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AFBEELDING vaN pex DOOD; 

bsten Door Hes i 

Ln OB SCA 

Meer dan één kunstregter heeft de opmerking 

gemaakt „dat ‚ toen „de barbaarschheid der duistere 

middeleeuwen ons werelddeel bedekt had, het noch 

de nit. Konftantinopel verdrevene Grieken geweest 
zijn, aan welke wij de herftelling der wetenfchappen 

te danken hebben, noch de Medicisfen , dien wij 

de herleving der kunften verfchuldigd zijn ; maar dat, 

het een PLATO @n CICERO, EEN PHIDIAS EN POLYe 

CLETUS waren, aan wier voortreffelijke werken wij 

het genie van PETRARCA €l ERASMUS , VAN RAPHAEL 

en MICHEL ANGELO hebben dank te weten (1e 

„ Het was in. Ztalie,” zegt. daarom onze beroemde 
FEITH (2) 9 dat de voortreffelijke overblijffelen der - 

» oude Grieken en Romeinen nog gedeeltelijk in 

» ftand „gebleven ‘waren. Dezen „ van, onder de 

‚ puin 

(2) Zie surzer ; over de Kracht der Werken: in de 
Schoone Kuniften , vertaald door Mm. TH HOFFMAN 5: ble) 71% 
(2) Fern, Brieven, D.I, oe 
ek A A2 
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‚sp Puinhoopen destijds opgedolven, gaven de eerfte 
„ denkbeelden van eenen goeden finaak aan de hand. | 
„Eene beftendige aanfchouwing dezer meesterftuk- 

$ ken, de ‘gelukkige en” fchoone natuur „die altijd 

» voor de oogen der Iralianen uitgefpreid lag; de- 

„ den hen walgen van’ de grove voortbrengfelen 

„ der vorige barbaarschheid, en geheel Europa kwam 
„in deze gelukkige ftreken, om het ware fchoon 

Z 

„ te leeren kennen.” 

Doch gelijk het menfchelijk ligchaam , aangetast 

door eene hevige ziekte , “die alle deszelfs krach- 

ten ondermijnd, en alle de deelen van deszelfs, Ân- 

wendig. Zàmenftel gefechokt en’ verlanid héeft , nog 

zeer Tang” de fporen behoùdt van de. verwoestende 

kwaal,” goor” welke het” geteisterd “werd3-zoo zijn 

„ook * zeldeh ° ‘omwentelingen ten “goede „ “het zij ín 

de flaatkúridige of: zedelijke wereld „ het: zij in het 

rijk der’ wetenfchappen of ‘dat “der: kunften"vân dien 

aard, dât“ér- hiet nog lang ‘hier en «daar -de-kentee= 

keriën overblijven van de” verwoestingen’, aan welke 

een hi il ommekeer LAME abt en: sends heeft 

gefteld. 

“Naf daar, dat men „nóg zelfs’ bijde vitftekendfte 
vermaften , ‚ welke kort na de opkomst van den goer 
den, fmaak geblòeid hebben, bij eenen-noorT, von- 
ber En HUIGENS ,’ hièr” eit daar trekken. vän: válsch 

vernuft ‘èn flechten {maak - aantreft : hetgeen er”Zoo 

‘verre caf. is van die voortreffelijke opbouwers onzer 

vaderlandfche- aal -envletterkunde tot „oncer; te vers 

ftrekken „dat het veeleer te verwonderen-is, -dat zij 

boyen den geest hunner. 'eeùüw- zich hebben weten 
Ks, .tG 
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te verheffen,“ en’ tot: dië « voortreffelijkheid--op : te 
ftijgen } dat hunne werkenden toets. van befchaaf- 
deretijden gerustélijk ‘hebben, kunnen. doorftaan niet 

alleen’, -maar-ook nogals-de beste modellen tot op 

dezeno:dag «toe zijn «blijve. befchouwd. worden, 

Ens hetgeen wij (hier: vaf ‘onze, vaderländf{che. letter- 
helden: gezegd hebben „;wordt--door degerien, die 
met «der buiteénlandfche letterkunde meer bekend zijn, 
getwigd van DANTE, onder de Italianen ; van SPEN- 
CER en SHAKESPEARs onder de Engelfchen , en‚ van 

„CORNEILLE: en ae tijdgenoten onder de „Fran- 

fchen (3). bs 

“Deze vaninériehie bepaaldelijk op het rijk der kun- 

ften’ toepasfende ; is: bij mij dikwijls de vraag opge- 

komen vof :men vals een zoodanig overblijffel van 

vroegeren -wanfmaak moest befchouwen de afzigte= 

_ lijkewijzes,-‘waarop: onze :kunftenaars gewoon zijn, 
ons: den Dood voor.te ftellen: en het is mij voor- 
gekomen, veen niet geheel onvruchtbare arbeid te 

zullen” zjn om ophet voetfpoor van LESSING ; 

HERDER ei anderen „te onderzoeken , hoe de ouden 

gewoon waren den Dood af te beelden, wat. vers 

fmoedelijk aanleiding gegeven heeft tot het denk- 

beeld; om onder. de- gedaante van een geraamte ons 
den: Dood te verzinnelijken, en in hoe verre deze 

