ontwerpen zwanger, zoo als dat om de Tyne voor zeeschepen bevaarbaar en
JVewcastle tot middelpunt van handel en rijkdom in het
noordoosten van Engeland te maken, en heeft bij dit alles,
als luisterrijke weêrlegging van liet spreekwoord, (lat geen
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profeet in zijn vaderland geëerd wordt, zich zoo geheel van
den geest zijner medeburgers meester gemaakt, dat zij alles
billijken, wat hij aanraadt of ontwerpt. Men moet ook erkennen, dat de Heer G R A I N G E R een dier voorbeelden is,
welke bewijzen, hoe genie en volharding alle hinderpalen te
boven komt. Ziehier eenige bijzonderheden van 's mans
vroeger leven:
Kan er nog iets verwonderlijker zijn dan de omvang en do
snelheid van het door hem daargestelde, zoo is het 'voorzeker de omstandigheid, dat hij zich ook de middelen daartoe
heeft moeten scheppen. De Heer G R A I A G E R is uit een ar
voortgekomen, en eerst bij een' timmerman in de-menhuis
leer geweest, daarna bij een' man, die uit speculatie of bij
aanneming huizen bouwde. Het heeft zijne opvoeding vol
aan die voorbereidende studiën ontbroken, welke-strek
voor eenen bouwkunstenaar, tot ontwikkeling van deszelfs
smaak, als onmisbaar beschouwd worden. Slechts door de
kracht van eigen genie heeft hij de grootsche bouwwerken,
waarop zijne geboortestad met reden trotsch is, tot stand gebragt. Eene reis naar Edinburg, en eene andere naar Dublin en naar Londen, waren, alvorens hij zijne reusachtige
ondernemingen begon, voor hem de eenige gelegenheden
geweest, om de onderscheidene modellen van bouwkunst te
vergelijken en zich datgene, wat men stijl noemt, te vor
zoon. van een' lastdrager, en nog zeer jong aan-men.D
de zorg van zijne moeder, die zich met handschoenen
strijken geneerde, overgelaten, heeft-naije,wsch
ß I C D A R D uz A I N G ER de jaren zijner kindschheid doorgebragt
met op die zelfde straten rond te loopen, die bestemd waren,
naderhand onder zijne magtige hand neêr te zinken, om zoo
veel schooner te herrijzen. Niemand weet, en naar men
verzekert hij zelf niet, hoe hij eensklaps zoo groot een bouw
geworden is; nog minder weet hij, welk hooger-kunstear
bestuur hem het vertrouwen zijner medeburgers geschonken,
en aan hem, den doodarmen man, de mogelijkheid ver
heeft, om over de groote geldsommen te.-beschikken,-schaft
welke hij tot zijne verbazende ondernemingen behoefde.
Voorzeker strekt het aan het verstand van Newcastles inwoners niet minder tot eer, dat de ontwerpen van GRAS N G E R
slechts in zichzelve goed en nuttig behoefden te zijn, om
niet verstoken te blijven van de middelen tot derzelver uit
Zijn geest, door dezen verstandigen geest des pá--tioerng.
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blieks ondersteund, heeft over alle hinderpalen gezegevierd.
Plaatselijk of bijzonder eigendomsregt, weêrstand van monopoliën, hardnekkige voorourdeelen — alles is voor deze ver
kracht verdwenen, gelijk de hersenschimmen der-enigd
inbeelding voor het licht der eeuwige waarheid en rede
verdwijnen moeten. In geene andere geschiedenis komt
welligt iets dergelijks voor. Men zou het voor een' roman
kunnen houden, bijaldien het niet gelijktijdig te onwaarschijnlijk, te waar en te logisch was. Het is een droom,
gelijk soms wel een jonge dichter mag gedroomd hebben,
wanneer hij op een' schoonen zomerdag in het lommer van
eenen eik lag te sluimeren; maar het is een dichterdrooni,
van welken al de beelden zich door de eenvoudigste, stel
aan de gewone kunstvlijt meest bekende middelen-ligste,
verwezenlijkt hebben; het is een droom, die in hechten
bouwsteen daarstaat, als voorwerp van bewondering voor
de volgende geslachten.

VEER AAL VAN DE SCHIPBREUK, DE GEVANGENSCHAP EN HET LIJDEN
VAN TWEE AMERIKAARSCIIE MATROZEN.

(Vervolg van bl. 472.)
Weldra landden wij; het was eb, en wij werden genoodzaakt, uit de boot te stappen, en door de ondiepte te waden, om het land te bereiken. Ons voorkomen, zoo als de
lezer kan begrijpen, deed ons vaderland weinig eer aan;
maar wij mogten nog dankbaar zijn, dat wij niet in slechter
toestand waren. Wij onderwierpen ons aan ons lot, en lieten ons naar de grooten des eilands brengen. Wij werden
gevoerd naar eene vlakke plaats op eene hoogte niet ver van
het strand, waar de mannen zaten, die over ons te beschikken hadden. De vlakte was twaalf of vijftien vierkante voeten groot en van alle kanten omgeven met lange woningen,
die zij pats noemden. Later hoorden wij, dat de hoofden
des volks ze als plaatsen van uitspanning en harems voor
hunne vrouwen bezigden. Zij waren ruw opgeslagen van
bainboes en met kokosbladen bedekt, zestig voet lang en
vierentwintig breed.
Opdat de lezer zich eenig denkbeeld moge maken van dit
boned, zal het niet ongepast zijn, eene korte beschrijving
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te geven van de zeden en gewoonten der bewoners van het
eiland. Het is bij de zeevarenden bekend onder den naam
van Baubelthouap; het is het grootste van de groep der Palew- eilanden; de lengte bedraagt omstreeks 120 mijlen, de
breedte 20. De bevolking telt misschien 2000 zielen. De
mannen loopen geheel naakt; zij gaan doorgaans gewapend
op de wijze, door mij beschreven, en hebben een klein
mandje bij zich, dat gewoonlijk alles bevat, wat zij bezitten.
De vrouwen hebben geen ander kleedingstuk, dan eene soort
van voorschoot, door een' kunstig gewerkten gordel aan het
lijf vastgemaakt; het hangt tot op de knieën en is aan beide
zijden open. Het wordt vervaardigd uit de schors van den
karamal, een boom ,dertig of veertig voet hoog, die eenen
omtrek heeft van twee of drie voet. Beide kunnen dragen
het haar lang; ik heb reeds gezegd, dat het ruw is en in
kleur als dat van de Indianen van 1Voord- Amerika. Zij maken veel gebruik van kokosolie; zij wrijven zich het lig
daarmede in, en beschouwen het als het toppunt van-cham
schoonheid, wanneer de huid daarmede geheel doortrokken
is. Hunne armen en somtijds het benedendeel van hun lig
gelijk ook hunne beengin, zijn kunstig getatoueerd.-cham,
Hun vel is licht koperkleurig. Hunne oogen hebben eene
zonderlinge roodachtige kleur. Hun neus is eenigzins plat,
maar niet zooveel als die der Afrikanen; hunne lippen zijn
ook minder dik, dan die van de Negers. Zij houden veel
van opschik. Eene dame van den bon ton zouglímlagehen,
als zij de moeite zag, waarmede een dezer natuurkinderen
zich zoekt op te sieren. Zij steekt in hare ooren eene soort
van sieraad, van zeker gewas gemaakt, waaraan zij den
vorm van een eikel weet te geven; in haren neus steekt zij
den stengel van' het blad van den kaboué, dat tot een dubbel oogmerk dient, tot versiersel en tot reukfleschje; zij
kamt zich en smeert zich in met welriekende olie, en hare
armen, rijk getatoueerd, zijn daarenboven omringd met eene
menigte schelpen. Onze vaderlandsche schoonen kunnen begrijpen, hoe wij ons vermaakten, toen wij deze koperklenrige dames onze oude schoenen zagen stuksnijden, om zich
daarvan versierselen te maken, en in verrukking brokken
van ons schoeisel als kostbare oorbellen zagen gebruiken.
Naarmate wij dit zonderlinge volk meer leerden kennen,
werden wij in onze meening bevestigd, dat het geene huwe7
lijksvcrbindtenis kent. De opperhoofden nemen zooveel vrou-
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wen, als hun goeddunkt, en oefenen in hunne keuze eene
willekeur, die niets, ontziet. Over het algemeen zijn deze
eilanders in den meest onbeschaafden toestand, dien men
zich kan voorstellen. Wij merkten evenwel bij hen eenige
denkbeelden op van het regt van eigendom en een' zekeren
eerbied voor het welvoegelijke; ook schenen zij niet geheel
vreemd te zijn aan de edeler gevoelens onzer natuur, die
men ter naauwernood bij zulke ruwe volken zou hebben verwacht. Zoodanig waren de lieden, onder welke de beschikking der Voorzienigheid ons had gebragt; de gedachte
van ons leven of een groot deel van hetzelve onder hen te
moeten doorbrengen, stond gelijk met het vooruitzigt van
eene levenslange gevangenschap.
De eilanders drongen zich om ons heen, om ons te zien;
de vrouwen waren het nieuwsgierigste; zij betastten ons
vleesch, en schenen zeer verwonderd, dat het zooveel verschilde van het hare. De witte kleur van ons vel scheen
hun zeker strijdig met den goeden smaak, en dat wij niet
getatoueerd waren een bewijs van onze minderheid; in het
vervolg werden wij, tot ons groot verdriet, gedwongen,
ons naar hun gebruik te schikken, en wij zullen levenslang
de bewijzen van deze goedgemeende maar pijnlijke bewerking
op ons ligchaam ' dragen.
Naar het scheen was onze zaak eene zaak van het hoogste
gewigt geworden. De opperhoofden hadden blijkbaar beraadslaagd, of wij als vijanden moesten behandeld worden
en dus onthoofd op het blok, dat voor ons stond, dan of wij
als vrienden moesten worden bejegend en tot hunne ruwe
gastvrijheid toegelaten. Buiten staat om een enkel woord
te begrijpen van hun gesprek, of om ons zelve te doen verstaan en ons te verdedigen, laat zich onze pijnlijke toestand
gemakkelijker begrijpen dan beschrijven. Eenige oogenblikken vreesden .wij , dat dezelve wanhopig stond. De vrouwen, die ons behoud schenen te wenschen, begonnen, na
eenigen tijd te hebben gadeslagen, wat er tusschen de opperhoofden voorviel, een geschreeuw aan te heilen en schenen over ons lot zeer bedroefd. Hare droefheid scheen opregt; zij weenden en drukten op duizenderlei wijze haren
welgemeenden angst uit. Wij konden niet beslissen, of dit
eene manier was, om ter onzer gunste tusschenbeiden te
treden, om een dreigend gevaar af te wenden, of eene openbaring van hare smart, omdat ons vonnis geveld was. tim-
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mer hebben wij ook de uitgestrektheid onzer verpligting aan
deze vreemde vrouwen leeren kennen. Een uur later nam
onze onzekerheid een einde.
Na eenige beraadslaging bragt men ons een groot rond
vat, rijk versierd met schelpen, die zoodanig geschikt waren, dat zij eene soort van hieroglyphen vormden, en gevuld met een zoetachtig water. Op het verlangen der eilanders dronken wij daarvan uit een' beker van de schaal eener
kokosnoot, met zorg besneden. Wij beschouwden dit blijk
van gastvrijheid als een teeken van de welwillendheid der
eilanders, en onze hoop werd weldra verwezenlijkt; want
naauwelijks hadden wij gedronken, of zij maakten zich gereed om ons naar elders fe voeren. Later vernamen wij,
dat er eene tijding was gezonden naar een naburig dorp,
om hunne profetesse te raadplegen over ons lot, en dat zij
had geantwoord: D Zend mij die vreemdelingen !" Later zal
ik over deze belangrijke personaadje moeten spreken ; nu
meld ik enkel; dat de eilanders haar den diepsten eerbied
betoonden en dat zij over hen een schier onbepaald gezag
oefende.
Wij werden dus, na een onbeduidend gehucht te zijn
doorgegaan, naar het dorp gevoerd, waar de profetesse
woonde. Wij zagen er verscheidene verspreide woningen
zonder eenige orde, en behalve de verblijfplaats van de profetesse zelve gaven nog twee lange huizen of pais aan deze
plaats in de oogen der bewoners een zeker gewigt. Men deed
ons bij een van deze pais tegenover de woning der profetes
stilhouden. Op dit oogenblik had er eene belangrijke omstandigheid plaats. Juist toen de bediende der profetesse ons
eenig voedsel bragt, zagen wij op eenigen afstand een zon
wezen ons naderen. De man scheen ons zestig jaren-derling
oud; zijn lang en grijs haar verschilde van dat der inboor
zijne beenen, armen en borst waren getatoueerd;-linge;
zijn gang was vlug en vast; zijne bewegingen toonden, dat
bij zich hield voor iemand van zeker gewigt; hij had al zijne
tanden verloren, en zijn mond was zwart geworden door het
gebruik van den kaboué. Men oordeele over onze ontroering, toen deze zonderlinge persoon ons in slecht Engelstb
aansprak. Zijn eerste uitroep was: n Mijn God, gij zijt Engelschen !" Daarop voegde hij er terstond bij: ,1\Tu hebt,
gij niets meer te vreezen." Ilij gaf ons vervolgens te ken-

VAN TWEE !MATROZEN.

503

nen, dat het door eene soort van wonder was, dat wij niet
terstond waren vermoord, toen wij nog in de boot waren.
Deze man, een Engelschman van geboorte, leefde sedert
negenentwintig jaren op dit eiland. Hij verhaalde ons, dat
hij CHARLES WAsaraGToft heette, en dat hij hoedenmaker
van beroep en vervolgens soldaat bij de Engelsche marine
was geweest op het linieschip the Lion. Gedurende een
kruistogt in deze zeeën , had hij, na het plegen van een gering misdrijf tegen de scheepstucht, waarvoor hij strenge
straf vreesde, het schip verlaten en op dit eiland de wijk genomen. Hij scheen met zijnen toestand tevreden, en had
geen verlangen om zijn vaderland weder te zien. Hij had
groeten roem onder de eilanders verkregen en was hun zesde
opperhoofd. Hij scheen veel invloed té hebben en oefende
zijn gezag met eene voorbeeldige matiging. Hij zeide, dat
de levensmiddelen, die men ons had gebragt, voor ons gebruik waren, en dat wij gerustelijk daarvan nemen konden.
Bespeurende, dat de menigte jonge eilanders, die zich om
ons heen drong, ons hinderlijk was, zwaaide hij met zijne
knods boven hunne hoofden, en zeide hun, dat wij aan hem
toebehoorden, en oogenblikkelijk verstrooiden zij zich.
Er werden nu weldra schikkingen gemaakt, om ons te
huisvesten ; een gedeelte van een der païs werd ter onzer
beschikking gesteld en van . matten en andere benoodigdheden voorzien. Wij bleven daar bijna eene maand; geregeld
ontvingen wij eene genoegzame hoeveelheid levensmiddelen,
varkens, geiten, visschen, wortels, kokosnoten, broodvruchten, amandelen en somtijds pataten. Er scheen eene
geheele verandering ten onzen aanzien te hebben plaats gehad: wij bevonden ons bij een ruw en woest volk, zonder
eenige gemeenschap met de overige wereld , beroofd van vele
'dingen, die wij als noodzakelijke behoeften hadden leeren
beschouwen ; maar wij hadden toch groote reden om der
Voorzienigheid dankbaar te zijn. De eilanders voorzagen in
onze nooddruft en beschouwden ons als vrienden. Met opregte dankbaarheid en genegenheid zullen wij velen hunner
blijven gedenken, het slechts betreurende, dat wij hunne
vrijwillige weldaden niet hebben kunnen vergelden.
Beseffende van hoeveel belang het was, om met de eilanders te kunnen spreken, grepen wij elke gelegenheid aan,
om hunne taal te leeren. Al spoedig gelukte ons dit eenigermate, en naar gelange wij meer hierin vorderden, scheen
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onze toestand ons aangenamer. Het behoeft geene vermelding, dat wij ons vooral bezig hielden met het beramen van
middelen, om te kunnen ontsnappen. Het beste middel was,
zoo dit kon geschieden, door vriendschappelijke overeenkomst, en zoo wij de eilanders konden beduiden, dat het
hun belang was, ons behulpzaam te zijn. Wij vernamen
weldra, dat er aan den tegenovergestelden kant van het
eiland een andere stam woonde, en dat tusschen de beide
volken niet de beste harmonie heerschte. De verderaf wonenden vernamen onze tegenwoordigheid en onzen wensch,
om het eiland te verlaten; en, zeker eenig voordeel daarvan
meenende te kunnen trekken, zonden zij twee Engelschen,
die sedert jaren onder hen woonden en door hunne schepen
waren achtergelaten, als boden, om ons te zeggen, dat zij
ons gaarne zouden helpen, om eene boot te maken, groot
genoeg om zee te bouwen. Zulk een aanbod van den kant
hunner vijanden moest natuurlijk de trotschheid van onze
vrienden kwetsen; het wekte eene levendige ontevredenheid
op, en, daar wij den wensch hadden te kennen gegeven
om te vertrekken, werden wij des te zorgvuldiger bewaakt.
Wij hadden intusschen geene reden, om ons daarovQr te beklagen, want onze eilanders wedijverden met hunne naburen
om ons van dienst te zijn. Evenwel, ons onderhoud werd
zulk een zware last voor onze vrienden, dat zij besloten,
eenigen van ons naar een ander dorp te zendels. Diensvolgens voerde eene sterke wacht NUTE, R o L L I lY S en mij derwaarts. Deze schikking mishaagde ons zeer; wij waren veel
liever bij onze makkers gebleven; maar tegenstand zou ons
in nog moeijelijker omstandigheden hebben gebragt. Wij
onderwierpen ons dus. Wij werden overvloedig van levensmiddelen voorzien, en hadden de vrijheid om onze vrienden
in het andere, dorp te bezoeken, _ zoodat wij onze dagen zoo
aangenaam dit mogelijk was sleten.
Wij hadden reeds eenige toebereidselen gemaakt, om eene
soort van groote boot te vervaardigen. De eilanders hielpen
ons zooveel zij konden, en zoo het ons niet volkomen ge
meer het gevolg van hunne onbekwaam--lukte,hwas
heid, dan van gebrek aan goeden wil. Na lange beraadslagingen hadden zij daartoe besloten. Zij hadden vooraf hunne
profetesse geraadpleegd en met veel statigheid de hulp van
hunne Godheid ingeroepen. Beene zoodanige onderneming
was ooit beproefd, en eene overgroote menigte stroomde za-
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men, om aan de plegtigheid deel te nemen. Wij beloofden
er ons weinig goeds van, maar verheugden ons over den
ijver der eilanders en namen gaarne deel aan hunne feest
Vervolgens gingen allen naar de bosschen, om-vierng.
timmerhout te zoeken. De vrouwen namen de zorg op zich,
om matten te vlechten, die tot zeilen moesten dienen voor
het toekomstige schip. Wanneer men de onbeduidende hulpmiddelen nagaat, die de eilanders bezaten, moet men zich
verwonderen, dat zij 'nog zoo veel tot stand bragten. De
beste werktuigen, die wij hadden, waren eenige oude scharen, die als bijlen werden gebruikt, om planken te hakken
nit de boomen. Er waren eenige spijkers op het eiland,
maar boren hadden wij niet. Toen het hout in het bosch
gereed was, werd er bevel gegeven om liet bijeen te brengen. Zelden hadden wij een schouwspel gezien, als dat,
hetwelk de eilanders ons opleverden, toen zij de ruw bewerkte stukken hout voor de boot aanbragten. Men zag hen
van alle kanten komen, beladen met hout van allerlei vorm
en grootte, en het strand en de valleijen weêrgalmden van
hun geschreeuw. Vervolgens begon het werk, om die stukken te vereenigen. Het gelukte ons eene soort van kiel te
leggen en eindelijk ook om een geraamte zamen te stellen.
Het kon wel niet als eene proeve van scheepsbouwkunde
worden beschouwd, maar het leek toch naar een vaartuig.
Doch toen wij het boord op de balken wilden bevestigen,
schoot onze bekwaamheid en die van de eilanders te kort,
en wij waren genoodzaakt de onderneming te laten varen.
De eilanders begrepen nog altijd, dat zij de zaak wel zouden
ten einde brengen, en hunne droefheid was groot, toen zij
haar geheel moesten opgeven. Zij schenen zich te verbeelden, dat zij in onze achting moesten gedaald zijn, en dachten , dat wij nu de hulp hunner vijanden zouden inroepen,
die niets vuriger verlangden, dan om ons in hunne raagt te
hebben. Be kapitein gaf zelfs zijnen wensch daartoe te kennen. Dat vermeerderde hunne ontevredenheid. Na lange
beraadslagingen stelden zij ons voor, om eene praauw te
maken, groot genoeg voor ons allen. De zaak mogelijk achtende, stemden wij er in toe om te wachten en hen te helpen. De profetesse werd op nieuw geraadpleegd; de voor
hoofden kwamen bijeen; men besloot, den grootsten-namste
broodboom van het eiland te vellen, en het volk werd hiertoe opgeroepen. Verscheidene dagen waren er noodig om
Kk
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zulk een werk te volvoeren met werktuigen, die niet veel
meer konden uitvoeren, dan de tanden van een of ander
dier. Eindelijk was de Herculische arbeid volbragt, en de
boom viel. Maar men oordeele over onze aandoeningen, toen
men bespeurde, dat de groote stam in zijnen val zoodanig
gespleten was, dat hij nergens meer toe kon dienen. Het
scheen, dat een wreed noodlot wilde, dat niets ons zou gelukken. Een tweede boom werd uitgekozen, en deze werd
zonder onheilen geveld. Nu begonnen wij hem uit te holen
en hem den gewenschten vorm te geven. De oude scharen
werden gebezigd, en in achtentwintig dagen waren wij met
het werk gereed. Uit stukken van den beschadigden boom
maakten wij twee groote planken, die aan de bovenboorden
van de praauw werden bevestigd, en waardoor zij meer kon
bevatten. Twee maanden werden gevorderd om haar niet
zeilen te voorzien en zoo ver te brengen, dat zij zee kon
bouwen.
Toen begrepen de eilanders, dat er op nieuw een feest
moest worden gevierd, en, daar onze pogingen nu met
eenen gelukkigen uitslag waren bekroond, werden er meer
dan gewone toebereidselen. gemaakt, om het feest zoo luisterrijk mogelijk te doen zijn. Men had eene menigte visch
gevangen; de vrouwen bragten een' grooten voorraad broodvruchten, kokosnoten en wortelen. De arbeid van verscheidene maanden werd bij de algemeene vreugde vergeten.
De eilanders verlangden nu even sterk naar ons vertrek
als wij zelve. Wij verloren dus ook geen tijd, om onze
toebereidselen te maken. Ons oogmerk was, het ruime sop
te kiezen, in de hoop van een of ander schip te ontmoeten, dat naar China of elders ging, en zoo met den tijd
ons vaderland weder te bereiken. De eilanders voorzagen
ons van levensmiddelen; maar wij hadden een kompas noodig, en vonden er eindelijk met moeite een. WILsoN, die
vroeger hier schipbreuk heeft geleden, had er een gegeven
aan een der opperhoofden, en wij haalden dezen over, het
ons af te staan. Schoon in een' gebrekkigen toestand, was
het ons van groote dienst.
Wij maakten een akkoord met de inwoners; en te wenschen ware het, dat het Gouvernement zich daardoor gebonden rekende, en op deze wijze het leven en de goederen
van toekomstige schipbreukelingen verzekerde, door degoede gezindheid dezer eilanders te koopen. Wij konden hen
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niet doen gevoelen, dat zij te veel eischten. Zij hadden
ons maanden lang onderhouden en geholpen, groote moeite
en kosten gedaan, om ons een vaartuig te verschaffen. Wij
beloofden hun daarvoor, tot vergelding, zoo wij ons vaderland mogten bereiken, te zullen zenden: tweehonderd geweren, tien vaatjes kruid, en kogels en vuursteenen in
evenredigheid`. Daarenboven verzekerden wij hun, dat zij
verschillende voorwerpen van weelde, glazen koralen, riemen, kammen en andere snuisterijen zouden ontvangen.
(Het vervolg later.)
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V al ien is niet de treurige toestand bekend, waarin Ierland
en deszelfs bevolking, aan den eenen kant door onwetendheid, ligtzinnigheid en beide te baat nemende arglist, aan
den anderen door zorgeloosheid, zelfzucht en dwang, zich
gebragt ziet ? Ontelbaar bijna zijn de schriktooneelen, welke deze gesteldheid der gemoederen in het ongelukkige land
veroorzaakt heeft. De Engelsche dagbladen en zoo vele wer
meer omvang en gewigt zijn er vol van; nog on--kenva
langs had men daarvan te Ennis een vreeselijk voorbeeld.
Ziet hier, getrokken uit een geschrift van den Heer C A RLET 0 N, de beschrijving van eene dier wraakoefeningen, die,
kort geleden•, in zekere deelen des eilands, bijna als dage
voorkomende gevallen beschouwd werden.
-lijks

— Het tooneel, dat zich voor mij opdeed, strookte niet
alleen met het uiterlijke voorkomen van het huis, maar ook
met de duisternis, die ons omgaf, den storm, die buiten
bulderde, en het akelige van het nachtuur, want het was
over twaalven. Ongeveer tachtig mannen zaten in doodsche
stilte op de kringvormige trappen van het altaar; allen
schenen zoo onbewegelijk als steenen beelden. Terwijl ik te
midden van dit zwijgend nachtgezelschap voorttrad, vermeerderde het dof geluid mijner stappen, door den hollen
weêrgalm van het gebouw herhaald, nog het beangstigende
van geheel den geheimzinnigen en plegtigen toestel, waardoor ik omringd was. De binnenluiken der vensters waren
Kk 2
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gesloten geworden: op het altaar brandde eene lamp, welker zwak en flikkerend licht ter naauwernood de genen, die
er het naast bij zaten, deed onderscheiden; al de overigen,
die aanwezig waren, verloren zich in het dikke duister van
den achtergrond. De sterk geteekende trekken van hen, die
op de eerste altaartrappen zaten, staken scherp op deze donkerheid af: ofschoon ik hen niet geheel en al kon zien, zag
ik echter genoeg, om te bemerken, dat de luidste en onrustigste lieden van het kerspel tot deze zamenkomst behoorden. Wat betrof de genen, die voor het altaar geplaatst
waren, en in welke ik de opperhoofden herkende, kon men
in hunne blikken onheilspellende voornemens en sombere
wraakzucht lezen. Hunne troniën gadeslaande, moest men
ontwaren, dat zij den prikkel van geestrijke dranken niet
ongebezigd gelaten hadden, en daardoor het besef der ver
welke zij in deze wereld en voor de an--antwordelijkh,
dere op zich gingen laden, hadden pogen te bedwelmen.
De wijs, waarop ik ontvangen werd, verschilde zeer van
de hartelijke begroeting, die onder de eedgenooten in gebruik was. Twee of drie der genen, die op de trappen zaten, knikten mij vlugtig toe, terwijl zij half binnensmonds
zeiden: » Ghud dhemur tha thu ?" (Hoe vaart gij ?) Zij,
die voor het altaar stonden en klaarblijkelijk de hoofden waren, drukten mij krampachtig de hand en sloegen eenen
doordringenden blik op mij, alsof zij mij in de ziel wilden
lezen, en ontdekken, of ik wel inderdaad de man was,
waarop zij in al hunne ondernemingen bouwen konden. Geen
dier laatsten sprak een woord; maar hunne oogen kenteekenden verachting van alle gevaar en vermetel zelfvertrouwen; het was mij alsof ik er in las: » Wij zijn voornemens
eene wraakoefening te verrigten, en voegt gij u niet bij ons,
zoo gedenk, dat u zulks zou kunnen berouwen."
Allen, die tot deze geheime vereeniging zaamgekomen
waren, naderden beurt om beurt het altaar, en ontvingen
er een, twee, ja drie glazen whisky, elk naar mate hij ver
waarheid niet te kort te doen, moet ik-langde.Omr
zeggen, dat slechts weinigen, ondanks de aanmaning van den
hoofdman, zich onthielden, dien drank in de kerk zelve te
gebruiken. Enkelen alleen, naauwgezetter dan de overigen,
gingen hunnen whisky buiten de kerkdeur drinken, denkende zij hierdoor het plegen van heiligschennis te vermijden.
Nadat dit verrigt was, stond de hoofdman op; spanning
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zetelde op zijn voorhoofd. , Broeders ," zeide hij , . want
allen zijn wij hier broeders, wij hebben,'bij alles wat ons
waard en heilig is, gezworen, de bevelen te zullen uitvoeren van hem, die ons aanvoert, en die thans in ons midden
tegenwoordig is, ofschoon zijn naam geheim moet blijven.
In naam van dien God, voor wiens altaar wij staan, broeders, zijt gij bereid uwen eed gestand te doen ?"
Naauwelijks waren deze woorden gesproken, of zij, die
bij elkander voor het altaar gestaan hadden, kwamen in
haast de trappen af, en, hunne handen opstekende, riepen
zij: » Bij al wat ons waard en heilig is, wij zijn bereid !"
Te zelfder tijd stonden de zaamgezworenen, die gezeten hadden, overeind, en herhaalden: n Ja, bij al wat ons waard
en heilig is, wij zijn bereid !"
.Maar , kinderen," hernam de hoofdman, . zijtgij nuniet
de grootste dwazen der wereld ? Weet iemand van u allen
wel, wat ik voornemens ben te doen ?"
Gij zijt onze hoofdman ," hernam een der aanwezigen;
»gij ontvangt de bevelen, welke gij ons overbrengt, van
hooger hand; en daarom, al wat gij ons gelasten zult, zullen
wij uitvoeren."
»Het is wel," zei nu met een' grimlach de hoofdman; »ik
wilde u slechts op de proef stellen. Bij den eed, dien wij
gedaan hebben, in geheel het land kan geen kapitein fierder
op zijnen titel wezen, dan ik het ben. Derhalve, gijlieden
zult niet terugdeinzen, wanneer het oogenblik gekomen zal
zijn? Wel dan, gij hebt ieder nog een glas whisky verdiend; zij, die het in de kerk niet drinken willen, kunnen
het buiten doen; men zal de deur voor hen openen." Hierop
deelde hij eigenhandig een glas whisky uit aan allen, die het
verlangden; waarna hij de kruik naar buiten droeg, om ook
de meer gemoedelijken te wille te zijn. Toen de uitdeeling
volbragt was en de whisky zijne uitwerking begon te doen,
nam de hoofdman op nieuw het woord.
.Broeders," zeide hij, »gijlieden hebt plegtiglijk beloofd
mij te zullen gehoorzamen, en ik ben zeker, dat er onder
u niemand is, slecht genoeg om meineedig te worden. Maar
ook ik heb gezworen, den geen, die boven ons is, ons algemeene opperhoofd, te zullen gehoorzaam zijn; en om u te
toonen, dat ik niet aarzelen of terugtreden zal, zoo ziet!"
Met deze woorden nam hij een misboek en plaatste dit op
het altaar. Tot nog toe had hij met eene bedaarde en oenig-
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zins bedwongene stem gesproken; thans echter schenen zijne
oogen te ontbranden, zijn gelaat nam iets duivelachtigs aan,
en met eene ontzettende geestdrift riep bij : » Op dit ge
boek zweer ik, het oogmerk, waartoe wij hier ver -heilgd
zijn, te zullen uitvoeren; ik zweer het op dit boek-gader
Gods, op dit altaar Gods!" en met de vlakke hand deed hij
daarbij een' geweldigen slag op het misboek.
De lamp, die tot nog toe eene flaauwe schemering door de
kapel verspreid had, ging uit, en plotseling vonden wij ons
in volstrekte duisternis gedompeld. Deze donkerheid, het
geheimzinnige nachtuur, de woorden, welke wij gehoord
hadden, de verwachting van hetgeen volgen moest, alles
was geschikt om in ons hart en hoofd de zonderlingste aan
denkbeelden te wekken; vruchteloos zocht de-doenig
een den blik des anderen, en elk onzer, te midden dier menigte alleen en aan zichzelven overgelaten, bleef in zijne
eigene gepeinzen verdiept. Weldra echter ontstak men de
lamp weder, en ging tot een ander deel der plegtigheid
over. Elk op onze beurt moesten wij het altaar naderen,
en hoofd voor hoofd den eed der wraak herhalen. Het formulier werd met langzame stem gesproken, en de akelige
onheilswoorden klonken met een' doffen weêrgalm van de
gewelven terug, even alsof een kwaadverkondigend wezen
ze ons had nagebaauwd. Sommigen der aanwezigen vol
dit gedeelte van het ceremonieel met eene koorts--bragten
achtige drift. Hunne bleeke kleur, hunne zaamgeperste lippen, hunne gefronsde wenkbraauwen, hunne glinsterende
ooien, alles in hun voorkomen verkondigde, da't wraak
wel in hun hart was als op hunne lippen. Zij-zuchto
schenen tijgers, dorstende naar bloed en verwoesting.
Een plotseling geschater, hetwelk uit hetdiepst derkapel
tot ons overkionk, riep onze oplettendheid naar dien kant.
Op dit gerucht wendde de hoofdman zich om, scheen een
oogenblik te peinzen, en sprak vervolgens in het Iersch:
Gutsho nish, avohelhec!" (komt hier, kinderen!) Terstond zagen wij, uit een' verborgen hoek van het gebouw,
zeven .personen te voorschijn komen, die er den geheelen
nacht verborgen gebleven waren en door verscheidene der
onzen herkend werden. Het waren de broeders en neven
van zekere boosdoeners, onlangs door den regter overtuigd
en gevonnisd, dat zij des nachts met geweld in het huis van
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een braaf man uit do buurt gedrongen waren, en, na hein
mishandeld te hebben, zijne wapenen hadden weggevoerd.
Het rumoer, dat nu volgde, is bezwaarlijk te beschrijven.
De meesten der aanwezigen, als door eene soort van razernij
bevangen, hieven een woest geschreeuw aan, huppelden en
sprongen als in zegepraal, klepperden met de vingers, sloegen en bonsden tegen den grond en zelfs tegen het altaar
met hunne geweldige kneppels en met de kolven hunner
vuurroers ; kortom, gaven door de woedendste gebaren hunne
gezindheid te kennen, om al wat men slechts wilde te wagen. Een tijdlang luisterde niemand naar de stem van het
opperhoofd; vruchteloos poogde hij het dol geweld te stillen; eindelijk klom hij op eene bank, die voor het altaar
stond, en, uit al zijne magt met den voet stampende, gelukte het hein zich eenig gehoor te verschaffen. n Kinde
zei hij , , nu is het genoeg ; het is zelfs reeds te veel.-ren,"
Zoo nu niet deze kapel van alle woningen te ver verwijderd
was, zou zulk een gedruisch ons onmisbaar moeijelijkheid op
den hals halen. Dat zij, die den eed nog niet gedaan heb
zich aan de eene zijde scharen en de anderen op hunne-ben,
beurt laten naderen !"
Maar reeds had, in den wuften geest der Ieren, de loop
der denkbeelden eene andere rigting genomen. De eerste,
dien men opriep, weigerde glad af te zweren, zoo men hem
niet te voren onderrigtte, van welk eenen aard het werk
was, waartoe men hen had zaamgeroepen. Zijne medgezellen, door zijn voorbeeld bemoedigd, verklaarden met eenparige stem, dat zij, alvorens zich te verbinden, met juistheid
weten wilden, wat van hen gevorderd werd. Ik zag, hoe
de bovenlip van den hoofdman zich krampachtig bewoog;
zijne wenkbraauwen naderden elkander; zijne oogen schoten
bliksemstralen; iets demonisch ging hem over het wezen;
maar met krachtige zelfbeheersching bedwong hij de uit
zijner woede; zijne gefronsde wezenstrekken ont--barsting
spanden zich, en met koele boosaardigheid begon bij te
lagchen.
a Gij vreest u te verbinden," sprak hij tot de weêrspannigen : = waarlijk, gij hadt geene reden om bang le zijn. Uwe
hulp is mij bijna overbodig. Niemand uwer zal de hand aan
het werk slaan ; gij zult slechts toeschouwers wezen ; stelt
men zich- te weer, dan alleen zult gij u vertoonen. Ziet
men dan, hoe talrijk gij zijt, zoo zal men alle denkbeeld van
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tegenstand opgeven. lIaar in allen gevalle zweert gij geheimhouding. Schande en eerloosheid over hem, die neen
zegt! hij zou noch dag, noch uur, noch oogenblik weten,
wanneer hij zijne weigering met zijnen dood betalen zou."
Dit gezegd hebbende, legde hij zijne uitgestrekte regterhand andermaal op het misboek, en zwoer het eerst, dat hij
aan ieder mensch, aan wien het ook zij, den priester uit
verzwijgen zou, wat dezen nacht stond te ge--gezondr,
beuren; hij zwoer, dat noch giften, noch gevangenis, noch
dood hem dit geheim zouden ontwringen. Ton hij op deze
wijs aan de overigen het voorbeeld gegeven had, trad hij
van de bank, waarop hij gestegen was, en naderde met open'
en vertrouwelijken blik de menigte. Zij, die den eersten
eed geweigerd hadden, zwoeren gereedelijk den tweeden;
en nu ging men terstond over, om de toebereidselen tot het
voorgenomen nachtbedrijf te maken. De half verbrande turf
werd in een' aarden pot verzameld; men deelde een laatste
glas whisky aan het gezelschap rond, waarna de verzameling in de diepste stilte de kapel verliet. De hoofdman
sloot de deur, stak, daar hij klerk van het kerspel was,
den sleutel in zijnen zak, en geheel de troep ging in den
duister op marsch.
God, barmhartig Vader uwer schepselen! nog sidder ik
op de herinnering van hetgeen ik dien nacht gezien heb.
lila door een bog of moeras getrokken te zijn, naderden wij,
onder het nemen van alle mogelijke voorzorgen, een eenzaam staand huis. De hoofdman deelde nu zijn volk in twee
hoopen en wees aan ieder zijnen post. Vervolgens nam hij
die zelfde personen met zich, welke ik voor het altaar bij
zien staan, en die, den geheelen nacht door, zich-enhad
door teekenen van ongeduld en woede onderscheiden hadden.
Deze waren de eenigen, die kennis droegen van hetgeen men
voornemens was; hun getal ging geene vijftien te boven.
De hoofdman koos er vijf, en, zich aan hunne spits stellende, trad hij nader bij de woning, in acht nemende om
daarbij tegen den wind in te gaan, want het was een man,
die zijn bedaard overleg nimmer verloor en met de geringste omstandigheid zijn voordeel'wist te doen. Eenige minuten daarna kleurde een akelige vuurschijn den hemel als met
bloed; knapperend rezen vlammen in de hoogte, en weldra
omgaf een felle brand de aan het verderf gewijde gebouwen,
schoon als nog slechts ten halve.
-
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Op dit gezigt snelde het achtergebleven deel der manschap
naar den kapitein en deed hem de dringendste vertoogen.
Het was te laat; het vuur, door ligtontvlambare brandstof
versterkt en door een' frisschen wind aangeblazen, liep met
snelheid voort en had weldra geheel het huis omgeven. Nu
en dan ging er eene zwarte rookkolom uit op, en dan weder
schoten dwarrelende vlammenbundels al sissende naar de getuigen van dit verschrikkelijke schouwspel, plotseling hunne
aangezigten verlichtende, waarop deels vrees, deels de vol
een' helschen wraaklust geteekend stonden. Te-doenigva
midden dezer bende duivels was de hoofdman gemakkelijk te
onderscheiden. Zijne trekken hadden de kalmte en bedaard
zij vroeger schenen aan te duiden, geheel en al-heid,
verloren. De onmenschelijkste hartstogten schenen er op te
woelen; eene diepe groef, waarmede zijn voorhoofd tusschen
de wenkbraauwen doorploegd was, en die van den neus tot
onder de haren opsteeg, verdeelde zijn aangezigt als in twee
helften, die uitzagen of zij niet bij elkander pasten. Zijne
van elkander verwijderde lippen, waar tusschen de geslotene
tanden zigtbaar werden, zijne wijdgeopende neusgaten, de
opwaarts getrokkene hoeken van zijnen mond, geheel zijn
voorkomen was dat van iemand, die over een' diep gehaten
vijand zegeviert. Verscheidene zijner medgezellen, zij vooral,
die mij reeds in het oog gevallen waren, leverden waardige
nevenbeelden in zijne nabijheid: het was een tooneel, dat
de haren te berge deed rijzen!
Ondertusschen deed zich uit de brandende woning geene
menschenstem hooren; men vernam niets dan het gekraak
van het vuur en het gedwarrel der vlammen. Eenigen der
aanwezigen, door deernis overmeesterd, waagden, voor de
ongelukkigen, welke het huis bevatten mogt, genade te
smeeken. Onmeêdoogend stiet men hen terug, en toen zij
bleven aandringen, werden zestien geweerloopen tegen hunne
borst gekeerd.
Nog een enkel woord," bulderde de hoofdman, Den ik
druk los! De eerste, die van genade spreekt, is een lijk.
Wij zijn hier niet om genade te bewijzen, en, bij den eed,
dien ik gezworen heb, hij, die voorstelt om aan hen kwartier te schenken, ik verzeker hem, dat ik hem geen kwartier geven zal! Omsingelt het huis... ik hoor hen bewegen en kreunen ... geen kwartier! geen genade! dit is ons
wachtwoord."
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Zoo vreeselijk was het overwigt, hetwelk deze man op de
anderen oefende, dat op zijne stein alle edeler gevoelens
zwegen. Het huis werd omsingeld; men sloot het van alle
kanten in, om elke poging tot vlugt te verijdelen, in geval de rampspoedige bewoners, door hun lijden tot de wanhopige onderneming gedreven, trachten mogten naar buiten
te komen. Helaas ! dit ware slechts den eenen dood met den
anderen verwisseld. Weêrstand was onmogelijk, en bij hunne
beulen was geene genade. Wat• de overige leren betreft,
hoezeer de daad verfoeijende, durfden zij niet eens de plaats,
waar zij bedreven werd, verlaten: zij wisten te wel, dat zij
den onverzoenlijken wrok des hoofdmans op hunnen hals geladen zouden hebben, zonder de ter dood gedoemden te redden. Het was thans half drie in den ochtendstond. Op dit
oogenblik werd een der vensterramen van binnen stukgestooten; een menschenhoofd vertoonde zich door hetzelve, —
het was dat eener vrouw. Doodsbleek, met uit hunne kassen
puilende oogen, de trekken door angst en pijn verwrongen,
de haren los om den hals, riep zij met half gesmoorde stem,
met bijna verstikte, maar echter door de ziel snijdende klanken, om genade, om genade voor haar gezin. n Geen ge
geen barmhartigheid !" gilde het rot der duivels. Ter--nade!
zélfder tijd vlogen twee hunner (de hoofdman was de eerste
van beide) op het arme slagtoüèr aan. Wat zij met hetzelve
deden, belette de rook mij te zien; maar het woordgenade
verloor zich in eenen angstkreet, nog vreeselijker dan de
vorige. Eene akelige stilte volgde, en weldra verscheen de
hoofdman met zijnen makker weder, een bloedig hoofd op
de spits van eene bajonet en eene piek met zich brengende.
Beide de wapens te gelijk staken in dit afzigtelijke zegeteeken, hetgeen vervolgens in de vlammen geworpen werd.
Een kreet van afschuw was uit aller monden opgegaan;
de vrienden van den hoofdman alleen juichten het gedane
toe. Ilij zelf, door zijne eigene wreedaardigheid in eene
soort van dronkenschap gebragt, zwaaide zijne bajonet, langs
welke het bloed nog afdroop, in de lucht, en, zich naar
degenen keerende, die zijne barbaarschheid afkeurden:
Moet iemand hangen, dan zullen wij het allen," zeide bij.
-Hetgeen de zaak voor ons het veiligtst maakt, gij ziet dit
in, is, adat er niemand overblijve, die ons verraden kan.
Thans kunt gijlieden naar huis gaan. Gedenkt uwen eed!
houdt hem, om den wille van uzelven. God zou u straffen,
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zoo gij hem verbraakt, en, in afwachting dat Bij zulks
deed, zou er iemand hier op aarde zijn, die straf aan u zou
weten te oefenen."
Ondanks dit, bijna met een bevel gelijkstaand verlof, mu
heen te gaan, bleven wij allen. Wat mijzelven betreft, ik
zou niets liever gewenscht hebben, dan mij zoo spoedig ho gelijk van dit schriktooneel te verwijderen; maar mijne voeten waren als aan den grond genageld. Ik spande mijne
krachten in, om mijne oogen van het gloeijende dak af te
wenden, onder hetwelk op dat oogenblik zelf een aantal
ongelukkige menschen levend verbrandde! Eene onweèrstaanbare kracht voerde mijne blikken er telkens weder op
terug. Het huis vertoonde niet anders meer dan eene vuur
thans met vol geweld losbarstte, blies-kol;destrm,i
den brand nog gedurig heviger aan, en onder deszelfs mag
adem zwierden de vlammenzuilen nu regts dan links.-tigen
Onder het geluid der krakende balken mengde zich een hartverscheurend angstgehuil. Door den brand in hunnen slaap
verrast, waren de bewoners ijlings uit hunne bedden opgevlogen en poogden thans uit deuren en vensters te rvlugteil.
Overal grimde de dood hen aan: meêdoogenlooze vijanden,
duivels in lnenschengedaante, dreven hen aan alle kanten in
den gloed terug, of brag ten hen, zoodra zij verschenen, om
hals. Allen, die zich vertoonden, verloren het leven, zou dat weldra de stem van den orkaan en die van den brand de
eenige waren, die in het nachtelijke donker weêrgalmden,
en het verdelgingswerk ten volle volbragt scheen.
Het was zulks evenwel nog niet. De afgrijselijkheid van
het treurspel moest nog vermeerderen. Op het oogenblik,
dat de hoofdman en zijne bende zich weg begeven wilden,
werd men, op een waggelend brok muurs, een half naakten man gewaar. De weêrsehijn van het vuur verlichtte
zijn gelaat. Genadig God, welk een gezigt! In eeuwig
zal mij dit beeld niet uit het geheugen gewischt wor--heid
den. Men verbeelde zich al wat doodsangst schrikkelijks,
al wat wanhoop ontzettends hebben. Ongetwijfeld had die
man ijselijke pijnen geleden, want duidelijk was zijn lig
verscheidene plaatsen verbrand; niettemin scheen-chamop
hij voor zijne kwetsuren ongevoelig, Boven de vlammen ge
slechts nu en dan tot hem oprezen, wierp hij-zetn,di
telkens angstvolle blikken naar beneden op de brandende
ruimte, waarin zij al gedurig voortwoedden. Dan weder
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keerde hij zich tot zijne vijanden, smeekend zijne handen
naar hen uitstrekkende, en woorden stamelende, die hunne
ooren niet bereikten. Eindelijk deed een vermogender belang alle ander gevoel bij hem zwijgen, en met eene stem,
die ons door het hart sneed, riep hij: » Mijn kind!. . . mijne
dochter ! ... redt mijne dochter! Zij is daar, daar ... het
vuur omringt haar; het zal haar bereiken. Om den wil van
uwe moeders, van uwe kinderen,' om den wil van den God,
die u geschapen heeft, redt, o redt mijn kind! laat mij mijn
kind toch niet levend zien verbranden ! Doodt mij, doodt
mij liever !"
Onbewogen trad de hoofdman den ongelukkige nader:
» Laaghartige verklikker," riep hij hem toe, » thans zult gij
geene brave lieden meer doen veroordeelen om een' armzaligen snaphaan, dien men u afgenomen heeft."
Vóór dat nog de man kon antwoorden, verscheen eene
vrouw met half verbrande kleederen aan een venster. Zij
hield een klein meisje in hare armen, dat zij buiten bereik
van het vuur poogde te plaatsen. haar zien, er heenvliegen, moeder en kind met bajonetsteken doorboren, beiden
in de vlammen terugstooten, was voor den hoofdman het
werk van een oogenblik. n Nu de beurt aan u !" schreeuwde
hij, terugkomende, den armen vader toe, die, sprakeloos
en als versteend, geene poging deed om zich aan zijn lot te
onttrekken. Met wonden doorboord, stortte hij eindelijk in
den gloed, die onder hem brandde. Een laatste kreet kenmerkte zijnen val. Daarna heerschte weder eene diepe stilte,
slechts afgebroken door den huilenden stormwind. Langzaam verteerde het vuur de overblijfsels van deszelfs prooi.
Allen, welken afgrijselijke wraaklust op deze noodlottige
plaats verzameld had, verstrooiden zich regts en links, begunstigd door den duister. De opgaande zon bescheen, aan
dit nog kort geleden vrolijk oord, niet dan hoopen puins,
verkoold houtwerk, asch en menschenbeenderen. Een gezin
van elf menschen was verdelgd, en Ierland telde eene gruweldaad te meer.

GODSDIENSTOEFENING DOOR TEERENS.

O

p den 18 April dezes jaars (dus verhaalt het Londensche
blad the Standard) werd in het Instituut voor Doofstommen,
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in Holborn, eene bekende wijk der hoofdstad, Godsdienst
gehouden. De gemeente bestond, gelijk men be--oefnig
grijpen kan, voornamelijk uit doofstommen, en voor deeerste maal beproefde men bij deze gelegenheid, om deze klasse
van het lijdende menschdom, die gewoonlijk, tevens niet het
gewone spraakvermogen, ook van liet gehoor beroofd is,
door openlijke voordragt in de Heilige Schrift te onderwijzen.
De Godsdienstoefening had plaats op de volgende wijze, die
bij alle aanwezigen eene diepe aandoening en belangstelling
wekte. De Heer R o s s E R , zelf een doomstomme, droeg, als
men het zoo noemen mag, eene keur van godsdienstige morgengepeinzen voor, welke hij, in de vingertaal, met bui
snelheid mededeelde. Het Gebed des Heeren, ge--tengwo
heel door gebaren gedaan, was een uitmuntend voorbeeld
van zwijgen vol uitdrukking. Na dit gedeelte der dienst
hield de Heer snsysox eene korte, maar voortreffelijkemondelinge voordragt uit het 35ste hoofdstuk van J E S A I AS, welke
leerrede, zoo snel als zij gesproken werd, door een schrander achtjarig meisje , JA NET CEO o c n geheeten, (dat overigens noch doof noch stom is) in de gebarentaal werd overgezet. Het buitengewone talent van het meisje hiertoe wekte
algemeene verbazing. Ten slotte werden de doofstommen
door teekens ondervraagd, of zij de voordragten ook verstaan
hadden, hetwelk zij allen bevestigend verzekerden. Deze
nieuwe manier, om het woord Gods door zigtbare teekens
te prediken, was voor geheel de vergadering uiterst •aandoenlijk, en men besloot, van nu af aan, in het gemelde
Instituut, elken zondagmorgen de Godsdienstoefening op deze
wijze te doen houden.

MENSEN ERNST, DE SNELLOOPER.

M

ENSEN ERNST, de werelddoorkruiser, behoort totdezonderlingste verschijnselen van onzen tijd, en zijn leven, waarin
hij zoo veel ontmoet en ondervonden heeft, verdiende te regt
eenen beschrijver (RINK namelijk) te vinden, van wiens werk
thans reeds eene tweede uitgave het licht ziet. De zoon van
eenen fregatskapitein uit Bergen in Noorwegen, die zich ook
gedurende Koppenhagens bombardement in Engelsehe zeedienst bevond, moest ERNST, die van zijne vroegste jeugd
tot de zeevaart bestemd geweest was en zich uit dien hoofde
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juist te dien tijde op de Koppenhager kweekschool bevond,
reeds bij het begin zijins levens de grievendste balsturigheden
van het noodlot ondervinden. De voorvallen op zijne zeetogten, als scheepsjongen, matroos en stuurman, zouden, ook
bij het eenvoudigste relaas daarvan, belangstelling gewekt
hebben, want zij leiden ons op een, voor den bewoner van
het vaste land, gedurende de jaren der onderdrukking en
der zegepraat, bijna geheel vreemd gebleven veld der geschiedenis van onzen tijd, op de zee namelijk, waar Engeland, Ameri3 a en Frankrijk zoo bloedig met elkander worstel
Toen MENSEN ERNST in het jaar 1818, na eenen drie -den.
fregat Caledonia, door alle zeeën-jarigenkusto,ph
medegemaakt te hebben, en na drie Qostindische reizen,
weder te Londen teruggekomen was en zich van zijne gewonnene prijsgelden wat te goed deed, bood zich voor hem
de gelegenheid aan, om van zijne, onder de zeelieden bekende en reeds vroeger wel eens op de proef gestelde bekwaamheid in het snel loopen, ten koste van eenige liefheb
bewijzen te geven. Twee groote-bersvanwdighp,
en langdurige wedloopen, de eene van Londen naar Portsmouth, (72 Engelsehe mijlen in 9 uren tijds) de andere van
Londen naar Liverpool, (150 mijlen in 32 uren) legden den
grond van zijnen, sedert in geheel Europa verbreiden roem,
en bragten den renlust, die in hem was, tot zulk eene
hoogte, dat hij sedert met de snelheid des ruiters en met de
rusteloosheid der zwaluw, op gebaande en ongebaande wegen, de wereld doortrekt. In zijn 39ste jaar (1837) kon
ERNST zich beroemen, meer dan 50,000 mijlen wegs, voor
twee derde deelen ter zee en het andere derde te land, dat
is te zeggen te voet, te hebben afgelegd. Zijne snelste reis
mag wel de renloop geweest zijn, welken hij, tot beslissing
eener weddingschap van 100,000 francs, tusschen verscheidene Franschen en Engelsehen, van Pars naar Moskou
ondernam. ERNST verliet het Vendome - plein den 11 Junij
1831 , tien minuten na 4 ure, en bereikte het groote portaal
van het Kreml den 25 Junij, ten 10 ure des morgens, zoodat hij den afstand van 352 mijlen in 132 dagen, of dagelijks
door elkander gerekend eenen weg van 25 à 26 mijlen, af=
gelegd heeft. Nog merkwaardiger was misschien de won-derbare togt van Nymphenburg naar Nauplia in 1833, van
den 6 Junij, ten 1 ure na den middag, tot den 1 Julij, ten
1 ure 48 minuten des morgens, om Koning OTTO groet en
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schrift van zijne vrienden uit het Beijersche vaderland over
te brengen. Zulk eenen togt te lande, door de ongebaande
gebergten van Dalmn.atië en de wildernissen van den Montezero, heeft, vóór ERNST, alleen de werelddoorstrever R E RcULES ondernomen. Deze geweldig groote afstand werd in
24 dagen doorloopen. Later, in het jaar 1836, vertrok hij,
met eenen last van de Oostindische Kompagnie, den 28 Julij
uit Konstantinopel, en kwam den 27 Augustus, des morgens
vroeg, te Calcutta aan, van waar hij den 1 September andermaal op reis ging, om, dwars door Midden - Azië, drieja viermaal sneller dan de karavanen, in eenen loop van
dooreengerekend 19 mijlen daags, Konstantinopel weder te
bereiken. Ongelukkiglijk zijn de berigten juist van deze
landreis, die met betrekking tot de binnendeelen van Azië
zoo vele nieuwe inlichtingen scheen te beloven, uiterst mager uitgevallen, en het ware wel te wenschen, dat xExsEN
ERNST, wanneer eenmaal de ouderdom hem eene kunst geleerd zal hebben, welke hij nog niet verstaat, die namelijk
van te zitten, het hoekje van den haard eens aardbeschrijvers vinden moge, om dezen aldaar, even als UL Y SSES aan
den Koning der Phaeaciërs, zijne zwerftogten te verhalen.
De arme man, een ULYSSES te land, is ook daarin van den
dolenden Ithaker onderscheiden, dat hij het vaderland
vliedt, hetwelk de ander zocht. Doch wat zou hij ook nog
in zijn noordland zoeken ? Vader en moeder heeft de zee
verzwolgen; het huis zijner kindschheid is woest en ledig.
Hij is de ware ]PETER SCHLEMIRL, alsof zijn leven den dich
voorbeeld gediend had. Ook uit een ander oogpunt-tero
moet ERNST den psycholoog en phrenoloog een onvergelijkelijk voorwerp van bestudering aanbieden. Dit rennen door
de wereld herinnert aan het rustelooze voorwaarts ijlen dier
dieren, aan welke men zekere gedeelten der hersenstof outnomen heeft, zoodat de eeuwige aandrift van beweging geen
tegenwigt, als 't ware'geen klemhaak, meer vindt. Een
brief uit Muskau van den 12 April 1.1. meldt, dat MENSEN
ERNST zich destijds gereed maakte, om den 1 Mei een kuijertje naar Jeruzalemn te beginnen, en de heilige stad in 30
dagen dacht te bereiken. Op de terugreis wil hij, uit
nieuwsgierigheid, eenige landen van Azië bezoeken.

DAT IS.....!

E

en Engelsch predikant, die als voortreffelijk redenaar veel
naam en toeloop had, bezat echter, gelijk zulks meer gebeurt, alleen het talent, om uit de geschriften der voornaamste oudere kanselredenaars het treffendste uit te lezen
en op eene bekwame wijs in zijne eigene preken in te vlech-
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ten. Daar hij hierbij, op eene schrandere wijs, ook steeds
zich naar de stemming van den dag wist te voegen, behoor
zijne toehoorders meestal tot de voornamere standen, en-den
waren daardoor te minder berekend, om zijne letterdieverijen
te ontdekken. Op zekeren dag, echter, nam vlak tegenover den predikstoel een bejaard, deftig man plaats; en
reeds na de eerste zinsneden, welke de leeraar had uitgebragt, zei hij tamelijk luid: »Dat is saERL0CK." Eene
ligte, weldra te boven gekomene verlegenheid brak een
oogenblik de predikatie af. Naauwelijks echter had dominé
weder een poosje voortgesproken, of andermaal hoorde men:
»Dat is BLAIR. Zich met moeite bedwingende, voer onze
redenaar nogmaals voort ; maar toen kort daarop een derde
uitroep de aanmerking deed hooren: »Dat is TILLOTSON,
keerde hij zich in volle woede tot den lastigen censor, met
de woorden: » Kerel houd den mond, of ik doe je de kerk
uitsmijten." Zonder het aangezigt te vertrekken antwoordde
de oude heer zeer luid, terwijl hij opstond om heen te gaan :
»Dat is hij zelf !"
Voorzeker bidt ieder redenaar, die gevoelt dat hem iets
dergelijks zon kunnen overkomen, uit den grond zijns harten, toch altijd voor zulk een toehoorder bewaard te blijven.
"

"

MIDDEL VAN BESTAAN.

onlangs deed de voorzitter der regtbank van policie te

Parijs aan eenen man, die als vagebond opgepakt was, de

gewone vraag: »Hebt gij een middel van bestaan ?" —
Ja," gaf de gevraagde ten antwoord, n een maag, en die
regt goed is."

ADEL.

I

n China erven de kinderen den adel niet; maar die eene
onderscheiding verdient, erlangt ze. En toch noemen wij
Europeërs de Chinezen een dom volk !'

DE VIJFDE.

E en fiaker - koetsier bemerkte, dat een straatjongen achter
op zijn rijtuig zat. Deels uit voermans aandrift, deels uit
medelijden met zijn' mageren knol, deed hij een' geweldigen
slag met de zweep naar achteren, terwijl hij riep : » Schelm,
wilt ge er wel af gaan? Er zitten er al vier in."

M E N G E L W E R K.
OVER HET VEREEREN VAN WARE VERDIENSTE.

(Eene Voorlezing.)

S

inds eenigen tijd heeft zich eene en andere stem tegen
het vereeren en zoogenaamd vergoden van menschen doen
hooren, alhoewel wij vermeenen, dat aan de mogelijkheid
van het laatstgenoemde mag getwijfeld worden. Wij leven
thans niet meer in die fabelachtige eeuwen , waarvan o v i
DIUS de dichterlijke tafereclen heeft opgehangen, toen de
heroën der aloudheid, bij hun verscheiden, tot Godenrang
werden verheven. Wij hoeren het niet meer, dat een
laaghartig en diepgezonken volk dc rede van Genen anderen
HER ODES met de, even laffe als onzinnige, vlcilaal begroet: » Eene stenznie Gods en niet eens menschen!"
En alhoewel men, in onze dagen , met Fransche ligtzinnigheid en trots, er toe overging, om aan het overschot
van Genen onttroonden overweldiger eene buitensporige
hulde te brengen , niemand , onder zijne ijverigste vereerders, dacht er aan, om hem, even als weleer CES AR.
tot Godenrang te verheffen.
Men heeft gewis het genoemde woord alleen, bij den
ijver der tegenspraak, in den mond genomen, ten einde,
door deze overdragtelijke spreekwijze, het buitensporige in
het vereeren van menschen en derzelver verdiensten te
kennen te geven. Immers , beschouwen wij de zaak met
bedaarden zin en onbevooroordeeld , dan is er , in onze
dagen , wel niet aan vergoden van menschen te denken ,
en op het vereeren hunner verdiensten en nagedachtenis
valt, welligt, meer af te dingen , dan men , oppervlakkig
beschouwd, vermoeden zou.
Uit het gezegde, M. H.! zijt gij mogelijk gereed, om te
gissen , dat wij -voornemens zijn , in eene wederlegging te
treden van de redenen , die door anderen tegen het verLi
MENGELW. 1842. NO. 11.
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eeren van menschen en derzelver verdiensten zijn te berde
gebragt. Wij koesteren echter zulk een voornemen niet,
en eerbiedigen ' gaarne het gevoelen van hen, die anders
denken dan wij; maar wij mogen toch, op onze beurt,
voor onze meening bescheidenlijk uitkomen. De waarheid
ligt niet altijd zoo duidelijk bloot, dat wij ons beroemen
mogen dezelve gevonden te hebben, en een nader en bepaald onderzoek is daarom geenszins overtollig te achten.
Wij wenschen de resultaten van dat onderzoek aan Ui.
mede te deelen , en onze meening en wijze van zien te
ontvouwen. Zij , die van ons verschillen , mogen, zoo het
hun der moeite waardig toeschijnt , onze leer nader toetsen
en beproeven; welligt komt er dan wel eenige meerdere
toenadering omtrent eene zaak, waarbij dè begrippen thans
nog zeer uit elkander loopen.
Wij spreken hier wel niet van eenen kansel, noch in
een aan de Godsdienst toegewijd gebouw, maar toch van
Gene plaats en in eene zaal, waar Christenredenaars, over
alles wat goed, waar, schoon, liefelijk en welluidend is,
tot hunne Medechristenen het woord voeren. In zulk eene
vere.eniging van Christenen twijfelt gewis wel niemand aan
dc groote waarheid, dat wij menschen , ondanks de voortreffelijke vermogens der ziele, waarmede wij zijn toegerust, in en onder alles, afhankelijke schepselen zijn, en
dat al wat de sterveling is en heeft aan hem, als eene weldadige gift van boven , door zijnen Schepper en Weldoener
is geschonken. Het kan wel aan niemand , met gezonde
hersenen begaafd, invallen, om het schepsel, hoe uitstekend in aanleg en vermogens het zich ook moge voordoen,
nevens, veel minder nog boven den alleen Wijze te plaatsen 1 De geleerden en verstandigen van alle tijden hebben
het gebrekkige en onvolkomene van al hun kennen en
weten , gereedelijk en openhartig, bekend; en er zal wel,
onder al de thans levende beroemde mannen , niet één
worden aangetroffen, die niet, zonder eenig voorbehoud,
.zal erkennen, dat hij de grootste vordering gemaakt heeft
in de kennis, dat hij weinig of niets weet; en bewonderen
wij, ondanks deze edelmoedige betuiging, het verstand,
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de scherpzinnigheid, het vernuft en de schranderheid van
een aantal bevoorregte stervelingen — staan wij verbaasd
over hunne vorderingen in wetenschappen , letteren en
kunsten — dan zien wij , geleid door ecnen godsdienstigen
zin, in - al dc rijke gaven, waarmede zij zijn toegerust,
niets anders dan een afschijnsel van het beeld , waarnaar
de Almagtige den mensch heeft geschapen.
Na deze verklaring bare het geene verwondering, dat
wij de vereering van menschen in onze bescherming nemen! Wij houden ons evenwel daarbij, naar ons inzien ,
op den gulden mi.ddclweg, die de uitersten eener buiten
verheffing even zeer vermijdt als die eener boven -sporige
geringschatting van erkende verdiensten. Wij her--matige
halen het, dat wij den middelweg wenschen te bewande1en; en dit is, in ons vaderland vooral, welligt daarom
gepaster, vermits men doorgaans bier te lande veeleer tot
het laatst- dan wel tot het eerstgenoemd uiterste overslaat.
Wat men van andere Natiën ook zeggen moge, Neder
zijn wel niet te beschuldigen, dat zij hunne groote-landers
mannen cene buitensporige hulde toebrenberoemde
en
gen"! De terughouding hiervan moge uit ons bezadigd
volkskarakter en afkeerigheid van al wat gerucht maakt
eenigzins verklaarbaar worden ; maar zou zij ook niet, ten
decle .althans , ontstaan door mindere ingenomenheid en
gebrek aan belangstelling? Hoe dit zij , er zou nog veel
moeten gebeuren, alvorens in de Hoofdstad des Rijks een
Pantheon voor groote mannen, beroemde geleerden, wijze
staatslieden en verdienstelijke kunstenaars en helden wierd
daargesteld! Men wane niet, dat wij zoo iets zouden ver
wij bragten het voorbeeld onzer Fransche naburen-lange;
slechts bij , om te doen opmerken , hoe verre men hier te
laude verwijderd is van het denkbeeld eener te hoog opgevoerde verecring van erkende verdiensten. Doet men elders, in dezen., te veel, en maakt men zich daarbij aan
overdrijving schuldig; hier, waar de geestdrift niet zoo
oedig wordt opgewekt, is daarvoor wel geene vrees te
koesteren; getuige de openlijke wederspr*ak, bij het geopenbaarde voornemen, om, ter veneering der nagedach,
LI 2
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tenis van REMBRANDT, een standbeeld van hem op te
rigten !
Raadplegen wij deze denkwijze, waarop de ondervinding
haar zegel drukte, dan schijnt er veeleer aanleiding tot
opwekken dan wel tot ontraden te bestaan ; maar -wij willen noch het een noch het ander, en wenschten alleen
onze gedachten , over het verceren van ware verdiensten —
of, zoo men wil , over het verecren van menschen — met
bescheidenheid mede te doelen. Het is , na al wat daarover, sinds eenigen tijd, geschreven en besproken is, welligt niet onnuttig, de zaak in geschil, met kalmte en
waarheidsliefde , zonder oenige overdrijving, te overwegen.
Een beroemde naam wordt niet altijd langs denzelfden
weg verkregen. Wij hebben hier slechts aan Vorsten,
Staatslieden, Krijgshelden, Geleerden, Natuur -, Taalen Letterkundigen . Kunstenaars, Menschenvrienden, nuttige Burgers, en wie wij hier meer zouden kunnen opnoemen, te herinneren, om de groote verscheidenheid op te
merken , die zich hierbij aan ons vertoont. De een wordt
vereerd ter zake van zijn bestuur; de ander om den wille
zijner daden en bedrijven; een derde maakte zich door
geschriften, ontdekkingen, uitvindingen of kunstgewrochten vermaard ; en een vierde deelde in aller hoogachting
van woge zijn nuttig en weldadig leven tot heil zijner natuurgenooten. In al die bijzonderheden te treden, zou een
omslagtig werk zijn , en wij zouden daarbij gedurig in herhalingen moeten vallen , vermits de slotsom van elke beschouwing ons tot hetzelfde thema — verecring van ware
verdiensten , vereering van den mensch — zou terugvoeren.
Uit dien hoofde bepalen wij ons tot het opgegeven thema
in het algemeen.
En dan staan wij , in de eerste plaats, stil bij het geoorloofde der vereering van menschen en menschelijke ver
toch wel voornamelijk van deze zedelijke-dienst.H
zijde, dat het beginsel mingunstig beoordeeld wordt; en,
inderdaad, deed het verceren van menschen, ook in den
zin, dien wij daaraan hechten, iets te kort aan de eer,
die wij onzen Schepper- verschuldigd zijn, wij zouden het-
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zelve voor ongeoorloofd moeten houden. Het komt ons
,echter voor, dat dit geenszins het geval is, en wij willen
dit in eenige bijzonderheden aantooncri.
Is het de H. Schrift, die den treurigen toestand der
menschen, naar verstand en hart, met levendige trekken
afmaalt, zoo ontbreekt het niet, in de gewijde boeken,
aan vereerende getuigenissen , die omtrent menschen en
menschelijke daden worden afgelegd.. In het Oude Ver
wordt van de goddeloozen gezegd., dat zij te schando-bond
gemaakt , en van de regivaardigen , dat zij in eere zouden
gehouden worden. Dezelfde opmerking geldt ten aanzien
van de schriften des Nieuwen Verbonds, waar het werpen
in de buitenste duisternis van den onboetvaardigén scherp
wordt overgesteld tegen het eerekleed en de eereplaats aan
den vorstclijken maaltijd den boetvaardige toegewezen.
PAULUS, die, nevens BARNABAS, eene afgodische eer
onkundige Heidenen, met nadruk en door-bewijzngva
woord en daad, afweert, verheugt zich, desniettemin , bij
het staren op de eerekroon , die aan het einde van zijne
moeijelijke loopbaan was opgehangen. Opmerkelijk is het
voorbeeld van den Heiland zelf, die, toen, zijne Discipelen,
op voorgang van JUDAS, het gedrag van NARIA van Bethanië, in de zalving des Kleesters, streng berispen en af
keuren, haar niet slechts verdedigt en prijst, maar er de
merkwaardige woorden bijvoegt: Waar min Evangelie
gepredikt zal worden in de geheele wereld, daar A.al ook
tot hare gedachtenisse gesproken worden an hetgeen zij
gedaan heeft. Lezen wij verder de brieven , aan de zeven
gemeenten van Klein Azië gerigt, en in het boek der
Openbaring te vinden, dan trekt het onze aandacht, dat
de opwekkingen tot getrouwheid aan de belijdenis van het
Christendom doorgaans worden aangedrongen door het wijzen op eene bijzondere en hooge vereering, die het loon
zou zijn eener onwankelbare trouw aan de zaak des Heeren.
Hoog stonden dan ook de Godsmannen des Ouden Verbonds., met en nevens de Apostelen en Discipelen des Heeren , bij de eerste Christenen aangeschreven ; en alhoewel
wij het voor dwaling houden, om Profeten, Apostelen en
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Martelaren in den rang der zoogenaamde Heiligen te plaat
sen en, in zekeren zin, te vergoden, zoo gaan wij niet te
verre , wanneer wij beweren , dat een betamelijk verecren
van menschen en menschelijke verdiensten met den geest
des Christendoms in geen opzigt strijdig is.
Men zegge niet, dat in al het gezegde slechts sprake is
van zedelijke bedrijven; want dan zouden wij met de
woorden des Heilands antwoorden: Wanneer wij gedaan
hebben, wat wij schuldig waren te doen, zoo zin wij niets
meer dan onnutte dienstknechten , en hiermede al wat
naar eenige verecring zweemt moeten afweren. Intusschen
heeft het Hem , die weet wat maaksel wij zijn , goedgo=
dacht, om, te onzer opwekking en aansporing op de baan
der deugd, aan het houden zijner geboden een groot loon
te verbinden, en daarbij den moedigen strijder, hier op
aarde, te sterken, door het uitzigt op de core en heerlijkheid, die hierna zal geopenbaard worden.
Wij vermeenen genoeg gezegd te hebben , ten betooge ,
dat het verecren van menschen en menschelijke verdiensten, uit een zedelijk, godsdienstig en Christelijk oogpunt
beschouwd, allezins voor geoorloofd is te houden. Zoodanig dacht ook het, zoo hoog geprezen , voorgeslacht ; en
in onze vaderlandsche steden bevindt zich schier geen
voornaam kerkgebouw, hetwelk niet een of ander gedenk
bevat van hen , wier nagedachtenis daardoor ook bij-tekn
de nakomelinschap in core wordt gehouden.
Maar ook is het vereeren van menschen en van menschelijke verdiensten iets zeer natuurljhs. Wij staan hierbij,
ten tweede, stil.
Wijsheid en deugd zijn geenszins in gelijke mate in het
bezit van alle stervelingen ; ware heldenmoed of een schitterend kunsttalent is aan niet zeer velen ten deel gevallen.
De namen van NEWTON, HOWARD, ERASMUS, BOERHAAVE, DE GROOT, DE RUYTER, BAYARD, ANGELO,
RUBBENS, SHAKESPEARE, KLOPSTOCK en VONDEL blijven als 't ware éénig in de Wereldgeschiedenis. Kon men
op een honderdtal SOCRATESSEN en PLATO'S wijzen, dan
zouden de namen van dat beroemde tweetal niet tot vol-
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gende eeuwen zijn overgegaan. Maar het zeldzame der
versthijning van eenen HomERus, van eenen cnRYsosTHONUS, van eenen TYCHO BRAHÉ, van eenen coi.umB u s , en wie wij hier nog meer zouden kunnen noemen , is
de oorzaak, de natuurlij ke oorzaak, dat zij eerst onze
aandacht, daarna onze bewondering, eindelijk onze ver
zich trekken. `Vat niet eiken dag gebeurt , wekt-ceringto
dc meeste opmerkzaamheid. Hoc verbaasd stonden eenmaal de Leydsche Hoogleeraren, toen zij wijlen den heroemden B O R GE R , als knaap, Gene taalkennis zagen ten
toon spreiden , in den zoon eens landmans althans boven
het peil van hun begrip; en wat was wel eigenaardiger,
dan de vereering en hooge achting, waarin, reeds toen,
de toekomstige Hoogleeraar deelen mogt?
Aan den onbeschaafden, minbegaafden en onkundigen
wordt niet gedacht. Den dwingeland, den onderdrukker,
den snoodaard, den deugd en pligt met voeten tredenden
booswicht gedenkt men met schrik, verontwaardiging en
verachting (*) ; en hoe zou dit ook anders kunnen zijn?
Maar is het nu ook evenzeer niet natuurpk, dat men
hen , die niet slechts iets, maar veel beteekenen , met
hoogachting, bewondering en eerbetoon te gemoet komt?
Wij zouden het niet weten te verklaren , indien het anders
ware. De Joodschc onzin en wartaal: eene stemme Gods
en niet eens menschen! eenen trotschen HE R o D E s laag
toegeroepen , zou wel niemand, met gezonde herse--hartig
nen begaafd, op nu wijlen onzen welsprekenden VAN DER
PALM hebben toepasselijk willen maken; maar, door hem
den Nederlandschen eHRYsosTHo MUS te noemen, bewees
men eene ongehuichelde hulde aan de hooge verdiensten
van dien uitmuntenden redenaar en zijn gelukkig talent;
en het getal van hen, die, geheel ongevoelig voor al wat
waar, schoon, krachtig, liefelijk en welluidend is, in die
hulde en vereering geen aandeel namen, mag wel zeer gering geacht worden. Vandaar dan ook het verlangen, om
(*) Dit zouden wij, enkel aan een' N A POLEON gedachtig,
zoo gaaf niet durven beamen. Redact.
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beroemde mannen , die zich door hunne geschriften , ver
heldendaden of kunstgewrochten bekend en ver--rigtne,
maard hebben gemaakt, in persoon te leeren kennen, en,
indien mogelijk , met hen in nadere betrekking te komen;
iets, hetwelk, ten aanzien van gewone en alledaagsche
personen , geenszins het geval is of wezen kan. Men zou
het gevoel voor al wat groot, schoon, uitstekend, nuttig
en weldadig is moeten uitroeijen, om onverschillig en koud
te blijven bij het hooren uitspreken van eenen te regt beroemden naam ; dit ligt zoo zeer in den aard der zaak, en
is tevens zoo eenvoudig en natuurlik, dat wij het ornoodig
achten hierbij nog langer stil te staan. Wie zulks niet gevoelt , zou door een breeder betoog tot geene overtuiging
kunnen gebragt worden.
Is het vereeren van menschen en menschelijke verdiensten geoorloofd en natuurlik, het heeft, ten derde, ook
eene nuttige zijde.
Over het geheel hebben , doorgaans, de meeste menschen eene overhelling tot traagheid ; en daaraan mogen
wel de weinige vorderingen worden toegeschreven , die wij,
in dc zedelijke wereld, in het gebied van geleerdheid,
kennis, wetenschap en letteren , en op dc baan der kunsten, over het geheel, opmerken. IIet is wel noodig, dat
er een prikkel besta tot werkzaamheid ; maar van waar zal
men dien prikkel ontleenen ? Men dwingt toch wel niemand, om een geleerde, een staatsman, een natuurkundige, een krijgsheld, een Philantroop of een kunstenaar
te. zijn , zelfs dan niet , wanneer de aanleg daartoe aan
wogt bevonden worden ; want een ieder beroept-wezig
zich op de vrijheid zijner gedachten en daden, waarvan hij
alleen aan zichzelvcn , aan zijn geweten en aan God rekenschap schuldig is ; en toch wil men zoo gaarne al wat
waar en goed, edel en groot, schoon en beminnelijk is
bevorderen! Zal men dit van omstandigheden en van den
loop der tijden laten afhangen, - wanneer er nog een ver
prikkel overblijft? Wij gelooven dit niet.
-mogend
Maar wat is hiertoe vermogender, dan de aanwending
van den prikkel eener betamelijke eerzucht? Zie het in
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het voorbeeld van den beroemden ARcHIMEDEs! De Vorst
van Syracuse koestert het vermoeden eener metaalverval
Bene gouden kroon, door een' kunstigen werk--schingva
meester vervaardigd, en draagt den last, ter ontknooping
van dit schijnbaar onoplosbaar raadsel, aan den vereerden
wiskundige op. Deze, vereerd door het in hem gesteld
vertrouwen, peinst, gedurende eenigen tijd, vruchteloos,
op een middel ter ontdekking van het voorondersteld bedrog, toen zijn verblijf in het bad hem de regelen der
waterweegkunde doet ontdekken, en hij met het vreugdegeroep: Gevonden! gevonden! schier half naakt, de badplaats verlaat, om zijn ontdekking op het mocijelijke vraat
stuk te gaan toepassen. Stelt eens, M. H. ! dat de beheerscher van Syracuse den beroemden natuurkenner en
wiskundige geene hoogachting hadde toegedragen , zou er
dan een prikkel bestaan hebben, vermogend genoeg, om
den beroemden Siciliaan in Gene zoo hooge mate tot ijverige werkzaamheid aan te sporen ? Zoo stond, in later
eeuw, de groote STEVIJN bij Prins MAURITS in hooge
eere, en het Vaderland dankt daaraan voor een deel deszelfs roem in de wiskundige wetenschap. Waar de geleerde, de man van wetenschap en kunst gelijk wordt gesteld niet den visscher en landbouwer, den winkelier en
ambachtsman, aan wien nooit Benige onderscheiding of
eerbetoon ten deel valt, zal het wel aan aanmoediging ontbreken, om het steile pad naar den tempel der wijsheid,
het gevaarvol spoor van den krijgsroem, de mocijelijke
baan der kunst , en den aan mislukkingen zoo rijken weg
der menschenliefdc te bewandelen! Men moge de leer
verkondigen, dat men de wijsheid, de dapperheid, de
kunst, de menschenliefde om haars zelfs wille behoort te
beminnen ; maar die leer spreekt te zeer tot het koele verstand en te weinig tot het gevoel van den mensch , dan
dat wij ons van hare prediking gewenschte gevolgen zouden kunnen beloven. Het is zoo, de regtschapen man
volgt het besef van pligt en roeping op elk spoor, dat hij
intreedt; maar de goedkeuring, de lof en de vereering
zijner tijdgcnooten sterkt en bemoedigt hens , om op dat
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spoor onbezweken voorwaarts te streven, en zij zijn hem
eene streelende vergoeding voor de miskenning, gering
laster, waaraan ware verdiensten, in eene on--schatinge
volmaakte wereld, zoo zeer ten doel staan.
Uitstekende voorbeelden werken , daarenboven, inzonderheid weldadig ter aanmoediging bij de nakomelingschap, en wekken dezelve op tot het betoonen van eenen
edelen naijver; en dit vooral, wanneer de gedachtenis aan
vermaarde, beroemde of hoogstverdienstelijke mannen,
door een of ander gedenkteeken, in eere wordt gehouden.
De mensch is, ja, wel een redelijk, maar tevens is hij een
zinnelijk wezen, en zinnelijke voorwerpen kunnen, onder
bepaalde omstandigheden, op het gemoed van den mensch
eene nuttige en, juist hierdoor, gewenschte uitwerking te
weeg brengen; te weten, de zucht, om, door het volgen
zijner roeping, in de eer te deelen, die de beroemde kunstenaar, menschenvriend, held of geleerde, zich heeft weten te verwerven. Of zou zulk bene betamelijke eerzucht
den mensch onwaardig zijn? Wij durven zulks betwijfelen. Lof en ecre van en bij menschen kan tot hoogmoed
en trotschheid, tot ijdelheid en waan, tot zelfzucht en opgeblazenheid aanleiding geven ; maar zal men daarom ecru
weigeren aan hem., wien dezelve toekomt? Wie zal niet
gaarne het godsdienstig gevoel behoorlijk wenschen op te
wekken en te besturen, alhoewel het, verkeerd en overdreven toegepast, tot dweeperij leiden kan? Maar zal
men, van wege dit mogelijk misbruik, de nuttigheid van
het godsdienstig gevoel betwijfelen? En is het met het
vereeren van menschen en menschelijke verdiensten wel
anders gelegen? Is het niet tevens, voor het gezond menschenverstand, blijkbaar, dat een mogelijk misbruik aan
een doeltref end gebruik nimmer tot nadeel kan worden
toegerekend? Wij wenschten, dat men dit slechts begreep
en toestemmen wilde.
De vereering van ware verdiensten toch heeft in geen
geval het voeden van eigenwaan en trotschheid ten noodzakelijken gevolge; neen, lof en eere, den verdienstelijken , regischapen man toegebragt, verteederen veeleer zijn
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hart, en strekken hem ten spoorslag, om aan zijne roeping
en bestemming steeds en meer en meer getrouw te zijn.
Wij vragen het aan eiken onbevooroordeelden : kan dit niet
nuttig zijn, en wat schade is er van te wachten? ten zij
men overdrijven wil; maar daardoor kan men het heiligste
onheilig toepassen.
Eindelij k is het vereeren van menschen en van mensehelijke verdiensten allezins pligtmatig.
De wereld, gelijk die bestaat, is niet, wat zij behoorde
te wezen, en de menschen zijn, over het geheel, niet,
wat zij wezen konden en moesten. Traagheid en ijverloosheid verhinderen den voortgang van het goede, sehoone,
groote en edele; en de menschen, gelijk die zijn, door
koele en bloot verstandelijke redeneringen , tot werkzaam
te sporen, dit is eene bemoeijing, die doorgaans-heid,an
met eene weinig voldragene vrucht beloond wordt. Dat
men het verstand aanspore, is goed en pligtmatig; maar
men zie niet voorbij, dat de mensch ook een gevoelig wezen is, en dat men van die zijde, in vele gevallen, wel
kan , ja behoort te werken. Om 's menschen-daigophem
natuurlijke traagheid en ijverloosheid te overwinnen, zijn
zinnelijke prikkels noodig, omdat hij niet maar alleen een
redelijk, maar ook een zinnelijk wezen is. Wil men die
zinnelijke prikkels gering achten en afkeuren, het zij zoo!
maar men scheppe dan wezens, niet gelijk de Almagtige
dezelve op deze wereld plaatste en uit geest en stof zamenstelde, maar zonder gevoel voor de goedkeuring hunner
medestervelingen ; koude wiskunstenaars, die alleen het
nuttige en voordeelige berekenen; koele cijfermeesters, uitnemend geschikt om cone rekening van winst en verlies,
met juistheid, te boek te stellen , maar wier gelaat niet
aanduidt, of er duizenden gewonnen, dan wel ver
zijn!
-loren
Behaagt u zulk eene wereld, M. H.? Wij betwijfelen
zulks, als geene vrienden zijnde van zulk cease Noord
gevoel van vooruitgang is de beste prik -polskude.Ht
om verder moedig voort te gaan; het besef van terug-kel,
behoort de kracht op te wekken , om bestaande be--gan
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zwaren en moeijelijkheden te boven te komen. Bestaat er
slechts een ernstige wil, om al wat waar, goed, groot,
schoon en edel is te bevorderen, dan is het woord der
H. Schrift ons dierbaar en bemoedigend: Over weinig
waart gij getrouw, over veel zal ik u zetten, en achten
wij het pligt, om hun eere te geven , die wij Gere schul
zijn.
-dig
Men vermoede niet, dat wij hier te verre zouden gaan,
en aan het schepsel zouden willen toekennen, wat den
Schepper eeniglijk toebehoort. Of vereeren wij in het
schepsel niet den Schepper, die het formeerde? en komen
niet alle goede giften en gaven van boven , van den Vader
der lichten? Dat men met menschelijke gaven, begaafdheden en verdiensten niet te hoog loope, is prijzenswaardig; maar men wachte zich dezelve gering te achten en
der opmerkinge naauwelijks waardig te keuren, opdat men
den Schepper niet gering schatte in zijne grenzenlooze
wijsheid, magt en liefde! Men zou, door dien te verre
gedreven ootmoed, wel eens den schijn van nederigen
hoogmoed op zich kunnen laden. De wereld is onvolmaakt; derzelver toestand is het mede, en de menschen
zijn het, over het algemeen, niet het allerminst; maar is
het nu niet pligtmatig, het goede, dat er in de wereld,
in derzelver toestand en onder de menschen is, te vereeren
en hoog te achten, en , in het afleggen van ons getuigenis
desaangaande de waarheid te bevestigen der bekende Bij
-belspruk:
Wij zin van Gods geslachte!
Er is veel kwaads in de wereld; maar gaan wij, door
het breed uitmeten van hetzelve, en door al ons veroordeelen, dat kwade te keer? Het is daarom wijzer en ver
,, en tevens pligtmatiger,, de menschen te doen-standiger
stilstaan bij al het goede, groote, schoone en edele, dat
er, ondanks veel verkeerds, nog in de wereld te vinden is.
Laten wij mannen als NEWTON, LEIBNITZ, KLOPSTOCK,
BOERHAAVE, ERASMUS, RAFACL, DE RUYTER, NIEUW LAND en GELLEBT vereeren, en, bij derzelver grafsteden
of gcdenkteekenen , onze medebroeders toeroepen : Wordt
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aan hen gelik! Dan zullen wij, als menschen en als
Christenen, onzen pligt en onze roeping vervullen.
Viel het zoo gemakkelijk, om, in wetenschap en kunst,
in geleerdheid en letteren , in hcldenmbed en mcnschlievendheid, eenige vermaardheid te verwerven, wij zouden
gewis het pligtmatige in dezen aan billijke voorwaarden
verbinden. Maar onder de millioenen aardbewoners is het
aantal van groote, beroemde, vermaarde en verdienstelijke
mannen, betrekkelijk, gering te achten; en er is dus wel
geen gevaar te vreezen van de betamelijke vereering van
menschen, die den adelbrief der menschheid, in hunne
geschriften, in hunne daden en in hunne werken, hebben
achtergelaten. Wie dien brief tot voedsel voor trotschheid
en eigenwaan mogt willen bezigen , het kome voor zijne
rekening! Wij stemmen niet mede in zijnen raad.
Gelijk elke pligtsbetrachting hare eigenaardige belooning
met zich brengt, even zoo is het gelegen met de aangename gevolgen, die de zoo even geschetste pligt voor ons
oplevert. — Vermaarde , beroemde en verdienstelijke
mannen vereereude, en derzelver verdiensten op prijs stellende, gebeurt het niet zelden, dat wij tot hen in zekere
aanraking en betrekking komen , die menige bloem op ons
levenspad doet ontluiken, en ons de reinste genoegens,
naar geest en hart, doet ondervinden. Hij , die ooit het
voorregt genoot , om een te regt verdienstelijk , vermaard
en beroemd man op zijnen weg te ontmoeten en als vriend
dc hand te drukken, draagt het streclend bewustzijn om ,
dat hij eenen schat van groote waarde heeft gevonden, die
hem, voor meer dan één leven , de hoogste rente zal opleveren. In de nabijheid van den vereerden voelt hij den
adel zijner natuur en de waardij der menschheid levendig
en innig ; het nietig schijnvertoon van al wat wezen noch
waarde bezit verdwijnt dan voor hem als een ochtendnevel
voor de stralen der zon, en hij verkwikt zich in het beschouwen en hoogschatten van echte verdiensten , als de
middelen, die tot hooger waarde leiden en opvoeren. Zijn
gevoel voor het groote , edele , verhevene en schoone wordt
levendiger en duurzamer, en het doel zijner bestemming,
t
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als redelijk, zedelijk en onsterfelijk wezen, staat hem, in
een helder en bemoedigend verschiet, voor den geest. In
den kring van wijzen, edelen en goeden wordt hij wijzer,
beter, en daardoor tevens gelukkiger; en in hen, zij het
dan ook nog zoo onvolkomen, de trekken ontwarende van
liet beeld des Onzienlijken, voelt hij zich opgewekt, om
zichzelven naar dat beeld te vormen en te volmaken.
En nu, M. H.! kan zulk Bene vereering van menschen
en menschelijke verdiensten, als middel tot eigene volma
deugd nadeelig, den mensch niet betamende,-king,der
den Christen onwaardig genoemd worden? Wij betwijfelen
zulks op de grondslagen, die wij hebben vastgesteld, en
volgens welke wij het verecren van menschen als geoorloofd, natuurlik, nuttig, ja pligtmatig beschouwd hebben. Bedriegen wij ons niet, dan vermeenen wij op deze
onze voorstelling uwe toestemming verkregen te hebben ,
en rek=enen wij cenigermate op uwen bijval en goedkeuring.
In dien bijval en goedkeuring is voorzeker voor ons iets
vercerends gelegen ; maar het was verre van ons, daarop
jagt te maken. Trouwens, dat vereerende is ook eeniglijk
aan de zijde der waarheid, die wij vermeenen te hebben
voorgesteld, en dc eere is derhalve harer en niet onzer.
Mogten wij, evenwel, daardoor UI. tot Bene betamelijke
vereering van menschen en menschelijke verdiensten , en
bovenal tot het waarderen van wijsheid , regtschapenheid,
kunstliefde en deugd, hebben opgewekt, dan zullen wij
den arbeid, aan dit eenvoudig opstel besteed, dubbel beloond achten.

DE BPEJSFABRIJK TE LEITE BIJ EDENBURG.

(Uit het Hoogduitsch.)
Leith is de haven van Edenburg, en ligt aan den oever
der golf, welke den naam van Firth of Forth draagt. De
afstand van Edenburg bedraagt ongeveer drie kwartier uur
gaans. De oudere gebouwen van Leith kunnen in geenen

DE SPIJSFABRIJK TE LEITH.