„afbeelding overeenkomt met de regelen van den 
goeden fmaak , en ter bevordering van zedelijke be-, 

fchaving al of nict dienstbaar kan zijn. ie 

@ Zie VAN ALPHEN, Verh. over Waar en Vakch 

Vernuft, in de Werken der Meatfch, van Nederl, Letterk, 

D. Vis kie 295: 
à Age 
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Pr tien A 

werp chen: neet zit Atta and Immers 
bij hen zelfs „ die gewoon zijn de volftrekte nood 

zakelijkheid, en “den’ onmiddellijken invloed op de 
verbetering of veredeling. van ‘ons beftaan “tot: -den 

eenigen maatftaf te ‘nemen ‘hunner beoordeeling! vari 
alle werken van wetenfchap. en kunst (4), immers 

bij hen zelfs zoude ik:-mij kunnen ‘beroepen op 
den invloed der kunften op de zedelijke befchaving 3 

immers hen zelfs zoude ik kunnen wijzen op het 

voorbeeld van dien jongeling, waarvan ons GRECO= 
RIusS de Nazianzener verhaalt, dat hij zijn onge 

regeld. leven vaarwel’ zeide; “ómdat” hij „door eene 
fchilderij levendig geroerd werd ;- hen zoude ik: kun= 
fen wijzen op de getuigenis van: ARISTOTELES 3 

die beweert, dat er fchilderijen gevonden “worden „ 

die meer op den mensch vermogen dan-de best 

voorfchriften van zedekunde (5). Mogt de fchrijver 
dezer verhandeling ‘bij zijne lezers even gerust op 

toegevendheid voor de bewerking, als op de belang- 

ftelling in het onderwerp dezes fluks, manman Te= 

kênen- } 
| | Even 

(4) Ik kan mĳj niet weerhouden over het verkeerde 
dezer ftelling , een& plaats hierbij te voegen van MALLET 4 
Hist. de ,Dannemarc ,T. U, Avant propos: »‚ Zouloir rene 

Ffermer les études dans les bornes de ee qu'on appelle des 
vérités necessaires, c'est sS'exposer au risque d'ignorer bientêt 

même ces vérités Id, lei le luxe ne peut être trop grand, 

et mest jamais un signe equivogue de prospérité. Plus il 

produit de recherches nouvelles, plus il constate , il perfece 
tionne les anciennes. He | 
(5) Zie sULZER, over het Nut der Tooneelpoëzij, bl, 136e 
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“„Even: gelijk de eerfte taal. der menfchen ongetwijn 
feld -beftaan:- heeft sin gebaren en natuurlijke vere 
toortingen. der voorwerpen , welke men wilde uits 

drukken „@ven -zoo bediende, men Zich ook „ nadat 
dé fpraak reeds gevormd was j'en toen: de menfchen , 

ftéeds- voortgaande in befchaving ; ophet ‘denkbeeld 

kivanien s’:óm zich; ook „te: doen „verftaan:-op „eene 
plaats, +daar-men niet ‘was; of in, eench tijd; „wan= 

neer men: fiet ” meer” zijn zoude 5 „bediende, meù 
zich zeg ik, ook toen” van figuren , die, de uitte 
drukkene; voorwerpen of de » gebaten ‚die : men 

gewoon „was - bij -dezelve,te maken uitbeeldden.„ of 

vervaûgen  moestene De. grijze, gedenkftukken- der 
Egyptenaren „bewdren „nog, de. overblijffels dezer 

wijze, om zijne gedachten aan -afwezenden-mede te 

deëlen;; en de volkeren „van Mexico kenden geene 

andere voor ‘de aankomst van cor Trz: immers was 
het’ dit fchrift, door “hetwelk de: bevelhebbers. der 

aan zee gelegene landfchappen, hunnen. keizer van 

de aankomst, der barriere op hunrie; kusten vere 

wittigden: (6). 

‚Hoezeer ook deze bebldfipraalt lengramrhdad heeft 
moeten. plaats maken „voor cene kortere wijze van 

zijne gedachten aan anderen, door. taal, en »fchrift 

mede te deelen; zoo heeft. dezelve echter voor den 

zinnelijken mensch iets. ongemeen aangenaams. en 

Gio oo trefe 

(6) Zie de Verh. van mAUPERTUIS, over de verfchils 
dende wijzen, van welken zich-demenfchen bediend hebben 

omtshunne denkbeelden. uit te, drukken, te vinden in gene 
NERTS Uitgèlezen Verhandelingen, D. Il, bl, Ads 

Ä 4 
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treffendss ‘en van daar dat ‘de verhevené kunst. Zich 

te allen: tijde “beiĳverd “heeft om gewigtige waarheà 

den „of fchoone gedachten in het bevallige: kleed der 
Allegorie aan onze verbeelding voor teftellen. 
„Laat de welfprekendfte Redenaar met alle de kracht 
zijner taal of de voortreffelijkfte dichter met alle 

de fchoonheden zijner. kunst mij ‘het geluk. fchetfert 
van een teederminnend deugdzaam «paar „ dat „eindes 
lijk: het “toppunt: hùnner wenfchen bereikt -heeft5 ik 

vorm mij,jak eenig denkbeeld var hunnen, geluk= 
ftaat 3 “rhaar 5 wanneer heteverheven genie van eenen 
KUIPER’ mij de gelieven vóor oogen ftelt,-als opge- 
nomen “wordende op“‘de wolken des hemels te 
midden van: «geniën »er engelen „ «welke hunnen 
disch „met bloemen beftrooïjen „ terwijl de liefde hen 

met hare ‘vleugelen befchermt ;-Deugd-en Huwelijks 

trouw om firìjd hun) dem met bloemen omkransten 
_ beker-des “geluks toereiken en veen hemelfche gloed 

dit ganfche bekoorlijke tafereel beftraalt en ver- 

vatuits-dan kan mijne „verbeelding «zich: niet verzar 
digen aan de befchouwing dier hemelfche zaligheid , 

en ik ‘word “gedrongen. om de deugd te beminnen , 
ten eiride ook “eenmaal, het “geluk dier geïieven te 
fmaken (7); Indien dan eene dergelijke voorftelling 

aan de’ bekoorlijkfte voorwerpen een nieuw leven en 

Aieraad bijzet ‚behoeft men zich niet te verwonderen, 

datde kunst dezelve vooral heeft aangewend om 
| denk- 

(7) Teder,'die de uitmuntende hier bedoelde voore 

ftéling van den te vroeg geftorvenen j. KUIPER gezien 

heeft, zâl mij begrijpen, en mijn gezegde kunnen be- 

vestigen, ; 
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denkbeelden te verzinnelijken , welke voor het men- 