535

deele aanspraak op een deftig voorkomen maken, en staan
in naauwe morsige straten op elkander gedrongen. Daarentegen zijn de nieuwaangelegde straten breed, helder en zin
huizen in den laatsten te Edenburg heerschen--delijk,n
den smaak. De haven heeft Koning R 0 BE RT n E 1, in het
jaar 1329, aan de gemeente Edenburg ten geschenke gegeven, en, ondanks menigvuldige pogingen der inwoners van
Leith, om deze onderhoorigheid af te schudden, zijn zij tot
heden toe aan het regtsgebied van Edenburg onderworpen
gebleven. De handel is er aanmerkelijk; de invoer uit het
zuiden van Europa bestaat in wijn, cognac en fruiten; West
indio levert rijst, suiker, rum en verfstoffen. Het sterkste
handelsverkeer schijnt echter met de Oostzee - havens plaats
te hebben. Le ilk bezit ook daarenboven aanzienlijke .manufactaren en fabrijken, glasblazerijen, suikerbakkerijen en
een' sterken scheepsbouw. Doch wegens één ding vooral is
Leith merkwaardig, namelijk door de inrigting der Heeren
Jana GILLON EN co. for preserving fresh meat, (tot het
onbedorven houden van versch vleesch.)
Deze inrigting is de eenige van dien aard in Schotland;
twee soortgelijke bestaan er in Engeland, en eene in Ierland; doch die van G I L L o iv overtreft de andere, niet alleen
in uitgebreidheid, maar ook nog daarin, dat zij hare werk
tevens tot het versch houden van plantenstoffen-zamheid
uitstrekt. De fabrijk is in Augustus 1838 gevestigd geworden en doet reeds luisterrijke zaken. Daar de opgaaf is,
dierlijke en plantaardige levensmiddelen in versehen toestand
naar alle werelddeelen te vervoeren, en den vernielenden
invloed van den tijd zoodanig te keer te gaan, dat zij na
verloop van jaren nog volkomen dezelfde zijn, als op het
oogenblik toen zij ingepakt werden, kan natuurlijk de bekende behandeling van pekelen en rooken niet te pas komen.
Het beginsel van het versch houden berust eenvoudig daarop, dat men de stoffen, waarop men het wil toepassen,
zoodanig bewaart, dat zij tegen alle aanraking der dampkringslucht beveiligd zijn, en deze ontdekking is van Fransrhen oorsprong, doch heeft tot heden toe alleen in het
etablissement van GI LLO N zulk eene uitgebreide werkdadige
aanwending gevonden. — Het tooneel van deszelfs verrigtingen is een geweldig groot, in Mitchellstreet gelegen gebouw. De benedenste verdieping bevat de voorraadkamers
voor de levensmiddelen, en voor elke soort derzelven eene
-
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bijzondere ruimte tot de eerste verrigting, die van het rei
zijn, in eene groote zaal, van 's morgens vroeg-nige.Zo
tot 's avonds laat, veertig handen alleen met de voorloopige
bereiding van ossenklaauwen bezig. De volgende verdieping
is eene doorloopende reeks van kolossale keukens, uit welke
de damp en walm, door met oordeel aangebragte ventilators, oogenblíkkelijk aftrekt, zoodat er in deze keukens
steeds zuivere lucht heerscht. Ik heb negen ketels geteld,
elke van vierhonderd kwart inhouds, en verscheidene derzelven waren uitsluitend met de hierboven vermelde rundsklaauwen gevuld, die eene voortreffelijke, de grondstof van
verscheidene soorten van soepen uitmakende, gelei leveren.
Tot hetzelfde einde worden bijna even zoo veel runderbeenderen en geringe soorten vleesch gebruikt. De uit dezelve
getrokken krachtbouillon heet, in de taal der Engelsehe
kookkunst, stock, en wordt voor de onmisbare grondlaag
van alle goede soep gehouden. Gemelde ketels zijn inwendig van eene soort van doorslag voorzien, binnen welken
het vleesch ligt, zoodat het nergens den ketel aanraakt en
derhalve niet kan aanbranden. De bouillon wordt in afzonderlijke, daartoe bestemde vaten verkoeld, doch alvorens
wordt het bovenop drijvende olieachtige schuim zorgvuldig
afgeschuimd. Dit schuim ontstaat even zeer van de runder
als van ander vleesch, doch onderscheidt zich door-klauwen
voorkomen en bruikbaarheid. Dat van de runderklaanwen
is eene witachtige olie, die bij voorkeur in de zijdemanufacturen tot het insmeren der machines gebruikt wordt; het
andere gelijkt naar goede versehe boter, en is, heinde en
ver, bij de armere volksklassen, tot het smeudig maken van
hunne gerstenbrij, zeer gezocht. Men heeft mij verzekerd,
dat er driemaal meer gevraagd dan voortgebragt wordt, hetgeen, aangemerkt de prijs in geenen deele gering is (het
pond kost vijf Eng. stuivers) daaraan toegeschreven moet
worden, dat dit vet zeer strekzaam is. Van de tot uitvoer
bestemde soepen zijn er twintigerlei verschillende soorten,
waaronder natuurlijk de beroemde schilpaddensoep behoort, als
ook de in geenen deele verwerpelijke soep van ossenstaarten. Al deze soepen worden, wel is waar, op de gewone
wijs toebereid, maar zoodanig verkookt, dat men dezelve
hij het gebruik met eene gelijke hoeveelheid water verdun
moet. Men bewaart ze in blikken doozen, van ver -ne
maat.
-schilend
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GILLON En co. doen inzonderheid sterke verzendingen
naar Oostindië. Sedert eenige Schotten Directeuren der 0. I.
Compagnie geworden zijn, heeft de zorg voor hunne landslieden, hetwelk eene vaderlandlievende, de Engelschen zeggen eene schandelijk zelfzuchtige eigenschap der Schotten
is, ontzettende hoeveelheden van dit voortbrengsel naar
Oostindië doen uitvoeren. De Schot is echter niet alleen
met innige genegenheid aan de bergen van zijn vaderland,
maar ook met gezonden eetlust aan zijnen vaderlandschen
kost gehecht. Daar nu de Heeren G I L L o N Schotten zijn,
voldoen zij het best aan den smaak hunner landslieden in
de Oost; en zoo gebeurt het, dat de inrigting eene aanzienlijke menigte Schotsche landssoepen uitvoert; want voorkeus
voor soep is een trek, dien Schotten en DDuitschers met elkander gemeen hebben. Het Gillonsche etablissement heeft,
en wel naar mijn oordeel met regt, den winstgevenden
roem, de Schotsche soepen in de hoogstmogelijke volkomenheid te leveren. Eene soep van schaapskoppen, een hotchpotch en een cocky-luky, , hoe wonderlijk deze namen ook
klinken mogen, zijn, wanneer zij uit GILLON's keukens komen, ware lekkerbeetjes onder de soepen, en de cocky-luky
heeft hierbij nog het voordeel, dat zij het lievelingsgeregt
van Koning JAC OBUS geweest is. (Zie WALTER sCOTT s Fortunes of 1Vigel.) Ik mag te dezer gelegenheid ook niet the
great chieftain of the pudding-race, (den grooten aanvoerder
van het podding -ras) den edelen haggis, (*) vergeten. De
bestanddeelen van dit klassisch geregt zijn klein gehakt
schapengedarmte en lever, voorts niervet, havermeel en
specerij, alles omvat in eene schapenmaag, in en met welke
het gekookt wordt. Daar ß U RN s' gedichten genoeg bekend
zijn, zal men ook begrijpen, waarom de haggis een klassisch geregt genoemd wordt, en wie het den titel van great
chieftain of the pudding - race gegeven heeft. Daarentegen
kan men nog niet weten, (zegt de Schrijver, welke dit berigt geleverd heeft) dat ik, bij het laatste herinneringsfeest
van BURNS' geboortedag te Dumfries, een' haggis heb helpen opeten, die uit de keuken der GILLONS naar Oostindië
en teruggereisd was, en nog zoo voortreffelijk smaakte, dat
'

(*) Kan dit woord ook eene, naar de Engelsehe schrijfwijze, op den klank af veranderde spelling van liet Fransche
hachis zijn?
Mm
BFNGELW. 1842. no. 11.
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eigen haggis, wanneer dezelve niet vóór vijftig jaren
reeds opgegeten, maar op gelijke wijs bewaard geworden
was, wel is waar even frisch, maar zeker niet beter gesmaakt zou hebben.
In twee met de keukens verbondene zijgebouwen houden,
ik weet niet hoeveel, vrouwen zich dag aan dag met de toebereiding der onderscheidene geregten bezig. Eene lange rij
derzelven zag ik pastinaken of witte wortels, roode, gele en
witte rapen en andere moeskruiden verlezen en naar den
eisch klein snijden. Ontzettend groot is het verbruik van
witte en gele rapen, wijl het toeval wil, dat deze in Oost
niet groeijen. Twee vrouwen beklaagde ik van gan--indë
scher harte, ofschoon zij zelve er niet naar uitzagen, alsof
zij beklag verlangden of verdienden; ik gevoelde namelijk
medelijden met haar om harer oogen wille, ter zake der geweldig groote hoopen van uijen, welke zij dien dag te schillen en te snijden hadden; want vleeschsausen met salie en
uijen, om bij gebraden eende- en varkensvleesch te gebruiken, vinden op zee en in de Dost een' sterken aftrek. Vier
manspersonen sneden zoo sierlijk, dat het een vermaak was
om liet aan te zien, uit groote stukken schapen- en rund
alle beenderen en beendertjes los, en verdeelden-vlesch,
vervolgens het vleesch in portiën van twee tot zes pond,
die aan eene op schrandere wijs ingerigte soort van braad
ontelbare menigte, voor hooge, in vollen gloed-spiten,
brandende vuren braadden. Hierop worden deze stukken in
blikken doozen gedaan, en deze tot bijna aan den rand met
saus gevuld. Regt innig kan ik mij voorstellen, welk een
heerlijk lekkerbeetje zulk eene doos voor een klein scheepsgezelschap midden in den Stillen Oceaan of voor eene oflicierstafel in Afghanistan zijn moet, terwijl de regementsmuzijk het heerlijke: Glorious roast-beef of Old England
aanheft. Ook ontbrak het niet aan groote hoeveelheden van
platte sneden vleesch, collops, die tot derzelver bestemming
gereed gemaakt werden. De volledige lijst der geregten,
welke hier toebereid worden, bevat negentig nommers. Al
wist ik voor deze alle verstaanbare namen te vinden, zoo
zou ik mij de terging niet hebben willen aandoen, deze
lijst te vertalen! Wie toch kan, wanneer hij zich in Engeland en Schotland met de landskeuken eenigzins vertrouwd gemaakt heeft, zonder te watertanden neêrschrijven: corned beef, seasoned beef, roasted hare, jugged hare,
BURNS'
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cowheel, potted head, turbot, haddocks, salmon, oysters,
lobsters enz. ? Bij het woord oesters moet ik aanmerken,
dat ik er te Edinburg gegeten heb, die te Calcutta geweest waren, en die voortreffelijk smaakten. Misschien is
het zelfs voor de Berliners iets nieuws, te vernemen, dat
hun Koning zaliger zich regelmatig zoo wel de oesters zelven als oester - soepen, schildpaddensoep, door de Hegren
GILLOR EN co. deed toezenden. Er is in Engeland, onder
den naam van beef- tea, eene tot vaste stof ineengekookte
bouillon bekend, die voor het meest voedende en versterkende gehouden wordt, hetgeen een aan de beterhand zijnde
zieke kan gebruiken. Ook dit vleeschsap wordt in aanzienlijke hoeveelheden in de Gillonsche fabrijk geproduceerd.
Eindelijk mag ik Meg Alerrilies soup niet onaangeroerd laten, een mengelmoes van alle soorten van eetbaar wildbraad, en, zoo al niet strikt genomen juist hetzelfde composituln, waarop de heidin van Derncleugh den van schrik
verstijfden Domfine SAM rso a onthaalde, toch in allen gevalle
iets zeer lekkers.
Op de plaats zijn tien werkwinkels voor dertig blikslagers
en voor tien leerknapen, welke de dooien vervaardigen,
waarin de spijzen verzonden worden. Slechts die, welke
ter verzending van versehen haring dienen, hebben de lang
gedaante eener mout; al de overige zijn rond, en-werpig
derzelver grootte verschilt, van die eener gewone snuifdoos
tot die van eenes duchtigen hoed. Zoodra de dooien gevuld
zijn, worden de deksels er op gesoldeerd; doch nu komt
eerst de hoofdzaak. In elk deksel is een gat van een' of een'
halven duim over het kruis; ook dat wordt naderhand, wel
is waar, met een daarover gelegd stuk blik toegesoldeerd,
en daardoor de doos hermetisch gesloten; maar men heeft de
doos niet tot aan den rand mogen vullen, en dus is er in de
tusschenruimte dampkringslucht gebleven, van welke de ge
hoeveelheid genoeg is, om den geheelen inhoud te-ringste
bederven. Derhalve verstaat het zich van zelf, dat die lucht
er ten volle (of althans zoo veel menschelijk vermogen zulks
vermag) moet uitgetrokken worden; hoe dit geschiedt, is
nu juist het geheim der bewerking. (*)
(*) Het is bekend, dat de gewone wijs van uittrekking
der lucht, door middel der luchtpomp, die vloeistof slechts
verdunt. Meer volkomen wordt een luchtledig gevormd,
Mm 2
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Zoodra de doozen luchtledig en gesloten zijn, worden zij,
tot beveiliging tegen de vochtigheid, (die het ijzer zou aan
misschien doorboren) verlakt. Vervolgens stapelt-doen
even als wijnflesschen, in verwulfde plaatsen op
ze,
men
elkander, en pakt ze, ter verzending, in vaten. Tot het
openen der doozen is nu, wel is waar, elk sterk en puntig
mes toereikend; maar men weet, dat de verwende Engelsehen alles gaarne volkomen naar hun gemak hebben, en
zoo heeft dan ook, om aan deze neiging te voldoen , G I L L o N
een klein lever-knife, een hefboom-mes, uitgevonden, met
hulp van hetwelk die verrigting zonder de geringste moeite
volbragt kan worden, en van dit mes worden gewoonlijk
een of twee stuks gratis bij ieder vat of vaatje gevoegd. Bedenkt men nu, dat niet dan het uitgelezenste vleesch tot
verzending gebezigd wordt, dat beenderen en al wat onedel
is achterwege blijft, en dat elke doos den heeren fabrikanten zelven op de som van anderhalf tot acht groschen te
staan komt, zoo moeten de prijzen van aflevering uiterst
billijk voorkomen. Eer de Heeren G I L L o ft hunne fabrijk
oprigteden, waren de prijzen der Engelsche en Iersche inrigtingen van dien aard zoo hoog, dat alleen weelderige
rijkdom zich de weldaad bewijzen kon, midden op den Oceaan
versch vleesch te eten, of het genoegen kon hébben, in
afgelegene werelddeelen vaderlandsche geregten te nuttigen.
Onze Schotten gingen van den grondregel uit, dat, hoe
billijker de prijzen zijn, bij minst genomen gelijke deugdzaamheid der waar, des te ruimer ook de aftrek is, en dat
de snellere omzetting van het kapitaal in dezelfde verhouding de winst verdubbelt. De juistheid van dezen regel is
ook hier op nieuw gebleken. Beste waar en matige prijs
hebben aan de Tabrijk eenen ontzettenden aftrek en deze
weder aanzienlijke winsten ten gevolge gehad. Aan eenen
eenigen scheepsreeder te Liverpool worden maand voor maand
tusschen de vijf- en tienduizend doozen geleverd, ter waarde
an vijfhonderd it duizend pond sterling, en, naar ik verwanneer eene bevorens zelve van lucht ontdane'stof, in eene
buis gestort, welke aan het eene einde gesloten is, vervolgens bij het omkeeren dier buis, boven zich eene ruimte
daarstelt. Op deze wijs vervaardigt men de barometers; doch
daartoe wordt vereischt, dat de gebruikte stof eene groote
soortelijke zwaarte hebbe, zoo als de kwik.
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neem, heeft de inrigting nog sterkere klanten. Toen da
expeditie van Kapitein Ross naar de Noordpool uitgerust
werd, leverde de inrigting, volgens daartoe aangegaan contract, acht ton of zestienduizend pond vleesch en groenten
en achtduizend doozen niet soepen en sausen. Het overtui
bewijs echter, hoe voortreffelijk hare zaken gaan, is-gendst
misschien, dat dagelijks tusschen de acht- en tienduizend
doozen gevuld worden, en dat desniettemin de fabrijk het
tot nog toe tot geen eigenlijk gezegden voorraad heeft kunnen brengen.

RATUUETOOREELEN AAN DE OOSTZEE.

Door I. G. K 015 L.

l

ie reizigers, welke te Memel hunne kales bestegen hebben, en, na eiken postrid van paarden wisselende, op den
grooten rijweg naar Petersburg de velden der drie Oostzeeprovinciën doorgevlogen zijn, vellen over de natuurlijke gesteldheid dier gewesten meestal een te ongunstig oordeel. Zij
meenen eene woestenij doorreisd te hebben, waar slechts
bosch en zand, struikgewassen en waterpoelen elkander afwisselen. Eindelooze wouden van dennenboomen hebben zij
langs hunnen geheelen weg zien voortloopen. Hier en daar
zagen zij een eenzaam huis als verloren daar staan, en de in
grijze schaapspelzen gehulde bewoners, wier taal zij niet verstaan, slopen hen als nachtuilen voorbij. Het opmerkelijke
leven in het binnenste dier wouden is hun onbekend gebleven; hoeveel beweging, hoeveel vrolijkheid in de huizen
heerscht, weten zij niet, en regts en links van den weg,
op welken zij voortsnellen, ontslippen hun de liefelijkste
natuurtooneelen, omdat zij de slingerpaden niet betreden
hebben, waarop, in 't heilig diep der bosschen, 't aan
landschap zich verbergt." Zij hebben noch den sleu--ming
tel, welke de verborgene deuren dier geheime schatten opent,
noch ook den tijd om dezelve in oogenschouw te nemen,
en, daar versmaden steeds gemakkelijker is dan gegronden
lof toekennen, zoo verheugen zij zieh, wanneer zij slechts
eerst weder te Petersburg aan eene rijkbezette tafel kunnen
zitten, en de onvriendelijke Oostzee - provinciën achter den
rug hebben.
Ontegenzeggelijk is het, dat ILORA en de overige Godheden der natuur den ganschen horen huns overvloeds niet over
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deze oorden hebben uitgestort. Zij hebben aan dezelve hunne
gaven met spaarzame hand toegedeeld. Het landschap is
meestal plat en effen, de plantengroei weinig verscheiden.
Zelfs de menschen zijn in woning en gewaad minder sie
dan elders. Schaars slechts doorvlechten zij-radmine
de werken der wilde Landgoden, der Faunen, water-,
woud- en weidenimfen, met werken der beschaving, tuinen
en vriendelijke woongebouwen. Ja zelfs JUPITER, de hoogdonderende, is hier flaauw en hartstogteloos. Op dof rol
hij de lucht, en slechts in-lendowêrsk tef
nevels en eindelooze regens daalt hij op aarde neder. Desniettemin echter bezit ook dit land zijne bijzondere bekoor
zijne eigenaardige schoonheid. Het komt er slechts-lijkhedn,
op aan, dat wij die ook naar derzelver eigene wijze weten
op te vatten, en ons niet tot de Baltische Idylle wenden,
wanneer wij kort te voren het Zwitsersche Epos bewonderd hebben.
De landen, welke de Letten en hunne naburen, de Esthen,
bewonen, liggen finder den 55sten tot den 60sten graad noorder-breedte, en zulk eene hooge breedtegraad levert in geeneu deele een gunstig vooruitzigt op zachtheid van klimaat.
De winter duurt er zes maanden lang, en is vol van stormen, ijs, sneeuw, en van koude, vriezende dagen. De
zomer is kort en heet; de herfst donker, regenachtig en vuil.
Een jeugdige lentetijd is er naauwelijks; want de Meimaand
is ruw en onaangenaam. De schoone dagen van Maart worden spoedig vergeten bij het kille winterweder, dat er later
weder op volgt, en de maand Junij rijpt snel tot vollen zomer.
Al deze hoedanigheden hebben de Hertogdommen met menige grootere landen, Koning- en Keizerrijken, waarmede
zij onder denzelfden aardgordel liggen, gemeen; maar de
vochtigheid van lucht en grond schijnt hun meer bijzonder
eigen te zijn. Het zij de moerassige gesteldheid des bodems,
of wel eene eigenaardige voorgeschiktheid der lucht zulks
veroorzaakt, dagen, ja weken lang druppelt het hier, zonder dat het tot eene krachtige vochtontlading en energieke
opklaring van den dampkring komt. Het schijnt alsof alles
zich hier karakterloos ondereenmengt, want zelfs de sneeuw
vloeit menigmaal met regen doormengd naar beneden. De
Duitschers hebben voor deze, hier zoo dikwijls voorkomende, chaotische wedergedaante de uitdrukking es schlackert
gevormd.
,
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Gelijk de Oostzee-provinciën, met betrekking tot derzelver bevolking, op de grenzen van het ras der Slaven en der
Germanen liggen, zoo liggen zij ook, met betrekking tot
de luchtsgesteldheid, tusschen de Duitsche en de Russische
wedervormen. Niet zoo scherp, als in Rusland, scheiden
zich de jaargetijden, en niet zoo zacht, als in Duitschland,
zijn de overgangen. Hieruit ontstaat de onbehagelijke wedersgesteldheid der Oostzee - provinciën, waar de Siberische
Boreas nog geene zoo beslissende heerschappij oefent, en
toch evenwel de Oostzee- en de westelijke luchtinvloed noch
in den zomer koelte, noch in den winter warmte aanbrengen. Vandaar, met name, in den winter, wanneer in Rusland alle wateren veilig overkorst zijn en men steenharde
paleizen van ijs kan oprigten, hier te lande dat eeuwige weifelen tusschen dooi en vorst, en wel bijzonder in Koerland
zulk eene gedurige afwisseling van sneeuw en regen en een
onafgebroken klagen over de onbestendigheid der sledebaan.
In de donkere herfstmaanden October en November schijnt
het letterlijk, alsof de zon de aarde vaarwel gezegd heeft,
en alles op het punt is om in den ouden bajert terug te zij
Ondoordringbare wolken overspannen met eentoonig-gen.
floers den hemel, en nacht en dag wisselen naauwelijks merk
elkander af. Wegen en paden verdwijnen dan in een-bar
doorgaand moeras, en bijna alle gezellige omgang houdt op.
Het Baltische menschdom verzinkt in melancholie.
De schoonste natuurverschijnselen zijn hier de heldere zomernachten en de noorderlichten in den winter. Doch van
beide heeft slechts de eenzame beschouwer genot, die alsdan met wellust de wonderbaar verlichte bosschen doorwan
ook de Lette en Esthe, die de Johannes nachten-delt,of
tot op het aanbreken van den dageraad met zingen doorbrengt, en des winters bij den flikkerglans van het noorderlicht over de ijsvlakte der meren zijne slede naar de bruiloftsfeesten zijner bekenden doet snellen.
Poelen.
De groote vochtigheid der lucht en de westewinden, die
zich hier, door den Siberischen oostewind bestreden, van
hunnen waterlast ontladen, hebben den grond des lands tot
een' der natste en drassigste gemaakt, zoodat in zekere jaar
geheel de oppervlakte van denzelve in moeras ver -getijdn
schijnt te zijn. De groote hoeveelheid van mosplan--kerd
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ten, waarmede de aarde bedekt is, houden almede de vochtigheid langen tijd in zich vast, en derhalve treedt men zelfs
aan de helling der heuvels in het natte gras, alsof men in
moergrond stapte. Overigens zijn er blijvende en nimmer
opdroogende poelen allerwegen in menigte, ja bijna alle
weidegronden zijn min of meer dras. Heldere, over kristallen kiezelgrond stroomende beken zijn er in geheel het land
bijna niet, en de kleinere riviertjes zijn meestal moerassig
en derhalve hoogst gevaarlijk. Slechts op weinige punten
vindt men veilige waadplaatsen.
De trappen van verscheidenheid onder de poelen en moerassen zijn ontelbaar. Aan den eenen kant gaan zij over tot
blootelijk vochtige gronden, met water overloopene weilanden, en meren ; aan den anderen vormen zij eigenlijke moeren mospoelen. Menigmaal is in deze de sponsachtige, weeke
mosmassa 20 tot 30 voet diep. De ergste poelen liggen in
ruime rivierdalen en in digte, uitgestrekte bosschen verborgen. Zij bevriezen eerst zeer laat in den strengsten winter;
ja vele blijven bijna altijd onbevroreti. Door het graven van
slooten en grachten is het gelukt, verscheidene derzelve
droog te maken; doch de meeste zijn zoo diep en schijnen
zoo moeijelijk op te droogen, dat zij bezwaarlijk immer aan
den landbouw dienstbaar gemaakt zullen kunnen worden.
Met name leggen de mosmoerassen onoverkomelijke moeijelijkheden aan denzelven in den weg; want, daar de geheele
massa mos als cone spons van water doordrongen is en hetzelve niet loslaat, zoo baten afwateringskanalen hier niet.
Slechts zoo ver de gracht reikt, loopt het water weg; ter
wederzijde blijft het in het mos hangen. Ook kan men op
deze mosmoerassen uiterst bezwaarlijk eene vruchtbare laag
van teelaarde vormen; want de in den grond van het moeras hare wortels hebbende mosplanten drijven met eene onverstikbare kracht nieuwe knoppen en spruiten naar boven,
die al het opgekomen graan of gras weder vernietigen.
De talrijke poelen en de ongemeene vochtigheid van den
grond maken in dit land een aantal eigenaardige wijzen van
akkerbouw noodwendig. De bouwlanden zijn overal met
diepe slooten en greppels doorsneden, die het water verzamelen en lozen. Van den anderen kant is, om het land van
behoorlijke rijwegen te voorzien, vereischt geweest, den
grond derzelven op te hoogen, zoodat bijna al de min of
meer aanmerkelijke wegen eigenlijk dijken zijn. In den
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winter hebben deze dijken het nadeel, dat op dezelve de
sledebaan zich niet zoo gemakkelijk vormt als op den platten
grond, vermits de wind de sneeuw aanhoudend van dezelve
wegwaait. Vandaar de vraag, welke men hier te lande gedurig hoort doen: . Zijn de dijken nog kaal ?" Waarop
men alsdan met zoo veel blijdschap soms het antwoord ontvangt: n Neen , de dijken zijn reeds goed besneeuwd." Ook
hinderen of bemoeijelijken de poelen overal het verkeer en
dwingen in den zomer tot groote omwegen.
Het gezigt van een' grooten, Lijflandschen poel is uiterst
treurig. Op eene lange, wijde uitgestrektheid lands vertoont
zieh niets dan een onvruchtbare, ongenaakbare chaos, op
welken niet dan stijf rietgras, dat niet zijne witte zijden
pluimen in den wind speelt, hooge, leelijke biezen en bloesemlooze mossen gedijen. Hier en daar ontwaart men slechts
een verarmd berkeboompje, kleine, misgroeide pijnboomen,
tusschen welke de betula nana en lage wilgen zich als kreupelhout naauwelijks boven dem grond verheffen, en nu en
dan eene eenzame bloem, die slechts met den verrekijker te
bereiken is. Alles is eene kale, wilde, schrikwekkende wil
bewoond, en eeniglijk-dernis,owatplen
verlevendigd door het gedurige geschreeuw van den kievit,
die in wijde kringen zijn nest omvliegt, als ook van den
slaanden kwartel, die zich in het natte oevergras verbergt.
Er zijn poelen van dezen aard, die meer dan een vierkante
mijl groot zijn, in Lijfland echter meer dan in Koerland, en
in Esthland, hetwelk de droogste der drie provinciën is,
het allerminst.
Waar de grond en bodem der daldiepten vast werd, en
het water zich daarboven rein en helder verzamelde, ontstonden meren, met welke het land overal, doch in Esthland
het minst, bezaaid is. Zelden hebben de oevers dier meren
iets schilderachtigs of romanesks. Gewoonlijk verliezen zich
derzelver boorden in een' lagen moerassigen grond, of in
kaal zand, en zijn rondom met donkere bosschen omschaduwd. Hier en daar vertoont zich aan derzelver zoomen een
eenzaam gelegen landgoed of een Russisch visschersdorp;
want deze meren kweeken eenen overvloed van smakelijke
visschen van allerlei soort, en eenden, ganzen, zwanen en
meeuwen huizen in digte scharen tusschen derzelver riet- en
biesbosschen.
Iets zeer gewoons is op deze plassen het verschijnsel van
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drijvende eilanden. De menigvuldige diepwortelende mos en rietplanten houden den gro2►d als een taaije vilt bijeen,
en derhalve worden niet zelden groote, aldus verbondene
lappen gronds van de oevers losgerukt en met boomen,
struiken en al wat er op groeit door den wind op het meer
heen en weder gedreven. Nu eens maken de bewoners van
den westelijken oever het aangespoelde eiland aan hunnen
wal met touwen vast; dan weder, wanneer een storm het
losgerukt heeft, hechten de bewoners van den oostelijken
het aan den hunnen. Nu eens, wanneer de plantgewassen
te veel water opgezogen hebben, zinkt het eiland naar den
grond, en dan weder, wanneer de verrotting in hetzelve gas
ontwikkelt, rijst het weder naar de oppervlakte en bedekt
zich met een' nieuwen plantengroei.
Meren en moerassen hebben van oudsher in de geschiedenis
des lands eene gewigtige rol gespeeld. Bij gebrek aan bergen, dienden zij als versterkingsmiddelen ter beveiliging en
verdediging des lands. Kasteelen en steden plaatsten zich
niet zelden op eilanden in het midden dier wateren. •Adellijke sloten kozen gewoonlijk den oever van een meer tot
standplaats.
Daar de meren meestal slechts vlakke, ondiepe plassen
zijn, vereenigen de aangrenzende goedbezitters zich menigmaal om een kanaal te doen graven, ten einde daardoor het
water af te tappen, en deelen hierna onderling het drooggemaakte weiland, hetwelk niet zelden van aanmerkelijke
uitgestrektheid is, zelfs al gelukt het slechts, den waterspiegel van het meer'eenige weinige voeten te doen dalen.
De poelen, meren, moerassige drasgronden en de, vooral
in Lijfland (Zandland) menigvuldig voorkomende, geheel
woeste zandstreken en duinen onttrekken vele oorden des
lands gansch en al aan den akkerbouw. Niettemin is het
land, over het geheel genomen, niet onvruchtbaar; integendeel schijnt het bijzonder gunstig te zijn voor de teelt van
menige akkerplant, met name de rogge, de garst, het vlas,
die nergens ter wereld weliger en in grootere volkomenheid
gedijen dan hier. Die vruchtbaarheid neemt echter af,
naarmate men van het zuiden noordwaarts optrekt. In het
zuidelijke Litthauwen, het tarweland, schijnt het toppunt
van vruchtbaarheid gevonden te worden, het bezinksel der
vetste aardkorst, welke zelfs zonder bemesting bruikbaar
koren levert. Reeds de Koerunder ziet met nijd op zijne
,
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Litthausche buren, doch wordt op zijne beurt door de noordelijker liggende Lijflanders wegens zijnen vruchtbaren grond
benijd, en de Esthlanders zijn, over het geheel genomen,
schaarscher dan al de overigen bedeeld. De vervolkomening
van den akkerbouw staat echter in omgekeerde rede tot deze
verhooging van vruchtbaarheid. In Lijfland is hij op den
hoogsten trap, en de Koerlanders prijzen hunne noordelijke
buren wegens derzelver ijverige pogingen in dit opzigt. Op
liet onordelijke landbedrijf der zuidelijke Litthauwers zien zij
met verachting neder.
Woudstrelcen en Bosschen.
Niets kan een denkbeeld geven van het gezigt der wildernissen in de hooge pijn- en sparrewouden van Lijf- en Koer land. Wel is waar heeft het geweldig verbruik van hout,
hetwelk sedert eeuwen in de fornuizen der branderijen, der
badhuizen, bij het bouwen van huizen en omtuiningen met
verkwistende hand gebezigd wordt, reeds vele wouden gedund, en hier en daar hoort men reeds klagten, dat de natuur niet snel genoeg weder voortbrengt, hetgeen de mensch
in onbedachte haast verspilt 5 ); doch -van den anderen kant
zijn er ook nog wel hier en daar wouden, even oud als de
wereld, en zoo digt en wild, dat zij voor geen menschenvoet toegankelijk zijn, en dat alleen het vliegende eekhorentje of de klauterende losch er in voort kan komen. Er
is -gebrek aan kanalen en voor de hontvlotterij geschikte rivieren, met welker hulp men van het binnenste zulker bosschen partij trekken en met den rijkdom der eene plek de
armoede der andere te hulp zou kunnen komen. Torenhooge
pijn- en sparreboomen rijzen hier in tallooze scharen ten hemel. Menige goedbezitters hebben in hunne bosschen groenende masten genoeg, om geheel de Britsche vloot daarmede
te voorzien, en zouden schatten, grooter dan die van Koning
c n o E s u s , kunnen verzamelen, ware het hun slechts mogelijk, geheel het woud, ontworteld en behakt, met den slag
eener tooverroede op de regte markt te verplaatsen. Bij den
tegenwoordigen toestand van hun woudbedrijf echter zijn
(

(*) Reeds KELCH, die zijne Lijflandsche Historie in het
jaar 1695 heeft uitgegeven, spreekt van het vernielen der
bosschen, als van een sedert lang daar te lande bemerkt en
betreurd verschijnsel.
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zij, te midden van hunnen overvloed, zoo arm, dat zij met
hun brandhout spaarzaam, ja zelfs karig moeten te werkgaan.
Onze Duitsche Schrijvers over boschbestuur en houtvesterij
tellen in' hunne werken, daar waar zij van het beschermen
der wouden spreken, duizenderlei dingen op, die voor het
geboomte schadelijk zijn, en welke men moet trachten weg
te nemen of te voorkomen. Men behoort de boomen, zeggen
zij, met takken en bladeren tevens te vellen, omdat een
nog van zijn loof voorziene boom zachter nederkomt dan een
daarvan ontbloote, en derhalve deels niet zoo splijt en splintert als deze, deels ook niet zoo veel jonge planten onder
zijnen val verbrijzelt. Des winters mag men de boomen niet
bij te hevige koude vellen, vermits in zulk een weder die
jonge planten minder buigzaam zijn en wegens die brosheid
onder de drukking eener zwaarte ligter breken. Muizen,
konijnen, hazen, reeën en herten moet men zoo veel mogelijk uitroeijen, omdat zij het jonge plantsoen beschadigen.
Kor- en berkhoenders, ook de duiven, zijn inzonderheid
voor de boomen nadeelig, en men moet ze dus almede trachten te verdelgen. Tegen honderderlei houtknagende insekten
weet men bij ons duizenderlei middelen. Drassig heideland,
mos, biezen en rietgras moeten almede niet geduld worden,
omdat zij den boomen het voedsel onttrekken, dat nu in
ijdele halmen oprijst, daar het zich in digte houtstof had
kunnen veranderen. De koude vooral is den bosschen nadeelig, omdat zij den plantengroei stremt. Niet minder is
zulks de hitte, zoo wel voor het zaad als voor het reeds opgeschoten plantsoen. Derhalve behoort men de houtvellingen, met achtgeving op beide, naar gelang der omstandigheden, nu eens in de eene, dan in eene andere rigting te
doen plaats hebben. Tot bescherming tegen de winden, van
welke vooral het naaldhout veel te lijden heeft, moet men
de bosschen van hoogstammig pijn- of vuchtenhout overal
met zoomen of mantels van voorgeplant loofhout omgeven,
en ook op verscheidene plaatsen zoodanige zoomen of beveiligingsstroomen door het naaldhout laten loopen. Ten einde
de verwoestingen, door sneeuwlast te weeg gebragt , te voorkomen, wordt aangeraden, de boomen verder uit elkander
te planten, doch niet al te ver, omdat enkel staande boomen weder meer blootgesteld zijn aan rijp, ijzel enz. Derhalve moet men hierin den juisten middelweg weten te treffen. Ook moet men de jongere plantsoenen, die voor sneeuw-
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schade meer blootstaan, minder, de oudere daarentegen,
voor welke dezelve meer te vreezen is, digter gesloten houden. Vóór alle dingen mag men geene moerassen in de bosschen gedoogen, want zij doen den grond verzuren. Ook
verwekt het staande water in deszelfs nabijheid door zijne
uitwaseming koude, hetwelk menigmaal te weeg brengt,
dat jonge boten en scheuten bevriezen. Ook stroomend
water is niet goed, omdat het door ijsgang, wegspoeling
van grond en zelfs van hout, overdekking met zanden stee
lang aanhoudende overstrooming de bosschen bescha--ne
digt. Derhalve moet men de wondbeken zorgvuldig met
wilgen omzoomen, de schadelijke bogten der rivieren doorsteken, en over het algemeen zorgen, dat de vereischte afwatering niet belemmerd zij. — Zoo luiden de voorschriften
onzer boschkundigen.
Beschouwt men nu den toestand, waarin zich de Koer
en, even als deze, ook de naburige-landsche,Lijf
Poolsche en Russische bosschen bevinden, zoo moeten de
meeste als ware AU G 1 A S - stallen voorkomen , om welke tot
den geregelden staat van een verstandig aangelegd en bestuurd bosch te brengen H ZR CU L E,s zelf nog eeuwen lang
te werken zou hebben.
Juist de vogelsoorten, die aan het geboomte de meeste
schade doen, wilde duiven, berk- en korhoenders nestelen
er het meest, ja zij worden er zelfs tot nadeel der bosschen aangekweekt. Hazen, reeën, elandsdieren en andere
vijanden der jonge pas ontsprotene boompjes zijn insgelijks
genoeg voorhanden, zonder dat men zich beijvert, dezelve
in naam der Dryaden te verdelgen. De gretige, vanboom
en slingerplanten, mossen en lichens-voedslnkruip
omhangen en omstrikken hier in het noorden eiken tak der
oude boomen, en onttrekken hun de sappen, terwijl de
jonge boompjes moeite hebben, om van tusschen de digte
biezen, varenstengels en rietgrashalmen naar boven te
dringen.
Zoo nijpend de koude hier des winters is zoo drukkend
is er des zomers de hitte. Terwijl derhalve gedurende het
eerste jaargetijde, welks ruwheid niemand zich beijvert op
eenigerlei wijs voor het arme geboomte te verzachten, de
boomen zes maanden lang in hunnen groei gestuit zijn, en
terwijl het jonge plantsoen, dat men door geen over hetzelve gespreid rijs, noch ook door het aankweeken van be-
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schuttende gewassen poogt te dekken, in geheele partijen
bevriest en wegsterft, verstikt en vergaat des zomers alles
onder eene ondragelijke, door niets afgekoelde hitte, en geheele wouden worden alsdan niet zelden de prooi der vlammen.
De winden zijn waarlijk in deze oorden niet zwakker dan
bij ons, en toch heeft men geenerlei voorzorgen tegen derzelver geweld genomen. Somwijlen woeden zij allervreeselijkst onder de digte legerbenden dier bopmen, en werpen den
eenen hemelhoogen den over den anderen. Niet minder wild
gnat de sneeuw in deze bosschen te werk. Menigmaal pakt
zij zich in dikke lagen op de takken der boomen, en drukt
jong en oud onder hare zwaarte tegen den grond, zonder
dat de hand des menschen het overladen geboomte te hulp
komt. Rijp en ijzel zijn dikwerf nog sneller in het werk
der vernieling. De weêrstoestand, waardoor zij gevormd
worden, is nergens gewoner dan in deze vochtige en koude
nevellanden, In eenen enkelen nacht zet zich menigmaal
zoo veel ijzel aan, dat boomen en takken met een pantser
van dikke ijskristallen omkorst, en zelfs de kleinste twijgjes
en draadjes zich als in glas gehuld vertoonen. Hoe prachtig
en tooverachtig zich zulk een verglaasd bosch voor dengene
mag voordoen, die alleen het schilderachtige zoekt, zoo
treurig en akelig is dan voor den woudbezorger het gezigt
der onder den ijslast bezwijkende en wegscheurende boomen
en takken. Duizenden van jonge spruitjes worden daardoor
voor geheel hpn leven, tot kreupelen gemaakt, en honderden
der oude boomen van hunne takken beroofd, als waren zij
met bijlen gehakt.
Niet beter, of liever het allerergst, is het met de bewatering van den grond gelegen. Overal verzuurt en bederft
de aarde in poelen en moerassen. Ook brengen deze, door
hunne uitwaseming, in de bosschen eene gedurige koude te
weeg, bij welke de jonge loten menigwerf doodvriezen en
de boomen overal in hunnen groei vertraagd worden. In de
bosschen heerscht, ten gevolge van dezen toestand, de winter menigmaal nog in volle kracht, wanneer daarbuiten de
lente reeds lang in allerlei voortbrengselen hare werkingskracht heeft doen gevoelen. Geen mensch telt de kleine en
groote boomstammen, niemand berekent de ontzettende hoeveelheden hout, welke hier door de, wild de bosschen doorbruisende rivieren, door overstrooming en ijsgang verloren gaan.

(Het vervolg en slot hierna.)
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VERHAAL VAN DE SCHIPBREUK, DZ GEVANGENSCHAP EN BET LIJDEN
VAN TWEE AMERIHAANSCHE MATROZEN.

(Vervolg en slot van bl. 507.)

Den 27 October 1832 gingen wij onder zeil; wij hadden de
boot, die ons na de schipbreuk had gered, zoogoedmogelijk
gekalefaterd, en bedienden ons van dezelve benevens de
praauw. Wij kwamen overeen, dat drie van ons op liet
eiland zouden blijven, en dat drie inlanders, twee opperhoofden en een van gewonen rang ons zouden vergezellen,
om toe te zien, dat het gesloten verdrag getrouwelijk werd
nagekomen. Uit vrees, dat de bewoners van het andere gedeelte van het eiland op ons af zouden komen en ons vertrek zouden beletten, gingen wij des nachts onder zeil. Weldra bemerkten wij, dat de boot zooveel water maakte, dat
het dwaasheid zou geweest zijn er ons verder van te bedienen, en wij keerden terstond terug. Onze onverwachte terugkomst ergerde de eilanders zeer; maar wij hielden vol,
dat de zee te bouwen in zulk een gebrekkig vaartuig niets
anders was, dan ons blootstellen aan eenen gewissen dood.
Zij stemden eindelijk toe, om ons te helpen in het beter
herstellen van onze boot, en ons toe te laten daartoe ons
verblijf te verlengen, tot dat wij onze toebereidselen geheel
-

zouden hebben gemaakt.
Een en ander hield ons omstreeks eene maand op; en wij
zeiden daarop andermaal de plaats vaarwel, waar wij zoo
lang tegen onzen wil hadden moeten vertoeven. Intusschen
moeten wij erkennen, dat de ruwe welwillendheid der eilanders tegen hunne gebreken zoozeer had opgewogen, dat wij
bij het afscheid een gevoel van spijt niet konden onderdrukken, en eenigermate gebogen gingen onder de talrijke weldaden, die wij van hen hadden ontvangen. Zij hadden ons
beschouwd en behandeld als wezens van eenehoogere orde,
en ons gedrag had hun eerbied en een bijna onbegrensd vertrouwen ingeboezemd. Niets bewees dat meer, dan de partij,
welke drie hunner kozen, toen zij zich vrijwillig aan ons
overgaven. Zeven van ons benevens de drie eilanders scheepten zich in de praauw in. Onze kapitein, RoLLINS, RnTE
en ik, wij gaven de voorkeur aan de boot. Een groot aantal der eilanders vergezelde ons gedurende den eersten dag
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van onze reis; tegen den avond, toen het ons gelukt was
ons van de koraalriffen te verwijderen, verlieten zij ons,
en wij zetteden onzen togt voort.
Wij waren nog niet verre verwijderd, of wij hadden reden, om berouw te gevoelen, dat wij de gevaarlijke poging
hadden gewaagd, om deze wateren te bevaren met scheepjes,
zoo weinig geschikt voor ons oogmerk. Wij werden overvallen door een' geweldigen storm met regen; de wind huilde
met geweld, en de golven dreigden ieder oogenblik ons te
verzwelgen. Op eens, o schrik! raakte het roer van de
praauw, dat slechts gebrekkig was aangehangen, los, en
gedurende eenige oogenblikken scheen de ondergang van
allen, die in dit vaartuig waren, onvermijdelijk. Met groote
moeite gelukte het ons, des morgens het roer weder te herstellen, en men kon de reis voortzetten. In den loop van
den dag raakte het roer andermaal onklaar; wij konden het
thans met minder moeite dan de vorige maal met touwen
vasthechten. Hoe gelukkig voor ons, indien dit onheil het
ergste ware geweest, wat ons trof! Vervolgens stortte onze
mast neder, en gedurende het overige van den nacht dreven
wij op de genade van wind en golven. Intusschen begon de
praauw te lekken, en het was onmogelijk, haar zoo spoedig
ledig te scheppen, als het water er inliep. In dezen nood
draalden wij geen oogenblik, om de geheele lading naar het
eene einde van de praauw over te brengen; wij verscheurden onze oudste kleederen, en stopten die in de spleet , waardoor het lek verholpen werd. In dezen treurigen toestand
voeren wij voort tot aan den vijfden dag sedert ons vertrek;
en toen, op het oogenblik, waarop de zon onderging, deed
eene plotselinge windvlaag, die tot eene verkeerde manoeuvre
aanleiding gaf, de praauw omslaan. Gelukkig verdronk geen
der manschappen; vier bereikten zwemmende onze boot; de
drie anderen bleven den ganschen nacht, zich vasthoudende
aan het vaartuig, drijven. Wij hadden groote moeite, om
onze boot bij het naderen van de praauw voor stooten te bewaren. Het regende intusschen onophoudelijk; nooit hadden
Wij zulk eenen vreeselijken nacht doorgebragt. Den volgenden morgen deden wij ons best, om de praauw weder te doen
keeren; eene vruchtelooze poging, waarvan wij genoodzaakt
waren af te zien. Men haalde er nog eenige kokosnoten uit,
en als laatste toevlugt werden allen in de boot opgenomen.
Wij reddeden ook nog het kompas, en betreurden minder het
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verlies van het vaartuig, dan de onrust, vermocijenissen en
kwellingen, die liet ons had veroorzaakt.
Weldra overvielen ons nieuwe rampen. Bijna al ónze Ie
waren bij het omslaan ván de praauw verloren-vensmidl
geraakt, en wij hadden nog slechts eene kleine hoeveelheid
waters. Wij oordeelden derhalve best, al de levensmiddelen
onder elkander te verdeelen. Ieder ontving vier kokosnoten, en eenige nog overschietende stukken werden gelijkelijk
verdeeld. Rondom ons zagen wij niets, dan eenige zeevogels. Zoo ging het ons negen dagen en negen nachten; ons
eenig vooruitzigt was van honger te sterven; dat zou het
waarschijnlijk einde van ons lijden zijn. Wij waren op het
punt, om ons in eenen toestand van de uiterste wanhoop ter
neder te leggen ; toen wij tot onze onuitsprekelijke vreugde
land ontdekten, omstreeks tien mijlen van ons verwijderd.
Wij verdubbelden onze pogingen, zooveel wij konden, om
het te bereiken. Toen wij zes mijlen hadden afgelegd, zagen wij eene vloot van achttien praanwen, die ons naderde.
Eerst kwamen de kleinste praauwen naderbij, om te herkennen, wie wij waren. Het voorkomen der eilanders wekte
onze verwondering en onzen afkeer. Even als diegenen,
welke wij verlaten hadden, waren zij geheel naakt, en, gelijk wij later ondervonden, veel ruwer en wreeder. Weldra
waren de groote praauwen bij ons, en terstond begonnen de
eilanders ons te mishandelen. Zij vielen ons met beestachtige
woestheid aan, ons met hunne knodsen uit onze boot drijvende, terwijl zij tevens de vreeselijkste gebaren maakten en
als vleeschelijke duivels brulden. Zij wierpen zich op onze
boot, vernielden haar in een oogenblik, en bragten de stukken in hunne praauwen over. Intusschen zwommen wij van
het eene vaartuig naar het andere, hen met teekenen smeekende ons niet te dooden, maar ons toe te laten ons bij hen
in te schepen. Lang weigerden zij ons deze gunst, en sloegen ons nieêdoogenloos, zoo dikwijls wij het een of het ander
vastgrepen, om ons voor verdrinken te bewaren.
Nadat zij onze boot hadden vernield, en ons eenigen tijd
in twijfel hadden gelaten omtrent hun welbehagen te onzen
opzigte, stonden zij ons toe in hunne praauwen te klimmen,
maar het was om ons tot roeijen te dwingen, ten einde het
eiland te bereiken. Zij beroofden ons van alle onze kleederen, zoodra wij bij hen waren. De lezer kan zich een denk
maken van onze ellende in dezen toestand, onder eenen-beld
Nit
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brandenden hemel, wanneer ik hem zeg, dat vóor den nacht
onze schouders met groote blaren waren bedekt, door aldus
aan de lucht te zijn blootgesteld.
liet eiland naderende, ontdekten wij geene woningen;
maar nadat wij eene landtong waren omgevaren, zagen wij
bij het strand eene reeks van kleine en slecht gebouwde
hutten. Wij werden gedwongen, om uit de praauwen in
zee te springen en naar het strand te waden. Inmiddels was
de oever bezet met vrouwen en kinderen, die de lucht van
een vreeselijk geschreeuw en gehuil deden weêrgalmen;
hunne gebaren en de geweldige verdraaijingen van hun lig
geleken naar de ongeregelde bewegingen van de woe--cham
dendste krankzinnigen. De ontvangst, die ons aan den wal
wachtte, was niet aangenamer, dan die, welke men ons op
zee had doen ondervinden. Aan de behandeling denkende,
die wij van de vrouwen hadden ondervonden op het eiland,
hetwelk wij nu hadden verlaten, hoopten wij, dat zij, bij
wie wij thans kwamen, ons de blijken van haar mededoogen
zouden schenken; maar in dit punt bedrogen wij ons jammerlijk; zij waren., zoo mogelijk, nog wreeder, dan de
mannen. Wij werden weldra van elkander gescheiden en
her- en derwaarts gesleurd, terwijl onze heeren en meesters
met elkander twistten, wiens eigendom wij zouden worden.
Doch het schijnt mij niet ongepast, hier de plaats te beschrijven, waar ons ongelukkig noodlot ons geworpen had.
Onmogelijk ware het, een juist denkbeeld, te geven van de
ruwheid, domheid, armoede en den trap van zedelijke laagheid dezer eilanders; dit moet ons niet verwonderen, daar
zij geheel afgescheiden zijn van het overige menschdom, beroofd van alle aangenaamheden des levens, en ontbloot van
alle middelen en gelegenheden, om hunnen toestand te verbeteren.
Wij bevonden ons op het kleine stukje lands, dat de inboorlingen Tobi noemen, en de zeelieden het eiland van
Lord North, gelegen tusschen den derden en vierden graad
noorderbreedte en op 1310 20' oosterlengte. Het is ook bekend onder den naam 1Vevil - eiland en Johnstone - eiland.
Tot nu toe heeft men beweerd, dat het onbewoond was,
hetgeen niet te verwonderen is, daar de inboorlingen ons
hebben verzekerd, dat geen blanke het ooit had bezocht.
Intusschen schijnt men uit de stukken ijzer, die deze lieden
bezaten, en uit andere omstandigheden te mogen opmaken,
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dat zij gemeenschap gehad hadden met Spanjaarden en Por
Somtijds droegen zij een' grooten hoed, dien zij-tugezn.
nu eens chappo, dan weder sombrèro noemden; namen, blijkbaar ontleend van het Portugesche chapeo of het Fransche
chapeau en van het Spaansche sombrèro, die dezelfde beteekenis hebben.
Even als vele andere eilanden van den grooten oceaan, is
dit eiland omringd met een koraalrif, van een achtste tot
een halve mijl breed; maar aan gene zijde van die riffen
doet alles vermoeden, dat men geen grond kan peilen, daar
het water er even blaauw is als in het midden van de zee,
en de grootste schepen op vele plaatsen tot minder dan een
vierde van eene mijl de kust kunnen naderen. Het eiland
verheft zich zoo weinig boven de oppervlakte der zee, dat
de golven dikwerf tot ver in het binnenland loopen. liet
heeft eene lengte van drie vierde mijl en eene breedte van
eene halve mijl. Er waren drie dorpen, op het strand ge
wier vereenigde bevolking drie- of vierhonderd-bouwd,en
zielen telde, ten tijde, dat wij daar werden gebragt; maar
dit getal is vóór ons vertrek door hongersnood en ziekte veel
verminderd.
De eilanders zijn in eenen staat van volslagene woestheid
en onbeschaafdheid. De eenige kleeding der mannen bestaat
in een' gordel, gemaakt uit boomschors; het eene einde
hangt van achteren, het andere is van voren opgenomen en
vastgehecht. De vrouwen, als zij huwbaar zijn geworden,
dragen een voorschoot, vervaardigd uit de bladeren van den
karrémang, die zij splijten, en waarvan zij de stukken vlechten. Dit voorschoot loopt van de heupen tot aan de knieën.
Sommigen versieren hare polzen met ringen, of uit witte
schelpen, of uit schildpad gemaakt. Hare ooren zijn altijd
-doorboord ; zij steken in liet gat een opgerold blad, en ver
haren hals met eene keten, uit stukken van kokos -siern
uit kleine witte schelpen bestaande, hier kim ge--note
noemd. De kinderen loopen geheel naakt. De kleur dezer
eilanders is licht gekoperd, minder donker, dan die van de
Maleijers of van de bewoners der Pelew - eilanden; naar dezen gelijken zij echter zeer, door de breedte van hun gelaat, de uitstekende wangbeenderen en den platten neus.
Zij maken hunne tanden niet zwart, door het een of ander
te kaanwen; die tanden zijn zoo sterk, dat zij daarmede in
een oogenblik eene kokosnoot van den bist weten te ontdoen.
Nn 2
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De kokosnoot maakt hun voornaamste voedsel uit. Som
vangen zij visch. Evenwel gedurende ons verblijf onder-tijds
hen bedroeg dit slechts eene kleine hoeveelheid. Hunne
vischhaken, van schildpad gemaakt, kunnen hun slechts van
weinig dienst zijn, en zij wilden zich van de onze niet bedienen, vóór dat zij ze gloeijend hadden gemaakt en van gedaante veranderd, waardoor zij ongeschikt werden om den
visch vast te houden. Dit deden zij, zeiden zij, omdat Y A RRIs (God) toornig zou worden op hen, zoo zij onze- vischhaken gebruikten, zonder ze op hunne wijze te hebben toebereid. Somtijds hebben zij het geluk eene schildpad te vangen; gedurende ons verblijf vinggn zij er slechts vijf; ik
moet er bijvoegen, dat zij dit dier als een geheiligd dier
beschouwen. Zij verbouwen in kleine hoeveelheid eene
plant, wier wortelen worden gegeten; doch zoo lang wij
onder hen waren, mislukte de oogst. Dat zijn de geringe
middelen . van hun bestaan, die hen meestal voor den hon
maar niet voor hongersnood bewaren. Wanneer-gerdo,
een hunner uit gebrek aan genoegzaam voedsel begint te
verzwakken, zoodat zijn dood zeker schijnt, verdrijven zij
hem wreedaardig uit hun midden en laten hem in eenzaamheid van honger sterven.
Hunne Godsdienst is zoodanig, als men van zulk een ruw
volk kan verwachten. Eene hut, vijftig voet lang en dertig
breed, is de plaats der aanbidding. In het midden hangt
eene soort van altaar, en zij vooronderstellen, dat hun God
daar nederdaalt, om met den priester te spreken. Beelden,
die naauwelijks eene gedaante hebben, en die op onderscheidene plaatsen zijn ter nedergesteld, schijnen de Godheid te
moeten voorstellen, die, naar hunne meening, even als de
mensch, luimig en wraakgierig is. Gedurende ons verblijf
schreven zij aan zijn misnoegen de geringe opbrengst van
hunne brood- en kokosboomen toe en het mislulkken van
hunne visscherij. Hunne godsdienstige gebruiken zijn zon
priester begint met rondom het altaar te loo--derling.D
pen, en neemt er eene mat van af, die hij op den grond
uitspreidt. Hij gaat daarop zitten, en heft een geschreeuw
aan, onder het nemen van allerlei houdingen en het maken
van vreemde gebaren, om de Godheid op het altaar te lokken. Van tijd tot tijd zingt de vergadering, maar houdt
terstond op, zoodra de priester begint. Naast het altaar staat
altijd eene groote schaal en zes kokosnoten. Als de aanroe-
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ping is geëindigd, worden vier noten stukgebroken en in de
schaal uitgestort; de twee andere blijven uitsluitend bewaard
voor het gebruik van den priester, die ook TA REIS genoemd
wordt. Zoodra de noten gebroken zijn, begint een uit de
vergadering te schreeuwen, werpt zich midden in den tempel, grijpt de schaal, drinkt de kokosmelk op, en werpt
gewoonlijk ook een goed deel daarvan op den grond. Ver
worden de twaalf beelden daarmede ook een weinig-volgens
besproeid, en het overige wordt door de priesters opgegeten.
Daarmede eindigt de plegtigheid, en men geeft zich vervolgens aan feestvreugde over, wat meer en beter bevalt..
Gedurende ons verblijf op het eiland werden er verscheidene schokken van aardbeving gevoeld. De eilanders toonden zich daarbij zeer verschrikt, beletteden hunne kinderen
om een woord te spreken, en zeiden onder elkander: Zébi
too YARRIS, Tobi yet-tali men. (YARRIS komt, Tobi zal ver
worden.) Zij hebben ook groote vrees voor donder-zwolgen
en bliksem ; dan zeggen zij : Y A sass ti - fri. (YARRIS spreekt.)
Lene eklips woonden wij bij hen niet bij, en weten dus niet,
hoe zij daaronder wezen zouden.
Hunne krijgswapenen zijn speren en knodsen; pijl en boog
bezitten zij niet. Hunne lansen zijn van kokosnotenhout ; zij
wapenen ze aan de punt met rijen van haaijentanden, en,
daar zij zeer zwaar en tien tot twintig voet lang zijn, mogen
het vreeselijke wapenen worden genoemd.
Hunne praauwen zijn met veel moeite uit boomstammen
uitgehouwen, die de zee aan het strand spoelt; want op het
eiland zijn geene boomen, groot genoeg tot zulk een gebruik. Deze praauwen zijn zeer gebrekkig gemaakt; om ze
voor omslaan te bewaren, voorziet men ze van balanceerstokken, even als op de Pelew - eilanden.
Gelijk andere wilde volken, berekenen zij den tijd naar
de manen; andere tijdvakken heb ik hen nooit hooren aan
behalve wanneer zij van twee of drie dagen spraken.-duien,
Zij zijn trotsch op hun hoofdhaar en dragen daarvoor veel
zorg, wasschen en reinigen het bijna dagelijks. Zij verwen
liet niet, gelijk men van andere eilanders verhaalt; zij bestrijken liet slechts met het sap, dat zij uit de kokosnootpit
persen, waardoor het glinsterend wordt. Het hangt hun
dikwijls tot beneden dc heupen. Hunne wijze van groeten
bestaat daarin, dat zij elkander in de armen vallen en hunne
neuzen tegen elkander wrijven. Muzijkinstrumenten hebben
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wij bij hen niet gezien. Bij zekere gelegenheden lieten zij
eene soort van zang hooren, waarvan wij niets begrepen.
Wat hunne namen betreft, het is mij niet mogelijk geweest,
om te ontdekken, of zij iets hadden, dat naar eenen geslachtsnaam geleek; zij hebben slechts éénen naam, naar
het schijnt; ik heb ook niet kunnen te weten komen, of
die naam iets beteekende, gelijk die van de Noord -Amerikaansche Indianen. Hoe vreemd die namen klinken, kan
blijken uit die van de familie, bij welke ik woonde. De
vader heette P A RA11B0U A11, de moeder NAu KIT; de oudste
zoon B A II O U O U R T I M A R, de beide dochters X A B A O U' o E T en
nOBAIIROU'UK, de jongste zoon otJAu'RERo. De kinderen
noemen de ouders bij hunnen naam. De ouders behandelen
hen op eenen voet van gelijkheid en zeer zachtzinnig, hen
nimmer straffende, dan wanneer zij te veel ongeduld toonen
om eten te krijgen.
Een uitvoerig verhaal van al, wat ons gebeurde bij deze
wilden, zou den lezer slechts bedroeven, of ten hoogste
toonen, wat een mensch kan verduren. Ik zal mij dus bijna
enkel bepalen bij het verhaal van het lijden van éénen dag,
er bij opmerkende, dat wij twee jaren lang onophoudelijk
dezelfde ontberingen ondervonden en op dezelfde barbaar
wijze werden behandeld.
-sche
Deze eilanders zijn lafhartig en slaafsch , maar daarbij barbaarsch en wreed; de vrouwen overtreffen in woestheid en
wreedheid de mannen nog zoo zeer, dat wij het dikwijls aan
het medelijden der laatsten verschuldigd waren, dat wij niet
door deze furiën werden gedood.
Wij waren op den 6 December I832 genomen en naar Tobi
gebragt, en bijna twee maanden later, op den 3 Februarij
1833, verlieten twee onzer het eiland. In vergelijking van
den overigen tijd onzer gevangenschap, waren tot op dat
oogenblik onze ontberingen en ons lijden minder hard geweest; maar nooit ontvingen wij genoeg voedsel, om onzen
honger te stillen; de kruimels, die van eene gewone tafel
afvallen, zouden voor ons eene weelde zijn geweest; de zwijnen in Noord - Amerika worden beter gevoed, dan wij wer
-den,
zelfs in onze gelukkigste dagen op Tobi.
Op den dag, waarvan ik spreek, werd er een schip gezien
op eenigen afstand; de eilanders kwamen terstond bijeen,
en maakten zich gereed, om naar boord te gaan, ten einde
ijzer en andere voorwerpen van groote waarde voor hen te
'
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verkrijgen. De hoop daalde nog eens in ons harte neder,
en natuurlijk hadden wij groot verlangen, om het eiland te
verlaten. Toen dus de praauwen te water waren gebragt,
poogden wij ons mede in te schepen; maar onze woeste
meesters traden tusschenbeiden, en verhinderden ons door
bedreigingen en slagen om ons plan te volvoeren. Verscheidenen van ons werden vreeselijk geslagen, en op twee na
werden wij allen teruggehouden. Deze beiden, onze kapitein en een der matrozen, ontsnapten. Wij hoopten, dat
zij middel zouden vinden om ook ons te bevrijden. Het schip
bleef nog drie uren in het gezigt, en naderde eens digt genoeg, om de manschap te kunnen onderscheiden; maar men
verbeelde zich onze ontsteltenis, toen wij het schip de reis
zagen voortzetten! Al onze hoop verkeerde op eens in wanhoop; wij schreiden als kinderen.
Bij hunne terugkomst van liet schip bragten de eilanders
eene kleine hoeveelheid ijzer en eenige voorwerpen van
weinig waarde mede. Zij waren weinig tevreden over datgene, wat zij ontvangen hadden, en zeer uit hun humeur.
Be verdeeling van deze zaken veroorzaakte vele moeijelijkheden en twisten, die verscheidene dagen duurden. Wij,
arme vreemdelingen, ofschoon geheel onschuldig, leden het
meeste. De eilanders deden ons boeten voor het gedrag van
hen, die vertrokken waren, en koelden aan ons hunne drift
en boosaardigheid. Zij deden ons begrijpen, dat ons lot nu
bepaald was, en dat wij hen nimmer zouden verlaten. Wij
waren dus bestemd om slagtofers te worden van de wreed
dezer barbaren ! Helaas, voor de meesten onzer was-heid
dit maar al te waar. Ik, met nog een ander, wij waren
bestemd, om onze medgezellen een voor een te zien sterven;
zij bezweken onder den gedurig meer drukkenden last, en
stierven of van gebrek of onder de slagen der eilanders.
Gewoonlijk werden wij tegen het opgaan der zon uit onzen
dikwijls afgebroken sluimer opgewekt en gedwongen om te
gaan werken; wij werden gewoonlijk gebruikt voor den
bouw van het korei, de plant, waarover ik vroeger heb gesproken. Men laat dezen eetbaren wortel groeijen op bedden, die toebereid zijn, door het zand uit te graven en het
door teelaarde te vervangen. Alles moest met de hand bewerkt worden, en wij moesten uren lang in de vochtige
aarde blijven zitten en den grond met onze vingers omwerken. Somtijds moesten wij ons van deze taak kwijten tot
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aan den middag, zonder iets te nuttigen, en het gebeurde
zelfs, dat men ons niets gaf vóór het einde van den dag.
Het meeste, wat men ons te gelijk toedeelde, was een klein
stukje van de pit eener kokosnoot, naauwelijks een mondvol; en zoo wij door vermoeijenis of uit andere oorzaken
traag in het werken waren, dan onthield men ons nog ons
rantsoen.
Uit dit eenvoudig en opregt verhaal ziet men, dat onze
toestand over het geheel ellendig genoeg was; eene ongelukkige omstandigheid maakte hem nog rampzaliger. Omstreeks vier maanden na onze komst op het onvruchtbare
eiland ontroofde een geweldige storm de ongelukkige bewoners bijna van alle middelen van bestaan. De wind velde
verscheidene der schoonste kokosboomen en beschadigde
grootelijks de vruchten. van die, welke waren blijven staan.
Daarenboven werden de lagere velden, waar de eilanders de
koreï bouwden, bijna geheel met zand bedekt, en de hon
dreigde ons met al zijne ijselijkheden. De eilanders-gersnod
schreven dit ongeluk toe aan den toorn van hunnen God,
en namen hunne toevlugt tot die middelen, welke zij het
geschiktste oordeelden, om hem te verzoenen. Onze rampen
werden er niet weinig door vergroot; wij werden niet alleen
tot nog meerdere ontberingen veroordeeld, maar ook ge
schoon naauwelijks in staat om ons van de eene-dwonge,
plaats naar de andere te slepen, om te arbeiden aan het herstellen van de geleden schade. Maanden lang werden wij
gebruikt, om op onze schouders en in onze armen stukken
koraalrots aan te voeren, ten einde eene soort van wal te
maken, die de golven moesten beletten om de boomen weg
te spoelen. Deze taak, wanneer men bedenkt, dat wij naakt
•waren, blootgesteld aan de brandende zon, was te zwaar
voor ons. Ons vleesch, of, om juister te spreken, onze
huid, want het vleesch was verdwenen, was somtijds zoodanig verscheurd door de scherpe rotspunten, en zoo geblakerd door de zon, dat wij naauwelijks naar menschen
geleken.
Eene nieuwe beproeving wachtte ons. De eilanders begrepen, dat wij getatoeeerd moesten worden, en wij waren
genoodzaakt, ons aan deze pijnlijke bewerking te onderwerpen. Onze tegenstribbelingen, onze gebeden baatten niet;
de wilden waren onverbiddelijk. Ik zal beschrijven, hoe zij
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daarbij te werk gingen, opdat de lezer zich een denkbeeld
moge maken van hetgene wij leden.
Vooreerst strekten zij ons op den grond uit en hielden ons
daar vast; met een' puntigen stok teekenden zij vervolgens
de figuren, die onze huid moesten worden ingedrukt; vervolgens werd die huid gestoken met een werktuig, gemaakt
uit scherpe vischgraten, in het klein gelijkende naar een
timmermansbeitel, maar getand. Dit werktuig werd op een
duim aftands van het vel gehouden, en door middel van een
stuk hout zoodanig daarin geslagen, dat het met iederen
slag terugsprong. Op deze wijze werden onze armen en onze
borst behandeld, en vervolgens werd de inkt uit het sap
eener plant, sarvan geheeten, op de steken gelegd. Be bewerking veroorzaakte zulk eene ontsteking over ons lig
dat slechts een gedeelte. te gelijk kon worden vol -cham,
zwelling verminderde, werd een ander-voerd;nza
deel van de bewerking ondernomen, tot dat onze ligehamen
bedekt waren met dit vreemde sieraad. Het heeft goed gevat; want tot op dezen dag zijn die figuren nog even duidelijk, als toen zij werden gemaakt, en wij zullen de teekenen
tot aan ons graf dragen. Be eilanders wilden dezelfde operatie op ons aangezigt in het werk stellen; maar daartegen
verzettedèn wij ons met geweld, en zeiden, dat wij liever
wilden sterven, dan daarin toestemmen. De oudsten waren
het sterkst getatoueerd ; de jongsten het minst. Behalve dat
zij ons tatoueerden, dwongen zij ons, om ons de haren uit
te trekken over ons geheele ligehaam, gelijk ook den haard,
hetgeen zeer pijnlijk was, en telkens groeide hij dikker en
digter weder aan.
Zeventien dagen na het vertrek van den kapitein werd er
onder den wind een zeil gezien; maar de eilanders deden
geene pogingen, om er aan boord te gaan. Vijf maanden
later was er op nieuw een schip in het gezigt, dat drie dagen in de nabijheid van het eiland bleef. Een oogenblik
konden wij de manschappen aati boord zien ; maar men bewaakte ons streng, en met geen der praauwen konden wij
ontkomen. Het bleek, dat wij tot eene levenslange slavernij
waren veroordeeld. De dood scheen eene weldaad voor ons
te moeten zijn, en sommigen onzer zagen hem met blijdschap
naderen, hoe verschrikkelijk hij ook mogt zijn.
Omstreeks een jaar na onze komst was een onzer, sELD0
geheeten, in zulk eenen staat van uitputting, dat wij alle
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hoop op zijn herstel verloren. Hij geleek een geraamte, en
was eindelijk zoo geheel door den honger uitgeput, dat hij
niet meer kon gaan, ja zich eindelijk niet meer van de
eene plaats naar de andere kon slepen. De onmenschen
plaatsten hem toen in eene oude praauw, en lieten die in
zee drijven. Mijn hart bloedt nog, wanneer ik aan zijne
laatste magtelooze blikken denk. Ik moet hierbij opmerken, dat de eilanders alleen de lijken van kleine kinderen
begraven; die der volwassenen worden in eene praauw aan
de golven overgegeven.
Weldra bezweek een tweede onzer makkers. Hij werd
door de eilanders van een klein misdrijf beschuldigd; zij
brag ten hem ter dood met hunne knodsen, en gingen daarbij
op de wreedste wijze te werk. Ik bevond mij op dat oogenblik op eenigen afstand van de plaats, waar hij gedood werd.
Mijn meester was afwezig; eenig geweld hoorende van den
kant, waar dit moordtooneel plaats had, liep ik in die rigting, om te zien, wat er gebeurde. Toen ik aan het strand
kwam, zag ik een' troep inboorlingen, die naar de plaats
snelden, waar ik was, en het mishandelde lijk van mijnen
makker voortsleepten. Een hunner naderde mij van achteren en velde mij met zijn knolls ter aarde. Zoo goed ik kon,
weerde ik de slagen af, die zij mij wilden toebrengen, en,
al mijne krachten verzamelende, liep ik, zoo snel ik kon,
naar de hut van mijnen meester. Hij was nog niet terug;
maar gelukkig kwam er op dit oogenblik een grijsaard
voorbij, die mij vroeger eenige belangstelling betoond had;
den man, die mij vervolgde, aangrijpende, hield hij hem
staande. Ik ontsnapte, snelde in de hut, en bereikte door
eene opening eene ruimte onder het dak. Ik bedekte het
gat met: eene oude kist; maar weldra hadden zij dit beletsel
weggeschoven, en een hunner greep mij aan. Op dat oogenblik kwam mijn meester met eenigen van zijne vrienden en
redde mij uit de handen mijner vijanden. Intusschen was
mijn medgezel NIITE en de overigen bij den Tahbou, de
plaats der vereeniging, waar de vrouwen zich voor deze
enkele maal hulpvaardig voor de vreemdelingen betoonden ;
zij verborgen ze achter matten, en bewaakten ze daar, tot
dat de woede der eilanders eenigzins bedaard was.
Wij verloren vervolgens een der opperhoofden van het
eiland Pelew, die met ons gekomen was; hij bezweek van
gebrek, en werd naar gewoonte in eene praauw aan de gol-
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ven overgegeven. Eenigen tijd later werd een zijner landgenooten betrapt, terwijl hij zonder verlof kokosnoten nam.
Men bond hem de handen op den rug, en wierp hem in
eene praauw, die men in zee stuwde; op deze wijze worden de misdaden gestraft.
Een jaar en zeven maanden na onze gevangenneming
stierven er weder eenigen onzer lotgenooten, zoodat alleen
NUTE en ik benevens KOSAK, het andere opperhoofd uit
Pelew, overbleven. Wij waren gemeenzaam geworden met
de gedachte des doods, dien wij als den eenigen eindpaal
van ons lijden beschouwden. De welwillende zorg der Voor
rekte ons leven, en gaf ons kracht, om ons lij--zienghd
den te verduren. Dikwijls waren wij zoo verzwakt, dat het
ons onmogelijk was te gaan, en dat wij ons op onze handen
en voeten voortsleepten, om eene plaats te bereiken, waar
wij ons in de schaduw van een boschje konden uitstrekken,
ten einde uit te rusten. Doch hoezeer werd deze weinige
verligting nog vergald door de muskieten, die ons in grooten getale aanvielen! Onze groote magerheid was oorzaak,
dat de beenderen door het vel heenstaken, als wij ons ne
Nadat wij getatoueerd waren, bleven de deelen-dervlijn.
van ons ligchaam, die deze bewerking hadden ondergaan,
langen tijd etterende wonden, die ons vreeselijk deden lijden. K 0 B A K was voor ons als een broeder; hoe gaarne
zouden wij hem hebben gered! Maar toen wij hem voor
het , laatst zagen, leefde hij ter naauwernood meer, en is
zeker spoedig bezweken.
In het begin van den herfst van 1834 waren wij zoo ver
ziekelijk, en zoo zwak, dat wij zelfs geene-magerd,zo
pogingen konden doen, om eenigen arbeid-te verrigten. Wij
hadden toen eene genoegzame kennis van de taal des lands
verkregen, om ze vrij vlug te spreken, en zeiden aan onze
meesters, dat onze ellendige toestand ons verhinderde, om
iets te doen; dat wij weldra zouden bezwijken, indien zij
ons niet van allen arbeid vrijlieten, en dat zij, als wij bezweken, geen voordeel van ons konden hebben, terwijl zij,
zoo wij bleven leven en aan boord van een schip konden
komen, rijkelijk zouden worden beloond. Met groote moeite
verkregen wij de belofte, dat zij ons op het eerste schip,
dat het eiland naderde, zouden laten vertrekken. Maar te
gelijker tijd verklaarden zij, dat zij, zoo wij ophielden te
werken, ook zouden ophouden, ons het kleine rantsoen ko-
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kosnoot te geven, dat ons mede tot onderhoud had moeten
dienen. Wij onderwierpen ons daaraan en wachtten den
dood af. Wij sleepten ons van het eene einde des eilands
tot aan het andere, van bladeren levende en van tijd tot tijd
bij de eilanders een stuk kokosnoot bedelende. Dit duurde
bijna twee maanden, toen de tijding, dat er een schip in
het gezigt was, onze bezwijkende krachten nog eens deed
herleven.
Het gelukte ons in de praauwen te komen, en de Brittannia, kapitein SHORT, te bereiken. De eilanders ontvingen van den kapitein, wat deze dacht, dat hun aangenaam
zou kunnen wezen. Onze vreugde was onbeschrijfelijk, toen
wij ons weder onder beschaafde menschen bevonden, en onze
dankbaarheid omtrent den Engelsehen kapitein en zijne onderhoorigen, die ons met de grootste menschlievendheid behandelden, is vurig en groot. De Brittannia stevende naar
Canton, van waar wij op het schipM7orrison naarlVew-York,
terugkeerden.
Van de tweeëntwintig koppen, die de manschap van den
Mentor uitmaakten, hebben slechts vier hun vaderland te
mijn lotgenoot m U T E en ik , en de kapitein met-rugezin,
den matroos, die vroeger ontsnapt waren.
Ik kan dit verhaal niet eindigen, zonder mijnen innigen
dank jegens de Voorzienigheid uit te drukken, die ons te
midden van zoo vele beproevingen heeft staande gehouden
en ons aan de onzen heeft teruggeschonken!

DE POINTS D'ALENCON.

Onder de regering Van

LO DE W SJK XIV leefde in liet zuiden van Frankrijk een zeer rijk Edelman, die op zekeren
tijd besloot in het huwelijk te treden. Zijne bruid was eene
schoone en brave jonge juffer uit Bretagne. L o D E w IJ K XIV
onderteekende zelf het huwelijkscontrakt, en eene maand
lang sprak men ten hove van niets anders dan van de prachtige bruidsgeschenken, welke de Hertogin VAN L. bekomen
had, maar vooral van een stuk kant, hetwelk de Hertog
voor meer dan honderdduizend kroonen te Venetië gekocht
moest hebben, liet gedurig ophalen hiervan verdroot C o LB ER T, die daarop eene Memorie aan den Koning, inleverde,
bij welke hij aandrong, het kantwerken ook in Frankrijk
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in te voeren. De Koning, om de waarheid van het gerucht
te onderzoeken, deed den Hertog zelven bij hem ontbieden,
en vernam werkelijk, dat hij de kanten voor zijne bruid met
400,000 livres betaald had. Dit besliste; de Koning keurde
COLBERT S voorslag goed. Er werden dertig kantwerksters
uit Venetië ontboden en tweehonderd Vlaamsche 'meisjes onder haar opzigt gesteld, om in hare kunst onderwezen te
worden. Men plaatste leermeesteressen en leerlingen in een
klooster van Norinandije ; en weldra was CO LB ER T in staat
den Koning proeven van de verkregene bekwaamheid dezer
laatsten voor te leggen : het waren de sedert zoo beroemde
points d'Alencon. Deze soort van kant kwam binnen kort,
aan het hof en in de stad, algemeen in de mode; zij ver
Venetiaansche, en staat nog heden, gelijk men-dronge
weet, bij onze dames in geene geringe achting.
'

I'S SeH REGE N.

O

ver den vischregen, die in den nacht van den 29 op
den 30 Junij 1841, bij eenen hevigen donderstorm, op het
goed van den Heer vAN HOLTZENDORFF-JAGow in de Uc•ker9nark gevallen is, en van welken de dagbladen in der
tijd slechts kortelijk melding gemaakt hadden, heeft de
Pruissische Staatszeitung van den 10 Augustus nader en uit
volgende bezigt medegedeeld, hetwelk in de-voeright
Maatschappij der natuuronderzoekende Vrienden te Berlin,
den 10 Augustus, door den Directeur Professor AUGUST,
gegeven was: » Reeds tegen- den avond trok in het westen
van het dorp Jagow een onweder zaam, hetwelk, na eenige
weifelende bewegingen naar het noorden, eindelijk in de
rigting uit het west- noordwesten kwam opzetten, bijna een
uur in het zenit vertoefde en tegen 9 ure weder afdreef.
Hierop zag men het nog slechts ver in het westen bliksemen; tegen 11 ure werd ook donder hoorbaar; de regen
had opgehouden. Plotseling viel er ten 2 ure 's nachts (30
Junij) een hevige slagregen, die anderhalf uur lang zoo geweldig aanhield, dat het dorp op eene wijs overstroomd
werd, welke zich de oudste inwoners niet herinneren kunnen. Den 30 Junij bragten veehoeders in hunne hoeden
eene menigte kleine visschen naar huis, om er hunne eenden mede te voederen. Zij hadden dezelve op de schnaps-
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weide, en wel op de hoogste heuvels, in de aldaar door
den regen gevulde grondholten verzameld, en verhaalden,
dat den geheelen dag door meer dan zestig ooijevaars, als
ook eene ontelbare menigte kraaijen en andere vogels, zich
er aan visschen zat gegeten hadden, en dat desniettemin in
de regenplassen nog zeer vele levende visschen te vinden
waren. Be goedsheer, die dit eerst den 1 Julij te weten
kwam, kon zich niet vóór den 2den, op de plaats waar het
gebeurd was, van de waarheid der opgaaf overtuigen. Doch
ook toen nog vond hij op de aangewezene plaatsen vele vis schen, waarvan de grootste vijf duim lang en die meerendeels als broedsel van inlandsche soorten te herkennen waren. Be kleine poelen en plassen, waarin zij vrolijk rondzwommen, waren, op het hooggelegen braakland, blijkbaar
eerst door den hierboven vernielden stortregen ontstaan, en
hadden volstrekt geene gemeenschap met eenig vischwater.
be uitgestrektheid der ruimte, in welke men deze visschen
vond, was ruim 200 schreden lang en 50 breed, en had hare
lengtestrekking in de rigting, waarin het onweder over het
dorp getrokken was. De door den Heer v A N H o LT ZEN n o R F F
gedane nasporingen stelden het buiten allen twijfel, dat de
bedoelde, vissehen door de lucht naar die plaats gebragt
moesten zijn. Opmerkelijk is het, dat de waterhoos, welke
hen in hare dwarreling medegevoerd moet hebben, geene
sporen van door wervelwind veroorzaakte verwoesting heeft
achtergelaten, ja dat zelfs gedurende dien nacht geen wind
van eenig aanbelang bespeurd geworden is, maar dat de regen regtstandig naar beneden viel. In het dorp zelf en op
alle overige overstroomde plaatsen, die met weidebeken en
door deze met nabij of verder af gelegene vijvers en meren
zamenhingen, was geen spoor van zulke visschen te vinden.
De door genoemden Heer tevens met dit berigt ingezondene
visschen behooren tot soorten, die in onze binnenmeren gewoon zijn, zoo als de snoek, baars, voren, enz., gelijk een
aanwezig lid van het Genootschap, de lieer Dr. T R o s C H E L ,
die dezelve naauwkeurig onderzocht had, aan de vergadering
verklaarde."

DE VIERSCHAAR DER WOLVEN.

Zekere abdij, in het hart van Auvergne gelegen, (dus ver-

haalt een geloofwaardig ooggetuige) werd gewoonlijk, zoodra
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er diepe sneeuw gevallen was, door wolven als 't ware belegerd. Eenen winter in het bijzonder had het getal dier
roofdieren zoozeer de overhand genomen, dat de proost des
kloosters verscheidene jagers uit de nabuurschap smeekte,
zich toch tot bevrijding der landstreek van die plaag te willen vereenigen. Tien of twaalf moedige jagtliefhebbers begaven zich diensvolgens naar de abdij ; maar de ongemeen
diepe sneeuw veroorloofde geene wolfsjagt. Des avonds van
hunne aankomst verkondigde een vreeselijk gehuil liet naderen der wolven; zij kwamen zelfs in grooter getal dan anders, omdat de reuk van een gestorven paard, hetwelk op
het voorplein der abdij buiten den stal lag, hen aanlokte.
Door honger gedreven, 'waagden zij zich tot aan de muren
van het plein. Een ervaren jager ontwierp nu een welberaamd plan, tot welks uitvoering men onverwijld overging.
Hij beval de ijzeren slagdeuren van het plein wagenwijd open
te laten staan, maar aan elk derzelven een sterk touw te
hechten, zoodanig ingerigt, dat zij op den, eersten wenk
toegetrokken konden worden. Aan al zijne makkers, met
buksen en jagtroers wèl gewapend, wees hij hij daartoe gepaste vensters hunne posten aan. De kaarsen werden uit
diepste stilte heerschte. Nadat ongeveer drie-gedan
vierde uurs verloopen waren, verscheen een geweldig groote
wolf aan de poort; met de uiterste omzigtigheid sloop hij
nader, berook het op de plaats liggende paard, en ging
toen, gedurig achteromziende, weder heen. Spoedig echter
keerde hij terug, verzeld door nog tweeëntwintig andere
wólven, die met gretige haast het plein binnenrenden. Oogenblikkelijk vielen allen op den hun zoo welkomen buit aan;
doch ook nu sloegen eensklaps de deuren toe, en van alle
kanten vielen snaphaanschoten. Vol schrik stuift de hoop
uit elkander, wil vlugten, en zoekt overal vergeefs naar
eenen uitgang. Dien niet vindende, vormen de verbitterde
wolven terstond eenen kring, en spannen letterlijk Bene
soort van vierschaar; na een oogenblik van beraad, werpen
allen zich te gelijk op den ouden wolf, die hen er gebragt
had, en verscheurden dien ongelukkigen gids. Toen dit
strafvonnis voltrokken was, lieten zij zich, zonder verdere
poging tot vlugt of wederstand, tot den laatsten toe, doodschieten.

EEN DRIETAL DIEREN -AIVECDOTEIP.

T

wee echtelieden in de provincie Rijiz-Ilessen werden wegens het stelen van een paar ganzen voor de correctionele
policie gebragt en ook werkelijk deswege tot gevangenisstraf
veroordeeld. Uit de regtsverhandelingen bleek, dat het eerste spoor tot ontdekking der dieven — wie zou het gelooven ? — door een mannetjes-gans geleverd was. Binnen den
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tijd van drie dagen, namelijk, was hij van zijne beide gezellinnen beroofd geworden. Het verlies der eerste verdroeg
hij met blijkbare treurigheid, maar gelaten; doch, toen ook
de tweede van zijne zijde weggerukt werd', brak zijn ganzenhart in luid geklag uit. Zijne gebieders over leven en
dood verstonden weldra de treurklanken van het verlaten
dier en sloegen het gade. Jammerend verliet het de plaats
van zijn verblijf, en, door innerlijk gevoel of scherpe zinnen
geleid, posteerde het zich voor het huis, waar zijne trouwe
wederhelft den wreeden dood der halsomdraaijing van de
moorddadige hand des diefs had moeten ondergaan. Hier
verhief de arme gans op nieuw een zoo geweldig klaaggeschrei, dat men eindelijk zijne bedoeling giste, nasporing
deed, en als corpus delicti de om het leven gebragte gans
ontdekte, waarna de Policie niet veel moeite had om de
Wie zou nu wel durven twijfelen,
schuldigen te treffen.
dat de ganzen in onze dagen de redders van het Kapitool in
schranderheid evenaren, ja misschien overtreffen?
--

Een kalkoensche, een gewone huishaan en een faizant werden op de plaats der zelfde landhoeve bij elkander gehouden.
Na eenigen tijd zond men den kalkoen naar eene andere boerderij. Kort daarop viel er tusschen den huishaan en den
faizant een twist voor; de haan behield de overhand en de
faizant verdween. Doch weinige dagen daarna verscheen hij
weder, en wel verzeld door den kalkoen: de twee bondgenooten vielen te zaiuen den ongelukkigen haan op het lijf en
beten hem dood.
-

Een eekhoorn zat in een' notenboom. Iemand, die het
diertje gadesloeg, zag, hoe het de noten in beide zijne
klaauwtjes tegen elkander afwoog, om uit het gewigt te oor
welke goed waren: die, welke het te ligt bevond,-deln,
liet het vallen, en hield dit zoo lang vol, tot dat er een
hoopje noten aan den voet des booms bijeenlag. Dit onderzocht men naderhand; en zie, het bestond geheel en al uit
doove noten.

ZELFVERMINKIaG.

H

oe hoog muzikale waanzin kan stijgen, welke zonderling
dolle verkeerdheden in de kunst voorkomen, en welke gevolgen het spel van LISZT en meesters van zijne soort onder
de liefhebbers kan te weeg brengen, hiervan mag de vol
getuigen, voor welker letterlijke waar--gendmli
heid het Duitsche dagblad de Humorist zegt te kunnen instaan. Een jonge klavieronderwijzer heeft, kort nadat hij
L I sz T gehoord had, zich de tusschenhuid tusschen al zijne
vingers opgespouwen, om de gedrogtelijke moderne akkoorden te kunnen overspannen en grijpen.

M ENG E L W E R ]K.
REDEVOERING BIJ HET VERSLAG EN DE PRIJSUITDEELING IN
DE MAATSCHAPPIJ Felix

Meritis,

ONDER VOORZITTING

VAN HET DEPARTEMENT TEEnENIZUNDE, OP DEN

27

JANUARIJ

1841 GEHOUDEN,

DOOR

Mr. JERONIMO DE VRIES,

Lid van Verdiensten der Maatschapp ij.
Hooggeachte Toehoorders en Toehoorderessen!
wat mij bewogen heeft gehoor te ver
W ilt gij weten,
het vereerend aanzoek van Bestuurders dezer

aan
-len
Maatschappij, om bij deze gelegenheid het woord te voeren,
en tevens mijn onderwerp kennen? Ik meld het u gaarne,
en terstond, in weinige woorden.
Het is nu twee jaren geleden, dat ik, in eene andere
afdeeling dezer Maatschappij, eene Redevoering hield: Over
het Nationale of eigenaardige in onze Dichtkunst. Ik kon
toen niet afzijn, daarbij hare tweelingzuster, de Schilderkunst,
met een enkel woord , in vergelijking te brengen. De
grondslagen in ons nationaal karakter liggende, en de geschiedenis van het Zusterpaar, met den invloed van onzen
tijd, waren, zeide ik, dezelfde. De stof eener Redevoering
in dit Departement, aan de Schilder- en Teekenkunst gewijd, bij het doen van het Verslag wegens eene Prijsuitloving
en bij het uitreiken der Prijzen, lag dus'als voor de hand,
om het toen ter loops aangemerkte wat meer uit te werken, toe te passen, en om alzoo te spreken, gelijk ik het
thans waag te doeii: Over het Nationale of eigenaardige
in onze Schilder- en Teekenkunst, in verhouding van
onzen tijd, met die waarschuwingen, welke, naar min
oordeel in den tegenwoordigen t ijd en stand der zake
0o
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noodig zin. Daarom was mij de vereerende aanvrage,
om bij deze gelegenheid te spreken , — ik beken het gaarne , — eenigzins welkom. Ik meende toch, — welligt
dwaalde ik, — door ondervinding geleerd, en van kennis der
zaak niet geheel ten dezen ontbloot, aan het eigenlijke en
groote doel dezer bijeenkomst, Verslag en Uitreiking, vol doende , tevens iets nuttigs en ter waarschuwing te kunnen
voordragen, op die losse, ongedwongene, vrijmoedige,
ik zou bijna zeggen, gewaagde wijze, welke de inschikkelijkheid van meer kundigen mij wel vroeger ten goede
hield, en ook thans, hoop ik, ten goede houden zal. Dit
zij inzonderheid bij u het geval , Toehoorderessen ! Bij
eene vroegere gelegenheid als deze alhier, sprak ik, om
iets meer behagelijks en doeltreffends voor Vrouwen bij te
dragen, over de vermaarde MARIA VAN REicERsnERGEN.
De kundige en kunstkeurige Heeren van dien tijd merkten
aan, dat ik meer voor en over de Vrouwen, dan over de
Kunst en de Kunstenaars had gesproken. De aanmerking was
juist, en ik heb , toegevende destijds aan de eer der tegenwoordigheid van zoo vele Vrouwen, zeker u al te zeer te
wille en dus te beleefd willen zijn; ik vrees , dat het nu
juist het omgekeerde zijn zal, en dat gij zult oordeelen,
dat ik al te bepaald en te zeer overeenkomstig het doel
en oogmerk van deze bijeenkomst, over Kunst, Kunstzaken
en Kunstenaars gesproken zal hebben; maar uw fijn gevoel
voor kunst, uw smaak , aanleg, het gelukkig slagen van
sommigen uwer in de Schilder- of Teekenkunst , — zoo te
regt als alle andere Deugden en Kunsten door Vrouwenbeelden voorgesteld, — zijn verre van vreemd ten deze, en, in
allen gevalle , zal uwe bekende goedheid en inschikkelijkheid, naar uwen zachten en goeden geest, het min voegzame gaarne verschoonen, overeenkomstig uwen geduldigen
en lijdzamen aard , met zooveel innerlijke vastheid en wezenlijke verhevenheid, gelijk onze nationale kunst zelve,
verbonden.
Ik zeide dan, Toehoorders, dat de grondslagen van deze
en mijne vroegere Verhandeling dezelfde waren, dat zij la.
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gen in onze Geschisdenis en in ons Nationaal Karakter.
Slaan wij eerst een' vlugtigen blik op de Geschiedenis.
De Geschiedenis der Dicht- en Schilderkunst is één.
De opkomst en bloei der Dicht- en Schilderkunst is die
der opkomst en bloei des Lands. Vóór het einde der zes
eeuw, vóór de vestiging van het Gemeenebest, was-tiend
er geene verhef&ng. De Rederijkers, met hunne blazoenen
en kamerspelen, kwamen in den voortogt. Vijf Burgemeesteren, acht Schepenen en vele Leden van den acht
Raad waren in hun midden. Daarna, van het-baren
Spaansche juk verlost, werd de vrije Landaard ontvonkt
tot eenen te voren ongekenden ijver en warmte. Iets toe
te brengen tot vestiging en roem van den nieuwen staat,
eerst, door de wapenen, daarna door letter- en kunstverdiensten, was aller doel. Het getal van Staatsmannen ,
Zeehelden, Veldoversten, Geleerden, stond met dat van
Dichters en Schilders, in de zeventiende eeuw, wel in
zekere gelijke verhouding, maar de Schilders wonnen het
van allen. Hoe spaarzaam de Natuur ook zij in uitstekende
gaven van zeldzame kunstvermogens; omstreeks het midden der zeventiende Eeuw, leefden op éénen tijd omtrent
honderd, die zich als Schilders beroemd hebben gemaakt.
Eerzucht is de prikkel tot vordering. De Schilders wilden niet achterlijk zijn, en zij overtroffen hunne mededingers, om een eigen zelfstandig volk te vormen. Wat
MAURITS en FREDERIK HENDRIK te velde, TROMP en DE
RUITER ter zee, JAN DE WITT in de raadzaal, DE GROOT
in het boekvertrek vermogten , vermogt v o N DEL met zijne
dichtpen, REMBRANDT met zijn penseel. De gulden eeuw
van onzen Staat was dáár. Tegen het einde der zeventiende eeuw ziet men verflaauwing, mindere verheffing, meer
vreemden invloed, bijzonder van Franschen. Vanhier gebrek aan oorspronkelijkheid en veerkracht, meer Dichtscholen, meer praal van Schilderkunst. Men sprak, men
drukte , men redeneerde meer over de Kunst , men had
meer gezelschappen , voorschriften en handleidingen , maar
minder wezenlijke Aanmoedigers , Dichters en Schildere.
Het dierlijk leven van al het geschapene wordt door geOo 2
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eiurige prikkeling gaande gehouden: die prikkeling begon
op te houden ; de opwinding , de krachtige uiteenzetting
van de springveder der onderlinge roemzucht hield op;
die veer werd meer en meer ontspannen ; de lust om groot
te maken was voorbij ; cultuur,, luxe , genot traden in de
plaats; de ontwikkelingsleeftijd, de bloei van den Staat
was met dien der Dicht- en Schilderkunst voorbij; men
teerde op voorvaderlijken roem; men verloor eindelijk den
moed bij het beschouwen en herdenken van de meester
vaderen. De regte smaak, het juiste gevoel-stukendr
voor het ware, eenvoudige, schoone, nationale, ontbrak;
men zocht naar vreemden opschik en blanketsel, naar het
zinnebeeldige en afgetrokkene. De Zaligmaker en de Kruisberg, met Apollo en den Parnas, werden om- en door
elkander gehaald, de schelle trompet werd gestoken, de
rommelende trom geslagen. flard geluid, harde -kleuren en
tegenstellingen kregen de overhand. Op dien hoogdravenden, min nationalen, meer Franschen toon, op die
valsche verheffing volgde, als altijd, nederploffing. De
uitersten naderen elkander gemakkelijk. Na den tijd van zwier,
na dien van overlading, dat is , na dien van krul- , kopen lofwerk , volgde stilstand of platheid. De drie eerste
vierdedeelen der achttiende Eeuw hebben geenen Dichter
als VONDEL, geenen Schilder als REMBRANDT, POTTER,
DOU, VAN DER HELST, DU JARDIN, VAN DE VELDE of
dergelijken, opgeleverd. Na BAxHUYzEN heeft men genoegzaam VAN H U Y s v M alleen. Hij •teekende en schilderde
niet alleen dood wild, vruchten en bloemen, nog in hooge
waarde, maar ook Arcadische landschappen, thans wei
geacht. Eerst het goudlederen behangsel , waarop-nig
de zwaarmoedige geest van den rijkdom te lezen stond;
daarna , het behangsel - schilderen drong de meesterlijke
schilderstukken van vroegere dagen van den wand, die veelal
ten lande uitgevoerd werden. Pegasus reed op een egaal
drafje. Pictura vestigde haren troon, dat is, zat achter
de toonbank , in een behangselschilders - winkel , en had
vrij wat nering.
Na het midden der achttiende eeuw tot en in onzen
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tijd, kregen Dicht- en Schilderkunst allengs nieuwen was
dom ; maar,, evenmin als voor de Grieken de Eeuw van
PERICLES , voor de Romeinen die van AUGUSTUS ,
voor de Italianen die der MEDCISSEN herrees, zoo ook
herrees voor de Nederlanden die van FREDERIK HENDRIK
niet. Eerst Dicht- , daarna Schilderkunst kregen later
op nieuw eenigen luister : zij werden beter geëerd en beter
beoefend: zij kregen weder meer zelfstandigheid. De spanfling, de woeling der tijden gaven der Kunsten weder eene
eigene nationale uiteenzetting , werking en verheffing; waarin
wij ons nog verheugen, wier uitwerksels en voortbrengsels u allen te bekend zijn, om ze bier u mede te deelen.
Letten wij nu op ons Nationale Karakter, in toepassing op
onze Schilder- en Teekenschool en onzen Tijd ; het groote
doel onzer zamenkomst intusschen niet vergetende en als
daarin vlechtende.
De oorspronkelijke kenmerken van ons Nationaal Karakter zijn, zoo als wij bij vorige gelegenheid te kennen gaven,
kalmte, ernst, bedaardheid, naauwkeurigheid, geduld,
vlijt, onvermoeide werkzaamheid, leerzaamheid, vasthou
dendheid , huisselijkheid, liefde tot waarheid, zedelijkheid,
vaderlandsliefde , zucht tot vrijheid , godsdienstzin, en
dit alles vereenigd met, en verhoogd door een innerlijk
fijn gevoel en een gezond oordeel. Met deze, onmiskenbaar goede hoedanigheden vereenigen zich echter gebreken,
en eene der voornaamste, — volgens getuigenis van alle,
zelfs onze eigene meest geachte en met den landaard hoogst
ingenomene Schrijvers, eenen HooFT, slMoN sTIjL enveie andere, — is een bijzondere lust tot navolging, of liever, tot overneming van vreemden, bijzonder van Franschen. Wij streven naar beschaving. Zij vormt zich door
mededeeling , omgang, keus en overneming. Wij zijn
zelve juist niet steeds de voorkomendste jegens vreemdelingen, maar wij zien en leeren toch gaarne iets van hen.
Wij houden van oefening en vergelijking. Wij ontspannen
ons gaarne. Vertooning van lossen zwier en bevalligheid
behagen ons, al zijn wij zelve van nature wat ernstig en
wijsgeerig gestemd. Wij zijn goedhartig en inschikkelijk.
-
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Vandaar bij ons eene te ver getrokkene bewondering van
vreemden, en de zucht om hen na te volgen; iets, geheel
strijdig anders met ons karakter van vasthoudendheid.
» Een Duitscher ," geeft STIJL, Wien wij hier volgen, in
zijne Vergeldking der Gemeenebesten te kennen, (ik laat
het gezegde voor zijne rekening), »kan ons doen gelooven ,
dat hij tien of twaalf kunsten te gelijk verstaat. Men zegt,
dat er Hollanders zijn, die zich een' tand of twee doen
uitbreken, om den Engelschen tongval volkomen magtig
te worden. Maar den Franschman, naar wien wij het minst
van allen gelijken, kiezen wij bovenal tot meester. Hij
regeert ons onbepaald; onze kleeding, onze manieren,
onzen smaak."
Vrijheid, huisselijkheid, waarheidzin, eenvoud, naauwkeurigheid, fijn gevoel, onvermoeide nasporing, werk
vasthoudendheid en juistheid, — wie miskent ze-zamheid,
ook als grondtrekken onzer Schilder- en Teekenschool?
Wie roemt niet het geduld, de onvermoeide arbeidzaamheid, de gehechtheid van ieder aan het ééns gekozen vak
of de ééns gekozene soort, de correcte teekening, de ware
opvolging van licht en schaduw,, de natuurlijke mengeling
en harmonie der kleuren ? Welk eene verscheidenheid en
welk eene overeenstemming in onzë beroemdste Meesters!
D o u was leerling van REMBRANDT; de kundige proeft in
hem allezins den meester, en echter hoe geheel anders is
hij in keus, bewerking en voorstelling. POTTER, ADRIAAN
VAN DE VELDE,, BERGREM, CUYP, KAREL DU JARDIN,
wouwERMAN, allen beest- enlands4hap-schilders, —hoe
verschillen zij onderling, en hoe komen zij overeen in die
bij allen onmiskenbare zucht om , de natuur in hare fijnste schuilhoeken te bespieden en na te volgen ! En hoe
verschilt hun rijk gestoffeerd landschap toch weder met dat
van RUISDAAL, BOTH, HOBBEMA, WIJNANDS en anderen ! Hoe onderscheiden zich de boerengezelschappen en
vrolijke tafereelen van 0 S T A D E en JAN STEEN ! Hoe de
waters Van WILLEM VAN DE VELDE en BAKHUIZEN! Hoe
de lichten van DoU en SCHALKEN! Hoe de binnenhuizen
Van TERBURG,.METZU, VAN DER HELST, en PIETER DE
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Hoe de stadgezigten van VAN DER HEIDEN,
Hoe het wild en gevogelte
van WEENIX, HONDEKOETER en SNIJDERS! Hoe de
bloemen van VAN RUYSUM en RACHEL RUYSCH! Hoe
de portretten van REMBRANDT, VAN DER HELST, MIE
BOL, FLINCH en anderen: — Maar, ik vond-REVLD,
geen einde, zoo ik op deze wijze voortging, of zulks op
nadere bijzonderheden wilde toepassen. Vergelijkt hiermede de voortbrengsels van andere landen, vooral in vroegeren tijd. Ook daar is wel verscheidenheid van onderwerp,
maar niet in die mate. En wat behandeling aangaat, alles
trok reeds van ouds meer naar één monarchaal beginsel,
naar ééne penseelsbehandcling , naar één en hetzelfde palet. Het was tegen het eind der vorige eeuw, dat men de
gedachte, bij brave en edele handhavers van de kunst,
bovenal in deze Maatschappij, bij eenen VER STEEG, KUIPER,
DÜPRÉ, TER STEEG en anderen opgerezen, tot voornemen
en uitvoering bragt, om jonge lieden van groeten aanleg,
eenen GRANDJEAN, vooGD en dergelijken, tot bevordering van het te regt hier te lande geliefde vak , het Landschap, naar Italië te doen reizen, om aldaar de onmiskenbare, de ontzettende en grootsche Natuur te bestuderen
en ter onzer bewondering over te brengen. B o v H , BERGHEM, KAREL DU JARDIN, TH. WIJCK, ASSELIJN en
anderen hadden, dacht men, dáár de kunst eerst regt geleerd. Deze ouden echter bleven nationaal, zelfstandig ,
vrij in keus, behandeling en voorstelling. De nieuwen kregen de manier van vreemden weg. Zij geleken elkander,
,bij verschillende voorstelling der voorwerpen , in kleur,
houding, in schilder— en teekenmanier. Dezelfde harde
luchten , dezelfde bonte kleuren zijn niet te miskennen ;
de delicate, zachte menging, stille overgangen, de uit
fijn en diep gevoel, de Nationaliteit was als-drukingva
verloren. --- Er is ééne waarheid. Zij kan op ónderscheidene
wijzen worden voorgesteld en waarheid blijven. Het kan
zijn, dat de latere behandeling of navolging van het tegenwoordig landschap Italiaansch waar is, maar in ons
land is zij zeker ongevallig , en de wezenlijke of fictive

HooGHE!

LINGELBACH, BERKHEIDEN!

576

REDEVOERING.

voorstelling mishaagt ons, omdat wij haar bij de voorgangers anders, en meer overeenkomstig met onze natuur,,
met ons gevoel , zien en opmerken.
In het nog bestaande Reglement der Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten alhier,, naar dat van Antwerpen opgemaakt, is de bepaling opgenomen , aan den hoogsten prijs van f 1200 's jaars eene vierjarige reis naar
Italië of elders te verbinden. Wij misprijzen dit niet.
Laten onze Schilders naar Italië of elders reizen. Laten zij zien, vergelijken, schetsen, door het afwisselend
genot der grootsche natuurtooneelen opgewekt vporden. Laten zij daardoor hooger en edeler gestemd worden ; maar
de vreemde schildermanier moeten zij van daar niet herwaarts overbrengen; met andere woorden, laten zij bier
wederkeeren , om, als vroegere Nederlanders, hetgeen zij
gezien en geleerd hebben op oud Nederlandsche wijze toe
te passen ; de nationaliteit van bewerken moeten zij blijven behouden en handhaven. Hier te lande is, ook naar
de getuigenis _van bevoegde vreemden , . de ware school nog
niet verloren gegaan; hier is nog genoeg te. leeren. Een
HULSWIT, SCHOTEL, SCHELFHOUT,P. G. VAN OS, KOES -

s oz x en anderen bewijzen het. Dit zij gezegd omtrent
het Landschap. Meer nut van vreemden kan de Historie— en
Beeldenschilder trekken, maar ook deze moet de Nationale
behandeling bewaren, al schikt hij zich naar meerdere
verheffing in onderwerp.
Sints de School van DAVID in Frankr ij k verbazenden
opgang maakte in het be]ang derFransche geestopwinding,
en sints die invloed van Frankrij k op België, en van daar
op ons gewerkt heeft door inlijving en ,vereeniging, heeft
de vóórliefde of liever de aandrang tot groote en grootsche
historiële voorstellingen bij ons wortel geschoten, en brengt
velen tot de gedachte, dat dit vak het eenige der kunst
regt waardige mag genoemd worden. Wij eerbiedigen het
grootsche historiële, daar het tot opwekking van vaderlands
strekken kan. Enkele onzer tegenwoordige kunste--liefd
naars hebben zich op dit veld, het hoogste en edelste, gewaagd ; maar algemeen kan noch, zal het , mijns
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oordeels , niet gemakkelijk hier worden. Ik vraag het u,
Toehoorders! zijn de kunstenaars hier te lande daarvoor op
den duur aangemoedigd en beloond geworden? In Frankrij k en België zijn, zoo oude als latere , voorgangers in
dit vak; grootsche gebouwen, paleizen, prachtige Roomsehe Kerken ter plaatsing; dáár is meer algemeene, statelijke Eeredienst. De natie is voor het groote , het cobssale, en daardoor treffende , voor het oorlogzuchtige , voor
grootere vertooning meer gestemd; maar is dit ook bier in
dezelfde mate het geval? Het historiële, waar het tot
deugd, eer en dapperheid, tot Nationale verheffing strekken
kan, ben ik verre af van te miskennen, veelmin te verachten;
maar zijn onze gewone gebouwen , onze huizen voor zulke
schilderstukken wel zoozeer geschikt? Zijn die onderwerpen wel zoozeer overeenkomstig met dien eenvoudigen,
vreedzamen , stillen , huisselijken zin des Burgers , die
liever iets kleins, maar voortreffelijks in en voor zich bezit
of wegbergt. Vanhier onze meerdere lust voor Teekeningen en Penningen. Wij erkennen de hooge verdiensten
van zoodanige groote Historiestukken , en geven den
welverdienden en onmiskenbaren lof, roem en eer, aan
eengin DE KEIZER en dergelijke met regt thans toegekend. Zij stemmen tot grootheid en edelaardigheid , ver
gevoel en heldenaard. Wij ontkennen de ver -hef&ngva
niet van Vorsten, Openbare Besturen en Grooten ,-pligtn
om ze te bevorderen en daarvoor plaats in te ruimen in
hunne paleizen en Musea: dit is pligt; maar geheel algemeen, nationaal-geliefd, gezocht en bij voorkeur te plaatsen, zullen die groote historiële voorstellingen hier te lande
niet ligt zijn ; waarom ze dan , als bij uitsluiting, te zeer
op den voorgrond gesteld en het overige minder of te min
geacht ? — Een gering voorwerp door kunst te verhoogen, heeft welligt dubbelen lof in zich. Dat wij er des
noods voor berekend zijn, bewees vroeger ons Raadhuis en
elders eene Oranjezaal; bewijzen nog onze openbare Musea,
waar ze plaats kunnen vinden. En wat is, wat noemt
men Historiëel ? Ziet dien Schuttersmaaltijd , eene voorstelling in eene herberg van etenden en drinkenden , waar-
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onder menigeen, die, om zoo te spreken, reeds een' roes
beet heeft! Het onderwerp is den vreemdeling, even als
dat van die uittrekkende burgers, die Nachtwacht met die
kippenvrouw, laag en onedel. Ziet die vier Regenten van
een Godshuis of van een Gild aan tafel redeneren over
kleine belangen! Was dat der moeite waardig voor eenen
VAN DER HELST, REMBRANDT en KAREL DU JARDIN?
Maakt er van een feestelijk bedrijf bij gelegenheid van het
sluiten van den Munsterschen Vrede, nadat het lot van geheel
Europa beslist was. Verbeeldt u in die Regentenstukken
geheime raadplegingen van Staatslieden over dien vrede.
Verbeeldt n, dat die Wacht diep in den nacht aftrok, toen
die groote staatsaangelegenheid van 1648 voor de wereld
beslist was; — zult gij ze dan historiëel noemen? — Het
zijn en blijven toch dezelfde Schilderijen , volmaakt in het
een of in het ander geval; het blijft, wat het is, hetzelfde
kunstwerk; — het verschil wordt een woordentwist. De
kunst blijft beslissend.
Denkt echter niet, M. T., dat ik eene lage voorstelling
boven eene verhevene, een Boerenkrakeel boven een Riddergevecht stelle. Dit zij verre! Ik kies eene edele daad,
eene uitstekende deugdsvoorstelling, een belangwekkend
voorval boven het dagelijksche en algemeene; maar, wat
schildering, wat kunst, dat is het KUNNEN, het vermogen
van uitdrukken, voorstellen en bewerken aangaat, verschilt
het zoo veel niet, als men wel meent. Het onderwerp is
veel, zeer veel , van groot belang, -- maar niet alles. Het
één moet het ander niet verdringen.
Het was een gelukkige inval, tijdens onze vereeniging
met België (eene verbroedering, waaruit beide Scholen
veel geleerd hebben of ten minste veel hebben kunnen leeren) een kleiner historiëel voor ons daar te stellen , waarin
het historiële en tableau de genre zich gelukkig vereenigden en als te zamen smolten. Zegt mij, M. T., voldoet
dit niet meer? Is het niet beter naar onzen smaak, voor onze
woningen berekend ? Ziet den gewonden Prins w ILL EM den
Eersten; herinnert u eene N A e D AL E NA MOONS bij denSpaanschen Bevelhebber, den stervenden FREDERIK HENDRIK;
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den jeugdigen MAURITS met de Weduwe van Prins w I LLEM den Eersten; JACOBA VAN BEIJEREN met VAN BOBSELEN; VAN SPEYK bij het graf Van DE RUYTER en vele
anderen; en ik vraag: hebben die stukken , om vader
gevoel op te wekken, niet beteren aftrek, meerdere-landsch
aanmoediging, en belooning ondervonden? Vinden zij niet
meer liefhebbers, koopers, plaatsing bij ons, dan het slepen der Atheensche slagtof fers voor den Minotaurus en
dergelijke, van den, als leermeester te regt hooggeprezen
M. VAN BREE en andere verdienstelijke meesters, die gij
u zult herinneren, en van welke de Schetsen boven de
Schilderijen van grooten omvang hier geliefd waren. Hei
is zonder veel kennis en kosten moeijelijk, die fijnheid,
die juistheid , die naauwkeurigheid, dat uitwerken, die
houding, kleur en harmonie, ronding en wijking , waarop
onzeSchool zoo zeer gesteld is, in een zeer groot schilderij
over te brengen. Ik spreek nog niet eens van historische
en oudheidkundige kennis en andere noodwendige opsporing en hulpmiddelen, omdat zij altijd den kunstenaar tot
nut en sieraad verstrekken. Daarenboven is er in een
groot stuk ligt het één of ander, dat, ondanks het voor
geheel, ons ligt stuit of tegenstaat, een-treflijkvanh
gedraaid of gedwongen voorwerp, een niet gelijkend afbeeldsel op den voorgrond, een bijna als caricatuur voor
gewond of stervende ; iets gerings kan ligt-gestldh
het geheel bij ons bederven ; onze tact, ons gevoel is te fijn.
Wij willen niets dat ons hindert; de kunst moet ons niet
alleen treffen, maar ook bekoren.
In 't kort , het historiële is loffelijk , maar stukken van
dien aard, van beperkte maat, zijn voor ons meer Nationaal
en algemeener te plaatsen ; ook zij verdienen inzonderheid
aanmoediging. Edel en loffelijk, Bestuurders dezer Maatschappij en hare Afdeeling, aan Schilder— en Teekenkunst
gewijd! was uw doel bij het uitloven van eenen gouden
Eereprjs voor eene historiële voorstelling van beperkte
maat: Prins MAURITS, na den slag bij Nieuwpoort, ran
zin paard gestegen, dankt God vurig roer dc behaalde
Overwinning.
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Uit de Aanteekeningen uwer beoordeeling blijkt , dat gij
u gunstiger' uitslag hadt voorgesteld. Uw doel is gemist;
doch het zou te betreuren zijn , dat een historiestuk van niet
te grooten omvang, niet ook in het vervolg het voorwerp
uwer vaderlandlievende uitschrijving en der mededinging
wierd. Wij moedigen u daartoe met ruimte aan.
Wie de schilderijen onzer beste oude Meesters gadesl aat, moet hen danken, dat zij hun genie gevolgd en zich
vakken gekozen hebben in overeenstemming met hunnen
aanleg, hunnen lust en hun genoegen. Waarlijk , deze
laten zich niet te zeer dwingen. Het laat ze begaan geldt
ook niet weinig in de kunst. — Wij hebben gesproken over
vrije keus van onderwerp. Deze laat de kunstenaar zich
niet opdringen ; men kan hem echter ten goede raden,
van lage onderwerpen voorzigtig tot betere, tot meer dégelijke , meer verhevene zoeken af te leiden , op goede
voorbeelden bij anderen wijzen; en men doet dit te weinig,
of te onhandig. Meestal echter is de schuld aan den kunstenaar,, die het hoogdravende en vreemde te ras navolgt, het
vaderlandsche niet genoeg bestudeert, of, op zijne eigene,
eerste schetsen te zeer verliefd, te weinig ten deze
raadvraagt.
Wij zeiden, huisselijkheid, waarheidzin en eenvoud,
juistheid, geduld en uitvoerigheid waren kenmerken van
onzen Landaard en onze Kunst tevens.
Eenvoudige , huisselijke tafereelen van liefelijken , geestigen aard zijn ons Nederlanders bijzonder welgevallig. De
gezelligheid bij gade , kroost of vrienden , die beminnen
wij ; dáár is onze rust, onze hemel. In dergelijke voorstellingen zijn wij meer te huis dan op een slagveld of
martelplaats. Van onze dierbaarste voorwerpen willen
wij afbeeldsels of gegroepeerde voorstelling. Wij zoeken
de waarheid in stad- of landgezigt, buiten- en binnenhuizen, bij maan- of kaarslicht, in vruchten, bloemen of
dood wild. Daarom loofde deze Maatschappij een' gelijken
Gouden Eerepenning uit, benevens een loffelijk Getuig
aan de beste Schilderij , voorstellende het Bin -schrift,
Bene deftige Burgerwoning van den tegcn--nevrtka
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woordigen t ijd, waarin eenige personen aandachtig luis
naar den Notaris, die hun een Testament voorleest.-tern
Dit onderwerp was welgekozen. Het huisselijke en ka
worden op deze wijze geestig vereenigd. Bij -rakteundig
trof mij in die prijsuitschrijving de voorwaarde, om-zonder
cone woning voor te stellen van den tegenwoordigen t ij d.
Het overspelige van oude meubelen , waardoor bijwerk
hoofdzaak wordt, was u, mijne Heeren! zeker voor den
geest. Een enkel oud stuk meubel , als schilderachtig ,
bekoort en treft; maar ook hierin, gelijk in alles, moet
men overlading, met overspanning het hoofdgebrek van
onzen tijd, mijden. Ik meende deze waarschuwing, noodig
en nuttig naar tijdsomstandigheden en onderscheiding, niet
te moeten terughouden. Ik wensch der Maatschappij geluk
met den goeden uitslag van deze Prijsuitschrijving. Vier
stukken kwamen in; aan twee is de eer der Tentoonstelling, en aan één te regt de Gouden Eerepen
Getuigschrift toegekend. Het-nigehtvrd
moet u, mijne Heeren Bestuurderen ! aangenaam zijn geweest, gelijk het zeker voor u, SAM UëL DE V LETTER,
streelend mag en moet zijn, dat die toewijzing met éénpa
stemmen heeft plaats gehad. Het is, waarde-righedvan
DE VLETTER! ook voor mij verheugend. 'Wij toch kennen
elkander in Gene andere betrekking. Gij zijt en heet nog
kweekeling aan de Koninklijke Akademie van Beeldende
Kunsten alhier. Gij zijt Meester in de kunst en Leerling in
de studie of oefening: velen willen het eerste zijn zonder
het laatste, maar gij volhardt zoolang mogelijk in beide.
Ziedaar een' prijzenswaardigen trek van uwe Nationaliteit.
Gij gevoelt, dat u in juiste en naauwkeurige teekening nog
somtijds wel iets ontbreekt. Goed en naauwkeurig teekenen
is, gij weet het, de ware grondslag der Schilder- en Teeken kunst. Zoo werd het bij onze oude Meesters beschouwd,
zoo moet het bij ons blijven , of onze Nationale roem ten
deze is verloren. Gij, DE VLETTER, blijft u oefenen.
Gij volhardt onder uwe waardige leermeesters, FIENEMAN,
KRUSEMAN, en meer bijzonder den laatsten. Gij verlaat
uw eens gekozen vak, op het voorbeeld onzer beste schi(a
-

582

REDEVOERING.

ders, die weten, dat niet het uitgestrekte maar het bepaalde, door vlijt, volharding en door zijn vak van alle
kanten te doorzien, moet en kan verkregen en veredeld
worden, niet ; maar gij poogt het te verhoogen , ten beste
te wijzigen, het vaderlandsch historiële naar eisch in acht
te nemen, — daarvan was uwe a A c o B A met a o R s E L E N een
bewijs. 0! ga zoo voort op den goeden weg; hoor naar
goeden raad; laat uwe schetsen aan kundigen en welwillenden zien , eer gij ze verder bewerkt. Gij hebt een geluk boven honderden. Uwe schildering, uwe voorstelling,
zij bevallen, zij vinden prijs. Houd dat goede vast; verbeter het min pr>_jsselijke, dat weinig is. Laat u door
geldverlokking niet tot spoed en overhaasting verleiden:
niet dat veel is is wèl , maar dat wèl is, is veel. Waar
gelukkige DE VLETTER ! ontvang dit Eermetaal en-den
dit Getuigschrift uit de hand van mijnen vriend, den Voorzitter der Afdeeling Teekenkunde. (*) Toon uwen dank
vooral door vordering in die Nationale stemming van kunst
en van hart, welke nederig en ootmoedig zichzelven mis
maar juist daardoor een verhoogd, veredeld, een-trouw,

godsdienstig vertrouwen geeft, dat slechts kan gevoeld
worden door hen, die Godsdienst, deugd en kunst, als
gij , gevoelen en vereenigen.
Er is, waarde Toehoorders! verschil over het al of niet
nuttige van een openbaar of algemeen onderwijs in het vak
van het Landschap. Ik voor mij zie niet, waarom het
openbaar onderwijs voor het bijzondere ten dezen zouden onderdoen. Zonder oefening en onderwijs wordt niemand
ligt meester in de kunst. Mijn gevoelen ten deze is bekend; ja misschien trek ik de zaak te ver, als ik voor
mij meen, dat teekenen en schilderen in het algemeen
hoofdwerk, het onderwerp meer toepassing en dusmeer ondergeschikt is ; — dat vrijheid, trek, genie, zich zelve ruimte,
lucht en ontwikkeling moeten verschaffen; — dat men wel
raden en leiden , maar vooral niet dwingen moet, — dat
openbare oefenplaatsen, wanneer zij zich veel verder dan
(*) Den Heer c. r. n o o s.
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tot vaste gronden en beginselen , tot opwekking van gevoel
in het algemeen, met kunst van bewerking in het bijzonder, uitstrekken, als van zelven wel eenigzins tot eenige
manier leiden; — dat geene Akademiën of ruime Schoollokalen met de best verlichte loges en hulpmiddelen zooveel meer en beter kunst thans aanbrengen dan de vroegere schilderzolders van onze beste oude meesters, waarin
hunne beroemdste leerlingen gevormd werden en toch
vrij bleven in keus en behandeling. Ik beken echter
dat alle hulpmiddelen prijsselijk in zich zelve zijn. Ik
help gaarne tot al het goede mede; maar roep dan ook
eene billijke plaats in voor die studie, waardoor onze
School met hare edelste handhavers zich zoo beroemd heeft
gemaakt, gelijk een KoEKKOEK, en SCHELFF.IOUT zich
nog den roem der vaderen waardig toonen. Land- en
watergezigten vereenigen zich gaarne en gemakkelijk. Wie
denkt niet aan het broederlijk werk van A D R I A ,A N en w I LL E M VAN DE VELDE? Dit werd ook door deze Maatschappij gevoeld , toen zij eenen Gouden Eerepenning en een

eervol Getuigschrift uitloofde voor een Hollandsch Strandgezigt, van waar een visschersvaartuig in zee wordt gebragt, met eigenaardige stoffaadje. Om hare zucht voor
het vak van het Landschap nader en zigtbaarder te doen
blijken, loofde de Maatschappij nog eene dubbelen Zilveren Eerepenning uit voor de teellening van een Land
schap in den zomer, aan eene rivier, b ij ondergaande zon,
behoorlij k gestoffeerd. Wij danken de Maatschappij voor
deze dubbele, regt Nationale prijsuitloving in dit vak, en
betreuren het met haar, dat van de zeven schilderijen en
twaalf teekeningen geene den eereprijs , zelfs geene onder
heeft kunnen wegdragen. Dit, mijne Hoor--scheidng,
ders! verdient opmerking en nadenken omtrent een zoo
algemeen hier te lande geacht en gewaardeerd vak, waarin
althans tot dusverre geen Franschman, Duitscher,, Engelschman of Italiaan, mijns oordeels, ons overtroffen heeft. Zou het
gemis van openbaar onderwijs, zou de invloed van het gerucht
van mindere waardering en opleiding zich bereids doen gevoe-

584

REDEVOERING.

len ? Dit mogen , dit kunnen wij niet vooronderstellen ,
veelmin verwachten ; neen, landschap-, zee- , strand- en
stadgezigten moeten niet verdrongen worden door vreemden invloed en schijnbare verheffing, die wezenlijke ver
grondzuilen onzer nationale School zou--wrikngvade
den kunnen aanbrengen.
Gaarne , ik herhaal het, geef ik dus toe , dat men een
verheven historisch onderwerp, wat de keuze betreft, boven voorwerpen van lagere natuur stelle. Meesterstukken
van hoogeren rang verdienen verreweg, wat onderwerp ,
wat studie, wat moeite betreft, de hoogste belangstelling,
maar niet bij uitsluiting , niet bij overdrijving. Overdrijving is de kanker dezer Eeuw ; gelijk zij het is in Letter-,
Toon- en Staatkunde , zoo is zij het ook in de Schilderen Teekenkunst. Overdrijving van gevoelens staat in harmonie met hardheid van kleuren, toonen en woorden.
Geweldige tegenstellingen overschaduwen zuiverheid, helderheid , eenvoud en waarheid. Alles wordt dan overladen,
hard en donker; men voert ons naar het tooneel, niet naar
de natuur; uit de wereld van waarheid en der historie -tot
die der fictie en van den roman.
Dit theatrale , decorative, overdrevene mag ons voor
een oogenblik treffen en begoochelen, al wederspreken
onze natuur, ons nationaal gevoel en ons oordeel; op den
duur zullen harmonie en evenredigheid zegevieren. Op den
duur zullen geene scherpe, schelle, afstootende en verblindende lichten, harde kleuren, sterke tegenstellingen,
verwringingen, akelige voorstellingen, schrik- en angstverwekkende tafereelen ons kunnen behagen. Dit ver
moeten wij niet overnemen van die Groote Natie -kerd ,
welke , door haren tuimelgeest bevangen , het gezond ver
waar alle oordeel, smaak en kunst moeten-stand,v
uitgaan , nu en dan schijnt te missen, en , bij het inhalen
van het gebeente van eenen, Godc zij dank ! lang gestorven
dwingeland, nog roept: .ßáj leve! terwijl het in eene
kunstafbeelding, zijn lik, gekleed, gelaarsd en gelauwerd,
de zware grafzerk doet opligten! Die natie moge hier
hare kunst, gelijk thans , in zoo ruime mate, ter markt
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brengen: men zij deswege omzigtig en op zijne hoede.
Onder veel goeds, ja voortreffelijks bij Franschen, is veel
verleiding , dat de ware regtbank van fijn gevoel, rede en
smaak op den duur niet kan doorstaan. Elke voorstelling,
die niet op waarheid en wezenlijkheid rust, pijnigt, en strijdt
tegen het verheven evenwigt van rede en gevoel. Hardheid
is inderdaad het natuurlijke gevolg van overspanning. Al te
groote opwinding, verwarring van dégelijkheid en schijn
kweeken valschen smaak, wanstaltigheid en schriktooneelen.
Zij zijn er de natuurlijke gevolgen van , de eenige middelen , waardoor men alsdan nog voor eene poos kan treffen
en zich redden. Deze klippen, waardoor zachtheid, waar
harmonie door het zoogezegde grootsche en tref--heidn
fende van één oogenblik worden vervangen , moeten wij
mijden, want zij strijden tegen ons Nationaal karakter en
ons Nationaal gevoel , evenzeer als tegen het onwaardeerbaar voorbeeld der oude meesters , die ons de fakkel der
ware kunst vooruitdroegen. Hadden zij het groote historiële meer willen en kunnen beoefenen , zij zouden ook
daarin boven anderen hebben uitgemunt: getuigen hunne
Regenten-, Schuttersstukken en Portretten. Zij zouden het
groote historiële, zoo het voor paleizen van Benen Spaan sehen wereldmonarch , of voor grootsche roomsche Kerken nog had moeten en kunnen gehandhaafd worden, na
de hervorming, voor deze soort van schilderkunst evenmin
als voor de beeldhouwkunst voordeelig , hebben kunnen
vervaardigen. Zij zouden het bijna ontelbaar getal van
kruisigingen en martelarisatiën meesterlijk hebben kunnen
vermeerderen; maar, vol nationaliteit, vol gevoel van vrij
te zijn van den band, waaraan men zich ontwrong, en
zonder iets van het eigenaardige vermogen van uitdrukken en veredelen te verliezen, bragten zij de schilderkunst op meer vrijen, schijnbaar meer algemeenen en Lageren, maar inderdaad vasteren grond over. Onze Schilderschool werd hierdoor éénig , edel , natuurlijk , eigenaardig en bewonderingwaardig; zij droeg den stempel der
vrijheid , geestontwikkeling , liefde voor waarheid en huis selijkheid , die onze voorouders bezielden ; zij werd en is
Pp
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nog de meest algemeene , prijshoudende ter wereld. Ziet
daar wat wij , minder nog dan zij voor het allergrootste
berekend, moeten bewaren, handhaven en aan de nakomelingen, zoo ongeschonden mogelijk, overbrengen. De
zaak is van grooter belang, dan men bij den eersten opslag
wel zou meenen. Er is verband tusschen Landaard en
diens teeken- en schilder - verkiezing. Zij, die magt,
kracht en pracht minnen , zij moeten wel wapenfeit, oorlogsroem, gevechten, overwinningen, zegepralen, een'
held met ijzeren wil en ijzeren arm huldigen; maar wij ,
op Godsdienst, deugdelijke en zedelijke stemming meer
gezet, wij kunnen ons aan voorstellingen van dien aard
niet zoo gemakkelijk gewennen. Een CHRISTUS, dekinderen zegenende ; een eenvoudige Evangelist ; eene, haren
gewonden echtgenoot oppassende Prinses , wie de schrik
der verwonding om het harte sloeg; een beweldadigd Huis
tegenover Genen weinig medelijdenden Huisheer, -- zij-gezin
treffen en leeren ons tevens; zelfs een ouderenpaar,, over
de eerste wankelende voetstappen van hunnen lieveling
zich verblijdende; een verjaringsbezoek bij grootouders; de
wederkomst van eenen zeeman bij ouders of gade en
kroost , — zij wekken ons gevoel op en behagen ons. Zij ,
dit dit als laag en nietig noemen, die het belagchen en
berispen; zij beproeven zichzelve en mogen over zichzelve
waken ! Neer., ook het minste, het geringste voorwerp
van stil genoegen of pligtsbetrachting behoeft niet uitgesloten te worden. Eén enkel beeld zelfs van dien aard
kan en mag ons treffen.
Van dezen geest, om ook het eenvoudigste in de natuur
niet uit te sluiten en de leden in penseelsbehandeling tevens te oefenen , was steeds ook het Bestuur dezer Maat
doordrongen. Daarom wees zij in 183,9 aan den-schapij
verdienstelijken en kundigen Heer PIERRE LOUIS nunoun c Q, titulair lid der afdeeling Teekenkunde , den Zilveren Eerepenning en een Getuigschrift toe voor zijn een
maar wel bewerkt geschilderd beeld: een Veldwach--voudig,
ter, en in 1840 gelijke belooning van Eerepenning en Getuigschrift voor eene Waschvrouw aan den Heer PETRUS
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R I E R s, mede titulair lid van dezelfde afdeeling. Van
de geteekende Akademiebeelden heeft niemand der titulaire
leden eenen prijs mogen erlangen, omdat weinige zich hier
daarin vlijtig geoefend hebben. Wij hopen, dat zij het
elders niet verzuimd hebben. Hier echter was er alles toe
ingerigt en zulks kosteloos. De oefening van het Akademiebeeld is onmisbaar voor den teekenaar en schilder;
van dit beeld toch, vooral van het naakt menschenbeeld,
als pronkstuk der schepping, moet de eerste, de beste, de
grondigste oefening van teekenen en schilderen uitgaan.
Die dit verwaarloost, miskent den waren, eenvoudigen
grondslag der natuur en der waarheid, waarop alle kunst ,
ook onzer School , bijzonder rust. Met de edele waarheid
begonnen, vordert men steeds, als men aan haar getrouw
blijft. Eenmaal van haar afgeweken , is het terugkeeren
bijna onmogelijk. Wat men meent te verhoogen , te ver
bederft men. Alle onze eerste, beste meesters-edln,
zijn met het Akademiebeeld begonnen , van dáár tot het
moderne gekleed model overgegaan, en hebben zich in
ontleed- en doorzigtkunde geoefend. Thans schijnt men
alles om te keeren en zich te overhaasten. Haast en spoed
zijra vooral kenmerken van onzen leeftijd. Vandaar zoo vele
onvoldragene en onrijpe vruchten. Een P I C A R T , KUIPER,
zelfs een ANDRIESSEN en dergelijken, boven welke men
zich thans verheven rekent, mogen hier nog wel tot voorbeelden strekken. Teekenen en schilderen van het menschenbeeld, eerst naakt en dan gekleed, zeg ik, is de
ware grondslag , de nooit voleindigde studie. Gij , mijne
Heeren DUBOURCQ en RIERS! hebt de zaak wèl ingezien. Ontvangt daarvoor deze blijken van onderscheiding
en goedkeuring. Blijft bij het vak, door u gekozen, maar
verhoogt , veredelt het , kan het zijn , nog meer. Onvermoeide arbeid, aanhoudende lust, meer en meer verfijnd
en geoefend gevoel voor het ware en schoone kunnen en
zullen eeniglijk daartoe leiden. Gij , en uwe kunstkeurige
Gade, begaafde K I E R S ! weten dit. Zij , de kunstenares,
wacht en loont a, bij uwe tehuiskomst, door hare liefde ,
terwijl zij met u wedijvert in kunstverdiensten.
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lk heb, mijne Toehoorders! aan mijne belofte, aan het
voorname oogmerk dezer bijeenkomst voldaan, Gunt mij,
als ter toepassing, hier nog het een en ander bij te voegen.
Het is dezer dagen in eene uitnemende Redevoering van
den Hoogleeraar a. B o s s c H A betoogd, hoe zeerRijks- en
Stadsbesturen verpligt zijn, ten eigen beste en ter beschaving en veredeling, gelijk wetenschap en letterkunde, zoo
ook kunst aan te moedigen. Ieder Bestuur is gehouden,
redelijkerwijze, de belangen ook van de kunst, voor te
staan en te beschermen. Zonder een meer verheven, verfijnd gevoel voor het ware en schoone, is geene echte beschaving te denken en te erlangen. Zonder kunst- of
letterontspanning wordt het dagelijksche bij den beschaafden mensch al te eentoonig, al te afmattend, schier ondragelijk. Kunst en Letteren geven uitspanning en verpoozing. Na dagwerk zijn zij nuttig , noodig en tevens verkwikkend en vermakelijk. Ja , schoon wij geenszins durven beweren , dat het gevoel voor en de betrachting van
het goede met dat voor het schoone gelijken tred houdt,
(hetgeen toch waarlijk te betreuren is) zoo kan kunstgevoel den mensch hooger,, beter en heiliger stemmen, voor
indrukken van ware beschaving en verlichting, voor Godsdienst en zeden vatbaarder maken. Rijks- en andere Besturen moeten de kunst ten beste van het algemeen voor
verheffing bevorderen. Dit is pligt, roeping-stan,hre ,
en eischt welbegrepen eigenbelang. Men verge echter
noch van den Staat, noch van ander openbaar bestuur,
noch van• medeburgers, ook ten dezen, te veel! Men
overeische niet of onttrekke iets aan armen- , liefdadige
en Godgewijde inrigtingen. Ieder burger moet maar medewerken, ieder belangstelling toonen en redelijke opofferingen zich getroosten. Prinsen, Vorsten, Koningen moeten hunne hofzalen met vaderlandsch historiewerk, bestuurders de openbare gestichten , partikulieren hunne
huizen met eigen, nationaal kunstwerk versieren: zoo zal,
door voorbeeld, belooning, ondersteuning, aanmoediging, ja, verheffing, waar het pas geeft, lust en leven,
groei en bloei in den vaderlandschen kunsttuin gekweekt
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worden, en die meer en meer vruchten dragen , den ouden lusthof waardig. Schilderijen waren voortijds eene
Meubelbehoefte voor allen, en de meer aanzienlijken ver
regt goede, de voornaamste, de rijkste, dc uit--langde
muntendste. Zoo moet het wederom worden. Onze oude
schilders kenden noch Ridderordes noch Schilder -Akademiën. De beroemde ADRIAAN VAN DER WER F F sloot
de lange rij van onze gelijklevende groote kunstschilders
in het laatst der zeventiende Eeuw, toen hij door een'
vreemd' en kunstlievend' Vorst met eer, geld en orde
hoog vereerd werd. Er is geen land zoo rijk en-tekn
mild in het vereeren en betalen van schilders en schilde
als Engeland; maar waar zijn de voortreffelijke En--rijen
gelsche meesterstukken, met die onzer oude schilders wedijverende? Hier ten minste zijn ze schaars te zien. De
veer moet gespannén blijven, of zij verlamt. Wat helpt
het, of zij verguld worde? In Frankrjk is voorzeker
beter, edeler en meer verscheiden schildertrant dan in
Engeland. De Fransche school verbetert al meer en meer,
naar gelange men, den waren smaak huldigende, meer
onze oude School volgt; maar de algemeene schildergeest
draagt dáár toch nog te zeer het kenmerk van overdreven
hardheid.
-heidn
Openbare Musea , Kunstzalen , waarop enkele voor
vreemde, wezenlijke kunststukken; hooge-werpnva
onderscheidingen, ruime lokalen tot oefening, zij zijn
nuttig, maar men overdrijve ook dit niet. Al te opgevulde kunstzaal wordt wel eens als magazijn of openbare
marktplaats. Het ter markt brengen van eigene en vooral
van vreemde kunst, bijzonder door Franschen en Franschgezinden , is reeds genoeg doorgedrongen. Overlading ,
al te groote aanmelding en aanbieding tot koop, van wie
het zij , geeft ligt verzadiging, voor 't minst mindere ge
aan hetgeen men heeft. Ook hierin geldt de-hectid
regel: wat men in ruimte wint, verliest men vaak in dégelijkheid en ware belangstelling. De kunst moet noch
naar uitgebreidheid, noch naar schaarsheid harer voort
noch naar geldswaarde, maar naar hare in--brengsl,
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nerlijke en wezenlijke waarde beoordeeld worden. Edele
Aanmoedigers, onbekrompene Verzamelaars, waarop deze
Maatschappij met zooveel regt als leden zich beroemt! Gij
.zijt de ware steun, de levensader der kunst! Dank, hoogen dank is u het Vaderland, de Stad, deze Maatschappij,
de Kunst, vooral ook de Kunstenaar verschuldigd. Ik behoef u niet te zeggen, van hoe veel belang het voor die allen
is , dat gij nationale kunst blijft voorstaan en handhaven!
Daarom behoeft gij u aan de kunst van elders, vooral die
der Franschen en Belgen van den goeden stempel, niet te
onttrekken. Het Gemeenebest der kunsten omvat , als dat
der letteren, de geheele wereld ; maar uw vaderland , uwe
stadgenooten, hebben toch de eerste regten op uwe belang
stelling, en het verschilt veel: of men geld en aanmoediging hier in het vaderland of bij vreemden laat gedijen.
Het voedsel van kunst is en blijft toch 'ook, wie zou 't ontkennen? -- geldelijk belang. Edele Kunstliefhebbers! laten uwe vreemde, uwe Fransche kunstwerken dienen tot
aanwijzing en verbetering van onze kunstenaars, waar het
pas geeft, niet tot verdringing, niet tot het opwekken
van wrevel , veel min tot mismoediging bij uwe land- en
stadgenooten! Ligt wordt anders vreemde kunst hier mode.
En wie zal het ontkennen , dat , gelijk in zoo vele andere
zaken , er ook in de kunst mode bestaat; en mode baart
losheid en partijdigheid: beide zijn allernadeeligst voor de
kunst. Wat goed is in zichzelf is daarom nog niet hoog
in prijs. Dégelijkheid en geldswaarde staan op verre na in
geene vaste verhouding. Het is Bene dwaasheid, dezen
overdrijvenden en partijdigen tijd waardig, slechts bij uit
te achten en lofwaardig te keuren, wat duur-nemdhi
en zeldzaam is. Het is partijdigheid , op éénen trant, als
't ware, te verlieven ; alles wat van REMBRANDT (om
dezen uitstekenden, éénigen meester van vroegeren tijd
alleen te noemen) of alles wat op Zijn REMBRANDTSCH is,
als bij uitsluiting slechts te waarderen. Ook al te hooge
prijzen, al te hooge schatting van het enkele is overspanning ; het doet schade aan het overige , waarin toch
ook veel , zeer veel goeds is , en schaadt dus het geheel.
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Zoo ieder op het uitstekendste en zeldzame alleen valt,
verkeert het geheel in groot gevaar. Al hebben EVERDINGEN, LUIKEN, CATS en dergelijken veel geteekend, zij
zijn en blijven toch zeer verdienstelijke meesters. Het zeldzame moge geldopoffering waard zijn , om het, tot volle
te bezitten , het geeft daarom, wel beschouwd -dign, ,
geene meerdere wezenlijke kunstwaarde dan dat waarvan
overvloed is, als het inderdaad goed is in zichzelf. Edele
Kunstminnaars! blijft verzamelen , maar met oordeel ; zijt
niet karig, als het pas geeft, maar ook niet kwistig tot
bederf van den kunstenaar! Hebt vooral iets over voor
wat wezenlijk goed is, bij hen die u omringen! Ontsluit uwe kunstzalen en kunstkassen willig; zijt overvloedig
in ruime toelating ter beschouwing en vergelijking. Laat
vooral den jeugdigen kunstenaar de nog niet overtroffene
kunstwerken onzer oude School zien. Laten zij er de ware
gronden van de kunst en wat hun nog ontbreekt van leeren, bovenal ootmoed, nederigheid van wegdragen; maar
mismoedigt hen niet. Zij hebben aanmoediging noodig.
Hoe weinigen, die een ruim bestaan en ruimen roem tevens
er mede winnen , in vergelijking van zoo vele , die zich te
laat beklagen , door jeugdigen overmoed misleid , te spoedig eene te vaste keus ten dezen gedaan te hebben! Welk
een pijnlijk gevoel, met zijne kunst als 't ware te venten
of te doen venten ! Hoe ontmoedigt teleurstelling, afwijzing, na eigene voldoening en opwinding! Maar neen,
een waar kunstenaar voldoet zich zelven nimmer. Hij wil
altijd voorwaarts streven, en daarom moet hij zich steeds
oefenen. Algemeene, openbare, ja gedurige Tentoonstellingen, mits aan oordeel, kunde en schifting onderworpen , kunnen daartoe bijdragen. Zij kunnen den kunstenaar zijne sterke en zwakke zijde, zijne meerdere of mindere waarde leeren kennen ; zij stellen hem in staat , zoo
al niet (en dat toch ook niet zelden) goeden prijs, zeker
goeden raad te winnen. Kunstverzamelaars , of liever
Kunstkenners! onthoudt den leergragen kunstenaar uwen
raad niet ; en gij , Kunstenaars ! volgt dien , niet slaafs en
onderworpen, maar met dat gevoel van vrijheid en zclf-
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standigheid, hetwelk evenzeer verwijderd is van hoogmoed
als van onderdanigheid, in één woord, dat een kenmerk is
van echte Nationaliteit. Zij vordert, bij gevoel van eigen

waarde, nederigheid.
Ennu, gij allen, Toehoorders! van welken rang, aard
en stemming! het is een wonderlijke, ja woelige tijd,
dien wij beleven. Er is botsing van meeningen, er is
overdrijving in het Godsdienstige, staatkundige, ook in
zaken van Kunst. Laten wij den middenweg houden. Niets
is voor ware verlichting en beschaving, niets voor bevordering van echte kunst nadeeliger, dan uitersten, dan gemis
aan medewerking en overeenstemming, dan tweedragt,
onverdraagzaamheid onder welmeenende land-, stad- en
kunstgenooten. Harde beoordeeling van anderen en partijdigheid strijden met Hollandsche goedwilligheid , bedaardheid en welberadenheid. Godsdienstige stemming,
waarheidsmin, door zachtheid en liefde verhoogd, geven
kleinachting bij ons zelve, waardering en daardoor liefderijke beoordeeling des naasten en van hetgeen des naasten is. Alle oppermagtige beslissing is, ook in de kunst,
terugstootend, ja schadelijk. Laten wij dan als broeders
met elkander verkeeren! Laten wij, ook in de kunst,
broederliefde , vrede en eendragt voorstaan en bewaren!
Houden wij vast aan eigene overtuiging, maar ook aan
ware liberaliteit en nationaliteit. Gode zij dank, de
Nederlandsche beginsels van ernst, vastheid en waarheid
zijn nog niet geweken. Dat allen, die aan vrijheid, vaderland, goeden smaak en echte kunst hunne offers brengen, zich hiertoe aaneensluiten, opdat alles zoo harmonisch mogelijk zij in de groote vaderlandsche kunstvereeniging ! Dat deze Maatschappij en hare afdeeling aan
schilder- en teekenkunst gewijd, door kunstverdiensten
inderdaad gelukkig zij !

L. VAN BEETHOTEN'S LAATSTE LEVENSTIJDVAK.
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Door wijlen ANDREAS W A W R U C II,
Med. Doet. en Keiz. Kon. Prof. ord. der Geneeskunde. (*)

BEETHOVEN'S LEVEN.

Weenen, den 20sten Mei 1827.
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a 510 z A R T en BAT n N is nu ook de laatste Drieman in het
gebied van Oostenrijks toonkunst, algemeen en diep betreurd, ten grave gedaald. Daar een man, aan wiens Muze
geheel de wereld den tol van hoogachting betaalde, wiens
reuzentalent en hooggeroemde naam tot aan de uiterste grenzen van het beschaafde menschdom is doorgedrongen, van
nu af aan tot de geschiedenis zijner kunst behoort; zoo acht
ik, mits deze, eenen heiligen pligt te vervullen, wanneer
ik, die hem als arts behandeld heb, eenige merkwaardige
bijzonderheden uit de laatste tijden zijner ziekte opteeken,
om dezelve voor 's mans tallooze vereerders en vrienden te
bewaren. Zeldzame begaafdheden, gelijk de zijne, zijn
meestal tot op het einde toe vruchtbaar aan belangrijke
oogenblikken, welke niemand beter dan een arts, die tevens vriend is, vermag te verzamelen. Dit korte opstel is
derhalve geene ziektegeschiedenis, (want wat toch zou deze,
voor het groote, met de kunst min bekende publiek, aan
kunnen hebben ?) maar veeleer een eenvoudig-lokeijs
(*) Het JVeener Tijdschrift voor Kunst enz., waaruit
deze mededeeling getrokken is, merkt daaromtrent het voIgende aan: n Het hieronder staande opstel is eerst onlangs
in de nalatenschap van den zeer verdienstelijken, algemeen
betreurden Professor, Dr. WA W R a c H , gevonden, en van
wege des overledenen weduwe, door vriendelijke tusschenkomst van den Heer A. F U ca s, aan de redactie dezer bladen
ter publiekmaking medegedeeld. Het eigenhandige manuscript van den opsteller, blijkens de daarbij gevoegde dag
onmiddellijk na den dood van den grooten toon--teknig
kunstenaar geschreven, is onveranderd gedrukt geworden,
en daarvan alleen het slot weggelaten, hetwelk, behalve
het buitendien reeds bekend geworden lijkschouwingsberigt,
enkel met het doel dezer mededeeling in geen verband staande
opmerkingen bevat."
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verhaal van daadzaken, betrekking hebbende tot B E E T II Ov E rs's moedig lijden, en tot de vrome gelatenheid , met welke
hij zijn naderend einde te gemoet zag.
LODEWIJK VAN B E E T II O V E N verzekerde, van zijne vroegste jeugd af aan, eene sterke, vaste, door menigerlei verduurde ongemakken geharde gezondheid bezeten te hebben;
eene gezondheid, die zelfs door de vermoeijendste inspanning in zijn geliefkoosd vak, door onafgebroken, diep denkend studeren, niet in het minst geschokt heeft kunnen
worden. Van den beginne af aan was de stille eenzaamheid
van den nacht het aangenaamst en gunstigst voor• zijne
gloeijende verbeeldingskracht. Daarom schreef hij dan ook
gewoonlijk tot drie ure na middernacht. Een korte slaap
van vier à vijf uren was volkomen toereikend om hem te
verkwikken. Na ontbeten te hebben, zat hij weder tot twee
ure namiddags aan zijnen schrijflessenaar.
Net het begin echter van zijn dertigste levensjaar begon
zich bij hem het ongemak der aanbeijen voor te doen, ver
een hinderlijk mischen en suizen in de ooren. Wel--zeldvan
dra werd hij hardhoorend, en, hoezeer hij menigmaal maanden lang hierdoor niet gekweld werd, steeg het kwaad ein
volslagene doofheid. Al wat de kunst beproefde,-delijkto
bleef zonder vrucht. Bijna gelijktijdig bemerkte BEETIOVEN,
dat de spijsverteringskracht bij hem begon te verminderen;
gestoorde eetlust bragt indigestie, hinderlijk oprispen, wel
ook hardnekkige verstopping en nu en dan menigvuldi--dra
gen stoelgang te weeg.
Nimmer gewoon ernstig aan het innemen van geneeskundigen raad te denken, begon hij zich aan geestrijke dranken
te gewennen, om den verminderenden eetlust te prikkelen,
en wilde hij de zwakte zijner maag door sterke punch, door
overmatig gebruik van ijs, door lange en vermoeijende togten te voet min of meer te hulp komen. Juist deze ver
zijne levénswijs had hem, vóór omtrent zeven-anderig
jaren, aan den rand des grafs gebragt. Hij kreeg toen gene
hevige ontsteking in de ingewanden, die, wel is waar,
voor de kunst moest wijken, maar hem echter, in vervolg
van tijd, menigmaal kolijkpijnen en ongesteldheden der ingewanden berokkende, welke wederom, althans ten deele,
de eindelijke ontwikkeling der ziekte, die hem in het graf
gesleept heeft, moesten begunstigen.
In het laatste gedeelte van den herfst des vorigen jaars
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(1826) ontstond bij B E E T H o v E lY de onweêrstaanbare drang,
om, ten behoeve zijner wankelende gezondheid, verademing
op het land te zoeken. Daar hij, uit hoofde zijner volsla
doofheid, alle gezelschap zorgvuldig vermijdde, zoo-gen
was hij, onder de ongunstigste omstandigheden, dagen, ja
weken lang, aan zichzelven overgelaten. Menigmaal, aan
de helling van eenen woudheuvel gezeten, schreef hij met
ongemeene volharding aan zijne werken, en liep vervolgens, na volbragten arbeid, nog gloeijend van het ingespannen denken, alle weder trotserende, ja niet zelden in
digte sneeuv<jagt, uren lang door de ruwste wildernissen
rond. Zijne reeds van tijd tot tijd waterzuchtige voeten
begonnen te zwellen, en daar hij, volgens zijne verzekering, alle gerijfelijkheden des levens, alle gemak en ver
ontberen moest, nam zijne kwaal met snelheid de-kwing
overhand.
Beangst door het treurige vooruitzigt, dat hij zich, in
geval eene ernstige ziekte hem overviel, op het land hul
bevinden zou, verlangde hij naar Weenen terug, en-pelos
gebruikte, naar zijne kluchtige wijs van zich uit te druk
ellendigste vervoermiddel, dat de Duivel ooit uit--ken,ht
gevonden heeft, eenen melkboers wagen, om derwaarts weder te keeren.
De maand December, waarin deze noodlottige reis gebeurde, was ruw, vochtig en koud, B E E T U o V E N s kleeding
niets minder dan voor zulk eene weêrsgesteldheid gepast, en
desniettegenstaande dreef eene innerlijke ongerustheid, een
duister voorgevoel van ongeluk hem voort. Hij had nacht
dorpsherberg genomen, waar hij , behalve-verblijfn
het armzalige dak, waaronder hij rustte; weinige gemakken
vond, geene wintervensters, geen vuur in zijn slaapvertrek.
Omstreeks middernacht gevoelde hij de eerste rilling van
koorts, benevens een' droogen, korten hoest, van hevigen
dorst en stekende pijn in de zijde verzeld. Toen de koorts
vervolgens begon, dronk hij een paar kannen ijskoud-hite
water, in zijnen hulpeloozen toestand naar het aanbreken
van het eerste licht der morgenschemering hakende. Ziek
en afgemat liet hij zich weder op den boerenwagen laden,
en kwam eindelijk geheel uitgeput te Weenen aan.
Eerst den derden dag werd ik geroepen. Ik vond BEETsU o v E N reeds aangedaan met de zorgwekkendste teekenen
cener longontsteking: zijn aangezigt gloeide; hij spoog bloed ;
'
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de bezwaarlijke ademhaling dreigde met het gevaar van verstikking, en het pijnlijke zijdewee veroorloofde hem daarbij
slechts de moeijelijke ligging op den rug. Lene streng ontstekingwerende geneeswijze verschafte hem weldra de zoo
gewenschte verligting; zijne natuur behield de overhand, en
verloste hem weldra, door eene gelukkige crisis, van het
oogenschijnlijke levensgevaar, zoodat hij den vijfden dag in
staat was, om, zittende, mij zijn tot nog toe ondergane leed
in de aandoenlijkste bewoordingen te schilderen. Den zevenden dag gevoelde hij zich weder zoo 'tvèl, dat hij opstaan, de kamer rondgaan, lezen en schrijven kon.
Den volgenden, achtsten dag was ik echter niet weinig
verschrikt. Bij mijn morgenbezoek vond ik hem in den
akeligsten toestand en geelzuchtig over geheel het ligchaam;
een vreeselijke aanval van braakloop had hem in den afgeloopen nacht bijna het leven gekost. Woedende toorn, diepe
ergernis over ondervondene ondankbaarheid en onverdiend
hem aangedaan leed hadden deze geweldige uitbarsting veroorzaakt. Sidderend en bevend wrong hij zich van pijn,
door de snijdingen, die in lever en darmen woedden, en
zijne bevorens slechts matig gezwollene voeten, waren ontzettend dik geworden.
Van dit tijdstip af ontwikkelde zich de waterzucht. De
urinafscheiding werd geringer; de lever toonde duidelijke
sporen van harde knobbels; de geelzucht nam toe. Liefderijke toespraak zijner vrienden stilde eerlang de onrust van
het verstoorde gemoed, en de ligt verzoenbare man vergat
de geledene verongelijking. Niettemin ging zijne ziekte met
reuzenschreden voorwaarts. Reeds in den derden nacht deden zich nachtelijke toevallen van verstikking op; de ontzettende hoeveelheid van het zich verzamelende water ver
snelle hulp, en ik vond mij genoopt eene aftapping-eischt
voor te slaan, om daardoor het gevaar van plotselinge barsting
te voorkomen. Na een paar oogenblikken van ernstig gepeins,
bewilligde BEETIIOVEIP in de kunstbewerking, en zulks te
meer, daar ook de tot een geneeskundig consult verzochte
Ridder v N S T AU HE II II EI SX hetzelfde middel, als volstrekt
noodwendig, dringend aanprees. De eerste heelmeester van
het algemeene ziekenhuis, de Heer S E I BERT , verrigtte de
operatie met zijne gewonebehendigheid, zoodat BEETHOVEN,
bij het gezigt van den waterstroom, vrolijk uitriep, dat de
operateur hem als mozEs voorkwam, die met zijn' staf op
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den rotssteen sloeg, en er water uit deed ontspringen. Weldra ondervond hij verligting. Het afgetapte water bedroeg
25 pond, maar het navloeijende gewis nog wel vijfmaal
zoo veel.
Eene onvoorzigtigheid, welke het wondverband des nachts
deed losmaken, vermoedelijk on al het verzamelde water
snel te lozen, zou bijna de vreugd der ondervondene beterschap ganschelijk vergald hebben. Eene hevige, naar roos
gelijkende ontsteking deed zich op, en toonde reeds de eerste teekenen van koudvuur; doch een allerzorgvuldigst drooghouden van de randen der wond, om dezelve zoo veel mogelijk tegen den invloed van het uitloopende water te beveiligen, zette het kwaad weldra paal en perk. Gelukkiglijk gebeurden de drie volgende operatiën zonder den geringsten hinder.
BEET n o V EN wist maar al te wel, dat de aftapping niets
meer dan een palliatief was; hij was dus op een hernieuwd
vermeerderen van het water gevat, te meer, daar het regenachtige, koude winterweder de terugkeering der kwaal
moest begunstigen, ende ziekteöorzaken, welke in verjaarde
ongesteldheden der lever, als ook in organieke gebreken
der ingewanden van het onderlijf, haren zetel hadden,
moest versterken.
Opmerkelijk blijft het, dat EE ETH o v E IN , zelfs na de voor
kunstbewerkingen, bijna geene artsenijen-spoedigvlbrat
verdragen kon, zoo men zacht oplossende daarvan uitzondert. Be eetlust verminderde van dag tot dag, en de krachten moesten, door het herhaald aanmerkelijk verlies van
sappen, insgelijks in sterke mate afnemen. Daarom kwam
Dr. M A L F A T T I , die mij van nu af aan met zijnen raad ondersteunde, en, als veeljarige vriend van n E E T n o V E N, deszelfs heerschende neiging voor geestrijke dranken in aan
nam, op den inval, om ijspunch voor te slaan.-merking
dat dit middel, ten minste een paar
erkennen,
Ik moet
werkte. BEETHOVEN gevoelde
lang,
voortreffelijk
dagen
zich door dit prikkelend ijs zoo krachtig verkwikt, dat hij
reeds den eersten nacht rustig doorsliep en sterk begon te
zweeten. Hij werd opgeruimd, menigmaal vol geestige invallen, en droomde zelfs, dat hij zijn begonnen Oratorium:
Saul en David, zou kunnen voltooijen.
Zijne blijdschap, hetgeen ligt te voorzien was, duurde
niet lang. Hij begon het voorschrift te misbruiken en cone
.
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duchtige hoeveelheid punch in te nemen. De geestrijke
drank veroorzaakte weldra een' hevigen aandrang van het
bloed naar het hoofd; hij werd slaapziek en rogehelde als
iemand, die zich een' zwaren roes gedronken heeft, begon
te ijlen, en eenige malen voegde zich hierbij ontstekingspijn
in den hals, met heeschheid, ja zelfs geheel verlies van
stem. Hij werd onrustiger, en toen nu, ten gevolge der
verkoeling van de ingewanden, kolijk en loslijvigheid ontstonden, werd het hoog tijd, hem deze zoo geliefde lafenis
te onttrekken.
Onder omstandigheden van dezen aard, bij eene snel toenemende vermagering en merkbaar zinken der levenskracht ,
verliepen de maanden Januarij, Februarij en Maart. BEETHOVEN voorspelde, in droeve uren van zelfgevoel, na de
ten vierden male herhaalde aftapping, zijne naderende ontbinding, en hij bedroog zich niet. Geen troost vermogt
hem meer op te beuren; en toen ik hem met het nu op
handen zijnde, alles met nieuw leven verkwikkende lente
troostende, leniging van zijn lijden beloofde, gaf-wedr,al
hij mij met een lachje ten antwoord: » Mijn dagwerk is
volbragt; kan een arts hier nog helpen, his name shall be
called wonderful!" (*) Deze bedroevende zinspeling op
H N n E i s 14Tessias deed mij zoo magtig aan, dat ik mij niet
onthouden kon, in mijn binnenste, met diep smartgevoel,
de waarheid dier uitspraak te bevestigen.
Nu naderde de noodlottige dag met gedurig rasschere
schreden. Mijn schoone, doch helaas! maar al te dikwerf
zoo moeijelijke beroepspligt gebood mij, den lijder, die mijn
vriend geworden was, op den beslissenden slag oplettend te
maken, ten einde hij aan zijne pligten als burger en als
godsdienstig man zou kunnen voldoen. Met de omzigtigste
sparing schreef ik de vermanende regels op een blad papier
(want aldus gaven wij ons aan elkander van den beginne af
te verstaan.) B EETII 0V EN las, hetgeen ik geschreven had,
met voorbeeldelooze bedaardheid, langzaam en peinzend;
zijn aangezigt geleek daarbij naar dat van eenen reeds ver
Hij reikte mij hartelijk en ernstig de hand, en-herlijkt.
zeide : » Doe den heer pastoor roepen." Vervolgens werd
hij stil en verzonk in diep gepeins, waarna hij mij, met
de woorden: » Ik zie u spoedig weder," vriendelijk toe'

(*) »Dan mag zijn naam wel Wonderman heeten."
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knikte. Kort daarop verrigtte BEETHOVEN zijne Godsdienst
vrome berusting, die gelaten en getroost-pligtenmd
de eeuwigheid te gemoet ziet, en keerde zich vervolgens
tot zijne hem omringende vrienden met de woorden D Plaudite, amici; finita est corymaoedia." ()
Na eenige uren verloor hij de bewustheid, begon slaap
te worden en te rogehelen. Den volgenden morgen-zuchtig
waren al de teekenen der op handen zijnde ontbinding aan
Maart was stormachtig, donker; eene-wezig.D26st
sneeuwbui, verzeld van donder en bliksem, barstte omstreeks het zesde namiddaguur los. BEET II 0V r 1 stierf.
:

(*) » Klapt in de handen, vrienden; het levensspel is
gespeeld." Men weet, dat de schouwspelen bij de oude
Romeinen eindigden met de toespraak aan de aanschonwers: Actum est, plaudite! (Het is uit; klapt nu!)

RATUU$TOONEELEN AAN DL OOSTZEE.
(Vervolg van bl. 550.)

-Alleen in Roerland heeft men hier en daar aanvang
met een beter en zorgvuldiger boschbestuur gemaakt. Elders in deze landen wordt er, over het algemeen en in het
groot genomen, aan geene geregelde vellingen, jaarlijksche
afwisseling, doorhakken, weder bezaaijen of beplanten enz,
immer gedacht. De van wormen doorknaagde, door stormwinden en andere natuurkrachten gebrokene of ontwortelde
boomen rollen en tuimelen zoodanig door elkander, dat in
menige bosschen de binnendeelen geheel ontoegankelijk worden, en dat, zoo men eenen schilder hier henen bragt en
hem het digtst dezer wouden met een paar fakkels ver
meer dan eene partij, SALVATOR EosA waardig,-lichte,
zich aan hem ontdekken zou. Eenige boomen zijn slechts
half geknakt en leunen met hunne toppen tegen hunne
hemelhooge naburen, in welken hangenden stand zij nog
jaren lang blijven groeijen. Andere zijn geheel onderstboven gekeerd, staan met de kroon op den grond, en strekken de wortels ten hemel. Menige hebben in allerlei zon
standen weder wortel gevat, en zijn, zich krom--derling
mende, op nieuw naar boven gegroeid. Ontelbare stammen
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liggen door elkander over den grond, en stoppen den weg
voor elk levend wezen, de eekhorentjes uitgezonderd.
Struik- en slingerplanten strengelen zich hier doorhenen.
Mosplanten van onderscheidene soort hebben zich aangezet
en bedekken alles in het rond als met éen kleed van sneeuw.
Een deel •dier boomen is geheel, een ander half vergaan.
Vele vertoonen zich als versche slagtoffers van winden,
sneeuw, bliksem, boschbranden, wormen en alle andere,
verwoestend op deze houtmassa's indringende krachten.
Den bewoneren dezer landen komt dit alles als volkomen
natuurlijk voor. Zij hebben' de bosschen nog niet in den
,kring van een verstandig ingerigt landbedrijf getrokken.
Ondanks alle schadelijke omstandigheden, die in den loop
eens jaars mogen voorvallen, gelukt het toch nog aan houts
genoeg, zich door te worstelen, en, zonder dat menschenbeleid de werking der wilde natuurkrachten in het geringste regelt, geraken toch boomen, hunne naburen ver
vuur trotserende,-dringe,w omatern
tot de aanzienlijkste ontwikkeling in hoogte en in dikte,
zoodat er toereikend voor de dagelijksche behoefte wordt
voortgebragt. Nalatigheid in het weder beplanten enz. is
dus bij hen ligt vergeeflijk; maar ten minste behoorden zij
met de inzameling van hetgeen de natuur van zelve voort
verstandiger en spaarzamer te werk te gaan. Ook-brengt
hierin wordt gewoonlijk op eene onverantwoordelijke wijs
gehandeld. In onze wetenschappelijke boeken over de houtvesterij leest men geheele reeksen van belangrijke regelen
over het waar, wanneer en hoe der houtvellingen. Wij behoeven geenszins, van elk dezer voorschriften in het bijzonder, te toonen, hoe weinig het hier in acht genomen
wordt, wanneer wij zeggen, hoe het zelfs niet zelden gebeurt, dat het schoone, gehakte en opgestapelde hout niet
eens naar huis gehaald wordt. Somwijlen treft men, bij
het doorkruisen dezer wouden, uitgehakte plaatsen aan,
waar werk- en brandhout in regelmatige hoopen op elk ander
gestapeld ligt. Uit de verte meent men eerst korteling tot
gebruik gehakt en ten vervoer gereed liggend hout te zien;
doch bij naauwkeuriger beschouwing blijkt het, dat alles
reeds zoo goed als vergaan is, daar het, ofschoon behakt
en bijeengezameld, nu tien jaren lang ongebruikt is blijven
liggen. Tien jaren geleden was men ongetwijfeld voornemens het binnen te halen; maar ongelukkiglijk dooide de
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sledebaan te vroeg weg, en het hout bleef waar het was.
In de eerstvolgende jaren vond men het gemakkelijker, hout
uit eene andere plaats van het bosch te nemen. In het vijfde
en zesde jaar vergat men het geheel. In het zevende of
achtste, toen men zich het gehakte hout eens weder herinnerde, was het te laat, want men ontdekte, hoe het door
het weder reeds zoo veel geleden had, dat het de moeite
van het binnenhalen niet meer waardig was.
In deze overoude bosschen, die menigmaal eene opper
verscheidene vierkante mijlen bedekken, staan-vlakten
de hemelhooge pijnboomen eeuwen lang, verouderen; ver
storten, door stormwinden geknakt of door-molsen,
het hemelvuur getroffen, over elkander. Hier en daar, wanneer geweldige orkanen gewoed hebben, liggen jonge en
oude, gezonde en vergane stammen zoo verward dooreen,
dat zelfs wolven en vossen moeite moeten hebben er door te
geraken. Geen mensch bekommert er zich om, en waar de
boomen den weg verstoppen, worden zij hoogstens doorgehakt en ter zijde geworpen, om baan te maken.
Doch evenzeer als hierom het gezigt dezer aloude bosschen
den verstandigen landman en houtvester bedroeven moet,
evenzeer verheugt het den liefhebber der wilde natuur, en
de eenzame zwerver ontmoet in dezelve genietingen, welke
in het overige, van menschen wemelende Europa nog slechts
zelden aangetroffen worden. Mijlen ver geen spoor van menschenhand, geen rijweg of voetpad, en zelfs niet uit de afgelegenste verte het geblaf van eenigen waakzamen hond.
Alles in het bezit der wilde dieren, der wolven, beeren en
lossen; alles de eigendom der Faunen, Nimfen, Najaden en
Leimoniaden (*). Hier en daar wordt het duistere woud
lichter; doch deze vrije plekken zijn slechts weigronden, die
alleen door het schuwe elanddier afgegraasd worden, of
diepe moerassen, waarin zelfs de vlugtende vos zich niet
straffeloos waagt. In de schemering der pijntakken huist de
korhaan of nestelt de zwarte adelaar. Lossen en eekhorentjes snellen, de vogels vervolgende, of een beneden grazend
ree beloerende, op de wiegelende takbruggen van boom tot
boom. De beer heeft in deze bbsschen, onder het vermolsemend geboomte, meer woningen dan de mensch; want
(#) Leimoniaden, beemdnimfen. De namen der overige,
door den Schrijver vermelde, Veldgoden zijn meer bekend.
Qq
HENGELW. 18 142. No. 12.
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slechts zelden vertoont zich, op groote afstanden van elkander, waar het woud hier en daar zich tot een stukje akkerveld verdunt, de stulp van eenen Lettischen of Esthuischen boschwachter.
In het voorjaar, wanneer alles uitbot en groent, en vooral
in de heldere, als met toovergians verlichte, aan leven en
beweging zoo rijke Junij-nachten, vertoonen deze wouden
zich het schoonst. De frissche balsemgeur der jonge knoppen van het pijnblad vervult de lucht. Nu en dan, bij den
ligten ademtogt der zomerwindjes, stijgen digte wolken van
bevruchtend stuifmeel in de lucht, terwijl scharen van vogels in het gebladerte kwelen, door niemand beluisterd dan
door de Godheden des velds, den jager, die het wild beloert, en den eenzamen wandelaar, die zich verbeelden kan
van dit alles de eenige heer en koning te zijn.
Het gebrekkige boschbestuur, de achteloosheid der inlanders, inzonderheid der veehoeders, die overal vuur aanleggen, en de hier en daar nog heerschende gewoonte, om
kreupelhout en struikgewas door vuur uit te roeijen, veroorzaakt menigvuldige woudbranden, die zich in drooge zomers soms zeer ver uitstrekken en hoogst onaangenaam voor
geheel het land worden. In heete jaren zijn deze boschbranden, bij welke in korten tijd datgene in de asch zinkt,
aan welks voortbrenging de natuur eeuwen lang gearbeid
had, zoo aanhoudend, dat geheel de dampkring des lands
weken lang met dikken houtrook vervuld is. Dit vormt
alsdan eenen hoogst beangstigenden toestand. De lucht is
zodzeer verduisterd, dat de zon er niet kan doorbreken, en
menigmaal laat zich de eigenlijke vuurhaard moeijelijk gissen. Soms ook staan de bosschen, overal in het rond, in
lichtelaaije vlam, en in dat geval gaan de door den brand
omgevene dorpen met het bosch te niet.
Pijnboomen, dennen en ander naaldhout vormen, wel is
waar, verreweg de meerderheid der boomstammen; maar
ook aan loofhout is geen gebrek. De meest onder hetzelve
voorkomende boomsoort is de berk en de graauwe els, van
welke vooral de eerste in geheel het natuur- en volksleven
des lands nevens den pijn- en den sparreboom de hoofdrol speelt.
De berk, een sierlijke en zwierige boom, welks fijn en
teeder loof het eerste is, dat in de lente ontspruit en de
terugkomst van het schoone jaargetijde verkondigt, schijnt
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in de Oostzee- provinciën, hoezeer hij er zeer goed gedijt
en tot eene bij ons onbekende grootte en schoonheid opwast,
evenwel geene uitgestrekte bossehen, gelijk in de andere
provinciën van Rusland, te vormen. Doorgaans vindt men
hem gezamenlijk met spar- en pijnboom, en vormt hij daarmede dunne bosschaadjen, voornamelijk bij den overgang van
het eene woud tot het andere. Voorts omkranst hij de meren
en poelen des lands. Den schilderachtigen hang- of treurberk ziet men in rijen langs alle grootere en kleinere wegen
des lands, en zelfs, als sieraad, in de meeste tuinen. De
moeras- en dwergberk groeit in digte hoopen op alle vochtige plekken, en de betula alba omgeeft, met den els, als
voorbosch, den rand van alle donkere pijnboomwouden met
een' vriendelijk lokkenden, lichtgroenen zoom. Bij kleine
watervennen en andere plassen staan de berken, in schilder
groepen vereenigd, op den frisschen, groenen weide--achtige
grond, zoodat men, midden in de wildernis, uren lang zou
kunnen wanen tussehen kunstig aangelegde parkpartijen te
wandelen. De grootere berkenbosschen, waar die boomsoort de heerschende is en digter bijeenstaat, zijn] het geliefkoosde verblijf van het elanddier, voor hetwelk het jonge,
geurige berkenloof eene lekkernij is. Gelijk in de pijnbos schen het korhoen, wandelt onder de berken het kleinere
berkhoen, hetwelk men hier overal in groote menigte
aantreft.
De berk wordt in de Oostzee - provinciën , wanneer men
daarin van het zuiden naar het noorden voortreist, gedurig
menigvuldiger en schooner. Met den beuk, eik, popel, els,
wilg enz. is dit omgekeerd. De beuk vertoont zich nog
slechts in het zuidelijke Roerland boschgewijs bijeen; aan
gene zijde der Duna houdt zijn gebied op. Van den eik
wordt menigmaal, ofschoon ten onregte, hetzelfde beweerd.
Ook nog in Esth- en Ingermanland, zelfs tot naar Petersburg, wordt hij gevonden; doch slechts in Koerland vormt
hij aanzienlijke bosschen. Evenwel ook deze komen met de
Duitsche eikenwouden in geene vergelijking. Slechts hier
en daar, en afgezonderd van ander boomgewas, ziet men
op het open veld groote eikenstammen staan, die nog tegen woordig, even als voormaals, door de inwoners geëerd en
voor heilig gehouden, met Gene kleine omtuining omgeven
zijn. Geen boom is in dit land sterker vervolgd en ongenadiger uitgeroeid geworden dan de eik. Want daar bij , in
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tegenoversteIling van de pijnboomen, welke eenen meer zandigen grond verkiezen, en van de berken, die in leemigen
en vochtigen bodem beter voortkomen, overal de vetste en
vruchtbaarste aardlagen opzoekt, moest hij ook overal, meer
dan eenige andere boom, plaats maken voor de vlijt des
akkermans, die van oudsher de eikenbosschen uitroeide,
om plaats voor den ploeg te winnen. De eenzaam staande
eiken, welke men menigmaal op het veld als eerwaardige,
maar treurige ruïnen ontmoet, zijn de getuigen en overblijf
voormaals hier weelderig groeijende eiken -selvangrot,
-boschen.
Van den wilg moet een kruidkundige predikant des lands
zestigerlei verschillende soorten opgeteld hebben , - en van
ahornen, abeelen, elzen en popels zijn er mede meer dan
ééne soort; ook wilde ooftboomen, taxus, linde en hazelaar, mengelen zich overal tot bont geschakeerde bosschaadjen, die zich op geenen tijd liefelijker vertoonen dan in October, wijl ook hier, gelijk in Kanada en andere noorde
landen, het verwelkende loof bijzonder lang aan de-lijke
boomen gehecht blijft, en nog, alvorens het graauw en dor
ter aarde valt, de schoonste kleurenschaal van groen tot
goudgeel, purperrood en violet doorloopt.
Van heestergewassen komt er geen menigvuldiger voor,
dan de kreupele, knoesterige, treurige jeneverbessen- struik,
welke hier menigmaal, met zijnen nutteioozen groei, uitgestrekte ruimten overdekt, die volkomen naar de Amerikaan
Savannen gelijken, en hier, even als de jeneverheester-sche
zelf, Xaddik genoemd worden. Deze jenevervelden zijn gewoonlijk de onvruchtbaarste grond van geheel den omtrek,
op welken de kleine koeijen des lands, tusschen de ellen
heide- en der vaccineën - planten,-digewarlut
slechts karig voedende grashalmen en slingergewassen vinden.
(Het vervolg en slot hierna.)
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D

en I5den April des jaars 1523 dobberde op de Noordzee
eene sloep, den golven ten speelbal. In het broze vaartuig,
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elk oogenblik op het punt om te zinken of verbrijzeld te
worden, bevonden zich eene vrouw, twee kinderen en een
matroos. De vrouw, neêrgehurkt op den grond der boot,
in eenen mantel gewikkeld, waaronder zij hare kleinen
voor nat en koude poogde te beschermen, bad en schreide.
De matroos, nadat hij langen tijd tegen den storm geworsteld
en vruchteloos getracht had aan de boot eene vaste rigting
te geven, had de riemen nedergelegd, en verwachtte, met
kruiseling over de borst geslagene armen, mismoedig zwijgend den dood. Plotseling geeft bij eenen schreeuw van
vreugde: » de kust! de kust !" roept hij, grijpt de roeispanen weder op, en begint met hernieuwden ijver te arbeiden.
Doch, helaas! ondanks zijne geweldigste inspanning verwijdert de sloep zich van liet land, in plaats van het te naderen. Nog een half i}ur lang zet hij zijnen vruchteloozen
arbeid .voort ; eindelijk legt hij de riemen andermaal neder,
ontdoet zich van de kleedingstukken, die hem bij het zwemmen hinderlijk kunnen zijn, en maakt zich gereed om in zee
te springen. » Groote God!" riep nu de radelooze moeder,
» gij wilt toch niet mijne kinderen aan hun noodlot overlaten ?" De matroos wierp aarzelende blikken, nu eens op de
ongelukkigen, dan eens op de zich verwijderende kust, en
toen hij de overtuiging scheen bekomen te hebben, dat het
onmogelijk was, ook slechts een eenigen der drie nevens hem
aan boord zijnde personen te redden, wierp hij zich in de
golven met eene kracht, welke de boot, door de werking
van den wederstuit, bijna had doen omslaan. De arme moeder sloeg eenen blik van wanhoop ten hemel, zoo roerend,
dat bij zelfs den geest van het booze erbarming zou hebben
ingeboezemd, en toen hare oogen weder op de golven staarden, zag zij daarop een bloedig ligehaam dobberen; het was
het lijk van den matroos, die zich aan eene blinde klip te
bersten gesprongen had. Op hetzelfde oogenblik liep ook de
boot, met eenen zwaren stoot, tusschen twee rotspunten vast.
De moeder stak haren arm in liet water en voelde vasten
grond. Zij klom hierop uit de sloep, en, tot aan den gordel
in het water staande, nam zij hare kinderen in de armen, en
poogde, al wadende, het strand te bereiken. Somwijlen
steeg het water haar tot aan de borst en dreigde hare kinderen te versmoren. Op andere oogenblikken doorsneed een
plotselinge schrik het hart der moedige vrouw, wanneer zij
,
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eensklaps voor hare schreden een' afgrond voelde, waarin
zij op het punt was reddingloos te verzinken. Eindelijk, na
eene• gedurige slingering 'tusschen wanhoop en vreugd, tusschen gevaar en redding, bereikte zij den oever, en viel,
God dankende, op de knieën. Hare kinderen waren behouden!
Zij behoefde eenige oogenblikken van volstrekte rust, om
slechts min of meer de kracht te herkrijgen, welke zielsangst en vermoeijenis haar ontnomen hadden. Spoedig echter wapende zij zich met nieuwe standvastigheid, nam hare
kinderen bij de hand, en poogde te overleggen, welke rigting zij nemen moest. Overal in het rond zag zij niets anders dan water, zand en rotsen. Nog altijd huilde de storm,
sloeg de regen in stortvlagen naar beneden, klemden zich
de kinderen angstig aan hunne moeder. Gevaar en verlatenheid grimden haar andermaal aan, en ook de zee, die
tot nog toe geëbd had, begon weder naar strand te rollen,
als wilde zij den haar pas ontkomen buit op nieuw in hare
magt brengen. Op dit oogenblik liet zich uit de verte eene
stem hooren, en weldra kwam het roepen nader. Een man
verscheen op den rotswand en deed met de handen seinen
aan de schipbreukelingen. Weinige minuten daarna droeg
hij de in onmagt gevallene vreemdeling in zijne armen, en
eene vrouw, die hem verzeld had, nam de twee kinderen
met zich naar de hooger gelegene rotsen. De hulp was inderdaad van pas gekomen, want niet lang duurde het, of
de niagtig opzettende vloed had het zoo even door hen verlaten strand overdekt. De hut des visschers, dien God tot
redding der onbekende gezonden had, lag in de nabijheid,
en weldra gelukte het aan de zorgen der beide brave lieden,
om de arme moeder in het leven terug te roepen. Haar
eerste blik zocht hare kinderen, welke zij met hartstogtelijke
vreugd in hare armen sloot en met kussen overdekte. Ver
nam zij een kostbaar halssnoer, dat het kleine-volgens
meisje droeg, en sprak tot den visscher: » Neem, o gij,
wien ik het leven mijner kinderen verschuldigd ben, neem
dit pand mijner dankbaarheid !" Doch de visscher weigerde
volstrekt het geschenk aan te nemen. » Zoo veel rijkdom
behoef ik niet," zeide hij; »mijn arbeid is tot mijn levens
genoeg. Dit goud en die edelgesteenten zullen u-onderhu
beter te pas komen dan mij; behoud ze."
De onbekende drukte den braven zeeman de hand. Het
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was eene jonge, zeer schoone vrouw, die, niettegenstaande
het eenvoudige der bijna schamele kleeding, met welke de
vrouw van den visscher haar verzorgd had, in houding en
gebaren eene onmiskenbare majesteit vertoonde. » Neem dan
mijnen dank," zeide zij. n Ja, ik begrijp het; diensten, op
zulk eene wijs bewezen, laten zich met geen goud betalen.
God, hoop ik, zal mij veroorloven, u eenmaal mijne erkentenis op eene u waardiger wijze te betoonen." — n Uwe
redding is ons loon ," was het antwoord; » wij wachten en
verlangen er geen ander." — » Zegt mij nu, waarde vrienden, aan welk eenen oever heeft de schipbreuk mij geworpen?" — » Aan de kust van Denemarken."
Bij het woord Denemarken doorbeefde haar eene rilling
van schrik en van vertwijfeling. » Denemarken ! Wee!
wee! dan zijn mijne kinderen verloren !" — n Zoo lang
FINN en zijne vrouw leven, hebt gij niets te vreezen, Mevrouw, noch voor u, noch voor uwe kinderen." — »Maar
gij weet niet, vrienden, dat ik den Deenschen grond ontvlood; dat op mijn hoofd en op dat mijner kinderen een
prijs gesteld is. Ik ben...." — » Behoud uw geheim; om
is te helpen, behoef ik niet, het te weten," zei F IN N.
» Laat slechts de storm voorbij zijn; Hollands kusten zijn niet
verre, en morgen, misschien reeds dezen avond, breng ik
u derwaarts. Gij zult er voor de vervolging uwer vijanden
veilig wezen. Thans echter neem rust en verlaat u op mijne
gastvriendschap."
Dit gezegd hebbende, begon hij, nevens den haard, een
bed van vachten te bereiden, waarop de onbekende, met
hare twee kinderen vast in de armen gesloten, weldra in
eenen diepen slaap gedompeld lag. Weinige uren daarna
deed een ongewoon gedruisch haar ontwaken; soldaten hadden de hut omsingeld en verhoorden den visscher FINN.
Honderd stukken gouds, Heer Kapitein ?" hoorde zij hem
zeggen; » dat zou eerst regt een buitenkansje voor mij wezen. Zijt verzekerd, geen schipbreukeling zal den voet hier
op de kust zetten, of ik houd hem aan en breng hem naar
den naasten wachtpost." — Vervolgens voegde hij er nog
bij, met die bedaarde beradenheid, welke de bewoners van het
noorden kenmerkt: » Maar wilt gij niet een oogenblik in mijne
woning treden om uit te rusten ?" — D Neen ," hernam de
officier, » ik heb haast; houd slechts goede wacht, en zorg,
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dat gij mij minst genomen een paar der hoofden brengt,
waarop de premie gezet is."
Toen de aftrekkende soldaten een eind wegs verwijderd
waren, trad FINN in de hut: » Mevrouw ," zeide hij, ■ laat
ons geen oogenblik langer verwijlen. De storm bedaart;
wij moeten op staanden voet scheep gaan; wind en zee zijn
op dit oogenblik minder te vreezen dan de menschen." De
onbekende had middelerwijl al hare kracht van geest herkregen. Zonder een woord te spreken, nam zij hare kinderen
bij de hand, gebood hun door een teeken stil te zijn, en
volgde FIRN, die haar, langs hem bekende kronkelpaden
tusschen de rotsen, naar de plaats van het strand geleidde,
waar zijne bark vertuid lag. Hier gingen zij scheep, en
FINN begon met zoó veel kracht en behendigheid te roeijen,
dat zij reeds na verloop van zes uren de Jiollandsche kust in
het gezigt hadden. Op dit oogenblik bespeurde hij, dat
twee gewapende sloepen jagt op hem maakten. Zonder zich
te ontzetten, en om de genen, welke hij besloten had te
redden, niet door dit nieuwe gevaar te verschrikken, al
moest ook hij zelf er in omkomen, zeide hij bedaardelijk:
» De boot is bij dezen geringen last te rank, Mevrouw; wees
zoo goed, leg u met de kinderen op den bodem van het vaar
neder, en beweeg u niet." Naauwelijks hadden zij ge--tuig
hoorzaamd, of reeds begonnen de kogels FINN om de ooren
te fluiten, terwijl zich te gelijker tijd het dreunen der schoten met het gebruis der golven vermengde. FINN mat met
de oogen den afstand, die hem nog van den oever scheidde,
en begreep, dat de sloepen hem ingehaald zouden hebben,
vóór hij deze tusschenruimte had afgelegd. Een stout, bijna
wanhopig bésluit welde bij hem op; hij staakte zijne vlugt,
en, zijne handen als een' scheepsroeper gebruikende, riep
hij: » Hé, halloo! wat wilt gij ?" — » Gij zijt niet alleen
aan boord ?" — » Neen zeker, ik heb eene goede lading
visch. Wilt gij er van hebben, zoo hebt gij slechts te sprèken; maar daarom op mij te schieten, was juist niet noodig." — » Kom hier en ontvang mijne bevelen." — » Ik
kom reeds," gaf hij met vrolijke stem ten antwoord.
Hij roeide nu op de beide sloepen aan. Toen hij dezelve
zeer nabij gekomen was, hield hij zich alsof hij in de holle
zee zijne boot niet meer meester was, en stiet'met groote
behendigheid en geweld tegen de loefzijde der sloep, die
hem het naast was, zoodat zij omsloeg. Terwijl nu het
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volk, dat aan haar boord geweest was, naar het andere
vaartuig poogde te zwemmen, en dit zich moeite gaf om de
drenkelingen op te visschen , wist de stoute visscher, uit
alle krachten roeijende, te ontvlugten. Tien minuten daarna
had hij de onbekende met hare twee kinderen aan den Hol
landschen wal gebragt. — Toen hij vervolgens des avonds
in zijne stuip teruggekeerd en weder rustig aan de zijde zijner vrouw gezeten was, verhaalde hij haar de doorgestane
gevaren van den dag, en schilderde op eene boertende wijs
het bad, dat hij aan de Deensche soldaten bezorgd had.
Zes jaren waren verloopen sedert den dag, waarop de
dame, die schipbreuk geleden had, bij F I a a zoo gastvrij
ontvangen was, toen de visscher en zijne vrouw op zekeren
morgen soldaten in hunne hut zagen treden. Zonder zich te
verwaardigen, hun een woord van opheldering toe te voegen, greep men den visscher en deszelfs vrouw, bond hen,
en plaatste hen op eene kar, waarmede zij in eene hun onbekende stad gevoerd werden. Hier nam men hun hunne
banden af en bragt hen scheep. Toen zij aan boord waren,
sloot men hen, doch zonder hen met de vorige strengheid
te behandelen, in een kamertje op, waar niemand van het
bootsvolk eenigen omgang met hen mogt hebben. Fen matroos, wiens taal zij niet kenden en die van zijnen kant geen
woord Deensch verstond, bragt hun het noodige voedsel. De
overvaart duurde vrij lang.. Toen FINN en zijne vrouw ein
aan land kwamen, deed men hen in een zorgvuldig-delijk
gesloten rijtuig stijgen. Na eene landreis, die weder vrij
lang geduurd had, verloste men hen eindelijk uit hunne
rollende gevangenis en bragt hen in een prachtig paleis.
Zonder dat hun de tijd gelaten werd om tot zichzelv' te
komen, bevonden zij zich plotseling tegenover eenen voor
strengen blik en achtbaar gelaat, dien eene-name t
talrijke verzameling van rijk gekleede heeren omgaf.
Zijt gij de visscher F I a N ?" vroeg hem de voorname heer
met ernstige stem. — A Die ben ik," gaf de arme man sidderend en bedeesd ten antwoord. — » Gij woont aan de kust
van Denemarken, niet verre van het dorp Lorgen 2" — F I a N
antwoordde met eene buiging. — a Gij hebt aan eene verbannen vrouw met twee kinderen huisvesting verleend ?" —
»Ja, dat heb ik gedaan," hernam FIIYR reeds met meer
vastheid. -- A Hebt gij niet ook de bevelen in den wind geslagen, die zulks verboden, en waarbij een prijs op hunne
-
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hoofden gesteld werd? hebt gij hen niet aan de wraak van
het Deensche volk onttrokken, ja zelfs tegen het scheepsvolk gevochten, dat uitgezonden was om hen te vervolgen,
en hebt gij niet de sloep omgestooten?" — »Dit is alles
waar." — » En wist gij, welke straf u wachtte ?" — »De
dood." — . Kendet gij de ballingen, welke gij gered hebt ?" —
» Ik wist, dat het de Koningin van Denemarken, Hare Majesteit ISABELLA, gemalin van Koning CHRISTIAAN, mijnen
Souverein, was. Ook hare beide kinderen heb .ik herkend.
Mijn leven ligt in uwe handen; neem het, zoo ik misdaan heb."
Een gemompel ontstond in de vergadering; F I n ft dacht,
dat het met zijn leven gedaan, en dat men bezig was het
doodvonnis over hem en zijne vrouw uit te spreken.
» F i N N , gij hebt een braaf., een edel gemoed," hief de
onbekende, die den visscher in het verhoor genomen had,
thans weder aan. » Gij hebt, met gevaar uws levens, de
zuster en zusters kinderen van Keizer KAREL DEN V gered; Keizer KAREL zal geen ondankbare zijn. Sta op,
SINN, en kus de - hand, die hij u toereikt. Geluk en eer
wachten u. Verklaar vrijelijk, wat gij immer wenschen
moogt; ik zweer, het zal vervuld worden." -" » Heer !"
hernam SINN, » ik ben oud en verlang niets meer dan een
visschers stulp aan den oever der zee. Heb ik er wèl aan
gedaan, dat, ik de pligten van eenen trouwen onderdaan ver
mijn leven voor mijne Koningin wagende, het-vulden,
leven dier verhevene vrouwe redde, zoo zijn de woorden van
goedkeuring, welke uwe Majesteit in tegenwoordigheid dezer
edele vergadering gesproken heeft, daarvoor een eerevol, mij
volkomen vergenoegend loon." — » Vergenoegend voor u,
maar niet voor mij," hernam de Keizer. » Ik benoem u tot
het opperhoofd van al mijne visscherijen te Ostende en verhef u in den adelstand. Ridder SINN, sta op !" Met deze
woorden nam KAREL zijne eigen eereketen af en hing die
FINN om den hals.
Nog in het begin der negentiende eeuw was er te Ostende
een geslacht, hetwelk den naam van FINN voerde en het
volgende wapenschild had: een keizerlijke adelaar, benevens twee barken in derzelver natuurlijke kleuren, op een
rood veld.
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r
ijger- en leeuwenjagten zijn vaak genoeg geschilderd geworden. Laat ons nu eens, tot afwisseling, eene jagt op
Alligators of Indische Kaimans beschrijven, gelijk zij niet
zelden op %eilon en op de groote Sunda eilanden gehouden
wordt. Be 1Flaleijers, een onversaagd geslacht, zijn in dit
water -j agtwerk uitgeleerde meesters.
Op zekeren herfstdag had de Admiraal Sir SAM GEL 1100 fl
een talrijk, nit Engelsche officieren en Europesche dames
bestaand gezelschap genoodigd, om in den omtrek van Trinconomale, op Ceilon , eene krokodillenjagt bij te wonen,
welke een aantal der in dienst van de Oostindische Compagnie staande Maleische soldaten zou houden. Reeds met
het aanbreken van den dag waren allen gereed; want in dit
heete klimaat moet alles, wat ligehamelijke beweging vordert, laatst genomen, met zonsopgang_ begonnen worden.
Het schouwtooneel van deze zonderlinge jagt was een,
verscheidene mijlen omvang hebbende moerassige grond, hier
en daar bezaaid met kleine meer- of vijverachtige plassen van
stilstaand water, die door slijkerige grachten met elkander
gemeenschap hadden. Zoo wel deze kanalen als de meertjes
waren met welig tierende waterplanten digt omzet, en ontelbare zwermen van muskieten gonsden in het rond. De
lucht was nog koel, maar zoo dik en bedompt, dat ieder
onwillekeurig aan de lastige en gevaarlijke moeraskoorts dier
gewesten denken moest. De Maleijers ondertnsschen , die
het klimaat beter verdragen kunnen, hadden den geheelen
nacht onder den blooten hemel geslapen, en stonden dus
reeds vroeg in behoorlijke orde gereed, om den Admiraal te
ontvangen. Voorwaar eene zonderling uitgeruste eerewacht!
Het regement had de uniform uitgetrokken, en was met eene
soort van korte broeken en met sandalen onder de voeten
gekleed. Ook de geweren waren ter zijde gelegd; in plaats
van dezelve diende tot 'wapen een ongeveer zes voet lange
stok, waaraan eene bajonet gehecht was. Daarenboven droeg
ieder de bekende 1{laleische kris.
Toen de Admiraal gekomen was, scheidde zich het rege ment in twee afdeelingen en eene achterhoede. De twee
-
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eerste trokken, de eene naar den regter, de andere naar
den linker kant, en namen vervolgens post op verscheidene
punten der modderige verbindingskanalen. Zij konden_een
klein half uurtje van elkander verwijderd zijn, en hadden
nu eene ruimte ingesloten, waarin zich, gelijk de llaleijers,
die van zulke dingen goed verstand hebben, wel wisten,
veel Alligators moesten ophouden. De soldaten vormden aan
het kanaal drie evenwijdige liniën, en wel in dier voege, dat
tusschen elke derzelve omtrent eene ruimte van tien schreden overbleef; in deze liniën stonden echter man aan man
zoo digt nevens elkander, dat zij slechts even plaats hadden
tot het hanteren hunner bajonetstokken of lansen. Het kanaal was in het midden hoogstgenoren vier of vijf voet diep,
en deszelfs water had eene middelkleur tussehen inkt en
koffij, welke tint, wanneer het slijk bewogen werd, in
bruingeel overging.
Nadat de vereischte toebereidselen gemaakt waren, velden
de 3flaleijers hunne lansen naar de moddergracht, en verhieven , toen het bevel gegeven was om de jagt te beginnen, allen te gelijker tijd een vreeselijk geschreeuw. De
twee afdeelingen van het jagtleger rukten in welgeslotene
kolommen tegen elkander aan, schreeuwden uit vollen hals,
en boorden met hunne lansen in het slijkerige water. Thans
weken de opgejaagde gedrogten naar het nog onbestookte
middengedeelte terug, en keerden aan de Maleijers de lange
staarten toe. Slechts enkele dieren verlieten in hunnen angst
en verwarring het kanaal, en braken dwars door de driedubbele rijen der bajonetten ; en hierin lag nu voor de
.Maleijers het beste gedeelte van het jagtvermaak, hoeveel
gevaar er ook mede verbonden mogt zijn. Rondom den Alligator vormde zich in zulk een geval een dubbele kring,
overal met dreigende bajonetten bezet, die hem weder in de
moddergracht poogden terug te drijven. Gelukte zulks, zoo
werd hij deels gesmoord, deels gespiest, en kwam ellendig
om het leven. De bewoners van den poel hadden slechts de
keus tussehen Scylla en Charybdis. Het geschreeuw werd
gedurig geweldiger, het gewoel gedurig digter; beide afdeelingen waren nu elkander op den afstand van misschien
honderd schreden genaderd; de tusschenruimte wemelde van
Alligators, die verward door elkander zwommen , nu eens
naar beneden doken, dan weder den muil over den waterof liever slijkspiegel ophieven, of eenen aanval tegen hunne
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kwelgeesten beproefden. Velen dier laatsten geraakten
daarbij onder den voet in het slijk, of wel hunne lansen
braken; alles tot groote verlustiging hunner jagtmakkers,
die elke leegte in de gelederen snel vervulden. Velen der
jagers werden gekwetst, maar niet een eenige gedood. Voor
allen scheen het echter een toppunt van genoegen, wanneer het gelukte, eenen Alligator van de overigen af te
snijden, hem te omringen, half dood te steken, dan op te
nemen en met cenen geweldigen zwaai op het land te
slingeren.
Gelijk men weet, zijn de Alligators tweeslachtige dieren.
Zij bleven dus slechts zoolang in het water, als zij begrepen , dat dit voordeelig voor hen was. Toen zij zich ein
te naauw ingesloten zagen, kropen zij overal naar-delijk
den oever. Hier echter ontmoeteden zij de sedert het begin
der jagt reeds op hen passende achterhoede, die juist daarom aldaar geposteerd stond, ten einde de vlugtenden op te
keeren, welke nu, met slijk overtogen, in de verschrikkelijkste woede het kanaal verlieten, om in eenen met biezen
en waterplanten bedekten plas eene wijkplaats te zoeken.
Weinigen evenwel gelukte het, denzelven te bereiken. De
Alligators waren door hunnen vruchteloozen wederstand afgemat; de een na den ander werd gedood, tot onbeschrijfelijke vreugd van den Admiraal, wien deze eigenaardige
jagt het uiterste genoegen scheen te verschaffen. Hij kreeg
zelfs lust, om, trots zijne stevels, sporen en hoed met
pluimen, deel aan het gevecht te nemen, en wij hadden
alle moeite ter wereld, om hem daarvan terug te houden.
Wij zelven geraakten eenmaal in eenen bedenkelijken toestand, toen wij den Admiraal tot digt op den rand van het
kanaal gevolgd en alzoo tusschen het reservekorps der .Maleijers en de Alligators in geraakt waren. Allen met elkander werden wij met slijk overspat; sommigen geraakten onder den voet en hadden moeite nog in tijds overeind te
springen.
Hoe veel Alligators dien dag bij Trinconornale op het
slagveld bleven, weet ik niet naauwkeurig meer te zeggen; minder dan dertig of veertig was het zeker niet. De
grootste zal ongeveer tien voet lang geweest zijn, waarvan
er twee voor den kop gerekend kunnen worden. Veel klein,
jong gebroedsel werd levend gevangen, en menig derzelve
aan boord der schepen gebragt, waar zij door de matrozen,
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die niet zelden eenen vrij wonderlijken smaak hebben, als
geliefkoosde hondjes of katjes gekweekt en gekoesterd

werden.