fchelijk gevoel in eén of ander. opzigt iets terug- 
ftootends in zich bevatten : ‘daar- er toch geen-be- 
fchaäfd volk op aarde is, dat niet gewoon is, denl& 

beelden, welke de kieschheid kwetfen of iets hards 

of treurigs voor ons hebben;-zelfs in de tal des 
_ gemeenen levens, met zachte en ‚verbloemde woor» 

den uit te drukken. - | 

„„Offchoon er nu vele beweegredenen zijn; mailke 

sn mensch de vrees voor: den-dood. kunnen doen 

overwinnen 3 “de natuur heeft echter: elk eenen ‘af- 

keer, althans: voor “dé omftandigheden ‘welke den» 
zelven verzellen, ingeboezemd, Geneeskunst, wijs= 
begeërte en”godsdienst zijn «de wapenen , waarmede 

de fterveling , rusteloos , zijn …ganfche: leven. door; 
dien gevreesden vijand. zoekt te beftrijden (8). 
Het’ is-dus niet vreemd, dat men, reeds vroeg; 
niet alleën “door allerlei verzachtende uitdrukkingen 

de ofaangename herinnering aan de vernietiging van 
‘ons aardfche -beftaan heeft zoeken te verwijderen, 
maâr dat ook: de-kunst door zinnebeeldige voorftei 

tingen getracht heeft „ den dood inveene min afzig= 
telijke gedaante te verzinnelijken ; waàrtoe de ge- 

woonte, ‘om: de graven van dierbare of beroemde 

afgeftorvenen met eenig gedenkteeken te verfieren ;, 

ge dn gelegenheid gaf. | 

De ouden waren gewoon den. Dood uit drie ver- 

fchillende oogpunten te befchouwen , welke zij ieder 

onder verfchillende beelden voorftelden, 
IL. De 

(8) Zie MERIAN, over à Vrees voor den Dood, in 

HENNERTS Uitg. Verh, me bl. 84. …— 
5 | 
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de „De onherroepelijke; wet van „fterven àls “per 

foon -voorgefteld „ was „ op het voetfpoor-van;HOME- 

Rus; bij hen de, Moîge ‚ de Godin-van het Noodlot. 
Zij wordt weinig opde oude grafteekenen, geziens 
omdat, het fterflotbeflist zijnde „eigenlijk haar ges 

bied ‘heeft. opgehouden. van’ het, oogenblik af, dat 
de doode in hetvgraf is gelegd, Doch wanneer. zij 
haar bij andere gelegenheden wilden afbeelden, dan 

ontzagen zij zich niets-om haar onder verfchrikke- 

lijke zinnebeelden woor.te ftellen.., « es, 

1. In de tweede plaats »ftelden. zij » le need 

oorzaken tot den dood , de Kies ‚als perfonen „voors 

Var deze, als zijnde  fomtijds „geweldig „en»-altijd 

fimartelijk , warén de ouden. ook gewoonsal het aker 
lige in hunne beeldfpraak te vertoonen. Zwarte 
kleêderen met bloed befpat, verfchrikkelijk flonker 

rende oogen , terwijl. het grijnzend- gelaat: de met 

bloed Lefpatte: tanden vertoonde 3 „deze „waren. de 

gewone kenteekehen: der. Kúgss (9). Maar om, dee 

zelfde reden, waarom het onontwijkbaar fterflot zelden 

op de graven gezien: wordt; plaatfen zij ook zeer 

weinig. dé Kiges ops hunne grafteekenen.… Daaren- 

boven was het geheel flrijdig met, het-doel van der- 

zelver oprigting, om degenen, die ‚in flillen „wee- 
moed bij de graven hunner’ dierbare afgeftorvenen 

derzelver nagedachtenis kwamen vereeren , hetshart 
te beklemmen en de ziel te-fchokken door vertoo» 

ningen, welke ‚de “wonden. der „droefheid op-nieuws 

gouden Arade hebben „ zonder eenigen svers 

zap 

6) Zie MILLINs Diets de Ja Poids’ zet raond Kers 
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zâchtenden -balfem voor dezelve, te bieden. Doch 

hiertoe diende. het 

„Ile, oogpunt; Waâruit „de vue den Dood be- 

fchouwden ;- wanneer» zij denzelven ‘voorftelden als 

broeder van den flaap, hetgeen zij alleen dan. deden; 

wanneer het ontzielde: ligchaam werkelijk de zoethe- 

den van: derrustyfcheen te. genieten, « Ook hierin 

was hen-/HOMERUS-voorgegaan „ en de Dood en de 

Slaap, als Allegorifche wezens; dienden: dus-om het 

denkbeeld van Rust, hetwelk Slaap en Dood gemeen 
hebben, uit te „drukken. 

In den tempel van Juno te £/s vond men op 

eene ‘kist van cederenhout eén?’ beeldengroep, voors 
ftellende den Slaap en den, Dood , verbeeld als kin= 

deren „ fluimerende in de: armen van den Nacht, 

Beide lagen «zij met de voeten kruifelings over elke 

ander, als zijnde de gewone wijze „ waarop de our 

den het denkbeeld van rust: uitdrukten , doch. het 

eene kind was.wit, het andere zwart, het eene dag 

in diepen’ flaap „ het andere fcheen flechts te! flapen, 

Dit was het gronddenkbeeld-der- Allegorie, hetwelk 

de Griekfche kunftenaars met zoo vele andere: van 

HOMERUS ontleend hadden. In de bijzonderheden 

echter -werd: dit denkbeeld op -verfchillende, wijzen 

uitgewerkt. Zoo vindt ‘men op -eenêm ouden graf- 
fleen-te Rome, in de kunstgalerij van den kèrdinaal 
ALBANI, den Slaap en den Dood voorgefteld als 

jonge geniusfen „ leunende op deden fakkels (ro). 
| te, 

Cr 0) Scr Lem in zijn gedene: Die Güötter ein 
» Damals trat kein gräsfliches Gerippe. 
s, Vor das Bett des Sterbendens ein Kusf 