ANECDOTE UIT DECATUR'S LEVEN.

D

e dappere Noord - Amerikaansche Commodore D EC A TOR
was een zeeman in zijn hart, en vertelde gaarne anecdoten
van gemeene matrozen. Onder deze verhalen was ook het
volgende: In een der gevechten voor Tripoli zou DEC AT OR, terwijl hij met den kapitein van eene kanonneerhoot
man tegen man vocht, door eenen Turk, die. hem van achteren aanviel, bijna neêrgehouwen geworden zijn. Een matroos, RUB E N d A N E 8 genaamd, die reeds aan beide de handen gekwetst was, wierp zich, toen hij het gevaar zag,
waarin zijn bevelhebber zweefde, moedig tusschen beiden,
en ontving den sabelhouw op zijn hoofd; gelukkigerwijs
bleef de brave pikbroek in het leven. Eenigen tijd daarna,
toen hij van zijne wonden hersteld was, deed DECATUR hem
op het verdek roepen, dankte hem, in tegenwoordigheid
der geheele manschap, voor zijne zelfopoffering, en ver
te verzoeken. De goede matroos-gundehm,bloig
trok zijne broek in de hoogte, schoof zijne pruim tabak
van de eene wang naar de andere, en wist bij slot van rekening niet, wat hij toch eigenlijk wel verzoeken zou. Zijne
kameraden drongen om hem heen, stieten hem aan den elleboog, en fluisterden hem toe, dat hij thans alles krijgen
kon, wat zijn hart verlangde, dat de oude hem niets kon
weigeren, enz. De een raadde hem het eene, de ander
het andere: dubbele gagie, dubbel rantsoen, den post van
bootsman, een zak vol geld en volle vrijheid aan land. JA K
stiet hen allen van zich af en wilde hunnen raad niet aan
Eindelijk, na lang overleg, verzocht bij tot loon, dat-nem.
hij niet meer verpligt mogt zijn, de hangmatten op te rollen. Het
kluchtige verzoek werd natuurlijkerwijs toegestaan, en van
dien tijd af slenterde hij, wanneer de anderen tot het oprollen der hangmatten gekommandeerd werden, op zijn ge
rond, en zag, met eene soort van voorname hoog--makinhet
heid, hen werken. Steeds bleef hij op hetzelfde schip als
DECATUR. »Altijd," zegt de Commodore, »kon ik mijne
eigene gemoedsstemming aan a A c x herkennen: was ik goed
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geluimd en zag ik er vergenoegd uit, zoo kwam J AC K in
mijne nabijheid en ontving een' vriendelijken knik; maar
was ik slecht 'gemutst en kon men op mijn gezigt kwaad
weêr lezen, dan hield hij zich in de verte en sloop onder
de andere matrozen rond." Het verdient intusschen gezegd
te worden, dat RUBE JAMES voor zijne dapperheid en
trouw eene wezenlijker belooning bekwam dan die, welke
hij gevraagd had, te weten een pensioen van de rege
Bij eene andere gelegenheid werd aan DECATUR,-ring.—
als bewijs van achting en dankbaarheid, het burgerregt van
Nieuw-York verleend. Bes anderen daags hoorde hij het
volgende gesprek tusschen twee zijner matrozen: » JACK !"
zei de een, »wat wil dat zeggen, het burgerregt der
stad ?" — »Dat is," gaf de ander met veel wijsheid ten
antwoord, » dat de oude nu het regt heeft, om op de straten rond te zwerven, geweld te maken, de mans te ranseien en de vrouwen te kussen, zoo veel hij wil." -- a Wel
zoo," riep de ander, » dat is toch, welde moeite nog waard,
dat men er voor vecht."

LIEFDE, VRIENDSCHAP, KUNST, DEUGD EN GODSDIENST.

Er is een BLOEM, die bij den Poolkring groeit
En welig aan den boord van d'Indus bloeit,
Den Zomer met haar bladerdos verschoont,
Den Herfst omkranst, den barren Winter kroont.
Noem ik haar naam, gij geeft dien naam mij weêr
In LIEFDE, rein, als 't licht uit hooger spheer;
Ja, schoon is zij, als 't blozend uchtendrood,
En krachtvol; want ze is sterker dan de dood.
Er vloeit een BEEK, die, kronklend door den beemd,
Een heldre sprank van water tot zich neemt;
En breeder stroom vertoont de kalme vliet,
Wiens oeverboord de schoonste bloemen biedt.
Ge erkent gewis de VRIENDSCRAP in dit beeld;
Zij voert tot iets, wat meest den boezem streelt;
Verdubbeld wordt, door haar, de vreugd van 't hart,
En ze eischt voor zich de helft van 'slevens smart.
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Er toont zich ginds een BAAN voor ons gezigt;
Ze is breed en schoon, omglansd door lieflijk licht;
En verre, aan 't eind, praalt, op een heuvelkruin,
Een lauwerbosch, naast tempels van arduin.
Gij kent die Baan; zij is der

KUNST

gewijd,

En waardig is den mensch haar schoone strijd;
Die strijd getuigt, terwijl hij voorwaarts streeft,
Dat in zijn borst iets groots, iets scheppends leeft.
Er loopt een PAD door 't wislend leven voort;
't Voert hem, die 't gaat, allengs naar hooger oord;
't Is smal en steil, maar toont den wandelaar
Den regten weg, die veiligt voor gevaar.
Dát is — roept ge uit --- dát is het Pad der DEUGD!
Wel moeilijk, ja, maar rijk in zielsgeneugt' ;
Het schittert niet, is arm aan praal en pracht,
Maar licht toch hel, al is het rondom nacht.
Er staat een Rozs, zoo oud als 't wereldrond,
Maar vaster nog dan 't hart der aard' gegrond;
Het Lot verdelg', de Tijd doe 't all' vergaan,
Zij blijft het woên van Tijd en Lot weêrstaan.

Zieltreffend beeld der.aonsDIENST, die ons schraagt,
Waardoor de mensch het beeld der Godheid draagt;
Die, als het graf zijn donker om hem spreidt,
Hem juichen doet in zijne onsterflijkheid.
W. R. WARNSINCK, BZ.

MEN G E L W E R K.
HUISELIJKHEID.

(Voorlezing.)

Gezelligheid is een grondtrek der menschelijke natuur.
Deze neiging openbaart zich reeds vroeg bij het kind. De
mensch heeft behoefte aan deelneming en mededeeling.
Men kan zulks opmerken bij alle volken en volksstammen ,
hoe verschillend de mate van beschaving voor het overige
zijn moge. Gezelligheid brengt niet alleen veel toe tot
vermeerdering van levensvreugde , maar bevordert ook verstandelijke en zedelijke ontwikkeling. Behoefte deed de
mensehen huiselijk zamenwonen. Uit huisgezinnen ontstonden grootere maatschappijen, natiën, volken.
Die in bosschen zich ophouden , of verstrooid op het
veld verkeeren en in de jagt hun onderhoud vinden , kunnen slechts weinig nut van de oorspronkelijke neiging tot
gezelligheid trekken. Wanneer zorg voor vervulling van
de eerste noodwendigheden des levens den geheelen mensch
gedurig bezig houdt, gaat de ontwikkeling niet veel verder, dan bevrediging van de dierlijke behoeften des lig
herderstenten der oude wereld-chamsverit.Ind
leerde men het eerst de genoegens en voordeelen van het
huiselijk leven beter kennen. Daar werd gezelligheid een
middel tot ontwikkeling en beschaving, terwijl huisgezinnen tot stammen van kleineren of grooteren omvang aangroeiden. Bij toenemende bevolking der aarde ontstonden
allengs maatschappijen en steden van wijdere uitgebreidheid. Werd daardoor aan, verstandelijke ontwikkeling gewonnen, voor zedelijkheid was die ophooping van vele menschen in cone zoo beperkte ruimte niet altijd voordeelig.
Het huiselijk leven kwijnde nu hier en daar. Heerschzucht
vestigde cone harde dwingelandij in de oudste rijken van
het Oosten. Vorsten en Koningen beschikten eigendunkeRr
MEnGEIw. 1842. ro. 13.
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lijk over goed en bloed hunner onderdanen. Misbruik van
magt dagteekent reeds van de vroegste tijden.
In de zoogenaamde vrije staten of republieken was het
beter gesteld. Daar stonden "mannen op, wier grootheid
wij heden ten dage nog bewonderen. En wat zien wij
echter in de schitterendste tijdperken van Athene en Sparta
en Rome? De mensch werd verwaarloosd, de burger
was alles. Aan den Staat behoorde ieder, met al zijne
bezittingen, vermogens en bekwaamheden.
Bij zoodanige gesteldheid van zaken kon het huiselijk
leven niet zijn, wat het behoort te zijn, om .menschen te
vormen en te veredelen. De bewoners van elk land -- van
elke stad waren verdeeld in vrije lieden en slaven. De
laatsten moesten voor de eersten arbeiden en hadden geene
burgerlijke regten. Ook de vrouw van den vrijgeborene
verkeerde in eenen toestand van vernedering, en de wetten
des lands veroorloofden aan den vader eene magt over het
kind, die verder gaat, dan de natuurlijke betrekkingen
medebrengen.
Het huiselijk leven was derhalve geenszins, wat he in
lateren tijd is geworden. De opvoeding der jeugd had eene
geheel andere strekking. Vermaken en spelen der kinderen dienden, om burgers voor den Staat te vormen, en deze
vroeg tegen - de vermoeijenissen van den krijg te harden.
Dit was de hoofdzaak , welke men bij alle inrigtingen en
bedrijven zich ten doel stelde. Het leven der oude Grieken en Romeinen verkreeg daardoor een geheel eigen karakter. Hét.was een-meer openbaar leven -- een dagelijks
verkeeren op de markt, waar staatszaken behandeld wer
volk zijne stem uitbragt en deel nam aan de-denht
algemeene aangelegenheden. Van eigenlijke huiselijkheid
wist men weinig. De genoegens en voordeelen derzelve
konden düs niet genoeg gewaardeerd worden. Zoo vormde
zich wel een sterk uitkomende volksgeest; maar, de ontwikkeling van den mensch bleef eenzijdig en zeer onvolkomen. Geen wonder dus, dat die beroemde volken der
oudheid eenmaal moesten verdwijnen van het tooneel der
wereld. SOCRATES waagde het , pogingen te doen , om
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den mensch te vormen; doch hij werd miskend en veroor.
deeld om den gifbeker te drinken. Die van Athene nu
allen, lezen wij ergens (*) , en de vreemdelingen, die zich
daar ophielden, besteedden hunnen t ijd tot niets anders,
dan om wat nieuws te zeggen en te hooren.
Het Christendom heeft een geheel nieuw tijdvak in de
geschiedenis des menschelijken geslachts geopend , en inzonderheid ook toegebragt, om belangstelling in huiselijk
leven te doen toenemen. Trouwens, dit moest voortvloeijen
uit den geestelijken aard der Evangelieleer. Onder elk
volk immers wordt ieder, die God vreest en regt handelt,
den Kenner des harten welbehageljk genoemd. Het Christendom bestaat onafhankelijk van staatsvormen en heeft
veredeling van den mensch ten doel ; maar de Christelijk
veredelde mensch zal steeds een goed burger van den
Staat zijn.
Het hoofdbeginsel is liefde — algemeene menschenliefde,
die ineenvloeit met liefde tot den Vader der menschen —
liefde uit een rein hart, gewijzigd naar betrekkingen en
omstandigheden. In den huiselijken kring vooral werkt
deze liefde en breidt vandaar zich uit in steeds wijderen
omvang. Het Christendom kweekt en veredelt dezelve.
Een zelfde band der volmaaktheid verbindt man en vrouw
en kind — broeders en zusters. Men leeft geheel voor
elkander en vindt de hoogste levensvreugde in het bevorderen van onderling geluk. Zoo bloeit stille deugd in het
huiselijk leven, en naar mate de regte huiselijkheid meer
algemeen wordt, neemt het maatschappelijk welzijn toe.
De, naauwere betrekking tot bloedverwanten en huisgenooten sluit de algemeene belangstelling in de aangelegenheden van natuurgenooten niet buiten. Een hart, dat ver
Christelijke liefde, klopt voor de menschheid.-vuldisan
In den huiselijken kring leert men edel denken en edel
handelen. Die hier aan anderen doet, wat hij mag wenschen , dat hem zelven gedaan worde, zal ook als burger
() Rand. XVII: 21.
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van den Staat gaarne zijne pligten vervullen en menschengeluk door menschenveredeling trachten te bevorderen.
Zoo had dan het Christendom een' heilzamen invloed op
het huiselijk leven , en huiselijkheid vermeerderde het
volksgeluk. Maar de werking kon niet algemeen worden,
zoo lang Christelijke begrippen en beginselen niet algemeen
waren. De geest des Heidendoms bleef honderden van
jaren nog in vele maatschappelijke betrekkingen en vooral
kennelijk in het staatsbestuur. De herleving der letteren
in Italië, de uitvinding der boekdrukkunst, de ontdekking
van Amerika werden de middelen en voorbereidselen tot
gebeurtenissen , die in de zestiende eeuw ons werelddeel
schokten en waarvan de gevolgen nog• voortduren. En
van dien tijd af vooral zien wij de ontwikkeling der nieuwere volken een' zeer 'verschillenden gang nemen. Bij het
eene is meer smaak voor het huiselijk leven; andere naderen meer tot het openbare staatsleven der oude Grieken
en Romeinen. Vergelijkt het Duitsch en het Fransch karakter; het onderscheid valt terstond in het oog. Fran sehe invloed heeft, helaas! veel langer dan eene 'eeuw,,
nadeeligen invloed gehad op de meerdere huiselijkheid van
het overige Europa, en nog werkt het voorbeeld van woelzucht ginds en elders verderfelijk, nu eens onder den
naam van Burschenschaften , die het jonge Duitschland
poogden daar te stellen , dan onder dien van het verfoeijelijke Socialismus. Ja zelfs het stugge en anders zoo onbuigzame gemoed der Britten bleef niet vrij van die besmetting; het ongelukkige Ierland werd het brandpunt dier
heillooze woelzucht, door opruijing eener verhongerende
bevolking. Waar men minder belang stelt in het huiselijk
leven, daar ontstaan ligter oproeren en omwentelingen.
Ook in ons vaderland heeft dwaze volgzucht reeds van
Fransche zeden en gewoonten te veel overgenomen , tot
nadeel der huiselijkheid. Maar de dure lessen eener smartelijke ondervinding zijn voor ons niet geheel nutteloos
geweest. De groote meerderheid des Nederlandschen volks
stelt nog prijs op het huiselijk leven, en ook in dit opzigt
verschillen wij aanmerkelijk van onze naburen en voorma-
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ligo landgenooten , de Belgen , die zoo gaarne in alles de
Franschen schijnen te willen naapen.
Stille werkzaamheid — behartiging der-pligten van beroep en stand — het rustig bewegen in den huiselijken
kring komt meer overeen met den echten geest van onzen
landaard, dan het najagen van de vermaken der uithuizigheid of het spelen eener schitterende rol op het woelige
tooneel des openbaren levens. Vreemdelingen hebben ons
deswege miskend en weleens den spot gedreven met de
vermeende koelheid van den Aroord- Nederlander. Anderen mogen op hunne wijze zich verlustigen en genot zoeken, dat de zinnen streelt; wij zijn geene vijanden van
betamelijke vreugde, maar wij stellen vooral prijs op het
huiselijk leven , dewijl wij vertrouwen, dat de mensch, als
zedelijk wezen , hier beter zich ontwikkelt onder den
zachten en weldadigen invloed des Christendoms. En ziet
men op duurzame en wezenlijke genoegens, alles pleit voor
het huiselijk leven, terwijl uithuizigheid vele gevaren en
nadeelen heeft. Ook hier geldt het vaderlandsche spreekwoord: Eigen haard is goud waard. Met weinige woorden, maar krachtig en treffend, drukt de menschkundige
EWALD (*) datgene, wat ik bedoel , aldus uit: » De huiselijke mensch behoeft dit (het schitteren in de wereld)
niet tot zijne gelukzaligheid. Zijn huis is zijne wereld.
Echtgenoot en kinderen zijn zijn gezelschap. Zijne bezigheden zijn voor hem de kruiderijen van alle genieting.
De eenvoudigste maaltijd is voor hem een gastmaal — een
vertrouwd gesprek met de zijnen een Drama van IFFLAND
— de spelen zijner kinderen zijn' hem eene Opera — eene
uitgezochte wandeling is eene reis naar Palencia."
Maar zal het huiselijk leven dit genoegen aanbrengen
dan moet hetzelve veredeld en bezield worden door den
zachten en weldadigen geest des Christendoms. Niet ieder
kent ' zoo groot een geluk. Van daar bij sommigen die
sterke en gedurige trek naar uithuizigheid. In grootere
steden vooral werken verschillende omstandigheden zamen,
,

(*) Voorlezingen over de Opvoeding, bi. 37.
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om de menschen buiten den huiselijken kring te lokken
en alzoo een meer openbaar leven te doen ontstaan. Daar
zijn velerlei vermakelijkheden en zamenkomsten, welke
men niet kent op plaatsen van geringere bevolking. De
grootere menigte van ledigloopers en van vreemdelingen
draagt vooral ook bij, om , tot nadeel des huiselijken levens, vreemde gewoonten in te voeren en naar gedurige
verstrooijing te doen haken.
Welligt had langere gemeenschap met België ook te
dezen opzigte gevaarlijk voor ons volkskarakter kunnen
worden. Met loffelijke fierheid streven wij thans , om onze
zelfstandigheid te bewaren, en wij worden meer oplettend
op datgene,` wat ons nog loffelijk onderscheidt van onze
naburen. Thans komen wij te minder in verzoeking, om
met hen wufte Franschen na te volgen in derzelver opper
woelige onrust en gedurige uithuizigheid.-vlakighedn
De gebeurtenissen der laatste jaren kunnen inzonderheid
ook strekken , om ons te meer prijs te doen stellen op de
genoegens en voordeelen van het huiselijk leven.
Dat men echter niet overdrijve, noch de zaak enkel van
éénen kant beschouwe. Uithuizigheid is altijd af te keuren ; doch niet elke verkeering buiten de eigene woning
strijdt tegen het huiselijk leven. Gezellige omgang bepale
zich geenszins tot huisgenooten alleen. Men moet van tijd
tot tijd ook andere menschen zien. Die onophoudelijk in
denzelfden kleinen kring zich beweegt, neemt mede ligt
kwade gewoonten aan , wordt weleens eigenzinnig, en beziet het leven te veel slechts van ééne zijde. Eigenzin
gevaarlijk ; dezelve vermindert altijd de levens--nigheds
vreugde, en kan zelfs, onder zekere omstandigheden,
aanleidende oorzaak van verstandsverbijstering worden.
Men moet het huiselijk leven beminnen, maar van tijd tot
tijd ook omgang met andere menschen hebben en deelnemen in de algemèene belangen der menschheid. Verkeering met lieden, die eene edele eenvoudigheid beminnen,
zal veel toebrengen tot verhooging van de ware genoegens
der gezelligheid. Uithuizigheid verstrooit en geeft aanleiding tot verderf; maar gepaste uitspanning ten behoorlijken
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tijde is voor den werkzamen en huiselijken mensch weldadig
naar ligchaam en geest beide. De regte huiselijkheid bevordert waar levensgenot en heeft ook invloed op de rust
en het geluk der volken.

NATUURTOONEELEN AAN DE OOSTZEE.

(Vervolg' en slot van bl. 604.)
Het Dierenrjk.

I n het dierenrijk der Oostzee—provinciën komen niet minder eigenaardige betrekkingen en verschijnselen voor, dan
in . dat der gewassen. Menige dieren , welke men er vindt,
behooren uitsluitend tot dit land; vele, die bij ons in menigte gezien worden , doen zich hier in het geheel niet
meer op, of hoogstens als doortrekkende pelgrims of zeldzame indringers. Andere, bij ons slechts in sprookjes en
fabelen bekend, loopen hier allerwegen in het rond.
Van alle wilde dieren is de wolf aan de Duna, gelijk in
geheel het Oosten van Europa, het meest gewoonlijk voorkomende en verst verspreide. In Koerland, waar de edellieden en goedbezitters zeer waakzame vervolgers van dit
roofdier zijn, komt het meest zelden en in het dun bevolkte Esthland meest overvloedig voor. Het is zulk eene
groote landplaag voor herders en kudden , dat men zelfs
eene der maanden, die van December, wanneer honger
en koude het in de nabijheid der menschenwoningen drijven, de Wolfsmaand (Wilku mehnes) genoemd heeft. In
Januarij , den paartijd der wolven, is het wolfsgehuil eene
zoo gewone nachtmuzijk , als in onze steden het gemaauw
der krolsche katten op de daken. Ljfiand houdt tusschen
Esth— en Koerland het midden. In Lifland alleen werden, op de van wege de overheid ondernomene jagttogten ,
in het jaar 1836 niet minder dan 507
»»
» 1837 »
»
» 468
»»
» 1838 »
»
» 551
»
» 523
» 1839 »
»»
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wolven gedood, door elkander gerekend dus iets meer dan
500 in ieder jaar. Men overdrijft niet, wanneer men
stelt, dat op bijzondere jagten ten minste nog tweemaal
zoo veel wolven geschoten zijn; en dienvolgens zijn er in
Ljfiand jaarlijks, minst genomen, 1500 wolven gedood.
Om elk jaar weder 1500 jagtbare wolven voort te brengen,
moesten dan toch ieder jaar, al willen wij door elkander
aan elk paar drie jongen toekennen , ten minste 500 paren
of 1000 wolven ongedood overblijven. Derhalve moesten
er tolken jare, hoe gering men de schatting ook neme,
2500 wolven in Lijfiand voorhanden zijn. Het is overi.gens zeer waarschijnlijk te maken, dat men dit voor volledig bewijs vatbare minimum nog met duizend vermeerderen , en dienvolgens ten minste vier wolven op elke
vierkante mijl in Lifland kan aannemen, waaruit men
eenigermate het ontzettend getal dier roofdieren kan berekenen , welke in geheel die landstreek te zamen genomen
moeten leven , en het verbazend verbruik van schapen,
kalven, reeën, hazen en andere den mensch nuttige dieren , hetwelk zij tot hunne voeding vereischen. Een oudewolfspels wordt in Lifland voor 6 a 7 roebels verkocht;
maar men kan veilig aannemen, dat elke oude-wolfspels,
door elkander gerekend, het land, minst genomen, op
een paar honderd roebels te staan komt. Lifland is ondertusschen in geenen deele de provincie van Rusland,
die het sterkst met wolven bevolkt is. Integendeel bevatten bijna al de overige Gouvernementen daarvan oneindig
meer. Doch, al willen wij slechts het Ljfiandsche minimum tot grondslag eener middelbare begrooting voor
geheel Rusland aannemen, zoo volgt daaruit, dat geheel
het door wolven bewoonde gedeelte van Rusland, hetwelk
men, na aftrek der weinige noordelijke en zuidelijke landstreken, waar de wolf niet voorkomt, ten minste op
30,000 vierkante mijlen begrooten kan , een minimum
van een millioen dezer dieren moet voeden.
De broeder of neef des wolfs, de beer , heeft -thans de
provincie ' Koerland geheel en al ontruimd, en nog slechts
enkele plaatselijke benamingen, zoo als de beerenrivier,
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het beerendorp, of ook bier en daar, op een adellijk slot,
de afbeelding eener beerenjagt, herinneren er aan , dat
hij vroeger hier gehuisd heeft. In Lifland daarentegen, en
nog meer in Esthland, zijn de Beeren niet zeldzaam. Men
heeft er van zeer onderscheidene soorten. Tusschen Narva
en Dorpat aan het meer Peipus treft men de gevaarlijkste ,
grootste en sterkste soort aan , aschgraauw, met een' witten -ring om den hals. De beerenjagt is een van de meest
gewone veldvermaken van den adel. Ook de Esthlander
gaat dit grimmige dier met de grootste koelbloedigheid te
lijf, en brengt deszelfs vleesch en vel niet zelden in de
steden ter markt.
Niet zoo menigvuldig als de Beeren zijre er de lossen
nog schaarscher de bevers en de vliegende eekhorentjes.
Den vos vindt men er zoo veelvuldig niet als in Duitschland, en het wilde zwijn komt slechts als gast uit Litthauen over.
Het gebied van het hert heeft hier ganschelijk opgehouden ; Pruissen is deszelfs noordelijkste provincie. Het vaderland van het rendier is er nog niet begonnen ; noordelijk Finland is deszelfs zuidelijkste streek. Tusschen beide
schuift zich met zijne woonplaats het reuzendier van het
noorden , de eland, in, die tegenwoordig in Pruissen nog
slechts zelden voorkomt en in Finland nevens het rendier
woont. Voormaals plagt het in alle groote landen gevonden te worden ; maar de ridders der Teutonische orde hebben an oudsher in deszelfs jagt zulk een uitnemend beha
geschept, dat het in verscheidene streken reeds dreigt-gen
geheel te zullen verdwijnen.
In het westelijke Koerland zijn de elanddieren het zeldzaamst; in het Oberland zijn zij menigvuldiger. Het talrijkst komen zij voor in oostelijk Lifland, daar, waar het
aan de Poolsche provinciën grenst. Terwijl in Koerland
op de jagten gewoonlijk slechts enkele elanddieren geschoten worden, en het reeds voor iets groots mag gelden,
wanneer men er bij eene drijfjagt een half dozijn te zien
krijgt, drijft men in bet genoemde deel van Lifland niet
zelden 20, 30, ja somwijlen 40 tot 50 dezer dieren bijeen.
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De inboorlingen des lands gaan met dit edele dier genadiger om, en menigmaal ziet men Bene elandsmoeder met
hare jongen tusschen de herders en derzelver kudden grazen. Overigens heeft men den eland nergens getemd, en
de pogingen , om deszelfs groot en sterk gebouwd ligchaam
tot 's menschen dienst te bezigen, zijn mislukt. De smaak
van zijn vleesch , hetwelk hier dikwijls op de tafels ver
houdt het midden tusscben dien van ossen- en-schijnt,
hertenvleesch. Zijne huid levert het dikste en sterkste leder.
Dat het op enkele plaatsen zelfs voor een' snaphaanskogel
ondoordringbaar zou wezen , wordt slechts dá ir verteld,
waar men het dier niet kent; evenwel weet men ook hier
te lande, hoe moeijelijk het is eenen eland te vellen, daar
dit bij het eerste of tweede schot zelden gelukt. Menigmaal, zelfs met vier kogels in het lijf, ontsnapt hij nog.
Ook over het gladde ijs der poelen en meren komt het
dier zonder glibberen voort, naardien het, zijnen scherpen
hoef met de punt in het ijs stootende, even goed in hetzelve
indringt als een scherp beslagen paard.
De reeën schijnen een'ruimeren uitbreidingskring te hebben dan de herten; zij zijn in Koerland nog zoo menigvuldig, dat er, op groote jagtpartijen , nog somwijlen 15 tot
20 dier dieren geschoten worden. De hazen hebben dit
land met al de overige landen der wereld gemeen, doch de
witte hazen slechts met de andere noordelijke gewesten.
Dassen en hamsters doorwoelen met hunne holen den
grond , en otters en bevers bewonen hier en daar de oevers
der rivieren.
Onder de vogels zijn de overvloedigste en edelste uit het
hoendergeslacht de kor- en berkhoenders, die zich bij
geheele koloniën in de bosschen ophouden. Vele soorten
van arenden en valken, goudarenden , vischarenden , steenarenden, gieren, nacht-, jagt- en dwergvalken nestelen in
de hoogste toppen der pijnboomen. Van uilen telt men
tien soorten, waaronder de groote schuhu of schuifuil.
Wilde zwanen trekken deels, in het voorjaar naar Zweden
verhuizende , de provinciën door, deels huisvesten zij , nes
riet der oevers, op de meren van het land,-telcndih
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die daarenboven door eene tallooze menigte van wilde eenden bewoond worden. Op het Papenmeer, bij Liebau, is
de zwanenjagt van zoo veel aanbelang , dat zij jaarlijks aan
de meestbiedenden verpacht wordt en niet onbeduidende
sommen opbrengt. Met betrekking tot de ooijevaars (men
heeft er een' witten en een' zwarten ooijevaar) wordt in
Koerland - beweerd , dat zij niet verder dan tot de Duna
komen; evenwel ziet men hen ook nog, hoezeer zeldzamer, in Esthland. De roerdomp (dumpis in het Lettisch)
laat overal op de Ljflandsche rietmoerassen zijn gebrul
hooren, en snippen , strandloopers en andere hoogbeenige
poelvogels zijn er onder de dieren in denzelfden overvloed,
als in het plantenrijk de soorten der mossen, spons- en
rietgewassen. Tortel-, ring- en lachduiven kirren in de
bosschen nevens de krassende raven en schreeuwende uilen.
Onder de zangvogels ontbeert men er weinige van die,
welke ook in de meer zuidelijke streken van Europa Gods
lof verkondigen , noch de onderscheidene soorten van leeuwerikken, meezen, lijsters, noch ook de bloed- en andere
vinken, wielewalen, basterd- en echte nachtegalen, welke
laatste zelfs reeds in Mei , hoe ruw en winterachtig die
maand zich in Lifland ook vertoont, in het nog kale
kreupelhout zingen, ofschoon dan echter derzelver zang in
geenen deele dezelfde rijke en menigvuldige modulatiën
bezit als bij ons.
Zijn al de koudvochtige, maar warmte beminnende amphibiën onder de hier levende diersoorten het zeldzaamst —
hoezeer toch de vrees voor de menigvuldig voorkomende ,
maar niet zeer gevaarlijke zoogenaamde koperslang, die
hier dikwijls eene blaauwzwarte kleur vertoont , menige
aangename wandeling bederft — zoo zijn daarentegen weder de vischsoorten ongemeen talrijk; zalmen, snoeken en
puitalen in de grootere rivierstroomen , in alle kleinere
beken en meren snoeken, karpers, zeelten en alen , en
heilbotten, steuren, schelvisschen,makreelen,haringen en
zoogenaamde strömlingen, of Zweedsche ansjovis, in de
aangrenzende zeeën, die nog daarenboven door robben ,
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dolfijnen en bruinvisschen, waarop de eilandbewoners der
Esthlandsche kusten jagt maken , bewoond worden.
Van al deze zeevisschen is er geen, naar het schijnt,
beroemder,
en geen meer uitsluitend zich aan de Esthlandc
s he kusten ophoudende, dan de strömlingen, Celle kleine
soort van haringen. De beste zijn de Kulloströmlingen,
die bij Reval gevangen , als sardellen gepekeld en door het
gansche land, gelijk mede buitenslands, als eene ontbijtlekkernij verzonden worden.
Ook aan insekten hebben deze gewesten geen gebrek.
Hoezeer in den winter alles geheel dood en verlaten schijnt,'
zoo fladdert , wemelt en krioelt het des zomers allerwegen.
Vele insekten scholen in zoo geweldige hoeveelheden bijeen,
dat zij tot eene ware landplaag worden. Dus, bij voorbeeld, stijgen uit de poelen en rivieren tallooze zwermen
van kleine, naauwelijks zigtbare muggen, welke men hier
schnaken noemt, en die zeer gevoelig, alsEngelsche naalden, steken en mensch en vee alle natuurgenot verbitteren.
Zij zijn zoo klein , dat zij doorgaans met het oog naauwelijks ontdekt worden, en daarbij vullen zij de lucht zoo digt
als stof. In even zoo groote menigte danst over de wateren
het haft en andere diertjes dier soort zijnen kortstondigen
levensdans. De juffers, gemeene, getraliede, kopergroene
en bont gevlekte, nevens duizend andere waterinsekten,
fladderen gedurende den korten zomer in digte wolken over
de drassige weilanden.
Ook de vliegen , wespen en paardenvliegen trachten gedurende de maand Julij in te halen, wat de koude April en
Mei hen in hun genot te kort heeft doen schieten. Wilde
bijen huizen talrijk in de bosschen. Doch geen insekt is
hier menigvuldiger dan de mier, die onder de pijnboomen
des lands zoo talrijke koloniën gesticht heeft, dat in menige bosschen hunne torens van houtsplinters slechts weinige schreden van elkander verwijderd liggen.
Elke boom heeft zijnen eigen' worm, en die houtwormen
vermenigvuldigen zich in menige jaren, bij daarvoor gunstige omstandigheden, zoo geweldig, dat geheele bosschen
onder hunne knagende vreetwerktuigen te gronde gaan.
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Gelijk in vele opzigten het land onder Aziatischen invloed staat, zoo deelt het ook in de .Aziatische huisplaag
der kakkerlakken , die hier in alle woningen verspreid zijn.
Het delfstoffelijk rijk is uitgemaakt het armste in dit land,
want V U L C A N u s akkerploeg heeft er den grond niet opgereten en de schatten der aardkorst aan den dag gebragt.
Eenvormige klei-, kalk- en zandbeddingen bedekken het
binnenste des lands. Desniettemin is het aan eenige, voor
het welzijn huns vaderlands ijverende, personen gelukt,
hier niet alleen marmer te ontdekken, maar zelfs bergkristallen, agaat, jaspis, granaten en andere edelgesteenten op
de Ljflandsche velden te verzamelen, en dezelve als voort
hun land op de lijst te stellen. Immers zijn-brengslva
een' tijd lang zelfs echte parels in Lifland gevischt. Doch
met dezen roem is het eveneens gelegen als met dien, dat
dit land zijn eigen Ljflands-Zwitserland.— ook Koerland
heeft zijn Zwitserland en Koerland maakt zelfs wijn (cider) — zijnen eigen HORATIUS, TACITUS, HOMERUS ZOU
bezitten. Alle provinciebewoners toch houden hun gewest
steeds voor het volkomenste , dat er bestaat , en zien daarin
een volledig mikrokosmus.
'

BIJZONDERHEDEN OVER GRAAF RASTOPTSCHIN.

V

deelt., in het onlangs verschenen zesde deel zijner Denkwürdigkeiten und vermischten
Schriften, de volgende bijzonderheden mede aangaande
den Graaf RASTOPTSCHIN, (niet, gelijk dikwijls geschreven wordt, ROSTOPTSCHIN) die, schoon zij niet eiken
twijfel oplossen , toch eenige opheldering geven omtrent
den brand van Moskou.
Het was in de maand Junij van het jaar 1817 , verhaalt
hij , en het schoone weder lokte naar Baden-Baden. Het
gezelschap aldaar mogt Europeesch genoemd worden. Het
middelpunt van alle kringen was het huis van den Generaal
VON TETTENBORN, dat, even als in het vorige jaar,
door het aanzien van zijnen beroemden naam, door den
ARNHAGEN VON ENSE
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glans en den overvloed zijner gastvrijheid en door de beminnelijkheid van zijnen omgang en dien zijner echtgenoote,
alles, wat eenigzins uitstekend was, in zijnen kring lokte.
Hier zag men de Gravin VON DEMIDOFF met haar talrijk
gevolg, de Hertogin VAN RAG USA met het hare, den Rus
gezant, Graaf G O L O F F N IN , bekend dóor zijn ge--sichen
zantschap naar China, den toen nog jeugdigen, maar
bekwamen Franschen Generaal B ACHE L U , den Graaf DE
ST. AU LA IRE, den voormaligen Prefect van Rome MoNTBRETON-NORVINS, den advocaat, later Minister TESTE,
den Gouverneur van Moskou, Graaf RAST0PTSCHIN. De
laatste naam schitterde boven allen uit, en zijn persoon, in
welken de grootste tegenstrijdigheden zich vereenigd toonden, zou opzien en schroom verwekt hebben, al ware zijn
naam niet met den brand van Moskou onafscheidelijk verbonden geweest. Van hem wil ik eenigzins uitvoeriger
spreken.
Hij kwam te Baden-Baden uit Pars, waar hij eenen
geruimen tijd had doorgebragt, en scheen geheel bezield
en opgewekt door den invloed, dien het leven vol beweging
ook naar den geest op hem had gehad. Van zijne jeugd
af ingewijd in de Fransche beschaving en geoefend in
alle fijnheden en geestigheid van het Fransche verkeer,
boeide hij door zijne losse , vrije manier van mededeelen ,
welker aanlokkelijkheid nog vermeerderde, wanneer men
al spoedig bemerkte, dat dit luchtige spel van geestigheid
gepaard ging met eene ijzeren kracht van wil en cone niets
verschoonende vastheid, waarvan men het denkbeeld van
half woeste drift en ruw geweld naauwelijks kon afscheiden.
Inderdaad mengde zich in het genot, dat ieder in zijnen
omgang vond, dikwijls onwillekeurig eene huivering, en
men gevoelde de behoefte, om tegenover dien man op zijne
hoede te zijn. Aan talent, aan geestigheid en scherts, aan
onuitputtelijkheid van luim deed RASTOPTSCHIN voor den
Prins DE L I G N E niet onder ; maar de indruk was geheel
verschillend. Zoo men bij de vrolijke scherts van n E L I a N E
zich als op zacht mos gewiegeld voelde, bij RASTOPTs C HI N vermoedde men , dat de grond met scherpe prikkels
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was bezaaid, tusschen welke men voorzigtig den voet moest
nederzetten.
Ik geloof inderdaad, dat zonder zijne gave als redenaar
zijn wezen iets zeer terugstootends zou gehad hebben ; doch
deze boeide onwederstaanbaar. Het was een feest, hem
de scherpzinnige en ten deele zeer eigenaardige opmerkingen, die hij gedurende zijn verblijf te Pars gemaakt had,
op zijne wijze, op bedaarden toon of snel sprekende,
te hooren mededeelen. Zijne wijze van beschouwen was
vrij , door geene staatkundige betrekkingen , noch ook
door de wenschen van zijn eigen hart bepaald: Hij oordeelde vrijmoedig en sprak , wat hij dacht, onbevreesd uit.
Dat de toenmalige orde van zaken in Frankrijk bij de eerste botsing 'moest instorten , was bij hem het ontwijfelbaar
resultaat van al zijne opmerkingen. Met ongeloofelijke
driestheid en bitterheid sprak hij vooral over Russische betrekkingen ,- tot groote ergernis van Graaf G 0 L OFF K i x, die
nog wel moest medelagchen, als hij, op den toon van eenen
ervaren wijze, verzekerde, dat nergens de lieden van verdienste zoo zeker hun fortuin maakten als in Engeland,
nergens de vrouwen het zoo goed hadden als in Frankrijk, maar dat Rusland daarentegen het paradijs der bedelaars mogt heeten , daar het dezen aldaar stellig het beste
ging; doch er kwamen nog wel eens andere redeneringen
voor,, die de ambtelijke waardigheid van eenen gezant niet
wel toeliet aan te hooren. De geheele wildheid van toomeloozen hartstogt lag dan verborgen achter het net van puntige Fransche spreekwijzen en loerde op hare werking.
Hij voelde zich door ondank en beleediging uit het vaderland, tot welks redding, zijn grootsch besluit wezenlijk had
medegewerkt , uitgestooten , en zou niet ongaarne zijne tegenwoordige vijanden even vreeselijk hebben willen treffen,
als hij vroeger de Franschen getroffen had. Het was ge
zulke beschouwingen te-varlijk,hemond
laten voortgaan; hij scheen zich dan te naauwernood te
kunnen beheerschen; zijn gezigt kreeg eene vreeselijke
uitdrukking„ en rondom hem geraakte alles in eene pijnlijke ontstemming. Maar toch meende ik, ondanks deze
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uitbarstingen, nog sporen van zacht gevoel in hem te onty
dekken , en ik moest hem, gelijk vroeger met DE L I G N E ,
zoo nu met WILHELM VON HUMBOLDT eerie zekere gelijkheid toekennen, dezelfde schijnbare koelheid, waaronder de warmte van gewaarwording zich niet geheel kan
verbergen , dezelfde bron van stekelige en eigenaardige
geestigheid, namelijk ongeduld , dat zich in de verveling
niet kan schikken , die gewone gesprekken zoo dikwijls
opwekken, en die men, bij gebrek aan geest bij anderen,
slechts door eigene geestigheid kan ontgaan.
Reeds vroeg had deze buitengewone man zijne handelwijze door ruwheid gekenmerkt. Onder Keizer PAUL Mi•
nister van buitenlandsche zaken, scheen hij met de ruwe
geaardheid van zijnen heer uitstekend overeen te stemmen.
Algemeen werd over de bitse hardheid geklaagd, waarmede hij de lieden afstootte; gewoonlijk echter was er in
zijne uitdrukkingen iets geestigs. Aan den Graaf MICHAEL
001W S K i, die, met aanbeveling van den Pruissischen Minister v ON n A U OW I TI, bij den Keizer aanzoek had gedaan,
om naar Polen te mogen terugkeeren, deelde HASTOrTSCHIN, den 29 Maart 1799, het weigerend antwoord in de
volgende lakonische regels mede : » Mijnheer de Graaf!
Z. M. de Keizer, uwen brief van den 12den dezer ontvangen hebbende, heeft goedgevonden uw verzoek te weigeren en mij gelast u daarvan kennis te geven. Ik heb de
eer ," . enz. Ten tijde van den inval der Franschen was
zijne heftigheid tot wilde woede gestegen. Zijne verschrikkelijke oproeping aan het volk, zijne den vijand smadende
opschriften zullen niet ligt vergeten worden. Drie dagen
vóór de ontruiming van Moskou schreef hij nog aan BA G R AT ION in krachtig Russisch, dat hij Moskou zoo goed mogelijk zou zoeken te behouden , en dat , zoo het tot het
uiterste kwam, het spreekwoord gold: beter naar den
Duivel, dan in 's vijands hand! Doch ook bij voorspoed
en welslagen duurde die bittere stemming voort, welke
het ongeluk er, de vertwijfeling bij hem hadden opgewekt.
De Franschen hadden het verbrande Moskou verlaten; de
achtergeblevene gewonden werden door de binnenrukkende
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Russen nedergesabeld, en eenigen , die met zwakke krach
waagden het groote hospitaal in het Vondelingshuis-tenh
te verdedigen , viel de genade sten deel , dat zij in harde
gevangenschap mogten smachten. Zij wendden zich in
hunnen dringenden nood smeekende tot R A S T O P T S C H I N;
de Keizerinne moeder had zich het lot dier ongelukkigen
meêdoogend aangetrokken; geheel durfde hij hun verzoek
niet afslaan , maar hij stond het toe met de volgende , ei
geschrevene , harde woorden: »äDc-genhadiorm
Graaf RASTOPTSCRIN staat aan den Heer GAzo, den vader, den noodigen tijd toe, om zich van zijne ziekte te
herstellen; waarna hij zich met zijnen zoon naar het Gouvernement van Wologda hebbè te begeven. De zamenkomst , die hij mij vraagt , zou tot niets dienen ; het zijn
noch laster noch boosaardigheid , die bij den Graaf R A sT o P T S C H I N werken; maar eene natie , die wet noch trouw
kent, en die sedert twintig jaren slechts misdaden en gruwelen heeft aan te wijzen, moet nimmer het Opperwezen
tot getuige roepen, welks regtvaardigheid bij bandieten
wordt miskend." De ijzeren man was intusschen in zijnen
haat tegen de Franschen niet zóó volhardend , als de Minister VON STEIN. Pars had het weerbarstige metaal
weten te smelten, en de held van Moskou had daar eene
toevlugt en levensgenot gevonden, gelijk zijn moederland
ze hem niet opleverde.
Op, zekeren avond, toen de kring bij T E T T E N B O R N
klein en vertrouwelijk was, gaf R A S T O P T S C H I N ons onverwacht een volledig verhaal van den brand van Moskou
en zijn aandeel daaraan. Hij spotte met de vertelling,
alsof hij de verbazende hoofdstad met eene fakkel had aangestoken, gelijk men op het tooneel den brand van Persepolis door de enkele hand van THAIS ziet ontsteken.
, Ik heb ," zeide hij , » de gemoederen der menschen ont vlamd; aan dit vreeselijkste vuur ontsteekt men gemakkelijk
de pekkransen." Hij gaf vervolgens de maatregelen op,
die,hij als Gouverneur had genomen, het wegzenden der
brandspuiten, waarbij ook in aanmerking kwam , dat de
spuitgasten._een.militair corps uitmaakten, dat niet in han Ss
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den van den vijand kon worden gelaten , het openen der
gevangonissen , de middelen van allerlei aard, om aan de
.Fr«n.schen geene rijk voorziene hoofdstad, maar slechts
eene plaats, van verwoesting over te laten, en eindelijk het
beslissende voorbeeld, dat hij zelf gegeven had, door het
verbranden van zijn eigen buiten Maskóu gelegen paleis.
Rij legde, zijne gedachtenreeks , zijne drijfveren en aan
erkende, dat hij niets, gevoeld had, dan.-doenigblpt,
de weinige waarde van alle bezittingen, zoo het vaderland
te gronde ging. Dat hij hierbij eenstemmig dacht .met het
volk, had de ijver getoond, waarmede zijn plan werd uit
fakkels waren weldra- in de hand-gevord.Pkans
der woeste benden, die zichzelve eene soort van orde bepaalden en de rollen en de wijken onderling, verdeelden,
schoon di,t alles in de woede en den spoed der uitvoering
weder in de war geraakte, gelijk ook verscheidene kruid.
mijnen, aangelegd om den vijand bijzondere schade toe te
brengen , door overijling of verzuim doelloos werden. De
geheele verwoesting was, echter vreeselijk; zij overtrof alle
itoorafgaande berekening, en zoo het nadeel, don vijand
berokkend;, weldra doodelijk bleek te zijn on eerie geheele
wending gaf aan den loop der zaken, zoo was voor het
opgenblik de prijs, waarvoor dit gekocht werd, te vreeselijk,, dan dat, men den veroorzaker zou hebben kunnen
roemen. Eene waarde van vijfhonderd raillioenen roebels
had do brand van Moskou, verteerd., en drieduizènd mensehen waren er bij omgekomen. Of wij , die den man ,
welke zulk eene ijselijkheid had bewerkt , nu zoo geestig
en rustig als een vreedzaam verbaler in ons midden zagen,
niet eenige huivering gevoelden, dat moge de lezer -zich.
voorstellen!
Geruimen, tijd waagde men het ook niet, om de daad in
.Rusland te erkennen ; bij het volk en het leger kreeg het
denkbeeld de overhand, dat de vijand-Moskou had in brand'
gestoken , en men vond raadzaam, deze meeping 'niet
tegen. te spreken_ l s s z o r'rs c na v zelf oogstte' an vele
zijden, verwijtingen en 'afkeuring in. Door een voorval,
waarover wij zoo aanstonds zullen spreken, had' hij zich
,
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ALEXANDER
de ontevredenheid van den menschlievenden ALEX
op den hals gehaald ; spoedig zag hij den Russischen hodem overal onder zijne voeten wankelen, en hij week naar
Duitschiand en Frankr jk.
Het is een merkwaardige trek in RASTOPTSCHIN, en
naar ons oordeel een nieuw bewijs van zijne innerlijke
kracht, dat hij in latere jaren, ten einde naar Rusland te
kunnen terugkeeren en daar rust en vrede te vinden , zijn
algemeen bekend deel in deze gebeurtenis loochende (*),
en hiermede den onsterfelijken roem opofferde, die daarom
aan zijnen naam was gehecht. Het oogenblikkelijke doel
had bij hem de overhand boven al het andere. Men zou
kunnen zeggen, dat hij lfloskou, nu zin Moskou, nogmaals opofferde. Men heeft daarin soms de daad van eenen
buigzamen hoveling willen zien; men behoorde er eerder
zekere grootheid in te erkennen, want niet ligt zal iemand
om een kortstondig tijdelijk voordeel zijne billijke aanspraak
op de bewondering der nakomelingschap opgeven, die den
held ook met zijn leven niet te duur gekocht schijnt. Doch
misschien meende hij ook bij deze tweede opo$éring, even
als bij de eerste, dat hij meer redde, dan verwoestte.
Zeker kon hij slechts hopen bij het scherpere onderzoek
van den geschiedkundige, dat hij door zijne ontkenning
uitlokte , te zullen winnen, daar de aan het licht gebragte
waarheid zijnen naam des te helderder zou doen lezen , en
gewis kont hij ,. gelijk G ALI L E 1, hen uitlagehen, die door
zijne herroeping ook de zaak zelve veranderd waanden.
Wat den Keizer ALEXANDER onherstélbaar tegen R A STOPTSCHIN had ingenomen, was de volgende jammerlijke
gebeurtenis, die ik wedergeef, zoo als zij mij later van
eenen voornamen, goed onderrigten Rus is verhaald. Toen
de Franschen tegen Moskou in aantogt waren, stootte de
politiewacht op zekeren dag op cone groep jonge Russen,
welke gretig naar -een' hunner luisterden, die hun uit ten
Fransclu dagblad de laatste , door NAPOLEON uitgevaar-

(*) Hij deed dlt in zijn werk: Vérité sur l''incendie de
lloscou.. Paris, l824.
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digde oproeping vertaalde. De tolk werd terstond als mis
behandeld, en weggesleept. liet was een jong mensch-daiger
van 24 jaren, hoofdman buiten dienst, genaamdwERISRALIir.
Geen vermoeden van slechte bedoelingen kon bij zijne onbedachtzame daad op hem kleven; integendeel, alle getuigen
volhardden bij hunne verklaring, dat hij zijnen landslieden
de woorden des vijands met afkeuring en misnoegen had voor
Doch R A s T O P T S C H I ft hield zich aan de uitwen -gedran.
verbreiden van de Fransche oproeping,-digec)azk,ht
wilde niets verders hopren , en voelde aan zijne eigene woede,
dat .00k, de woede des volks een offer noodig had,, om zich
te koelen. Hij was gewoon, de voor zijne woning verzamelde,
dikwijls onrustige menigte van het balton van eenen vrij
hoogen trap aan te spreken , en de opgewekte gemoederen
door zijli korte,' hevige woorden nog, meer te ontvlammen.
Derwaarts liet hij den jongen W E R I S H A LIN voeren, en toen
hij hem zag, riep hij in groeten toorn: =Maar meer dan d e
Franschen zijn verraders onze vijanden. Deze verdienen meer
dan gene onzen haat, het uitgezochtste Verderf. Daar ziet
gij er een',, die NAPOLEON S . oproepingen heeft verbreid
daar ziet gij uwen ergsten vijand !" Nu putte hij zich uit in
verwijten en schin'tpredenen tegen den, gevangene zelven, en
eindelijk, terwijl hij zich van hem afwendde, beval hij den
naastbij staanden politiesoldaat: » Sla toe !" Be soldaat gaf
hem een' slag met de platte kling. » Kom, kom !" riep
RAs? OPT SCR I N, die zich weder omkeerde ,» dat beteekent
niets; laat' hem aan het volk over, dat zal beter met hem
omspringen !" Terstond werd de ongelukkige het woede i'de
gemèen toegeduwd, en in weinige oogenblikken was hij in
duizend stukken verscheurd; zijne leden, zijn geheele lig
verdwenen ; een stuk van eene hand met een paar-chamws.
vingers was alles, wat men op het plein vond, toen de menigte zich eindelijk verstrooid had.
Deze gruwelgeschiedenis was echter daarmede ,niet afgeloopen ; zij werd op eene treffende wijze weder in het geheugen herroepen. In den aanvang'Van het jaar 1813, op
eene plaats in Palen, werwaarts de overwinning Keizer A i>r xA N D E R had gevoerd werd een grijsaard voor hem gebragt,
die verlangde' hem td spreken. Zijne - knieën knikten en
zijne lippen beefden. Toen hij voor den Keizer gekomen
was, viel bij weenend en snikkend voor lem neder, en•kon
wel vijf minuten lang geen woord uitbrengen, De Keizer,
'

,

OVER GRAF RASTOPTSCn1N.

337

in pijnlijke onrust, scheen met zichzelven in strijd. Hij
wist, dat de oude WERISnALIx voor hem lag. Deze kreeg
eindelijk zijne spraak terug, en eischte onderzoek en, zoo
zijn zoon onschuldig werd bevonden, herstel van diens eet•';
hij weeklaagde over zijne nu kinderlooze grijsheid, die geen'
erfgenaam zijner goederen zou achterlaten. De Keizèrpoogd^e
hem tot bedaren te brengen, sprak hem vriendelijk toe, en
beloofde hem regt: hij wist reeds, zeide hij, dat de jonge
man aan geen verraad schuldig was geweest en in geene
betrekking tot den vijand had gestaan, en hij zond den grijs
vertroostende woorden henen. Den volgenden dag-ardmet
leverde RAST 0 P T S C R I N zijn verzoek in om zijn ontslag; de
Keizer nam het aan, en zeide met tenen donkeren blik, dat
hij hem geen oogenblik wilde ophouden, maarwens^hte, dat
bij hem nooit weder zou moeten zien. Zoo was R A ST o P Ts c a IN van de baan des roems en der overwinning, waarop
de vlammen van Moskou voorlichtten, plotseling afgestooten, van magt en invloed beroofd, bij het schitterend voort
dagelijks toenemende zegepralen van het leger-rukend
èn het gansche volk een werkelooze banneling; en daar het
vaderland hem als verstiet, trok hij, vol van somberen toorn,
eenzaam de troepen na door de landen, die zij bevrijd had
den, eerst in Berlijn eene korte poos van rust vindende,
later in Parijs onder het gewoel van verstrooijingen weder
herlevende. Zijne ijskoude luim werd nu tegen zijne landgenooten gerigt. Ingewijd in alle betrekkingen, hield hij den
draad van vele verbindtenissen in zijne hand, en zijn snijdend
woord kon ongeneeslijk wonden, doodelijk treffen.
Doch tegen den vijand, die in zijn binnenste woonde, had
hij geene wapenen. Bij het vallen" van het duister overvielem hem niet zelden spookachtige schrikbeelden, die hem in
vreeselijke spanning bragten. Te Parijs, werwaarts hij na
dit verblijf in Baden-Baden terugkeerde, werden deze sombere Iren nog menigvuldiger en pijnigender. Bij zulk eene
gelegenheid drongen eens twee van zijne meer gemeenzame
bekenden, voorname Russen, ondanks den tegenstand van
lijnen kamerdienaar, bij hem binnen. Zij meenden ten hoogste slechts een galant avontuur te zullen storen; doch hoe
verschrikten zij, toen zij het afgelegene vertrek binnentraden ! Ontdaan en bleek zat RAST 0 P T SC JE I N daar, en toen
hij de binnentredenden bemerkte, riep hij huiverend, hen
met de handen afwerende: b Wat wilt gij van mij P Gaat
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henen gaat henen! Ik ben het niet, die n geslagen, die
u naar beneden gestooten heb !" Ontzetting was in hem
en ging van hem uit. De beide vrienden begrepen, dat hij
de W E n-s 8 H AL I. i s, vader en zoon, meende te zien ; zij noemden hunnen naam, riepen hem bij den zijnen, en wekten
hem. eindelijk uit zijne jammerlijke verbijstering. Nu herkende hij zijne bezoekers, herstelde zich, streek met de
hand over voorhoofd en oogen, dronk een paar glazen water, en na eei e poos kon hij weder met hen spreken, ge
gewoonlijk. Be indruk van deze gebeurtenis bleef bij-lijk
de beide getuigen onuitwischbaar, en een van hen heeft mij,
lang daarna, met al de huivering van iets, dat men pas heeft
bijgewoond, de omstandigheden woordelijk zoo verhaald, als
ik ze hier heb wedergegeven. Nog lang, zegt men, bleef
RAST OPTS CRsic door zulke schrikbeelden gekweld, die intnssehen ook uit ligehamelijke krankheid hunnen oorsprong
badden en na het gebruik van gepaste geneesmiddelen op.hielden. Hij bragt, gelijk bekend is, zijnen laatsten levens
weder in Rusland door, waar hem de gewenschte te--tijd
rugkeer vergund werd; en de eerbied en bewondering, hem
betoond, gaven zijner eergierigheid toch _ de bevredigende
overtuiging, dat hij als een der helden van Ruslands bevrijding werd erkend.
Overigens behooren die sombere trekken tot de voltooijing
van het beeld. Dezelfde man had uren, waarin hij met de
grootste eenvoudigheid de onschuldigste genoegens smaakte,
zich bezig hield met de beschouwing van eene bloem, van
eenen vlinder, waarin hij lagehend het spel van kinderen
gadesloeg, hen voor ongevallen beveiligde, hunne vreugde
door geschenken verhoogde; andere uren, waarin hij zich
als den voorkomendsten en vriendelijksten gezelschapper
vertoonde, vol fijne oplettendheden voor mannen en zich
met kiesche huldiging aan vrouwen aansluitende. Terwijl
hij het niet verborg, dat de schoonheid en gezellige beval
uit Stuttgart hem aanlokten,-lighedvantospler
verborg eene levendige Fran faise niet, dat zij door hem
was bekoord. Zijn gezond verstand bewaarde hem echter
voor het gevaar om zich belagchelijk te maken, en hij
neide schertsend, dat men op zijne jaren zelden op de vriend
maar nooit meer op de liefde vertrouwen moest. -schap,
;
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(Getrokken uit de Herinneringen van een Russisch
Reiziger,

NICRAEL

r.... )

Dem Schnee, dem Regen,
Dem Wind entgegen,
Im Dumpf der Klüfte
Durch ]Nebeldufte,
Immer zu, immer zu,
Ohne Rast und Ruh'!
GOETiE.

Niet minder dan de krijg heeft de handel zijne gevaren
en zijne helden ; eene romaneske belangstelling hecht zich
ook aan die vermetel stoute mannen, die, uit hunne koop
opgestaan met de zoo prozaïsche zucht om winst te-kantore
doen, weldra zich verheffen en grooter worden, te gelijk
met de moeijelijkheid der omstandigheden, die hun voor
streven belemmeren. Hun moed en hunne volharding-wäarts
overwinnen alsdan alle hinderpalen. Ht^e vele onwaardeerbare
ontdekkingen zijn ook niet wetenschap en beschaving aan
hen verschuldigd! Geen lezer is er, die niet met innerlijke
ontroering de reizende handelaars van het zuiden volgt, wanneer zij, op hunne snelvoetige kemels gezeten, de woestijnen
van Arabïë en van Afrika doorsnijden, elk oogenblik in gevaar om door het brandend stuifzand overstelpt, door den
adem van den simoem verstikt, of door roofstammen overvallen en in slavernij gesleept te worden. i Maar waarom zou
wij dan ook niet, wij Noordlanders (*) vooral, hetzelfde-den
medegevoel en dezelfde bewondering verleenen aan diegenen

onzer landgenooten, die niet minder geduchte gevaren trotseren dwars door de ijswoestijnen van Siberië Q
Zie slechts, boe deze stoute pioniers van den noordelijken
handel tweemaal 'sjaars eenen afstand van drieduizend wersten (t) tusschen Yakoetsk en Kolynisk afleggen, bij eene
(*) Ilierboven heeft men gezien, dat het een Rus is, die
spreekt.
(t) Een Russische werst staat nagenoeg gelijk met den af
duizend Nederlandsche ellen.
-standv
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koude van veertig graden beneden nul, en zulks dwars door
digt begroeide bosschen en bijna onbegaanbare toendres (*),
maanden lang voorttrekkende, zonder een menschelijk schepel te ontmoeten, zonder hun hoofd onder eenig dak te kun
beschutten, telkens blootgesteld om onder de sneeuw-ne
begraven, om de prooi der wilde dieren te worden, of om,
hetgeen misschien nog ijselijker is, na al hunne paarden bij
gebrek aan voedsel te hebben zien omkomen, zelven van
honger en koude in die verschrikkelijke wildernissen te
sterven! Laat ons eens op den voet die karavaan volgen,
welker afgematte paarden een voor een en stap voor stap eene
rigting houden, waar geen blijk van weg te bespeuren is,
uitgezonderd het hier en daar ingedrukte spoor van eenig
wouddier of de lagen sneeuw, welke de jongste storm opeengejaagd heeft. Be reizigers zelven, in hunne dikke peIzen van geiten- of wilde- paarden - vellen gewikkeld, met geweldig groote mutsen op het hoofd en aan de beenen laarzen van rendier-huiden, die tot boven de knie opstijgen,
trekken zwijgend voort, op hunne hooge Yakoetische zadels
gezeten. De dampkring is somber en nevelachtig; maar de
ochtendschemering begint. Eene bloedkleurige streep, die
aan den gezigteinder verschijnt, verkondigt be naderen
van den dag. Eindelijk rijst de zon, een gloeijende metaalklomp, zoo als hij uit den smeltoven voortkomt; doch nog
verloopt er eene lange tijdruimte, eer hare warmtelooze stralen de nevelen verdrijven, waarmede het aardrijk bedekt is.
Eensklaps echter ontstaan aan alle kanten ontelbare regen
gewrocht der plotselinge straalbreking, en spe--bogen,ht
len in duizende kleurschakeringen op het stijf bevroren gras
en op de sneeuw, die als eene laag edelgesteenten schittert
en de oogen verblindt. Glinsterende vuurvonken dalen allerwegen naar den grond; millioenen van lichtende lovertjes
zweven in de lucht. Onmetelijke schaduwvormen, door de
dampen teruggekaatst, schijnen uit de aarde op te rijzen,
en vertoonen de schijnbeelden der zonderlingst gevormde torens, naalden en zuilen (t). Doch, helaas! die tooverspie(*) Moeraslanden, die bijna geheel het noordelijke deel
van Siberië overdekken.
(•j) Verschijnselen van dezen aard zijn door den Kolonel
`ronn des winters in de woestenijen van Midden-.Azië opgemerkt, gelijk ook door den Heer WEAYGEL, gedurende
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geling duurt slechts een oogenblik. Reeds is dé zon, hare
korte, wirterloopbaan volbragt hebbende, wederom onder
den -horizon gedaald, en met haar heeft geheel de begoocheling een einde. Op nieuw ziet het oog niets anders dan eene
grenzenlooze vlakte, met een hulsel van sneeuw als met een
doodlaken overdekt; alleen verheft zich hier en daar, op
verre ''afstanden, eenig struikgewas, droevig ter aarde gebogen onder den last van sneeuw en rijp, die het overstelpen.
teen vogel doorklieft de lucht; geen geluid breekt de stilte
der eenzaamheid. Zij is nog treuriger dan het graf, want de
-dood zelf onderstelt het denkbeeld van leven en herleven;
maar hier schijnt het leven nimmer bestaan te hebben of te
zullen bestaan.
Eindelijk doen zekere teekenen, waaromtrent de reizigers
zich nimmer bedriegen, hen beseffen, dat zij de plaats van
hun nachtverblijf naderen. = Bar! bar !" (voorwaarts ! voorwaarts !) roepen de voerlieden, om hunne paarden aan te sporen. Weldra onderscheidt men zwart gebrande 'boomstammen, die boven de sneeuw uitsteken; het is de plaats van
het kampement. - God dank, wij zijn er!" Men stijgt van
de paarden. De Yakoeten nemen den dieren hunnen last af;
sommigen gaan eene weideplaats opzoeken, dat is te zeggen
eenen grond, waarop de minder hoog opeengepakte sneeuw
de paarden veroorlooft, het schrale mos, met hetwelk de oppervlakte van den toendra bedekt is, te bereiken; anderen
brengen dorre takken aan. Spoedig flikkert er een vuur,
den' gevaarlijken togt, welken hij op sleden, door honden gel
trokken, over het ijs der Behring- straat gedaan heeft. De
eerstgemelde waande eene groote stad te zien, door rijzige
boomen overschaduwd en voorzien van torens, kanteelingen,
minarets, enz. enz. De ander verbeeldde zich, dat hij kuststreken, rotsen, bosschen en dergelijke voorwerpen gewaar
werd. Deze bijzondere soort van dampspiegeling is geheel
verschillend van de opdoeming, welke men somwijlen in de
lucht gewaar wordt, en die het getrouwe, hoezeer omgekeerde beeld vertoont van werkelijk aanwezige dingen. Even
min gelijkt zij naar die, welke de Arabieren soerab noemen,
en die den reiziger de bedriegelijke schijnvertooning van waterplassen midden in de woestijnen voorspeelt. Hetgeen wij
hier beschrijven, is een geheel eigenaardig verschijnsel, dat
nog niet op eene voldoende wijs is uitgelegd.
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rondom hetwelk de meesten zich op. uitgespreide kleeden
.nedarvljen en rust nemen, in afwachting• van • de thee esk
het avondmaal, hetwelk weder anderen gereed maken. Be
kleaderen zijn wit van rijp; de pelsmaskers die aangezigt
en ooren beschut hebben, zijn hard bevrozen; men haast
zich ze af te doen, om te te ontdooijen en daarna te droogen. De reizigers ademen vrijer, maar hun adem bevriest,
aoodra hij uit den,mond komt;, zij spreken — eh hetgeluid,
hetwelk zij geven, worth, om: zoo te zeggen, zigtbaar in de
bevrozen lucht, die hen omgeeft. Langen tijd verloopt, eer
men genoeg sneeàw gesmolten heeft, om het water té bekomen, dat men behoeft; eer men het bijna in ijs verkeerde
brood eetbaar heeft gemaakt, en de avondspijs gaar geworden is; en nog moet men zich haasten die te eten, zonder
zijne handschoenen uit te trekken en zonder den kookketel
van het vqur te nemen. Eindelijk is het nut dear, om te
gaan slapen; maar alvorens is men wel genoodzaakt zich gans teelijk te ontkleeden, om zijne kleederen, die•thans door
de uitdamping door en door nat geworden zijn, bij het vuur
te laten droogen; een nachttoilet,_ dat niets minder dan aan
genaam is onder het geblaas van den noordenwind en bg
eene koude van 40 graden. Somwijlen ontstaat des nachts
een orkaan (boerane), verteld van dwarrelende sneeuwwolken , die alles, menschen en paarden, begraven, Het duurt
soms twee etmaal, eer men er zich kan uitwerken; geluk
ingespannen arbeid den dood ont--kigno,zmedr
komt, en dan zelfs moet men niet zelden nog een paar dagen
op dezelfde plaats blijven, om aan de afgematte lastdieren
eenige krachten te doen herkrijgen. Eindelijk gaat men weder op weg bij het schijnsel van het noorderlicht, hetwelk
nu eens als met duizend glinsterende vuurpijlen naar het
toppunt schiet en dan weder in tallooze bogen of in hel
lichtkolommen het hemelgewelf vervult. Op zulk-der
eene wijs wordt die lange en moeijelijke reis, welke voor
hen, die ze doen, eene onafgebroken reeks van lijden is
vervolgd en volbragt. Aan hun lijden alleen bespeuren zij,
dat zij nog leven; alle aztder gevoel is bij hen verdoofd.
De aldus, karavaansgewijs, tot binnen den poolkring vervoerde koopwaren worden in Noord - 4zië aan de Musen,•
beambten der regering, en aan de Kozakken verkocht in de
-steden Zechieersk, Verk/sne-Kolymsk Sredne-Rólymgk éri
.Nyne-Xolymsk; vervolgens, ten tijde van eene groote jaar,

;
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markt, die op het eind van ]Maart of in het begin van
April gehouden wordt, aan de leden der onderscheideneinlandsohe volksstammen, welke onder de namen van Yakoeten,
Koriaks, Toekaguïres en Tschoektchis bekend zijn. Hier its
het, dat, in ruil voor eenig laken en grof gedrukt katoen,
eenig slecht koperwerk en kramerijen, de kooplieden die
kostbare pelterijen, vachten van blaauwe en zwarte vossen,
sabels enz. erlangen, die eenmaal de dames der Parjsohe
groote wereld, de fashionables van St. Petersburg, de rijke
koopmansvrouwen van Moskou en het licht der wereld in
eigenen persoon, dat is te zeggen den Schah van , Perzië,
die er zijn staatsiekleed mede versiert, tot tooisel zullen
dienen. Onder de door ons genoemde inlandwehe stammen
verdient die der Tseboektschis, welke het oostelijk uiteinde
van Siberië, tot bij de Bearing- straat, bewonen, de meeste
opmerking. Het is een fier en strijdbaar geslacht, dat,
hoezeer het gaarne, voor deszelfs voornaamste hoofden, de
geschenken der Russische regering aanneemt en haar op
zijne beurt, onder de .gedaante van tegengeschenk, eene
soort van schatting betaalt, zich niettemin als volkomen onafhankelijk beschouwt. Sedert eenige jaren verschijnen sie
Tschoektschis minder talrijk dan bevorens op die jaarmissen,
Ook heeft men bij verscheidene hunner vuurwapenen van
vreemd maaksel (*) opgemerkt, ongetwijfeld afkomstig van
de Amerikaansche walvischvaarders, met welke zij sedert
eenigen tijd in aanraking gekomen zijn. Even als alle wilde
volken, beminnen de Tschoektschis de sterke dranken harts.
togtelijk; en hoezeer het strengelijk verboden zij, er hun te
verkoopen, wordt deze zeer winstgevende handbi nogtans in
het geheim gedreven. Bij zulke gelegenheden is een geheel
zwarte-vossenvel niet zelden de prijs van het eerste glas brandewijn; voor het tweede zon de Tschoektschi ongetwijfeld
met vreugd nog driemaal zoo veel geven; maar de vrees voor
zijne dronkenschap en voor de gevaarlijke twisten, die daaruit zouden kunnen ontstaan, bedwingt de hebzucht derRussische kooplieden, en bijna altijd loopt de ruilhandel vreedzaam af. Wanneer al de koopen gesloten zijn, verzamelen
de handelaars de vellen , welke zij zich hebben weten te ver
dezelve zorgvuldig in zakken, waarvan elk-schafen,ij

(*) Be Russische beambten hebben het verkoopen van
vuurwapenen aan de Tschoektschis verboden.
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er veertig stuks bevat, en na ook hunnen voorraad van mam
verzameld te hebben, laden zij dit alles-mouthsande(*)
wederom op hunne paarden en gaan ijlings op weg, ten einde
over de toendres te geraken, alvorens het ijs, waarmede die
moergronden overdekt zijn, gesmolten zij, en ook om nog tijdig
genoeg op de jaarmarkt van Yekoetsk aan te komen, welke
plaats, alwaar hunne gezinnen en vrienden hen met ongeduld
verwachten, meestal in Julij door hen weder bereikt wordt.
Doch, daar wij ons dan nu in eene van Siberies noordoostelijke steden bevinden, zal het niet ondienstig zijn, er eenige
oogenblikken te vertoeven. De beschrijving, welke wij in
staat zijn van de plaats te geven, zal niet lang wezen, en is
toepasselijk op al de overige 'steden van het land, zoo zij al
inderdaad den naam van steden verdienen. Een dozijn of wat
huizen, op de vlakke oevers van de iColyrna verstrooid, zonder werven, schuren of stallen, omdat onder deze breedte er
noch landbouw noch veeteelt bestaat; eene kleine kerk, zon(*) De hoeveelheid mammouthstanden, die regelmatig uit
deze gewesten wordt ingevoerd, is zeer aanzienlijk, bedra
zij jaar voor jaar bij' de 20,000 poeds, (ongeveer 8000-gend
quintalen) die doorgaande te Yakoetsk tot den prijs van 25
roebels het poed verkocht worden. Opmerkelijk is het, dat
die slagtanden (in hoedanigheid met het ivoor gelijkstaande)
bijna altijd gevonden worden regtop uit den grond stekende, hetgeen zou doen onderstellen, dat men, op geringe
diepte, geheele ligchamen dier reusachtige zoogdieren in der'zelver natuurlijken stand moet aantreffen. Na zoo veel tijd
zou het moeijelijk te beslissen zijn, of zij door eenen grooten
wereldvloed uit zuidelijker landen derwaarts gespoeld zijn,
dan wel of zij oorspronkelijk deze zoo nabij aan de pool gelegene gewesten bewoond'hebben. Evenwel doet de stand,
waarin -men hen vindt, als ook de lengte en digtheid van
het niet zelden volkomen goed bewaarde huidhaar, ons tot
de Iaatste onderstelling overhellen. Aan de oevers van de
Kolyma treft men ook nog, in den grond, eene ontzettende
hoeveelheid beenderen aan, die aan andere wervelbeendieren
der voorwereld behoord hebben, onder deze vele geweldig
groote rhinoceroshorens. De inboorlingen beschouwen die
horens als de klaauwen cener onbekende soort van reusachtige vogels, welke zij gelooven, dat sedert onheugelijke tij
-dlenhta
verlaten hebben.
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der eenig sieraad; eene loods, die tot meelpakhuis, en eene
andere, die tot zoutzolder dient; hierbij nog eenige in het
rond staande Yoerten (*) , ziedaar de gansche stad ! Voeg hier
nog bij een aantal netten, die te droogen hangen, eene hoeveelheid visch, tot hetzelfde oogmerk aan lange staken gehecht, hier en daar een menschelijk wezen, en een' ontelbaren zwerm honden, zoo is de schildering volkomen. Maar
in dit afgelegen, van geheel de overige wereld vergeten hoekje
der aarde leven ook menschen, en leven zij er, gelijk overal
elders, bewogen en .geschokt door wenschen en hartstogten.
Hoe zeldzamer men er vreemdelingen ziet aankomen, des te
gelukkiger acht men zich, hen er te kunnen ontvangen en
onthalen. Ook zijn de inwoners van Kolymsk wegens hunne
gastyrijheid beroemd, en hunne vrouwen worden voor lieftallig,
ja zelfs voor schoon gehouden. Hun leven is overigens niet
geheel en al van vermaken en tijdverdrijf ontbloot. Wel is
waar moet in een land, waar de winter een aanhoudende nacht
is, der menschen leven alsdan grootendeels met slapen doorgebragt worden. Men slaapt er in dit jaargetijde meestal gedurende dat gedeelte van het etmaal, hetwelk wij dag noemen, te weten op die uren, wanneer de zon boven den gezigteinder zou moeten zijn, en zulks wel uit zuinigheid, ver
nachten in den regel door het noorderlicht genoeg--mitsde
zaam verhelderd worden. Eindelijk, na hunne donzen bedden verlaten, zich uit hunne dikke dekens gewikkeld te
hebben,, vereenigen die stedelingen zich rondom den samovar,
(de theemachine) dat huiselijk altaar der Siberiërs; en onder het drinken van hunne thee, die zij meestal zonder
suiker gebruiken, verdrijven zij zich, gelijk overal elders,
den tijd met liefderijk van hunnen naaste kwaad te spreken. Maar de vrolijkste tijd des jaars, de ware . carnaval
voor de inwoners van Kolymsk, is het oogenblik, dat de
karavanen en de kooplieden van Yakoetsk aankomen. Hoe
duur de sterke dranken er ook mogen wezen, wordt alsdan
daarvan eene ontzettende hoeveelheid verbruikt op de feesten, die elkander zonder ophouden volgen; en dit vooral
is de reden, waarom, niettegenstaande de groote winsten,
welke de ruilhandel oplevert, zoo weinig lieden er tot eenig
(*) Dus noemt men de woningen der inboorlingen. Doorgaans zijn dit hutten of liever kegelvormige tenten, met
eene dikke soort van vilt en met dierenhuiden overdekt.
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aanmerkelijk vermogen geraken. Avondgezelschappen, ge
vallen het overige van den tijd. Niet-zang,sledvrt
seiden gebeurt het, dat op die togtjes, tot welke men zich
van voorgespannen honden bedient, geheel een gezelschap,
met vrouwen, meisjes., kinderen bij zich, door de plotse -

linge ontmoeting van eenen witten ijsbeer verrast wordt. De
honden, door hunnen reuk van de nabijheid des beers ver
hebben hem weldra ontdekt, en, bemoedigd door-witgd,
hunne taIrijkheid, vliegen zij hem aan en grijpen hem met
de tanden, doof voor de stem hunner meesters, die hen
vruchteloos pogen terug te honden. Men verbeelde zich den
schrik, het angstgekrijt en al de verwarring van zulk een

tooneel! Evenwel, zelden loopt een zoodanig toertjesvoorval treurig af, want de beer, in de strengen en touwen
van het hondengareel als in een net verstrikt, wordt door
die dieren meestal overmeesterd. Zij werpen hem neder,
strekken hem uit op de sneeuw, en alsdan valt het gemak
te dooden met de ijzeren punten der stokken,-kelijhm
die ieder man in de hand draagt, om de lig te sleden het
evenwigt te doen bewaren. Na behaalde overwinning herzamelt zich het reisgezelschap, en keert, fier en verblijd,
naar de stad terug, waar men van nieuws af 'aan begint te
drinken en te rooken. Tabak, thee en brandewijn zijn de
drie dingen, welke de inwoners dier streken het hartstogtelijkst beminnen. Menigmaal zelfs, wanneer zij,, bij gehrek aan brood, gedwongen zijn reepjes gedroogde visch in
ne thee te doopera, zullen zij hun laatste stuk geld voor
hun^n
een' slok brandewijn besteden, ofschoon deze er nog duur
dan zelfs het meel, en men heeft dehuishoudelijkste--dnris
vrouwtjes van IColyousk eerre parkha (*), en wel de laatste,
die haar overbleef,, voor een zetsel thee en een Puttet suikers,
zien geven. Tabaksdoos en pijp zijn zelden uit hunne handen ;.
maar het zijn de Russen, die den tabak het meest als snuif'
(*) Eene soort van pels van rendierenvel, omtrent van
sne& als een hemd. De O'stiaken vervaardigen dit kleedingstuk dubbel, dat is te zeggen uit twee, vellen, van
welke heb eene met het haar naar binnen, het andere naar
buiten gekeerd is. De Yakoeten en de .Kamtschatdalen, daar
maken ze steeds enkel, met de haarzijde binnen -entg,
gekeerd. De onderrand van dit gewaad is met sa -warts
wel met zijden passementwerk omzet.
-belontf
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gebruiken, terwijl de inlanders aan het rooken de voorkeur
geven. Ondertussehen, de winter duurt, zelfs in dice poolstreken, niet eeuwig. De lieve zomertijd komt op zijne
beurt, maar verschijnt en verdwijnt er als een bliksemstraal,
en deszeifs buitengemeen korte duur maakt hem nog aan
natuur, welke den bewoneren dezerwereld--lokeijr.b
streken, door het volstrekt gemis van graangewassen en
zelfs van eenigerlei vee (*), onwaardeerbare middelen van
onderhoud ontzegd heeft, heeft hun daarvoor in zekeren
zin vergoeding verschaft door de ontelbare hoeveelheid trekvogels, die er zich in den paarttjjd nederslaan en bij duizenden in netten gevangen worden; voorts leveren de rivieren, zoodra derzelver ijskorst weggedooid is, den vis
ruimen overvloed der lekkerste visschen -scherlidn,
en eindelijk besorgen onoverzienbare troepen van wilde ren
hun een' toereikenden voorraad van vleesch voor-diern
den overigen tijd des jaars.
Na hier voren den zoo bezwaarlijken togt der noordwaarts trekkende karavanen beschreven te hebben, willen
wij thans iets zeggen van die, welke, niet minder tal
hunne rigting oostwaarts nemen, naar de haven van-rijk,
Okhotsk. Eigenlijk gesproken is die reis, met de eerste ver
slechts een kuijertje. Be konvooijen, gebezigd tot-gelkn,
den vervoer der ammunitie voor de Russische garnizoenen
te Okhotsk, te Ouyiguinsk en op Xamtschatka, der koopgoederen, aan de Russisch- Amerikaansche handelmaatschappij,
behoorende, en van welke een deel tot naar Sitkha (-j•)
gaan moet, als ook der mondbehoeften, zoo als meel, brandewijn, olie enz., dit alles houdt bij de twintigduizend
paarden bezig, en wordt, bijna gelijktijdig, elk jaar bij het
begin der lente verzonden. De goederen worden aanvanke(*) Nog eene reden, behalve de koude der luchtstreek
en de schaarschte van voeder, waarom men in het noorden
van Siberie geen vee kan hebben, is de moeite om het levend te houden, alomme waar men zulk eene menigtehonden tot het bespannen der sleden in den winter gebruikt;
die verslindende dieren toch zouden onmisbaar paarden en
ossen, met huid en haar opeten. Zelfs in de stad Okhotsk
is het iets zeer zeldzaams, eene levende kat te zien.
( j') Eilanden in het noorden van Amerika, de hoofdstapelplaats der Russisch-4merikaansche maatschappij.
-
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lijk op ossen geladen, om alzoo des te gemakkelijker over
de hooge bergketen van den Aldan te geraken, welke op
dien tijd des jaars nog met sneeuw bedekt is; vervolgens,
zoodra men het jonge gras aantreft, worden de ossen door
paarden vervangen. Alsdan weérgalmt het gebergte van het
vrolijk geroep der voerlieden, en de trein lastdieren trekt
langzaam voort, paard achter paard, nu eens naar steile
bergtoppen opwerkende, dan weder beken doorwadende,
welke he,t smelten der sneeuw in stortvloeden verkeerd
heeft, op andere tijden aangenaam voortwandelende door
liefelijke valleijen. Overal ontwaakt de natuur, dekken de
bosschen zich met loof; duizenden van onbekende bloemen
ontluiken onder de schreden van den reiziger, en de vogels vervullen de lucht met hun oorstreelend gekweel. Onophoudelijk komen nieuwe landtooneelen, nu eens van eene
grootsche wildheid, dan weder van de lieftalligste bekoor
oog verrukken, en elke berg, elke rots, elk-lijkhed,t
dal biedt.. den dichter zijne overlevering en zijne legende. De
aanvoerders en hoofdbeambten der karavaan verstrooijen zich
naar alle kanten, om het vermaak der jagt te genieten, en
gedurige snaphaanschoten worden door al de echo's van het
gebergte teruggekaatst. In deze bergen ontmoet men eene
ongeloofelijke menigte heeren, en van den top der hoogten
ziet men . soms geheele troepen dezer dieren onbezorgd zich
bezig houden met den grond te doorwoelen, om zekere soort
van wortelen op te sporen, welke zij bij zonder beminnen. Over
het algemeen zijn die Beeren niet zeer wild of gevaarlijk,
althans niet ten aanzien van den mensch, dien zij zelden aangrijpen, zelfs niet om zich te verdedigen; maar des te geduchter zijn zij voor de paarden der karavaan, welke zij, .zoodra
zij er slechts gelegenheid toe vinden, aan stukken scheuen; ook gaat er zelden een nacht voorbij, zonder dat men
er eenige verliest. Daarenboven zijn deze Beeren allerbehendigste dieven, en daar zij den brandewijn hartstogtelijk beminnen, weten zij zich met veel schranderheid meester te
maken van de platte vaatjes, waarin dit geestrijk vocht vervoerd wordt. Eenmaal in het bezit van dien schat, verzuimt
de beer Kniet, zich smoordronken te drinken, en het is dan
iets zeer kluchtigs te zien, hoe hij, zijne gewone deftigheid
afleggende, als een echte potsenmaker huppelt, in het rond
draait en zich over den grond wentelt. Is ten laatste het
vaatje geheel ledig, zoo keilt de beer Jet gewoonlijk hoog in

VAN SIBERIë.

649

rte lucht, en slaat het vervolgens, met Benen slag van zijnen
geweldigen poot, aan honderd stukken. Maar nog verlustigender is het, gade te slaan, hoe hij zich gedraagt, als het
hem gebeurt meel te stelen. Geen' lust hebbende om dit
drooge stof te eten, zoo als het daar is, en ongetwijfeld liever daarvan eene soort van brij of pap willende bereiden,
rolt hij den zak naar de naaste beek. her scheurt hij het
linnen of het leder open en werpt het meel in het stroomende
water, dat hetzelve meêdoogenloos wegvoert. Ongeduldig
wordende, strooit eindelijk de beer het overschot in de lacht,
en keert terug met ledige maag, maar wit gepoederd als een
voormalige saletjonker.
In vroeger' tijd stonden de naar Okhotsk bestemde karavanen niet zelden aan een ander gevaar bloot, dat namelijk,
van hunne paarden te verliezen, die soms, deels door ziekte,
deels door vermoeijenis, bij duizenden om het leven kwamen, hetgeen de konvooijen, bij gebrek aan transportmiddelen, noodzaakte, zonder dak of schuilplaats, maanden
lang in deze wildernissen te vertoeven. Zulke wederwaar
gebeuren thans niet meer, sedert de karavanen de-dighen
partij gekozen hebben, om hunnen togt op een vroeger
tijdstip en vóór het smelten der sneeuw te beginnen, hetgeen hun veroorlooft, zich tot aan den voet der bergen
van sleden te bedienen, waardoor de zooveel langer gespaarde paarden vervolgens afmatting en zelfs veeziekte beter verduren. Eertijds had men ook in die bergen tegen
gedurige regen- en stormbuijen te worstelen, terwijl er
thans, sedert eenige jaren, des zomers het heerlijkste weder +heerscht. De reden "hiervan ligt in de trapsgewijze ver
houtvellingen en woudbranden.-mindergbosch
Dus wordt, door het daarzijn en het werken van den mensch,
tot zelfs de luchtstreek gewijzigd.
Ik heb reeds van het bespannen der sleden met honden
gesproken. Van dit transportmiddel bedient men zich des
winters, tot het vervoeren van koopwaren, op al de wegen
tusschen Zachiversk, Sredne - Kolymsk en Nyne - Kolymsk ,
in den omtrek van Guyiguinsk, in Kamtschatka, tusschen
het gebergte Aldan en Okhotsk, in de distrikten van .Narym,
van Berezof en bij al de zwervende volksstammen, zoo als
de Vogoelitschen, de Samojeden, de Koriaken, de Tschoet.
ehis en Kam tschadalen. Gewoonlijk laadt men tot 40 poeds
(16 quintalen) op ééne slede, die door twaalf honden ge.
Tt
uExcrzw. 1842. no. 13.
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trokken wordt; maar die manier van reizen wordt voornamelijk gebezigd, om snel over groote afstanden heen to geraken. Tusschen Tobolsk en Berezoff en ook tussehen Yakoetsk
en Okhotsk worden verscheidene postridden door honden bediend, én zulks met de uiterste regelmatigheid. Met goede
honden kan men in een etmaal 200 wersten afleggen, en
wanneer men hun daarbij vleesch, in plaats van visch, dat
hun gewone voedsel is, te eten geeft, loopen zij in éénen
rid 70 wersten ver. Ondertusschen stelt deze wijs van reizen
hen, die er gebruik van maken, aan vele moeijelijkheden en
aan eenige gevaren bloot. Zeer bezwaarlijk valt het, de
sleden in evenwigt te houden; de honden, na den reiziger
onderstboven geworpen te hebben, zetten menigmaal hunnen loop voort, en de ongelukkige blijft te midden der woestijn alleen gelaten. Het geringste voorwerp ook, een op
eenigen afstand voorbijvliegende vogel b. v. , is genoeg, om de
oplettendheid dezer dieren af te trekken en hen van hunnen
weg te verlokken. Te Okhotsk gaat zelden een winter voorbij, waarin men niet eenig ongeluk van dezen aard te betreuren heeft. Menigmaal wordt een inwoner der stad, van
een bezoek in derzelver omtrek gedurende eenen stikdonkeren nacht terugkeerende, door zijne honden op eenen ver
weg gevoerd en in eenen afgrond geworpen of naar-kerdn
den zeeoever gesleept, waar hij door het ijs zinkt en redde
moet omkomen. Daarenboven , zoodra er verschgeval--los
len sneeuw ligt, kunnen de honden niet meer voortkomen,
en men moet vóór lien uitgaan, om hun den weg te banen.
IJzelt het, of wordt de vorst zeer hevig, dan dekt men hen
met pelterijen en trekt hun eene soort van laarsjes aan.
Met dat al veroorlooft, in het noordelijkste en dus het
koudste deel -van Siberië, in het land der-Loparis, der 0s,,
tiaken en in de streken aan den mond der Lena, het volstrekt gemis aan sneeuw niet meer, dat men zich van honden bediene. Aldaar worden zij door de rendieren vervangen.
Dit a is ook het geval in de zuidoostelijke provinciën, waar
men de koopgoederen, des winters zoo wel als des zomers,
op den rug van rendieren vervoert. Laat' ons nu eens een'
blik op deze laatstgemelde gewesten werpen, uitgestrekte
woestenijen, die nog zeer onvolledig bekend zijn.
(Het vervolg en slot hierna.)
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. Kamers te huur op de eerste verdieping," las ik op een
verhuurbordje, trad binnen, steeg den trap op, en klopte
aan de eerste deur, welke ik ontmoette.
.Is dit de woning, die te huur staat ?" vroeg ik eene
meid, welke mij opendeed.
s Waas i nit," (ik weet het niet) antwoordde zij mij in
den Werner tongval, en verlegen zag ik naar iemand om,
die mij het verlangde berigt zou kunnen geven.
Uit een aangrenzend vertrek klonken Iagchende kinderstemmen en vrolijk gezang; ik bedacht mij niet lang, maar
klopte aan en opende de deur.
Een zonderling gezigt vertoonde zich voor mijn oog.
Aan lange tafels, rondom de zaal langs de wanden geplaatst, zaten of stonden jonge meisjes, naar het scheen tusschen de zes en tien jaren oud, zindelijk gekleed, vrolijk
en met den blos der gezondheid op de wangen, de kleine
mondjes onophoudelijk snappende of zingende, terwijl de
handjes werkten, dat het een lust was om te zien.
Eer ik echter ontdekken kon, waarmede deze kinderen
zich eigenlijk bezig hielden, trad een oud man met een
echt aartsvadersgezigt op mij toe, en vroeg, wat mijn ver
-langews.
Het is hier tegenover," onderrigtte hij mij, toen ik de
reden mijner komst gezegd had, n eene regt nette woning ;
alleenlijk, naar ik hoor, kan er moeijelijk gestookt worden.
De bewoner zal denkelijk niet te huis zijn, want zoo even
heb ik hem zien uitgaan."
Als een bescheiden man had ik dit nu ook moeten doen;
maar het verheugend gezigt dezer vrolijke kinderen had voor
mij iets zoo aanlokkelijks, dat ik er mijn oog niet van kon
aftrekken; het was mij, als keek ik op een bloembed vol
rozenknoppen, door de helderste Heizon verguld.
=Gij zult mij mijne stoornis wel ten goede houden," stotterde ik, maakte eene buiging, en keek inmiddels al voort
naar de kleine meisjes.
De patriarch lachte.
. Bedrieg ik mij niet," zeide hij, A zoo bevreemdt u de
arbeid dezer kinderen, welks doel gij waarschijnlijk niet begrijpt. Treed vrij nader, Mijnheer, enbezie mijne fabrijl:."
Tt 2
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Zonder mij over de onderstelling van den ouden man verder uit te laten, schoot ik als een pijl uit een' boog naar de
tafel, keek hierheen, keek daarheen, en was even wijs als
te voren.
Hier stonden een paar meisjes en knipten strooken papier
van een paar duim lengte; een paar andere bestreken ze met
lijm, en weder andere plakten ze op elkander; eene volgende groep streek ze glad, waarna ze tot de verder staande
overgingen, waar het eene eind omgekruld en weder op
nieuw met eene kleefstof overtogen werd; — den verderen
voortgang kon ik, daar de tafels, waar zulks gebeurde, te
ver verwijderd stonden, niet meer nagaan.
. Gij bevindt n hier," nam de grijsaard weder het woord,
als had hij mijn weinig begrip der zaak geraden ; » gij bevindt
n hier in eene fabrijk van lucifersdoosjes. Volg mij, bid ik
u, een oogenblik door mijne nederige werkplaats, en gij
zult u overtuigen, dat ook het beuzelachtigste bedrijf door
orde en gepaste hantering de oplettendheid waardig kan
worden."
Wij ,gingen nu de tafels langs, waarbij de oude heer moeite
had om de kinderen in toom te houden, die door zijne
tegenwoordigheid geheel en al uit het spoor geraakt schenen
te zijn: hier greep er een naar zijne hand, om ze te kussen,
of ten minste te drukken; daar trok er hem een aan zijn
kleed en lachte hem, wanneer hij omkeek, vriendelijk toe,
blijde van slechts een' blik van hem weggesnapt te hebben;
hier hing zich een troep aan zijne armen en knie; daar bragt
men hem eene voor hem bespaarde perzik, met vrolijk gejuich over zijne voorgewende verrassing; hier werden hem
woorden van liefde toegeroepen; daar klouterde een klein,
onbedeesd ding, met rasch besluit, op eene naburige tafel,
pakte den grijsaard, in het voorbijgaan, om den hals, en
drukte hem een' hartelijken zoen op de wangen: het was
eene opschudding en een geweld, dat van de vorige orde
geen spoor meer overgebleven was.
A Zie mij dat wilde tuig eens aan !" zei meesmuilend de
fabrikant, en in zijne oogen was een vochtige glans te zien,
terwijl hij vruchteloos poogde, vastheid aan zijne stem te,
geven; n de kleine nesten mogen mij zoo weinig lijden, adat
ik vreezen moet, zoodra ik mij onder haar laat zien, bijna
aan stukken gereten te worden! Maar komt, kinderen,"
ging hij voort, zijne stem tot eenen toon van strengheid ver-
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heffende, die elk der kleinen genoeg wist dat hein geen
ernst was, » schaamt u voor dezen vreemden heer, en laat
eens zien, of gij ook hups vlijtig werken kunt. Die mij lief
heeft, gaat terstond aan den arbeid."
Pijlsnel vlogen de kinderen naar hunne plaatsen, en thans
kon ik mijnen Cicerone verstaan, die mij al de gedeelten van
het bedrijf uitlegde.
» Ziehier," zeide hij , . op deze wijs worden de strooken
gesneden en, van hand tot hand gaande, geglad, gelijmd,
gevouwen, omgeslagen, aaneengevoegd en van onderenvastgeplakt; aan de achterste tafel worden de deksels gemaakt,
en daarmede de laatste hand aan het werk gelegd. Alles
gaat als van een leijen dakje; het werk van de volgende
sluit op dat van de vorige; de eene hand helpt de andere,
gelijk bij alle menschelijke bedrijven het geval moet zijn,
zal het goed gaan; stukje voegt zich aan stukje, en in een'
oogwenk kunt gij zulk een beuzelachtig gewrocht der menschenhand van deszelfs eerste ontstaan af tot op deszelfs vol
zien voortloopen. Van nijd, haat of wangunst, we--toijng
gens beter aandeel aan het werk, zult gij geen' zweem ontdekken; geen der kleinen dingt naar voorrang; geen harer
acht zich beter dan de overige; elk is tevreden, wanneer
slechts het werk goed van de hand gaat en zij haar kleine
loon verdient. De meisjes kennen echter geene hebzucht;
geld verdienen is voor haar geen doel, maar om zoo te spreken een punt van eer, waardoor zij in de burgerlijke maat
een voor haren leeftijd gepast gewigt erlangen.-schapij
Hierbij streelt haar ook de gedachte, dat zij aan hare arme
ouders eene kleine bijdrage tot de broodwinning verschaffen;
zij zijn op eene gemakkelijke, winstgevende wijze bezig, en
terwijl ik voor het niet opkomen van eenige kwade- gewoonten of ondeugendheden zorg, beijver ik mij , haar liefde tot
arbeid, verdraagzaamheid en blijmoedigheid in te boezemen,
zoodat noch bare ligchamelijke noch hare zielsontwikkeling
in het geringste komt te lijden."
nulaar hoe," vroeg ik bescheiden, want de man boezemde
mij innige achting in, »hoe staat het met het onderwijs,
met de godsdienstige opvoeding ?"
n Wanneer ik u zeg, dat ik de meisjes alleen voor de uren
buiten den schooltijd aanneem; dat ik mij van week tot week
de getuigenissen van school- en Godsdienstonderwijzers doe
voorleggen; dat ik zelf met de kleinen over spraakkunst ,
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Godsdienst, het leven van i E z u s en bijbelsche geschiedenis
repetitie houde; dat het haar grootste vermaak is, wanneer
ik mij in haar midden nederzet, haar iets verhaal of vraag,
zoo zult gij u gerust kunnen stellen en geene bedenking
tegen mijne inrigting met u nemen. llijn geweten is niet
zoo inschikkelijk, dat het mij vergeven zon, indien ik laag
genoeg ware, mijnen eerbied voor de opvoeding aan —-hartig
een winstje op te offeren."
Met warmte drukte ik den man de hand; ik zou ze hem
wel hebben willen kussen ; de vrolijkheid der kinderen, de
ordentelijkheid van geheel hun gedrag, en de blijkbare liefde, waarmede zij aan den grijsaard gehecht waren, lieten
geenen twijfel aan de waarheid van al wat hij gezegd had.
Hij verklaarde mij vervolgens, hoeveel gros luciferskokertjes op éénen dag vervaardigd, hoe zij betaald en hoe den
kleinen hare arbeidsloonen toegedeeld werden ; vervolgens
besloot hij met de woorden: . De kinderen zijn, eigenlijk
gezegd, mijne weldoensters en kostwinsters; dit weet ik zeer
goed, en behandel ze daarom ook als een dankbaar vriend.
Ik had in mijne jeugd, niet geheel zonder vrucht, een goed
onderwijs genoten, en kwam naar Weenen, om er mij een
middel van bestaan te verschaffen; doch alles mislukte mij,
en met mijne thans overledene vrouw geraakte ik in de nijpendste behoefte. In dezen toestand kreeg ik eene aanbeveling aan eenen fabrikant van scheikundige bereidingen,
die mij een klein inkomen verschafte, door mij de papieren
kokertjes te laten vervaardigen, welke hij voor chemische
zwavelstokken noodig had. Gij weet, hoe snel deze nieuwe
uitvinding de vroegere middelen van lichtontsteking ver
heeft; weldra kon ik niet meer voorzien in den-dronge
overgrooten voorraad, welken de fabrikant behoefde, en nu
viel ik op het denkbeeld, hetwelk gij hier, tot deszelfs vol
werking ziet. Een tot zoo kleine-komenhidgbrat,
handgrepen beperkt bedrijf past natuurlijk het best voor kindervingertjes, die dan ook, volgens mijn voorschrift en aan
geheel volbrengen; inkoop en voorbereiding be--wijzng,het
hooren daarbij tot mijne taak. Thans ben ik, Gode zij dank!
tegen vijandige aanvallen des noodlots beveiligd, en geloof
mijne welvaart, met een gerust geweten, als de vrucht mijner vlijt, mijner nijverheid, te mogen beschouwen. Sluit
ik eenmaal de oogen, zoo zijn mijne erven reeds benoemd."
flier boog zich de man, als afscheid nemende, voor mij;
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ik drukte hem nogmaals de hand met dien druk, door
welken de harten elkander begroeten, en ging heen met de
borst vol aandoening en vreugde. Die niet zulke gevoelens
leeft en werkt, al beweegt hij zich slechts in een kleinen
kring, is een edel man.
Gij Heeren en Dames, die zoo menigmaal een luciferskokertje verachtelijk wegwerpt, wanneer deszelfs inhoud ver
neemt voortaan deze dingskens met iets meer ach -bruikts,
handen ; laten zij n, als voorbeeld van zinrijke en-ting
beloonde werkzaamheid in het klein, niet geheel onbelangrijk voorkomen.

GENEESKUNDIGE CURIOSITEITEN.

E enigen tijd geleden hoorden wij gewag maken van het
toedienen van paarlen en diamanten aan hooge personaadjen.
Tegenover de. kostbare middelen werden ook minder prijshoudende overgesteld. Enkele zelfs zeer walgelijke werden
daarbij opgegeven. Hoe vreemdaardiger evenwel het middel
is, hoe meer voedsel het voor de verbeeldingskracht kan
hebben. Een geneesmiddel, uit de apotheek gehaald, ver
veel bij een middel, door het kerkhof of het kne--liestrd
kelhuis geleverd. Wati van het geneesmiddel geldt, is misschien ook van toepassing op den geen, die het zal aanwenden. Het is welligt om deze redenen, dat hier en daar in
den scherpregter, die vroeger de beenderen van misdadigers
somwijlen verbrijzelde, het vertrouwen gesteld werd, dat
hij ook de bekwaamste man was om beenbreuken te genezen
en ontwrichte leden te herstellen. Dat, om bijzondere redenen, in de smeersels, daarbij gebezigd, groot vertrouwen
gesteld werd, is mede meermalen gebleken. En wanneer tot
poeder gebragte menschenschedels tegen vallende ziekte naam
hadden gemaakt, waarom zouden ook delinquenten niet een
krachtig geneesmiddel kunnen opleveren?
De scherpregter was derhalve vroeger een vermaard persoon, en niet zoo geheel vreemd aan het Chirurgijns - gilde,
als men thans wel zonde vermoeden.
Uit eene in den fare 1839 te Groningen in het licht gegevene Dissertatie van den Heer u. J. BE II GHU IS VAIN W O O R TxAis blijkt,- dat het aan de knechten der scherpregters in
1625 vergund werd, aderlatingen te doen, even als aan de
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knechts bij weduwen van Gildebroeders van het Chirurgijnsgilde, mits dat zij bij het Collegium medicum proeven van
bekwaamheid hadden afgelegd.
In het jaar 1669 werd aan Meester G. IIALVERSTADT,
Emeritus Scherpregter, vergund voort te gaan met beenbreuken, ontwrichtingen enz. te mogen behandelen, onder
den aangenomen titel van Stads-Ledezetter. Bij die gelegenheid werd hem ook dezelfde verpligting opgelegd als aan de
andere Chirurgijns, om van voorgevalléne verwondingen bij
den Geregte aangifte te doen.
Uit die zelfde Dissertatie blijkt, dat men te Leeuwarden
onder anderen ook een bijzonder vertrouwen in den scherp
gesteld heeft. In 1805 was hem door den Magistraat-regt
het Privilegie toegekend, om eenvoudige beenbreuken en
ontwrichtingen te behandelen, ofschoon dit gebruik bij eene
algemeene wet in 1804 door de Bataafsche Republiek was
afgeschaft. 'Dit voorregt zoude daarenboven in 1822 hem nog
nader verzekerd zijn geworden.
Chirurgiac Doctores! gij hebt toch ook al zonderlinge
Collega's gehad; en wanneer een scherpregter door eene Ministeriéle aanschrijving, volgens den Heer B E R a a a is, erkend
Ledezetter is, waarom zou dan ook een geordend Geestelijke
geen oogmeester mogen zijn? Wij zouden vele punten van
vergelijking tusschen deze beide soorten van Heelkundigen
kunnen vinden, maar zwijgen uit achting voor den stand.
Intusschen zien wij als watertandend de belangrijke brochure
van Ds. KREIER te gemoet, bij welker aankondiging wij ons
» Denn kam er auf die GelehrsamC L A u D L u s herinnerden :
keit und die Gelehrten zu sprechen, und zog bey der Gelegenheit gegen die Ungelehrten los. Alle Hagel, wie
»fegt er sie!"

EEN ENGELSCIIE MATROOS.

H

et hier volgende verhoor van eenen Engelsehen matroos
voor den Lord Mayor van Londen is misschien eene der grap
schilderingen, zoo als zij slechts uit de pen van-pigstenr
vernuftigen
zedenschetser MARE TAT konden voortkomen.
den
Een matroos, met name a o a N CAMPBELL, het treffendste
beeld van eenen echten Britschen zeeman, trad het lflansionhouse binnen, waar zich de bureaux van den Lord Mayor of
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Burgemeester van Londen bevinden. Eenige dagen te voren
was hij, in eene der afgelegenste en armoedigste wijken dier
hoofdstad, in een wijnhuis van verdachten aard geweest,
gelijk dan ook lieden van zijn slag, zoo lang zij geld hebben ,
op dergelijke plaatsen het liefst verheeren. In gemelde kroeg
liet hij zich zijn geld op allerlei wijzen onttroggelen, en nadat hij er zich een tijdlang, volgens zijne verzekering, heer
vermaakt had, ging hij heen, doch niet eer vóór dat-lijk
hij een' duchtigen roes gedronken had. Terwijl hij naar
huis ging, voegde zich een man bij hem, die toen, of mis
wel reeds vroeger, zijnen toestand bemerkt hebben--schien
de, zeer vriendschappelijk aanbood, hem naar zijnent te
verzellen en zijnen min of meer waggelenden gang te ondersteunen, om hem voor vallen te behoeden. Hij bragt hem
ook behouden te huis; doch natuurlijk niet dan na zich tamelijk rt^im, hoezeer buiten weten van den matroos, betaling voor zijne moeite verschaft te hebben.
Daags daarna werd CAM P BE LE, die wederom beschonken
was, uit dien hoofde door de wacht aangehouden, en men
nam hem verscheidene papieren af, welke men bij hem vond.
Het bleek, dat het adsignatiën voor aanmerkelijke sommen
waren, op zijnen naam afgegeven. Natuurlijk wilde men nu
papieren van zoo veel waarde in bewaring houden , tot CAM PaEEL zijnen roes zou hebben uitgeslapen. Maar dit duurde
onzen CAMPBELL te lang; derhalve ging ,hij naar den Lord
Mayor, en had met hem de volgende zamenspraak :
De Lord Mayor: Dat is nu wèl , CAMPBELL; maar zeg
mij eens, wat denkt gij dan eigenlijk te beginnen ?
CAMPBELL: Wel , wat anders dan weêr naar zee te gaan ,
zoodra ik slechts al mijn geld kwijt ben; en ik verzeker u,

lang zal het niet duren.
De Lord Mayor: Hoeveel geld hadt gij wel bij u, toen
gij in de bewuste herberg gingt, en men n bij het naar huis
gaan bestal?
CAMPBELL: Ik had tien souvereins in mijn' zak en al
mijne brieven en papiertjes, voor welke mij een Jood tachtig
pond heeft willen geven; zij zullen dus waarschijnlijk wel
ruim zoo veel waard zijn. Maar à- propos, uwe Edelheid heeft
ze nog in bewaring.
De Lord Mayor: Ja zeker heb ik ze, en dit is regt goed
voor u, want bij mij zijn zij in veiligheid.
CAMPBELL: Ik dank uwe Edelheid wel zeer voor zoo
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veel moeite, als ik u met mijne papiertjes maak; maar toch
zou ik blij zijn, als ik ze weer in mijn' zak had.
De Lord Mayor: Om dan al dat geld niet handen vol weg
te kunnen werpen, niet waar ?
CAMPBELL: Ja, uwe Lordschap. Vóór dat ik dit gedaan heb, heb ik toch geen rust; ik kan niet slapen vóór
dat de , laatste penning mij uit den zak gedanst is.
De Lord Mayor: Maar ik verzeker u, dat gij te eeniger
tijd even zoo ligt vermoord als bestolen kunt worden, wanneer gij met zulke groote sommen in den zak rondzwerft.
CA MPBELL : Ja zeker, zeker — en had ik in het geheel
geen geld, zoo zou het niemand in het hoofd krijgen, mij te
vermoorden of te bestelen. Dus ziet uwe Edelheid zelf wel,
dat ik gelijk heb, als ik mij zoo spoedig mogelijk van mijn
geld wil ontdoen.
De Lord Mayor: Zeg mij eens, vriend, is het waar, wat
men mij verklaard heeft,-dat gij, wanneer gij in eene kroeg
gaat om een glaasje grog te drinken en bij het betalen geld
terug moet hebben, gewoon zijt te zeggen, dat gij uwe vingers met geene koperen munt wilt vuil maken; voorts, dat
het u onmogelijk is, te voet te gaan, maar dat gij altijd in
een kabriolet moet rijden, en dat de voerman van u niet alleen dubbel loon, maar ook nog daarenboven zoo veel grog
krijgt, als hij verdragen kan?
CAMPBELL: Ja, zoo heb ik gezegd; die u dat verteld
heeft, moet goede ooren gehad hebben. Ik begrijp niet,
hoe, de lieden op de straat gaan kunnen. Die hobbelige straat
zijn voor paarden gemaakt en niet voor menschen. -sten
De Lord Mayor: Gij zoudt verder gezegd hebben, CAMPBELL, dat die man, welke u op den bewusten avond naar
huis gebragt heeft, een eerlijk man is, die u niet bestolen
kan hebben. Is dat waar?
CAMPBELL: Dat is zoo waar als het boek van Koning A RTHDR en de Tafelronde — ik zeg nooit een woord, dat niet
zoo zuiver is als een pas geboend verdek.
De Lord Mayor: Hoe zijt gij aan deze papieren, deze adsignatiën gekomen ?
CAMPBELL: Wel, die heb ik verdiend. Alles is eerlijk
gewonnen. Gij moet namelijk weten, Heeren, dat ik op zee
een heele karel ben, en dat ik mij tegen de slavenhalers
goed geweerd heb: Ja, laat ik mijn handjevol geld maar
kwijt wezen,
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Dan ga ik terstond, als een wakker gezel,
Naar 't land van de Zwarten, zoo heet als de hel.

De Lord Mayor: Gij hebt uwen roes nog niet geheel
uitgeslapen, zie ik. Men kan u dus uwe papieren nog niet
weder in handen geven.
CAMPBELL: Ook al goed — ik zie, uwe Lordschap meent
het wél met mij ; ik zal dan maar den wil voor de daad
nemen. Maar om eene kleinigheid moet ik verzoeken. Al
wat ik voor heden noodig heb, is zoo omtrent tien pond —
want gij moet weten, dat ik dezen avond eene partij goede
vrienden tracteren moet. Als dit gebeurd is, zal ik weder
naar zee gaan, zoo waar als uwe Edelheid Lord Mayor is.
De Lord Mayor: liet is toch zonderling en jammer, dat
een man van uwe opleiding en bekwaamheid zich aan dronkenschap overgeeft en met liederlijke personen in gemeene
kroegen rondzwerft.
CAMPBELL: Ik heb u reeds gezegd, ik doe bet alleen
om van mijn geld af te komen. Ik alleen, wanneer niemand
mij hielp, zou dit in geene maand lang gedaan krijgen, en
veel tijd heb ik niet te verliezen, want uwe Lordschap moet
weten, dat ik toekomende week reeds weder naar zee wil.
De Lord Mayor: En moet gij daarom al uw geld uit
-gevn?
CAMPBELL: Moeten wel niet; maar een gek was ik, als
ik het niet deed. Geld hebben is de grootste plaag, die ik
ken, en ik kan niet rustig zijn, vóór dat ik geen stukje van
dat ellendige metaal meer bezit.
De Lord Mayor zeide nu, dat hij overtuigd was, dat,
zoo men den ouden zeerob al zijn geld in handen gaf, hij
het met volle handen zou wegwerpen, en mogelijk daardoor
zichzelven en anderen in het ongeluk storten; nimmer nog
was hem een mensch voorgekomen, die zooveel minachting
toonde voor hetgeen de afgod der geheele wereld was; derhalve kon hij niet over zich verkrijgen, aan zoo zonderling
eenen man, als CAMPBELL bleek te zijn, al dat geld op eenmaal te geven. Hij zou het dus bewaren en beleggen, en
hem, zoo dikwijls hij naar Londen kwam, er tien pond van
uitbetalen.
C AMPBELL : Goed, goed! Ik zal er genoegen mede nemen, omdat ik zie, dat de Heeren liet goed niet mij mee-
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nen — zoo als zij het verstaan — en de Lord Mayor, kijk,
dat 's ook een hupsche vent.

LORD BYRON'S DRINKBEKER.

Lord,

beminde den wijn en de opgewondenheid, waarin
het genot van dien drank den mensch kan brengen; doch
het schijnt, dat hij daarbij ook tevens van zeer zonderlinge,
met zijne zeldzame geaardheid overeenstemmende drinkschalen gehouden heeft, want zijn lievelingsbokaal op zijn
goed Newstead-Abbey was een kunstrijk bewerkt menschenbekkeneel, dat rijk en op eene vernuftige wijs met zilver
bezet en versierd was. Men heeft den vermaarden dichter
over zijne vermetelheid hierin veelvuldig gelaakt; maar het
is bekend, dat BYRON zich aan deze af keuring niet stoorde,
ja zelfs met blijdschap elke gelegenheid waarnam, om de
pilaarbijters, gelijk bij hen noemde, ergernis te geven.
Niet onbelangrijk ware het te vernemen, wat er yan dien
beker geworden is, en misschien ook, zoo zulks mogelijk
ware, aan welken sterveling deze schedel toebehoord had.
Naar alle waarschijnlijkheid echter heeft B R o rc zelf het
niet geweten en er zich ook niet om bekommerd, maar is
de geheele zaak alleen een inval dier honende ironie geweest, welke hem zoo eigen was, die zich zelfs in zijne
dichterlijke geestvervoering mengde en hem in den grond
zoo ongelukkig gemaakt heeft.
B Y R ors

INVALLENDE GEDACHTE BIJ DE VOORGEISOIIENE OPRIGTING VAN
EEN STANDBEELD VOOR WILLED[ I EN EEN' GEDENKSTEEN
VOOR J. H. VAN DER PALM.

't Schijnt vreemd en met zich zelf in strijd,
Om strijdigheden te beloonen,
En wat men laken zou bij d' een',
Bij d'aêr met lauwren te bekroonen.
En toch men aarzelt niet in 't reiken van den krans,
Zijn de verdiensten maar waarachtig, heilig, zeker:
Den grooten Zw ijge r rijst een beeld;
Een zuil rijst voor den grootsten Spreker.
's Gravenhage, Aug. 1842.

MEN G E L W E R K.
OVER DEN INVLOED VAN HET TOEVAL, DE BEHOEFTE, DE
PRACTIJK EN DE THEORIE OP DE ONTWIKKELING VAN
KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.

Door
Dr.

S. BLEEKBODE.

(Eene Voorlezing, gehouden bij het Genootschap ter
bevordering der Natuurkundige Wetenschappen
te Groningen.)

D e zucht, den mensch ingeschapen, om de hem omringende zaken te leeren kennen, zoo wel als de begeerte,
om van deze alle een nuttig gebruik te maken, hebben
aan wetenschap en kunst, aan theorie en practijk haren
oorsprong gegeven.
Tusschen de wetenschap, welke de theorie geeft, en
de kunst, welke de practijk vormt, bestaat een zoodanig
wederkeerig verband, dat beide steeds eenen.gelijken gang
houden — of dat, indien ook de eene de andere vooruitgesneld is, na verloop van eenig tijdperk beide nagenoeg
hetzelfde punt bereiken.
Wanneer wij nu den staat van wetenschap en kunst in
onze dagen vergelijken met dien van vroegeren tijd, dan
zal een ieder toestemmen, dat alle takken van menschelijke
kennis en kunst in omvang zijn toegenomen , en nog bij
voortduring op hechtere grondslagen worden gesteld, niet
alleen door het verbeteren en uitbreiden van hetgene den
ouderen reeds bekend was , maar ook door het opsporen
en ontwikkelen van hetgeen de nieuwere waarnemingen
opleveren.
Even als in de geschiedenis der menschheid , zoo blijft
het ook in de geschiedenis van wetenschap en kunst moeijeUu
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lijk, te beslissen, aan welken invloed deze eigenlijk den
vooruitgang verschuldigd zijn. Er ontbreken geene voor-.
beelden, (lie ons den vermogenden invloed van theoretische
beschouwingen voorstellen, evenmin als ontegenzeggelijke
bewijzen van de uitwerking der practische handelingen.
Men zoekt niet vergeefs naar de vindingen, tot welke de
behoefte gedreven heeft , evenmin als de ontdekkingen
zeldzaam zijn, die het toeval aanwees.
Door eenzijdige navorsching dier invloeden wordt men
verleid , om den Genen boven den anderen te stellen , terwijl nogtans de uitkomst van geringe beteekenis is , wanneer niet alle zamenwerken. Ik zal derhalve trachten in
deze Voorlezing niet ul, te overwegen, in hoeverre toeval,
behoefte, practjk en theorie zamenwerken, om wetenschappen en kunsten te ontwikkelen en te volmaken. Verleent mij dan hiertoe ul. welwillende aandacht!
Het toeval is buiten twijfel eene rijke bron van ontdek
inderdaad meermalen de hoofdoorzaak-kinge,htwas
van de grootste ontdekkingen. Een toeval kan den minst
geoefende zoowel als den meest wetenschappelijke en ondervindingrijke tot opmerkzaamheid opwekken. Immers
de natuur volgt onveranderlijk hare wetten, zoo als ze door
de wijsheid des Scheppers zijn ingesteld. Volgens deze
vertoont zij onveranderlijk de verschijnselen, op eene meer.
of min duidelijke wijze voor onze zintuigen. Zijn die ver
bijzonder schitterend en duidelijk, dan worden-schijnel
wij tot nader onderzoek als van zelve aangespoord ; zijn zij
daarentegen minder beduidend , dan blijven zij meestal
onopgemerkt, tot dat zij toevallig door den een' of ander'
gezien worden.
De natuur verspreidt de kiemen voor alle ontdekkingen
rondom ons — zij zijn dus voor een ieder. Maar slechts
hij, die deze kiem ondex gunstige omstandigheden weet
le ontwikkelen, verdient algemeene erkentelijkheid; en
hem belooft verdere ontwikkeling eenen rijken oogst, zoo
hij , met theorie toegerust , de practijk verstaat. Voor
zullen dit nader ophelderen.
-beldn
Dat alle ligchamen , zoo zij ook een gelijk gewigt heb-
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ben , niet even zwaar zijn, wanneer ze onder water gewogen worden , is een verschijnsel, dat in onzetl tijd overbekend is en veelvuldige toepassingen vindt. En nogtans
was het een toeval, dat de aandacht op dit eenvoudige ver
vestigde. An C HIM E DES, de beroemde Grieksche-schijnel
wiskundige, zoude het raadsel oplossen , dat hem door
zijn' Vorst voorgelegd was, wegens de twijfelachtige zuiverheid eener gouden kroon, die de Vorst ter eere van
zijne Goden had doen vervaardigen. Maar alle moeite
bleef vruchteloos, tot dat eens ARCHIMEDES opmerkte,
toen hij zich naar gewoonte in een bad begaf, dat zijn
eigen ligchaam onder water ligter was. - Het is bekelid ,
dat hij dadelijk de belangrijkheid dier toevallige waarneming zoo doorzag, dat hij in geestvervoering ongekleed
het bad verliet en door de straten van Syracuse liep, uitroepende: ik heb het gevonden!
Hetgene het toeval
aldus aangewezen had, werd hem een onderwerp van wetenschappelijke beschouwing; hij vond het verschil in de
specifieke zwaarte der ligchamen, en merkte ook de evenredige afwijking op, wanneer ligchamen van verschillende
specifieke zwaarte met elkander gemengd , worden. Nog
tegenwoordig kan men op dezelfde wijze bij benadering
het gehalte der voorwerpen, uit edele metalen vervaardigd;
opsporen. — Doch ARCHIMEDES bleef niethierbij stil
Hij oordeelde, dat, wanneer versehillënde ligcha--stan.
men in hetzelfde vocht een verschil in gewigt opleveren ,
dit ook bestaan zal, wanneer hetzelfde ligchaatn in ver•
schillende vochten wordt gewogen; en hierdoor 'kwam hij
tot de uitvinding des Areometers of vochtwegeks, welks uit•
gebreide, en nuttige toepassing geene breedvoerige beschrijving vordert.
Dat dus niet het toeval, als zoodanig, maar de juiste
beschouwing der toevallige verschijnselen de Benigste oor
bron van nieuwe en groote ontdekkingen wordt,-zaken
leert ons de geschiedenis van den beroemden 6ALILEi nog
duidelijker. Velen hebben ongetwijfeld de gelegenheid
gehad, om de heen en weêrgaande bewegingen of schommelingen van een opgehangen ligc`haam waai te nemen,
Uu 2
,

—
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maar het was aan GALILEI , den edelen Italiaanschen
geleerde, voorbehouden, om , naar aanleiding'eener toevallige opmerking, de beweging van vallende ligchamen te
bepalen en de leer des Slingers te ontwikkelen. In den
Dom te Pisa zijnde, werd zijne vrome aandacht gestoord
door de schommelingen van eene kerkkroon ; hij zag hoe
elke schommeling, bij grootere of kleinere uitwijking, in
een nagenoeg gelijk tijdsverloop volbragt werd, en nu had
hij het middel gevonden , om de wetten voor den val der
ligchamcn vast te stellen, die de grondslagen zijn van
werktuigkunde, waterweeg- en waterloopkunde.
De meening 'van ARISTOTELES hield men nog steeds
voor waar, dat er ligte en zware ligchainen zouden bestaan, van welke de eerste zich van de aarde trachten te
verwijderen, even als de laatste de aarde zoeken. Maar
GALILEI bewees, dat alle ligchamen even zwaar zijn, dat
is, met gelijke poging de aarde zoeken, en dus even snel
zouden dalen, zoo niet de lucht tegenstand bood in ver
ruimte , die zij innemen. En ook dit be--houdingte
ginsel was van hoog gewigt; het vormde onder andere
eenen van de grondslagen der lucht-scheepvaart.
Van hoeveel belang de leer van de Pendule of Slinger
geworden is voor de sterrekunde en aardrijkskunde, kan
niet in korte trekken worden geschetst, vooral nadat onze
landgenoot c H R IS TI AAN H u Y G E N S ze op de uurwerken toegepast had. De Slinger, verder, wordt niet alleen gebruikt om eene regelmatige beweging voort te brengen ,
maar ook als regulateur, om eene onregelmatige beweging
te besturen en gelijkvormig te doen worden.
Het is bekend, dat eenige putgravers te Florence in
volle verbazing tot den beroemden GALILEI snelden , omdat een pomproer, hetwelk zij, ten einde het water uit
eenen put tot cone meerdere hoogte te kunnen opleiden,
langer dan gewoonlijk gemaakt hadden, weigerde water te
geven. GALILEI beantwoordde hunne bevreemding met
eene verklaring, die sedert eeuwen uit misverstand en
vooroordeel verdedigd werd. Het rijzen van het water in
de pomp werd toegeschreven aan den afkeer der natuur,
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om eene plaats ledig te laten — het scheen dus nu, dat
de natuur dezen afkeer niet verder dan tot 52 voeten
hoogte uitstrekte.
Hierin berustte GALILEI.
Hetgene echter den grooten man ontging, werd door
zijnen leerling T O R R I C E L L I, die hierbij tegenwoordig was,
vastgehouden. Hij overwoog het toevallige verschijnsel, en
bevond, dat de drukking der lucht het water in de pompbuis opdreef. Hij leerde dan ook de zwaarte der lucht
kennen en gaf aanleiding tot de daarstelling des Barometers. T O R R I C E L L I had aldus, door het juist en zonder
vooroordeel opmerken van het toevallige verschijnsel, den
weg aangewezen, die aan velen zijner opvolgers eene
roemvolle plaats onder de natuurkundigen verschafte. Zijn
voetspoor volgende, leerde PASCAL den barometer kennen
als middel, om de veranderlijke zwaarte der lucht met
juistheid gade te slaan , en vormde aldus de grondslagen
van de weêrkunde en de leer der luchtverhevelingen.
De uitvinding der Luchtpomp, door OTTO VAN G U ER I C K E werd kort hierna gedaan. En welken afstand is er
niet tusschen OTTO VAN G U E R I C K E D S eerste proefneming
en de luchtpomp, zoo als wij ze thans kennen, -- zoo als
wij ze 'in onze dagen toegepast zien. Drie volwassene en
sterke mannen had hij noodig , om den zuiger van zijne
luchtpomp te bewegen, en naauwelijks was het luchtledige
daargesteld , of de lucht deed zijnen toestel door de persing van buiten zamenstorten. Hoe veelvuldige fabrijkmatige bewerkingen worden thans op de eenvoudigste wijze
verrigt. Eene stoommachine van lage drukking drijft eene
luchtpomp, die de luchtledigheid overal daarstelt, waar
men zulks verkiest. JOHN HAGUE beweegt, door liet vormen van eene luchtledigheid, eene kraan tot het ophalen
van zware lasten ; en in eene ankersmederij heeft bij zulks
aangewend tot de plotselinge beweging der zwaarste hamers, om het gloeijende ijzer in den kortsten tijd te treffen.
Bij de munt te Utrecht kan men zien , hoe eene een
stoommachine van lage drukking de luchtledigheid-voudige
in vijf recipienten daarstelt. Rondom ieder recipient zijn
acht muntpersen geplaatst, die door dezelve worden gc--
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dreven, zoodra de lucht, door het 'omdraaijen eener
kraan, gelegenheid vindt, om in de luchtledige ruimte
te dringen; elke pers maakt dan 50-60 slagen in ééne
minuut.
Het is ontegenzeggelijk waar, dat zoo wel hij, die zich
op zijne beschouwingen beroept, als hij, die op zijne practijk, steunt, zelden door eigene beweging van den eenmaal
ingeslagen' weg afwijkt,. Hij vermeent een veilig pad te
betreden ; zijne opgevatte denkbeelden bevestigen hem
hierin, en hij gaat dan, en velen met hem, uit gewoonte,
blindelings voort, tot dat een toeval of een onverwacht
verschijnsel zijne oplettendheid wekt. Wij zullen ook dit
bevestigd zien, wanneer wij den gang der wetenschappen
tot op onzen tijd gadeslaan. Ik noem slechts in het voor
NEWTON, wien de val van een' appel, toen hij in
-bijgan
beweging
der hetuelsche
zijnen tuin te Woolsthorpe over de
ligchamen nadacht, tot de eerste oorzaak opvoerde, die
planetenstelsels onderling verbindt en beweegt, terwijl
zulks aan K.EPLER ontging, die onvermoeid den loop der
hemelsche ligchainen naspoorde en daardoor hunne eeuwige wetten wel begreep; doch, gebonden door heer
denkbeelden , vermogt hij niet tot die oorzaak op-schend
te klimmen. Ik herinner ul. slechts den naam van GALVA vi, wien de toevallig waargenomene laatste zenuwtrek
voor de keuken toebereide kikvorschen den weg-kingeva
wezen naar een nog onbekend gebied van natuurverschijnselen. Hij erkende wel is waar eene bijzondere werking ,
maar zocht ze te onderwerpen aan eene toen gehuldigde
leerwijze, aan welke hij dezelve tot eenen gewigtigen steun
zocht toe te voegen. Doch weldra verhief zich VOLTA
boven het veranderlijke leerstelsel, en zoo werd de Galvanische Eleetriciteit geboren. Honderden ijverige handen
en een nog grooter getal denkende hoofden zag men nu
dagelijks het nieuwe wetenschappelijke veld bearbeiden,
maar aan niemand gelukte het een verschijnsel te vinden ,
dat het lang.gewenschte verband kon daarstellen tusschen
Electriciteit en Magneetkracht. OERSTED werd plotseling
hiertoe geroepen, toen hem dit toevallig verscheen, ter ge;
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legenheid, dat hij aan zijne leerlingen eenige Electrische
proeven voorstelde. Het Electromagnetisme opende nu
cone nieuwe bron van wetenschappelijke nasporingen. De
schranderste geleerden werden werkzaam, om den weg te
vervolgen, onder welke ik slechts .&MPÈRE noem; maar
eerst.. na verloop van een' geruimen tijd gaf de ondervin
aan F.^RA,DAY aanleiding, om de Inductie of Maá-ding

neto-Electriciteit: te leeren kennen. Nadat men aldus toevallig de; wetemischap uitgebreid had, ging men over tot
hare toepassing en practijk, van welke buiten twijfel nog
onze.,leeftijd de schoonste vruchten zal genieten.
Hetgene het toeval weigert, wordt soms door den drang
eener behoefte gevonden. Wij erkennen de verhevenste
wijsheid in die natuurwet, dat de mensch, hoewel de
hoogste en volmaaktste plaats in de ons bekende schep
innemende, onder alle schepselen de meeste behoef -ping
'heeft; dat hij aan vele gevaren is blootgesteld en vele-ten
zwarigheden moet te boven komen, vdórdat hij het toppunt zijner bestemming kan bereiken; zijne behoeften wekken hem op, om zijne opmerkzaamheid te vestigen op
hetgene hem omringt; daardoor wordt hij werkzaam — hij
denkt, onderzoekt, en hoewel een nietig deel der schepping zijnde, vereenigt hij het Heelal in het brandpunt van
zijnen geest. Zijn leven, als individu , zoo wel als zijn
maatschappelijk leven, verwekt behoeften, tot welker vol
hij middelen zoekt; — en dan, wanneer natuur-doenig
of kunst hem tegenstreven , wordt hij nog meer aangespoord , den moed niet te verliezen , om de overwinning te

behalen.
Egypte, dat steeds de vruchtbare overstroomingen van den
Nil zegende , werd niet zelden door besmettelijke ziekten
geteisterd , wanneer,, bij het terugtrekken van den stroom,
de lage, moerassige landen geene genoegzame afwatering
hadden , en deze dan door derzelver langzame uitdrooging
de meest verpestende dampen verspreidden. Het was nood
voor cone spoedige afwatering te zorgen , welke-zakelij,
aan ARCuIMEDES op de meest eenvoudige wijze gelukte,
door de vinding der Archimedische Schroef; eene vinding,
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die tot op onze dagen, onder verschillende wijzigingen,
de uitgestrektste toepassing vindt. Niet alleen bij waterlozingen is het gebruik der Archimedische Schroef bekend, maar in vele fabrijken wordt zij aangewend, bij
voorbeeld in de korenmolens, naar de .r4merikaansche
verbetering gebouwd, om graan of meel op eene gemak
wijze naar de plaats hunner bestemming te gelei--kelij
den; in de vlasbanden voor spinmachines tot het bewegen
der hekels, enz. En zullen wij dan nog de toepassing op
de stoomscheepvaart vergeten, wanneer weldra een ijzeren
gevaarte; met eene kracht van meer dan 1000 paarden,
door behulp der Archimedische schroef, den Oceaan zal
doorklieven, terwijl ARCHIMEDES bij de eerste vinding
niets meer beoogde, dan eenen eenvoudigen en weinig
beweegkracht behoevenden toestel, om het water af te
leiden.
Het gebruik van Watermolens tot het voortbrengen van
beweegkracht was den Romeinen in de derde eeuw genoegzaam bekend; zij waren gebouwd nabij den berg Janiculus, alwaar de grootste waterleidingen aangelegd waren. Ten tijde der belegering van Rome door de Gothen ,
in 536, werden door den vijand de waterleidingen vernield,
en daardoor de stad van water beroofd, zoodanig dat de
watermolens niet gedreven konden worden. Er was ook
geene gelegenheid om deze door menschen of dieren te bewegen. Door het gevaar van hongersnood gedreven, kwam
de Romeinsehe Veldheer BELISARaus op het denkbeeld,
om scheep-watermolens op den Tiber aan te leggen , en
bragt zulks werkelijk ten uitvoer. — Ook de watermolens, die door ebbe en vloed gedreven worden, hebben
hunnen oorsprong te danken aan den drang van behoeften.
Te Calais en in andere Fransche zeesteden stonden, vol
verhaal van B E L I D O R, dikwijls gedurende een-gensht
gedeelte van het jaar de korenwindmolens stil, zoodat er
gebrek aan meel ontstond. Een timmerman, met name
FERSE, te Duinkerken, zocht dit bezwaar weg te nemen,
en maakte zich in 1730 verdienstelijk door zijne uitvinding
van ebbe- en vloedmolens.
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Drinkbaar .water behoort tot de eerste behoeften der
menschen , die door deze behoefte genoodzaakt werden
om het door uitgraving en vorming van putten dá ir te verzamelen, waar de natuur het niet van zelve aanbood. Het
graven door boren te vervangen, was in vele streken sedert eeuwen bekend — in het Fransche Graafschap Artois
waren de geboorde putten niet zeldzaam, en vandaar de
naam van Artezische putten. Wat is echter van deze
vinding geworden? Niet alleen voor huishoudelijk gebruik
bestemd, worden zij thans tot het drijven van fabrijken en
tot ;het verwarmen van gebouwen aangewend. In 1824bestonden in Engeland meer dan 182 Artezische putten,
van -welke eenige 500 voeten diep waren en sommige het
water tot 42 voeten boven de aardoppervlakte dreven. Op
verschillende plaatsen worden thans korenmolens met behulp van den waterstraal eener Artezische put gedreven.
Te Gonehem bij voorbeeld , nabij Bethune, zijn vier putten ter diepte van 45 el geboord, uit welke het water 3 , 5
el boven den grond springt en een waterrad van 3 el middellijn drijft, hetwelk 200 ponden gemalen meel in het uur
levert. Tien Arteziaansche putten, vereenigd, bewegen
in Frontes, bij .dire, al de werktuigen eener spijkersmederij. -- De wateren, die uit de inwendige aderen des
aardrijks opwellen, toonen eenen hoogeren , en op som
plaatsen zelfs een' aanzienlijken warmtegraad ; het-mige
warme 'water van den Artezischen put wordt nu door de
gebouwen geleid, om tot eene eenvoudige en veilige verwarming te dienen. Doch denzelfden weg vervolgende ,
heeft de ondervinding geleerd, dat er Artezische putten
bestaan, die eene omgekeerde werking vertoonen , doordien zij niet vloeistoffen doen uitstroomen, maar met de
meeste graagte. de invloeijende vochten als het ware vérslinden. Men begrijpt dus wel, dat ook deze waarneming
eene veelvuldige nuttige toepassing gevonden heeft, aangezien men dikwijls uit werkplaatsen, niet zonder hinder voor
den naburigen bewoner, overtollige of nadeelige vochten
ontlasten of verwijderen moet.
Dwingt ons dan de behoefte, uit zelfbehoud voort-
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vloeijende, tot nieuwe vindingen, niet minder is dit liet
geval, wanneer het behoud van de maatschappij in eenen
bepaalden stand van zaken hiertoe dringt. Hoe onnatuurlijk ook uitgedacht, hoe onmaatschappelijk ook voorgesteld, nogtans was NAPOLEON'S Continentaal Stelsel de
drijfveer tot een groot aantal ontdekkingen , op welke onze
tijd roem draagt. Toen het verkeer met die landen afgesneden was, welke, door de mildheid der natuur gezegend, zoo vele grondstoffen opleveren voor onze behoeften , werd de aandacht gevestigd op datgene, wat do na
ieders nabijheid voortbrengt. Even als de geschie--turin
denis der geneesmiddelen ons leert, dat de natuur niet
zelden de middelen juist dáár verspreid heeft, waar de genezing van ziekten deze behoeft, zoo meende men ook
overal te vinden, waartoe de behoeften drongen. Ik noem
slechts drie zaken ter bevestiging. De bewerking van Katoen had de bewerking van vlas grootendeels verdrongen;
een vreemde bodem leverde de grondstof voor producten,
die ook door de bewerking van eigen grond konden worden verkregen. NAPOLEON onderdrukte den invoer van
katoen, zocht de vlasbewerking op te beuren, en nu ontwikkelde zij zich na eene reeks van jaren op nieuw, om
De Indigo, die-de ver•
hare oude regten te hernemen.
zengde luchtstreek voortbrengt, moest worden gemist, en
uit eene inlandsche plant, de bláauw duizendknoop (Polygonum tinctorium) kan zij thans in genoegzame hoeveelOok de fabricatie van Suiker
heid worden verzameld.
uit beetwortels was een gevolg van dit stelsel, om door
de snelheid van hare uitbreiding in de laatste jaren cone
gewigtige bijdrage voor de kennis der Staatshuishouding te
leveren. Dan het stelsel verdween, de gevolgen bleven
achter, en ook deze hebben op nieuw doen gevoelen, in
welk onderling verband Industrie, Landbouw en Koophandel van verschillende volken staan, die elkander wederkeerig moeten ondersteunen, zonder door kunstmatige
middelen te worden geleid, ten einde duurzaam, bij het
noodzakelijke, gerijfelijke en aangename, dat zij voor het
--

--
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leven verschaffen, tevens eene gelukkige zamenleving te
doen geboren worden.
Wanneer door eene ziekelijke gesteldheid, of door het
gemis van ledematen, de gewone middelen ter voorziening
in levensbehoeften niet kunnen worden gebruikt, is het
een aangename pligt, langs andere wegen den ongelukkigen te gemoet te komen. Zoo hielp o R s E FF te Southampton in Engeland eene vrouw, die door naaijen in haar da
onderhoud voorzag, doch buiten staat werd haar-gelijksch
handwerk uit to oefenen , toen zij , ten gevolge eener ziekte,
den regterarm moest missen; — G R A E F F , dacht eenen
joestel uit, die haar het gemis van den arm vergoedde.
Even zoo heeft B R U N E L eene machine gevonden, waar
iemand, die cone zijner handen verloren heeft, schoe--dor
nen kan maken. Zelfs in het Instituut voor blinden te
Liverpool zijn zeer vele werktuigen in gebruik tot het uitoefenen van handwerken , waaronder gezegd worden te
bestaan, die door blinden zelven zijn uitgevonden!'
Indien liet dan tot nu toe gebleken is, dat het toeval
vreemde zaken opwekt en dat behoefte tot nieuwe zaken
drijft , zullen wij verder gaan en bevinden , dat beide niets
vermogen , indien zij niet door de ,practijk ondersteund en
door de theorie voorgelicht worden.
Wat de practijk door trapsgewijze volmaking kan worden , leert meer dan een voorbeeld. De verdeeling van
eenen boomstam in planken is hoogst eenvoudig. Doch de
eerste practijk ging niet verder, dan door middel van klos$en of wigvormige houtstukken een' dikken stam in hoog
drie bruikbare planken te splijten, terwijl meer dan-sten
de helft nutteloos verloren ging. Nog in de zestiende en
zeventiende eeuw was deze handelwijze in Noorwegen en
IRusland gebruikelijk. Door de toenemende behoefte aan
hout, door het verminderen dier uitgestrekte woudstreken
werd men tot meerdere zuinigheid genoodzaakt, en daartoe
de handzaag uitgevonden. Hoe groot de vinding der zaag
gehouden werd bij de Grieken, blijkt uit het verhaal van
DAEDALUS, aan wien de eer toegekend werd, met ter
zijde stelling van den zoon zijner zuster, dien sommigen
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anderen PERDIX noemen;

kon zich zulks
niet laten welgevallen , en eindigde zijn leven door zich
van een' toren neder te storten.
En nogtans was deze
practijk ontleend aan de zaagvormige onderkaak der slangen of de zaagvormige ruggegraat van eenen visch , zoo als
DIODQRUS verhaalt. De oudste bewoners van het eiland
Madeira gebruikten de zaag van den zaagvisch; en vandaar ,, dat de naam van den visch en van den zaag met
hetzelfde woord in het Grieksch en in het Latin worden
uitgedrukt. De opdelvingen te Pompeji en Herculanum
bevatten eene teekening der zaag, zoo als ze nog bij ons
in gebruik is. Door de uitvinding der zaag .bragt men
het weldra zoo ver, dat men zonder moeite uit de hand
eenen boomstam in planken van één duim dikte verdeelen
kon, en niet meerdan $ behoefde te verliezen. Doch bij
de kostbare houtsoorten was ook nog dit verlies te groot,
terwijl men daarenboven de verdeeling zooverre zocht te
brengen, dat het gebruik van dezelve niet door de kosten
zoude beperkt worden. De vinding der fourneer- en cirkelzaag werd gedaan , en men bereikte weldra eene zoodanige volmaaktheid, dat een Engelsehman, met name
MUNDING, in 1826 eene cirkelzaag daargesteld had,
waardoor hij in staat was, om uit eenen post van een'
ouden duim dikte 20 bladen te snijden.
Vraagt men nu verder, wat de practijk door goede leiding, vermogt, dan antwoorden wij door te wijzen op de
aanwending van de kracht des winds tot het drijven van
molens. In de vierde eeuw werden reeds in de'Arederlanden hout en steenblokken met behulp van windkracht gezaagd; later werden de windmolens als algemeene beweegkracjit door geheel Europa bekend, waar zij eene
volmaking bereikten, die thans in Nederland vergeefs gezocht wordt. In den beginne moest de geheele molen ver
worden, zoo als men ze nog op enkele plaatsen-plats
aantreft, ten einde den wind op te vangen, nadat men
ingezien had, dat de molen niet in eene onveranderlijke
rigting kon staan blijven, om op eenen gunstigen wind te
wachten. Immers in de Nederlanden waren de eerste moTALUS,

TALus
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lens onbewegelijk en in de rigting van den noordwesten
wind gebouwd, als den meest heerschenden luchtstroom.
Het verdraaijen van den molen, rondom eene verticale
spil, gaf tot, nieuwe zwarigheden aanleiding, wanneer hij
van eenigen omvang was, terwijl nog daarenboven de minder hechte stand niet genoegzaam het geweld des storms
kon verduren. Eeuwen later werd door eenen Vlaming,
nabij Yperen, de bewegelijke molenkap daargesteld , en
hiermede scheen de Hollandsche windmolen volmaakt, tot
dat de negentiende eeuw leerde, om niet meer de bewegelijke kap telkens uit de hand naar de windstreek te rigten, maar om het rigten der wieken aan den wind zelven
over te laten, en zijn veranderlijk vermogen door regulateurs te wijzigen en gelijkvormig te doen worden.
Even als de vinding der zaag ontstaan is door de practische toepassing van een voorbeeld, dat de natuur oplevert, zoo kunnen wij meer werktuigen noemen, die aan
haar ontleend zijn. Was het niet de natuurdrift der spinnen, die aan de spinnerij en weverij haren oorsprong gaf?
en welken aanzienlijken afstand ziet men nu niet tusschen
het eenvoudige weefstel van den Indiaan, zoo als hij zijne
ketting tusschen boomstammen uitspant, en den power—
loom of zelfwerkenden weefstoel! welk een verbazend
verschil tusschen de wijze, waarop hij eenen enkelen draad
uittrekt en spint, en den spinstoel, die zelfs elfhonderd
draden gelijktijdig voortbrengt !
Eene stoommachine van 100 paardekracht levert het
vermogen van 880 krachtvolle mannen. . Met behulp van
eene zoodanige machine kunnen in eene katoenspinnerij
50,000 klossen worden in beweging gesteld, benevens al•
de werktuigen , die tot de voorbereidende bewerkingen behooren, waarbij men slechts 750 arbeiders, bestaande in
mannen, vrouwen en kinderen , behoeft , om het toezigt
over de werktuigen te houden. Deze menschen leveren
nu, met behulp, der stoommachine, zoo veel, als vroeger
naauwelijks 200,000 menschen konden verrigten, zoodat
de 50,000 klossen te zamen, in 12 uren werktijd, eenen
draad spinnen van 62,000 mijlen lengte, waarmede men
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den aardkogel twee en een half malen omspannen kan.
Hieruit blijkt dan genoegzaam, hoeverre de practijk door
vooruitstreving en volmaking gaat. Het was RICHARD
ARKwRIGRT, die in de voorgaande eeuw, gelijktijdig met
JANIES WATT, de practische Werktuigkunde cone zoodanige rigting gaf, dat thans niets onmogelijk, niets onuitvoerbaar schijnt, wanneer het kracht en beweging geldt.
Als kunstwerk van onzen tijd prijkt de Thames - tunnel,
een werk, dat, uithoofde van herhaalde moeijelijkheden
en bezwaren , werd gestaakt en heivat , zonder schatten
noch arbeid te ontzien. En nogtans zonde BRUNEL en.
niet in geslaagd zijn , zoo niet het instinct van den paalworm hem voorgelicht had, om, even als deze worm zich
in deszelfs verwoestenden werkkring door een schild dekt,
ook zijne arbeiders onder een soortgelijk schild aan het
werk te zetten.
Wij zouden meer dergelijke voorbeelden uit ouderen en
nieuweren tijd kunnen aanhalen, om te doen zien, wat
practijk vermag, wanneer zij op eene juiste wijze wordt
gelid en uitgevoerd. Men behoeft zich slechts op de
Daguerreotype te beroepen , als uitkomst eener beproefde
practische kennis, zonder theorie , maar geleid door theoretische beginselen. En hoe verre heeft zich ook deze
kunst niet volmaakt, nu zij thans , in eenige seconden , de
gewenschte teekening voortbrengt. Eene practijk, die niet
door theorie wordt bijgestaan of toegelicht, tast in het
blinde rond, verspilt tijd, moeite en kosten, zonder zekere uitkomsten , en veroorzaakt daarenboven niet zelden
schade en nadeel.
Is practijk met theorie vereenigd, dan bevindt zich de
menschelijke geest op een hooger standpunt, en dit eerst
leidt tot welvaart en genoegen. Toevallige verschijnselen
zijn, even als in het algemeen de daadzaken van elke ondervinding en de uitkomsten van iedere practijk, op zichzelve genomen, veel minder in waarde, zoo lang zij ge
alleen staan en afzonderlijk worden beschouwd. De-hel
theorie wordt als het ware derzelver geest; met behulp van
haar, kan men dezelve meer van nabij beproeven, op me-
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nigvuldige wijzen toetsen, veranderen en wijzigen, tot dat
uit dezelve belangrijke gevolgen kunnen worden afgeleid.
De theorie maakt niet alleen de daadzaken eener bijzon
ondervinding meer algemeen , maar bezit nog cene-derc
scheppende kracht, om uit het bekende het onbekende in
het licht te roepen; door haar verkrijgt men een bijzonder
doorzigt, vormt nieuwe denkbeelden en geraakt tot nieuwe
uitvindingen. — Zoo naderen wij weder het gebied der
wetenschappen, en ontwaren dat, hoezeer ook theoriën op
theoriën gevolgd zijn, de meest onvolmaakte theorie nog
van belang bleef en tot den vooruitgang van wetenschap en
kunst medewerkte. Bij al hetgene wij verrigten , kunnen
wij noch de stof, noch de krachten, die in haar werken
of door haar opgewekt worden, missen. In overeenstem
wezenlijken aard der stof en de juiste kennis-mingetd
dier krachten, kan, hetgene toeval, behoefte of practijk
aan de hand geeft, nuttig worden. Wij kunnen ons niet
boven dezelve in de wezenlijke wereld verheffen, zonder
hersenschimmen in het aanzijn te roepen. Ik verwijs ul.
tot de geschiedenis der sterrekunde , om te ontwaren, hoeverre men het met cone juiste theorie brengt, en welk nut
deze voor de practijk oplevert. INiet de opeenstapeling
van daadzaken , niet de zamenstelling van verschijnselen
hebben de sterrekunde tot de verhevenste wetenschap ge
maar liet verband , waarin ze de theorie gebragt-vormd,
heeft, heeft tot de eeuwige wetten der natuur geleid.
Ik verwijs tot de geschiedenis der scheikunde , hoe de
cene theorie steeds tot de andere geleid heeft , en dat hierdoor een schat van daadzaken verzameld is , die den
grondslag vormen der scheikundige kunsten , om niet steeds
beperkt te blijven bij de bewerking der materialen, zoo als
ze de natuur oplevert, maar ook om nieuwe voort te brengen, waar ze vergeefs gezocht worden, of wegens de
schaarschheid kostbaar zijn. Tot voorbeeld strekke de
kunstmatige salpeterbereiding en de daarstelling van den
kunstmatigen Ultramarin.
Ook de natuurkunde levert hier meer dan één voorbeeld.
Wij vestigen de aandacht op de Galvanische Electriciteit,
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in hare toepassing om nieuwe scheikundige producten daar
te stellen; om heweegkracht op te wekken tot het drijven
van werktuigen; om beweging voort te planten tot telegraphisch gebruik; om nieuwe ligchamen kunstmatig te
vormen, zoo als de Galvanotypie en plastiek dit tegenwoordig uit• de edele metalen , zoo wel als uit de onedele , ver
om de edele metalen uit de ertsen af te zonderen -rigt; ,
en de min edele metalen , bij wijze van platinering, ver
verzilvering, met een opperhuid der edele me--guldine
talen te dekken.
Deze voorbeelden zijn reeds voldoende, om ons gevoelen
over de waarde der theorie te staven, wanneer zij uit echt
wetenschappelijke bronnen geput wordt. Wat behoeven
wij ons dan te verwonderen , dat men zich in den laatsten
tijd zoo zeer bemoeid heeft, om bij de uitoefening van alle
bedrijven, die van natuurvoortbrengsels en natuurkrachten
afhankelijk zijn , meer en meer op cone wetenschappelijke
en theoretische vorming aan te dringen, in verband met de
practijk.
Hetgene in andere landen betrekkelijk Industrie— of'Polytechnische Scholen reeds lang bij ondervinding goed bevonden is, drong eerst laat tot ons door. Mogt dan dit
ook Bene slechte zijde gehad hebben , de goede zijde bestaat daarin, dat men van de ondervinding, die buitenslands verkregen is, gebruik kan maken, om zulks dadelijk op de beste wijze tot stand te brengen en in stand te
houden.
Wij erkennen den invloed van een gelukkig toeval on
de uitwerking van dringende behoeften op den vooruitgang
in de kunsten en wetenschappen ; maar het strijdt tegen
het gezonde verstand, om aan deze het lot van wetenschap
en kunst over te laten, evenmin als wij hieraan de beschaving der menschen en de verlichting der maatschappij
overlaten.
Er is geene kracht, geene werking, zonder dat wetenschap haar leidt.
Voorzeker levert het werkdadige leven, de practijk, de
hechtste grondslagen voor alle takken van menschelijke
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kennis en bedrijvigheid; maar niet, wanneer zij blinde-

lings zich aan hare ondervinding hecht, zonder deze te
overwegen en te toetsen, en dan bij het eenmaal aangeleerde stilstaat. Stilstand is achteruitgang , waar bij anderen de vooruitgang niet gestuit kan worden! Door de
theorie voorgelicht , streven wij voorwaarts naar die oneindige waarheid , die tot de Almagt leidt. Eerie ware
theorie leert ons niet , hoe verre wij 'reeds gevorderd zijn ,
maar hoe verre wij nog verwijderd zijn van het standpunt,
van waar men den aard der dingen naar waarheid zou
kunnen overzien. Het is eene hooge wijsheid, dat toeval
en behoefte den mensch op eens tot een hooger standpunt
kunnen verheffen , waarheen zijne krachtinspanning en
zielsvermogens hem niet zoo snel zouden brengen. Want
de mensch is wel voor elke ontwikkeling vatbaar, maar
als eindig wezen heeft hij zijne grenzen , en kan zich,
niettegenstaande de bron zijns verstands onuitputtelijk is ,
slechts tot zekere spheren verheffen.

BRAND DOOR EENE MET WATER GEVULDE KARAF.

E r ontstaat somwijlen brand , waarvan de oorzaak zeer
moeijelijk valt op te sporen, somwijlen geheel verborgen
en, onder gegevene omstandigheden, onbegrijpelijk blijft.
Indien mijn geheugen mij niet bedriege, deelden de
Vaderlandsche Letteroefeningen, Benige jaren geleden,
ons, het ontstaan van brand , uit eene vrij zonderlinge oorzaak, mede; had men dien brand niet nog tijdig ontdekt,
men zoude zich in gissingen verloren hebben , terwijl de
eigenlijke aanleidende oorzaak waarschijnlijk niet ontdekt
zoude geworden zijn.
Dat intusschen dergelijk eene oorzaak misschien reeds
meermalen brand verwekt heeft ; dat hiervan ook bij eene
andere gelegenheid gebleken is, vindt men opgeteekend in
de Mémoires de Madame la Duchesse D'A B RANT ES, Tome 6. Ten tijde dat de Hertogin , toen nog Mevrouw
JUNOT, zich in Portugal bevond met haren echtgenoot
IIENGELW. I842. N0. 14.
Yv
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als afgezant, vond het volgende plats, hetwelk wij met

hare woorden zullen verhalen:
Het was op den 28 October, dat ik met den Heer DE
RAYNEVAL het ontbijt nam. Hij was als zaakgelastigde
achtergebleven , terwijl de Generaal J U N O T reeds naar
Austerlitz vertrokken was. Ik vermeld vooral de dagteekening, omdat de zon dan reeds minder kracht uitoefent,
hetwelk vooral opmerkelijk is bij het gebeurde. Terwijl
wij koffij dronken, ontwaarde ik eene sterke brandlucht.
Er waren in het huis in 't geheel geene schoorsteenen , behalve eene kleine stookplaats, welke nog afkomstig was
van de Hertogin VAN M O N T E B E L L O, in een salon, waar
ik gewoonlijk mijn verblijf hield, maar er was geen vuur
in. Ik zeide tot den Heer DE RAY NE VAL: »Deze lucht
komt uit uwe vertrekken." — » Dat is wel een zonderlinge inval," hervatte hij. » ik brand geen licht. Ik heb
schoorsteen noch koolbekken" (brasero). — » Om het
even ," zeide ik , » de lucht komt van beneden. Laat ons
zien, wat het is." Wij stonden vrij ongerust op, want
de lucht werd hoe langer hoe sterker. Toen wij in den
gang kwamen, waar de, kamer van den Heer DE RAYNEv AL op uit kwam, onderscheidden wij duidelijk den reuk
van brandend papier. Wij traden onderscheidene vertrek.
ken binnen. - Eindelijk hoorden wij den Heer DE R A Y N EV A L zelf het eerst brand roepen. Zijne schrijftafel stond
in vlam. De oorzaak van dit geval is zoo vreemd en bui
dat ik haar niet zou durven mededeelen, in--tengwo,
dien de Heeren DE RAYNEVAL en DE CHERVAL niet nog
leefden. Ik zoude anders vreezen in verdenking te komen
dergelijk iets verzonnen te hebben. Op de werktafel van
den Heer DE RAYNEVAL stond eene karaf van kristal. Zij
was zeer doorschijnend, en gevuld met helder water. Zij
had de werking van eene lens of van een brandglas gedaan.
Het licht, in haar als in een middelpunt vergaderd , had
van daar op het papier gewerkt en dit in brand gestoken.
Hoe dit mogelijk is, (zegt Mevrouw JUNGT) moet ik ter
verklaring aan deskundigen overlaten ; genoeg , dat ik deze
zonderlinge uitwerking zelve gezien heb.
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De verklaring is niet moeijelijk, ofschoon de omstandigheden , waaronder dit verschijnsel plaats kan hebben ,
gelukkig niet dikwijls voorkomen, of liever zeer zeldzaam
schijnen te zijn. Het zoude echter van belang wezen, door
opzettelijke proeven na te gaan, onder welke omstandigheden eene gevulde karaf in staat is, dezelfde werking voort
te brengen als een gewoon brandglas.

SCIIETSEIQ VAN SIBERIë.

(Vervolg en slot van U. 650.)
1n geheel de landstreek op den regter oever van de Lena,
tot aan de grenzen van Daoerie en de zee van Okhotsk, ontmoet men Beene andere woningen dan kampementen van
Tongoezen en Larnoeten, vreedzame, van de jagt Ievende
volken, wier woningen de pelterij-handelaar gedwongen is
op te sporen, om die kostbare waren, welke hij van zoo
ver komt halen, uit de eerste hand te erlangen. Op goed
geluk af en zonder zeker rigtsnoer, hetwelk hij volgen kan,
reist hij rond, om deze zwervende stammen te zoeken, dwars
door eindelooze moerassen en ondoordringbare bosschen, in
oorden, waar sedert het ontstaan der wereld nog nimmer
eenig pad gebaand geworden is, noch welke de hoef van
een paard immer betreden heeft. Eindelijk, na lang en
moeijelijk rondzwerven , doet zijn goed gesternte hem een of
twee armzalige Yoerten ontmoeten, en hij is niet minder
gelukkig, derzelver wilde bewoners gewaar te worden, dan
hij zijn zou, landslieden en oude vrienden weder te zien.
Die vreugd is weêrkeerig : ook de gevondenen ontvangen hem
als een' broeder en onthalen hem zoo goed zij immer kun
Feesten en wederzijdsche geschenken gaan de opening-ne.
van den ruilhandel vooraf. De Ton goes is arm, maar eerlijk
en herbergzaam. Hoezeer tot zijn levensonderhoud niets anders hebbende, dan hetgeen zijne jagt hem verschaft, en
menigmaal, wanneer dit middel hem ontvalt, gedwongen om
geheele dagen te vasten, is hij niettemin, zoodra hij eenen
vreemdeling ziet, steeds bereid met dezen het laatste voedsel , dat hem overblijft, te deelen. Aan hem biedt hij het
beste, dat hij heeft, de zachtste pelterijen, om hem tot IeVv2
,
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gerstede te dienen, de zuiverste melk zijner rendieren, de
rijpste wilde vruchten, welke hij heeft kunnen inzamelen.
Eindelijk, na verloop van ettelijke dagen, de ruilingen vol
omtrent andere naastgelegen kampe--bragteni
menten ingewonnen zijnde, verlaat de koopman het gastvrije
dak der Oeroessen (*) en hervat zijne avontuurlijke handels
statig is niet de stilte, welke in die nimmer door--reis.Ho
zochte wouden heerscht, waar de lucht zelve eerbiediglijk
haren adem schijnt terug te houden ! Geen blaadje ridselt
aan de eeuwenoude boomen; ceders en berken sterven nitgeleefd op hunne stammen. De zwarte eekhoren, in het digt
gebladerte gezeten, kijkt, nieuwsgierig over het vreemde
verschijnsel, den digt bij hem voorbijtrekkenden man in het
aangezigt, en begint vervolgens op nieuw gerustelijk voort
te knagen aan de schors, welke hij at. De schuwe zabel
vlugt overhaast, van den eenen tak op den anderen springende. Nu en dan rverheft een eenzame kraanvogel, onder
het slaken van een klagend geschreeuw, zijne lange beenen
verre achteruit gestoken, zich in de lucht. Wolken van muggen zwermen boven bloedkleurige moerassen (•j-) — ziedaar
al wat men gewaar wordt. Nergens ziet men eenig spoor
van veldbouw, nergens weergalmt het geluid eener menschenstem. Hier en daar slechts, ver van elkander, ontdekt de reiziger, op den top eens steilen heuvels, een ruw
gebeiteld steenen afgodsbeeld, het eenigst overblijfsel der
oude volken, die hier gewoond hebben, maar verdwenen
zijn, zonder ander spoor van hunnen voorbijgang telaten.(§)
Doch ziedaar wordt zijn blik getroffen door iets, hetwelk de
voet van een onbekend dier schijnt te wezen.., hij stijgt
van zijn paard, onderzoekt het indruksel naauwkeurig en
siddert... het is het spoor van een' panter.
Ik zie, dunkt mij, de verbazing en het ongeloof van mij(*) Zomer - yoerten , uit berkenschors, die met rendierhaar aaneen genaaid is, zaamgèsteld.
(t) Dit zijn ondiepe moerassen, aan welke de daarin ontbonden oker eene roode kleur geeft.
(§) Menigmaal ontmoet men zulke gedenkteekenen in Siberié. Ongetwijfeld hebben zij aan vroegere volken behoord
waarvan nog andere overblijfsels het bestaan doen blijken,
doch van welke geenerhande geschiedkundige overlevering
tot ons gekomen is.
;
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nen lezer: » Een panter, " zal hij zeggen, . een panter in
Siberia! dit is immers onmogelijk ?" Welnu, ik kan hem
verzekeren, dat het niets zeldzaams is, er deze dieren te
ontmoeten, en wel van de grootste soort. Menigmaal komen
zij er uit Opper - Azië , hetzij doordien zij in het gebergte
verdwaald zijn, hetzij omdat zij, gedurende den zomer, in
het noorden eenige koelte en nieuwe prooi komen zoeken,
hetzij eindelijk dat zij derwaarts gevlugt zijn, om aan de
uitgestrekte jagten te ontkomen, welke de Keizer van China
opgezette tijden in zijne staten doet houden. Zelden gaat er
een jaar voorbij, dat men niet in de provincie van Yakoetsk
een of twee dier verslindende dieren gedood en er verscheidene gezien heeft. Derzelver sterkte, moed en buitengemeene vlugheid verschrikken de jagers, die hunne overwinning menigmaal duur betalen moeten. Zie hier een
voorval van dien aard, hetwelk in het jaar 1827 heeft
plaats gehad.
Twee huisgezinnen, het eene een Fahoetisch, het andere
een Tongoezisch, waren altijd nevens elkander gelegerd. De
mans, beiden jagers van beroep, hadden met elkander eene
naauwe vriendschap gesloten. Op zekeren ochtend kwam de
vrouw van den Yakoet, plotseling en met den schrik op het
aangezigt geteekend, de yoerte binnenloopen. Bijna sprakeloos, maar met vragen bestormd, bragt zij eindelijk uit,
dat zij een groot wild beest van eene haar onbekende soort
gezien had. De twee jagers grijpen in haast hunne wapenen en snellen naar buiten, om de zaak met eigen oogen
te onderzoeken. Doch ook hen bevangt weldra verbazing
en schrik, want twee snaphaanschoten ver van de hut zien
zij een' geweldig grooten panter op zijn' buik liggen, blijk
afwachting dat men hem zal komen aantasten.-barin
Schromende zoo geducht een' vijand aan te grijpen en zich
noch van elkander durvende scheiden, noch te gelijk hunne
gezinnen verlaten, besluiten de beide mans te huis te blijven en voor dien dag hun gewone jagtbedrijf op te geven.
De dag, de nacht gaan voorbij, maar de panter verwijdert
zich niet; hij schijnt vast besloten te hebben, onder de hutbewoners eene prooi te vinden, en de honger, welken hij
intusschen lijdt, schijnt zijne woestheid nog gedurig te ver
Vruchteloos poogt men hem, door het aanheffen-merdn.
van luid geschreeuw, door het slaan op koperen ketels, door
het toewerpen van brandende stukken hout, te verschrik-
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ken. Het roofdier staat op, doet een paar sprongen, loopt
heen en weder, maar eindigt steeds met op denzelfden afstand weder te gaan liggen. Nog een dag verloopt op dezelfde wijs, en nu vermeestert wanhoop het hart der twee
jagers. Eindelijk echter herleeft hun moed hij de tranen en
het gekerm hunner vrouwen en kinderen, die door honger,
dorst en onophoudelijken angst gefolterd worden. Hun bleef
slechts de keus over, om of van honger of onder den tand
van het schrikdier om te komen. De Yakoet besluit het
eerst, den strijd te wagen. Hij laadt verscheiden kogels in
eene soort van donderbus, welke hij gelukkig bezat, en gaat
nu stoutmoedig op den vreeselijken vijand los, die hem dus belegerd hield. Het dier schijnt met verbazing den man te beschouwen, die het zoo vermetel durft naderen;• vervolgens
begint het den grond met zijne staart te zweepen, spalkt
zijn' geweldigen bek open en laat zich zijne bloedroode tong
over de lippen gaan, als had het een voorgevoel dat hem
zijne prooi nu niet meer kon ontsnappen. Nog draalt het;
maar toen de Takoet, om te vaster aanleg te nemen, zich
.op de eene knie nederlaat, rijzen plotseling de haren des
panters te berge; hij kromt den rug als eene kat en met de
snelheid des bliksems doet bij den sprong. Op hetzelfde
oogenblik gaat ook het schot los, en een der kogels treft
het springende dier; doch tevens is ook eene hand van den
armen jager door deszelfs tanden vermorzeld. In dit hagchelijk
tijdstip vliegt de trouwe Ton goes op den gezamentlijken vijand
aan, en snel achter elkander brengt hij hein met zijne palme (*) drie wonden toe. De pan ter, zich tegen dien nieuwen
vijand keerende, grijpt deszelfs wapen met zijne tanden,
verbrijzelt het in duizend stukken en slaat zijne scherpe
klaauwen diep in deszelfs ligchaam.... Gelukkiglijk heeft
de Yakoet, hoe deerlijk ook gekwetst, kracht en moed genoeg om met de nog onbezeerde hand zijn mes te grijpen;
hij trekt het uit den gordel en stoot het zijnen vreeselijken
vijand in de zijde. Reeds door het vroeger bloedverlies ver
laat nu de panter zijne prooi los, verwijdert zich en-zwakt,
zijgt op eenigen afstand ter aarde. De jagers echter, zelven zoo zwaar gekwetst, waren buiten staat het dier te
vervolgen; tegen den avond gaf het den geest. Zijn vel,
(*) Eene lans, uit het lemmer van een lang mes bestaande, dat aan een' houten steel gehecht wordt.
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hetwelk aan den Gouverneur der provincie gebragt werd,
duidt aan, dat het een dier van meer dan gewone grootte
moet geweest zijn. De moedige Yakoet overleed twee dagen
na het gevecht, en ook de Tongoes kwijnde lang, eer hij
volkomen herstelde.
Laat ons nu tot de bevindingen en ontmoetingen van den
Russischen handelsreiziger in het Zuid - oosten van Siberië
{erugkeeren. Ik heb het vriendschappelijk onthaal beschreven, hetwelk hem in de hut van den Tongoes gewoonlijk
verwacht; maar die gastvrije hut is hij niet altijd zoo ge
te kunnen bereiken. Somwijlen, door allerlei-lukigvan
verhinderingen opgehouden, komt hij te laat op de met dit
nomaden-volk bepaalde plaats en vindt er niemand meer;
alsdan, in die hoop,teleurgesteld en van juiste aanwijzingen
ontbloot, zwerft de ongelukkige reiziger op goed geluk rond
en eindigt soms -met te verdwalen. Weken, maanden, loopen op deze wijs voorbij ; zijn leeftogt vermindert; zijne
paarden, zijne rendieren verzwakken gedurig meer, en endertusschen blijven al zijne nasporingen vruchteloos: hij ontdekt niets, noch eenig spoor van menschen, noch eenig
blijk van woningen; alles is eenzaam en stil. Door de behoefte gedrongen, doet hij van zijne rendieren het minst
noodwendige slagten, de horens der overige worden geschraapt en het schraapsel als voedsel genuttigd; eindelijk
verslindt hij ook de riemen en de lederen zakken, welke
hij bij zich heeft. Maar nog altijd daagt er niets op, nog
altijd geene redding.... De dood, de verschrikkelijke hon
grimt hem in al hare ijselijkheid aan. Ik heb-gersdo,
zulke lieden gezien, welken een wonderdadig toeval aan
dit gruwelijke lot onttogen had. Nog slechts uit vel en
been bestaande, aan wandelende geraamten gelijk, schenen
zij, levend uit het graf gestegen. Overigens is het niet de
in deze gewesten verdwaalde reiziger alleen, die zulk een
lot te vreezen heeft; getuige het volgende verhaal, hetwelk
ik opgeteekend heb uit den mond van eenen koopman, die
dezelve herhaalde malen doorkruist had.
Op zekeren dag," zeide hij mij, „wilde ik eenen Tongoe,vischen jager bezoeken, met Wien ik sedert lang in
vriendschappelijke betrekkingen stond. Ik kende de plaats
van zijn winter- kampement, hetwelk hij bij gebrek aan rendieren niet naar welgevallen verlaten kon. (*) Derhalve
(*) Velen dier nomaden die, uithoofde hunner armoede,
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trok ik regtstreeks op zijne hut aan. Bij mijne nadering
hoorde ik de honden niet naar gewoonte aanslaan, hetgeen
mij denken deed, dat de eigenaar der woning op de jagt
was. Ik kwam naderbij .... ook geen rook was te bespeuren.... Eindelijk trad ik de hut binnen, en als versteend
bleef ik staan op het schouwspel, dat nu mijne oogen trof.
Be vrouw van den Ton goes lag voor mij, levenloos; haar
lijk hield nog het jongste harer kinderen in de armen
geklemd, dat, in de verdroogde moederborst geen zog meer
vindende, ongetwijfeld het eerst bezweken was. Niet ver
van daar lag de oudste dochter op den grond uitgestrekt,
met de voeten in den haard, waar zij zeker vruchteloos een
overschot van warmte gezocht had. Een knaapje van tien
à twaalf jaar had insgelijks den dood gevonden; hij had nog
een eind riem in de hand, waaraan hij blijkbaar geknaagd
had. De sporen van krampachtig lijden waren in de wezenstrekken dier ongelukkigen te zien, vooral van de moeder, wier oogen niet smartelijken blik ten hemel gekeerd
waren. Wel twee maanden moesten sedert dit treurgeval
verloopen zijn, want de wind had eene ontzettende hoeveelheid sneeuw door den schoorsteen naar binnen gejaagd, waar
zij zich in ijs verkeerd had; al de lijken waren er mede
overdekt. Men moet onderstellen, dat, de huisvader op de
jagt onder de sneeuw omgekomen zijnde, al de zijnen in de
hut door honger ellendiglijk -om het leven geraakt waren.
Deze onderstelling werd bevestigd door de bijzonderheid,
dat wij een hondenvel in de yoerte nabij den haard vonden.
Dit dier was ongetwijfeld alleen naar huis gekeerd, en de
nood had deszelfs meesters gedwongen het tot spijs te slagten."
Zoodanig is het lijden, zoodanig zijn de gevaren, waaraan
het leven van den inlandschen jager in Siberié onderworpen
is; welnu, ondanks dit alles, geeft hij aan dit leven boven
alle andere de voorkeur. Breng dezen man onder eenen
zachteren hemel, te midden eener rijke, welbevolkte stad,
weldra zal hij uwe gemakkelijke woningen te eng vinden,
hij zal van verlangen beginnen te smachten naar zijn koude
vaderland, naar zijn vorig vrij en zwervend aanwezen, dat
onophoudelijk door vrees en hoop verlevendigd werd. Wij
geene rendieren onderhouden kunnen, zijn daardoor gedwongen vaste woonplaatsen te kiezen, of ten minste langen tijd
achtereen dezelfde plaats te bewonen.
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zelven immers, wanneer wij blootelijk voor onze verlustiging
jagen, hoe blijde zijn wij dan niet, als wij slechts eene patrijs
opstooten, met welk eene gemoedsbeweging leggen wij op
haar aan, en met welk eene verrukking zien wij haar vallen!
Hieruit beoordeele men, van welk een alles te boven gaand
belang de jagt moet zijn voor hein, wiens levensbehoud en
dat van zijn gezin niet zelden van een gelukkig schot afhangt, voor hem, wien, volgens eene uitdrukking van
SCHILLER , het gansch heelal in den loop van zijn geweer
besloten schijnt. Voor zulk een' man is de jagt eene gebeurtenis van het ernstigste gewigt, is zij een deel zijner
geschiedenis!
In Siberia wordt slechts een klein aantal gebaande wegen
en in het geheel geene kanalen of vaarten gevonden ; evenwel is deze schaarschte van gemeenschapsmiddelen geen wezenlijk kwaad voor het land. Al de groote rivieren loopen
er eenparig van het zuiden naar het noorden, en zijn gedurende de helft des jaars met eenen dikken ijsvloer overkorst.
Hetzelfde heeft plaats met de onmetelijke moerassen, welke
de noordelijke deelen des lands beslaan; onbegaanbaar in den
zomer, veranderen zij zich, zoodra de winter daar is, in de
heerlijkst geëffende wegen, in voortreffelijke handelsbanen,
van des te meer waarde, daar derzelver onderhoud aan den
staat niets kost. De transporten, niet gedwongen de kronkelingen van eenen gewonen weg te volgen, en gehard genoeg, om, waar het ook zij, in de woestijn een nachtverblijf te nemen, kunnen de kortste rigting kiezen; een onwaardeerbaar voordeel daar, waar de afstanden reeds op
zich zelve zoo overmatig groot zijn. De aangrenzende, door
de Kirgizen bewoonde steppen, voorzien Siberië van Uitmun tende paarden, die weinig onderhoud kosten, daar de overvloed van weiden het voeder ongemeen goedkoop maakt. Bestonden er in Siberië goede en regelmatige wegen, gelijk
elders, zoo zou, bij voorbeeld, de suiker er niet op den voor
het land zoo matigen prijs van 1 roebel 50 kopeks te staan
komen, en de allerbeste thee zou te .loskou niet slechts 7
roebels kosten.
Het goederen-vervoer gaat in Siberië met eene onbedenkelijke snelheid. Hoe zwaar de lading ook zijn mag, legt men
er in de vierentwintig uren en niet dezelfde paarden eenen
afstand van honderd twintig wersten af, welke afstand ver
kan worden, wanneer men onderweg voor wissel--dubel
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paarden zorg draagt. Die snelheid van transport oefent na
invloed op het goedkoope der-turlijkewsngt
waren, vooral omdat zij de kapitalen te spoediger in handen van den koopman doet terugkeeren, en hem in staat
stelt, dezelve tot nieuwe speculatiën te bezigen. Deze omzetting heeft, bij een slechts min of meer ijverig handelaar
der stad Irkoetsk, over het algemeen twee of drie malen
's jaars plaats, en hij zelf zal gedurende dien tijd middel gevonden hebben, om in Rusland de jaarmarkten van Irbit en
1Vijini te gaan bezoeken, naar Yakoetsk terug te komen,
en vervolgens naar Kiakhta, aan de grenzen van China, te
gaan. Dus werken de slechte staat der wegen, de gestreng
luchtstreek, en tot zelfs het gemis van allen veld--heidr
bouw, in Siberië zamen, om dat land, ten minste uit het
oogpunt des koophandels, van eeue hooge waarde voor het
overige des rijks te maken.
Wij zullen dit overzigt der karavanen - togten in de verschillende deelen van Siberië nog aanvullen, door eenige
bijzonderheden mede te deelen omtrent de gevaren, waaraan
de goederen-transporten, die zich naar de Chinesche grenzen bij Kiakhta begeven , blootgesteld zijn. Met het begin
van den winter en wanneer het ijs van het meer Baikal
nog niet sterk genoeg geworden is, zijn de karavanen menig
gedwongen, die binnenzee om en hooge bergen over te-mal
trekken, waar zij gevaar loopen door stormen en sneeuw
om te komen. De overtogt over de hooge keten,-storinge
die den naam van Khamar Daban draagt, is vooral moeijelijk en gevaarvol. Dwarrelende sneeuwstormen wisschen er
alle spoor uit van den, door vroegere transporten al slingerend langs de berghellingen gebaanden weg, en alsdan is
een enkele rukwind, een enkele misstap genoeg, om de rij
afgronden te doen nedertuimelen, waar alles,-tuigen
menschen en paarden, onmisbaar het leven verliest.
Evenmin is ook de overtogt over de ijskorst van het meer
Bakal van gevaren bevrijd. Somwijlen verbrijzelt een plotselinge orkaan die ijsvlakte, en alsdan blijft aan de voerlieden geen ander middel van lijfsbehoud over, dan de ijsschots, waarop zij zich toevallig bevinden, van het overige
ijs los te maken, en zich daarvan als van een vlot te bedienen, om den tegenover gelegen oever, of althans eenen
hechteren grond, te bereiken. Op deze wijs wordt de hin
-derpal
zelf voor hen een reddingsmiddel.
,

VAR SIBERIC.

087

Somwijlen worden de karavanen, wanneer zij met het begin der lente van Kiakhta terugkeeren, na afloop der groote
jaarmarkt, die er gedurende de witte maand der Chinezen (in
Februarij en Maart) gehouden wordt, onder het overtrekken
van het meer Bakal, door de losbreking van het ijs verrast.
Vele wagens gaan alsdan verloren; andere worden, na eenen
allerhagchelijksten overtogt en na lang tusschen leven en
dood gezweefd te hebben, nog gelukkiglijk door den wind
naar den oever gedreven. Soms ook dwingt gebrek aan
sneeuw gedurende den winter, of eene te vroege lente, de
voerlieden der karavaan, hunne sleden met op wielen staande
rijtuigen te verwisselen. Hieruit ontstaat echter voor hen
geene noemenswaardige schade, want bijna altijd gelukt het
hun, hunne sleden in de omliggende dorpen te verkoopen,
of wel dezelve er tot den volgenden winter in bewaring te
geven. Des zomers geschiedt de overtogt over het meer
Baikal - op groote, ruw getimmerde schuiten, karabas geheeten; enkele galjoten blijven tot dienst der kroon voorbehouden. Wenschelijk zou het zijn, indien de regering besluiten kon, op die groote watervlakte, tot het overvoeren
van den post, eene stoomboot te onderhouden. Dit ware
een goed voorbeeld aan den handel gegeven.
Daar Siberia door het Oeral-gebergte van Europa gescheiden is, en , het daardoor moeijelijk blijft, dat land te allen
tijde van huitenlandsche voortbrengselen te voorzien, zoo
zou het zeer te wenschen zijn, dat de Russische regering,
wanneer eenmaal de bevolking er genoegzaam toegenomen
zal wezen, hare uiterste pogingen aanwendde, om er de fabrijk-nijverheid aan te wakkeren. Die landstreek toch,
overvloediglijk van alle grondstoffen voorzien, rijk in metalen en edelgesteenten, daarbij eenen onuitputtelijken voorraad van brandstof bezittende, heeft langs hare geheele zuidelijke grenslijn tot naburen Aziatische natiën, bij welke
meestal niet de geringste nijverheid van dien aard bestaat,
hetgeen dus aan Siberia- voor het vervolg, behalve deszelfs
eigen verbruik, een onberekenbaar vertier van bewerkte
stoffen naar buiten zou verzekeren. Uit deze bron zou voor
dat land eene welvaart voortvloeijen, ongelijk grooter dan
het voordeel, hetwelk de doorvoer, die thans nog deszelfs
eenig handelsbedrijf uitmaakt, immer aan hetzelve kan ver
-schafen.
Van den anderen kant is het voor Siberië zeer te wen,
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schen, den landbouw in deszelfs zuidelijke provinciën te
zien verbeteren, die, uit hoofde van de rigting zelve harer
waterstroomen, geroepen zijn, om in het onderhoud der
meer noordelijke gewesten te voorzien, waar de gestrengheid der luchtstreek en de aard zelf van den grond allen
akkerbouw zoo goed als onmogelijk maken. Reeds nu heeft
deze toevoer eenigermate plaats, daar met elk voorjaar,
zoodra het ijs in de rivieren opgeruimd is, eene ontelbare
hoeveelheid schuiten van alle maaksel en grootte de Oby,
de Irtysch, de Yenissey, de Angara, maar vooral de Lena
afkoomt, beladen met granen en met meel, welke eetwaren
zij bij de bewoners der lager aan die stroomen gelegene landen tegen pelterijen gaan verruilen. Deze zelfde handel,
op eene 'groote schaal gedreven, zou vermogend medewerken om het lot dier volksstammen te verbeteren en hen uit
den wilden nomadischen tot den gezeten beschaafden staat
te doen overgaan. Wij kunnen ons hier niet langer bij
deze bedenkingen ophouden, die ontegenzeggelijk verdienen
rijpelijk overwogen en in een opzettelijk werk grondig behandeld te worden. Laat ons, om dit overzigt te besluiten, nog eenen snellen blik werpen op de landtooneelen,
welken de loop der Lena aanbiedt; tooneelen schilderachtig
grootsch en van eene poëtische wildheid.
In de lente, wanneer het ijs losgaat, sleept _deze geweldige stroom, met zware ijsschotsen overdekt, dezelve in
zijnen snellen loop tusschen zijne •rotsige oevers voort en
verbrijzelt ze met oorverdoovend gedruisch. Evenwel, zich
in de naauwste doorgangen opeenstapelende, vormen deze
blokken, helder en doorschijnend als kristal, weldra eenen
ijsdam, die tot ontzettende hoogte aangroeit, zoolang tot
dat de stroom, als verbolgen over den hinderpaal, welken
de natuur hem in den weg durft werpen, bruisend opzwelt
en met zijn schuimend water zegevierend het bolwerk doorbreekt. Op deze wijs zet de rivier haren loop voort, elk
jaar hare oevers veranderende en de eilanden, welke in
den vorigen herfst nog haren stroom versierden, of verdelgende, of onder grind en slib begravende. Eindelijk echter, van ijs en hinderende boomstammen vrij, rolt de Lena
hare wateren met meer kalmte voort, en de diepe stilte
harer oevers wordt door niets meer gestoord, dan door het
gekrijsch der wilde ganzen, die in onoverzienbare vlugten,
hoog in de lucht, voorbijtrekken. De stroomafwaarts drij-
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vende bark vervolgt met snelheid hare vaart, tusschen de
steile wanden van ontzettend hooge rotsen, welker kruinen
met pijn- en cederboomen bedekt zijn, terwijl hier en daar
een berk zijwaarts in de spleten der granietklompen wortelt.
Van tijd tot tijd opent zich voor het gezigt een plekje vlak
grond, met weelderig groeijend gras bedekt, te midden-ken
van hetwelk de Siberische lelie hare schitterende kleuren
ten toon spreidt. Zelden, zeer zelden, komt het gezigt van
een menschelijk wezen deze eenzaamheid verlevendigen. Iiet
is alsdan of een Ton goes, die stil langs den oever sluipt en
zijnen gespannen boog op eene wilde eend gerigt heeft, of
wel een Yakoet, die eenen zalm, door zijne lans getroffen,
uit het water haalt, of wel een ruiter, dien men op het
naouwe pad, hetwelk den kam der rotsen bekroont, ziet
galopperen, en wiens gevaarlijken loop het verschrikte oog
ter naauwernood durft volgen.
Maar wie kan naar eisch de schrikbarende schoonheid beschrijven, welke het in Siberië zoo menigmaal voorkomende
schouwspel van in brand staande bosschen vertoont? Aan
ziet de reiziger, die de rivier bevaart, in de verte-vankelij
niet dan eene zwarte rookwolk, welke, even als een dik
gordijn, hem het uitzigt belet. Weldra onderscheidt hij de
vlam, die langs de zijde van het gebergte voortloopt, en
aan de rotsen het voorkomen bijzet van draken met vurige
manen. Die vlam verteert, onder onophoudelijk geknap en
gekraak, de dorre struiken en het kreupelhout; vervolgens
slingert zij zich als eene slang om de stammen der pijn- en
eederboomen naar boven. De hemel zelf schijnt in brand te
staan, en de rivier vermeerdert nu eens de uitwerking van
dit schriktooneel, door het van haren waterspiegel terug te
kaatsen, dan weder bedekt zij zich met eenen dikken rookdamp, in welken de schuit des reizigers, door den stroom
voortgesleept, als in eenen van de monden der hel schijnt
neêr te dalen.
Hoe meer men Yakoetsk nadert, des te meer ziet men de
rivier zich verbreeden en hare oevers zich met schilderachtige landouwen versieren. Ik ben haar afgevaren in eenen
van die heldere nachten der noordelijke gewesten, wanneer
haar water, klaar en glinsterend als kristal, het azuur
hemel zonder wolken terugkaatste. Pijl -blauwvne
schoot mijne bark tusschen de oeverrotsen door, welker-snel
wonderlijk gevormde spitsen, bij het twijfelachtige licht der
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schemering, den schijn van torens met kanteelingen of van
lange zuilengangen vertoonden. Diepe stilte heerschte over
deze wilde, maar grootsche natuur. Doch snel is hij voorbij, die nacht van het noorden; en ziedaar reeds, zich bijna•
met het gloren van het avondrood vereenigende, verschijnt
de dageraad, door een frisscher waaijend morgenkoeltje ver
Maar, wat beteekent die blaauwachtige rook,-kondig.
welken ik daar ginds gewaar word, aan het eind van die in
het water uitspringende kaap ? Het is slechts eene nederige
Russische izba (*) ; doch de reiziger zal er goed ontvangen
worden. Hij zal er dikken room, versch gebakken brood
en een hartelijk onthaal vinden.
Maar ziedaar zijn wij reeds nabij Yakoetsk. Bereids ontdekt men in de verte deszelfs klokketorens en de houten
wallen van deszelfs kasteel. Hier vertoont de Lena, door
de overal smeltende sneeuw buiten hare oevers gedreven,
het gezigt eener uitgestrekte zee, en overdekt de talrijke
eilanden, welke gedurende de overige tijden des jaars uit
haren boezem oprijzen en van welke men thans niets anders
bespeurt dan eenige rietbosschen, die hun buigzaam hoofd
boven de golven verheffen. In de stad is reeds alles in rep
en roer, en de menigte dringt aan den oever zaam, om de
schuiten, welker nadering door geloste schoten verkondigd
is, te zien aankomen. Hier eindigt de scheepvaart der kooplieden van lrkoetsk; maar in onze hoedanigheid van reizigers kunnen wij de rivier nog verder afvaren.
Het is slechts tot aan Aldane of nog iets vetder, dat de
oevers der Lena hoog en schilderachtig blijven. Beneden
die plaats, hoe meer men naar het noorden komt, hoe vlakker hare boorden worden, en aan gene zijde van Yigansk
veranderen zij in toendres. Trapsgewijs worden de bosschen
zeldzamer, de boomen verminderen in grootte, eindelijk
wordt het gras zelf door kleurloos mos vervangen, en de
rivier stroomt nog slechts door eindelooze moerassen. Nabij
haren mond wordt haar voorkomen nog treuriger. Men ziet
er niets meer dan duizenden'van vogels, die te midden der
waterwoestijn rondzwemmen, of onder heesch geschreeuw
van het eene naar het andere eiland fladderen, dat, uit mos
en moerasplanten ineengevlochten, op het vlak des waters
dobbert. Aan den gezigteinder smelten oever, zee en hemel
(*) Izba, boerenwoning, stulp.
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in eene enkele grijsgraauwe tint te zamen. Nergens vindt
liet oog een rustpunt in die eindelooze ruimte, waar geene
bloem, geen grashalmpje het gezigt verkwikt. De zon, die
in de langste dagen hier den horizon bijna niet verlaat, de
bleeke, schier warmtelooze zon van het noorden, schijnt met
weêrzin den grijzen hemel te doorloopen. Alles, kortom ,
op dien treurigen grond draagt liet kenmerk van den overgang der levende, bewerktuigde natuur tot de van leven en
teelkracht ontbloote.

TOONEELEIS UIT DEN BRAND VAN MOSKOU EN DEN OVERTOGT
OVER DE BERE5INA.

H et is natuurlijk , dat alle schilderingen , welke betrekking

hebben op den brand van Moskou, eene gebeurtenis, voor
de wereldgeschiedenis zoo belangrijk in gevolgen en schier
met geene andere te vergelijken, nog altijd de belangstelling
des lezers opwekken. Wij durven dan ook vertrouwen, dat
de volgende trekken van deze schrikkelijke schilderij, van
eene vrouw afkomstig, die het verhaalde zelve beleefde en
met naauwkeurigheid en levendigheid weet te schetsen,
onzen lezers welkom zullen zijn. Zij zijn ontleend uit de Gedenkschriften van de tooneelspeelster en zangeres L o U I s E
F U s I L , die op den eersten morgen van, het jaar 1812, uit
een vrolijk gezelschap terugkeerende, in haar dagboek
schreef: » Waarom houdt toch de aanvang van dit jaar 1812
mij meer bezig, dan alle vorige gedaan hebben ? Waarom
voelde ik de behoefte, om dien in zuivere herinnering te
bewaren? Ach, men kan zoo weinig op den duur van het
geluk rekenen! Wij willen zien, hoe het in 1813 is!"
En aan het einde van dat jaar leefden de meesten van hen,
met wie zij het zoo vrolijk was begonnen, niet meer! Wij
willen haar zelve laten verhalen.