‚, Nahm 



i3 OVER DE AFBEELDING 

Op eenen anderen: graffteen. zict men de bêtde 
broeders , met de hand wijzende” op de geopende 

flagdeuren van het- Paleis van Plutos Elders Ziet 
men” den Dood verbeeld als een gevleugeld kind 

hetwelk metde tene hand eene “fakkel tegen. den 

grond drukt, om -dezelve uitte dooven', metde 

andere ‘ecùe lijkbus. draagt „terwijl shet, met een 

treurig gelaat tuurt op eenen vlinders die langs den 

grond kruipt — Zonder zijnen broeder wordt de. Dood 

insgelijks voorgefteld op eenander grafteeken , dat 

ons uit de oudheid is overgebleven. Men ziet op 

_ hetzelve een gevleugeld jongeling , ftaande met eéne 

‚ernftige femberheid op het gelaat gêteekend:, in eene 
treurige “houding , met den linker-voet kruifelings 

over den regter heen, naast: een-dijk.- Zijn. hoofd 

‚ rust op- zijne regterhand, Áteunende «op eene omges 

keerde fakkel, van „welke. het. einde. geplaatst is 

op‘ de borst van den geftorvenén, als het teeken 
van «vernietigd teven: in zijne linkerhand ‘draagt hij 

eenen krans vän bloemen -en--eenén, vlinder, als. de 

fchoone zinnebeelden. van overwinning en  orldterkes 

Kei a) 
3 . Ek aneh 

'‚‚ Nahm. das letzte Leben von der Lippe; «0 
„Seine Fackel fenkt’ ein‘ Genius.” 

Zoo zong hij als dichter. Doch elders heeft. bij. een 

Bpigan: en dd 

„Der Genius mit der wngekehreen Fackel. 

eg Lieblich fieht er zwar aus mit feiner erloschenen Fackef 

»_ Aber, das Sterben; der Tod ist fo ästhetisch doch nicht” 

Cri) Zie MILLIN „- Dict,' de Ja „Fable, op. het woord 

Mort , en vooral LESSING , wie die iten den Tod gebilder 
KCE de ve PTR 
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Het zoude’ niet moeïjelijk zijn‘ een aantal voor- 

beelden bijeen te zamelen van grafteekenen , waatop 
dergelijke “voorftellingen wan den’ Dood gevonden 
worden. Doch deze, vertrouw ik ‘zullen voldoende 

zijn; om te doen ziens dat de oude Grieken en 
Romeinen zorgvuldig alle. afzigtelijke en “voorhet 
gevoel : ‘terugftootende denkbeelden “gewoon * waren 

bij trunne graven te vermijden, en daarom nooit 

den “Dood bij dezelve in zijne verfchrikkelijkhieid | 

voor ‘te: ftelleri. : derd \ 

“De ‘oude Hebreewwen verbeeldden den Dood ónr 

der” de #gèdaante' van eenen Jager, gewapend met 

eenen fchicht' en een net, of onder dat van cenen 

_dief, die gehuld in dên mantel van den Nacht, 

of inr den zwarten damp “eener -doodelijke landziekte 

zine flagtoffers--beloert. Wat’ latêr , toen men bij 

alles engelen gebruikte „ kreeg de. Dood ‘mede “die 

gedaante , en, zwaaijende met een vlammend zwaard, 
kwam hij den merisch zijne ziel afeifchen. 

59’ Wanneer ‘het oogenblik der ontbinding gekor 
men is, dûsluidt de overlevering der Hebreeus 

WEN, 3 dan. vertoont zich «de Engel’ des Doods 

s, met een vlammend’ Zwaard. voor: den mensch; 

In” vlammen gehuld! flaart- hij ‘met ftrakken"-blik 
» den ftervenden- aan ; «die; dezen ' verfchrikkelijken 
„5 aanblik niet ontwijken kan. «Derongelukkige ziet 

» de “wanden zijner woning verteerd’ doofveen’ ver: 
,°flindend: vuurs. afgemarteld. op hes doodbed, “voelt 

en KE » hij 

‘haben, welke ks vertaald gevonden” wordt in 
‘het Recueil de Pièces-dnteressantes” sur la Mythologie, 

„Paëste, enz, T, L 
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» hij een’ droppel ‚gal-op:-zijne dorre lippen. afdrui- 
pen van het vlammend zwaard, hetwelk met de 
s‚ fnelheid ‘van: den” blikfem. zijn geheele ligchaam, 

» vervult met de bitterheid van den. dood. De 
s ziel van)den- braven verlaat het-ligchaanr, gelijk: 
» men eenen draad- uit: de melk haalt; en de ziel 
» des goddeloozen als een doren „ welken men uit de 

5, wol trekt. Zelfs nog in’ het „graf ,„ wanneer de 

»„ Engel des Doodshet ligchaam met zijne ijzeren 
„ keten aanraakt, dan fcheiden de beenderen des 

s-braven: zich: zachtkens van ééns de dauw ;’ die 

s afdruipt van den troon des: Allerhoogften „vere. 

 kwikt gedurig zijne asfche ; terwijl het ligchaam 

„ des goddeloozen tot ftof valt, gelijk: eene kruik, 

die met geweld verbrijzeld wordt, en de verte= 

» rende worm, die bij zijn. leven aan zijn geweten 

„geknaagd had, zich. nog vasthecht aan vid ges 
„beente in het graf,” | 

Offchoon mer de voortrêffelijkheid van de kunsts 

werken der Grieken met even veel-regt zoude kune 

nen toefchrijven «aan den aard van hunnen goden- 

dienst, welke , als «het: ware, voor de kunst “ges 

vormd was als vaan «de levendigheid van hunnen 

geestren ‚de weelderigheid) hunner” verbeelding 5 en 

offchoon ser wel-geen grooter contrast kan gevon 

den wófden dan die ongerijmde en beuzelachtige , 

fchoom valtijd, bevallig opgefierde verhalen der oude 

godenwereld en-het;eenvoudige Christendoms zoo 

heeft men echter, ook in onze dagen, ontegenzeg- 

gelijk, weten te bewijzen dat ook het,Christendom 

aan. alle: vakken van. kupst „aan welfprekendheid;en 
OER Bees Le Poe 
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poëzij, aan fchilders--en beeldhouwkunst -de verhe+ 

wenfte onderwerpen ter behandeling even zoowel 

oplevert als de ter arte der oude Grieken--en 

Romeinen, > | er 
„Eene andere vraag is be of men niet wel eens 

door: gedrongetievuitleggingen „ door bijgeloof en 

dweepzucht ‘het. Christendom aanleiding heeft doen 

geven omden-góeden fimaak te bederven, en hier 

of “daar aan eenig vak van kunst eenen-gevoeligen 
fchok toe-te-brerigen. De gefchiedenis der fchoone 

kunften “toont dit: op “meer dan” eene plaats ten 

duidelijkfte aan ; ven-zij,- die zich vooral in -dit -op= 

zigt- voor» het “Christendòm:: in: de. “bresfe. ftellen, 

zullen:in ‘het erkennen: van deze waarheid een -wa= 

pen te-meervinden,…om de aantijgingen. van voors 

ingenomene kunftenaars te. beftrijden. | 

Deze aanmerking heb ik. gemeend, te moetên 

laten “voorafgaan „om het regte> oogpunt-aan te wijs 

zen „ waaruit men “de aanleiding. moet befchouwen, 

welke latere kunftenaars: gekregen ‘hebben ‚om den 

Dood onder . het zinnebeeld» van: een « rif; voor te 

Stellen „totde ontwikkeling waarvan ik thans, verga, 
Zoo wol als de fchriften der oude wijsgeeren! zijn 

van” des verfchillende- gevoelens „omtrent zuiver. on- 

fterfelijke „zielen ;--zoo ‘zelden. fpraken:' daarvan, de 
oorkonden des: Christendoms 3;-‘doch: de „Christenen; 

wel verres van ir de verklaring van «dev ler sder-op- 
Slanding de fchoone” vergelijking ‘te volgen „ ‘datde 
zaadkorrel , welke in-de aarde geworpen-wordt ; daar 
{lerven moet, en dat het graan, dat gemaaid wordt 
niet dat iss herwelkngezadid:isz gavenveene gedwon- 

ge 
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gene uitlegging aan werfcheidene andere uitdrúkkin- 

gen. De mensch wilde de geftalte, in welke ‘hij 

hierop aàrde geleefd had, ook behouden, niet al- 
leen in het graf, maar ook in een toekomend leven. 

De flille graven der Christenen werden nu de be- 

waarplaatfeni der heilige lijken, welke daar het uur — 

afwachteden; dat de ftemme des ‘Allerhoogften die 

zelfde ligchamen. op nieuws zou bezielen. « De lij- 

ken en. geraamten- van’ godvruchtige geloofshelden ; 

nog de teekenen dragende vân den heldendood , waar 

mede zij;hun- geloof bezegeld hadden, werden nu 

nog des te ‘heiliger én eerbiedwaardiger in dé oogen 

der ‘ geloovigen. > Mèn beĳverde zich dezelve te 

zien ; men ftelde ze in het “openbaar ten toon ;-won- 

deren zelfs werden er door deze ziellooze overblijf= 

fels der Heiligen verrigt. … Terwijl dus de Grieken 

en Romeinen «geen grooter ongeluk of gevoeliger 

raf kenden; dan om beroofd te worden. van de 

vreedzame rust inden fchoot der aarde , werden nu 

óp’ deze. wijze geraamten en beenderen uit hunne 

ftille-rustplaatfen te voorfchijn gehaald , en meer en 

‚meer het: voorwerp: van de weg en den eer- 

bied der menfchen. 

„En geen wonder, dat'‘op die wijze, in de eerfte 

tijden van. het Christendom „ een ‘half ontvleescht 

geraamte, waaraan de wormen knaagden, als het 

gewone zinnebeeld vanden Dood gebruikt werd (12) , 

hetwelk. echter al fpoedig door een weinig meet - 

heads kunftenaars , die zich aan het affichuwe- 

î | lij- 
“(ra) : Zie MILLEN, Diet, ik la fable , Mort. 
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| like dezer voorftelling ergêrden, in een min kafe 

“ 

telijk geraamte veranderd werd. 

De dood.van -den-goddelijken Stichter des Chris- 

tendoms gaf al verder aanleiding , dat de geraamten 

meer en meer door de kunst werden afgebeeld. 

Het is bekend, dat het kruis werd opgerigt op den 

berg Culvarië zijnde, volgens de beteekenis van 

dat woord, eene plaats, bedekt met bekkeneelen 
en doodsbeenderen. Dat kruis nu had, gezegevierd 

over graf en dood; en men meende dus door een 

doodshoofd en eenige beertderen op-eene gepaste 

wijze die overwinning aan te duiden. „Men ging 

nog verder: men plaatfte naast het graf , hetwelk de 

overwinnaar in triomf verlaten had; een geraamte 5 

woedend van fpijt over, deszelfs nederlaag; en ein- 
delijk, om nog levendiger. en krachtiger die zegen- 

rijke gebeurtenis voor oogen te ftellen , beeldde men 

den overwinnaar af te worstelen met den Dood , 

denzelven. ter aarde te werpen, en ter neder te 

vellen. / | ne Abre 

Aldus verdwaalde de kunst in den doolhof eener 

ongeregelde verbeelding ; hare voortbrengfelen ö 

op dergelijke droomerijen gegrond , werden. hoe 

langer hoe ongerijmder … en‚wanftaltiger , en men 

mag zich met reden. verwonderen, dat; zelfs’ bij 

de herleving van den goeden fmaak, nog fteeds 
zoodanige fporen van vroegere, barbaarschheid 

behouden en telkens voor ons vernieuwd en 

werlevendigd zijn 3; hètgeen mij van zelve leidt 
tot het tweede gedeelte mijner befchouwing, 

waarin ik zal «trachten te bewijzen, dat de af- 

Ì. AN B … beele 
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Beelding “van ’ den Dood onder de gedaante wan 
een rin di! 