Ik had eene reis van eenige maanden gedaan, en vond
Moskou, toen ik terugkwam, in groote beweging; de vreemdelingen vooral waren vol onrust. De inneming van Smolensko was niet geschikt, om de gemoederen te doen bedaren. De geheele adel vertrok, en nam de schatten van
het Kremlin en de rijkdommen, in het vondelingsgesticht
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bewaard, mede. Men zag eenen onafgebroken trein van
wagens en pakwagens met meubelen, schilderijen en aller
voorwerpen. De stad werd reeds eenzaam, en naar-hande
Fransche armee voortrukte, werd ook het aantal-mated
der wegtrekkenden grooter. Daar ik te Stuttgart, in het
Wurtembergsche, geboren was, hoopte ik door bemiddeling
der Keizerinne- moeder, die ook van daar afstamde, eenen
pas naar Petersburg te bekomen. Doch deze werd mij geweigerd, ondanks de aanbeveling van den Graaf MARKOFF,
voormaligen Russischen Gezant te Parijs. Ofschoon er reeds
sedert eenigen tijd in den keizerlijken schouwburg te Xoskou niet meer werd gespeeld, zoo mogt toch geen der aldaar aangestelde kunstenaars zich zonder uitdrukkelijke toestemming des Kamerheers verwijderen, en zonder deze kon
men ook geene postpaarden krijgen.
Daar men vreesde voor gebrek aan levensmiddelen, begon
ieder zich zoo veel mogelijk te voorzien. Weldra werd de
bezorgdheid algemeen; want men sprak er van, om zich
onder de puinhoopen van de stad te begraven. Men trok
naar de afgelegenste wijken der stad, en bij hare verbazende
uitgestrektheid rekende men er op, dat het gedeelte, waar
de Franschen binnenkwamen, het eerst en alleen zonde worden in brand gestoken. Men kon zich de mogelijkheid niet
voorstellen, dat deze onmetelijke stad geheel zou kunnen
worden opgeofferd, en ontvlood derhalve slechts die gedeelten, waar men houten huizen vond. Al die steenen, met
tegels bedekte paleizen konden niet verbranden, dacht men,
en zoo nam men vooral tot deze de toevlugt.
ik had mijne woning verlaten, - om mij aan eene kunstenaarsfamilie aan te sluiten, die in een groot paleiswobnde,
dat aan den Vorst GAL I ZIN toebehoorde en in de Bosma
stond, een kwartier, dat juist aan de tegenovergestelde zijde
lag van die, waardoor het leger moest binnentrekken. De
echtgenoot van mijne vriendin, de Heer VENDRAIINI, had
van den Prins den Iast ontvangen, om zijne kostbare ver
schilderijen in plaat te brengen. Hij bewoonde-zamelingv
met de zijnen eenen kleinen vleugel van het paleis, die het
uitzigt had op eenen grooten tuin, zeer geschikt, om ons
te verbergen, als het gemeen tot buitensporigheden oversloeg, en om ons bij brand te redden. Behalve verscheidene plantenkassen, waar men voor alle nasporingen veilig
was, hadden wij nog het paleis, dat op zich zelf eene ge-
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heele zij der straat besloeg, en het paleis van den Vorst
ALEXANDER KUBA %IN aan de andere zijde, waarheen wij
ook wijken konden. Deze paleizen waren reeds door de eigenaars verlaten. Wij achtten ons dus veilig als in eene
onoverwinnelijke vesting, en dachten er slechts aan, om ons
van het noodzakelijkste te verzorgen. Ik liet een gedeelte
van mijne goederen derwaarts brengen en verliet dwaasselijk
een huis, dat onbeschadigd bleef, om naar een ander te
wijken, dat eene prooi der vlammen werd. Doch ik was
niet de eenige, die dat ongeluk trof.
Toen ik door de stad ging, om mij bij mijne vrienden in
de Bosma te voegen, vond ik de straten eenzaam, en ter
naauwernood ontmoette men eenige lieden van (le geringste
klasse. Zoo ging ik eenen tijd lang voort, toen ik op eens
in de verte een treurgezang hoorde en plotseling het zonder
schouwspel gewaar werd. Eene-lingsteharod
tallooze menigte menschen, voorafgegaan door priesters in
hun plegtgewaad, de beelden der heiligen dragende, mannen, vrouwen en kinderen, alle weenende en kerkgezangen
zingende 1 Het gezigt van zulk eene schaar, die hare geboortestad verlaat, was zielverscheurend. Ik wierp mij op
de knieën en begon te bidden en te weenen, gelijk zij. Zoo
kwam ik, nog geheel geschokt door dit tooneel, bij mijne
vrienden aan.
Acht of tien dagen lang bleef alles rustig; doch tegen het
einde van Augustus, naar Russische tijdrekening, berigtte
men ons, dat het leger naderde. Wij beklommen ieder
oogenblik met verrekijkers het dak van het huis en zagen
van verre de vuren der bivouaks. Onze dienstboden kwamen
verschrikt bij ons binnen en zeiden, dat de politie aan alle
huisdeuren had aangeklopt, om de bewoners te waarschuwen, zich te verwijderen, daar men de stad in brand zou
steken. De brandspuiten had men weggenomen. = Wij willen
hier niet langer blijven," voegden zij er bij, en inderdaad
volvóerden zij weldra hun besluit. Met uitzondering van
eene zwangere dienstmaagd, die ons brood bakte, en die
zich bedronken had, om hare vrees te verdrijven, hadden
wij geene bedienden meer. Deze vrouw was ons later van
veel nut. Daar mijne vriendin zeer angstig was, begaf ik
mij den ganschen nacht niet ter ruste. Ik waagde het niet,
haar mijne overpeinzingen mede te deelen; want ik vreesde,
dat zij zenuwtoevallen mogt krijgen. Onze woning lag zeer
MENGELW. 1842. NO. 14.
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eenzaam, en van tijd tot tijd hoorde ik dronken lieden vloeken en zweren. Ook den dag bragten wij in-groote onrust
door; want wij hadden gehoord, dat men aan het plunderen
was. In den volgenden nacht scheen het gewoel nog sterker te worden, en ik hoorde duidelijk Fransouski schreeuwen. Ieder oogenblik verwachtte ik, dat men onze deuren
zou inslaan.
Zoo bragten wij twee nachten in den vreeselijksten angst
door, en de derde brak reeds aan, zonder dat er eenige
verandering in onzen toestand was gekomen; want wij wisten
niet, wat er in het binnenste van de stad gebeurde. Daar
ik moede en ziek was, wierp ik mij vroegtijdig op mijn
bed, en mijne vrienden stegen op het dak, gelijk de vorige
dagen. Plotseling vloog Mevrouw v E N D R A m I x i weder naar
beneden en riep mij toe: s Kom spoedig, om het vreemde
verschijnsel aan den hemel te zien. Het is iets zeer zonder
zou meenen, dat het een vlammend zwaard was.-lings;me
Dat voorspelt onheil !" Daar ik hare bijgeloovigheid kende,
wilde ik mij eerst niet laten storen. Doch zij trok mij mede,
en ik zag inderdaad iets zeer buitengewoons. Wij spraken
er over, zonder het te kunnen begrijpen, en sliepen einde
Tegen 6 ure klopte men verscheidene malen aan-lijkn.
onze deur. Ik snelde naar de kamer mijner vrienden. = Nu
zijn wij verloren," zeide ik; »men slaat de deur in." Ik
hoorde inmiddels den heer des huizes bij zijnen naam roepen. Wij keken door eene reet van het luik en zagen iemand van onze bekenden. - Het was de heer n E TAU B I Ac,
een emigrant, vroeger officier van de koninklijke regementen. »Ach hemel," riep hij mij toe, »men moordt in de
naburige wijk ; geef mij eene schuilplaats !"
Deze vlugteling zeide ons, dat de brand niet ver van zijn
huis was uitgebarsten. Hij vreesde, dat ook zijne woning
eene prooi der vlammen zonde worden en verzocht daarom,
dat wij hem met nog twee anderen wilden innemen. Men
stond dit toe, en hij ijlde henen, om zijne vrienden te halen. be Heer V E N D R A ]II I N I waagde het, de straat ten einde
te loopen, en berigtte ons vervolgens, dat het verschijnsel,
hetwelk zijne vrouw gezien had, niets anders was geweest,
dan een kleine, met Congrevische vuurpijlen opgevulde ball on , die op het paleis van den Vorst T RUBE T Z KO I, in de
Patroske, eene naburige wijk, gelegen, was nedergevallen,
en dat dit, even als de aangrenzende gebouwen, in brand
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stond. Het scheen hem zeker, dat de stad in brand werd
gestoken. Hij vertrok weder, om meerdere berigten in te
winnen, en wij waagden het, ons hoofd buiten het venster
te steken. Ik zag daar een' soldaat te paard en hoorde in
het Fransch vragen: .Hier?" Men verbeelde zich mijne
verbazing. Altijd evenwel wat moediger dan mijne vriendin, riep ik hem toe: = Heer soldaat, zijt gij een Franschinan g"
»Ja, Mevrouw!"
»De Franschen zijh dus hier?"
» Zij zijn gisteren om drie ure de voorsteden binnengerukt."
.Alle ?"
Alle."
»Moeten wij ons," zeide ik tegen mijne vriendin, ti daarover verheugen of beangstigen ? Wij ontkomen aan het eene
gevaar, om welligt in nog grooter gevaar te geraken." Onze
overdenkingen waren van zeer treurigen aard, en het ver
toonde, dat ons voorgevoel maar al te gegrond was. -volg
Nu kwamen de drie personen, die bij ons huisvesting hadden verzocht, met hunne goederen aan, voor zoo veel zij
deze nog hadden kunnen redden. Zij verhaalden ons, dat
de brand reeds aan verscheidene kanten woedde, dat men
hem wel poogde te blusschen, maar dat dit zeer moeijelijk
was, omdat men geene spuiten had. Ik brandde van ver
om uit te gaan en te zien, of mijne woning, waarin-lange,
zich nog mijne meubelen en al die goederen bevonden, welke
ik niet had kunnen medenemen, ook reeds geleden had. Men
zeide ons, dat het raadzaam was te voet uit te gaan, want
dat men alle paarden wegnam, omdat de armee daaraan gebrek had. Een van allen voegde er evenwel bij: . De Franschen zijn galant; misschien laten zij u uwe paarden behouden. Ik wil er de mijne niet aan wagen; want als wij onze
goederen moesten redden, zouden zij ons van groote dienst
zijn." Hij scheen in eenen profetischen geest te spreken.
Des namiddags nam ik de drotschke van een' dezer heeren
en reed naar de stad. Alle buizen waren vol soldaten; in
het mijne vond ik twee hoofdofficieren der gendarmerie. Alles lag er verward dooreen; maar dat was, zeiden zij, reeds
bij hunne komst zoo geweest. Men had er slechts Russische
bedienden gevonden, en daar men deze niet verstond, had
men het er voor gehouden, dat het huis verlaten was. Zij
verzochten mij zeer, om mijne kamers weder te betrekken,
en verzekerden, dat ik niets meer te vreezen had. Ik had
Ww 2
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weinig lust daarin; want de brand in de nabuurschap kon
ieder oogenblik mijne woning bereiken. Ik reed dus bij het
licht van brandende huizen naar mijne vrienden terug. Be
wind woei hevig, en de vlammen breidden zich met verbazende snelheid uit. Alles scheen zamen te spannen, om de
ongelukkige stad in de ash te leggen. Wij reden de straten
door in de nabijheid van het paleis van den Vorst TBUBETZK o s , waar wij het woeden van den brand konden zien. Het
was een schoon, maar tevens schrikkelijk schouwspel. Vier
nachten hadden wij geen licht noodig; want het was hel
dan op den vollen middag. Van tijd tot tijd hoorde-der
men eene zwakke ontploffing als een geweerschot, en dan
zag men eenen zwarten rook 'opstijgen. Na eenige minuten
werd deze rood, vuurkleurig, en weldra was alles eene zee
van vuur. Eenige uren later was het gebouw vernield.
Toen ik te huis kwam, vond ik Mevrouw V E N BRA MINI in
gesprek met eenen gewonden officier. » Ik heb dezen heer
verzocht ," zeide zij tegen mij, » om bij ons zijnen intrek te
nemen. Daar ons huis in eene zeer afgelegene straat is,
staan wij aan duizend toevallen bloot. Deze heer raadt ons
zelfs, om eene veiligheidswacht te vragen."
Ik ging den volgenden morgen uit, met oogmerk om berigten in te winnen. Het gedeelte der voorstad, hetwelk ik
doorkwam, was één groote brand. Poolsche soldaten trokken de straten door, en alles had het voorkomen eener geplunderde _ stad. Ik begaf mij naar den Gouverneur, maar
er was daar zulk een onbeschrijfelijk'gedrang van menschen,
dat ik niet tot hem doordringen kon. Ik was reeds weder
op weg naar onze woning, toen een jonge, zeer beleefde
officier naar mij toetrad, om mij te waarschuwen, niet alleen
te gaan, hetgeen gevaarlijk kon zijn, en zich als mijnen
geleider aan te bieden. Het oogenblik was te bedenkelijk;
om dit aanbod niet aan te nemen. Toen op den hoek eener
straat eenige vrouwen vol angst zijne bescherming inriepen
tegen soldaten, die hare woning plunderden, verdreef hij
deze terstond. Ik spoedde mij, om te huis te komen; want
ik vreesde, dat ook onze woning welligt aan plundering
zou zijn prijsgegeven, waarvoor hare afgelegene ligging ons
tot dusverre beveiligd had. Mijn jonge geleider at dien middag bij ons en sprak zeer aardig over het tooneel, de mode
enz., zoodat ik weldra onder den knevelbaard van den sol
saletjonker van de Chaussée d'Antin herkende.-daten
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kort daarna vertrok hij naar het legerkamp te Petrowski,
en ik heb naderhand hem niet weder gezien. N APOLEON
woonde, nit vrees- dat het Kremlin ondermijnd mogt zijn,
in Petrowski. Mevrouw V E N D R A DI I N I, de gewonde officier
en ik, wij besloten dus den volgenden dag derwaarts te gaan
en eene veiligheidswacht te verzoeken. De dag, waarop wij
deze kleine reize ondernamen, was een merkwaardige dag
voor mij. Toen wij vertrokken, was onze woning nog onbeschadigd, en was er zelfs in de naburige straten geen
brand te bespeuren. De dochter van Mevrouw V E N D R A m I N i,
een kind van 13 jaren, was bij ons. Zij had den brand nog
slechts van verre gezien. Het eerste, wat haar trof, was
de brand van de Roode Poort, de oudste van Moskou. Wij
wilden den gewonen weg over den Boulevard nemen, maar
het was onmogelijk, omdat overal de vlammen ons den doortogt beletteden. Wij rigtten ons dus op Twerscoye. Daar
was de brand nog heviger, en de groote schouwburg, werwaarts wij vervolgens reden, was een vlammenpoel. Tegen
tlenzelven was een houtvoorraad voor een jaar opgestapeld,
en het gebouw zelf was ook slechts van hout. Wij keerden
regtsaf, omdat wij daar minder vlammen bespeurden. Toen
wij de helft van de straat hadden bereikt, woei de wind
zoo geweldig in de vlammen, dat deze naar de overzijde
oversloegen en letterlijk een gewelf van vuur vormden. Wij
konden noch voorwaarts noch ter zijde, en moesten dus besluiten, om terug te keeren. Doch van minuut tot minuut
nam de brand toe, en de vlammen speelden tot in ons rijtuig. De koetsier, die ter zijde op den bok zat, hield
krampachtig de teugels, en zijn gelaat, dat naar ons was
gekeerd, toonde vrees en angst. Wij riepen hem toe: Na
(Terug!) Het was moeijelijk; maar eindelijk gaf de-zad!
angst hem kracht, om zijne paarden te besturen. Hij bragt
ze in den snelsten galop, en zoo kwamen wij weder op den
Boulevard. Nu reden wij naar huis terug en dankten den
hemel, dat wij onze van rook en vlammen pijnlijke oogen in
de versehe lucht konden verkwikken. Doch nooit zal ik
den indruk vergeten, dien het gezigt van onze woning op
ons maakte. Het huis, waarheen wij in rust hoopten weder
te keeren, waar een uur vroeger geen vonk te zien was,
stond nu geheel in vlammen. Men moest den brand eerst
kortgeleden hebben aangestoken; want zij, die binnen in
huis waren, hadden het nog niet eens bemerkt. Op het ge-
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schreeuw van het dochtertje van Mevrouw VENDaemiNi liepen zij uit. Het kind was geheel buiten zich zelve en riep
slechts: »Redt Mama! Helpt! Helpt! Ach God, wij zijn
verloren !" Mijn hart bloedde bij deze ramp. Ik dacht aan
mijne zuster, en verheugde mij, dat ik in dit vreeselijk
oogenblik alleen was.
Paar ik gelukkig genoeg ben, om in het gevaar mijne tegenwoordigheid van geest te behouden, zoo beijverde ik mij,
om de overigen te helpen redden, en zocht toen bijeen,
wat ik voor mij zelve het kostbaarste achtte. De zwangere
dienstmaagd, die ons alleen nog was overgebleven, hielp
mij mijne goederen in den tuin dragen. De heeren, zelfs
de gekwetste officier, hadden het hoofd verloren. Zij liepen
heen en weder en voerden niets uit. Zij deden eene deur
met bijlen openbreken, terwijl er vlak naast deze eene andere openstond. Er kwamen officieren in den tuin en boden
ons soldaten aan, om ons voort te helpen., Het was des te
minder noodig, zich te overhaasten, daar liet paleis van het
kleine huis gescheiden was door den tuin en de plantenkassen. Zeker kon het vuur zich door middel van de laatste
tot ons uitbreiden, gelijk ook gebeurde, doch eerst op den
volgenden dag. Zoo men alles beter had overlegd, zou men
veel minder hebben verloren. Doch de vrees overlegt niet,
en het angstgeschrei van moeder en dochter bragt ieder in
verwarring. Toen ik alles in den tuin had laten brengen,
zette ik mij naast liet portret van mijne oudste dochter neder, dat ik niet had willen achterlaten, en zag rond op alles
wat er voorviel. Daar ik noch drotsehke noch wagen meer
had, liep ik gevaar van niets te kunnen redden. Ik nam
oogenblikkelijk 'mijn besluit. Ik maakte van de onontbeerlijkste stukken een pakket en legde dat in de drotschke van
een' onzer lotgenooten. Een ander kleiner pak legde ik in
die van den officier, welke een soldaat, eerzirsor genaamd, reed, een eerlijke knaap vol gedienstigheid. Toen
ik mijne kleine aangelegenheden aldus had bezorgd, stak ik
in den zak, dien ik in de hand had, mijne juweelen en mijn
geld, en wachtte nu bedaard af, wat God over ons beschikken zou.
»Aan Wien behooren toch deze kofferst?" vroeg de off►eier, die in onze wijk het bevel voerde.
.Aan mij, Mijnheer!" antwoordde ik.
-Laat gij die daar zoo staan ?"
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» Waar zal ik er meê henen P Ik heb noch paarden noch
wagen."
n Kom kom! •Mijnheer hier" (op den officier wijzende) . zal
een gedeelte, daarvan bergen. Zulke dingen zijn voor eene
vrouw onontbeerlijJ er, dan een matras voor eenen man. En
overigens., men moet elkander helpen."
Zoo zag ik de helft van mijne goederen gered. Het overige gaf ik prijs en liet het portret mijner dochter in eenen
hoek van eene broeikast. Ik scheidde er met droefheid van;
want ik zag vooruit, dat ik het niet weder zou zien. Hoe
zeer wenschte ik nu, dat liet een miniatuur geweest ware!
Wij verlieten het huis, en weldra was alles eene prooi der
soldaten. Niets was treuriger, dan het gezigt van vrouwen,
kinderen en grijsaards, die, gelijk wij, uit hunne brandende
woningen vlugtten. Met ons trok een groot aantal soldaten
voort, die naar het legerkamp gingen en ons voorsloegen,
hen te volgen. Nadat wij lang omgedoold hadden, vonden
wij eindelijk eene straat, die nog niet in brand stond. Wij
traden in het eerste huis het beste; alle waren verlaten,
en wij wierpen ons op de sofa's neder, terwijl de mannen
onze goederen bewaakten en toezagen, of de brand ook naderbij kwam. Zoo eindigde deze dag, welks geheugenis ik
nooit zal verliezen.
Wij bragten, gelijk zich begrijpen laat, eenen angstigen
nacht door. Wij wisten niet meer, waar wij eene schuilplaats zouden vinden, want men had mij verzekerd, dat
mijn huis was afgebrand. Toen de beide naaste huizen in
brand stonden, had ieder het verlaten; en toch hadden de
vlammen het verschoond. Naar Petrowski konden wij zonder eenen officier niet gaan, en de onze wilde ons niet ver
Wij dwaalden dus van straat tot straat, van huis-gezln.
tot huis. Alles droeg de sporen der verwoesting, en de
stad, die ik kort te voren zoo rijk en prachtig gezien had,
was nu slechts een puinhoop, waarin wij als spoken rondwaarden. Eindelijk bekroop ons de lust, om naar onze oude
woning terug te keeren ; misschien was zij niet geheel afgebrand. En zoo was het ook. Zij was nog, gelijk wij haar
hadden verlaten, behalve dat de soldaten alles vernield hadden. Wij vonden nog levensmiddelen, die wij daar verborgen hadden, en die niet ontdekt waren. Daar wij sedert den vorigen dag bijna niets gegeten hadden, stelde
onze officier voor, om eenen maaltijd te houden. Men haalde
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cene tafel voor den dag en eenige stoelen, die nog geheel
waren gebleven, en men maakte eenen maaltijd gereed, die
midden op de straat werd voorgediend. Men stelle zich die
tafel midden op straat voor, terwijl men van alle kanten
brandende huizen en rookende puinhoopen ziet; waaruit een
vuri,; stof ons in het gezigt waait, en vlak bij ons brandstichters doodgeschoten, of ook dronken soldaten, die hun
buit wegslepen, en men heeft het tooneel van onzen-ne
maaltijd voor oogen. Ach, de tijd was niet verre, waarin
wij een nog treuriger schouwspel zouden zien 1 Na den
maaltijd peinsden wij op nieuw op middelen, oni ons eene
schuilplaats te verschaffen. Men ried ons met den overste
te spreken, die hier het bevel voerde, en hem te verzoeken, dat hij ons eenen officier wilde medegeven, om ons
naar het leger te geleiden. Mijne gezellin was geheel moe
geen plan om derwaarts te trekken. Men-delosnha
moest echter eene partij kiezen, en ik besloot mij tot den
overste (slcARD, in 1813 gesneuveld) te wenden, die onze
redder werd.
Toen de orde eenigzins hersteld was, begaf ik mij weder
naar mijne vroegere, van den brand verschoond geblevene
woning in het huis van den Generaal n r s o r r. Toen ik mijne
kamer binnentrad, zag ik eenen officier voor mijn toilet zitten. Hij was zoo zeer in papieren verdiept, die hij in de
hand had, dat hij , met den rug naar de deur gekeerd, , mijn
binnentreden niet bemerkte. »Mijnheer," zeide ik, »het
spijt mij, u te moeten storen, maar gij zijt hier in mijne
kamer."
»0," antwoordde hij zonder op te staan. »Waarlijk ! Dat
is mij zeer aangenaam. Mademoiselle BEL 2I dus, met wie
ik de eer heb te spreken ?"
» Neen, Mijnheer," hernam ik verbaasd.
»Dus Mademoiselle RENRIETTE?
» Dat is mijne dochter," antwoordde ik, zonder eigenlijk
te weten, wat ik zeide.
» Is zij hier?"
»Ik begrijp niet, wat u dat aangaat."
»0, vergeef mij, dat gaat mij zeer aan; want ik vond
hier allerliefste brieven..."
Om dit te verklaren, moet ik zeggen, dat mijne dochter
in Mei 1812 naar Frankrijk was vertrokken, en briefwisse
gehouden met eene kort te voren gehuwde vrien--linghad
"
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din. Zij schreven elkander allerlei grappen, waaraan hare
echtgenooten ook deel namen, maar die zij niet onder de
Dogen van eenen kavallerie - officier zouden hebben willen
brengen. Deze brieven waren in mijn toilet blijven liggen,
om er papillotten van te maken. Welk eenen indruk zij op
den overste hadden gemaakt, zag ik uit den luchtigen toon,
dien hij met mij aansloeg, en ik antwoordde hem dus: = Mijnheer, ik laat u deze kamer over, gij kunt uwe nasporingen
voortzetten; doch ik heb altijd gemeend, dat krijgslieden de
vrouwen behoorden te beschermen, maar niet te beleedigen."
»Blijf hier, Mevrouw," antwoordde hij verlegen. » Ik zal
mij verwijderen. Overigens moet ook ik deze woning aan
eenen Generaal afstaan." Hierop verwijderde hij zich.
De vrouw des huisbewaarders kwam nu, om mij een weinig
den boel in orde te helpen brengen, en verhaalde mij, wat
er sedert mijn vertrek was voorgevallen. Naauwelijks had
ik mijne woning, die uit twee kamers bestond, eenigzins
weder in orde gebragt, of ik zag eenen anderen officier binnentreden; het was de Generaal CHAR T R A IY , die later in de
citadel van Rössel is doodgeschoten. Hij was bij zijne kameraden om zijne dapperheid geacht; en ook voor diegenen, die hem niet kenden, een soldaat van een aangenaam
voorkomen.
»Mevrouw," neide hij met weinig omslag tegen mij , »het
spijt mij, maar wij hebben het geheele huis noodig, en dat
zal naauwelijks toereikende zijn, om allen te bergen."
»Dat wil dus zeggen, Mijnheer, dat gij mij uit mijne eigene woning jaagt ?"
»Uit uwe woning? Dat weet ik niet. Dit hotel behoort
eenen Generaal, en een Generaal zal het weder betrekken.
Overigens zijn er openbare bergplaatsen voor de vlugtenden."
. Maar, Mijnheer, vlugtenden zijn die, wier woningen afgebrand zijn, en dat is hier het geval niet. Ik woon sedert
lang en met goedvinden des eigenaars in dit hotel. De stad
is, zooveel ik weèt, niet met storm ingenomen, en zijn wij
overigens ook geene Franschen R"
Ja, Russische Franschen. Waarom zijt gij niet weggetrokken?"
» Dat had ik gaarne gedaan, en ik ben hier niet voor mijn
genoegen gebleven. Het komt mij voor, dat, sedert ik Frankrijk verlaten heb, alles veranderd is. Toen waren de mannn beleefd."
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• 0 Mevrouw, in het veld kent men geene beleefdheid.
Kort en goed, wij hebben deze woning noodig. Daarmede

afgedaan."
» Nu dan, Mijnheer, daar gij zulk een' toon, aanneemt, zeg
ik u, dat ik dit huis niet verlaten zal, of gij moet er mij
door uwe soldaten doen uitwerpen. Dat zou eene fraaije
heldendaad zijn !"
De Generaal CHARTRAN ging en bromde iets voor zich
heen, wat ik niet verstond. Ik was woedend. Ik zond de
vrouw des huisbewaarders heen, om een licht aan te steken.
Zij nam eene kaars en kwam weldra terug met het berigt,
dat men ze haar uit de handen gerukt had. Ik ging eenen'
trap op en ontmoette den edelen Generaal CURIAL, dien ik
toen nog niet kende, een best mensch, maar koelbloedig,
om het geduld te verliezen.
» Het schijnt hier op plunderen gemunt ,te zijn, Generaal !"
zeide ik tegen hem. A Een uwer officieren dringt zich bij mij
in, om mij de deur te doen uitwerpen; men rooft eene
kaars, die mijne bediende in de hand heeft..."
A Men zal ze u wedergeven, Mevrouw. Maar wat uwe kamer betreft, ik ben genoodzaakt die te behouden, omdat ik
niet weet, waar ik al mijne lied-Jr. bergen zal. Gij kunt er
intusschen heden nog gerust blijven; men zal u tijd laten,
om eene andere woning te zoeken."
»0, ik verzeker u, Generaal, dat dit zoo spoedig mogelijk
zal gebeuren. Ik heb geen' lust, om hier te blijven."
De Kapitein L., adjudant van den Generaal, begeleidde
mij naar mijne kamer en nam toen zeer beleefdelijk afscheid. Zijne familie heeft mij later, na mijne terugkomst in
Frankrijk, met goedheden overladen. Een half uur later
kwam dezelfde officier terug en zeide mij, dat de Generaal
mij liet verzoeken, om dien middag bij hem het middagmaal
te komen gebruiken. Ik had grooten lust om het te weigeren, maar ik bedacht,, dat de voorzigtigheid mij ried, om
mij met deze officieren niet op eenen al te vijandigen voet
te plaatsen, en nam het aan. Hij zag eene guitar bij mij en
zeide: . Aha, Mevrouw, gij speelt dit instrument ?"
» Ik zing in de Opera," antwoordde ik.
» Men heeft ons hoop gegeven, dat wij het genoegen zullen
hebben, u te hooren."
Ik antwoordde niet. Den tijd vóór het diner besteedde ik
om mijn toilet te maken. De officier haalde mij af, en de
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Generaal plaatste mij naast zich. De Generaal C B A R T R A x,
die tegen mij over zat, poogde gedurig een gesprek met mij
aan te knoopen; ik antwoordde hem koel en enkel met eene
beweging van het hoofd.
»Aha," zeide de Generaal tegen mij, . gij mokt- nog tegen
CIIARTAANt^^^

n In het geheel niet! De Generaal is wel niet als de representant van de Fr•ansche galanterie tot mij gekomen, en
heeft mij zeer militair behandeld; maar ik heb geen regt,
om mij daarover te beklagen."
Ik zag, dat de man verlegen werd en liet het daarbij berusten. 1a de koffij ging ik naar mijne kamer.
Te midden van zoo veel angsten en bekommernissen had
men de kunstenaars, die nog in Moskou gebleven waren,
doen opzoeken, en aan eenigen bevel gegeven, om in het
kasteel te zingen, aan anderen, om stukken op te voeren.
Dat laatste was, in eene geheel geplunderde stad, waar de

vrouwen noch kleederen noch schoenen, de mannen rokken
noch laarzen hadden, waar geen spijker voor dedecoratiën,
geen olie voor de lampen was, eene moeijelijke zaak. Zij
*erd echter beproefd. De voorname Russen hebben in hunne
paleizen schouwburgzalen. Die van den heer v o N pos fl E KOF F
was eene van de fraaiste en was niet afgebrand. Deze liet
men herstellen, en daar werd gespeeld. In de kazernen der
soldaten vond men linten en bloemen, en men danste op nog
rookende puinhoopen. Wij speelden tot op den avond van
den terugtogt, en NAPOLEON was jegens ons zeer mild. Ilij
zelf kwam weinig in den schouwburg; maar toen het hem
eenmaal inviel, om dit te doen, gebeurde mij het volgende.
Men gaf het blijspel: Openbare Oorlog! Ik zong daarin
eerie romance, die ik zelve had gekozen, omdat zij op de
Moskousche gezelschappen met genoegen was gehoord. Zij
was van FiscREN, eenen ]witschen componist, en nog niet
gedrukt. Men applaudisseerde niet, omdat de Keizer tegen
maar deze romance, tue niemand kende,-wordigas;
maakte eene soort van sensatie . NAPOLEON had juist met
iemand gepraat en ze niet gehoord. Il j vroeg, wat er
gaande was, en de heer DE BAIISSET, de Huismaarschalk,
beval mij de romance te herhalen. Ik voelde, dat mijne
stem beefde, en ik vreesde, het lied niet te Mullen kunnen
ten einde brengen. Maar gelukkig herstelde ik mij, en van
nu af kwam de romance zoozeer in de mode, dat ik haar
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overal moest zingen, en dat de Koning van Napels haar voor
zijn muzijkkorps wenschte te hebben.
Op het oogenblik, waarop wij dit het minst verwachtten,
verspreidde zich het gerucht van den terugtogt. Be Generaals en ofcieren zagen met medelijden' vooruit, dat een
groot gedeelte van hen, die zij Russische Franschen noemden, de slagtoffers zouden kunnen worden van de woede der
soldaten. Zij noodigden ons derhalve uit, om het land te
verlaten en hen althans tot in Polen te volgen. Vooral wekten
de vrouwen hunne deelneming op; want sommige konden
geen heenkomen vinden, andere hadden geen geld om het
te betalen. Wat mij betreft, ik was te minder geneigd mit
mij te verwijderen, daar mijn belang. mij moest doen wenschen in Rusland te blijven. Doch men jaagde mij door de
voorstelling van alles, wat mij nog kon gebeuren, zulk
eenen angst aan, dat ook ik eindelijk tot het vertrek besloot.
(Het vervolg hierna.)

IERSCHE CRETINS.

D e leren schijnen, op gelijke wijs als de Turken, krankzinnigheid voor eene hemelsehe ingeving te houden, want
de arme zwervelingen, 'die eigenlijk' eer cretins dán krankzinnigen genoemd behoorden te worden, zijn er voorwerpen
der liefderijkste zorgvuldigheid. De landlieden veroorloven
zich niet dan uiterst zelden een hard woord, of eene uit-"
drukking van toorn of verachting tegen deze ongelukkigen,
die in Ierland en Schotland onschuldigen of natuurkinderen
genoemd worden. Menige derzelven zijn inderdaad boosaardig, alle lastig en indringend, maar desniettegenstaande
worden zij in elke hut gastvrij en dienstvaardig opgenomen.
Er zijn zelfs vele familiën van ouden adel, welke aan deze
rondzwervende idioten eene groote deelneming betoonen.
Laatstgemelden zijn aan hunne goedsheeren met een bijna
dierachtig instinkt, maar tevens ook met voorbeeldelooze
trouw verknocht. Op de jagt zijn zij gewoonlijk de bruikbaarste wildopspoorders, daar zij de vossenholen naauwkeurig kennen en steeds weten waar patrijzen of kwartels te
vinden zijn. Te huis is de zoon van den goedsheer het voor
hunner zorg en waakzaamheid; zij gaan met de kinde--werp
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ren uit wandelen en vervaardigen voor hen all rlei speel
Daarentegen genieten zij hetgeen er van de tafel over--goed.
schiet en hebben hun nachtverblijf op den hooizolder. In
vele aanzienlijke huizen worden zij ten minste geduld, en er
zijn nog menige goedbezitters van den ouden stempel, die
eenen sedert lang in den omtrek bekenden krankzinnige als
een erfelijke toegift tot hun huiswezen beschouwen en hem
eene vaste plaats in hun slot aanwijzen, op gelijke wijs bijna.
als de wachthond, de zijne in zijn hok aan de ingangspoort heeft.
Zulk een in zijne verstandsvermogens gekrenkt mensch,
zekere RARE!, die zich gewoonlijk op de pastorij te Lerlip
ophield, was gewoon ieder, die hem ontmoette, met het
een of ander, eene bloem, een' steen, een stroohalm, te
beschenken. LARRY ging hierbij echter niet zeer gemoedelijk te werk, want hij bestal soms PIETER, om PAULUS te
voldoen. Boven alle anderen had hij den jongen vicaris tot
het voorwerp zijner genegenheid gekozen. Op zekeren mor
zat deze bij het ontbijt, toen LARRY aan het venster-gen
klopte. De vicaris doet open. » Ik wil n iets present doen,"
zei LARRY. - » En wat dan? Laat zien !" — »Raad
eens." — De vicaris noemt verscheidene onbeduidende dingen, welke hij dagelijks gewoon was van den onnoozele te
ontvangen. Eindelijk lost LARRY hem het raadsel op. »De
pastoor draagt een pruik; hij heeft er verscheidene en gij
geen eene; dat is niet regt. Ik breng u dus de beste zon
pastoor. Kom, ik zal ze u opzetten."-dagspruikvne
De goede vicaris liet zich de pruik opzetten, en LARRY
danste van blijdschap in het rond.

HAZARDSPELEN EN SPEELHUIZEN.

T

e allen tijde hebben de menschen naar uitspanning en
tijdverdrijf gehaakt. De Grieken verveelden zich gedurende
het eindelooze beleg van Troje, en bedachten tot hunne
verlustiging verscheidene spelen. Indianen of Chinezen
hebben reeds vóór onheugelijke tijden het schaakspel uit
waarin zij met hulp van kleine poppetjes oorlog-gevond,
voeren, legers doen aanrukken en veldslagen leveren. Bij
de Roineinen nam de speelwoede zoo zeer de overhand, dat
de strengste wetten onvermogend waren aan dien hartstogt
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perk te zetten. »De dolheid der hazardspelen," zegt sv V E N AL IS, » is nimmer zoo groot geweest als thans ; niet te» vreden met al het geld te wagen, dat men bij zich heeft,
doet men zich zelfs kisten vol goud nadragen en zet de» zelve op eenen enkelen teerlingsworp." Maar niets evenaarde de razende speelzucht der oude Duitschers, die, nadat
zij veld en akker verspeeld hadden, zich zelven op het spel
zetteden en op deze wijs de slaven werden der genen, die
hen arm gemaakt hadden. Ziet men nu al in onze tijden
dezen hartstogt zelden meer tot zulk eene hoogte stijgen,
zoo moet men toch erkennen, dat hij menigmaal de treurigste uitkomsten ten gevolge heeft. Het spel behaagt den
mensch om vele redenen, want het prikkelt zijne hebzucht,
het wekt zijne nieuwsgierigheid, en de zonderlinge, nu
eens gelukkige, dan ongelukkige wisselkansen, door het
toeval aangebragt, houden zijne belangneming gaande. Daarom bekleedt het spel ook nog onder de gezellige vermaken
van den tegenwoordigen tijd zulk eenen voornamen rang.
De hagdwerksman, die de geheele week door gearbeid heeft,
offert des zondags een deel van zijn zuur verdiend loon aan
het spel. De student vindt, na zijne geestvermoeijenissen,
eene aangename uitspanning aan de speeltafel. De koopman
of ambtenaar zoekt daar eene verpoozende afwisseling in zijn
eentoonig beroepsleven; de arts verademing van zijne ver
praktijk. De aanzienlijken spelen, soms wijl zij-moeijnd
moeten, meer nog wijl zij willen; reizigers spelen, om zich
naar de gebruiken van het Iand te voegen; saletjonkers,
omdat de goede toon het vereischt ; leegloopers, om den tijd
te dooden; armen, op hoop van rijk te worden; rijken, om
zich te vermaken, en gaauwdieven, om te bedriegen. Deze
laatste soort van spelers wordt nergens zoo overvloedig aan
als in Frankrijk, waar zij onder velerlei namen,-getrofn
ook onder dien van de Grieken (les Grecs) bekend zijn. De
behendigheid dezer lieden bij het spel gaat tot in het ongeloofelijke, doch zij ontvangen wel eens hun loon. Te Parijs
had, in zeker speelhuis, een dier Grecs dc gewoonte, om
eene waskaars, die op tafel stond, te snuiten; maar op hetzelfde oogenblik wist hij, door eene snelle handgreep, de
beste kaartebladen uit den zoogenaamden stok in zijn spel
te doen overgaan. — » Mijnheer," zei een oud officier, die
met hem speelde, »ik heb opgemerkt, dat, zoo dikwijls gij
de kaars snuit, ik geen aas kan krijgen. Gij zoudt mij zeer
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verpligten, met deze zorg voortaan aan de bedienden over
te laten." Eenen tijdlang wist de spitsboef zich te bedwingen; maar zoodra hij kans zag, een zeer voordeelig blad in
zijne magt te krijgen, strekte hij weder de hand naar de
kaars uit, daarbij zeggende: »Neem mij niet kwalijk, Mijnheer, het is zoo eene verkeerde gewoonte, waarvan ik mij
niet ontdoen kan." — A Ik heb van mijnen kant de lastige
gewoonte," zei de officier, die ditmaal, daar hij op zijne
hoede was, den industrie- ridder op de daad betrapte, »dat
ik aan ieder, die mij in het spel bedriegt, het licht uitblaas," en met deze woorden, een pistool uit den zak trekkende, schoot hij den ander, dwars over de tafel, werkelijk neder.
Ook in Engeland worden niet weinige dezer gelukzoekers
gevonden. Een der meest bekende was zekere Ier, O BYRNE
genaamd, die, zonder de minste opvoeding of begaafdheden
te bezitten, langen tijd in de glansrijkste gezelschappen der
hoofdstad gezien werd. Eens speelde hij des avonds piket
met iemand van zeer hoog aanzien, en bevond, dat hij, na
weinige uren, reeds honderdduizend pond sterling gewonnen
had. Daar hij nu wist, dat zijne tegenpartij niet in staat
was, hem die geheele som te betalen, en daar hij vreesde
niets te zullen krijgen, wanneer men niet alles voldoen kon,
liet hij zich opzettelijk fijne winst tot op tienduizend pond
weder afwinnen, welke hem dan ook met blijdschap betaald
werden. Wegens dezen onvergelijkelijk goeden inval gaf zijn
landsman R A R E hem den bijnaam van X E N 0 P R 0 N, een' naam
die, zeide hij, hem toekwam om zijnen welberaden aftopt
'

,

met de tienduizend.
In twee van Londens voornaamste straten, Regent-street
en St. James, liggen zeer vele speelhuizen. Zij zijn bijna

alle in den prachtigsten stijl gebouwd, en derzelver instand
kost ontzettende sommen gelds. De eigenaars dier-houding
rooversholen vormen een bont mengelmoes van oude rijkgeworden spelers, paardenkoopers, geruïneerde millionairs,
afgedankte kamerdienaars, gecasseerde ambtenaren, bankbreukige kooplieden, enz. enz. Al deze lieden kleeden zich
naar de nieuwste mode, hebben buitenplaatsen, rijtuigen,
paarden, houden eene heerlijke tafel, prijken met kostbare
horologiën, kettingen, breloques, snuifdoozen, diamanten
ringen en andere kleinooden; meestal gewezen eigendom van
zoodanige ongelukkigen, die, na hunnen laatsten penning
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verspeeld te hebben, deze kostbaarheden voor een spot geld
verkocht hadden. Verre van deze speelhuizen voorzigtig in
den duister te verbergen, waar derzelver plaats behoorde te
zijn, worden zij met verblindende gazvlammen verlicht en
hebben hunne eigene bijzondere soort van beambten, (de offerzoekers , lookers out for victims, gelijk C ROC KFORD hen
noemt) die de lieden op straat, onder overhandiging van een
adreskaartje, uitnoodigen, om het etablissement, waartoe zij
behooren, te bezoeken. (*)
1 ) Eene uitvoerige beschrijving van de Londensche
Speelhuizen of zoogenaamde Hells, en inzonderheid van liet
hier vermelde huis van e o c x F o a n, kunnen de Lezers van
dit Tijdschrift vinden onder het Mengelwerk van No. V.
April 1837.
(

IETS RAKENDE DEN ZOON VAN HONING LODEWIJK, BIJ DES LAATSTEN
REKLIHMING VAN DEN HOLLANDSCHEN TROON.

D

e Hertogin D ABRANTES maakt in hare Mémoires ook gewag van de komst van LODEWIJK NAPOLEON tot den troon
van Rolland, voor hem door NAP 0 LEO N opgerigt.
Bij gelegenheid, dat er eene bezending naar Parijs kwam,
om, op last, den Prins LOUIS tot Koning te verzoeken, gebeurde er iets, hetwelk, indien ook slechts gevonden, toch
zeer geestig uitgedacht zonde zijn. Hoezeer de Hertogin voor
het verhaalde niet durft instaan, was het toch zoo algemeen
in omloop, dat
POLL E 0 N er zich zeer misnoegd over betoonde, waarom de Hertogin het niet waagde er verder onderzoek naar te doen. NAPOLEON vond geen behagen in
zulke rondloopende vertellingen, van gevoelen zijnde, en
misschien wel niet ten onregte, dat van het oogenblik, dat
men met de regering den draak begint te steken, men ophoudt haar achting toe te dragen. Ziet hier het geval:
Be Keizer was zeer verheugd over de komst der bezending.
Hij beminde L ODE WIJK meer dan een' zijner andere broeders.
Ook voor de Prinses en hare kinderen koesterde hij eene
schier vaderlijke genegenheid. Eene kroon zoo schoon als
die van Holland (*) gaf den Keizer de schoonste gelegen'

(*) En dat wel van datzelfde aangeslibde Holland, een
vet-blijf van reigers en kikvorschen genoemd!

IETS OVER DEN ZOON VAN KONING LODEWIJK. 709

heid, om Prins L o D E W IJ K van zijne goedgunstigheid te doen
blijken.
De afgezanten werden door den Keizer met vele blijken
van minzaamheid ontvangen. Om deze nog te meer te doen
uitkomen, liet de Keizer ook den jongen Prins Louis NA Poz. E 0 R komen, en stelde hem aan de Heeren der bezending
voor. Tot dien jongen Prins zeide 1S A P O L E O N, dat hij beIeefd moest zijn jegens de Heeren, die verzochten, dat zijn
vader over hen wilde komen regeren.
Nu vervolgt de Hertogin : » Wanneer men een vijfjarige
Prins is, weet men niet veel meer van beleefdheid of bevalligheid, dan fabels of versjes of iets dergelijks op te zeg
begon hij dan ook dadelijk de fabel op te drea--gen.Eu
nen van de kikvorschen, die om eenen Koning vragen !"
Heeft het kind welligt in zijne onnoozelheid gedaan, wat
anderer geestigheid hem in den mond had gelegd ? Die onderstelling is te gewaagd, om haar.aan te nemen. Doch,
wat er van de zaak zijn moge, de fabel is door den tijd maar
al te zeer bewaarheid geworden.

DE EEER GROEN VAN PRINSTERER ALS GESCDIEDSCDRIJVER.

J

e Heer GROEN VAN PRIISSTERER schrijft in de voorrede
voor de onlangs uitgekomen tweede aflevering van zijn Handboek der Vaderlandsche Geschiedenis: p Aan deze aflevering
a is, bij de menigvuldigheid en het gewigt der gebeurtenissen,
niet geringe moeite besteed. Inzonderheid de tijden van
PLEICESTER en MAURITS hebben een nieuw en ernstig on. derzoek vereischt. Ik wensch daarbij de meest naauwgezette onpartijdigheid in acht genomen te hebben." Het
nieuw en ernstig onderzoek schijnt bijzonder gestrekt te hebben tot bevestiging van T R I G L A N D, wiens berigten meerendeels zijn overgenomen. En van de meest naauwgezette onpartijdigheid willen wij een klein proefje mededeelen. Het
derde artikel van de Remonstrantie, door de aanhangers
van ARMIRIUS ten jare 1610 aan de Staten van Holland ingeleverd, luidt woordelijk als volgt: » Dat de Mensehe 't
r salich-maeckende gheloove van hem selven niet en heeft;
» noch uyt cracht van sijnen vrijen wille, alsoo by in den
» stant der afwijckinghe en der sonden niet goats dat waer.Iijck goet is (gelijck insonderheyt is liet salichmacekend
SENGELW.

1842. so. 14.
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» gheloove) uyt ende van hem selven can deneken , willen
» ofte doen: Maer dat het van noode is, dat hy van Godt in
» Christo door sijnen heyligen Gheest werde herboren en ver 7
Anieut in verstant, affectie oft wille ende alle trachten,
»opdat hy het ware goet te recht moge verstaen, bedent» ken, willen ende volbrengen, naer 't woordt Christi Jo»hann. 15. 5: Sonder my en condt ghy niet doen." — Volens den Heer GRoz VAN PRINSTERER (t. a. pl. hl. 299) is
de summiere inhoud van dit artikel : » vrije wil of kracht
van den verdorven wil ten goede." — Voild comme il
écrit l'Histoire!

TOESTAND VAN HET VOLKSONDERWIJS EN VAN DE GODSDIENST KENNIS IN ENGELAND.

Foe verwaarloosd men de lagere volksklassen in Engeland,
wat school- en godsdienstonderwijs betreft, ook reeds mag
geacht hebben, het rapport, , nu laatstelijk aan het Parlement door deszelfs tot onderzoek dezer zaak benoemde Commissie gedaan, gaat schier alle geloof te boven. Vooral is
dat gedeelte van dit verslag verbazingwekkend en bedroe
tevens, hetwelk de antwoorden bevat, door kinderen-vend
en jonge lieden van acht tot zeventien jaren in het Prinsdom Wallis op de hun gedane vragen gegeven. » Ik ga op
de zondagsschool," zei een tienjarig knaapje, »maar van
JEZUS CHRISTUS heb ik nooit iets gehoord, en wat het Onze
Vader is weet ik niet." — »0 ja, wat God is weet ik,"
antwoordde een jongen van dertien jaren; » God was de
eerste mensch." — » Ik heb twaalf maanden lang op onze
dorpschool gegaan," gaf een veertienjarige knaap ten antwoord; »JEzus euaIsTus heeft mijgeschapen, en zoo, denk
ik, zal hij ook wel God geschapen hebben." — Een zeventienjarig meisje zeide: »Van JEzus CHRISTus heb ik
wel gehoord, maar wie en wat hij geweest is, heb ik niet
vernomen." — Een ander meisje, dertien jaren oud, gaf
ten antwoord: »Van JEZUS CRRISTus weet ik in het geheel niets, en ook begrijp ik niet regt, wat gij met God
meent; van ADAM heb ik hooren spreken, maar niets van
de Heilige Schrift; het woord Bijbel heb ik gehoord, maar
weet niet wat het beteekent; wat na den dood uit mij worden zal, wanneer ik ondeugend geweest ben, heeft niemand
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mij ooit gezegd." — Zulke antwoorden en nog bedroeven
vullen vele folio - bladzijden. — e Veroorloof mij u een-der
paar anecdoten te verhalen," zei de voor de Commissie geroepen Dr. EEICRFIEED, Predikant te Kensington, eendorp
zeer digt bij Londen : » In Cornwallis vroeg ik eenen kolengraver, of hij J E Z U S C II R I S T u s kende. Be man schudde
met het hoofd, en riep een' zijner kameraden, die iets
verder stond, toe: »Hoor eens, JAN, is er hier ook een
JEZUS CHRISTUS aan het werk?" — »Moet hij in de groef
of op den winkel werken," vroeg a A N. — Een andermaal
sprak ik niet een volwassen meisje, dat uit Londen kwam
en mij op eene wandeling ontmoette. Ik vroeg haar, wat
zij van JEzus CHRISTUS wist. »Eigenlijkniets," antwoordde
zij; »maar het moet een groot en schoon man geweest
zijn." — Aan den eenen kant eene heersehende kerk niet
overmatig rijke inkomsten, aan de andere een in deszelfs
opvoeding, in deszelfs zedelijke en godsdienstige beschavin g
op zoo verregaande wijs veronachtzaamd volk -- de gevolgen laten zich bevroeden ; doch ook een werkelijk bewijs
leveren getallen en daadzaken. (*)
(*) De Vertaler vraagt, van wege het belangrijke der
zaak, den Lezer geene verschooning voor deze naar profaniteit zweemende treurige mededeelingen.

STET VERZIJITDE BEDRIJF.

D

e eenige nog in leven zijnde zoon van den grooten Dichter seas LL ER is Koninklijke Opperhoutvester te Lorch, nabij
Stutgard. Het is een eerlijk, inneinend man, maar hij heeft
geen' druppel poëtisch bloed uit de dichtader zijns vaders
geërfd. Een vreemdeling, die de voorstelling van een aer
beste stukken van SCHILEER op het Hoftheater te Stutgard
bijwoonde, trof er in de koflijkamer een' man aan, wiens
rond en trouwhartig voorkomen hem zoo zeer innam, dat
hij terstond, zonder verdere aanleiding, met hem in gesprek
trad. Dit onderhoud werd door het schelletje afgebroken,
hetwelk de wederopening van liet scherm aankondigde. De
vreemdeling snelde heen, om geen tooneel van het stuk to
verzuimen, en keerde in het volgende tusschenbedrijf naar
de kofpi;liamer terug. De goede Znr•agqb, met wien hij tevoXx 2
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ren gepraat had, zat weder op dezelfde plaats aan het bufet
en was even vriendelijk als te voren. A Gij hebt dan uw
goede plekje weder kunnen krijgen ?" vroeg de vreemde
Eigenlijk niet," hernam behagelijk lagchende de an--ling.»
der, » want ik heb het in 't geheel niet verlaten." — » Wel
hoe is het mogelijk, in zoo uitmuntend een stuk, een bedrijf
te kunnen verzuimen !" riep de vreemde; a bevalt u dan de
wijs van voorstelling niet? Zijt gij misschien met het spel
van den Heer MORITZ, DÖRING, MAURER of van Mejuffer
STUBEN RA UCE ontevreden?" — » 0 neen; integendeel, ik
bewonder hen zeer, en nog daarenboven zijn zij allen te zamen mijne goede vrienden." — » Zoo mishaagt u veelligt
het stuk zelf ? Mogelijk zijt gij geen vereerder van den voor
Sc R I L LE R ?" —» Wat," hernam de Zwaab met
-treflijkn
drift; » ik geen vereerder van hem? Ik ben meer dan zijn
vereerder, Mijnheer — ik ben zijn zoon."

DE IIATIGIIEIDSPREDIKER.

Een Engelsche landkramer, die zich vooral in den handel
met rum en andere sterke dranken een aanmerkelijk vermogen verzameld had, leefde sedert als independent gentleman
op een aangenaam gelegen landgoed, en was een ijverig lid
van Matigheidsgenootschappen geworden. In deze laatste
hoedanigheid poogde hij alle drinkers uit de nabuurschap
te bekeeren, en predikte hun bij elke gelegenheid de meerdere voortreffelijkheid van de thee. »Buurman TON," zei
hij onder anderen tot een' zijner beste voormalige kalanten,
n als gij niet zoo veel rum en jenever gedronken hadt, dan
zoudt gij nu koets en paarden kunnen houden." — » Gij
bebt gelijk," antwoordde TOR, »en dan waart gij misschien
mijn koetsier geweest."

CIIINEESCII SPREEKWOORD.

D

e Chinezen hebben het volgende spreekwoord: » Wan,neer de sabe]s roestig maar de ploegkouters blinkend zijn,
»wanneer de kerkers ledig en de graanzolders vol liggen,
wanneer men slijt; ziet op de kerktrappen en er gras groeit
pop de gerigtsplaatsen, wanneer doctoren te voet gaan en
n vleeschhouwers te paard rijden, dan kan men zeggen, dat
n het goed gesteld is met den Staat." .— Uit deze zetregels
ziet men, dat er in het Rijk van liet Midden somtijds juist
genoeg geoordeeld wordt. Wierd dit spreekwoord er tot wezenlijkheid, dan verdiende China ook wel met de daad den
naam van het I.emelsehe Rijk.

M E N G E L W E R K.
VERTOOG, OVER HET ONTSTAAN, DE BEHANDELING EN
DE WERING DER ARMOEDE.

Door
M. H. DE GRAAFF EN F. W. WILCKE.

In onzen tijd van uiterlijke welvaart, maar van innerlijken achteruitgang, moet de armoede dagelijks grooterworden en van lieverlede, in eene meerdere of mindere mate,
toenemen. Hoe fraai het schijnschoon van eenen gewaanden voorspoed zich ook moge vertoonen, en hoe lang het
gebrek verbloemd moge worden, eindelijk toch verdwijnt
die bedriegelijke toestand, en het naakte spooksel des
ongeluks grimt ons aan. Wij dienen hetzelve te weren ,
en, hoe hevig deszelfs aanvallen ook mogen zijn, altijd
moedig te bestrijden. Laten wij onze armen, wanneer het
ongeluk ons treft, werkeloos langs het ligchaam nederhangen, en bukken wij onze hoofden met eenen versuften geest,
dan zal het ons geheel ten onder brengen en met deszelfs
ijzeren voetzool onzen gekromden nek breken ; doch wacht
men hetzelve vol moed af, spannen wij onze krachten zoo
veel mogelijk in om werkende te blijven , en houden wij
onze hoofden met eenen vasten wil en met eenen opgescherpten geest omhoog, dan bestaat er kans , om het ongeluk te overwinnen. De meeste menschen blijven , in de
dagen des tegenspoeds, gewoonlijk werkeloos, ofschodn zij
juist dan hunne krachten des te meer moesten bezigen.
Ieder onzer weet toch , dat het ongeluk tegenover het geluk'staat, en dat wij, naar het laatste zooveel mogelijk
strevende , ons door het eerste niet moeten laten verschrikken, want uit het ongeluk komt dikwerf het geluk en uit
het geluk vaak het ongeluk voort. Wij be lenken niet genoeg, dat al het aardsche zoo veranderlijk , zoo wisselYy
MENGELW. 1842. N0. 157.
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vallig is. De geschiedenis leert ons den ondergang van
geheele rijken , en is niets anders dan eene bestendige ver
wisseling der menschelijke lotgevallen en-kondigsterva
der menschelijke werken. Zoowel in het groote als in het
kleine bestaat opkomst, bloei en verval. De wereld kan
ons geen duurzaam geluk aanbieden; slechts aan gene zijde
des grafs wacht den brave een onverstoorbaar heil. Zoo
lang wij op acne aarde leven, waar niets bestendig is dan
de onbestendigheid alleen, dienen wij hare wisselvalligheden onderling onschadelijk te maken , in zoover de menschelijke raagt daartoe het vermogen bezit. De armoede,
eene der grootste bronnen van ellende, heeft voorzeker aan
welke haar moet trachten te lenigen.-sprakodiemgt,
der armoede maken echter de
onderscheidene
oorzaken
De
middelen tot derzelver verzachting of wering even verschillend; weshalve wij ons, om eenige geschikte oogpunten te
verkrijgen , tot deze drie hoofddeelen zullen bepalen: 10.
het ontstaan, 2°. de behandeling, 3°. de wering der
armoede.
Het ontstaan der armoede is Of aan eene beschikking
van hoogerltand of aan eigen toedoen toe te schrijven. Wij
zien menigmaal achtenswaardige familiën, door een enkel
ongelukkig toeval, vele jaren achtereen in welstand ver
eindelijk geheel tot behoeftigheid en armoede-minder,
geraken. Dingen, welke den mensch somtijds onbeduidend toeschijnen1,, kunnen tot gewigtige ongevallen aanleiding, geven. Waarom vloog b. v. de bliksemstraal niet in
den grond, maar deed, een weinig verder, have en goed
van vele dorpbewoners verbranden, die daardoor bede
werden? Waarom bezweek de dijk op eene plaats,-lars
waar de binnenstroomende wateren de , meeste verwoesting
konden aanrigten , zoodat landlieden en stedelingen van
hunne bezittingen beroofd werden en tot den bedelstaf ver
Waarom hangt er van eenige gelukkige oogen--vieln?
blikken zooveel af, en waarom moesten dezelve ongebruikt
voorbijgaan? Waarom kwam juist het ongeluk, terwijl het
geluk te verwaten. was ? Al deze vragen kunnen niet
door ons beantwoord worden, dewijl de wegen der Voor-
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zienigheid voor ons, kortzigtige stervelingen, onnaspeurlijk
zijn, hoe gaarne wij ook de oplossing dier schijnbare tegenstrijdigheden zouden willen weten. Ijver, geschikt
ervarenheid in ons beroep ; baten dikwerf niets-heidn
tegen de slagen van het onverbiddelijke lot. De voorzigtige kan even goed vallen als de onvoorzigtige. Bij den
eersten schijnt het ons vreemd en onbegrijpelijk toe, even
als bij den laatsten zeer natuurlijk. Vaak gebeurt het, dat
een braaf en werkzaam man, niettegenstaande al zijne vlijt
en zijne veelvuldige bemoeijingen ten goede, tot armoede
vervalt, terwijl een luije dwaas, na cene reeks van gewaagde ondernemingen, tat welstand geraakt. Dergelijke
gebeurtenissen behooren tot den weg der Voorzienigheid ,
in wier beschikkingen wij, met gelatenheid, geloovig moeten berusten , vermits hare wegen niet onze wegen zijn ,
en de goddelijke inzigten meestal met de menschelijke strijden. Het is den sterveling niet gegeven , alle ongelukkige
gebeurtenissen af te weren. Hier wordt de vader van een
talrijk huisgezin, door een' val, voor zijne werkzaamheden
ongeschikt gemaakt; daar ligt eene moeder op het ziekbed
krachteloos neder, hetgeen het huishoudelijk bestier en de
verzorging der kinderen grootelijks verwart ; ginds valt
eene handelsonderneming, waarvan men voor zich en de
zijnen de beste gevolgen mogt verwachten, geheel ten nadeele uit; elders wordt men door zijne vijanden belaagd of
door zijne zoogenaamde vrienden bedrogen. En hoe vele
onvoorziene oorzaken meer zijn er niet, waardoor men van
den gelukkigsten in den rampspoedigsten toestand geraakt
en jammeren ineogst, waar men meende genoegens te zullen smaken.
Slechts eenige oorzaken van armoede hebben wij hier
opgenoemd,. en dan no wel de zoodanige, welke voor
komen ; doch hoe oneindig groot-namelijkvhogrd
is bovendien het aantal derzulke, die door eigen schuld
gewrocht zijn. Verkeerde hartstogten, kwade gewoonten,
schadelijke misbruiken, ongebondene zeden brengen ar
oede te weeg. De lediggang, die wortel van alle kwaad,-ni
is echter de schadelijkste van alle. Zij strekt niet alleen
Yy 2
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ten verderve van ieder individu, maar ook ten verderve
der gansche maatschappij. Wat nut kan een lediglooper
den Staat verschaffen, jegens welken hij zoo vele burgerlijke pligten verzuimt. Wat voordeel brengt hij der dage
welke dc naleving van onder--lijkschezamnvgto,
scheidene aangelegenheden van ieder in het bijzonder vordert. Hij smaakt Beene genoegens, waar nijvere menschen
zich, na afloop van hun dagwerk, vermaken, want hij
kent het genot der rust niet, na eenen wèl volbragten arbeid. Eén vrolijke dag wordt bij hem door vele langwijlige dagen opgevolgd. De gezondheid van ziel en lig
regelmatig werken versterkt wórdt, gaat-cham,dieor
bij hem in koortsachtige aandoeningen , in melancholie of
in verzwakking over. Eene ongeregelde levenswijze schijnt
hem de eenigste verkwikking te geven , en allerlei onbetamelijke lusten zijn het gevolg van dien heilloozen waan.
De verwaarloozing van alle levenspligten; de langzame ver
geweten; de vooruitgang in het kwade;-siokngvahet
het- verlies van het tijdelijk vermogen; slechte praktijken
tot herstel van dat verlies; in één woord, een-dief, een
roover, ja , een moordenaar kan ligt uit den lediglooper
voortkomen.
De ledigheid is de moeder van het zedebederf en van de
meeste dwaasheden en misstappen in het burgerlijke leven.
Uit haar ontspruiten schaamteloosheid, roekeloosheid, en
verwoesting van de tijdelijke welvaart. Zij ondermijnt
braafheid, trouw, de meeste zedelijke verbindtenissen, industrie, spaarzaamheid, om kort te gaan, zij vernietigt ten
laatste alle maatschappelijke en huiselijke deugden, en leidt
den mensch tot onverschilligheid, Godverzaking, en tot
de snoodste boosheden. Zij doet den vader ,zijne vaderzorgen vergeten; de moeder, niet alleen hare huiselijke,
maar ook hare moederlijke pligten verwaarloozen; den jon
zijne ouderliefde verzaken; de maagd hare eer ver -gelin
Aanvankelijk schijnt zij zoo onbeduidend, dat men-liezn.
geenszins denkt, door haar zoo diep te kunnen vallen.
Doch gelijk alles in de schepping eene trapsgewijze neiging
tot ontwikkeling heeft, zoo is die wet der natuur zelfs in
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de kwade daden der menschen zigtbaar. Eerst onttrekt een
zoodanig mensch zich nu en dan aan den arbeid, hetgeen
telkens vaker gebeurt. De ledige tijd moet aangevuld worden, doch tot werken heeft men geen' lust, derhalve zoekt
men uitspanningen , welke de huiselijke uitgaven verdubbelen. De onaangename stemming wegens dit te kort denkt
men bij spel en dans te verdrijven, dus gaat men tot nieuwe
verteringen over, zwelgt gedurende geheele nachten, ver
één oogenblik het loon eener geheele week , en-speltin
laat vrouw en kinderen aan het gebrek ten prooi. Einde
alles doorgebragt, de goede naam verloren, de werk -lijks
geborsten, de weg tot eenige geldelijke verdiensten-ader
gesloten, en de scherpe honger doet zich in hem en rondom hem gevoelen. Hij gaat tot bedrog, list, dieverij, en
menigmaal tot moord over, en de luijaard sterft in armoede, ellende en schande.
De verarming, door eigen schuld ontstaan , komt grootendeels uit ledigheid voort. Het is de sterkste verzoeking, wanneer iemand aan de willekeur zijner gedachten
overgelaten blijft. Het eene denkbeeld leidt tot het andere ,
en één voldane lust wekt de begeerte naar meerder genot
op. Het is echter ongelukkig, dat een redelijk wezen zoo
diep kan zinken; doch wij allen weten, welk eene magt
de hartstogten op ons uitoefenen , en hoe zwak wij in het
goede zijn. Ieder onzer heeft zijne gebreken in eene grootere of kleinere hoeveelheid. Dit voert ons van zelf tot de
billijke gevolgtrekking (en hiermede gaan wij tot het 2de
deel over: de behandeling der armoede), dat wij de fouten
onzer evenmenschen met medelijden, verschooning en zachtheid moeten zoeken weg te nemen, en de schuldigen op
geene onbetamelijke wijze moeten verstooten. Wie weet,
waartoe wij zelven zouden vervallen, indien wij in hunnen
toestand verkeerd hadden; en wie durft beweren, dat bij
nimmer in eenen dergelijken toestand zal geraken. Een
kwaad bescheid leidt tot niets goeds noch verandert het
ongeluk; maar eene deelnemende vermaning vindt overal
ingang, en schenkt troost en hulp. Als mensch rust de
heilige verpligting op ons, om onze natuurgenooten, welke
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nooddruftig zijn , te ondersteunen. Wanneer wij zien , dat
het lot, onder het bestuur eener alwijze Voorzienigheid,
armoede en rijkdom, als het ware blindelings, uitdeelt,
dan moeten de gegoeden niet achterwege blijven, iets van
hunnen overvloed aan den arme af te staan. Wat God ons
gegeven heeft, kan Hij ons ook weder ontnemen, en hoe
gaarne zouden wij dan insgelijks den bijstand onzer mede
ontvangen. Het is een teeken van ongevoclig--mensch
heid , wanneer wij slechts voor ons zelven leven, zonder
ons om het lot van anderen te bekreunen. Het is wreed ,
dén arme , die door eigen schuld ongelukkig werd, zijn
ongeluk te verwijten en hem met minachting af te wijzen.
Men weet niet, hoe diep men daardoor zijnen evenmensch
grieft. Men bedenkt niet, dat God den arme reeds genoeg straft, door hem aan de genade van weêr en wind,
van honger en allerlei smarten prijs te geven. Men gevoelt
niet , hoe zwaar de last van het zelfverwijt zijn afgetobd
ligchaam drukt; hoe vreeselijk de herinnering aan vroegere
welvaart zijn hart en zijne nieren verknaagt, en hoe ver
zijne vorige vrienden en kennissen om-nedrhtis,
eene aalmoes te moeten vragen. Het zou liefdeloos, hard,
ja, onmenschelijk zijn, den ongelukkige bittere verwijtingen, in plaats van hulp, te geven. Menig arme is daardoor tot wanhoop vervallen en verkortte zijn ellendig leven
door eenen zelfmoord. Neen! laat ons de armoede nimmer beschimpen, want geene menschelijke wijsheid bewaart ons voor dezelve, maar wel de goedheid Gods. Met
eene innige dankbaarheid, met cone waarachtige menschlievendheid , met eene Christelijke zelfvoldoening moeten
wij de behoeftigen, al zijn zij ook door eigen schuld tot
armoede vervallen, ondersteunen en troosten. Dit zal helpen en verbeteren, terwijl cone liefdelooze behandeling
slechts verbittert en tot boosheid aanleiding geeft.
Hetgeen gij wilt dat de menschen is zullen doen , doe
hun ook alzoo, predikte de Verlosser van het menschdom.
Indien wij de regten der menschheid hoofdzakelijk naar
onze eigene noodwendigheden afmeten, en de onontbeerlijkste dingen dezes levens als voor onze natuur volstrekt
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gevorderde behoeften beschouwen -- dan zullen wij tot het
billijke besluit komen, dat deze regten in geenen deele
gekrenkt mogen worden, maar, als wetten van individueel en algemeen geluk, heilig zijn. Wij moeten onze
verarmde medebroeders niet voor verworpene schepselen
houden, maar voor menschen, die dezelfde aanspraak op
levensonderhoud hebben als wij. Hun aanwezen , hunne
natuur en hun naam van mensch geeft den zoodanigen het
regt, om voedsel, klceding en huisvesting van den Staat
en van deszelfs vermogende inwoners te verlangen , en wij
kunnen het hun niet weigeren volgens de grondregelen der
natuur en volgens de leer van onzen Verlosser. Deze toch
zegt: Gij zult uwe naasten liefhebben als uzelven (*); en
op eene andere plaats: God heeft den blijmoedigen gever lief. (t)
Het is een onzer voornaamste pligten, de armen bij te
staan. Niet alleen die soort van armen, welke ik zoo
even opgenoemd heb , maar ook ten opzigte van anderen ,
die eene grootere aanspraak op onze menschlievendheid
hebben. Gebrekkige menschen, welke door misgeboorte
of door bijzondere toevallen van het behoorlijk gebruik
hunner ledematen verstoken zijn, verdienen voornamelijk
onze ondersteuning, dewijl zij, reeds ongelukkig door
hunne wanschapenheid of door pijnlijke gebreken, boven
liefdadigheid hunner medemenschen moeten-dienva
afhangen, welk gevoel van afhankelijkheid, werkeloosheid
en mismaaktheid hen menigmaal sterker grieft, dan menigeen denkt. Bejaarden, die gedurende hun werkzaam
leven niet genoeg konden winnen om hunnen ouderdom
van nooddruft te vrijwaren, en nu, te krachteloos om iets
te verdienen, aan den rand des grafs staan, op hunnen
moeitevollen levensweg met kalmte terugziende, doch neêrgedrukt door den last der jaren en door de vrees, dat zij
eindelijk, in hunne grijsheid, het pijnlijk gebrek zullen
leeren kennen — dezulken zijn onze hulp overwaardig.

O

MATZE.

XXII: 39.

(1) 2 Corinth. IX: 7.
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Arme , verlatene of ouderlooze kinderen zijn niet minder
voorwerpen van medelijden en verdienen onzen bijstand en
dien van den Staat. Door eene goede opvoeding kunnen
zij eenmaal het land hunner inwoning tot voordeel ver
terwijl zij , aan hun lot overgelaten, dikwerf-strekn,
zich zelven en anderen ongelukkig maken en den huis
toestand der maatschappij benadeelen. Om-houdelijkn
kort te gaan , alle soorten van armoede verdienen onze ondersteuning. Wij zijn geene goede Staatsburgers, wij zijn
geene ware Christenen, wij gedragen ons niet als redelijke
wezens, indien wij de armen verstooten, en hen niet overeenkomstig de wetten der natuur en die der zaligmakende
leer behandelen.
Indien het een onzer eerste pligten is, menschlievendheid jegens onze behoeftige evenmenschen uit te oefenen,
zoo, moet men echter niet onverschillig zijn omtrent de
middelen, welke men daartoe bezigt. De wering der armoede, hetgeen tot de derde verdeeling behoort, kan op
onderscheidene wijzen betracht worden. Wanneer wij
slechts aalmoezen geven aan allen, die er ons om vragen,
zonder omtrent hunne personen genoegzaam ingelicht te
zijn, dan zal onze mededeelzaamheid dikwerf eerder eene
schadelijke dan nuttige strekking verkrijgen. Landloopers,
vagebonden, luijaards, gewaande armen en allerlei gespuis wordt daardoor in deszelfs verderfelijke praktijken gestijfd, en de zaden van het kwaad rijkelijk vermenigvuldigd.
Er worden immers, door sommigen, geene slechte middelen ontzien, ten einde het medelijden der menschen op te
wekken. Afzigtelijke kwalen, ongelukkige ziekten, beklagenswaardige gebreken bootst men na. De grootste bedriegers winnen vaak het meeste, terwijl de wezenlijke
armen, welke zich met dergelijke snoodheden niet ophouden , onmeêdoogend worden afgewezen. Dit is het hardste
lot voor hem, die, te midden zijner armoede, een eerlijk
hart bezit. Velen zullen zelfs , door den hoogen nood gedrongen , tot deze verfoeijelijke maatregelen de toevlugt
nemen , om voor zich en de hunnen ten minste eenig bestaan te vinden. De policie verbiedt wel het bedelen langs
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den publieken weg , doch zij kan hetzelve in groote steden
nimmer geheel uitroeijen, en er schijnen nog altijd menschen te zijn, welke onbedachtzaam aalmoezen geven. Men
vermoedt niet, hoe veel kwaads zoodanige giften stichten.
Luiheid, bedriegerij , slechte gewoonten en zeden kweekt
men daardoor aan. De bedelaars van beroep leiden , dusdoende, hunne kinderen meer en meer in het bedelen op,
maken ze met allerlei eerlooze kunstgrepen bekend, en de
jeugd blijft verstoken van eenig nuttig handwerk, waarmede zij anders, in het vervolg, zich zelve en den
Staat, op eene eerlijke wijze, van dienst had kunnen
zijn. Het geld, aan deze deugnieten gegeven, verschaft
hun de noodwendigste levensbehoeften niet, neen! het
wordt voor drank en spel verbrast. In plaats van zegen ,
rust er vloek op. Men lacht over de onnoozelheid der
weldoeners, beroemt zich op het gepleegde bedrog, bespot
de werkzame lieden, en beschimpt de wezenlijk gebrekkige armoede. Wanneer de kinderen daarenboven Beene
voldoende som te huis brengen , dan slaat men deze ver
schepsels, welke menigmaal, uit benaauwdheid-warlosde
voor straf, beginnen te stelen. Om hen een gepast en
winstgevend ambacht te laten leeren, daaraan denken zulke
ouders niet, want vlijt en arbeidzaamheid schuwen zij. Mor
gescheurde kleederen en liederlijkheid zijn hun aan--sighed,
genamer, dan alles wat een betamelijk voorkomen geeft,
daar men voor het laatste ijverig moet werken , terwijl het
eerste de liverei der luiheid is.
De onbedachtzaam gegevene aalmoezen stichten het grootste onheil in eene ordelijke maatschappij ; zij weren de
armoede niet, maar vergrooten dezelve, en scheppen eene
reeks van ondeugden, die de gewaande nooddruft, tot opwekking van het mededoogen , te baat neemt. Ik misprijs
geenszins de gift, aan een wezenlijk gebrekkig mensch uitgereikt, neen, want de meêwarige menschlievendheid
voorziet dan in de behoefte van eenen ongelukkige; doch
ik misprijs de gift , aan ieder' lediglooper overhandigd , al
draagt hij ook de sporen van een ongeregeld leven op zijn
gelaat. Men kan de barmhartigheid beter aanwenden ,
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wanneer men de aalmoezen tot een bepaald doel geeft, en
daartoe gezamentlijk bijdraagt, gelijkerwijs de geschiedenis
van vroegere dagen ons reeds heilzame voorbeelden weet
aan te toonen. Immers bij de Israëlieten, bij de Grieken
en bij de Romeinen bestonden openlijke inrigtingen tot
verpleging der armen en weezen. De Israëlieten stonden ,
om de drie jaren, tienden van hunne goederen af; gaven
op feestdagen, bijzonder te Pinkster; lieten, in den oogsttijd , de vruchten op de hoeken van de akkers 'staan ; hielden eene naschudding der boomen en eene nalezing der
wijnbergen, en gaven de, op het veld vergetene, garven
aan de armen, gelijk wij uit het boek van Ruth zien. In
iedere Synagoge was bovendien eene armenbus, waaruit
de nooddruftigen wekelijks giften ontvingen.
Bij de Grieken werden de behoeftigen en alle noodlijdende
personen, in weeshuizen, vondelingshuizeu , armhuizen en
hospitalen verzorgd. De kinderen , voor welke de ouders
geen genoegzaam onderhoud hadden, werden aan de zorg
van den stedelijken raad opgedragen, die dezelve opvoedde, en ze tot knechten gebruikte (*). Ook de Romeinen
muntten in de verpleging der armen uit. Niet alleen voor
binnenlandsche, maar ook voor buitenlandsche armen bestonden er te Rome gestichten , welke door de rijkste Romeinen bekostigd werden. Bij hcoge feesten en andere
gelegenheden werden de behoeftigen volop met spijs en
drank onthaald (-t-). In den Circus strooide men geld of
iets anders onder hen uit, terwijl het vleesch der gedoode
dieren hun te beurt viel. Overigens kan men uit de
schrandere opmerkingen der Ouden over het schadelijke
der vele armen, over de noodzakelijkheid van derzelver
verzorging, en over de regten van noodlijdende personen,
genoegzaam opmaken , dat de Heidensche volken toen reeds
met eene prijzenswaardige zorgvuldigheid het lot der armen
zochten te verzachten. De Mozaïsche instelling: » Wanneer
der onder u een arme sal zijn, één uyt uwe broederen ,
in Republ. graec.
de Strenis, 2 § 18.

(*)

EMIIIus,

(t)

LIPENIDS
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in cene uwer poorte, in uw lant, dat de Heere uwe Godt
u geven sal; so sult gij uw herte niet verstijven, noch
uwe haut toesluijten voor uwen broeder, die arm is: macr
gij sult hem uwe hant mildelick opdoen: ende gij sult hem
rijekelick leenen, genoegh voor sijn gebreck, dat hem
ontbreeckt (*) ," deze instelling schijnen de Heidensche volken tot grondregel aangenomen te hebben in de behandeling der armoede, en is door cHRIsTus in het Nieuwe
Testament insgelijks vastgesteld. De Zaligmaker beveelt
ons overal de menschlievendheid op het nadrukkelijkst aan.
Overal predikt Hij de verzorging der armen en de liefde
jegens onze naasten. Zijne Apostelen, mannen, die bij
ondervinding wisten wat armoede was, beijverden zich, om
deze milde leerwijze van hunnen grooten Meester bij hunne
aanhangers te vestigen. De wonderen, door hen verrigt,
waren meest allen blijken van menschlievendheid , en ver
genezene tot Gene groote weldaad. De edelste-streknd
denkbeelden en daden ontsproten daarenboven vaak uit de
behartiging van het lot der noodlijdenden en kermerkten
den waren Christen.
Gelijkerwijs de Oudheid, door de genoemde Mozaïsche
instelling, tot verpleging der armoede aangespoord werd,
even zoo gaf dit beginsel, bij de Christenen, aanleiding
tot de oprigting van kerken, kloosters, scholen, wees -,
arm- en gasthuizen. Onze voorouders , nooit karig waar
het zulke vrome inrigtingcn gold , hebben door deze gestichten de schoonste gedenkteekenen hunner menschlievendheid nagelaten, en de heerlijkste voorbeelden , overwaardig door ons nagevolgd te worden. Wij blijven dan
ook niet ten achteren, getuige de veelvuldige pogingen ter
leniging en wering der armoede. Het schijnt echter, dat
overbevolking, dure tijden, zware belastingen, geringere'
verdiensten, de lagere volksklassen geheel ter neder druk
middelbare standen beginnen te ondermijnen,-kend
zoodat de armoede, indien zij onder ons niet in tijds, door
heilzame middelen, gestuit wordt, een algemeen karakter

(*)

Deut. XV: 7, 8, enz.
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dreigt aan te nemen. Maar welke middelen kunnen hiertoe het gevoegelijkst gebezigd worden?
In de eerste plaats verdienen de armgestichten onze aandacht. De koloniën Frederiksoord, IVilhelmina's -oord en
Willemsoord, noch de gestichten te Veenhuizen, Wateren
en Ommerschans zullen wij hier aanhalen, daar derzelver
nuttige inrigtingen te algemeen bekend zijn, dan dat een
afzonderlijk betoog noodig zou wezen ; alleen de provinciale
armhuizen worden door ons bedoeld. Men moet de armhuizen, in het algemeen, niet uitsluitend als verplegingsgestichten beschouwen , maar ook als eigenlijke werkhuizen ,
waar de nooddruftige en werkelooze, wanneer hij gebrek
aan voedsel lijdt, arbeid en onderhoud verkrijgen kan.
Het zijn dienvolgens toevlugtsoorden, waar zoo wel die
armen verzorging vinden, welke kunnen werken, als de
zoodanigen, die door ouderdom, gebreken, ziekte en
zwakte daarin verhinderd worden. Eigenlijke bedelaars
moet men in zulke gestichten niet opnemen, want dezen
vorderen een strenger toezigt en zijn geschikter voor onze
koloniën.
De inrigting der armhuizen moet in een politiek, moreel,
physiek en oeconomisch verband staan. Opzigtens de po
zorg, dat de bewoners dezer huizen on--litekdragmn
derscheidene werkzaamheden verrigten , waardoor kleeding, voedsel en onkosten voor het gebouw bestreden worden, hetgeen den Staat tevens tot voordeel verstrekt. Opzigtens de moraliteit, dat al ons doen en laten de zedelijke
verbetering der menschen beoge , hun verstand verlichte ,
hetwelk de drijfveer hunner daden zij en tot eene gemeenschappelijke betrachting der deugd aanspore, uit besef van
hare hooge waarde. Opzigtens de physiek, dat de taak,
den arme opgelegd, niet al te zwaar zij , maar ieder naar
zijne krachten te werk gesteld worde. Niet alle menschen
bezitten toch dezelfde ligchaamssterkte. Indien men van
den zwakke even zoo veel eischt als van den sterke, dan
wordt de last, dien men op de schouders van den eerste
laadt, te zwaar en ontaardt in eene verfoeijelijke onder
wijze verdeeling der werkzaamheden is-druking.Ee
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wenschelijk, noodzakelijk en regtvaardig, zoo men wil dat
ieder zijne taak naar behooren zal vervullen. Opzigtens de
oeconomie , dat het gansche gesticht naar de regels eener
strenge spaarzaamheid ingerigt en bestuurd worde. Men
late niets verloren gaan , want eene wijze huishoudkunde
kenmerkt zich alleen door oeconomie. Wij bedoelen hiermede een juist gebruik der aanwezige middelen, dewijl de
oeconomie daardoor niet tot onthouding, en bij gevolg tot
verval, leidt , maar alle deelen doet zamenwerken tot vorming van een schoon geheel. Wanneer de armhuizen aldus ingerigt zijn, zullen zij den bewoners en den Staat
heil aanbrengen.
Niet alleen in de steden, maar ook ten platte lande, is
de oprigting dezer gestichten aanprijzenswaardig. Wij weten immers , dat een groot aantal bedelaars, zoogenaamde
nachtbidders -, de boeren dagelijks lastig vallen met hunne
ontijdige bezoeken. Zij leven van aalmoezen en van kleine
dieverijen, welke de bestolene, uit gewoonte, over het
hoofd ziet. Het is voor den boerenstand, op den duur,
onaangenaam, de vruchten zijner vlijt met zulke landloopers te deelen. Het luije voorbeeld dezer bedelaars
drukt den geest der industrie neder, en heeft menig boe
verleid, insgelijks te gaan ronddolen ; eene-renahid
gemakkelijker kostwinning dan de zware landarbeid. De
policie, ten platte lande, minder streng en ondoelmatiger
ingerigt dan de stedelijke , moet meer waken , dat dergelijke luijaards opgenomen en in de armhuizen der gemeen
geplaatst worden. Voor de bedelaars zelve en-tebsurn
voor de maatschappij is het nuttiger,, dat deze lieden werken, dan bedelende rondzwerven. De armen hebben echter tegen deze gestichten een ingeworteld vooroordeel, want
zij beschouwen ze in het algemeen als plaatsen, waar men
met smart datgene geniet, wat natuur en leven eischen.
Hoe. menschlievend het doel en de behandeling ook zij ,
dergelijke huizen blijven voor de behoeftigen immer eene
gevangenis. Door den ligten arbeid en den voedzamen
kost worden zij moedwillig en vinden zich in hunne daden
te zeer beperkt, terwijl zij onder het stuitend gevoel van
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teregtwijzing gebukt gaan. Anderen, die zich over hun
lot beklagen , stemmen volmondig met deze onwilligen in ,
en betoonen weérstrevigheid en onvoldaanheid, waar men
onderwerping en dankbetuiging verwacht had. Dit voor
ontspruit voornamelijk uit de ligtheid der gemeen-ordel
werkzaamheden. De mechanische arbeid, ge--schapelijk
lijk garen spinnen , veeren schiften of plukken , wol kammen enz. , waarbij geene noemenswaardige beweging der
ledematen noch gebruik der krachten noodig is --- verdikt
het bloed, maakt het ligchaam traag en den geest ver
Bij een levendig temperament ontwikkelen zich-drietg.
bovendien Gene menigte van schadelijke ontwerpen, welke
de ontvangene weldaden doen vergeten, of ze uit een ver
oogpunt doen beschouwen. Het verkeerde der moed-kerd
gezegden of daden wordt den zoodanige wel onder-wilge
het oog gebragt, doch deze goede raadgevingen beschouwt
hij als erge berispingen, waaraan hij zich uit dwang moet
onderwerpen. Alle gevoel van erkentelijkheid verdwijnt
van lieverlede, en met hetzelve de hoop op eene zedelijke
verbetering. Het kwaad, dat zoo spoedig ingang vindt,
breidt zich gemakkelijk onder onbeschaafde menschen uit.
De onbezorgdheid voor het onderhoud geeft tot allerlei wensehen, schadelijke denkbeelden en loszinnigheid aanleiding, vooral, wanneer geest en ligchaam weinig te ver
hebben. Traagheid ontstaat door het langdurige-rigten.
zitten, en onbeschaamdheid verspreidt zich onder oenen
niet genoeg werkenden volkshoop. De ouden van dagen
worden meestal met het eeirste euvel besmet, en zijn daar
verdrietig; de jongeren vervallen tot het laatste,-enbov
en gevoelen hunne ongebruikte krachten allengskens ver.zwakken.
Wil men een politiek, moreel, physiek en oecono uísch
voordeel van de armgestichten trekken, dan breide men
den kring der werkzaamheden uit, en trieze eenen zwaar
arbeid, die ligchaam en geest bezig houdt. Daartoe-dern
zou men het bereiden van tabak, het raspen. van verfhout , het- maken van allerlei houtwaren , benevens vele
andere voor tijd en plaats geschikte bezigheden , kunnen
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invoeren, terwijl het spinnen van vlas en het weven van
wol als bijzaken moesten beschouwd worden.
Het eerste artikel wordt zoo algemeen gebruikt, dat men
immer van een' goeden aftrek verzekerd kan zijn. Het
spinnen, snijden en verpakken van dit product geeft eene
gezonde beweging aan het ligchaam en vergt oplettendheid
aan den geest. Deze arbeid is derhalve nuttig en voordeelig.
Alleen bij het spinnen worden er vijf menschen aan ééne
bank, vereischt, in diervoege, dat de zwakste tot het omdraaijen van den molen, een ander tot het leggen der bladeren, een derde tot het poppen maken, een vierde tot
het pakmaken, en de vijfde met het handijzer tot spinnen
gebezigd wordt. De luijaard kan dan ook niet ledig blijven
zitten , want hij zou daardoor zijne medearbeiders in hunne
bezigheden verhinderen. Het snijden en verpakken vor
tevens eene behoorlijke oplettendheid, terwijl men-dert
zijne krachten daarbij moet inspannen , en , na gedanen
arbeid, naar rust verlangt, hetgeen eery physiek en moreel
nut aanbrengt. Overigens is het eene gezonde bezigheid,
dewijl de inademing der fijne tabakdeeltjes het taaije slijm
oplost, het iigcisaam zuivert, en vele innerlijke ongemakken verhoedt.
Het raspen van verfhout eischt Beene mindere inspanning van krachten, dan de behandeling van den tabak.
Gewoonlijk in. geheele stukken verzonden wordende, zou
het voor de koopers welligt gemakkelijker wezen, wanneer
zij, dit hout buiten 's huis konden doen raspen , waarvoor
zij zich nu werklieden afzonderlijk moeten. aanschafen. Het
was echter beter, dat zij zulks in de armhuizen lieten verrigten, en daartoe het gewigt der stukken opgaven, hetwelk door het bestuur dier gestichten geboekt behoorde te
worden, om, vervolgens tot de bewerking over te gaan,
die naar een behoorlijk vastgestelden prijs voor het raspen
van hard en: week verf hout zou dienen te geschieden. Het
fernambuk moest natuurlijk meer kosten dan het geelhont.
Na de bewerking kon het geraspte den eigenaars weder
toegewogen en het daarvoor verschuldigde aan. het armbestuur betaald worden.
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Het maken van allerlei houtwaren is zeker almede eene
aanbevelenswaardige bezigheid. Aanzienlijk is het gebruik
van dergelijke waren in de dagelijksche zamenleving. Nappen , tobben, vaten , schoppen, klompen enz. ziet men
overal. Verreweg het grootste gedeelte dezer goederen
wordt van buiten ingevoerd door behoeftige Duitschers,
welke daardoor winsten genieten, waarvan onze lagere
volksklasse verstoken blijft, uit gebrek aan de noodige gelegenheid tot uitoefening van Benen dergelijken arbeid.
Het vlasspinnen en wolweven zou voornamelijk tot eigen
gebruik kunnen strekken of ook ter verzending naar onze
overzeesche bezittingen, indien men zulks voordeelig achtte.
Wanneer men in het laatste geval nog overhield, kon
men het verwerkte als een fabrikaat , b. v. als doek , baai
of lijnwaad naar onze naburen uitvoeren, naar gelang de
gelegenheid en de tijdsomstandigheden dien uitvoer begunstigden. Het spreekt van zelf, dat dit spinnen en weven
slechts eene bezigheid voor de zwakken is, of ook door de
sterkeren gedaan kan worden, wanneer de vooraf genoemde
werkzaamheden somtijds eene onverwachte stremming mogten ondervinden. In dat geval kon men, buiten het spinnen
en weven, sigaren rollen, zeven, schuijers en vegers, uit
paardehaar en zwijnsborstels, maken, stroo-, biezen- en
rietwaren vervaardigen, vischnetten breijen enz., hetgeen
den handeldrijvenden burger geene noemenswaardige schade
zoude toebrengen, ten minste niet die schade, welke hem
door sommige aanzienlijken toegebragt wordt, die werkhuizen doen oprigten, ten einde de afgewerkte goederen,
beneden den fabrijksprijs, onderling te verloten, welke
domme streken, in navolging van den Engelsehen adel, in
sommige Nederlandsche steden worden uitgevoerd.
Het tabaksbereiden, het verfhout raspen, en het maken
van allerlei houtwaren zoude niet alleen een financieel
voordeel opleveren , maar ook voor den ligchamelijken en
geestelijken welstand van den nooddruftige heilzaam zijn.
De armhuizen behoefden dan geen' onderstand van 's landswege, gelijk thans meermaals geschiedt, maar konden uit
eigene middelen bestaan. Het waren dan geene huizen,
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waar men alleen verpleegde, maar waar men ook werkte.
De armen waren niet dood voor de maatschappij, neen,
zij namen zoodoende een levend aandeel in de bedrijvigheid
der dagelijksche zamenleving. Het stuitende denkbeeld van
het verlies der vrijheid werd daardoor getemperd, en de
levenslust, die bij den behoeftige in eenen kwijnenden
toestand verkeert, opgewekt. Het gevoel van afhankelijkheid werd grootendeels weggenomen , want het gegeven
onderhoud zou meer uit eigene verdiensten ontspruiten. De
nijverheid werd aangewakkerd, de armoede, door de armhuizen zelve, wijselijk bestreden, de noodlijdenden wezenlij k geholpen , de welvaart des lands bevorderd , en de ingezetenen , op eene gemakkelijke wijze , van eenen drukkenden Iast ontheven. In 't kort, de armgestichten zouden
een politiek, moreel, physiek en oeconomisch nut aan
huizen van ledigheid, van verveling.-breng,
geen noodzakelijk kwaad zijn, maar voorbeelden van vlijt,
opgeruimdheid, en van eene doelmatige menschlievendheid.
Heeft ieder burger belang bij de welvaart van zijn vaderland, en moet hij het zijne daartoe bijdragen, dan is
het ten minste de dure pligt eener regering, welke door
het volk alleen tot instandhouding van al het goede gekozen wordt, krachtdadig tot het algemeene welzijn mede te
werken. Indien sommige maatregelen , welke het bestuur
eertijds tot heil van den staat heeft ingevoerd, naderhand
eene schadelijke strekking verkrijgen, gelijk wij bij onder
bespeuren, dan moet hetzelve de, in der tijd -vindg ,
genomene besluiten zoeken te wijzigen en te verbeteren.
Men handelt niet onvoorzigtig noch onverstandig, wanneer
men eene vroegere wet later herziet; neen, ieder begrijpt,
dat de tijden veranderen, en wij met hen. Hetgeen voorheen misschien eene goede strekking gehad heeft, kan
thans louter nadeel voortbrengen , en dit nadeel moet men
wegnemen. Naar ons inzien is dit vooral toepasselijk op
de toelating van allerlei vreemdelingen , van welke ons
land overstroomd is , hetgeen men in de hooge , middel
lagere volksklasse kan opmerken. Voornamelijk-baren
in de twee laatste klassen is deze indringing van vreemdeZz
MENGELw. l842. No. 15.
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lingen ten duidelijkste zigtbaar, waartoe het aangrenzende
Duitschland verreweg het grootste gedeelte levert. . Wij
zeggen niet te veel, wanneer wij de uitdrukking bezigen,
dat de Duitschers ons land als het land der belofte beschouwen, waar zij altijd voor broodsgebrek beveiligd
zijn. Niet bekend, zoo als land- en stadgenooten elkander
kennen, kunnen zij, in den beginne, zonder opspraak,
oeconomischer leven, meer vleijen en kruipen, en zich
minder voordoen, dan de inwoners zelven. Tegen eene
kleinere belasting, dan de ingezetenen betalen, kunnen zij
iets beginnen , en , door de sobere levenswijze (*) , ge
voortzetten. Niet alleen in de stad hunner in--makelij
woning onderkruipen zij onze burgerij , maar het geheele
platte land wordt door hen ingenomen en afgeloopen. Stedelingen en dorpbewoners schaden zij in de uitoefening
van hunne kostwinning, vermits dezen , hooger belast zijnde, en, welstaanshalve meer moetende verteren , niet met
hen kunnen wedijveren. Onze hoofdstad 4msterdam levert
het sprekendste bewijs op, hoe verbazend groot het aantal
buitenlanders is, hetwelk de inboorlingen verdringt. Allerlei handwerken en handelsvakken zien wij door vreemdelingen waarnemen, terwijl de Nederlanders meer en
meer op den achtergrond geschoven worden. De zucht
van het vreemde boven het eigene te schatten komt dezen
indringers zeer te stade. Zij weten van onze, in dat opzigt
al te liberale , wetten , en van de Nederlandsche toegenegenheid voor buitenlapders , voordeelig partij te trekken. In het bogin vleijend en kruipend, worden zij naderhand norsch en heerschzuchtig, naarmate het fortuin
hen meer of minder begunstigt. Tot eenen zekeren trap
van welvaart opgeklommen, verlaten zij doorgaans het
land, waar het kapitaal gewonnen is, om het verkregene
op hunne geboorteplaats en grand seigneur te verteren.
Arm binnen onze grenzen gekomen, trekken zij er wel(*) Vaak wonen drie of vier huisgezinnen in een Keulsch
schip te zamen, waardoor zij de belasting. van woningen
ontduiken, welke onze lagere volksklasse moet betalen.
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gesteld weêr over heen. De Staat geniet derhalve geen
het minste voordeel van dergelijke moderne volksverhuizers , want de kleine belasting, gedurende eenige jaren
betaald, kan hier niet in aanmerking komen. Het nadeel, door eene dusdanige handelwijze den lande toegebragt, overtreft verre de zoogenaamde voordeelige opbrengsten. Vele burgers zijn door 'hen uit hunne kostwinning verdrongen, tot,armoede vetvallen, en ten laste
van den Staat gekomen. Dit verlies zou mogelijk door hun
voortdurend verblijf hier te lande en door het doelen in de
lasten onzer armgestichten eenige vergoeding vinden, doch,
gelijk ik zoo even .gezegd heb, zij trekken weder over de
grenzen , zoodra zij genoeg bezitten, om als renteniers te
leven. Hun gebo«teland geniet de winst, en wij krijgen
eenige nieuwe armen voor hen in de plaats.
Zoo gaat liet niet alleen met den middelstand, maar
zelfs tot de lagere volksklasse is deze kanker doorgedrongen. De houtvlotten van den Rin voeren onophoudelijk
eene menigte oeverbewoners van die rivier met allerlei
waren naar ons toe. Aardewerk, houtwaren , mandewerk,
tapijtgoederen, linnens , bronwateren , vervalschte eau de
Cologne, en ik weet niet wat al meer, wordt grootendeels
binne»gesmokkeld , en onder den prijs verkocht, welken
de inwoners , die 's lands regten betaald hebben , moeten
vragen. Wat de Staat van hunne geringe patentgelden
trekt, verliest hij door den sluikhandel, ongeacht het groote
nadeel, hetwelk deze zwendelaars aan den kleinhandel
toebrengen, aan den bloei der inlandsche pottebakkerijen,
tapijtfabrijken, linnenweverijen, en aan de vervaardigers
van houtwaren, mandenwerk enz. Deze invoer berooft
vele lieden van werk en van een voldoend bestaan, welke
lieden anders, door hunnen arbeid , voor zichzelven en
voor de hunnen hadden kunnen zorgen, doch nu ten laste
van de armgestichten en van den Staat komen. Ook strekken deze schadelijke zwendelaars den boerenstand tot last ,
daar zij , bij het afloopen van het platte land, gewoonlijk
op kosten van de boeren teren, die hen, door allerlei
giften , als het ware onderhouden. De dorpsarmen gevoeZz 2
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len meestal de nadeelige gevolgen van de bedelarijen dier
vreemdelingen en worden van ondersteuningen beroofd ,
welke hun anders ten deel waren gevallen.
Het al te liberale beginsel nopens de toelating der vreemdelingen hier te lande, en de gelijke toekenning van regten
als de ingezetenen, moet noodzakelijk gewijzigd worden,
ten wille` van den bloei des lands en van de welvaart van
deszelfs inwoners. De wet op de bedelarij , die dikwerf
een klein patent tot dekking harer ongeoorloofde daden
neemt, dient men in het algemeen strenger toe te passen ,
dan tot nog toe het geval is geweest. In de dorpsherbergen moesten de gedrukte ordonnantiën, wegens de rondzwervende bedelaars, aan den munt hangen, en de herbergiers toezien, dat armoedige personen, welke op kosten
van het aanwezig gezelschap zoeken te teren , bij "den
schout of bij den veldwachter aangegeven werden , al hebben dezulken ook eenig patent voor hunne quasi negotie
bij zich. Eene kleine belooning moet, des verkiezende,
aan den aanbrenger uitbetaald worden, en de gemeente,
waartoe zij behooren, dient de onkosten voor het vervoer'
van bedelaars naar de naastbijgelegene bewaarplaats te vergoeden, indien het gesticht zulks vordert. De. gegoede
ingezetenen zouden, bij verbeuring van boete ten voordeelè
van den aanbrenger, insgelijks verpligt zijn, de bedelaars
behoorlijk aan te geven. Verder moesten de ouders, die
hunne kinderen in het bedelen opleiden, gestraft worden,
gelijk in het algemeen aan alle landloopers op straffe verboden behoorde te worden, aalmoezen te vragen, maar zij
integendeel gelast zich bij het bestuur aan te dienen om
werk te erlangen, of anders, als het vreemdelingen waren,
naar hun land, op kosten hunner regering, teruggezonden
worden.
Strengere wetten ten opzigte van de vestiging der vreemdelingen hier te lande, en een beter toezigt op de bestaande
verordeningen wegens de bedelarij, zouden de armoede meer
en meer verminderen. De huishoudelijke bepalingen dienden ook meer met de algemeene ordonnantiën overeen te
stemmen , om deze laatste, in vele opzigten , niet krachte-
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loos te maken door onderscheidene tegenstrijdige wijzigingen. Het is immers genoeg bekend, dat velen zich niet
ontzien, zelfs de Godsdienst tot een voorwerp van speculatie te maken. Onder het groot aantal ledematen, dat
door de veelvuldige katechizeermeesters aangebragt wordt,
bevinden er zich velen , welke het lidmaatschap van, c n R r sTus kerk alleen om den wille van het diakonieonderhoud
aannemen. Hun onchristelijk gedrag, hun eigenaardig
gezegde: »ik heb mij om den trek laten aannemen," bewijzen hunne slechte bedoelingen ten duidelijkste. Voor
den arbeid en voor de tucht onzer koloniën vreezende,
laten zij zich van de armbesturen gedeeltelijk onderhouden,
en zoeken zich het overige door bedelarij en andere ongeoorloofde maatregelen te verschaffen. Zij offeren het liefst
aan de luiheid en berooven de bejaarde of de gebrekkige
behoeftigen van ruimere giften, vermits het groot aantal
bedeelden de uitkeering verkleint. Hun voorbeeld strekt
bovendien aan hunne lotgenooten ten verderve, want het
slechte vindt spoedig overal ingang, vooral onder eene klasse
van menschen, die minder met de maatschappelijke belangen en met de materiële verpligtingen bekend zijn. De
katechizeermeesters moesten meer toezien, welk slag van
menschen door hen werd aangebragt, hetgeen tevens de
pligt der Predikanten en der Ouderlingen is, die zoo menigmaal machinaal handelen, opdat bij ieder kwartaal de
noodige oogst van ledematen niet ontbreke, of wel om elkander te believen. Het armbestuur moest tevens omzigtiger te weit gaan in de bedeeling en in het toevoorzigt op
de armen. Het onderhoud kon men uitreiken onder de
verbinding, dat men hetzelve terugontving, indien de begiftigde naderhand tot terugbetaling in staat mogt wezen.
Daardoor zou de nijvere arme eenige voldoening erlangen
voor zijne vlijt, en zich boven den lediglooper verheven
gevoelen, dien men naar onze koloniën moest zenden, of
zijn aandeel, gedurende eenigen tijd, verminderen of terughouden, tot dat hij zich verbeterde en zijn handwerk
behoorlijk behartigde, waaromtrent bij zijnen meester inlichtingen konden gewonnen worden.
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De dagelijksche vermeerdering van allerlei soort van
bier-, wijn- en speelhuizen moest almede van regeringswege te keer worden gegaan , door de houders van dergelij ke kroegen zoo zwaar mogelijk te belasten. Deze plaatsen der ontucht, der brasserij en der dronkenschap, zijn
de afgronden, waarin de zuur verdiende penningen van
menigen handwerksman verzinken, en die de welvaart van
ontelbare huisgezinnen verslinden. Deze herbergen , oor
voor vreemdelingen ingerigt, welke geene-spronkelij
vrouw, kinderen noch woning hadden, en daar, in hunne
ledige uren, met andere buitenlanders vergaderden, -deze herbergen vermeerderen dagelijks, tot schade en schande van eene ordelijke maatschappij. Men moest slechts
een zeker getal dulden, welke niet langer dan tot 10 ure
tapperij hielden, of anders boetvallig waren. De maatregel
van den stedelijken raad te Lubeck dient hier vooral vermelding. Dezelve overwoog: de dronkenschap, sedert
Benige jaren, schrikbarende voortgangen gemaakt hebbende
onder de arbeidende volksklasse hier ter plaatse — iets;
hetwelk bovenal aan den verminderden handel en scheepvaart en den lediggang van duizenden behoort te worden
toegeschreven — zoo heeft de Senaat van Lubeck een
besluit uitgevaardigd, inhoudende: 1 0 . Dat de, bij kroeghouders, wijnverkoopers en distillateurs gemaakte schulden
wegens geestrijke dranken, in hunne lokalen gebruikt zijnde, voortaan zullen worden beschouwd als tot de speel
te behooren , welke als onwettig, bij de wet,-schulden
zijn aangenomen, en waaromtrent de regtbanken geene
aanklagt kunnen gedoogen. 2°. Dat het aan de bovengenoemde personen verboden wordt, sterke dranken aan
beschonkenen te tappen, op straffe van, voor altoos, de
bevoegdheid te verliezen, gezegde dranken, in 't klein,
te mogen verkoopen. 3°. Het staat aan een ieder vrij , die
op zondag gedurende de Godsdienstoefening , of op welken
feestdag ook , in cene kroeg of herberg drank gebruikt,
zonder betaling heen te gaan.
De dansscholen, waar vrouwen en mannen te zamen
komen, moesten wekelijks gesloten zijn en slechts des zon.
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dags avonds, na kerktijd , tot 10 ure duren, onder verbod van sluiting voor eenige weken bij eene langere opening. De nachthuizen, insgelijks in een zeker getal toegelaten, moesten in de afgelegenste wijken eener stad geplaatst en zwart geverfd worden, opdat ieder dezelve van
de nevensstaande woningen der eerzame burgers konde
onderscheiden. Muzijk zij er geoorloofd, doch Beene
geestrijke dranken , ten einde de zinnelijke begeerten zoo
veel mogelijk te verflaauwen, dewijl het Latijnsche spreekwoord te regt zegt: Sine Cerere et Baccho friget Venus.
Het ergste kwaad en de grootste armoede ontspruiten uit
het veelvuldig bezoek van de genoemde huizen. Drank,
spel en wellust, die hoofdondeugden des menschdoms,
verspreiden zich, uit deze holen des ongeluks, onder het
volk. Luiheid, verkwisting, diefstal, liederlijkheid, in
één woord, alle verderfelijke hartstogten woelen daar ondereen en deelen zich aan de ongelukkige bezoekers mede.
Armoede, wanhoop en moord is het treurig uiteinde van
den roekelooze, die daar zijne voeten zet, en daar alles
verbrast en verspeelt.
Eene regering, die haar eigen welzijn en dat des volks
beoogt, stelt aan de vermeerdering dier huizen perk en
paal en zorgt, dat dit, zoo het schijnt noodzakelijk, kwaad
aanmerkelijk gewijzigd worde. De aanzienlijken en de
burgers, welke dienstboden houden , zijn ook als Christenen verpligt , hunne onderhoorigen voor het kwade te
waarschuwen, en hen van het bezoeken dier plaatsen van
ongebondenheid af te schrikken. En dat op de ouders
eene natuurlijke en zedelijke verpligting rust, om hunne
kinderen het goede te leeren en van het kwade af te houden, zulks zullen wij niet behoeven te betoogen, want
het regtgeaarde ouderhart gevoelt de waarde en de noodzakelijkheid dezer waarschuwing veel levendiger, dan wij
immer met woorden kunnen afschilderen.
,