LL ftrijdt tegen’ den goeden 'fiaak , én 
| ref det bevordering van de zedelijke befchaving 
IND het gros der menfchen nadeelig zijn kan. 

“_Offchoon de bedenking, dât het geraamte als zin- 
nebeeld van den Dood, in de werken van kunst is 
begonnen ingevoerd ‘te worden, toen «alle goede 
{maak verbannen “was; ‘en dat dezelve zijnen oor- 

fprong gehad heeft ín bijgeloowige wanbegrippen en 

ongerijmde droomerijen eenet verdwaalde vérbeel- 

ding 5 offchoon, zeg ik, deze bedenkigg ons reeds 

van voren ongunftig tegen deze wijze van voorftel- 
ting moet inhemen, “is het echter niet moeijelijk , 

daarenboven te betoogen , dat dezelve ook nog, ge= 

toetst aân’ onwraakbare regelen van goeden fmaak, 
regtftreeks’ tegen denzelven aandruischt. — Immers, 
wat men ‘ook van de verfeheidenheid van {maak 

zeggen moge, hoezeer niet zelden de Oosterfche 

verbeelding in verrukking wordt gebragt doof het= 

zelfde voorwerp „’ ‘dat de ijskoude bewoner van het 

N oorden als buitenfporig en ongerijmd verwerpt (13)5 

er zijn echter zekere! regelen, welke het” gezond 

verftand woorfchrijft, en’ welke door geene verfchil. 

lende geaardheid van’ volken of menfchen- kuren 
veranderd “worden: tot welke kenmerken’ van den 
goeden fmaak ofitegenzêg gelijk in Tm eerfte plats 

behoort - 7 | ft 
zr Waars 

(13) Die begeerig is hietomtrent dieper na te denken; 

leze de Verh. van FoRMEY , Onzwikkeling van het. denke 

Beeld des Smmaaks in nENNERTS Uitgel, Verh. D, IV. bl:35. 
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…Waûrheid, 5 Wat niet: waar Ís--kan hiet fchoou 

5 zijns?” is- eene regelznogvouder dant de, kunst 
zelve; De: onwaarheid zachter veen | bevallig: gewaad 

verfcholen „ moge voor een’ tijd vonze „bewondering 
wekken 5-zij behaagt flechts'zoo lang, “als onze, dwar 

ling: duurt en- zoodra heeft: zij.niet hare „ware ges 
daante flechts even’ -vaû achter den, valfchen tooi „ 

welke haar. verborg, verraden, of het fchoonfte. ges 

waad-is niet meerin»ftaat hare wanftaltigheidvoor 
onze verbeelding.té bedekken. „Het bevreemde! nies 
mand; dat men: dit ‘kenteeken” van den, goeden: {maak 

als onmisbaar vordert, ook in zZoodanige kunstwers 
ken „welke geheel eene verdichting, datis; zoo 
áls. het fchijnt , eene onwaarheid ten. onderwerp 

hebben. «Men “bedenke „ dat hier niet de’ wijsgees 
tige , maar de “waarheid in de fchoone. kunften , «de 

dichterlijke waarheid bedoeld wordt. Een voorwerp 

door de kunst woorgefteld „ behoeft, om waar te zijns 
hiët: in de natuur zelve-te beftaans het zij flechts 

zoodanig, dat het tegen de natuur niet volftrekt ftrijdt , 
het zij flechts zoodanig, datde verbeelding het: zich 

voorftellen, de’ ziel-het bevatten kan „ en dat het afs 
gebeelde „voorwerp, althans in de hoofdtrekken, ge= 

lijk «zij aan het voorwerp of het ‘denkbeeld, hetwelk 
wen. wil uitdrukken: «En wanneer wij nu. aan” des 

zen régel van ‚den goeden “fimaak het geraamte als 
zinnebeeld van den Dood toetfen, dan treft ‘ons a 

dadelijk ‘de ongerijmdheid, van eene ‘kracht: in de 
natuur,‘ zoo’ als er geene “andere beftaat, eene 
kracht, waarvoor alle fchepfelen moeten bezwijken, 

en welke door list noch bedrog, te ontduiken , door 
| ke: Be 0 vn kracht 
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kracht noch geweld „door rijkdom noch werftand. té 
beftrijden is, te zien „voorgefteld; onder ket: fpre+ 
kendst af beeldfel wan verlorene kracht en van ver= 

nietigde werkzaamheid. Of is het juist dit, wat 

mer ons door de afbeelding van den Dood zinne: 

tijk wil voorftellen? Is het misfchien. de waarheid: 

» ftof zijt gij, en tót ftof: zult gij wederkeeren „” 
welke de kunst in hare verhevene beeldfpraak ons 

wil herinneren? Verre van daar, M, H. Het is; 

als het ware, de godheid, dat is, hét afgetrokken 

en gepersonificeerd denkbeeld van den Dood, en van 

de ‘kracht diens allesoverweldigenden Dwingelands 
welke «de kunst in ‘het geraamte wil. af beelden. 

Hiervan ftrekt ten. bewijze, dat men het geraamte 

altijd (taande en wel met eene fikkel gewapend vindt, 

om de fnelheid aan te duiden, waarmede zij hare 

flagtoffers ter neder velt. Dit denkbeeld was ook 

aan de ouden niet onbekend, en men vindt ook 
op hunne graven wezens met fikkels gewapend , maar 

het zijn maaijers of oogfters , geene geraamten , welke 

vit hunten aârd noch maaïjen, noch eenige werk- 
zaamheid verrigten kunnen. Het zijn oogfters, die 

den treurenden fchenen toe te roepen: „wat laat 

» Sj bedrukt het hoofd hangen, o fterveling, en 

sx treurt dat uw geliefde rijp was voor den oogst 

„der engelen, en dat de zicht den rijpen halm 

„ heeft afgefneden !°” 
> Neen, als bij ’ buigen van de halmen 

s, De zeisf’ door ’t rijpe koren weidt, 

» Dan voegt er vreugd en jubelpsalmen, 

‚‚ Een dwaas! die bij de garven fchreit (14)” 
De 

(14) Birperoyr, Lijkzang op s, Fe Je RAU. 
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De fikkel dus, if dit verband op de graven ge- 
plaatst; wel verre van het gevoel te kwetfen, was 
veeleer gefchikt, om den treurenden op te beuren, 

door hem te wijzen op den-landman , die, juichende 

in. zijnen ‘oogst, de” vruchten: van: zijn zwoegen en 

zweeten inzamelt. En echter. zoude het mij niet 

bevreemden, dat deze maaïjers of oogfters op ‘de 

graven ‘der ouden aanleiding gegeven hebben, dat 

men naderhand ook het geraamte met eene fikket 

gewapend heeft, waardoor men zoowel het onge- 

rijmde àls het gevoelkwetfende dezer voorftelling 
nog vermeerderd heeft. . Immers men vrage eens 

allen, die aan het fterfbed gewoon zijn ‘te verkee- 

ren, of de Dood in de meeste gevallen dien gewel- 

digen fchok voortbrengt, welke in het denkbeeld van 
het afmaaijen- door eene fikkel ligt opgefloten, en 

zij zullen moeten bekennen, dat dezelve veeleer een 

zacht influimeren gelijkt; eenige weinige - gevallen 

uitgezonderd, waarin de aard der ziekte ftuipach- 
tige trekkingen te weeg brengt, welke. dan nog 
voor de omftanders verfchrikkelijker zijn „ dan voor 

den lijder „die „ veelal: bewusteloos, ‘de onmerk- 

bare overgangen van leven tot. dood niet gevoelen 

kan (15), « Ik zoude vreezen, te ver van mijn on- 

à der» 

{15) Zie vooral hierover BUrFON, Histoire Naturelle 

de l'Homme, en de Verh. van den Heer DEIMAN , over den 

Natuurlijken Dood, in het Nieuw Algemeen Magazijn van 
Wetenfchap, enz. D. Ls St. I., en in de Encyclopédie het 
Art. MORT; Alwaar de fchrijver van dit Art. onder anderen 

Wegt: ,, Quand la faux de la parque est levée pour tran- 

B jes » cher 
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derwerp af t& «dwalen indien ik, verder hierover 

wilde uitweiden dan voldoende is, om te: doen-zien 5 

hoe ongepast het, i isj--den Dood zonder eenige be- 

paling ‚met, eene. fikkel ste wapenen en: dat dit dan 

nog ‘alleenvdaar ter pas: „zoude Komen. „waar een. gee 

weldiges plotfelinge. en fimartelijke dood moest afge 

beeld.oworden„ indien ‘men al ooiït het. denkbeeld 
van werkzaamheid met een. levenloos geraamte gen 

amste ny | x 

-„Div denkbeeld van ach) èn werkzaamheid. in het 

geraamte vis ook onder: ‘anderen. bi ijzonder „door de 

kunst vin: werking gebragt , op de vermaarde oranje= 

zaal’; vin “het huis vin ”# Bosch, bij Gravenhage 

In. niet mider dan drie’ van de gèfchilderde vakken ; 

welke’ den ‘omtrek -dezér. zaal uitmakens âs-de Dood 

verbeeld. ‚door veen ‘geraamte’, dat zijne” pijlen tegen 

een ‘heir „van vijanden” fchiets De Engelfche reizi- 

gef.-COGAN, over dezelfde kunstwerken fprekende, 

laat zich in zijne Reize langs den Rhijn; bl. 398; 

aldus uit : zoo gij mij kunt’ toeftaan „” Zegt hij; 

dat «kale. beenderen van fchouder, arm er, hand 
5, de grootfte. fpierkracht’ bezitten „ zonder eene en- 
s-kele fpier “té hebben „en ‘dat de voet; het been 

er de dje even zoo. vast en werkzaam kunnen 

5 Zijn, zonder dat oneindig gétal van teedere, of 
„die breede masfa van krachtiger fpieren als met 

3 cher nos jours ‚on ne: wudei voit point, onn’ em gate point 

55 teeoup 3 la faux sai je, dit?” Chimère poetique ! La 
5» mort n'êst point armée d'un instrument tranchant , rien 
zp de’ violent rie Haecompagnes ‚on finit de vive ea des 
5. emee hmperchpeblen, > hai 
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4 dezêlve „dan moet woorzeker 'de, „Dood al Shet 
‚voordeel -in:-den ftrijd „hebben; want „vooreerst is 

s-hijnzoormagers dat eenie-regenbui. van, pijlen van 
sy allerkanten hem (zoude misfen; of.-door, „het, lats 
5 werk van-zijne. ribben heenvliegen „-zonder, eenige 

» van. de levensdeelen te raken. „Zij „kunnen „hem 

5 niet kreupel fchietem, doof „eenen band, te: wone 

5 den; zij kunnen hem niet, doen ‚dood. bloeden 

» door eene flagader te vraken „ noch het. zenuwges 
» ftel doorde vergiftigfte. “pijlen: vergiftigen: ven tent 