(Het vervolg en slot hierna.)
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DE KATHOLIEK EN DE KEREBODE. (*)

1n laatstgenoemde Tijdschrift, N°. 41 van dezen jaargang,
bi. 162, lees ik: »Een der vormen, waarin de anti-Christe.lijke (!) onwaarheid zich vertoond heeft, is het zoogenaam=de Rationalismus, dat is, de denkwijze, volgens welke het
natuurlijke menschenverstand, of liever, iemands bijzondere meening, tot scheidsrigter der waarheid verheven
wordt. Deze dwaling is het eerst verschenen en onderdrukt
s geworden in het Arianismus ..... en eindelijk is zij in onze
dagen rijp geworden in het Straussiaansch niltilismus...."
De Katholiek, Julij 1842, bl. 6 enz. zegt: =Men weet,
dat de zoogenaamde Hervorming van de XVI eeuw, in den
,grond, niets anders was, dan een openbare opstand tegen
ade katholieke leerende kerk ..... om voortaan, in het stuk
wvan Godsdienst, geen anderen regel te volgen of voor verbindend te houden, dan alleen de uitspraak der individuele
n rede. Men riep, wel is waar, dat de Bijbel die eenige ge» loofsregel was, maar hield te gelijker tijd ook staande, dat
.de verklaring van die doode letter aan elkeen zonder onderscheid toekwam..... Om te kunnen bepalen, zeide
s L U T H E R , of een boek onder Gods ingeving geschreven is of
s niet, moet men acht geven op den inhoud des boeks," enz.
Ziedaar de beschuldiging, in het eerste geschrift tegen
eene partij uitgebragt, van de vroegste tijden af, onder
verschillenden naam en vorm, in de kerk bestaande, door
het laatste bepaaldelijk tegen het Protestantismus gekeerd! —
Zoo het ons voorkomt, met schijn van grond. Wij althans
gelooven niet, dat het Arianismus zijnen grond geheel of
voornamelijk had in den afkeer van een moeijelijk te bevatten leerstuk, maar wel degelijk in Bijbelsche, schriftuurlijke gronden, die er inderdaad vele hoogstschijnbare gevonden worden; zoodat wij ons de taal van E R A s u U s tegen een'
jongeling, die met smaad van iemand als een Ariaan sprak,
zeer wel kunnen voorstellen: » Oordeel zoo hard niet; vele
en groote mannen hebben dat gevoelen voorgestaan, en ik
voor mij verblijde mij hartelijk, dat de kerk voor ons in
deze moeijelijke zaak beslist heeft."
Met de Hervormers daarentegen is het eenigermate zoo
(*) Dit stukje hier plaatsende, kom ik wel wat later;
doch het betreft een principe, en principes verouderen niet. —
De Schrjjver.
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gelegen, als de Schrijver zegt. Er bestond tot hiertoe geene
andere kerk, dan de Katholieke. Zij werd geacht in het
uitsluitend bezit der kennis, der waarheid, des Christendoms
te zijn. Op haar gezag, als hare leer, nam men het eene en
het andere, ook de heilige boeken des Bijbels aan. En haar
verlatende, naar haar niet meer hoorende, moest men natuurlijk zelve met eigene oogen onderzoeken, wat waarheid
was, wat men van het tot hiertoe geloofde behouden kon of
niet, en wat men daarvoor moest in de plaats stellen. Zoo
wel het onderzoek van de Canon, (wat al en wat niet tot
den Bijbel behoort) als de eigene, best mogelijke verklaring
van het voor echt en Goddelijk erkende, waren dus nood
dit anders, dan redelijker - wijze,-zakelij.Enhom
door het gebruik van zijn verstand kon doen, begrijp ik niet.
Of LUTH ER wèl deed met enkel op den inhoud le letten om de
canoniciteit te bepalen, is eene andere vraag. Wij houden
hem niet voor onfeilbaar. Maar zonder rationalismus in den
ruimeren zin, gebruik der rede, als toetssteen van waar of
valsch , van Goddelijk of menschelijk, was de zaak niet mogelijk.
Het Roomsche kan ik mij, des noods, zonder gebruik des
verstands denken. De Heiland hebbe het den Apostelen gezegd; deze den Bisschoppen; die zeggen het den Priesters,
en zij weêr aan de Lecken. En er ga bij al dat overgieten niets verloren, noch, bij alle uitbreiding zelfs, door
vermenging met vreemde, menschelijke bestanddeelen, niet
het minste te loor. God •zelf zorge daarvoor. Maar bij
het Protestantismus is dit onmogelijk. De Bijbel moet onderzocht en verklaard, elk leerstuk aan het geheel, aan den
zamenhang der geopenbaarde waarheden, zoo wel als aan
die uitspraken van verstand en hart getoetst worden, welke
wij niet kunnen verzaken, zonder op te houden denkende
en zedelijke wezens te zijn. Doch, of dit aan het laatste
tot mindere eer verstrekt, laat ik gaarne anderen beoordeelen. Wat mij betreft, al moest ik erkennen, dat de
leer van STRAUSS een der gevolgen van de llervorming was ;
gelijk zij, onder zoo vele schoone en goede, verscheidene
onrijpe en schadelijke vruchten droeg; nooit zou ik mij beklagen tot hen te behooren, die dagelijks de Schriften onderzoeken, of deze dingen alzoo zijn; die het woord van
PAULUS aannemen: »Als tot verstandigen spreek ik; gijlieden oordeelt hetgeen ik zegge ;" omdat wij hem gelooven, wanneer hij zegt: »Ik spreek woorden van waarheid
en van gezond verstand."
.
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Er wordt intusschen, als ik het zeggen mag, met dat
woord Rationalismus een jammerlijk spel gedreven. Eerst
leerde Duitschland ons Neologen kennen. Dat waren menschen, die in geene openbaring, in geene wonderen geloofden, maar de rede als het eenige middel erkenden, om tot
hoogere kennis te geraken. Thans spreekt men van Rationalisten, en geschiedde dit in denzelfden zin, van uitsluitenden voorstand der rede, wij zouden er niets tegen heb
Maar dit is het geval niet; er is, wie ziet het-ben.
niet, waarschijnlijk door toedoen eener nieuwlings opgekomene partij, een andere en valsche draai aan die beteekenis gegeven, waarmede zij eene ruimte heeft verkregen,
dat er elke wat meer rigide letterknecht zijnen wat meer
liberalen medebelijder onder kan heflappen : b. v. de Luthersehe voorstander der consubstantiatie den Hervormden tegenstander van dit gevoelen, en, gelijk wij uit het bedoelde
stukje zien, de voorstander der Athanasiaansche Drieëenheid
eiken daarover wat anders denkenden, de leerling uit de
Hengstenbergsche school alle onze, in het voetspoor van
G a o T i u s tredende Theologanten.
Doch, wij vinden in het stuk van den Kerkbode eene
definitie. n Het Rationalismus," staat er, » is die denkwijze,
n volgens welke bet natuurlijke menschenverstand, of liever
D iemands bijzondere meening, tot scheidsrigter der waarheid
» verheven wordt." En de Katholiek spreekt in denzelfden
zin van » de individuele rede."
Hierop hebben wij twee aanmerkingen. Vooreerst twijfelen wij, of de geleerden in Duitschland, die voor hun Ra
uitkomen, deze bepaling zouden toelaten. Het-tionalsmu
rijk van het gezond verstand, uit den tijd van SALZMAN
en anderen, heeft lang uitgediend. Sedert KANT onderscheidt men tussehen verstand en rede, of althans tusschen
gewoon menschenverstand en wetenschappelijke kennis. En
zij vooral, die ik dadelijk zal noemen, de eenige liberale
partij, die wij in Holland kennen, de voorstanders van het
gezag der rede in de Godsdienst, in zeker oud boek Raisonnable I3iblianen genoemd, kunnen bezwaarlijk een ander
dan het laatstgenoemde bedoelen. Het gezond verstand is
geenszins verwerpelijk ; het was toereikend, om de ver
kerk in de XVIde eeuw op te merken en de-basteringd
behoefte aan een beter onderwijs te scherpen ; maar het
had de voorlichting der wetenschap noodig, om dien beteren weg te vinden, en de Protestantsche kerk heeft zoo
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goed als de Katholieke eenen leeraarsstand, die, niet met
bloot gezag, maar zoo veel mogelijk door overtuiging, de
kudde der aanbidderen leidt.
Dan, om, zoo het schijnt, het opgegeven denkbeeld nog
belagehelijker te doen voorkomen, wordt er bijgevoegd: elks
bijzondere meeping, volgens den Katholiek: de individuele
rede. Het is waar, ieder werkt met zijn eigen hoofd. Het
is mijn verstand, mijn gevoel, min geweten, die mij van
de waarheid en Goddelijkheid des Christendoms overtuigen,
die mij mijnen pligt, mijne verwachting, God, onsterfelijk beid en zoo veel meer, in de Natuur en in den Bijbel doen
kennen en erkennen. Zij zijn het oog, waarmede ik zie,
hoe vele verpligting ik aan God en menschen ook hebbe voor
het licht door hen ontstoken. 11laar, bestaan er dan geene
algemeene regels voor waarheid en geregtigheid ? Is het
onzin en willekeur, wanneer men van de rede, en dus ook
van redelijk, betaineljk, van algemeen menscheïijk gevoel
en humaniteit spreekt ? Heeft elk eene Wiskunde, eene
Redeneerkunde, eene Zedekunde op zijne eigene hand?
Heeft de weldadige Schepper, die door menige natuurdrift
zoo liefderijk voor de dieren waakte, ons geenen enkelen
leidsman op het pad des levens medegegeven ?
Ja, zegt men misschien, voor het zinnelijke, aardsche
leven is door de zinnen en het verstand gezorgd. En hoe
diep ook gevallen, er blijft eenig schemerlicht in den mensch
over, doch dat hem zonder hoogere Nulpe veeleer tot dwaling, bijgeloof en allerlei gruwel, dan tot kennis en deugd
voert. Ik zou hierop veel kunnen aanmerken. Ik zou kunnen vragen: Zijn die gruwelen van dwaling en bijgeloof
doorgaans vruchten van hetgeen wij het gezond verstand of
de rede noemen ? Worden ze op haren naam bedreven en
in stand gehouden? Of rusten ze op de heersch- en baatzucht van weinigen, op Priesterbedrog en voorgewende
Openbaring 2 En zoo men te Athene naar den redeneren den SOCRATES gehoord had, zouden de zeden en het geluk
der burgeren daarbij verloren hebben?
Maar noch ARIUS, noch,PELaeius, noch soczNus (namen, die eigenlijk tot de geschiedenis behooren, daar de
denkwijze dezer mannen in haar geheel wel nergens meer
bestaat, noch bij de vordering van wijsgeerte en uitlegkunde onder geleerden bestaan kan) verwierpen eene hoogere hulp. Zij erkenden den Bijbel; zij grondden elk zijn
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gevoelen, op hunne wijze, daarop, en zochten, wat hun onaannemelijk voorkwam, door verklaring uit den weg te ruimen.
Wij behoeven het toch niet te zeggen, die Bijbel, hoe helder
en verstaanbaar ook op duizend plaatsen, hoe toereikend,
naar ons oordeel, om den mensch liet eene noodige met zekerheid te leeren, is niet overal even klaar, verspreidt niet
dadelijk over ieder voorwerp van mensehelijk onderzoek een
bepaald licht, noch maakt het gemakkelijk ook de diepten
Gods te peilen. Is het wonder, dat men in sommige hooge
en diepe zaken verschilde, dat de een meer hier, de ander
meer daarop hechtte, en, naar zijne geaardheid en vorming,
of de letter drukte, of met het redelijk begrip te rade ging,
of zeker warm gevoel en opgewekte verbeelding voorname
volgde? Dikwijls lag wel de waarheid in het midden,-lijk
en had men dezelve, in vrede en bescheidenheid, ligt gevonden, terwijl men er nu veelal allen even ver van ver
raakte. En hier moeten wij den Schrijver in den-wijder
Kerkbode regt doen : hij wil de dwaling niet niet geweld
onderdrukt, hij wil ze slechts derwijze benaauwd hebben,
dat zij zich in hare eigene strikken meer en meer verwart,
om eindelijk in alle hare naaktheid en verwerpelijkheid aan
den dag te komen, volgens de spreuk: al loopt de leugen
nog zoo snel, de waarheid achterhaalt ze wel. Wij danken
hem voor deze verstandige rekkelijkheid, die men bij onze
Duitsche naburen niet altijd meer vindt.
Rationalismus brengt derhalve, ook naar de meening
van onzen Schrijver, geene verwerping eener Goddelijke
openbaring mede. Wij kunnen die aannemen, in den vollen
zin voor bovennatuurlijk en wonderdadig erkennen, en ons
evenwel aan de voorzeide zonde schuldig maken. Wanneer
wij de Rede boven de Openbaring stellen, denk ik; dat is,
wanneer wij het beter willen weten dan God. Maar, wie
zal dat doen of deed het ooit? Wie is er, die overtuigd is,
dat God gesproken heeft, en die anders zou willen spreken?
Maar wat Bij gesproken hebbe, welke de meening des geestes, de ware zin en bedoeling zij, daarop komt het aan.
En hier zeker zal de Rede (ik bedoel het geheele menschelijke ken- en gevoelvermogen) toch wel eene gewigtige stem
moeten hebben. Het woord zal niet alleen met het woord
moeten overeenkomen; maar hetgeen wij er vinden, zal ook
iets bevattelijks, iets moeten zijn, dat in den schakel onzer
begrippen kan opgenomen worden. Men heeft gesproken van
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het verstand onder het geloof gevangen te geven. Ik ben
daartoe gereed, indien het gevorderde zoodanig is, dat ik
ten minste in het algemeen weet, wat ik er bij denken
moet; dat het iets, dat het een voorwerp van geloof is, en
daarenboven duidelijk genoeg in den Bijbel is uitgedrukt.
Zoo geloof ik b. v. aan Gods voorwetenschap, omdat ik ze
in den Bijbel geleerd en bewezen zie, schoon ik het hoe
dier kennis, ten aanzien der vrije daden van den mensch,
volstrekt niet begrijp. Zoo geloof ik, dat de wraak ongeoorloofd is, schoon de natuur dezelve overal schijnt te leeren. Maar, zoo ik zeide, dat het symbolism Athanasianum
mij eene wezenlijke voorstelling, een waarachtig voorwerp
des geloofs gaf, ik zou onwaarheid spreken. Hier blijf ik
dus vragen en, krijg ik geen duidelijk antwoord, berusten.
W?j kennen ten deele. lk bid u., hoe kan ik anders handelen , zoo ik Protestantsch wil blijven ? Bidden om meerder licht, o ja; maar ora et labora is het woord, en hoe
kan ik anders werken, dan door onderzoek, door viii tiff
gebruik mijner gaven, als een echt en vlijtig leerling der
Hoogste Wijsheid ?
Om kort te gaan, ik acht het bedoelde gebruik des
woords Rationalismus een allerschadelijkst misbruik. Ik
acht, dat de bewuste plaats in een, anders niet onverdienstelijk stuk, in den Kerkbode niet behoorde voor te komen.
.Het is onmogelijk, dat al de leden der Redactie hun zegel
daaraan hechten. Dat echter wordt voorondersteld. Be keus
derzelven uit verschillende Protestantsche gezindten scheen
een waarborg, dat het blad zuiver Protestantsche oppositie
tegen het Katholicismus of Romanismus zoude zijn. Dat zoo
iets bestaan kan, dat er inderdaad, in weerwil van alle
verschil, eene Protestantsche Kerk bestaat, is zeker. Be
H. Schrift is haar grondslag en haar regel; de H. Schrift en
niets dan de H. Schrift, schoon die zeker verstaan moet
worden, en dus tot redelijke en zedelijke schepselen spreken, om van nut te kunnen zijn. En zoo al niet de Godheid zelve, in hare Openbaring, de leeraar, de verkondiger
van het Evangelie zegt en moet ze-gen: Als tot verstandigen
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DE ➢MODDERWELLEN OP JAVA.

D

en Ilden Mei 1842 werd ik, in gezelschap reizende van
den Heer Lvsius, adsistent bij de zijdecultuur, in de gele
gesteld, een der zeldzaamste natuurtooneelen van-genhid
naderbij te beschouwen, namelijk: de modderwellen van
Koewoe-Bledoek (ontploffing, (londer, enz.) Koewoe. De
welwillendheid van den Heer VAN DER P o E L , adsistent- resident van de afdeeling Grobogan, verleende ons daartoe
postrijtuig; terwijl de Heer Controleur der cultures REUT
van Prowodadi ons op den togt wel wilde vergezellen. Deze
wellen zijn gelegen in het district Koewoe, afdeeling Grohogan, residentie Samarang, 17 palen verder dan Prowodadi, en 592 paal (bijkans 20 uren gaans) ten zuidoosten
van Samarang. De weg derwaarts Ioopt geheel door vlakke
rijstvelden, en mag onder de beste en gemakkelijkste van
Java worden gerekend. In de nabijheid van het moeras
stroomt eene rivier onder den naam van Kali loessie. Ik
reken, dat dit punt zich niet hooger dan 200 voeten boven
de oppervlakte der zee zal verheffen; terwijl er geene bergen in den omtrek nabij liggen; het minst verwijderd is
het lage gebergte van Patti, ten noorden; overigens ziet
men uren ver niets dan de vruchtbaarste rijstvelden; hoewel op weinigen afstand van de wellen de grond schraler
schijnt te worden. — In de nabijheid gekomen van het
punt, waaromtrent onze nieuwsgierigheid zoozeer was gaande
gemaakt, vernamen wij eenen doffen slag, als die van een
zeer ver kanonschot, en zagen boven den grond witte rookwolken zweven. Het moeras berekende ik op eene lengte
van ruim 10 minuten gaans en eene breedte van 5 minuten :
deszelfs rigting loopt van het noordwesten naar het zuidoosten. Het is eene vlakte, die geheel uit zwart slijk bestaat,
slechts aan de kanten begangbaar; de plantengroei heeft er
geheel opgehouden. Ik vernam, dat in den droogen moesson de grond witter en zeer gespleten is. Eene vreemdsoortige verschijning grijpt op dit slijkveld plaats: op vele punten, (ja, men heeft er wel eens 1200 geteld) borrelt het
slijk bij tusschenpoozen naar boven, spat met geweld uiteen,
en laat eene dikke witte rookwolk ontsnappen, die, laag bij
den grond zwevende, zich spoedig in den dampkring ver
midden bevindt zich de grootste wel, die ik-spreidt.Inh
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wel op 30 voeten in omtrek schat; meermalen wierp dezelve
eene slijkblaas op van meer dan manshoogte; ja, somtijds
zag ik de geheele plek zich in groote golven bewegen, die,
onder loslating van zwaren rook, de slijkbrokken meer dan
20 voeten in de lucht en in de rondte verspreidden : het
meeste ploft echter in de wel neder, om zich een oogenblik
daarna weêr te doen opheffen. Eene dito groote wel bespeurden wij noordelijker; de overige zijn van minder aan belang, en niet altoos op dezelfde plaatsen. Deze ontplof
gaan van een geluid vergezeld, dat door het Javaan -finge
woord bledoek bijzonder goed verzinnelijkt wordt. Ge--sche
heele stilstand is er nimmer in dit moeras; de langste tusschenpoozing der groote wel was 25 tellens. Jammer, dat
men de wellen niet kan naderen, omdat men overal gevaar
loopt in den grond te zakken. In het midden is het moeras
geheel ontoegankelijk; ik zoude anders gaarne de temperatuur van het slijk en den aard van den rook onderzocht hebben, die nu door den wind geheel van ons werd afgedreven.
Wij zagen evenwel eene menigte Javanen dezen poel met
de uiterste voorzigtigheid en bedaardheid doorkruipen ; als
't ware de amphibiën van dit verraderlijk oord. Zij scheppen namelijk het water, dat zich uit het opgeworpen slijk
verzamelt, bijeen, waartoe hunne kennis van de plaats hun
alleen de stoutheid geven kan. Dit water is zeer zout, en
levert aan de inlandsche bevolking jaarlijks 2000 pikols (elk
van 125 pond) zeer bruikbaar en smakelijk zout op. Het
moeras is omringd van hutten, waar de Javanen dit water
in gespleten bamboezen van zelf laten uitdampen. Ik heb
iets van het slijk, het zout, enz. aan Benen onzer vader
scheikundigen toegezonden, die, zoo ik hoop, des--landsche
zelfs bestanddeelen nader zal bekend maken. Zoude hier
eene onderaardsche scheikundige werking bestaan, waardoor
dit zout gevormd wordt, en waarbij zich die damp, welligt
koolstofzuurgaz, ontwikkelt, dat, te zamen geperst, aanleiding geeft tot die modderexplosiën ? — lk vernam, dat op
eenigen afstand een meertje ligt, dat ook gedurig modder
doet opwellen; terwijl in het Deniaksche, misschien echter
op 25 palen afstands van hier, zich een dor stuk grond moet
bevinden, waar eene groote hoeveelheid ontvlambaar gaz
steeds van onder de aarde zich ontwikkelt : deze plaats hoop
ik later te bezoeken; doch voor beden keerden wij zeer voldaan terug van een natuurverschijnsel, dat in deze vulcani-
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sehe gewesten tot de zonderlingste en treffendste behoort.
Het is ons de reis dubbel waardig geweest.
Sarnarang, 13 llei, 1842.

J. MIINNICII.

NB. De Javanen hebben, even als omtrent andere zaken,
die de bewondering gaande maken, ook omtrent dit hun bij
geloof. De welvoegelijkheid verbiedt mij, hunne histo--zonder
rie hiervan in haar geheel te verhalen; doch het komt hierop
neder, dat eene groote slang zich in deze wellen gestort
heeft, met oogmerk om aldaar eenen weg te zoeken naar
Java's zuiderzee, waar zich haar vader, zekere R A DI N (Inlandsch hoofd) bevindt. — Mijn bediende onthaalt mij van
tijd tot tijd op wonderlijke geschiedenissen van groote slangen
en duivels (setans) , die — hij zelf gezien heeft.

TOOYEELEN UIT DEN BRAND VAN MOSKOU EN DEN OVERTOGT
OVER DE BERESINA.

(Vervolg van bl. 704.)

D

e heer CLEUENS DE TrNTIGNI, ordonnansofficier van den
Keizer en neef van C A U L I N C O U R T, stelde zijn rijtuig enzijne
bedienden ter mijne beschikking. Het eerste was een stevige
reiswagen; ik had mijn pelswerk gered, en zoo was ik zoo
goed verzorgd, als men het bij zulk eene gelegenheid zijn
kon. Daar iedereen zich gereed maakte om de stad te ver
spoedde ook ik mij, om dezen heer op de bepaalde-laten,
plaats te vinden. Wat ik kon medenemen, was reeds vooruit gezonden; het overige liet ik in den steek. Ik moest
door de voorstad Taaerkoy, die geheel verlaten was, daar de
troepen zich naar de tegenovergestelde zijde wendden; ik
had dien weg ingeslagen, om het gedrang op de brug te
vermijden. 1'Iet eene soort van huivering beschouwde ik
deze stad, waar ik overal slechts op puinhoopen stiet, toen
plotseling eene menigte honden op mij aanvloog, om mij te
verscheuren. De honden houden in de Russische huizen de
wacht en blijven des nachts op de stoepen. Zij zijn zoo gevaarlijk, dat zelfs de moedigste mannen niet zonder stok
uitgaan. Zoo men altijd maatregelen van voorzigtigheid
moet gebruiken, men kan begrijpen, hoe gevaarlijk het
moest zijn, ze te ontmoeten, nu zij geen voedsel hadden.
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Toen de honden mij aanvielen, schrikte ik zoo, dat ik
bijna op den grond nederstortte. Ik behield intusschen zoo
veel tegenwoordigheid van geest, dat ik buiten hun gebied
zocht te vlugten; want gewoonlijk bepalen zij zich tot den
omtrek van den stoep, als de ruimte, die zij verdedigen.
Doch zij waren zoo uitgehongerd, dat zij mij vervolgden en
mijnen shawl grepen, dien zij verscheurden, gelijk ook mijn
bovenkleed, ofschoon dit gewatteerd en van stevige stoffaadje
was. Nu wist ik niet meer, hoe ik mij redden zou, toen
mijn geschreeuw eindelijk eenen man tot mij riep, die mij
als een redder des hemels was. Net zijnen grooten stok gelukte het hem, na veel moeite, de honden te verjagen. Ik
moest weder naar mijne woning terugkeeren, die ik niet
gedacht had weder te zullen betreden, en vond daar geluk
ik er achtergelaten had; want-kignodelr,
die ik aanhad, waren aan flarden.
Deze aanvang was een kwaad voorteeken voor mijne reis.
Toen ik eindelijk bij den wagen kwam, waren de ordonnansofficieren zelve reeds met den Keizer vooruit.
Het was heerlijk weder, en het was er verre af, dat ik
toen reeds de ongelukken zou hebben vooruitgezien, die mij
later troffen; want, had ik ze eenigzins kunnen vermoeden,
niets ter wereld zou mij hebben bewogen, oni 11loskou te
verlaten. Ik was slechts voornemens, om tot Mensky of
Wilna te gaan en daar een' rustiger tijd af te wachten.
Naauwelijks waren er drie dagen verloopen, of wij waren
reeds in groot gevaar, dat gedurig vermeerderde. Ik zal
alleen spreken van datgene, wat mij persoonik gebeurde,
en van de twaalf dagen, die ik in gedungen doodsangst
doorbragt. Wanneer zulk een dag aanving, dan zeide ik tot
mij zelve: » Gij zult dezen dag niet levend ten einde brengen; maar welken dood zult gij sterven ?" Niet verre van
Smolensko begonnen de grootste rampen.
Het was 6 November 1812, een vrijdag, en wij bevonden
ons vlak bij Smolensko. De officier, in wiens rijtuig ik
reisde, had zijnen koetsier bevolen, om zich daar nog dien
zelfden avond te laten vinden. Het was een Pool, de langzaamste en ongeschiktste, dien ik ooit ontmoette. Bij bragt
den ganschen nacht door, om, gelijk hij zeide, fouragie te
halen, en liet de paarden in de koude schier bevriezen.
Toen hij ze weder wilde doen voortgaan, konden zij de ponten niet opligten, zoodat wij er twee verloren. Het was ons
XENGELW.
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volstrekt onmogelijk, om met de drie anderen voort te komen. Wij hielden d'rs des zaturdags ten 7 ure bij eerie
zeer verwoeste brug stil. Ik overleide, wat te doen, en
besloot, noodra het dag zou zijn geworden, den wagen te
verlaten en de brug te voet over te gaan, om in een ander
rijtuig bij den Generaal, die aan de overzijde van de brug
het bevel voerde, hulp en opname te zoeken. Doch toen ik
het raam van het rijtuig opende, zeide mij de koetsier, (lat
hij twee paarden gevonden had, Ik kon wel vermoeden,
dat hij ze had gestolen ; maar in die rampzalige dagen waren
alle goederen gemeen, en men stal elkander zeer gerust af,
wat men op het oogenblik noodig had. llet cenige gevaar
liep men, als men op de daad betrapt werd; want dan kreeg
de dief misschien een pal: slagen. Men hoorde den ganschen
dag roepen: Arlen heeft mij mijn' mantelzak ontstolen , mijn
ransel, mijn brood, mijn paard!" En zoo ging het van den
Generaal tot den soldaat toe. X A P0 LEON zag eens een van
zijne officieren in eenen zeer fraaijen pels en vroeg lagehrnde : z Waar hebt gij dien gestolen ?"
Sire, ik heb hear gekocht."
»0 Ja, van iemand, die ingeslapen was
Weldra werd die uitdrukking algemeen gebruikt.
Wij begaven ons weder op weg, zonder onze nasporingen
verder uit te strekken, verheugd, dat wij de brug konden
overtrekken. Ongelukkig waren onze nieuwe paarden vrij
slecht. Vergeefs zochten wij vooruit te komen; wij werden
ieder oogenblik be'emmerd. D Laat de equipagie van den
Maarschalk, van den Generaal die of die voorbij !" heette
liet onophoudelijk.
Ik was wanhopig ; toen ik op eens den kommandant der
brug aan onzen kant, den Generaal arsorsszxRE, in mijne
nabijheid zag. »Om Godswil," riep ik hem toe, »laatmijn
rijtuig passeren, want ik sta hier reeds sedert dezen mor
vroeg, en de paarden kunnen het niet langer uithon--gen
den. Ih ben verloren, zoo ik het hoofdkwartier niet weder
bereik, en zon niet weten, wat er dan van mij worden
moest." Ik schreide, want ik verlies eerder den moed bij
kleine ongelukken, dan bij groote.
» Wacht een oogenblik," zeide hij; p ik zal mijn best
doen." Hij sprak niet eenen gendarme, en beval hem, mijnen wagen onder (le equipagiën van den Prins v A R E c KM U n L
op te nemen.
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Deze gendarme hield mij, ik weet niet waarom, voor de
vrouw van den Generaal LAIIRISTON en was zeer beleefd
jegens mij. Toen wij eindelijk op de brug kwamen, was zij
van beide zijden met Generaals en officieren bezet, die reeds
sedert lang daar wachtten, om den overtogt te bespoedigen; want, gelijk ik later hoorde, de Kozakken waren niet
verre. Wij waren naauwelijks een vierde gedeelte van de
brug over, toen onze paarden niet verder wilden. Ieder
rijtuig, dat op eene moeijelijke plaats den marsch belemmerde, moest verbrand worden, zoo luidde het stellige bevel. Ik zag mij dus in nog erger omstandigheid dan te voren. Van alle zijden schreeuwde men: » Deze calèche hindert den voortgang. Verbrandt haar." De soldaten, aan
wie dit ook zeer welkom was, omdat de wagen dan kon
geplunderd worden, schreeuwden mede: s Verbrandt ze !
Steekt ze in brand !" henige officieren hadden gelukkig
medelijden met mij en riepen: n Vooruit, soldaten! Aan de
wielen!" Men greep de wielen aan, en zij hielpen zelve
mede. Toen wij zoo tot aan het einde van de brug gekomen
waren, trad de gendarme naar mij toe. Ik waa,•de het niet,
hem geld aan te bieden ; want dat telde men .ën niet, en
ik had geen brandewijn en nog minder brood. » Ik weet
niet, heer gendarme," zeide ik, n hoe ik..."
»0 Mevrouw, gij hebt vele hulpmiddelen; vergun mij
slechts, mij eenmaal bij den Generaal op u te beroepen."
» Ja, dat moogt gij," antwoordde ik lagchend, en hij was
daarmede volkomen tevreden,
Ik sloeg het zonderlinge tooneel gade, dat deze rampzalige armee vertoonde. Ieder soldaat droeg mede, wat hij
had kunnen rooven. De een had den kaftan van eengin.
Muschik of den korten gevoerden rok van eene dikke keukenmeid aan het lijf; een ander het kleed van eene rijke
koopmansvrouw, en bijna allen zijden, met bont gevoerde
mantels. De dames, die den mantel alleen als eene beschut ting tegen de koude gebruiken, dragen enkel zwarte mantels; maar kameniers, winkeliersters, met één woord al de
lagere klassen beschouwen het als een stuk van weelde en
hebben roode, blaanwe, lila en witte mantels. Niets was
belagehelijker, waren de omstandigheden niet zoo treurig
geweest, dan een oude grenadier met dikke knevels en eene
beerenmuts in een roodzijden vrouwenpels. Zij beschermden
Aaa 2
-
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zich, zoo goed zij konden, tegen de koude, maar lachten
dikwijls zelve over deze zonderlinge maskerade.
Dit brengt vlij Gene kleine ontmoeting voor den geest. Den
overste van de garde had mijnen wagen aangehouden, terwijl
hij zijn regenvent halt liet maken. Mijn bediende deed alle
moeite, om hem te overtuigen, dat het de wagen was van
den Heer T 1 N T I N I, den neef van den Grootstalmeester.
»Dat raakt mij niet," antwoordde hij; n maar gij rijdt niet
voorbij." Ik werd door den twist wakker, en zeker zag de
overste mij eerst nu; want hij zeide: »0 vergeef mij; ik
wist niet, dat er eene dame in het rijtuig zat." Ik zag hein
aan, en toen ik ook hem in eenen blaauwzijden pels zag,
begon ik te lagehen. Waarschijnlijk viel hem evenzeer op dit
oogenblik zijn kostuum in; want ook hij begon luide te lagehen. Eerst na deze uitbarsting van vrolijkheid kwamen wij
tot eene verklaring. » Ja," zeide hij, D een blaauw zijden
mantel is een kluchtig kostuum voor een' grenadieroverste;
maar ik stierf bijna van koude, en kocht hem daarom van
eenen soldaat." Wij keuvelden nog eenen geruimen tijd,
en hij noodigde mij eindelijk uit, om eenen kleinen voorraad
van levensmiddelen, dien hij nog bezat, met hem te deelen. Men stal, vuur aan, hieuw eenige wilgen af, en maakte
eene soort van ding, dat hij dehnt van ANN E T E en L U III N
noemde. llet treurige groen beschermde ons niet voor de
koude, en een huiveringwekkend uilgekras verving het lied
des nachtegaals.
Ik kwam ten 3 ure des namiddags in Snaolensko aan. Men
had ons reeds verloren geacht. Den vorigen dag had men
bedienden met paarden uitgezonden ; maar zij hadden goed
gevonden, onderweg nachtrust te houden en eerst den vol
dag weder te komen. Op den wagen rekenden wij-gend
niet meer; doch zij kwamen des avonds, maar in den rampzaligsten toestand. Ondanks datgene, wat de bedienden zeiden, was het blijkbaar, dat zij ons bestolen hadden. Pk
zelve verloor bijna alles, wat ik bezat, en mijne koffers, die
op de wagens gepakt waren, welke aan de officieren behoor
waren door de Kozakken genomen. Ik hield slechts-den,
één koffer meer over, waarin zich shawls, juweelen en geld
bevonden, en ik stelde mij voor, dat ik alles zou verliezen.
De aleer TINTIG:NI sprak mij intusschen moed in en zeide
mij : A Ik zal u een' van mijne kameraden mede;;even, die,
schoon gewond, toch mijne bedienden zal weten te doen
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voortgaan. Elken avond houdt gij dan stil, waar wij halt
houden, en zoo zal u, hoop ik, geen leed wedervaren." Ik
rustte dus eenen geheelen dag in Smolensko uit, en eerst
den volgenden dag trokken wij verder.
Den 10den November ten 4 ure des namiddags steeg ik
met den vriend van den Heer na T IIS TIGN S in den wagen.
Hij is mijn tweede ik," zeide deze, Den gij hebt nu niets
meer te vreezen." Doch hij deed zich zelven hier onregt;
want beide heeren verschilden veel van elkander. Van het
eerste oogenblik af mishaagde de vriend mij ondanks deze
lofrede. Ofschoon hij zeer onwellevend en met zichzelven
ingenomen was, bewees ik hem toch alle zorg, die zijn toestand vorderde. Weldra bespeurde ik, dat onze paarden
volstrekt niet beter waren, dan de vorige; daarbij waren
zij nog zoo slecht gevoederd, dat zij naauwelijks gaan kon
ging het dus zeer langzaam voort tot Donderdag-den.Zo
den 14den. Mijn medgezel was woedend, omdat hij in het
rijtuig gestegen was, en vreesde onophoudelijk, dat wij op
Kozakken zouden stooten. »Had ik mijne paarden," zeide
hij, » zoo zou ik er mij niet over bekommeren, maar ik zie
mijnen bediende niet, die ze mij brengen zou." Dat was
niet zeer troostelijk voor mij; maar ik verontschuldigde
hem; want zijne wonde was zoo zwaar, dat hij niet gaan
kon. Eindelijk besloten wij naar het hoofdkwartier te zenden en den Heer TIETIGNI te laten weten, dat wij, zoo hij
ons geene andere paarden kon bezorgen, niet verder konden
komen. Om evenwel niet het slagtoffer te worden van de
nalatigheid des bedienden, zonden wij dien, die de rijpaarden in bewaring had, en lieten den anderen niet den koetsier fourageren. Zoo stond ik dan weder midden op den
weg; maar ik was nu ten minste niet alleen. Eenige troepen trokken voorbij, en soldaten bivouakkeerden naast ons.
Daar onze bedienden niet wederkeerden, vreesden wij, dat
zij gevangen waren genomen. Omstreeks 10 ure zag mijn
beminnelijke reisgenoot zijnen Kolonel, en ik hoorde, dat
hij zeide: » Overste, ik ben gekwetst, en men heeft mij in
dezen wagen geplaatst; maar, daar onze paarden niet verder willen, hebben wij onze lieden uitgezonden, om te fourageren. Ik vrees, dat zij weggeloopen zijn; want zij komen niet terug."
» Dan raad ik is antwoordde de Kolonel, a om is te paard
te zetten en den wagen te verbranden."
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s Ik dank u zeer voor dezen goeden raad," viel ik in de
rede; maar ik verzoek u te bedenken, dat deze heer geen
regt op dit rijtuig heeft, dat aan mij is afgestaan." En
A

daarmede wendde ik mij af en sliep vast in. Tegen middernacht steeg mijn reisgezel, die zijnen bediende en zijne
paarden had teruggevonden, zoo snel uit het rijtuig, dat
hij den tijd niet had, om mij een enkel woord van verontschuldiging toe te spreken ; maar hij vergat niet, om het
eenige brood, clat wij nog hadden, mede te nemen. Ik
ergerde mij, maar was er toch bijna troisch op, dat ik
meer moed had clan een man. Ik ontveinsde mij echter
niet, dat mijn toestand alles behalve aangenaam was; doch
ik kreeg weldra mijne gewone koelbloedigheid terug, en
wachtte vrij bedaard het aanbreken van den dag.
De maan scheen helder genoeg, om de soldaten te kunnen zien, die twintig schreden van mij af sliepen. Ik besloot dus nog een uur te wachten, en, zoo er in dien tijd
niemand kwam, te voet te gaan, totdat ik een wagen of
kar ontmoette, waarin men mij wilde opnemen. Terwijl ik
nog aldus overlegde, kwamen de bedienden terug. Ik was
zoo verheugd, bekende gezigten weder te zien, dat ik er
niet aan dacht, om hen te beknorren. Men moet zich in
eenen dergelijken toestand hebben bevonden, om te voelen,
hoe reeds de schijn van verbetering een groot geluk is. Er
zijn genietingen in het leven, waarvan de gelukkige geen
denkbeeld heeft. Ik verhaalde, op welke wijze de vriend
van hunnen heer mij verlaten had. Zij waren daarover ver
werden dit nog meer, toen zij hoorden, dat hij-gramd,en
brood
had
medegenomen, waarvan ook zij hun aandeel
ons
hoopten te ontvangen. Zij wisten, dat ik met hen deelde,
zoo ik iets had. De Kozakken waren niet verre van ons,
en wij besloten dus, om de rijpaarden voor den wagen te
spannen. Maar juist toen wij daarmede bezig waren, kwam
de bediende met andere paarden terug. Men liet ze eene
poos uitrusten, en toen ging het verder. Den geheelen vol.
dag waren wij van Kozakken omringd, en maakten-gend
zoo vele omwegen, om ze te vermijden, dat wij schier niets
vorderden. Het daardoor veroorzaakte oponthoud had ons
weder op de achterhoede teruggeworpen, en wij togen, ge
ik later vernam, van dat oogenblik af met de achter -lijk
voort. Het waren soldaten uit alle natiën, die tot-blijvers
geen korps behoorden of het hunne ten minste verlaten had-
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den Of omdat hunne regementen vernietigd waren, Of omdat zij niet langer vechten wilden. Zij hadden hunne geweren weggeworpen en marcheerden op goed geluk voort,
maar waren zoo talrijk, dat zij op enge plaatsen den voort
stremden. Zij bestalen en plunderden hunne aanvoer--gan
ders evenzeer, als hunne kameraden, en bragten wanorde
mede, waar zij kwamen. Men had meermalen beproefd,
hen tot een korps te vereenigen, maar het was nooit gelukt. Ten deele nu met deze lieden, ten deele met de
achterhoede trokken wij voort. Zoo ging liet tot aan middernacht achter een' zwaren reiswagen aan. Mijne bedienden zeiden mij, dat hij aan den Graaf VAN N A a B e rr iv E behoorde, en dat er slechts ééne dance in was. Een overste,
die een oogenblik te voren zijnen arm verloren had, had
mij om eene plaats in mijn rijtuig. Ik haastte mij, om zijn
verzoek toe te staan, maar verzweeg hem niet, dat mijne
paarden van vermoeidheid uitgeput waren, en ik wel genoodzaakt zon zijn, om den wagen te verlaten. Naauwelijks
was er een kwartier verloopen, of men hield stil. Een officier fluisterde den overste iets in, en hij steeg af. Ik deed
hetzelfde en ging naar de dame in de reiskoets. Bij zulke
gelegenheden maakt men spoedig kennis. Niets verbindt
meer dan het ongeluk. »Mevrouw," zeide ik tot haar,
»naar alle waarschijnlijkheid zijn de Kozakken zeer in de
nabijheid, want een officier kwam en neide iets tegen den
gewonden overste in mijnen wagen. Deze stamelde eenige
verontschuldigingen en besteeg terstond zijn paard, schoon
hij naauwelijks den zadel houden kon." Op hetzelfde oogenblik kwamen ook onze bedienden en berigtten, dat wij
eenen hollen weg door moesten, waar geen wagen door kon ;
dat de Kozakken in de buurt waren, en dat men zich dus
te paard moest werpen, om zich te redden. Wij poogden
hun eenigen moed in te spreken. »Wij willen het ten minste beproeven," neide ik; »breekt het rijtuig, dan is liet
altoos nog tijds genoeg, om het te verlaten."
» Komt zelve maar mede," antwoordden zij, » en gij zult
zien, dat het onmogelijk is."
Wij gingen dus mede, en overtuigden ons, dat zij gelijk
hadden. » Niet verre vandaar liep wel de groote weg, maar
daar vlogen de kogels onophoudelijk. Wij namen dus het
besluit, om te paard dwars door het veld te rijden, want
gebaande wegen waren er niet. De arme paarden liepen
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tot den buik in de sneeuw, en zij waren geheel uitgeput,
daar zij den ganschen dag geen voeder gehad hadden. Zoo
bevond ik mij dan te middernacht te paard, niets meer bezittende, dan wat ik bij mij droeg, geen' weg kennende
en van koude bezwijkende. Om twee ure bereikten wij
eene kolonne, die kanonnen voorttrok. Het was zaturdag
den 1óden. Ik vroeg den bevelvoerenden officier, of wij
nog verre van het hoofdkwartier waren.
»0, daar behoeft gij u niet over te bekommeren," zeide
hij verdrietig; » dat bereiken wij nooit; zoo wij dezen nacht
niet gevangen worden genomen, dan gebeurt het toch mor
-gen
vroeg. Wij kunnen hun niet meer ontkomen."
Daar hij niet meer wist, waar hij eenen doortogt zou kinnen vinden, liet hij halt houden. De soldaten wilden vuur
aanmaken, om zich te verwarmen, maar hij verzette er zich
tegen, omdat dit hen aan den vijand zoude verraden. Ik
steeg ook af en ging op een bos stroo zitten, dat men op de
sneeuw had geworpen. Toen overviel mij een oogenblik
van moedeloosheid.
Nadat de koetsier den wagen gebragt had, reden wij lang
bij het schijnsel van brandende dorpen en bij den-zam,
donder der kanonnen, verder. Ik zag ongelukkige gekwetsten uit de gelederen treden. Eenige half verhongerden
smeekten ons om brood; anderen baden ons, dat wij hen in
het rijtuig zouden nemen, en zochten bij ons eene hulp,
die wij hun niet geven konden, omdat zij in zoo groot aantal waren. Het was een tooneel van vertwijfeling en wanhoop. Men leed bij eigen kommer ook nog den kommer van
anderen.
Toen wij Krasnoi in het gezigt kregen, zeide mij de koetsier, dat de paarden niet verder konden. Ik steeg af en
hoopte het hoofdkwartier in de stad te vinden. De dag begon juist aan te breken. Ik volgde der. weg, dien de sol
insloegen, en kwam aan eerie steile helling. Het was-daten
eerie soort van ijsberg, dien de soldaten op de knieën afgleden. Daar ik geen' lust had hun voorbeeld te volgen,
maakte ik eenen omweg en bereikte zonder ongelukken de
plaats. Ik vroeg eenen officier naar het hoofdkwartier. » Ik
geloof, dat het hier is," zeide hij, »maar lang zal het er
niet blijven; want de stad staat in brand."
De brand nam zeer snel toe, doordien de huizen van hout
en de straten zeer naauw waren. Ik liep snel voort. De
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brandende balken dreigden op mij neder te storten. Een
gensdarme had de beleefdheid mij te begeleiden en mij tot
aan het andere einde der stad bij te staah. Hij vroeg mij,
waarom ik daar heen ging. Ik antwoordde: » Om officieren
van 'sKeizers gevolg te vinden."
»De Keizer is reeds lang weg," zeide hij, »en gij kunt
hem niet meer inhalen."
» Dan blijft mij niets overig, dan te sterven," zeide ik;
»want ik heb geen kracht, om verder te gaan."
Ik voelde ook inderdaad, hoe de koude mijn bloed deed
verstijven. Men verzekert, dat liet eene zeer zachte wijze
van sterven is, en ik geloof liet ook. Gedurig hoorde ik
het in mijne ooren ruischen : n Blijf daar niet ! Sta op!"
Men schudde mij; deze stoornis was mij onaangenaam. Ik
voelde het langzame bewusteloos worden van iemand, die
inslaapt. Eindelijk hoorde ik niets meer en verloor alle be wustheid. Toen ik uit dezen toestand bijkwam, bevond ik
mij in eene boerenwoning. Men had mij in eenen pels gewikkeld, en iemand hield mijnen arm en voelde mij den
pols. Het was de Baron DESGENETTES. Eene menigte van
menschen omringde mij, en het was mij, alsof ik uit eenen
droom ontwaakte. Maar ik voelde mij nog zoo zwak, dat ik
mij niet bewegen kon. Ik zag rondom mij. De Generaal
B ER MANN, dien ik toen nog niet kende, zag mij deelnemend
aan. De oude Maarschalk LE FEB V R E trad nader en zeide:
»Nu, hoe gaat het? Gij hebt het ver gehaald !" lk ver
dat men mij op de sneeuw had vinden liggen. Men-nam,
had mij eerst voor een groot vuur willen brengen , maar de
Baron DESGENETrES had uitgeroepen: »Doet dat niet! Gij
zoudt haar vermoorden. Wikkelt haar in alle pelswerk,
dat gij bijeen kunt brengen, en legt haar in eene onbestookte kamer!" Zoo lag ik lange. Toen ik eenigzins warmer was geworden, bragt mij de Maarschalk eene groote
kom zeer sterke koffij. Dat wekte het leven weder op en
bragt het bloed weêr in omloop. n Bewaar deze kom,"
zeide hij; A zij zal historisch worden in uwe familie — zoo
gij deze wederziet," voegde hij er zaclltkens bij.
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DE RUSSEN IN DEN KAUKASUS.

E ene ukase van den 20sten Mei 1838 verzekert aan de
Russische officieren, die zich vrijwillig aanbieden om in den
Kaukasus dienst te doen, een jaar vooruitbetaling hunner
soldij, dubbele gage en vergoeding der reiskosten. Maar al
deze voordeelen schijnen met de gevaren en moeijelijkheden, aan deze dienst verbonden, nog in geene verhouding
te staan. Len E igelsche officier, Kapitein JESSE, wiens
Waarnemingen eens Reizigers verleden jaar in het licht
verschenen zijn, merkt het volgende aan betrekkelijk de
Russische vestingen in het land der Tscherkessen: » De
eene zijde derzelve ligt gewoonlijk aan eene rivier en wordt,
wanneer deze water genoeg heeft, door eene kanonneerboot
en eene gracht beschermd. Is er geene rivier in de nabij
zoekt men, bij de keus der plaats, waar men-heid,zo
eene vesting wil aanleggen, ten minste eene beek, vermits
de bezetting liet fort nimmer verlaten kan, om hout of water te halen, zonder Benig verlies te ondergaan. Nenigmaal leiden de Tscherkessen de rivier boven het fort af, en
dwingen daardoor de Russen, den voorraad, dien zij noodig
hebben, op eenen aanmerkelijken afstand te gaan halen.
Alsdan zijn deze verpligt, zich door dipte bossehen, kreupelhout en andere hindernissen eenen weg te hanen, iets
waarmede hunne tegenpartij zeer wèl haar voordeel weet te
doen, zoodat het geleide, hetwelk meestal uit eene kom
bestaat, zelden zonder aanmerkelijk verlies terug--pagnie
keert. Ben Russisch officier maakte mij de aanmerking,
dat zeer dikwijls ieder glas water met een glas bloed gekocht moet worden. Blijkbaar is het, dat het nog veel
moeijelijker zijn moet, de gemeenschap tusschen twee forten
te onderhouden. Dit is echter nog niet het eenige o*ngemak, waaraan de troepen onderworpen zijn; want in alle
laagliggende streken heerscht eene bedorvene lucht, en de
troepen sterven er weg aan koortsen, welke men noch voorkomen noch genezen kan. De levensmiddelen, die men hun
nimmer anders dan karig en steeds van dezelfde soort kan
laten toekomen, worden hun menigmaal, door de, aan die
kusten met bijzonder groot geweld waaijende winden afgesneden, en daar zij in den omtrek zelf geenen leeftogt verzamelen kunnen, verkeeren zij vaak in den zorgelijksten
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toestand. Versch vleesch is er zeer zeldzaam en wordt, om
deszelfs ontzettend hoogen prijs, onder de gewone soldaten in
het geheel niet meer uitgedeeld. In den winter van 1839 was de
gemeenschap met Sebastopol en IKertsc /t gedurende zulk eenen
langen tijd afgebroken, dat de prijs der rogge tot op 65 roebels het tsclietwert steeg. P og erger zijn zij er aan toe in
hetgeen artsenijen betreft; derhalve bedient men er zich tegen afwisselende koortsen steeds van eenen pekelharing, een
goedkoop geneesmiddel, hetwelk in die oorden zeer bemind
schijnt te zijn."

EEN MEDEDINGER VAN LORD BYRON IN DE Z\EMKUIVST.

D

e Berlijner courant maakt, onder dagteekening uit Potsdaïh van 13 Julij, op de volgende wijs gewag van een opmerkenswaardig bewijs van bijzondere ervarenheid en vol
kracht in het zwemmen: » Even als vóór eenigen-harden
tijd Lord BYRON den Hellespont over zwom, zoo heeft gisteren een officier van ons garnizoen, (de Eerste Luitenant vox
GOT S c B, van het Garde Reserve- Infanterie -regement) ten
gevolge eener weddingsehap, de nog moeijelijker taak op zich
genomen, om in zijne uniform het een uur lange rak van de
Glienicker tot aan de Teltower of lange brug bij den spoorweg af te zwemmen. Zijne kleeding bestond uit een' gewonen militairen, aan den hals toegehaakten overrok met epauletten, militaire muts, witten pantalon met sous-pieds, en
handschoenen. Ieder zwemmer nu begrijpt, hoe moeijelijk
het zijn moet, eenen min of meer langen tijd in eene zoo benaauwende kleeding te zwemmen, en daar verscheiden zwemmeesters de volbrenging voor onmogelijk verklaard hadden,
terwijl andere op de bekende kracht en volharding in het
zwemmen van den door ons genoemden officier vertrouwden,
zoo werden er aanmerkelijke weddingschappen in geld en in
Champagne-wijn voor en tegen aangegaan. Kwartier vóór
acht ure ging de Heer VON G o T s c n, gekleed gelijk wij opgegeven hebben, voor het oog van vele getuigen, bij de
Glienicker brug te water, en, op eenigen afstand door twee
schuiten met officieren vergezeld, begon hij zijnen zwemtogt
en zette diep met zulk eene volharding voort, dat hij, na
twee uren en vijftig minuten onafgebroken gezwommen te
hebben, het doel bereikte, ja nog iets verder dan den ver-
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eischten afstand zwom (te weten onder de brug door.) Lene
ontelbare menigte menschen had reeds aan de punt der landspits van de Havel den wakkeren zwemmer met hoerageroep
en gejuich begroet. Op gelijke wijs werd hij aan de Langebrug ontvangen, en toen hij in het wachthuis zijne kleeding
verwisseld had, steeg de geestdrift van het volk zoo hoog,
dat de menigte de paarden voor zijne drosehke losspannen en
hem in zegepraal over de brig trekken wilde; een voornemen, dat slechts met moeite belet werd. — Heden heeft men
met algemeene belangstelling vernomen, dat de Heer v ON
GOTSCII

zich te Glienicke volkomen wel bevond."

In een tweede artikel voegt dezelfde courant hier nog het
volgende bij : »Terwijl Lord B Y RO N, door geene kleeding
belemmerd, slechts een uur lang zwom, om den Hellespont
over te steken, terwijl buitendien, gelijk men weet, de zee
eene grootere draagkracht heeft, dan het zoete en minder
diepe rivierwater, zoo werd daarenboven hier de meer dan
dubbel zoo verre togt niet alleen door de zwaarte der kleeding bemoeijelijkt, die vol water trok en den zwemmer tot
aan den rand der lippen deed inzinken, als ook door de benaauwende omstandigheid, dat de rok toegehaakt was, maar
vooral door het toeval, dat de eene handschoen, dien hij aan
had, rekte en vol water liep, terwijl eene zijner halve laar
losgeweekt, bijna van het been geschoten en nogslechts-zen,
door den sons-pied gehouden wordende, de vrije beweging
van het been belemmerde. Ook de voor den stouten zwemmer zoo vereerende persoonlijke deelneming van Prins KAREL,
die, van de weddingschap verwittigd, bij het te water gaan
tegenwoordig geweest was en niet alleen toen, maar ook later, na het afleggen van den togt, bij een eigenhandig biljet, hem geluk gewenscht had, verdient vermelding. Gedurende het zwemmen heerschte de diepe stilte eener angstige
verwachting; elke minuut kon den dood aanbrengen. De op
oenigen afstand volgende schuitjes gleden zonder eenig gedruisch door het water; buiten weten van den zwemmer,
waren een geneeskundige en eenige zwemmeesters aan boord
genomen. — De weddingschap van den Heer vox e o a s c a ,
om zóó te zwemmen gelijk hij daar gekleed stond, (zelfs met
eenige dingen in den zak) was zondag te voren op het plateau van den spoorweg aangegaan; geheel het korps officieren van het garnizoen was er van onderrigt. Voor zichzelven
won de Heer vox soTscIi slechts 20 Friedrichs d'or en eene
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hoeveelheid Champagne, maar over het geheel werden er te
dezer gelegenheid meer dan duizend thalers verwed."

IIET VERZUIMDE LEVEN.

Verhaal.
(Naar het Engelsch.)
Y ijf voet zes duim lang, breed van schouders, donkerbruine oogen, blozende kleur, welgevormde neus, witte
tanden, breed voorhoofd, krullend bruin haar." Ware ik
op mijn negentiende jaar verloren geraakt, zou dit het signalement geweest zijn, hetwelk mijne lieve ouders van mij
in de couranten zouden hebben doen plaatsen, op hoop van
daardoor den jongsten hunner lievelingen te zullen weder
Thans echter zou deze ligchaamsbeschrijving niet-krijgen.
volkomen juist op mij passen, want ik ben niet
zoo
meer
meer negentien, maar veertig jaren oud.
Ik bezat een gezond ligchaam en een' gezonden geest; ook
hield ik mij voor eenen niet geheel leelijken jongen, en in
het negentiende jaar van ons leven is dat genoeg om geluk
te zijn, ten minste om zich te verbeelden, dat men het-kig
is — en dat komt dan wel op hetzelfde uit. Ondertusschen ,
ik was het jongste van vijf kinderen, en derhalve veroordeeld, mij mijn pad door de wereld zelf te moeten graven.
Mijn vader kon niet meer voor mij doen, dan mij eene som
gelds te geven, die juist toereikend was, om mij, tot dat
graven, de spade te koopen -- dat is te zeggen hij gaf mij
eenen reispenning. Toen ik dezen ontvangen had, verliet ik
Europa, om elders, in het zweet mijns aanschijns, mijn brood
te verdienen.
Een oom van mij bezat eene plantaadje in de Westindiërs,
en welbegrepen belang raadde mijne ouders, een' hunner
spruiten derwaarts te zenden. Mijn vader beloofde mij eene
jaarlijksche ondersteuning van een honderd rijksdaalders en
deelde mij ten aanzien van mijn gedrag raadgevingen mede,
die, meende hij, zoo ik dezelve niet in den wind sloeg, mij
onmisbaar tot een rijk man moesten maken, en zulks in het
naar evenredigheid korte tijdsbestek van twintig jaren.
Met blijdschap gaf ik mijne toestemming tot dit plan voor
mijn volgend geluk. Het klimaat was ongezond; doch wat
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hinderde dat ? ik verliet mij op de sterkte van mijn lig
sprak van mijne terugkomst over twintig-chamsgetl,n
jaren, met zakken vol geld, even vrolijk en volvertrouwen,
alsof er van eene gebeurtenis gehandeld werd, die reeds over
een paar maanden plaats moest hebben.
» Iloe onvermoeid zal ik niet werken, en hoe snel zal mij
de tijd niet voorbijvliegen !" dacht ik hij mijzelven. » Over twintig jaar ben ik nog niet eens volle veertig jaren oud, dus op
het best van mijn leven en nog jong genoeg om mijnen rijkdom te kunnen genieten, terwijl ik dan daarbij bedaard en
beraden genoeg zal zijn, om de klippen en zandbanken te
vermijden, waarop ik waarschijnlijk stranden zou, indien ik
ongelukkigerwijs het vele geld, dat ik dan bezitten zal, nu
reeds bezat. 0, was ik maar reeds veertig! Ik wilde, dat
ik het tijdvak, dat tusschen nu en dan ligt, kon overspringen, en mij in dien spiegel daar kon zien als een krachtig,
deftig man van veertig jaren, met vijftigduizend pond ster
mijn portefeuille !"
-ling
Het zal mijnen waarden lezer wel onverschillig zijn, hoe
het eiland heette, waarheen ik mij vrijwillig transporteren
liet, als ook op welke wijs ik er een rijk man moest worden.
Of ik er als koopman of als regtsgeleerde aan mijn fortuin arbeidde — of ik twintig jaren gekromd achter een kantoor
zat, dan wel, in eenen nankingschen pantalon en-lesnar
met eenen stroohoed zoo breed als een parapluie op het hoofd,
de slaven achterna liep — dit alles is voor den lezer en voor
het doel dezer geschiedenis van gering belang. Ik stap op
eenmaal over dit, waarlijk niet in ledigheid doorgebragte
tijdvak van mijn leven henen, en sta nu voor u, gelijk ik
voorspeld heb, als een rijk man van negenendertig jaren.
1Vlijn waarde lezer moge slechts niet uit het oog verliezen,
dat gedurende dien tusschentijd van twintig jaren mijn gansche aanwezen niets anders geweest was dan een leven van
verwachting, een voorsmaak, of liever een vooruitgevoel.
Ik had mijn vaderland verlaten met het gezette voornemen,
om eerst bij mijne terugkomst aldaar het leven te genieten.
Aan levensgenot gedurende mijne uitlandigheid dacht ik niet.
Geldwinnen was het doel, naar hetwelk ik streefde, en elke
kracht van ligchaam en van geest werd eeniglijk tot bereiking van dit doelwit ingespannen.
De schoolknaap, wanneer hij de speelplaats verlaten, naar
school gaan en daar twee of drie onaangename uren door-
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brengen moet, keert even levendig, frisch en vrolijk, als te
voren, tot zijn spel terug. Ik hield mij voor het getrouwe
beeld van dien schoolknaap. Ik voelde geene verandering
in mijn inwendige, en de spiegel, in welken ik mij twintig
jaren lang eiken dag gezien had, toonde mij ook geene ver
mijn uitwendige. Ja ! Ik kon gerust naar huis-anderig
gaan, en daar mijne oude stelling weder hernemen, alsof ik
nimmer weg geweest was.
Ik keerde dan naar huis, met mijne geldzakken en met
mijne gouden droomen van levensgenot.
Mijn gezin bewoonde een binnenstadje, waarin eene ge
gelegen was. Een medicinae doctor namelijk-zondheisbr
had, tot heil der ingezetenen, de ontdekking gedaan, dat
de tuinput achter zijn huis bijzonder vuil en troebel water
opgaf. Daar men dit water nu noch tot koken noch tot wasschen gebruiken kon, zoo analyseerde hij het scheikundigen
vond, als bestanddeelen van hetzelve, zoo en zooveel zout,
zwavel, soda en ander morsig tuig; deze bevinding maakte
hij in druk bekend, en het gevolg hiervan was, dat nu vele
lieden uit den omtrek den badtijd hier kwamen doorbrengen,
des morgens verscheidene bierglazen van dit stinkende water
dronken, leelijke gezigten daarbij trokken, en naar eenen
troep zeer middelmatige muzikanten luisterden.
De eenige verandering, welke in mijn geboortestadje had
plaats gegrepen, was, dat men er, gedurende de twintigjaren mijner afwezigheid, vele nieuwe huizen gebouwd had.
Mijne familie woonde er nog, alleen mijn arme vader uitgezonderd. Toen ik het huis verliet, was hij reeds ziekelijk,
en kort daarna stierf hij.
Het is tijd, dat ik van de overige leden mijner familie
spreek. Mijne moeder was, toen ik haar verliet, eene fris sehe en daarbij inderdaad schoone vrouw van omstreeks veertig
jaren, welke men dien ouderdom niet aangezien zou hebben.
Ik heb reeds gezegd, dat ik de jongste van vijf kinderen
ben; mijne drie zusters waren de eerstgeborene; en mijn
broeder was een jaar ouder dan ik.
Welk eene onrust had zich niet gedurende mijne thuisreis
van mij meester gemaakt! Ik was nog eene dagreis van mijn
geliefd stedeken verwijderd! Toen ik eenen laatsten nacht
in het logement te B * * * moest doorbrengen, door welk
een angstig ongeduld werd ik toen niet gefolterd! En den
volgenden dag', welk een weder! Hoe regende, hoe stormde
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het! lk kon geene plaats binnen in de postkoets krijgen;
wat was daaraan gelegen! In vrolijke verwachting der jaren van genot, die ik nu ging doorleven, verliep ook deze
dag, en toen de zon zoo even ondergegaan was, stond ik
voor de deur van mijn ouderlijk huis in de stad mijner
geboorte.
Zal ik immer ons eerste wederzien vergeten, — dat gelukkige wederzien, waarvan ik twintig jaren lang in mijnen
geest den voorsmaak genoten had? Neen, nimmer!
Mijne moeder ontving mij, gelijk iedere moeder haar kind
ontvangt, — met innige liefde en met tranen. Maar ach!
welk eene verandering! Hare bloeijende gestalte, hare deftige schoonheid waren weg, — de oude vrouw zat naast mij
en staarde met hare doffe oogen door een bril naar mij op.
En wat was mijne eerste gedachte, toen ik haar zag? Het
was deze Mijne arme moeder is oud en ziekelijk geworden ;
met hare levenskracht loopt het ten einde, en gedurende
hare schoonste dagen, welker vreugden ik had kunnen ver
kunnen deelen — gedurende die schoone da--groten,had
van haar weg, in een vreemd land! Ik
ik
verre
gen was
ben overtuigd, dat ik den lezer hier slechts zeer onvolkomen het pijnlijke gevoel beschrijf, hetwelk mij destijds
bekroop. Ik zag de verandering, welke ik niet in mijne
verwachting omvat had en op welke ik niet voorbereid was,
en ik snikte als een kind.
Mijn broeder was een jaar na mijn vertrek in het huwelijk
getreden, maar woonde nog altijd in het stadje; en ware hij
van den tijd mijner aankomst naauwkeurig onderrigt geweest, zou ik hem almede terstond te zien gekregen hebben; nu zou ik mijnen speelmakker eerst den volgenden
morgen ontmoeten. Fene mijner zusters, de oudste, was
weduwe; de beide andere nog ongehuwd (dus oude vrijsters)
en alle drie woonden bij onze moeder.
»Zoo aanstonds zullen zij hier zijn," zeide mijne moeder; D wij hadden u heden niet meer verwacht, lieve G E o aGE, en gij weet dat dames van zekere jaren zich niet gaarne
en déshabillé vertoonen."
• Van zekere jaren !'' riep ik uit. n ;haar gij hebt gelijk,
MATIIILDE is vijf jaren ouder dan ik!"
Na weinige minuten trad zij de kamer binnen, DI AT U I L DE,
de weduwe, eene dame van vijfenveertig jaren, die zich,
om jonger te schijnen, zoo lang beschilderd en beblanket
:
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had, dat zij er thans ten minste tien jaren ouder uitzag,
dan zij was. Het was niet meer die u A T a i L D E, die ik twintig jaren geleden verlaten had; geen spoor was meer van
haar over; gezigt, gestalte, beweging, stem, alles was anders dan bij mijne beminnelijke zuster nAsnE. Ik zag, ik
voelde dit. Ons wederzien gaf mij niet het geringste genoegen; integendeel, het was voor mij onaangenamer dan ik
beschrijven kan, vooral toen ik bemerkte, dat zij mij niet
herkend zonde hebben.
Maar ik ben nog niet ten einde. Terstond daarop verscheen de oudste der twee ongehuwde. Zij was nooit bij
schoon geweest, en moest derhalve de gedachten op-zonder
een huwelijk vroeger dan andere meisjes opgegeven hebben.
Thans was zij vierenveertig, en mijne moeder had mij haar
reeds voorloopig als eene deftige vrouw geschilderd, terwijl
de weduwe haar onverbloemd droog en pedant noemde. Zij
was zoo net, als slechts mogelijk was, gekleed, zoo zoet als
honig en zoo koud als een ijskegel. » Wat hebben. twintig
jaren uit ulieden gemaakt, en zouden zij dan onmerkbaar
aan mij voorbijgegaan zijn ?" Dit was de gedachte, die mij
bijna op nieuw het water in de oogen dreef. Kort daarna
kwam de jongste mijner zusters, drieënveertig jaar oud,
die door de andere gedurig kind genoemd werd. Zij was
schoon, zeer schoon geweest, toen ik het huis verliet —
en ook nu nog ontdekte men aan haar sporen van schoonheid, ofschoon er geen spoor van mijne vrolijke, aanvallige
zuster MAR 1 A N NE was overgebleven. Zij droeg — wat, naar
mijne wijze van zien, op een vrouwenhoofd het allerleelijkste der leelijkheden is — eene pruik! Eene pruik op het
hoofd van een' man is zeker een jammerlijk ding; men
ziet er noch beter, noch jonger mede uit; niemand bedriegt men, en toch vleit men zich, dat slechts weinigen
ons geheim kunnen raden. Zegt men van een' man, dat
hij er goed uitziet, zoo draagt hij gewis Beene pruik. Maar
de vrouwelijke pruik is nog oneindig leelijker! Eene pruik
met lange staarten, die opgebonden, in elkander gevlochten
zijn! Eene pruik, met eene bloem gesierd 1 Het is een
krans op een grafzerk; want eene pruik is in den grond
toch slechts een gedenkteeken van de afgestorvene jeugd. En
zulk eene pruik, met eene roos in de lokken, droeg mijne
zuster MARIANNE! Ik was op het punt om haar die van het
hoofd te trekken en in het vuur te werpen; maar daar ik
Bbb
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vreesde, dat ik haar zoodoende misschien beleedigen zou,
liet ik het na.
Ik gevoelde mij bitter te leur gesteld, zonder dat ik echter de reden mijner mistroostigheid aan mijne familie zou
hebben kunnen verklaren. Een pak ging van mijn hart,
toen ik eindelijk mijne kaars nemen en naar bed kon gaan,
en na de lange pleizierrid in de open lucht, die ik heden
gehouden had, viel ik weldra in een' diepen slaap. Den
volgenden morgen, bij mijn ontwaken, gevoelde ik mij in
geenen deele zoo verfrischt als anders; de regen van den
vorigen dag had mij eene soort van rheumatismus en pijn
in al mijne leden verwekt, en toen ik in de ontbijtkamer
trad, met gekromden rug en stramme knieën, zag ik duidelijk, dat mijne moeder en mijne zusters mij met medelijden aankeken, als ware ik reeds vóór den tijd tot eenen
NETRUSALEn geworden.
Digt bij den schoorsteen zag ik een' ouden heer en nevens
hem een' jongen man staan, die zich omkeerde toen ik binnentrad, en in wien ik mij verbeeldde, duidelijk mijnen ouderen broeder te herkennen, juist zoo als ik hem vóór
twintig jaren verlaten had. Zonder mij een oogenblik te
bedenken, ging ik op den • knaap los, noemde hem met
den naam mijns broeders en sloot hem in de armen. Maar,
tot mijne verbazing, brak de jonge man in een luid gelach
uit, en, zonder mijne liefkozing te beantwoorden, ging hij
naar de tafel en nam aan dezelve plaats. De oude heer
scheen deze lompheid te willen goedmaken; hij drukte mij
met vaderlijke deelneming de hand, en verzocht mij de
koelheid te willen verontschuldigen, waarmede mijn neef
mij ontvangen had. Mijn neef! ja, zoo! Hij was twee jaren na mijn vertrek uit het vaderland geboren, en de onbekende oude heer was mijn broeder, die reeds sedert twintig
jaren gehuwd was, een talrijk gezin bezat, er er niet meer
aan dacht om jong te willen schijnen of het leven te genieten.
Bij deze gelegenheid moet ik aanmerken, dat sommigen
het vroeger, anderen later opgeven jong te zijn. Hierbij
komt het er veel op aan, of men omgang heeft in elegante
gezelschappen of niet. Ik doel hier geenszins op bloote
uiterlijkheden, of zelfs wel op het gebruik van blanketsel
of andere cosmetieken, maar blootelijk op de onschuldige
poging om er goed uit te zien. Wordt deze poging een-
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maal opgegeven, hetzij uit gebrek of uit het verzuimen van
omgang, of ook wegens wankelende gezondheid, zoo heeft
het goed uitzien en het jong wezen een eind, en wel voor
altijd een eind. Treed voor den spiegel en de wèl geconditioneerde oude heer staat voor u!
Dus aiwederom eene ontgoocheling voor mij, en wel eene
regt bittere! Ik verborg mijne aandoeningen, zoo goed het
gaan wilde. Ik begon mijnen neef regt beminnelijk te vinden, misschien wel omdat hij de eenige vertegenwoordiger
van dien jeugdbloei was, welken de tijd aan de overige leden
mijner familie zoo onverbiddelijk had afgestroopt. Ik meende
te bemerken, dat ook ik mijnen neef beviel, en reeds begon
ik van mijne neerslagtigheid te bekomen; maar toevalliger
hoorde ik, terwijl ik de kamer een oogenblik verliet,-wijs
hoe hij tot eene mijner zusters zeide: »Tante, wat kunnen
wij doen, om den ouden heer eenig vermaak te verschaffen ?"
Deze goedgemeende vraag dempte mijne vriendschapshitte,
gelijk de lezer wel op mijn woord zal willen gelooven.
Menigvuldig waren mijne teleurstellingen en verdrietelijkheden; maar die in derzelver bijzonderheden te beschrijven,
zon langwijlig worden. Was ik op een bal, zoo vond ik,
dat niemand verwacht had dat ik dansen zou, uitgezonderd
wanneer er dansers te kort mogten komen, en zelfs dan vond
men in mijn opstaan veel vriendelijke dienstwilligheid, of
het een of ander wat onbedachtzaam juffertje maakte de
aanmerking : dat heden ze fs mnijnheer die en die 7nededanste !
Mijne familie gaf mij den raad, eene vrouw te zoeken;
een raad, die mijne volle goedkeuring had. Maar het was
mij nog nimmer ingevallen, eene andere te willen huwen,
dan eene jonge en schoone: ik hield om eene zoodanige aan
en — liep een blaauwtje.
Had ik dan gedurende de twintig beste jaren van mijn
leven omvermoeid gearbeid om rijk te worden, naar huis te
keeren en als een rijk man het leven te kunnen genieten?
en was ik bij slot van rekening teruggekeerd alleen om te
ontdekken, dat de tijd van genieten, de tijd van leven reeds
voorbij was? — Ja, zoo was het! Ik had eene groote
dwaling, eene grove rekenfout begaan. Mogen deze kleine
bekentenissen van een oud wordend heer tot waarschuwing
strekken voor allen, die geneigd mogten zijn, in dezelfde
voetstappen te treden!
Bbb 2
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Dat toch niemand geloove, dat men met veertig jaren kan
beginnen te leven. Kon ik nog eenmaal tot den prillen
leeftijd van negentien jaren terugkeeren; kon ik dezelfde rol
op hetzelfde tooneel herhalen, zoo zou ik deze tweede maal
de overtuiging medebrengen, dat op dien leeftijd reeds het
spel der jeugd gespeeld, op dien leeftijd de heldin onzer
liefdesgeschiedenis gevrijd en gewonnen, met één woord,
dat reeds op dien leeftijd geleefd worden moet. Is het uw
lot, gelijk zulks het mijne geweest is, vele, vele jaren in
een vreemd gewest door te brengen, zoo laat ook dat gewest
de schouwplaats van uw leven, uwe hoop, uwe gevaren,
uwe genoegens, uwe wederwaardigheden, uwe liefde, uwe
vriendschap, uwe verbindtenissen worden. Arbeid en luchtstreek mogen dan vrij uw haar dun en uwe wangen bruin
doen worden, — men verwacht niet, dat de gehuwde man
en vader onveranderd zal terugkeeren, — hij heeft een
nieuw karakter aangenomen. Doch hij, die, gelijk ik, na
twintig jaren, als ongetrouwde vrijer terugkomt, om quadrilles te dansen, den jongman te spelen, een meisje te
vrijen, kortom het leven te genieten, dien zal het gaan —
zoo als het mij gegaan is!

EEN STAAL VAN KONINKLIJKE ERKENTELIJKHEID.

O

nder vele andere bewijzen voor het ondankbaar gedrag
van KAREL II van Engeland jegens zijne Iersche aanhangers, welke zijne zaak met de meest ijverige trouw hadden
behartigd, wordt door DERRICK in zijne Brieven het vol
verhaald: K A R E L's gedrag bij zijne herstelling ver -gend
vermeld te worden. Hij hing zijn zegel aan de gif--dient
ten, welke aan C R 0 m W E L L'S soldaten waren toegestaan,
terwijl zijne getrouwste onderdanen aan het gebrek ter
prooije gegeven werden. Onder deze ongelukkige lijders
verduurde wel niemand een harder lot dan de Burggraaf
Lord F ER 1110 Y , het hoofd der Rockes, een talrijke Clan in
het Graafschap Cork. Deze edelman, die weigerde met den
Protector in vergelijk te treden, verliet zijn' rang en schoon
landgoed, begaf zich in 1652 buitenslands, en trad in
Spaansche krijgsdienst. Tijdens KAREL zich te Brussel bevond, stond F ER 1110V, die aldaar het bevel over een rege ment voerde, den Koning nagenoeg zijne geheele soldij af,
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en hield slechts een zeer klein gedeelte, tot onderhoud van
zichzelven en zijn gezin, over. Toen deze edelmoedigheid
hem bedorven had, was hij verpligt zijn regement te ver
om zijne schulden te betalen. Na de herstelling der-kopen,
zaken begaf hij zich naar Londen, met eene vrouw en zes
kinderen; maar de Koning, wel verre van hem zijnen rang
en zijne bezittingen terug te geven, hoe sterk de Hertog
vAN ORMOND en Lord CLANRIC ADE daarop ook aandrongen,
weigerde hem gehoor te verleenen, en zonder de welwillendheid der twee genoemde edellieden ware de ongeluk
zijne familie van gebrek omgekomen.
-kigeLordmt

BRIEF VAN EENEN ADVOCAAT AAN DEN REGTSVERDEDIGER ZIJNER
TEGENPARTIJ.

Hooggeëerde Heer Confrater!

T

oen wij onlangs in het koffijhuis over onderscheidene
beuzelingen keuvelden, viel het gesprek ook op het Proces, dat ons nu reeds sedert een dozijn jaren bezig houdt.
Gij verhaaldet mij daarbij, hoe min client u eene kist met
echten Johannisberger gezonden had, onder bijgevoegde belofte, dat hij, wanneer gij dien uitgedronken zoudt hebben, voor nieuwen toevoer zou zorgen. Gij zeidet vervolgens, dat de zaak van mijnen cliënt u sedert, bij nader inzien, zoo geheel onregtmatig toch niet voorgekomen was,
als uw cliënt die deed beschouwen; eene aanmerking in
welke ik terstond met u instemde, vermits ik maar al te
wèl weet, hoe waar het oude spreekwoord: in vino verftas, bij deze gelegenheid gebleken is te zijn.
Denk nu eens, heden morgen ontvang ik een vaatje gerookten zalm, verzeld van eenen brief, waaruit ik zie, dat
uw cliënt de toezender dier kleinigheid is, en waarin hij
mij verzoekt, mij den zalm goed te laten smaken, en tevens aan het proces eene regtmatige uitkomst te gunnen.
Inderdaad, ik moet mij over het savoir vivre dezer beide
mannen verbazen, die regt goed schijnen te weten, dat een
Advocaat van het procederen alleen niet leven kan. Mijns
erachtens echter ontbreekt het niettemin beiden aan oor
want u, mijn waarde Heer Confrater, heeft men wijn-del;
gezonden en anders niets, even alsof gij, vergeef mij de
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uitdrukking, een zuiper waart; terwijl men mij alleen bremzouten zalm toezendt, en niet bedenkt, hoe volstrektnoodzakelijk het is, dien met een goed glas wijn te bevochtigen. Om deze reden dan zend ik u een gedeelte van mijnen zalm, en verzoek daarentegen eenige flesschen van uwen
Johannisberger. Bij deze gelegenheid zou het mij ook aangenaam zijn, indien gij mij de tot de zaak van uwen cliënt
betrekking hebbende acten ter inzage mogt willen toezenden, vermits anders de mijne ligtelijk in korten tijd het proces zou kunnen winnen, en wij dan klaarblijkelijk minder
zalm zouden krijgen en de fons perennis van den Johannis berger ganschelijk zou opdroogen; ik wil, in billijke reciprociteit, u ook gaarne eenen blik in de papieren van m ij
cliënt laten doen.
-ne
Zoo het mij voorkomt, kunt gij mij dit verzoek niet wel
weigeren, daar wij beide van den weg regtens niet afwijken; en ofschoon er misschien menigeen zijn mag, die beweren zou, dat wij ons lieten omkoopen, zoo is dit in geenen deele het geval; maar wij zijn overtuigd, dat ieder
van ons eene geregte zaak voorstaat, alzoo onze cliënten,
zoo wij hun onregt gaven, gewis naar eenen anderen Advocaat zouden gaan en dan eerst zich over ons regt zouden

beklagen.
Menigmaal heeft men het woord in den mond, dat wij
eene zaak weten te rekken. Maar de lasteraars, die dit zeggen, willen niet bedenken, dat wij Advocaten hierin eeniglijk handelen als ware menschenvrienden. Immers, daar wij
maar al te wèl weten, dat niets in staat is onze cliënten
van de proces-manie te genezen, dan het middel, waarvan
het oude spreekwoord: door schade wordt men wijs, gewag
maakt, zoo trachten wij hun, door het rekken der proces
-verhandlig,t
kwade bloed, dat is hier het geld, af
te tappen; want dit alleen is het, wat hen zoo procesziek
maakt. Zelfs is onze geneeswijze zoo radicaal, dat geene
wederiustorti.ng mogelijk is, maar de genezene nu volkomen
inziet, hoe dwaas hij was, dat hij zoo lang procedeerde.
Ja, mijn zeer waarde Heer Confrater, wij Advocaten, wij
alleen zijn het, die onmiddelbaar de weldoeners van het beschaafde menschdom worden, die den strijd tusschen twee
partijen slechts aanblazen, om hun op indrukmakende wijs
te toonen, welk een verderfelijke hartstogt de procedeer-
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zucht is, en om tevens aan onze medemenschen een afschrikkend voorbeeld te leveren.
Laat ons dan, mijn waardste Confrater, op den ingeslagen
weg voortgaan en ons begonnen bekeeringswerk voltooijen,
ten einde eenmaal te kunnen zeggen: door onregt hebben
wij regt gedaan!
Uw zeer toegenegen
J. U. Dr.

EILIAAN HETZE,

EENE CHIRURGISCHE AANWENDING VAN DEN MAGNEET.

I

n FRORLEP S neue Notizen aus dem Gebiete der Natur und Iieillcunde, Julij 1842, N°.485, leest men het volgende
avontuurlijke berigt: »In de werkplaatsen van Fairbairne,
in België, heeft men eenen zeer krachtigen, kunstigen
magneet op de hoogte der oogen geplaatst. Elk oogenblik
ziet men eenen arbeider, wien een stukje ijzer in liet oog
gekomen is, naar den magneet loopen, die het ijzerstukje
uithaalt, zoodra de oogleden geopend zijn-. Het is begrijpelijk, dat een magneet, die 2000 W trekt, ook een in de
oppervlakte der huid ingedrongen ijzerstukje kan uittrekken."
Wij vinden zulks inderdaad nog begrijpelijker, dan dat
een wetenschappelijk Tijdschrift, onder het opzigt van een'
Ober-Medicinalrath, zulke kindersprookjes kan opdisschen!
'

DE HEER OUVRARD.

D

e Heer o U v R A R D is een rijk bankier te Madrid, en moet
de geldmakerskunst, de grootste en sterkst beoefende wetenschap van onzen tijd, die echter, helaas! op geene akademie of universiteit onderwezen wordt, ex fundamento et
praxi zoo grondig verstaan, dat hij in dezelve wel eenen tiendubbelen en daarbij gulden dokterhoed verdiend had. Hij was
een goede vriend van den beroemden, onlangs door innerlijke en uiterlijke koude verstijfden Spaanschen wisselaar
AG o AD o , die het bescheiden vermogen van omtrent vijfentwintig millioen heeft nagelaten, en moet eens, in vertrouwen op zijn geldwinnend talent, gezegd hebben: . Zet mij
morgen als een' naakten bedelaar op straat, en na verloop
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van een jaar Fnoogt gij vrijelijk vragen: in welk een paleis
woont thans de millionair OUVRARD ?"

LODEWIJin FILIPS OORDEEL OVER DE RENPAAP.DER.

Dat wijlen de jeugdige HIertog van Orleans een bijzondere
liefhebber en ijverige bevorderaar der harddraverijen in
Frankrijk was, is bekend. Het Foreign Quarterly Review
verhaalt, met betrekking hiertoe, de volgende anecdote:
Bij eenen niet lang vóór 's Prinsen ongelukkigen dood gehouden wedren, waarbij zijne renpaarden eene der hoofdrollen
speelden, nam Koning LODEWIJK FILIPS de paarden-verzameling van zijnen zoon in oogenseliouw. » In mijnen tijd,"
sprak eindelijk de Monarch, terwijl hij daarbij het hoofd
schudde, D zou men zulk een slag van dieren katten en hunne
beenen tandenstokers genoemd hebben. Gij spreekt steeds,
mijn waarde zoon, van het veredelen der Franselte paardenrassen; maar ik zeg u, dat gij het op deze wijs zoo ver
brengen zult, dat uwe harddravers niet meer in staat zullen
zijn zichzelven te dragen. "'
-

IIET REGT.

E

en burger vervoegde zich tot een' vermaarden Advocaat,
met verzoek, zich met zijne regtszaak wel te willen belasten, hem dezelve tevens ontvouwende. n Uwe zaak is uit
sprak deze, » en het spijt mij, dat ge zoo laat-munted,"
komt; ik heb mij heden morgen verbonden voor uwe partij
te pleiten." — » Maar, indien mine zaak goed is, kan de
zijne dit toch wel niet zijn." — n Dat zullen wij voor de
regtbank zien," hernam de Advocaat droogjes.

BEIJERSCII WALHALLA.

G

ij zoekt, in 't bont gewemel,
Vergeefs, tot uw verdriet,
Of gij ook Luther ziet ? .....
Zoek Luther in den Hemel,
Maar in Walhalla niet!
A. Oct. l842.

B. T. B.

MEN G E L W E R K.
VERTOOG, OVER HET ONTSTAAN, DE BEHANDELING EN
DE WERING DER ARMOEDE.

(Vervolg en slot van bl. 735.)
men het slechte en schadelijke weert, moet
Naarmatezedelijke
en nuttige aankweeken. Daartoe be-

men het
hoort vooral de aanmoediging van allerlei handwerken en
nijvere bezigheden , waarop men zich ijverig dient toe te
leggen. De meerdere volmaking en uitbreiding der industrie
zij het hoofddoel der hedendaagsche maatschappij. Waar
de ambachten bloeijen, bestaat Beene armoede, want de
vlijt huwt zich aan de spaarzaamheid. De grootere toeleg
op de verkrijging eener grondige kennis van de verschillende ambachten leidt hoofdzakelijk tot den vooruitgang
van het tijdelijk vermogen en tot de welvaart der maatschappij. De gilden, vroeger in bloei, doch thans groo.
tendeels vervallen, oefenden voorheen eenen gunstigen invloed uit op de verbetering der onderscheidene hanteringen.
De opklimming der graden , naar de verdiensten geregeld ,
moedigden den handwerksman aan, in zijn vak meer en
meer uit te munten. Het meesterschap was toen niet voor
een patent te koop , maar werd alleen door de vereischte
kunde verworven. leder werkte volgens zijnen graad en
leverde iets degelijks goeds , terwijl men nu dikwerf knoeiwerk vervaardigt, ten nadeele van den eigenaar. De ambachtslieden konden zich minder aan uitspattingen overgeven , want de wetten der gilden hielden hen in een heil
bedwang. De luijaard moest werken, of de gestreng--zam
heid der bestaande verordeningen gevoelen. De min gegoede verkreeg , in dure tijden of als er weinig te verdienen
viel, Benige ondersteuning uit de gildenkas, welke daar
aangelegd. De slechte werd behoorlijk vermaand-vorwas
en hem de gelegenheid tot verbetering gegeven. De verstokte
Cee
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zondaar werd uit het gild verbannen en der overheid in
handen geleverd , ten einde hem volgens 's lands wetten te
straffen. Zoo doende leefde het werkvolk in een maat
zedelijk verband en was aan eene- naauw--schapelijkn
gezette pligtsbetrachting onderworpen , zonder hunne individuele vrijheid te verliezen.
Volgens deze opgave achten wij het nuttig, dat men de
gilden wederom invoere met al de graden, wetten en gebruiken, welke daarvoor naar de tegenwoordige tijdsom
geschiktste zijn. Het voorzitterschap kan-standighe
door een' overheidspersoon mede bekleed worden, ten
einde het gedrag der werklieden stipter na te gaan, en
diegenen van het gild vervallen te verklaren en aan het
burgerlijk gezag over te leveren, welke zich aan luiheid en
bedelarij overgaven of andere misstappen begingen.
Eene zoodanige vereeniging der achtenswaardigste mannen en der vlijtigste werklieden kan een uitgebreid nut
stichten; zij bezit meer kracht, dan wanneer alles alleen
aan den Directeur eener fabrijk of aan een' meesterknecht
is overgelaten. Dezen hebben daardoor vaak met een heirleger van zwarigheden te strijden, welke, bij het bestaan
van gilden , aanmerkelijk verligt worden. Bij eene industriële beschouwing van de hier te lande gevestigde zijde
gedaan, leest men deswege: » Sedert-fabrijken,1839
het begin van 1836, tot nu toe, zijn er omstreeks 36
leerlingen voor de onderscheidene bedrijven dezer fabrijk
werkzaam geweest, van welke echter twee derden, na
eene meer of min gevorderde industriële opleiding, het
etablissement verlaten hebben, hetgeen voor henzelven en
voor de fabrijk schadelijke gevolgen heeft gehad, althans
voor henzelven, daar zij voorzeker kundige werklieden
hadden kunnen worden en een goed loon zouden verdiend
hebben, terwijl zij thans welligt in behoeftige omstandig
gevolg hunner wispelturigheid en van-hednvrk,t
hunnen lust tot lediggang. Indien de meeste ouders uit
de lagere volksklasse het tijdelijk belang hunner kinderen
meer beoogden, dan konden de fabrijken in het algemeen
meer door inlandsche werklieden worden bezet; doch nu
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moeten vele Chefs, uit een welbegrepen eigenbelang, buitenlanders de voordeelen laten genieten , welke aan vele
behoeftigen onzer natie brood zouden verschaffen. Ook
met de onderhavige zijde — fabrijk wordt dit bewaarheid,
Wanneer de lust tot arbeid, gepaard met de noodige belangstelling en naauwkeurigheid , grooter ware geweest bij
de mindere standen, dan zou het getal wevers twee derden meer hebben bedragen, en dat der leerlingen verdub.
beld zijn. Uit gebrek aan deelneming van menschen, die
vaak om brood schreeuwen en niets voor deszelfs verkrijging willen doen, maar op de bekende Nederlandsche
liefdadigheid steunen, moest men noodzakelijk andere hulpmiddelen bezigen , ten einde in de bestaande behoefte aan
werklieden te voorzien (*)."
Hoe meer men zich vereenigde, om de arbeidende klasse
door nijvere voorbeelden, belooningen en andere industriële verordeningen tot werken aan te sporen , des te veel
te beter werden de bronnen van bestaan.-vuldigerns
De handwerken zouden in grootere achting staan, en meer
door inboorlingen, minder door vreemden uitgeoefend worden. De prijzen der goederen konde men, onder het bestuur van gilden, insgelijks onderling bepalen, waardoor
het verderfelijke slovijen , smokkelen , vervalschen en verminderen der koopwaren , te keer gegaan zou worden. De
gevestigde kooplieden konden dan niet, door bankroetiers,
gedurende eenen zekeren tijd, schade lijden, vermits ieder
koopman, deelgenoot van zijn gild, aan deszelfs bepalingen onderworpen zou zijn. Wie zijne goederen het goedkoopst had ingekocht, bleef, bij dezen maatregel, altijd
het meeste winnen, zoodat de nijvere handelaar geen het
minste nadeel leed in zijne welbedachte speculatiën, en
zijne handelkennis altijd hare waarde beloond vond. De
werklieden waren ook minder aan eene willekeurige uit
onderhevig , dewijl éénheid van prijs-delingvao
(*) Beschouwingen der zijde - fabrijken te Gorinchem en
te Heukelum. Door M. u. D E GRAAFF. (Vaderl. Letteroef.

Junij 1840.)
Ccc 2
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éénheid van verdiensten teweeg bragt, welke overigens
naar de wetten der verschillende gilden geregeld werden.
Behalve de oprigting van gilden, het werk der handel
bevolking, moet de Staat voor de verligting van-drijven
het levensonderhoud zorg dragen, hetgeen voornamelijk
het behoeftige gedeelte der natie tot voordeel verstrekt. De
inlandsche producten dienen vermenigvuldigd te worden,
ten einde men de buitenlandsche van lieverlede zou kunnen missen. De goedkoopheid der onontbeerlijke levensmiddelen is een der voornaamste vereischten. Zij is het
ligast verkrijgbaar, uithoofde van de geringere zwarigheden
in den prijs. Een bestendige voorraad van graan, peulvruchten en verdere voortbrengselen , is daartoe het zekerste middel.
Ook de bierbrouwerijen moet men meer en meer zoeken
te ontlasten, om het bier beter en goedkooper te maken ,
waardoor het schadelijk gebruik van sterke dranken beteugeld wordt. De verminderde belasting van het bier kon
door verhooging op de jeneverstokerijen vergoed worden,
weshalve de Staat geen geldelijk nadeel zou lijden en de
ingezetenen in gezondheid en welvaart zouden toenemen.
Met den uitvoer van binnenlandsche producten is het eveneens, in zoo ver deze uitvoer ruw en onbereid geschiedt.
Wanneer men een gedeelte der landelijke voortbrengselen
ontberen en buitenslands verzenden kan, moet zulks echter
nimmer ten nadcele van het onderhoud der stedelingen
geschieden. Indien sommige koopwaren onbewerkt mogten uitgevoerd worden, zou de arbeidende klasse hier te
lande dikwerf niets verdienen aan derzelver bereiding.
Wanneer het land b. v. graan over had, en dit naar buiten
wilde verzenden, waartoe de wet vrijheid geeft, moest
zulks geschieden onder voorbehoud, dat de weit en rogge
niet in korrels, maar als meel vervoerd -werd, want daaruit zou een groot voordeel ontstaan. Iiet vermalen van zoo
groot een' voorraad meel, en liet pakken in vaten, verschafte molenaars, kuipers, sjouwerlieden en bouwers,
handen vol werk , terwijl van de gewonnen zemelen meer
vee konde onderhouden worden, hetgeen de waarde van
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dezen uitvoer eerder verhoogen dan verminderen zou. -Verders. Alle drukkende monopoliehandel moest verboden worden. De woekerwinsten op de onontbeerlijkste
levensbehoeften verrijken eenige weinigen, ten koste van
ontelbare huisgezinnen. Men is desniettemin vaak gedwongen tot hen te komen, en moet geheel van de willekeur
der handelsvereeniging afhangen. De armoede wordt daardoor grooter, en de arme zwoegt en zweet te vergeefs, om
zijne uitgaven te bestrijden. Zoodra er monopoliën bestaan, kan de regering niet beter doen, dan de waren ,
waarmede men woekert, naderhand insgelijks te doen opkoopen door daartoe geregtigde arm— of weeshuizen, welke
dezelve tegen eene matige winst aan de mindere volksklasse
afleveren zouden. De geheime monopoliehandel wordt
zoodoende vernietigd , de regten der armen gehandhaafd,
en de gestichten der liefdadigheid, door het beginsel der
menschlievendheid zelve, bevoordeeld.
Eene groote opkooperij is over het algemeen nadeelig,
dewijl er zich dan meer verkoopers en minder koopers opdoen, en de eersten meer van bedrog, dan van eene regtmatige winst leven. Hun groot aantal schaadt daarenboven de nuttige handwerken , vermits dusdanige lieden
meestal slechts heen en weêr loopen , zonder een vast
hoofdvak uit te oefenen. De landman wordt ook, door
eene dergelijke handelwijze, verhinderd de stad te bezoeken, en daar eenige noodwendige verteringen te maken,
dewijl de opkooper hem de moeite en de kosten der reis
bespaart, ofschoon zijne uitgaven ten voordeele van de stedelingen gestrekt hadden, welke nu daarvan verstoken
zijn. Men moest niet vóór een bepaald uur, waarop de
landlieden met hunne waren ter markt verschijnen , mogen
inkoopen, want zulks zou den middelstand en de lagere
Ook
volksklasse der steden grootelijks bevoordeelen.
het afloopen van het land, met allerlei levensmiddelen en
andere benoodigdheden , moest geweerd worden. Dit zou
den landman en den burger tot winst verstrekken en den
Staat van vele ledigloopende rondventers bevrijden , die ,
--
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hetzij door diefstal of door armoede , doorgaans toch ten
laste der regering komen.
De heerschende kleederpracht onzer dagen is almede
geene geringe oorzaak van de verarming der middelbare en
lagere volksklasse. De uitgaven, daaraan te koste gelegd,
grenzen dikwerf aan verkwisting. Eene onzalige trotschheid schijnt de gemoederen te beheerschen. Ieder verheft
zich boven zijnen stand, en, bij gevolg, boven zijne inkomsten. De burgers volgen de Grooten na, en de dienst
weelde zit ten troon , en haar-barendugs.D
schepter drukt loodzwaar op hare aanbidders. Verspilling , ligtzinnigheid en armoede zijn hare trawanten. Zij
verdrijft alle maatschappelijke deugden en ontziet geene
middelen om haar doel te bereiken. De burger offert vaak
zijn vermogen te hare gevalle op , en verwaarloost zijne
zaken ; de dienstbare geeft voor haar niet zelden de eerbaarheid prijs, of gaat tot diefstal over. De ouder
wordt om haar verwaarloosd; de noodzakelijkste le--pligt
vensbehoeften worden om haar ontbeerd. Uiterlijk pracht
uiterlijke voorspoed gaat hier met huiselijke so--verton
berheid en huiselijk gebrek gepaard. De armoede volgt
echter de overdadige weelde op de hielen, en haalt haar
spoedig in. Onbeschaamdheid, verwenschingen van het
lot en eene kwaadaardige stugheid zijn dan de gevolgen.
Met de weelde is de lust tot werken verdwenen, en men
begint te bedelen. De giften der menschenvrienden ontvangt men met geen gevoel van dankbaarheid, maar zij
worden als een regtmatig onderhoud beschouwd, waartoe
de vermogende verpligt is. De weelde vernietigt alzoo niet
alleen ons tijdelijk vermogen, maar zij maakt den mensch
zedelijk ongelukkig. Alle maatregelen, welke dienstig zijn
ter verhoeding van dit tweeledig verderf, moeten gretig ter
hand genomen worden. De nederigheid der meerderen
geeft een nuttig voorbeeld aan de minderen. De wijze ver
invloed hebbende personen werken wel -manigev
wering van dit dagelijks toenemende kwaad. Het-daigto
strenge toevoorzigt van ouders, voogden en leermeesters,
zal de weelde merkelijk verminderen, De aangevraagde
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getuigenissen wegens dienstboden kunnen dezelve ook doen
afnemen, want aan hen die haar bleven huldigen, ondanks herhaalde waarschuwingen, moesten geene huren
meer toegewezen worden. De ijverige bemoeijingen der
geestelijken tegen de ijdelheden dezer wereld zullen de
nietigheid der kleederpracht insgelijks duidelijk aantoonen
en mede ten goede werken. De grootere toeleg op nationaliteit zal voorts het karakter des volks minder doen ontaarden en het minder aanzetten tot opvolging eener uit
modeweelde, welke onze voorvaderen niet ken--hemsc
den. Dit alles worde dan door een iegelijk onzer bestreefd,
ten einde het heerschende kwaad , uit eene overdrijving van
het uiterlijke prachtvertoon ontstaan, allengskens te verzwakken en eindelijk geheel weg te nemen.
De burgerlijke welvaart zoude, al verder, ondersteund
worden, wanneer de verpanding der eigendommen, bij
nieuwe geldleeningen, moeijelijker gemaakt, en de interessen der voorgeschotene kapitalen verminderd werden.
De meeste, van tijd tot tijd, op huizen, tuinen, landerijen enz. verhypotheekte sommen, in zoo ver zij niet tot
aankoop der eigendommen gebezigd zijn, hebben kennelijk
tweederlei oorsprong, te weten: hetzij dat de interessen
der eerst opgenomene kapitalen te groot waren , om behoorlijk te kunnen worden afgelost , en van daar weder tot
kapitalen aangroeiden, waardoor het bedrag der verpandingssom zoo hoog steeg, dat de eigenaar niet meer bestaan kan en zijne bezittingen verlaten moet; hetzij , door
een ligtzinnig levensgedrag van den bezitter, die, de tering
niet naar de nering zettende, veel doorbrengt, daartoe geld
borgt, en eindelijk menigmaal zijne eigendommen boven
de waarde verteerd heeft, zoodat hij er ten laatste niets
meer van bezit, en , door het onvermogen tot eene verdere
aflossing der interessen, van zijn erf verdreven wordt. Zelfs
den braafsten man, die zijne bezittingen , uit gebrek aan eene
geschikte gelegenheid, niet zoodanig behartigen kan , dat
hij de interessen van het kapitaal verdient, en ook niet in
staat is dezelve uit zijne bekrompene broodwinning te bestrijden , treft menigmaal hetzelfde lot. Hij kan zich na-
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tuurlijk niet redden, en moet gelaten toezien, wat men,
tot bevrediging zijner schuldeischers, met hem aanvangt.
Dergelijke voorvallen brengen vele huisgezinnen in armoede
en ellende. De woekeraar ziet het gaarne, wanneer de
interessen niet afgelost kunnen worden , rekent van de
achterstallige interessen op nieuw interessen , verhoogt, zoodoende, zijne vordering, en grijpt ten laatste, door den
verkoop der bezittingen , den eenigen steun van het ongelukkige huisgezin aan , ontneemt hetzelve niet alleen huis
woning, maar ook gereedschap en kleederen -vesti,ng
van welke men somtijds niet genoeg overhoudt, om zich
tegen de ongemakken van weêr en wind te beschutten.
Zoo waar het intusschen is en zijn mag, dat uit de ligtzinnigheid van menig eigenaar het verval der goederen ontstaat , blijkt nogtans uit het voorbeeld van een groot aantal
nijvere menschen , dat er ook eene andere oorzaak moet
wezen, en wel, de al te hooge interessen der verhypotheekte kapitalen. Tijdsomstandigheden of onvoorziene toevallen kunnen dikwerf de aflossing daarvan verhinderen,
terwijl dc lasten en uitgaven , welke met de overdragt van
een' eigendom in verband staan , den onbemiddelden eigenaar bovendien drukken.
De verzwaring van hypotheek - inschrijvingen op eigen
voor welke het goed en rigtig gebruik der voor--domen,
schotten niet aangewezen kan worden, is een middel, hetwelk den ligtzinnigen bezitter in zijne verwaarlozingen en
verteringen te keer gaat, en zijnen ondergang verhoedt.
IHij kan ten minste niet willekeurig schulden maken, en
daardoor heeft men reeds veel gewonnen, wanneer hij eenigermate verhinderd is , zijne eigendommen met ligtzinnige schulden te kunnen bezwaren , hetgeen hem en zijn
huisgezin in stand houdt. Dit is des te noodzakelijker,
om de vele treurige voorvallen, welke iedere stad daarvan
overvloedig oplevert, en om de bestaande getuigenissen der
hedendaagsche hypotheekboeken, welke den schulden-last
van onzen tijd, verre boven dien van den voortijd, aan
toonen: een bewijs, dat men thans niet zoo huishoudelijk
denkt als vroeger. Eene gepaste beteugeling in het ver-
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hypotheeken moet derhalve ingevoerd worden, hetgeen
aldus kan geschieden.
Vooreerst moet een eigendom, het besta waarin het wil,
in het vervolg onder geen ander voorwendsel verpand kunnen worden, dan wanneer het geld, hetwelk men daar
opneemt, werkelijk tot verbetering van hetzelve strekt-vor
of zal strekken. Alle overige geldopnemingen moeten zich
niet tot hypotheek-inschrijvingen kunnen vormen, en in
geen geval moet toegestaan worden , dat men wissels of andere schulden op het goed overbrenge. Eveneens moet,
als met het aangevraagde kapitaal een ander afgelost zal
worden , het eerste nooit hooger zijn dan het af te lossene
is; zelfs achterstallige interessen zijn hieronder niet begrepen. Bij buitengewone gevallen , wanneer iemand zijne
bezittingen verpandt, daar hij met het geld eene handelsonderneming of eenig kunstvak beproeven wil , zou het
alleen toegelaten mogen worden, onder beding, dat de
bezittingen niet reeds over de helft van den inkoopsschat
bezwaard waren, voorts dat hij twee geachte medeburgers
aanwees, welke hunnerzijds de verzekering gaven, voor het
goed gebruik van het op te nemen geld, en dat hij als een
fiksch man te boek stond en de noodwendigheid zijner
aanvrage behoorlijk kende staven.
Ten tweede. Wie eenige vaste goederen aankocht,
moest altijd een derde gedeelte der koopsom in kontanten
betalen, en nooit meer dan de overige twee derden daarop
kunnen verpanden. Zoo er meer of zoo de geheele koopschat betaald werd, moest men, in het vervolg, bij opneming van geld, den genoemden maatregel van verzwaring stipt volgen.
Ten derde. De verschijning der interessen van verhypotheekte schulden berokkende menigmaal den ondergang
eener familie. Wanneer twee of meerdere termijnen verschenen waren, werd de som hooger en zwaarder te betalen , zoodat men tot verpandingen van meubels overging.
Ieder crediteur behoorde derhalve, op verbeurte zijner vor
dadelijk aangift te doen, indien de interessen niet-dering,
betaald werden, ten einde de overheid, uit de huur of
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pacht van den bezwaarden eigendom, dezelve bij tijds konde
aflossen, en daardoor den ondergang van een huisgezin
verhoeden , hetwelk dikwerf de vereischte onkosten eener
behoorlijke bewerking niet kan betalen.
Door dergelijke verordeningen zouden de grondeigenaars
nimmer zoo geheel kunnen vervallen en hun toestand niet
zoo buitengewoon verslimmeren , dat zij uit hunnen eigen
verdrongen en daarmede als vernietigd werden. Ook-dom
is het voor den Staat zeer voordeelig, indien de grondeigenaars in welvaart toenemen. Het is beter, dat een burger
zijnen eigendom, welken hij niet meer willekeurig verpanden kan en toch de waarde daarvan in handen wil hebben,
verkoopt en aan eenen kundiger bestuurder overlaat, dan
dat hij daarin verarmt en er eindelijk uitgedreven wordt,
of ook wel, gelijk dikwerf gebeurt, dat de gebouwen ver
worden en dreigen in te storten, waardoor hunne-warlosd
waarde bijna geheel verloren gaat. De zekerste steun der
burgerlijke welvaart berust op het goed huishoudelijk bestuur der eigendommen; en daar men dit niet van allen
uit eigene beweging verwachten kan , zoo moeten er voor
deze afwijkingen behoedmiddelen bestaan, waartoe de gedane voorslagen dienen. Daardoor zal de ligtzinnige schul
beperkt worden, dewijl ieder credi--denmakrgotlijs
teur, wanneer hij zich niet zoo gemakkelijk van hypotheek
kan voorzien , aarzelen zal , zoo spoedig, tot des debiteurs
verderf, gelden voor te schieten.
De schuldenlast der tegenwoordige eigenaars zal echter ,
door al het genoemde , nog geene verligting erlangen. Vermindering der interessen is daartoe het eenigste en zekerste
middel. Men kan dezelve gemakkelijk invoeren , wanneer
de rijksbanken — waarin zulke groote sommen der rijken
ongebruikt nederliggen , en ten nadeele van het volk buiten omloop zijn of ten minste niet nuttig genoeg aangewend worden — in het vervolg slechts 2 percent interessen
gaven. Op gedeponeerde gelden van pupillen, in zoover
dezelve niet over de f 3000 voor ieder pupil beliepen , zou
men 3i percent kunnen geven ; hoe kleiner vermogen , des
te meer interessen, en hoe grooter, trapsgewijs minder.
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De Staat kon insgelijks eene aanzienlijke som uitzetten, die
tegen 2 percent interessen op de eerste halve waarde van
stedelijke goederen ingeschreven werd, welke aan kunstwerkers, handwerkslieden enz. toebehoorden. Het voordeel daarvan kon tot een weldadig doeleinde gebezigd worden, en wel voornamelijk tot ondersteuning van onze armgestichten.
Het is blijkbaar, dat de verwezenlijking dezer voorslagen het gewenschte gevolg voor een land zoude hebben,
vermits daardoor het bestaan der middelbare en lagere
volksklasse niet alleen verligt, maar ook aan de liefdelooze
geldwoekeraars, welke voor de massa zoo drukkend en
vernietigend zijn, in eens perk en paal gesteld werd. Doch
dit is nog niet al het nut. Bedenken wij slechts , dat de
burger, met vele schulden en hooge interessen bezwaard,
zoodoende van lieverlede kan afbetalen, en zijnen eigendom behoudt, dat de groote hoeveelheid van baar geld,
hetwelk thans tot allerlei woekerijen aanleiding geeft, des
te beter in omloop komt, dewijl men daarmede 2 procent
of iets meer op cone billijke wijze, door. de ondersteuning
of door de uitoefening van handwerken enz., kan verdienen; dat de eigendommen in waarde stijgen, hetgeen, in
steden, voor de grondeigenaars van belang is; en eindelijk, dat, bij deze inrigting, niemand verliest, dan de
kapitalist, die, zijn geld uitwoekerende, zich aan lediggang en aan een smullersleven overgeeft, het zweet van
den behoeftigen schuldenaar verteert, en overigens voor
den Staat vaak een onnut mensch is. Ieder regtschapen
man zal wenschen , dat deze voor elk individu en voor het
algemeen zoo heilzame maatregel, tot stand kome. Wat
wil het toch voor eenen Staat zeggen, die een kundig
Minister van Financiën heeft, wanneer dezelve een millioen guldens voor verscheidene jaren tegen 2 procent uitzet , en daardoor bewerkt, dat de interessen niet alleen
verminderen, maar ook, dat de goede, doch onbemiddelde, inwoner, zijne broodwinning behoudt, dat zijn
huisgezin niet ongelukkig wordt, en dat verarming en ellende, door gebrek aan voedsel, door zorg en kommer,
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geene duizenden vroegtijdig in het graf storten en vele
weezen aan den Staat doen achterlaten, als de ongelukkige getuigen eens gruwzamen woekers. Wie hier de rijken zoude willen verdedigen, moest eerst al de genoemde
daadzaken geheel onwaar maken , en er niet aan denken ,
dat die sommen , welke thans tegen 5 procent interessen
den burger drukken en ruïneren, hem door 2 procent
meer ondersteunen, voorthelpen en zijnen welstand bevor
-dern
zullen.
Waar de armoede greeter wordt en waar de armen
meer en meer vermenigvuldigen, gelijk in ons vaderland,
helaas! dagelijks gebeurt, daar is eerre buitenlandsche kolonisatie aanprijzenswaardig, indien de binnenlandsche
koloniën bezet mogten zijn. Wij Nederlanders bezitten
daartoe de geschiktste gelegenheid op het zeer uitgestrekte
en vruchtbare eiland Java. In dit opzigt vereenigen wij
ons geheel met de zienswijze van een' ongenoemde, die
daaromtrent schrijft: » Waarom zijn wij dwaas genoeg,
eerre naauwelijks onmerkbare stip van den bol, die ons tot
verblijf werd aangewezen, als het eenige punt te beschouwen, waar wij moeten leven en sterven? Omdat wij er
geboren werden ? Waarom betwisten wij ons hier eiken
duim breed gronds, terwijl in andere werelddeelen de
heerlijkste landouwen woest en ledig liggen , • als behoorden
zij den mensch niet toe? Duizenden van armen , bcrooiden en ellendigen worstelen hier, ook in Nederland, met
gebrek, of leven in kommer en slaafsche afhankelijkheid;
zij sterven, en bezitten geen hout voor hunne doodkist —
alsof op Java en Sumatra — gezwegen van andere vruchtbare oorden — geen gebrek was aan nijvere handen, om
den vruchtbaren grond voortreffelijke voortbrengselen te
ontwoekeren. 0, zegt men, hoe zullen die duizenden arme
lieden daar komen? HIoe onstaatkundig, de landverhuizing in bescherming te nemen! Zeggen wij liever: hoe
dwaas, nieuwe armenfondsen te scheppen, meer bedelaars
en doennieten in den lande te bewaren, als waren zij
een kostelijke schat , dien men niet te zorgvuldig kan
bewaken! Ja , de bron van zoo veel ellende, van zoo veel
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gemis, van zoo veel armoede en misdaden — zij ligt in
onze dwaze ideën en vooroordeelen; in de zonderlinge rigting, welke de latere eeuwen aan het woord Vaderland
hebben gehecht. Vroegere volken waren wijs genoeg, het
surplus der hunnen in staat te stellen , elders een vaderland te vinden, dat hen voedde.
» Maken wij ons welligt ook aan overdrijving schuldig?
Zijn in Nederland weinig armen, weinigen die gebrek aan
het noodige hebben? Kunnen alle handen hier arbeid
vinden, alle talenten zich Genen meer of minder uitgebreiden werkkring openen? Zijn er werkelijk geene duizenden, die men als overbevolking kan beschouwen? Eilieve, de armbesturen, de gestichten van liefdadigheid,
de duizenden posthongerigen, die nimmer verzadigd zullen
worden en welker gelduitlovingen, ter verkrijging van eenig
bestaan , dagelijks in de dagbladen prijken , en eindelijk
de menigte van bedelaars -s- zij geven immers een te bevestigend antwoord, dan dat men de waarheid daarvan
zoude kunnen loochenen. 't Is te vergeefs , dat men tracht
over deze donkere vlek eenen sluijer te willen werpen; die
kanker bestaat in onze Europesche maatschappijen. Hoe
is het mogelijk , dat men immer met zoo veel minachting
van landverhuizers spreekt, en dat de regeringen dezelve
zoo veel mogelijk tegenwerken ? Bestaat dan de magt van
den Vorst of de welvaart van een land in de menigte zijner
onderdanen? Het is of men iemand ziet, die slechts twee
paarden gebruiken kan en er drie op stal houdt — het
derde, van geen nut zijnde, verteert wat de twee andere
winnen — of lijdt honger.
» Java — en ik bepaal mij slechts tot dat eiland —
Java beschouwt men in Nederland slechts als een land,
naar hetwelk men zich begeeft, om schatten te verzamelen. Indien het waar is, wat meer dan één reiziger zegt,
dat dit vruchtbare eiland nog slechts op duizenden nijvere
handen wacht, om voor het moederland van nog uitgebreider nut te worden ; waarom bevordert dan het bestuur
de verhuizing derwaarts niet, in plaats van op nieuwe middelen te zinnen, om het steeds meer aangroeijende getal
,
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armen aan een sober stuk broods te helpen? Zegt men:
het staat ieder vrij , om een beter oord te zoeken ; o voor
,, even als het eiken zieke vrij staat de badplaatsen-zekr
te bezoeken -- indien het hem slechts niet aan middelen
ontbrak. Waarlijk, wanneer men den juisten toestand van
een groot gedeelte van het volk kende, benevens de behoefte en ontberingen van een aantal burgers van den
Staat, dan zoude men welligt op meer afdoende middelen
dan geven bedacht zijn."
Eindelijk. Het fabrijkwezen strekt een land tot groot
voordeel, indien men inlandsche producten bewerkt, en
de fabrijken aan onderscheidene particuliere personen en
niet aan eene groote gemonopoliseerde vereeniging, noch
aan de Regering toebehooren of door dezelve, uit 's lands
schatkist, ondersteund worden. Wanneer eene groote ver
eene fabrijk bezit, moet de op zich zelven staan--enig
de fabrijkant meestal bukken voor de drukkende overmagt
dier associatie, en is genoodzaakt zijn beroep vaarwel te
zeggen, hetgeen doorgaans zijnen ondergang berokkent.
Ook de lagere volksklasse lijdt door cone dergelijke ver
gewoonlijk minder loon geeft om meer te-enig,d
winnen, of liever, om de prijzen der goederen beneden
die van particuliere fabrijkanten te zetten. De fabrijkwerker moet zoodoende véél verrigten voor weinig geld , hetwelk te naauwernood zijn onderhoud bestrijdt en hem in
bekrompene omstandigheden doet leven of geheel tot armoede brengt. Ixet stelsel: hoe grooter vereeniging, des
te hooger belasting, zou in deze cone nuttige strekking
hebben, zoowel voor de evenredige verdeeling van het
fabrijkwezen onder verschillende personen , als voor de
daaruit voortvloeijende verbetering der arbeidsloonen, waardoor het algemeene vertier insgelijks veelzijdig bevorderd
zou worden.
Wat de bewerking van inlandsche voortbrengselen betreft, zoo is het van het hoogste belang en eene der voornaamste zorgen , dat dezelve boven de buitenlandsche gesteld worden. De binnenlandsche landbouw en nijverheid
kunnen daardoor alleen verhoogd worden, terwijl de wel-
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vaart der ingezetenen hoofdzakelijk van dezen maatregel
afhangt. Men gebruike dus ook, in plaats van zijde,
meer linnen en wollen stoffen, ten voordeele van het algemeen. De vlasbouw en de veeteelt verkrijgen dan eenen
grooteren omvang, de landman wordt aangemoedigd, om
zijnen heilrijken arbeid uit te breiden en te volmaken , en
de inwoners verarmen minder door eene overdrevene kleederpracht, dewijl deze kostbare buitenlandsche stoffen de
binnenlandsche verre in prijs te boven gaan. Het geld
bleef ook, op die wijze, altijd tusschen den stedeling en
den landman in omloop, verhoogde den rijkdom eens
lands , en werd niet zoo kwistig aan eene vreemde kleederweelde besteed. Zoolang de zijdewormenteelt bij ons niet
tot die hoogte geklommen is, dat men het fabrijkaat, in
de benoodigde hoeveelheid , binnen 's lands kan aanvoeren
en bewerken , zoo lang zullen deze fabrijken slechts eenige
menschen aan den kost helpen, terwijl het algemeen er
minder voordeel bij heeft. Indien men ze echter tot die
gewenschte uitgebreidheid kan brengen , zullen zij almede
eenen tak van nijverheid grondvesten, welke, bij een doelmatig gebruik in het vaderland zelf, doch vooral door ver
naar onze Oostersche bezittingen, even goed-zendig
zijne winsten zal opleveren, als zoo vele andere industriële
ondernemingen (*). In afwachting dier volmaking, zoeke
men inmiddels de linnen- en wolfabrijken te vergrooten ,
(*) Ook voor diegenen, welke, uit gebrek aan werk,
rondloopen, zal eene gepaste uitbreiding der zijdefabrijken
nuttig zijn. Men leest deswege : Het zou niet moeijelijk
vallen te bewijzen, dat Amsterdam alleen jaarlijks voor vier
millioenen aan zijden stoffen op vreemde markten inkoopt.
En al rekenden wij deze som voor het inkoopskapitaal van al
onze handelsteden te zamen, dan zouden er 2000 weefgetouwen noodig zijn, om aan deze aanvrage te voldoen, en
niet minder. dan 4000 menschen zouden werk erlangen. Tot
nog toe bestaan er slechts groot 100 zoodanige weefgetouwen
in geheel ons vaderland, en het getal der werklieden bedraagt omstreekt 120. (Beschouwing der zijdefabrijken door
)1. H. DR GRAAFF.)
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ten einde het gebruik van deze artikels gedurig goedkooper
en gemakkelijker te maken, en daardoor landbouw en veeteelt aan te moedigen , en het -Nederlandsche, eigene producten bewerkende fabrijkwezen in het bijzonder, en de
industrie in het algemeen , te bevorderen , ter wering der
armoede.

TOONEELEN UIT DEN BRAND VAN MOSKOU EN DEN OVERTOGT
OVER DE BERESINA.

(Vervolg en slot van bl. 753.)

E enige uren later reed ik in den wagen van den Maar
verder. Wij hielden des avonds in een verlaten dorp-schalk
halt, om daar den nacht door te brengen. Wij waren zeer
digt bij de Beresina. Den volgenden dag werd zeer vroeg
het bevel gegeven, om op te breken; maar dat geschiedde
zoo overhaast, dat liet niet zonder groote wanorde plaats had.
De dag ving met eene nevelige lucht aan te schemeren. Mijne
krachten waren teruggekeerd ; want ik had voedsel gebruikt.
Ik beklom dus den wagen, voor welken een detachement
van de garde reed.
De Keizer stond aan het bruggenhoofd, om den overtogt
te verhaasten. Ik kon hem op mijn gemak beschouwen;
want wij reden zeer langzaam. Hij scheen mij even kalm,
als bij eene parade in de Tuileriën. De brug was zoo smal,
dat onze wagen NAPOLEON bijna aanraakte. »Vrees niet,"
zei NAPOLEON; »rijd maar toe; weesmaar niet hang!" Deze
woorden, die hij dadelijk tot mij scheen te rigten, daar er
geene andere vrouwen in de nabijheid waren, deden mij
vermoeden, dat er gevaar bestond. De Koning van Napels
hield zijn paard aan den teugel, terwijl hij met de hand op
het portier van mijn rijtuig leunde_ Toen hij mij zag, sprak
hij mij eenige beleefde woorden toe. Zijn kostuum kwam snij
op zulk een oogenblik, en bij eene koude van 20 graden, zeer
zonderling voor. Zijn bloote hals, zijn nalatig over den
eenen schouder geworpen mantel van fluweel, zijn krullend
haar en zijne zwarte, met eene witte veder versierde baret
gaven hem het voorkomen van eenen held uit een melodrama. Ik had hem nooit zoo van nabij gezien, en kon mij

LE BRAND VAN MOSKOU EN DE OVERTOGT OVER DE BERESINA.

7855

niet verzadigen van hem gade te slaan. Toen hij een weinig

achter mijnen wagen was, boog ik het hoofd buiten het por
om hem in het gezigt te zien. Hij bemerkte het en-tier,
groette mij zeer beleefd met de hand. Hij was zeer ijdel en
had het gaarne, dat vrouwen hem opmerkten.
Verscheidene stafofficieren hadden ook hunne paarden aan
den toom; want men kon de brug niet te paard over. Zij
was zoo zwak, dat zij onder de wielen van mijn rijtuig bewoog. Het weder was zachter geworden, en het ijs van den
vloed eenigzins gesmolten, waardoor het nog gevaarlijker
werd. Toen men het dorp had bereikt, hield men halt, gelijk de Keizer had bevolen, en alle officieren keerden naar
de Beresina terug. Ik nam den arm van den Generaal z Er E n V R E (den zoon van den Maarschalk) , om te zien, wat er
gebeurde. Toen de brug ineenstortte, hoorden wij eenen
kreet, eenen enkelen kreet, die niet te beschrijven is. Nog
klinkt hij in mijne ooren, als ik er aan denk! Al de ongelukkigen, die aan den overkant van den stroom waren gebleven, werden door de kogels en het schroot des vijands
verpletterd. Toen eerst konden wij den geheelen omvang
van den rampspoed overzien. Het ijs was niet sterk genoeg,
brak, en begroef mannen. en vrouwen, paarden en wagens.
Be soldaten sloegen met de sabel in de hand alles neder,
wat hunne redding in den weg was; want in het uiterste
gevaar kent mcli de wetten der menschelijkheid niet; men
offert alles aan eigen behoud op. Wij zagen eene schoone
vrouw met haar kind op den arm, als tussehen twee ijsschollen ingeklemd. Om haar te redden, reikte men haar een
geweerkolf en een degengevest toe, om zich vast te houden;
maar door de beweging zelve, die zij maakte, om deze te
grijpen, zonk zij. Snikkend vloog ik van dat vreeselijke
schouwspel weg. Be Generaal L E r E s v R E zelf, die anders
niet zeer gevoelig was, werd bleek als een lijk en zeide meer
dan eens: . Welk een verschrikkelijk ongeluk! Die arme
menschen daar onder het vijandelijke vuur!" En toch gelukte het eenigen, om over het ijs naar den anderen oever
te komen. Diegenen, welke wij te Wilna ontmoetten, ver
ons tooneelen, die het hart braken.
-halden
Hoe zonderling en onbegrijpelijk was Gods beschikking!
Zoo ik niet als dood op de sneeuw was blijven liggen., zou
de Maarschalk i E r E n v n E mij niet hebben opgenomen, en ik
ware, gelijk de meeste Moskausclte vlugtelingen , zonder twij-.
nncaGEL.w. 1842. ao. 16.
Ddd
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fel in de Ileresina omgekomen. Als men mij later, na mijne
terugkomst in Frankrijk, bij iemand van aanzien wilde voor
aanbevelen, heette het altijd: n Zij is de Beresina-stelnof
overgekomen !"
In den wagen van den Maarschalk zette ik mijne reize
naar Wilna voort. Van dit oogenblik af was ik buiten gevaar, maar had toch nog veel te lijden. Ik was omringd
van menschen, die mij geheel onbekend waren. Ik verhaalde hun op vrij opgeruimden toon mijne rampen; en de
wijze, waarop ik mijne partij had weten te kiezen, wekte
hen op, om mijne bedaardheid na te volgen. Wij dachten
aan den tijd, als wij de onzen zouden wederzien, en als wij
eten zouden krijgen; want dat was de hoofdzaak. Ik leefde
bijna eene maand lang enkel van chocolade en suiker. D Als
dat nog lange duurt," zeide ik tegen hen, » dan brengt gij
mij als VERT - vzar terug; gij zult mij met bonbons gevoerd
en mij geleerd hebben in alle talen te vloeken."
Op den 9 December des avonds ten elf ure kwamen wij te
Wilna. In de poort was zulk een gedrang van menschen,
die nu meenden het beloofde land te hebben bereikt, dat
wij alle moeite van de wereld hadden, om er door te komen. Hier vonden bijna alle Franschen uit Moskou den dood,
die, tegen honger en koude kampende, de stad niet konden
bereiken. Zelfs die, welke no, ontkwamen, waren zoo veranderd en verouderd, dat ik, na eene afwezigheid van zes
weken, moeite had, om lien te herkennen. Wij namen onzen intrek bij de Gravin RASAI{ 0 E S K I, waar de Hertog van
Dantzig bij zijnen eersten doortogt had gewoond; maar het
huis was in groote wanorde. Daar de Graaf K A S A K o a s K I in
NAPOLEON S dienst was, zoo maakte hij zich gereed Wilna
te verlaten. Wij konden niet eens eenen bediende vinden,
om vuur aan te maken en spijze te halen. De koude was
tot 28 graden gestegen. Wij bragten eenen vreeselijken
'

nacht door.
Uit de spanning, die ik op ieder gezigt las, besloot ik,
dat wij niet Iang in de stad blijven zouden. De zoon van
den Hertog van Dantzig was gewond en kon niet vervoerd
worden. Zijn ongelukkige vader was ieder oogenblik gedwongen hem te verlaten, om bevelen te geven. Eindelijk
zeide hij ons des avonds, dat men aftrekken zou, en schreef
aan den Russischen Generaal, die de voorposten kommandeerde, dat hij, genoodzaakt zijnen zoon in de stad achter
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te laten, op zijne billijkheid vertrouwde, dat hij dien als
een edelmoedig vijand zou behandelen. Zijne oogen zwommen in tranen. Diep geroerd zeide ik tegen hem: n Heer
Maarschalk, ik blijf bij uwen zoon en zal hem als eene
moeder verplegen." Hij dankte mij hartelijk en nam mijn
aanbod aan.
Ik zag de gevaren wel vooruit, waaraan ik mij op nieuw
blootstelde, maar toch meende ik hem dat offer te moeten
brengen. Zijn adjudant, de overste vlaiex, dezelfde, die
een regement redde, dat in Wilna was achtergebleven, en
zijn huishofmeester vertrokken ook niet. Hij liet hun geld
en credietbrieven achter en reisde met een gebroken hart
weg. Het scheen, als had hij een voorgevoel, dat hij zijnen
zoon niet weder zou zien. Wij bragten den nacht slapeloos
door. Des anderen morgens ten elf ure trokken de Russen,
binnen. Wij hadden nog geen antwoord op den brief van
den Maarschalk en waren zeer in onrust. Om een ure evenwel liet de Russische Generaal ons door eenen adjudant weten, dat hij den brief ontvangen had en alle mogelijke wel
zou betoonen, die hij aan het ongeluk en aan-wilendh
den zoon van eenen door hem hooggeschatten krijgsman
schuldig was. Hij voegde er bij, dat men ons eene veilig
zoude zenden. Een half uur later zagen wij eenige-heidswact
Men was onvoorzigtig genoeg, hen in
aankomen.
Kozakken
vertrek
te
laten,
waar
zich de jonge Graaf bevond. Zijn
het
gunstig te stemmen, eenig geld.
hen
adjudant gaf hun, om
hoopen
geld op den schoorsteen en
Kozakken
Doch zoodra de
tafel
zagen,
dachten zij er slechts aan,
op
de
zilver' huisraad
om zich daarvan meester te maken, en ik las het op hun
gelaat, dat hunne hebzucht ons duur te staan zou komen.
Ik ging daarom bij het bed van den jongen Graaf zitten,
en terwijl ik deed, alsof ik hem wilde toedekken, wierp
ik zijn horologie, zijnen pels en eenige andere dingen achter
het bed. Zij dreigden eerst met hunne lansen de twee mannen , die tegenover mij stonden , en lieten toen deze staan,
om naar het bed van den Generaal te treden, dien zij ook
bedreigden, en van wien zij in het Russisch geld cischten.
Ik bond een klein beeld van de Madonna van Kiow van mij
hals los, dat de Vorstin KU T US OFF mij in Rusland als-ne
een' talisman tegen ongelukken had geschonken. Dat was
het ook inderdaad voor ons. Ik legde het op den Generaal
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en riep: » floe durft gij het wagen eenen stervende aan te
vallen? God zal u daarvoor straffen!" De Russen hebben
grooten eerbied voor Onze Lieve Vrouw van Kiow. Mijne
tegenwoordigheid van geest redde ons ; maar de invloed van
deze ontmoeting op den zwakken jongen man maakte zijne
ziekte doodelijk.
Tegen 4 ure kwam de Russische Generaal rs C n i sr s c n n G o w,
en men verhaalde hem het gebeurde. llij liet ons 18 man
achter, voor welke hij instond; en wij gevoelden ons voor
ons zelve eenigzins geruster. Wat wij echter van de bedienden hoorden, maakte ons des te angstiger voor anderen.
Ongelukkigen doolden zonder huisvesting op de straten rond
en werden door de inwoners afgewezen, dewijl zij voor plundering vreesden, in gevalle zij hen innamen. Zij werden
van alles, wat zij nog bezaten, beroofd Vn stierven van
koude. De straten waren vol van dezulken. Deze wanorde
duurde tot aan de komst van den Maarschalk K u z u s o F F , en
ook deze kon haar niet geheel verhelpen.
Wij woonden niet verre van een Benedictijner klooster en
hoorden des nachts het jammeren dier ongelukkigen. Ik
wachtte, totdat de soldaten zich verwijderd hadden, en onderzocht dan, of ik ook nog redden kon. Ach, altijd werd
ik in mijne hoop teleurgesteld, en als ik terugkwam, knorde
men over mijne onvoorzigtigheid, dat ik uit was gegaan en
de ruwe krijgslieden welligt op ons spoor kou hebben
gebragt.
De ziekte van den jongen Graaf nam dag aan dag toe. Zijn
arts was een Pool, en de Baron D E S G E N E T T E S, die in Wilna
gevangene was, bezocht hem dikwijls. Terstond na zijn
eerste bezoek zeide hij ons, dat er geene hoop op behoud
was, en dat men hem geven mogt, wat hij verlangde. De
zieke hoorde alleen deze laatste woorden en liet mij daarom
geene rust, voordat ik hem had bezorgd, wat hij wenschte.
Het was moeijelijk, om ook slechts het geringste te bekomen; want de Fransche bedienden konden niet zonder gevaar uitgaan, en de Joden, die men als boodschappers gebruikte, kwamen terug met de klagt, dat men hun het gehaalde weder had afgenomen. Ik moest derhalve weer mijn
best doen, om te bezorgen, wat de artsen hadden voorgeschreven. Ile ging midden door de soldaten en de paarden,
die op de straat waren vastgebonden. Ik zei vriendelijk tegen
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» Ik bid 11, brengt uwe paarden in orde!"
de Kozakken
en zij maakten mij plaats. Zoo werd ik gewoon in de stad
te koopen, wat wij noodig hadden, en zag het tooneel der
ellende van naderbij.
Eindelijk stierf de jonge man op den 19 December 1812,
des morgens ten drie ure. Tot aan het laatste oogenblik
had hij zijne bewustheid behouden. Eenige uren vóór zij
dood, toen alles rondom hem sliep, riep hij mij en-ne
zeide met zachte stem: , Ik overleef dezen nacht niet." Ik
deed mijn best, om hem te bemoedigen, en zeide, wat men
bij dergelijke gelegenheden zeggen kan. Toen ging hij voort:
»Daar gij waarschijnlijk spoedig weder naar Frankrijk zult
keeren, want men zal de vrouwen hier niet terughouden,
snijd mij dan nu een lok haar af; want na mijnen dood hebt
gij er misschien geen' nioed toe. Zeg aan mijne ouders, dat
ik u aan hen aanbeveel. Had ik nog krachten genoeg, zoo
zou ik zelf daarover aan mijne moeder schrijven. Gij hebt
alles verloren; mijne moeder is rijk; zij zal uwe opoffering
voor mij niet vergeten." En vervolgens zeide hij mij nog
meer aandoenlijke woorden, die mij diep troffen. Hij werd
op eene naar de omstandigheden zeer betamelijke wijze begraven, en men trok hem, naar 's lands gebruik, zijne kleederen aan. Toen ik in het vertrek trad, waar zijn lijk werd
ten toon gesteld, trof mij dit gezigt. De eerste maal, toen
ik hem zag in het huis, dat zijn vader bewoonde, was liet
middernacht, en hij sliep op eene bank. Hij had hetzelfde
kostuum en dezelfde houding. Die gelijkheid van houding
en die snelle overgang van het leven tot den dood deden
mij bittere tranen weenen.
Toen ik alle pligten vervuld had, die deze treurige gebeurtenis vorderde, dacht ik eindelijk aan mijzelve. Ik was
zonder geld en zonder middelen, om het te verdienen. Men
ried mij, om mij tot Keizer ALEXAN DER te wenden; want
daar ik acht jaren in zijne dienst als tooneelspeelster bij den
keizerlijken schouwburg had gesleten, zoo had ik eenige
aanspraak op zijne bescherming. Had ik den moed gehad,
hem om eene audientie te verzoeken, gelijk verscheidene van
mijne lotgenooten, hij had ze mij zeker toegestaan ; want hij
was altijd gereed, om het onheil van ongelukkigen te ver
Toen de Keizer te Wilna kwam, wilde men hem-zachten.
een feest geven ; maar hij zeide: n Neen, besteedt het geld
:
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ter ondersteuning der ongelukkigen, die zonder brood of dak
zijn. Wie zou te midden van zooveel ellende vrolijk kunnen
wezen? Dat ware spotten met het ongeluk."
Het was de Maarschalk K U T U s 0 F F, die mij gedurende mijn
verblijf te Wilna ondersteunde. Zijne familie had mij in
Petersburg zoo vriendelijk ontvangen, dat dit mij bij hem
een regt te meer gaf op zijne welwillendheid. Daar ik in
het huis van den Generaal L]GrEBvRE na diens dood noch blijen kon, noch blijven wilde, zoo nam ik mijnen intrek bij
eene weduwe, die zeer vele Franschen, mannen en vrouwen, had opgenomen, welke meest allen in den jammerlijksten toestand verkeerden. Daar mijne gezondheid van al
het lijden en al de vermoeijenissen niet geleden had, zoo
stond ik hen bij, die, ongelukkiger clan ik, ziek waren.
Een officier, die getuige was van de zorg, waarmede ik hen
verpleegde, sprak tegen mij van een kind, dat misschien
nog leefde, ofschoon alles rondom hetzelve van honger en
gebrek was gestorven. De officier deed mij daarvan eene
hartroerende beschrijving. » Och," riep ik, » laten wij het
halen !" Wij hadden weldra de stadspoort bereikt. Nog kan
ik aan dat gezigt niet zonder huiveren denken. Ik nam het
kind onder mijnen mantel en ijlde zoo snel weg, dat mijn
medgezel mij naauwelijks volgen kon. Ik had weinig hoop,
liet kleine schepsel in het leven te houden; doch met vreugde zag ik, dat het door den bijstand van Dr. DES GEN ETTES
weder eenigzins bijkwam. Het was enkel door de koude verstijfd. Doch wij moesten veel voorzigtigheid gebruiken, om
het voedsel te geven; want het had lang honger moeten
lijden. Langzamerhand moest men het maagje weder aan
spijze gewennen. Naar allen schijn behoorde het aan Fransche ouders uit Moskou.
» Waarom zoudt gij u het kind niet blijven aantrekken ?"
zeide de officier tegen mij. »Gij zijt zoo goed."
» Ik zou het gaarne doen ; maar ik heb zelve niets meer;
wat kan ik dan voor de arme doen ?"
»Wat gij voor alle ongelukkigen doet, haar verplegen."
Maar verpleging alleen kan haar niet in het leven behonden."
» Zij kan dit toch gemakkelijker maken, en ik zal het
weinige, dat ik kan, gaarne toebrengen. Het zal, helaas,
het penningsken der weduwe zijn."
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Tranen stonden in mijne oogen, als ik de kleine ongeluk
aanzag, voor wie ik zulk eene levendige belangstelling-kige
gevoelde. Een harer voetjes was bijna bevroren. Daar ik
verscheidene personen met een zeer eenvoudig middel gered
had, met aardappelenschraapsel, wendde ik dit ook bij haar
aan, en het gelukte mij.
Ik ging den volgenden dag naar den Generaal n u r u s o F F.
Zijn schoonzoon, de Vorst GoUDAscEoFF, ontving mij. »Gij
hebt nog niet gehoord," zeide ik, »wat mij gebeurd is?
Kent gij niet een klein Fransch stukje, dat BRUNET speelt:
Het bankroet van den Schoenlapper
De arme man beklaagt zich, dat hij zijn eigen kind niet meer voeden kan
en vindt er twee voor zijne deur te vondeling gelegd. Zoo
gaat het mij ook ongeveer. Nu ik niets meer heb, is nog
een kind tot mijn' last gekomen."
D Hoe ? Een kind?"
n Ach ja ! Een allerliefst schepseltje, dat, als een vogeltje,
uit liet nest op de sneeuw is gevallen."
Ilij begon te lagehen. m Dat moet ik den Maarschalk s uTII80FF verhalen," zeide hij.
» Ja, het is zeer grappig. Maar wees gij nu zoo goed,
om mij te zeggen, wat van mij en het kind zal worden ?"
Alk zal met mijn' schoonvader daarover spreken. Breng
gij uwen kleinen vogel maar eens hier."
Dat gebeurde nog op denzelfden dag. Ik had mijn klem
meisje netjes aangekleed, om het aan den Heer xuTUSOFr
voor te stellen. Terwijl ik op hem wachtte, sloeg ik mijne
oogen op een boek, dat openlag. Het waren de Gedichten
van C L O T I L D E; ik las het couplet:
?

0 schrei niet, lief wichtje,
Gij hebt niet te vreezen!
God heeft mij gezonden:
Uw redder zal 'k wezen!
»Zie eens," zeide ik tegen den Maarschalk, die op dit
oogenblik binnentrad, » schijnt u dat niet eene voorspelling
te zijn ?"
.Waarlijk," zeide hij, »het treft zonderling. Nu, ik wil
peet en redder zijn."
Hij liet haar N A D E J E (Hoop) noemen, gaf haar 100 roe-
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beis, en zijn schoonzoon 300. .»Maak hiervan," zeiden zij
tegen mij, »gebruik voor de eerste benoodigdheden van

het kind."
Vol van blijdschap verhaalde ik den gelukkigen uitslag
aan mijne vrienden, die er hartelijk in deelden. Intusschen
was ik verlegen, wat ik met a AB E J E doen zou, als ik ver
moest; want bij zulke onzekere omstandigheden,-trekn
als de mijne, en in zulk eenen strengen winter het kind
mede te nemen, was onmogelijk, en toch kon en wilde ik
het niet verlaten. Vorst G o e D A s c u o F F hielp mij uit de ver
Hij kende eene Duitsche vrouw, die verpligting-legnhid.
aan hem had, en die hij een pas naar haar vaderland had
bezorgd. iene mijner bloedverwanten woonde in Lu.xemburg. De Vorst verzekerde mij, dat de Duitsche vrouw het
kind zou medenemen, en het met eenen brief van mij aan
deze bloedverwante brengen, opdat deze het tot mijne te
opvoeden. »Wij geven haar de reiskosten,"-rugkomst
zeide hij, n en ik sta voor haar in." Zij voibragt hare taak
ook voortreffelijk. Ik behield het kind dus bij mij tot aan
mijn vertrek; toen ik liet verlaten moest, voelde ik diepe
droefheid, en toen ik het wederzag, eene blijdschap, die
ik niet beschrijven kan.
Ik had mijne betrekking opgegeven, mijne uitzigten opgeofferd, om voor dat kind te zorgen, dat ik als eene moeder liefhad. Deszelfs jeugd werd met zorg verpleegd, zoo
als die dit vorderde. Doch dit ware slechts eene oogenblikkelijke belangstelling geweest, zoo de lieftalligheid en
voortreffelijke aanleg van het meisje haar niet duurzaam hadden doen worden. N A n E J E was door hare bevalligheid en
schranderheid de lieveling van alle kringen in Frankrijk en
Engeland, in de kleine stukjes, waarin ik haar liet spelen.
Toen zij den Russischen volksdans in boerinnekostuum danste, kwam zij zoozeer in de mode, dat de kleine ir A D E J E
bij schitterende partijen niet mogt ontbreken. Op het Congres te Aken trad zij bij de feesten op, die de Vorstin VON
TUEN UND TAXIS, de zuster van den Koning van Pruissen ,
gaf, en deze laatste schreef mij eenen zeer vleijenden brief
over mijne kweekeling, dien ik zorgvuldig bewaarde. Toen
wij naar Polen gingen, kwamen wij door Berlijn. N A D E J E
was toen 14 jaren oud. De Koning wilde haar zien en ontving baar zeer vriendelijk. Wij gaven eene soirée in Pots-
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dam, waarbij alleen het hof tegenwoordig was. De Koning'
gaf mij verlof, om bij mijne terugkomst uit Warschau kunstenaars van daar mede te brengen, om Fransche stukken te
Berlin en te Charlottenburg te geven. Van dien tijd bestaat er een Fransch tooneel in Pruissen. — Toen N A D E J E
15 jaren oud was, liet ik haar onder de gunstigste uitzigten
in de Comédie Francaise optreden.... Ik heb den moed
niet, deze levensbeschrijving te eindigen, en wil er nog
slechts de volgende regelen over haren dood uit een Tijd
bijvoegen: n Het is de belangwekkende-schriftvan1832
wees, die door de moederlijke opleiding van Mevrouw rusiL
eene voortreffelijke tooneelspeelster geworden was, en wier
eerste optrede in het Théatre francais algemeenen bijval
vond. Zij was de trots en de hoop harer aangenomene moeder, die haar in den ouderdom van twintig jaren verloor.
Mevrouw DESBORDIE V A L M O R E wijdde haar Benige regelen,
die op haren grafsteen zijn uitgehouwen:

't Sneeuwklokje, in lentes 'eersten bloei ontloken,
Is aan den hof, helaas, te vroeg ontrukt.
Maar Gij, o God, Gij hebt het woord gesproken,
Gij hebt de bloem den stengel afgeplukt!

Na mogen onze droeve tranen vloeijen;
0 bloem, ontvallen aan eens Engels kroon,
Gij zult omhoog met nieuwen luister bloeijen;
Daar zien we u eens in 't onverderflijk schoon!

DE 0UDEJAARSAVOND.

(Vertelling. )
In den namiddag van den laatsten December des jaars 184 * *
was de arbeidskamer van Advocaat * * *, te Weenen., bijna
geheel ledig; de kopiïst FREDERIK zat nog slechts alleen aan
zijn tafeltje, en schreef eene geregtelijke aanklagte in het
net. FREDERIK was een keurig en oplettend schrijver; nog
nimmer had hij een zegel bedorven; maar het scheen, dat
zulks heden te vreezen was, want hij moest nu in eenkwartier uurs meer uitkrabben, dan anders in een geheel jaar.
De jonge man was in eene geweldige onrust van gemoed;
de letters zwommen hem voor de oogen en zijne hand beefde
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als die van eenen afgeleefden grijsaard. Ontelbare malen
keek hij op zijn horologie, schoof in angstig ongeduld op
zijnen stoel heen en weder, boog zich zuchtende achterover
en zag wanhopig naar het plafond. Bij elk gedruisch luis
hij niet teruggehouden adern naar den kant der deur,-terd
en schudde, wanneer hij zich telkens bedrogen zag, ontevreden en mismoedig het hoofd. Eindelijk, toen het reeds
donker begon te worden, hoorde hij buiten werkelijk de
stem van. zijnen principaal. Alsof hij eenen elektrieken schok
kreeg, trilde FREDERIK op dit geluid; al zijn bloed week
naar het hart, dat hoorbaar klopte. » God zij dank !" fluisterde
hij en wreef zich de handen, » eindelijk komt hij ; wanneer
hij mij ziet, zal hij het zich toch wel herinneren."
n Drommels, wat kan dat beteekenen ? Mijn kantoor nog
open?" riep de advocaat en trad binnen, terwijl de genen,
die hem verzelden, op den drempel bleven staan.
FREDERIK sprong op, maakte eerre diepe buiging, en
sprak, zoo luid als de beklemming zijner borst hem zulks
veroorloofde: » Goeden avond, Mijnheer !"
» Zoo, zijt gij de vlijtige man?" riep de advocaat al lagchende. » Is er ook iets nieuws gekomen ?"
»Niets, Mijnheer, gaf FRED ERIK ten antwoord, en zijne
ongeduldige verwachting dreef hem daarbij twee schreden
nader tot den principaal.
» Nu, laat liet dan ook voor lieden gedaan werk zijn ,"
sprak de advocaat met een' goedigen ]ach en volgde zijne
reeds vooruitgegane vrienden.
FREDERIK bleef staan, doodbleek, en bevende tot in zijn
binnenste. Hij voelde eenen heftigen drang, om zijnen heer
na te loopen; maar aan zijne leden hing het lood der
schroomvalligheid. Plotseling riep de advocaat hem van den
trap toe: »Hoor eens, FREDERIK! FREDERIK! en met
nieuwe hoop bezield vloog de kopiïst de kamer uit en wilde
den trap af.
»Blijf maar boven," riep hem zijn principaal toe; »doch
wanneer gij tijd en lust hebt, zoo kom tegen tien ure met
ons Oudejaarsavond houden." Net deze woorden ver
hij.
-dwen
FREDERIK waggelde terug; alles draaide voor zijne duizelende en omnevelde blikken. Lang stond hij in gedachte
verslagenheid; eindelijk hief hij de beide handen om--loze
"
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hoog, wierp zijne papieren en schrijftuig bij elkander en
snelde voort.
Vele lezers, maar inzonderheid diegenen, die zelven in
eenen dergelijken toestand geweest zijn, hebben zeker reeds
geraden, wat het was, dat onzen armen kopiïst zoozeer
kwelde. Hij had zijn maandloon nog niet ontvangen. Altijd
was de advocaat gewoon geweest, stiptelijk op den laatsten
dag der maand te betalen, en heden vergat hij zulks, juist
heden, nu FREDERIK geenen penning meer in voorraad had.
Zeker, hij kon nog wel op de zamenkomst bij het avondeten
hopen; maar dan kwam het geld voor den vurigen wensch,
dien hij thans koesterde, toch te laat. FREDERIK had namelijk zoo gaarne een klein nieuwjaarsgeschenk voor zijn
vrouwtje gekocht.
Menig lezer zal met afkeurende verbazing vernemen, dat
de arme dagschrijver reeds gehuwd is. Alle welberadene
menschen hadden dit huwelijk eenen voorbarigen, dwazen
stap genoemd ; gelijk men dan over het algemeen niet zelden het gevoelen hoort uiten, dat aan arme lieden het trouwen ronduit verboden moest worden. Dit echter zou een
hard, een onmenschelijk verbod wezen. Juist voor de armen is trouwen eene behoefte en eene weldaad, terwijl het
voor de rijken maar al te dikwijls alleen een genot te meer
is. Juist bij de armen is het trouwen het zegenrijkst, het
Gode meest gevallig; want de armen trouwen niet om een
huis te maken, om een oud geslacht voor uitsterven te bewaren, om deelnemers en erven van een lui en lekker
leven te hebben ; de armen trouwen, om door liefdevol medegenot de hun zoo karig toegedeelde levensvreugde te ver
om met edele zelfopoffering elkander den last des-hogen,
levens te helpen dragen, voor de zamenleving vlijtige dienaren en voor hen zelven, tegen den tijd van hunnen hulpbehoevenden ouderdom, dankbare ondersteuners op tekweeken. Zalig prijs ik derhalve den schrijver FREDERIK, dat
hij na zijn onaangename dagwerk niet in een eenzaam, treu
kamertje behoeft te treden, niet gedwongen is, alleen-rig
en zonder liefde te zijn in eene wereld, welker heiligste behoefte, welker hoogste zaligheid juist in de liefde gelegen
is. Ach, hoe vele menschen zijn niet door die ongelukzalige, liefdelooze eenzaamheid aan ligchaam en ziel verdorven
en verloren gegaan!
FREDERIK had een lief, goedhartig vrouwtje getrouwd,
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zich een huiselijk vreugdeplekje gesticht, en aan zijne nijverheid eene edeler, heiliger rigting gegeven. Ook zijn
maatschappelijke stand was niet zonder hoop. Wel is waar
hij had niet gestudeerd, dat is te zeggen, hij kon doorgeene
papieren testimonia bewijzen, dat hij zoo en zoo vele examens doorstaan had ; maar hij had zich, door gelukkige
vatbaarheid en rustelooze vlijt, zoo grondige kennis van het
regtsvak verworven, dat de gepromoveerde jonge lieden, die
onder zijnen patroon werkten, menigmaal zich verwaardigen
moesten, onderrigt en raad . bij den nederigen schrijver te
zoeken. De advocaat waardeerde en beloonde raEnERIK's
bekwaamheid, en had hem nitzigt gegeven, dat hij hem
een' voordeeligen procureurspost verschaffen zou. Daarenboven wist F R E D E R I K's vrouwtje zoo naarstig en geschikt met
de naald om te gaan, dat zij maandelijks een regt aardig
sommetje gelds tot de kosten der huishouding kon bijdragen.
In den laatsten tijd zeker had rsEDERIK op deze ondersteuning weinig rekening kunnen maken; maar daarentegen had
zijn lieve vrouwtje hem, drie maanden geleden, eenen Ie
schat toegebragt, eenen zoo frisschen en sterken-vend
jongen, als kanselarijstof inademende vaders slechts zelden
kunnen aanwijzen. 0 hoe vrolijk ging de gelukkige vader
des morgens aan zijnen arbeid, wanneer hij de lieve moeder
gekust en liet sluimerende zoontje gezegend had; welk eene
lafenis was het niet voor hem, wanneer hij in zijne vrije
oogenblikken met den spartelenden knaap in het rond kon
dansen, of hem de kluchtigste grappen vertellen, tot dat het
mannetje, hetwelk met wijd opgesperde oogen en een voor
alsof hij het verstond, toeluisterde, hartstelend be--komen,
gon te lagchen ! Deze kleine erfprins was dan ook oorzaak
geweest, dat zijos vaders geldvoorraad sneller dan anders
uitgeput geraakt was, en dat hij thans, bij het verzuim van
den advocaat, in de vervulling van zijnen liefdevollen wensch
verhinderd was geworden.
FREDERIK besloot nu tot den zwaren stap, om ergens
Benig geld ter leen te vragen, maar het lot bespaarde hem
deze vernedering; hij vond niemand zijner bekenden te huis,
en zonk in 'zulk eene droefgeestigheid, dat hij schroomde
in deze gemoedsstemming naar huis te gaan. Het kwam hem
dus wèl van pas, dat hij eene buurvrouw ontmoette, die
juist naar huis ging. Door deze vrouw deed hij aan zijne
L O r E zeggen, dat hij te gast genood was en eerst na mid-
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dernacht te huis zou komen; dat zij derhalve niet op hem
wachten, maar gerust naar bed moest gaan. In de stad,
waar alle winkels met zoo veel heerlijke dingen prijkten,
welke onze goede F R E n E R I K gaarne al te zaam voor hen,
die zijn hart liefhad, gekocht zou hebben, kon hij het niet
uithouden; hij snelde, morrend tegen zijn lot, naar buiten,
en liep er zoolang rond, tot dat het tijd was aan de noodiging van zijnen vergeetachtigen principaal te voldoen.
In den beginne moest de arme FREDERIK zich geen gering geweld aandoen, om niet, strijdig met hetgeen pligtmatige ondergeschiktheid van hem vorderde, het gezelschap
door een droevig gezigt in deszelfs feestvreugde te storen ;
doch weldra oefende de gouden zorgenverdrijver ook op hem
zijne tooverwerking, en hij begon de zaak verstandiger, dat
is ligtzinniger, te beschouwen. » Of ik mijn geschenk eenen
dag vroeger of later geef, komt op hetzelfde uit. Voor hetgeen wij morgen uit te geven hebben, zullen de potpenningen, die LoTIE - lief in haar spaarbeursje heeft, wel toereikend zijn. Overmorgen zal ik haar daarvoor wel andere,
nagelnieuwe, zoo zij wil, opwisselen, en leg er dan, als
interest voor het leenen, een stuk of drie meer bij." Deze
redenen waren op zichzelve zeer afdoende, en na elk glas
wijn meer kwamen zij den goeden kopiïst ook nog gedurig
meer afdoende voor, zoodat het hem weldra niet den ge
meer kostte, met de vrolijken vrolijk te-ringstezljd
zijn. Had slechts zijn LOTJE nu naast hem kunnen zitten!
Bij elk lekker beetje dacht hij : » Ach, kon mijn wijfje er
maar ook iets van hebben !" Doch, daar dit nu eenmaal
niet zoo zijn kon, en daar FREDERIK als een braaf echt genoot, vast in den geloove was, dát man en vrouw één
lijf en ééne ziel zijn, zoo gaf hij zich met prijselijken pligtijver aan de genoeg^ens der tafel over. Alleenlijk echter
toen, bij het dessert, het suikerwerk opkwam, werd hij
aan deze grondstelling van het huwelijksregt in zoo ver
ontrouw, dat hij, onder den dekmantel van een geveinsd
neussnuiten, verscheidene mooije dingjes in zijn' zak poogde
te doen glippen, hetwelk hem ook, tot zijne groote blijdschap en tot nog grootere verlustiging der hem onbemerkt
gadeslaande vrouw van den huize, gelukte.
Eindelijk, nadat alles gedaan was, wat op Oudejaarsavond
allerwegen te doen gebruikelijk is, brak het gezelschap op,
om het nieuwe tijdperk des levens op gelijke wijs te begin.
,
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nen, als de mensch het leven zelf gewoonlijk begint, te
weten, in de eerste plaats met Benig geschreeuw en vervolgens met eenen duchtigen slaap. Toen F R E D E R I R; aan de
vrouw des huizes zijnen afscheidsgroet bragt, fluisterde hem
de goedhartige dame toe: n Ik heb iets voor uwe vrouw en
uw kleintje in den zak van uwen mantel gestoken, draag er
goed zorg voor." Met een klein gewetensverwijt wegens
zijne nu overtollige diefstalletjes dankte FREDERIK haar voor
hare goedheid. Op de bedoelde plaats vond hij een' grooten
papieren zak vol lekkernij, en spoedde zich nu vrolijk en
welgemoed naar zijne afgelegene woning. Toen hij aan de
huisdeur schelde, bekroop hem weder eenige mismoedigheid, omdat hij niet eens zoo veel gelds had om voor het
opendoen te betalen (*). » Ik begin het nieuwe jaar met
schulden te maken, vriend BI A A R T E R ! Morgen krijgt gij uw
geld," riep hij den huismeester toe, en snelde den trap op.
Zoo zacht hij kon, trok hij, reeds in de keuken, zijne
laarzen uit, om vrouwlief niet wakker te maken. Vervolgens tastte hij rond, om zwavelstokken te vinden, stak licht
aan en kreeg een bord, om er het suikergebak op te sta
goede advocaatsvrouw had de keurigste stukken-peln.D
voor hem uitgezocht, en Fn EDERIn zegende haar daarvoor
in vrolijke dankerkentenis. Toen het papier geledigd was,
keerde FREDERIK den zak om, om ook de losgeraakte suiker op het bord te storten; zie, daar viel er nog een papiertje uit en plofte zoo zwaar neder, dat het eene boven op
den stapel liggende AF o I.I, o's -lier verbrijzelde. Verwonderd
vouwde FREDERIK het pakje open, en zes gerande dukaten
glinsterden hem te gemoet. — 0, welk een oogenblik van
vreugde was dit, en hoe zoet moet niet de liefderijke geefster ingesluimerd zijn onder de gedachte aan de blijdschap,
welke zij de goede luidjes bereid had! Men is gewoon, het
geld den boozen geest der wereld te noemen; maar welk een
(*) Deze ons vreemd voorkomende uitdrukking hangt zamen met het in Oostenrijk, Bohemen en misschien in nog
andere deelen der monarchij, heerschende gebruik, volgens
hetwelk de zorg voor huissluiting enz. 'toevertrouwd is aan
eene soort van portier, die den naam van Hausmeister draagt,
en voor het openen der deur, na een zeker uur des avonds,
als ook voor andere diensten, van elk der huisgenooten een
klein inkomen geniet.
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werktuig van oneindigen zegen kon het niet worden, wanneer het altijd en overal zoo edelmoedig besteed werd! Boe
dikwijls echter verspillen wij niet voor genietingen, die ons
tranen van naberouw kosten, sommen, welke aan menig
arme tranen van verrukking hadden kunnen ontlokken! 0,
wogten aanzienlijken en gegoeden bij de wisseling des jaars
wel de lastige pligtpleging van het geluk - wenschen laten
varen, maar nimmer den zoeten pligt van het geluk - verspreiden! Arme bloedverwanten, bedienden en arbeidslieden verheugen zich zoo lang op den Nieuwjaarsdag, en berekenen reeds vooruit, wat zij zich niet al voor de geschenken van dat tijdstip aanschaffen zullen; hoe bitter moet niet
het gevoel zijn, deze hoop teleurgesteld te vinden, en hoe
zoet daarentegen het bewustzijn van naar vermogen bijbedt"agen te hebben, om dien dag tot eenen algemeenen vreugdedag te maken!
FREDERIK versmolt als 't ware in een gemengd gevoel
van blijdschap, dankbaarheid en liefde tot God, en de vreugdetranen, welke hij schreide, werden door den engel der
vergelding opgezameld, om eenmaal te schitteren als paarlen
in de kroon der verheerlijking, voor de edele weldoenster
bestemd.
Toen hij eenigermate tot zichzelven gekomen was, spreidde FREDE1IK het fijne papiertje, waarin de dukaten gewikkeld geweest waren, over het bovenste suikergoed uit, en
legde de zes goudstukken naast elkander daarop, ten einde
LOTJE's eerste blik er op mogt vallen. Nu luisterde hij door
het sleutelgat, en, daar zich niets deed hooren, sloop hij
op zijne toonen de slaapkamer in. L OIJE lag, half ontkleed, op het bed, en hield haren sluimerenden zuigeling
aan hare borst gedrukt. F E E n ERIK boog zich over zijne
geliefde vrouw henen, kuste haren adem, en zegendehaar;
vervolgens zette hij het bord op LOTJ E s tafeltje en week
even zacht naar zijn schrijfvertrek. Hier vond hij op zijne
tafel een fraai geborduurd huiskapje, en daarbij een met
groote en kromme letters beschreven blad papier, waarop de
volgende woorden te lezen stonden: » Lieve Vader! Moeder
en JANTJE wenschen u een regt gelukzalig Nieuwjaar, en
schenken u dit kapje, om het op te zetten, wanneer gij
's morgens vroeg het keukenhout voor den geheelen dag
klein maakt. Moeder heeft het kapje geborduurd, maar
JANTJE heeft haar daaraan geholpen, want hij heeft haar.
'
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's nachts altijd wakker gemaakt en wakker gehouden, zoodat
zij borduren kon zonder iets anders te verzuimen. Dezen
brief echter heeft J ANTJE, welk een klein dreumisj e hij ook
zijn mag, geheel alleen geschreven; moeder heeft hem slechts
een weinig de hand bestuurd."
FREDERIK drukte het lieve geschrijf aan zijn hart, aan
zijne lippen, en wilde de kamer uitsnollen, om zijn goede
L o T J E wakker te zoenen; maar aan de deur lachte hem
reeds haar spionerend, van de reinste vreugde gloeijend
kopje te gemoet. Zij had niet geslapen, maar zich slechts
zoo gehouden, ofschoon het haar de grootste moeite gekost
had, zich te bedwingen en de inwendige gemoedsbeweging
te verbergen.
» L O T J E! mijne hartelijk beminde LOTJE !" riep de geluk
gade, en zij zonken in elkanders armen, omstrengel--kige
den zich vast en innig; hunne kussen, hunne vreugdetranen
mengden zich, en zij begonnen het Nieuwjaar met eene
zaligheid, zoo als er geene grootere op aarde mogelijk is.

ME Ij ER BEER.

G

IACO3I0 MEIJERBEER iS in liet jaar 1791 te -Berlijn van
Joodsche ouders geboren, welken het zeldzame geluk te
beurt viel, in hunne drie zonen, IEIJERBEER, IIcuAë,
en W I L REL II BEER, der wereld drie beroemde mannen te
schenken. Zijn vader had een van de grootste bankiershuizen der residentie, en genoot, wegens zijn' minzamen aard
en het gebruik van zijn vermogen tot ondersteuning van
elke algemeen °nuttige onderneming, de achting van ieder,
die hem persoonlijk kende of slechts van hem had hooren
spreken. Reeds als jonge knaap toonde II EIJE R B EE R eene
ongemeene begaafdheid voor de toonkunst. Zoo vertelt men
van hem, dat hij eens, nog slechts zes jaren oud, doorzijue
ouders naar een concert inedegenomen zijnde, na zijne tehuiskomst verscheidene muzijkstukken, welke hij gehoord
had, uit zijn geheugen op het forte-piano naspeelde. De
beroemde pianist FRANS LAUSKA, een Boheiner, was zijn
muzijkonderwijzer; later ontving hij bij ZELTER het eerste
onderrigt in den generaal -bas en in het componeren. Do
vorderingen, welke de knaap op zijn instrument maakte,
waren inderdaad verbazend. Reeds in zijn negende jaar liet
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hij zich openlijk, met even schitterende als welverdiende
toejuiching, hoeren. Met elk jaar werd nu zijn spel voortreffelijker, zoodat KARL M A R I,A von W EBER hem voorspelde,
dat hij de grootste klavierspeler van Duitschland zou worden. Ii'1 E IJ E R B E E R trad eenigen tijd daarna te Weenen op,
en verwekte hier zulk eene geestdrift, dat, naar KAREL
czERNY beweert, de beroemde Werner virtuozen, ja zelfs
RUMMEL, hun spel aanmerkelijk wijzigen en daaraan eene
geheel nieuwe rigting moesten geven, om niet door den
jongen M E IJ E R BEER overtroffen te worden. In de jaren
1810-1811 vinden wij MEIJERBEER te Darmstad , waar hij
gelijktijdig met WEBER en GanSBACHER bij den Abt VOGLER
den generaal - bas bestudeerde. Van hoeveel aanbelang de
proeven zijner compositie geweest moeten zijn, blijkt uit het
oordeel, door zijnen vriend en mededinger WEBER geveld,
die van hem zeide, dat hij reeds destijds een groot, diep,
Duitsch talent bezat, A voor hetwelk ik, toen wij nog te
zamen bij V 0 G L ER studeerden, menigmaal bang was, en al
mijne kracht moest inspannen, om niet bij hem achter te
staan." Gedurende dezen studeertijd schreef MEIJERBEER
zijn eerste eenigzins groote werk, eene Cantate: God en de
Natuur, welke ook op de Berliner Zangakademie opgevoerd
werd en ongemeenen bijval vond. Even zoo werd zijne Opera
Jephta, vooral te Berlijn, met eene luisterrijke uitkomst
bekroond.
In dit tijdvak valt Pruissens voorbeeldelooze zelfverheffing, waardoor het de kluisters verbrak, waarin Frankrijk
het geklonken hield. M E IJ E R B E E R' S ouders bragten, even
als zoo vele andere patriotten, het vaderland de grootste
offers, en bewezen vooral door de bijdragen, welke zij tot
uitrusting der krijgslieden leverden, dat zij hunnen rijkdom
slechts als het middel beschouwden, om hun land in deszelfs
nood trouwhartig bij te staan. De achtingwaardige moeder
van MEIJ E RB EE R draagt nog tegenwoordig, als erkentenis
harer verdiensten, die zich daarna door de verzorging der
zegevierend teruggekeerde strijders nog vermeerderden, de
haar door wijlen den Koning verleende L0 EIS A -orde. Zwakheid van ligchaam, door onvermoeide werkzaamheid vermeerderd, belette M E IJ E B B E E R , zich bij zijnen, naauwelijks
zestienjarigen broeder, die pas de school verlaten had, te
voegen, om gezamentlijk in de gelederen der vrijwillige ver
vaderland te treden. De laatste klom, in-deigrsvanht
HErRELW. 1812. Ho.
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een Dragonderregement, eerlang tot den rang van Luitenant
op. — In het jaar ,1814 kwam eene komieke Opera van
M E IJ E R B E E R , de twee Kalifen geheeten, te Stutgard en te
Weenen, waar men hein nog steeds als den uitstekendsten
klavierspeler bewonderde, ten tooneele. Deze tijd van gis
waarin al de oplettendheid op de krijgsgebeurtenissen-ting,
gerigt was, scheen weinig geschikt, om de gemoederen voor
den arbeid van eenen jongen componist in te nemen; hier
viel aan dit werk, dat een' rijken schat van schoon--dor
heden inhoudt, de gewenschte uitkomst niet te beurt. Om
zich inzonderheid eene inniger kennis van liet gezang eigen
te maken, reisde nEIJERBEER in het jaar 1815 naar Frankrijk en vervolgens naar Italië. Het verblijf in laatstgemelde
land oefende op n EIJ E R B E E R'S Muze den schoonsten invloed.
Hier, waar hij zoo ligt zijne Duitsche diepte van kennis en
gevoel had kunnen opgeven, om zegepralen, zoo als de
toenmalige van R o s s I is i, te behalen, hield hij zich van allen vreemden invloed, voor zoo ver dezelve schadelijk op
zijne voortbrengingskracht had kunnen werken, volkomen
vrij. Door dit gedrag dan ook behielden, in al zijne wer
Duitsche ernst en Duitsche grondigheid de overhand,-ken,
en wat hij uit het gezangrijke Italië overgenomen had,
diende alleen om derzelver bekoorlijkheden te verhoogen.
Zoo ontstond de Opera Romilda e Constanza, welke in
het jaar 1817 te Padua opgevoerd en met algemeene goed
ontvangen werd. Op deze volgde eene tweede,-keuring
Margaretha van .Anjou, en eene derde, Emma van Roxburg, welke alle eenen bijval genoten, die tot nog toe in
Italië, bij de voortbrengselen van eenen buitenlander, nooit
gezien was. Doch al deze Opera's overtrof zijn Crociato in
Egitto, die in Italië, in Frankrijk, in Duitschland met
bijna voorbeeldelooze toejuiching gegeven werd. Toen deze
Opera ook te Berlin op het Koningstadsclie tooneel tot opvoering kwam, waar zij buitengëmeen beviel, betreurde
men algemeen, dat tot nog toe aan de elders zoo beminde
voortbrengselen van eenen landgenoot in zijne geboorteplaats
zoo weinig oplettendheid geschonken was.
In het jaar 1825 keerde MEIJERBEER naar huis terug, en
werkte van dien tijd onafgebroken aan zijn reusachtig meesterstuk Robert le Diable, waartoe hem, gelijk bekend is,
ISC RIB E den tekst geleverd had. Deze Opera werd in het
jaar 1831 voor de eerste maal te Pars ten tooneele ge-
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bragt, en wel met eenen uitslag, zoo als men nog nimmer
gezien had. Van Parijs ging deze Opera, door welke
MEIJERBEER zich eenen onsterfelijken naam verworven heeft,
naar Londen over, en deed nu vervolgens de rondreis door
de wereld. Van den Taag naar de Neva, aan de oevers
van den Orinoco en den Missisippi, kortom overal, waar
de beschaving zich eenen weg gebaand heeft, klopten de
harten van bewonderend gevoel voor den rijkbegaafden
meester. En geene vlugtige reis rondom de wereld was
het, welke deze Opera deed; overal vond zij eene blijvende
plaats, overal bleef zij de Lievelingsopera van het publiek.
Na zulk een reusachtig werk had men gemeend, dat de
verbeeldingskracht des meesters uitgeput moest zijn, en dat
hij voortaan op de roemrijk verkregene lauweren zou rusten,
waarmede geheel de beschaafde wereld — slechts enkelen
uitgezonderd, wier oordeel te duidelijk den stempel der
partijdigheid draagt — hem bekranst had. Verre van daar!
Na zes jaren verschenen zijne Hugenoten; een werk, van
hetwelk een Fransche beoordeelaar gezegd heeft, dat hem
de schitterende bijval, welken deze Opera gevonden had,
niet zoozeer verwonderde, als dat iS E IJ ER B EE R geslaagd was,
na zijnen Robert le Diable, eene nog grootere zegepraal over
zijne tegenstrevers te behalen. AUBER's Muette de Portici
uitgezonderd, kon men met regt beweren, dat in de laatste
twintig jaren niet eene eenige Opera zulk eenen triomf genoten had, als de Robert le Diable en de Hugenoten van
onzen meester; een triomf, des te grooter, daar het laatste
dier twee kunstwerken zelfs de vroegere tegenpartijen van
MEIJERBEER deed verstommen, en hen als met geweld nood
zijn heerlijk gewrocht te bewonderen.
-zakte,
Sinds langer dan tien jaren vormt Parijs het geliefkoosde
verblijf van DIEIJERBEER. Hier wordt zijn naam onder de
groote kunstmeesters dier wereldstad steeds het eerst genoemd, en de Duitscher te Parijs is niet minder trotsch op
den eerbied, die er door alle standen aan eenen landsman
bewezen wordt, dan hij MEIJERBEER zelven dankbaar is voor
de minzaamheid, welke deze groote man in zoo rijke mate
zijnen landslieden bewijst. Van tijd tot tijd zien wij hem in
zijn geboorteland terugkeeren, waar zijne geliefde moeder
zich beijvert, hem het afsterven van twee lieve kinderen te
doen vergeten, en waar zij zelve in zijn bijzijn troost zoekt
voor het smartelijk verlies, hetwelk zij, en met haar geheel
Lee 2
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Duitschland, door het overlijden van haren dichterlijken
Zoon,

MI C H A ë I. BEER ,

geleden heeft.

in wiens gelaatstrekken men reeds bij den
eersten blik den uitstekenden geest onderscheidt, munt
evenzeer uit door de hoedanigheden van zijn hart en gemoed, waarin minzaamheid en nederigheid zich paren. Een
weldoener der armen, een vriend van gezelligheid, een liefhebbend huisvader, bezit hij die eigenschappen, zonder
welke de lauwerkroon der kunst een ijdel sieraad is.
Moge hij nog lang uit de rijke en zoo het schijnt onuitputbare bron zijner verbeeldingskracht blijven scheppen, en
moge zijn jongste werk, de Profeet, niet alwederom in het
lot zijner vroegere deelen, dat namelijk van eerst na jaren
tijds in de vaderstad des meesters ten tooneele gevoerd te
worden ! — Gelijk bijna alle beroemde mannen, bezit zEIJERBEER eene gewoonte, die hem bijzonder eigen is. Zoo verhaalde, vóór eenigen tijd, de France musicale, dat iemand,
gekomen zijnde om hem zijne opwachting te maken, en den
jongen NEIJE R B EER alleen in de kamer vindende, _ aan dezen
vroeg: »Is papa te huis?" — »Neen, Mijnheer," antwoordde het kind, o bij slecht weder is papa nooit te huis;
zoo gij hem te huis treffen wilt, dient gij te komen als het
mooi weder is; wij wachten hem eerst weerom, wanneer de
MEIJERBEER,

zon begint te schijnen."

DE HALFVOLLE FLESCH.

H

et geslacht van den geachten koopman F. te Flensburg
voert in zijn wapen eene halfvolle flesch; de volgende daadzaak heeft hiertoe aanleiding gegeven: CHRISTIAAN F., de
overgrootvader van het tegenwoordig hoofd van dit handelshuis, diende, in den, destijds tusschen Zweden en Denemarken gevoerden , uiterst bloedigen oorlog, als gemeen soldaat. Onmiddellijk na eenen, door de Deenen gewonnen
slag, had deze oude F., die als schildwacht op zeker punt
van het door zijne landslieden behouden slagveld geplaatst
was, eene flesch bier bekomen, welke hij juist bezig was,
tot lessching van zijnen brandenden dorst, aan den mond te
zetten. Op dat oogenblik hoort hij de smeekende stem van
eenen Zweed, die, van beide beenen beroofd, hem met
aandrang om eenen dronk verzocht. F. had een hart, voor
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medelijden vatbaar; in den smeekende ziet hij geenen vijand
meer, maar slechts een' lijdende. Zijnen eigen' dorst vergetende, buigt hij zich over den gekwetste en reikt hem de
volle flesch toe. Maar, terwijl hij dit doet, lost de valsche
Zweed, die nog voor de laatste maal zijnen volkshaat wilde
koelen, een pistool op den geen, die hem poogde wèl te
doen. Over dezen echter waakte een goede engel. Hoezeer
van zoo nabij gedaan, miste het schot. Bedaard nam F. de
flesch, dronk ze half ledig, en reikte ze toen op nieuw den
stervende toe, met de woorden: » Daar, rekel, nu krijgt gij
slechts de helft." Een voornaam officier, die niet ver van
daar getuige van dit geval geweest was, deelde het den Koning mede, die den wakkeren krijgsman eene belooniog (leed
toekomen, en hem een wapen schonk, waarop eene halfvolle
flesch het hoofdbeeld uitmaakt.

GELUKKIGE INYVAL.

I

n den veldtogt van verleden jaar tegen eenen diep in het
binnenland wonenden Arabischen volksstam, die met de
Franschen nog weinig in aanraking gekomen was, doch
niettemin den algemeenen haat der natie tegen hen in hooge
mate deelde, werd eene kleine afdeeling Franschen door de
Arabieren verrast, en al wat niet op de plaats zelve neêrgehouwen of gevangen genomen werd, moest ijlings zijn heil
in dé vlugt zoeken. Bij deze afdeeling troepen bevond zich
ook de muzijk van het regement, en de muzikanten trokken
met de overigen naar het tempo van een bruisend prestissimo
af. Een der klephorenblazers werd ondertusschen door zijn
groot en zwaar instrument (Ophikleïd geheeten) in het vlug ten zeer gehinderd, en reeds was hij op het punt om het
weg te werpen, toen hij, tot zijnen schrik, eenen Arabischen ruiter, die hen vervolgd had, met lossen teugel op
hem zag aanrennen. Verder vlugten werd nu vruchteloos;
er bleef niets anders over, dan te vechten of zich over te
geven. Eene schrikkelijke keus; want, wilde hij vechten,
zoo beloofde zijn kort zijdgeweer hem weinig voordeel tegen
de lange lans zijner weêrpartij, en van den anderen kant,
zoo hij zich overgaf, was het uitzigt op eene veeljarige sla
niets minder dan behagelijk. Deze wanhopige toestand-vernij
boezemde den muzikant een even zonderling, als kloekmoe-
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dig besluit in. Hij hief het geweldig groote instrument als
een' snaphaan op den schouder, verwachtte met dreigende
gebaren den vervolgenden vijand, en toen deze hem nabij
gekomen was, legde hij het Ophikleïd als een schietgeweer
op hem aan. De Arabier scheen plotseling door een' panischen schrik getroffen; ongetwijfeld hield hij het helder
glinsterende instrument, hetwelk hem zijne wijdgapende,
donkere tromp toekeerde, voor de eene of andere nieuwe
uitvinding des Duivels, voor eene soort van helschemachine,
waarmede de Giaurs zijnen stam wilden vernietigen. Geen
oogenblik bedacht hij zich, maar wendde zijn paard en verwijderde zich in vollen galop van het gevaarlijke instrument. De muzikant van zijne zijde trok met de overigen in
goede orde voort. Zij bereikten allen behouden het Fransche
leger, en dit voorval verlustigde langen tijd geheel de armee.

BIJ VERDIENDE HET.

E en kleine landeigenaar uit de nabuurschap van Parijs was
onlangs eens naar de hoofdstad gereisd, om aldaar een en
ander te koopen, en ging juist eene straat door, niet ver
van de barrière, door welke hij binnengekomen was, toen
een chijfonnier hem aansprak en een papier toereikte, zeg
dat dit hem zeker uit den zak gevallen moest zijn.-gend
b Ik kan niet lezen," voegde de voddenzoeker er bij, n en
zou toch wel willen weten, wat ik gevonden heb." De
landman las hem den inhoud voor, en nu bleek het, dat het
papier een wisselbrief aan toonder was, groot 750 francs,
ten laste van het handelshuis Gebroeders B'R U AT, in de straat
Hauteville te Parijs. Hebzucht spoorde den aangesprokene
aan, het papier, dat hem niet toekwam, te eigenen. D Ja,"
zeide hij tot den chiffonnier, » die wissel moet mij daar zoo
even ontvallen zijn; ik dank u, en daar hebt gij een drinkgeld." Met deze woorden reikte hij den armen man een
vijffranesstuk toe. De ander werd boos. » Hoe nu ?" zeide
hij, » een voddig vijffrancsstuk voor het eerlijk teruggeven
van 750 francs! Neen, gij moet meer afschuiven. Op staanden voet geeft gij mij honderd francs, of gij wandelt met mij
naar den Policie- Commissaris der wijk." Tegen ieder ander
zou deze bedreiging van geene vrucht geweest zijn; maar voor
onzen buitenman, die zich eenen wissel, welken hij niet
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verloren had, ten onregte wilde toeëigenen, kon er niets
vreeselijkers zijn. Om dus de groote som, welke hem aanlachte, niet te verliezen, gaf hij den voddenkrabber de zoo
onbeschaamd gevorderde honderd francs, en haastte zich
vervolgens om den wissel te gaan incasseren. Hier echter
vond onze bedrieger zich bedrogen; niemand kende de Gebroeders BRUAT noch zelfs eene straat Hauteville. Ilij was
voor honderd francs opgeligt geworden door een' Parjzer
gaauwdief.

DE VIER BERLIJNER KOMIEKEN.

H

ECKMANN, GERN, RÜTRLING en SCRNEIDER, de mogendheden van het viervoudig verbond der I3erljnsche komiek,
hadden vóór eenigen tijd partij gemaakt, om, na afloop der
voorstelling, te zamen naar Treptoev te rijden en het vuur
dat aldaar afgestoken moest worden, bij te wonen.-werk,
De droscliken, die anders, te weten wanneer men ze niet
noodig heeft, hoopsgewijs de stadspleinen vullen, waren
ditmaal alle onzigtbaar; derhalve moest men zich getroosten, tot naar de Jakobsstraat te gaan , en er in eenen van
de daar afrijdende groote omnibussen plaats te nemen. Ilet
boertigste quartet van geheel Berlin zat reeds eene geruime
wijl in den wagen, toen de phlegmatieke voerman hen verzocht, nog slechts een kwartiertje te willen wachten, alzoo
hij met minder dan twaalf personen niet afrijden kon. Onze
conici, het wachten moede, besloten terstond, om zelven
het nog ontbrekende getal passagiers aan te vullen; een
plan, hetwelk door de reeds heerschende duisternis begunstigd werd. De snelvoetige SCHNEIDER was de eerste, die
onbemerkt uit den wagen sloop en, van eenen anderen kant
naderende, als een klein, gebogeheld mannetje den voerman
net de vraag aansprak: » Is er nog plaats ?" — a Plaats?
Dat zou ik meenen. Naar binnen maar !" Terwijl S C UN EIDER zich in den wagen hijschte , was B ECKMANN er reeds
uitgeglipt, en verscheen nu met al het voorkomen van een
echt Berlijnsclr burger en met de bescheidene vraag: H Of
hij nog mederijden kon." — » Treed maar binnen, Mijnheer," was het antwoord; »kijkt, Heeren, nou zijn er toch
al zes; er mankeren dus nog maar zes fotsige persoontjes."
GERN en RÜTIILING daagden nu gelijktijdig op, de eenlang
en mager als een boonenstaak, de ander als een heertje van
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den goeden toon, en werden met niet weinig blijdschap opgenomen. Het op- en afstijgen duurde voort, en toen nu
ook nog SCHNEIDER en BECxnlANN, als twee eenigzins beschonkenen, op nieuw verschenen waren, berekende de
koetsier reeds, al meesmuilende, het voordeel, hetwelk zijn
boven verwachting gevuld rijtuig hem opbrengen zou. Reeds
had hij de teugels in handen om af te rijden, toen GERN ,
in den waan dat er nog een twaalfde persoon ontbrak, weder uitsteeg, om nog een experiment te maken. Men ver
zich echter zijnen schrik, toen de koetsier, met de-beld
aanmerking : » Neen, neen; ik sta bij de policie al in geen
goed blaadje; meer dan twaalf passagiers mag ik niet inne
zweep over de paarden legde en voortreed. Eenen-men,"d
zoo beminnelijken heer collega kon het lustige gezelschap
onmogelijk achterlaten. Men smeekte dus den paardenmenner, onder voorstelling, dat de heer toch brood mager was,
en dat hij in, den wel is waar vollen wagen weinig plaats
zou wegnemen, zoo lang, dat deze bewilligde en de paarden aanhield. Te Treptozv aangekomen, kan men denken,
hoe de ridder van de zweep te kijken stond, toen, in plaats
van dertien, slechts vier personen uit zijnen wagen stegen. —
Wel non slaat er de die en die in 1 Ben ik dan behekst ?
Van dertien kan er wel één verdwijnen, maar toch geen
negen !" Evenwel , onze P Ii A ë T O N kreeg zijne volle vracht;
maar hoe het met de tooverhistorie eigenlijk toegegaan was,
weet hij tot op den huidigen dag niet.

OIVTII0EDEN VELE ZONEN WEL BETER?

li

et gesprek liep in een gezelschap over braafheid en zedelijkheid. »Ach !" riep FRANS, in tegenwoordigheid zijns
broeders KAREL, met geestdrift uit, » zoo lang ik leef ver
ik niet, wat mijn zalige vader mij daaromtrent gezegd-get
heeft. — K ARE L , wat heeft hij ook gezegd ?"

HET BESLISTE VRAAGSTUK.

De zeven steden, wie de vraag zoo lang verdeelde,
Waar eens Homerus wieg mogt staan,
Zijn thans bereid den zoen te treffen
Door middel van — eene ijzerbaan.