5 tweede is ‘het “onmogelijk, den Dood. te dooden 4 

3 Zonder: hem tot het leven te brengên.” … «vor 
„Hetgeen hier fpottenderwijze- wordt, aangemerkt 

over het voordeel; dat-de Doòd sin denftrijd zoude 

hebben „daarin: is de:ofchrijver, meer met zijne, luim 

dàn “mét zijn ‘oordeel “te'-rade, gegaan: „wants juist 

dit was het ; hetgeen. de fchilder, bedoelde „die „al- 

dus zijn ‘oogmerk volkomen: bereikt. heeft. Maar ik 

ben het geheel met dens bekwamen. en „verdienftes 
lijken Engelschman- eens „dat het, ongerijmd is, 

krachten te doen uitoefenen door veen wezen, dat 

wolftrekt «de werktuigen mist,- zonder welke. zich 

eene’ zoodanige werkzaamheid niet eens denken-laats 

En wanneer „men verder in aanmerking „neemt -dat 

de Dood niet anders dan een ontkennend (wegatif”) 

denkbeeld is, zoo: zal -mén van zelve moeten bes 
‘kennen „dat eene voorftelling > van »dit denkbeeld 

onder de gedaante, van een ftellig. werkend „wezen à 

uit-deszelfs aard ftrijdig-met de waarheid moet zijns 

Met dar al is het niet te ontkennen, dat deze af- 

beelding „van den Dood, eenssaangenomen zijnde , 
Ba caro if, 
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in fommige gevallen op eene treffende wijze kan in 
werking worden gebragt; vooral wanneer de voors 
treffelijkheid dezer bewerking: ons ligt het min-ge- 
paste der gedachte doet over “het hoofd zien. In 
de zoo beroemde Abdij van WWestmunfler b. v. trekt 
de tombe van NIGHTINGALE en zijne gemalin „door 
ROUBILLAC vervaardigd, de aandacht van alle kunst- 

kenners, en wordt: voor een der fchoonfte voort- 

brengfels gehouden, «die--de- beitel van nieuwere 

kunftenaars” gevormd: heeft. Dezelve is opgerigt na 

den dood der vrouw, die het eerfte ftierf. - Deze 

wordt hier’ zittende woorgefteld naast haren echtge- 

noot , in wiens armen zij Zoo evén den laatften fnik 
zal uitblazen. De dood treedt onder de gedaante. 
van een skelet uit eene ĳzeten deur met grendels, 

die omlaag is, te voorfchijn „ met “een” pijl in de 

hand omde vrouw: te treffen. De man zoekt den 

ftoot af. te wenden, en zijn aangezigt fipreckt alle die 

fmeekingen uit „ waarmede men de iĳsfelijkfte rampen … 
afbidt, en al die wanhoop, die men, bij „de over 

tuiging , dat zij niet af te bidden zijn , gevoelt (16), 

Welk: een treffende werking deze voorftelling’ ook 

moge doen, dit neemt niets weg van hetgeen ik 

meen ‘genoegzaam bewezen te hebben, dat het ge= 

raamte als zinnebeeld van den Dood tegen de wijs- 

geerige waarheid niet alleen, maar ook tegen de 

dichterlijke , tegen de waarheid in de fchoone kune 

{ten evenzeer ftrijdt, als b. v. die plaats van den 

- Franfchen dichter MALHERBE, waar hij fprekende 
| BaN Ae abe | vk 

(16) Meerman, Berigten: over Groot- Bristanniën cu 
derland, | jk (0 EROL or A 
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wan der grooten der vaarde zegt, dat hunnê trotfche 

zielen; zelfs nog in hunne grootfche praalgraven , 

pogchen op hunne: ingebeelde grootheid” (17). 

‚Eene goede keuze der voorwerpen is in werken 

van, kunst al: mede een kenmerk van den goeden 

fmaak.-> Er zijn toch: inde natuur voorwerpen , 
welke. voor de kunst onvoegelijk zijn ter naboot- 

fing; hêt zij, omdat zij iets afzigtelijks en voor het 

gevoel riets „terugftootends hebben (18), het zis 

omdat zij zoo gemeen zijn, en. zoo gemakkelijk ia 

de “verbeelding van ieder min vernuftig mensch kun- 

gien ‘opkomen; dat het beneden: de waardigheid-der 

werhévene kunst “is, dezelve bij voorkeur. tot de 

onderwerpen «harer: beeldfpraak te nemen. Ook in 
dit -laatfte opzigt mogen: wij de gewone afbeelding 

vân den Dood, als ftrijdig met den goeden fmaak 

veroordeelen: daar: toch de meest bekrompene vers 

beelding van den onvernuftigften mensch „ “bij de 

gedachte aan den dood, zich een geraamte voor 

oogen zal ftellen. En wat het veerfte : betreft: het 
geraamte , befchouwd als de kunftig geplaatfte grond 

ftijlen , waar langs. het overheerlijk gebouw des 

menfchelijken ligchaams is opgetrokken , heeft voor 

„den 

C ZY Dans ces grands tombeaux ou leurs ames hautaines 

0 » Fort, encore les vaines 

a Ils sont rongés des vers,” 

Zie meer dergelijke voorbeelden bij VAN ALPHEN, aan- 

gehaald in N. 2 en ald, bl. 243, van wien ik ook. dit 
voorbeeld ontleend heb. 

18) Vergel, SULZER , aangeh. in N, 1, en ald, ble 92e 

B 5 



26 OVERODE AFBEELDING 

den ‘ontleedkuridigen. niet alleen ;-maar- ook voor iea 
der gevoeligenen-befchaafden. befchouwer wel is 

waar „ ietsverhevens: en ter befchouwing uitlokkends 

veeleer, „dan afzigtelijks: en terugftootends; maar in 
die betrekking befchouwen wij shet- niet, wanneer 

het «ons als zinnebeeld: van: den. Dood: wordt voors 

gefteld: daareiboven zijn -flechts weinige menfchen | 

voor eene zoodânige befchoúwing vatbaar; de mees= 
ten. wenden “het gelaat af, of treden’ met huivering 

„en afgrijzen “terug, vop “het gezigt van cen mens 

£chelijk “geraamtes En: immers werken “ook voor 

deze laatften de kunften„ die vook-daarin-voóral van 

de wetenfchappen «onderfcheiden- zijn 3dat zij-haren 

weelvermogenden: invloed ook òp.-hem vuitoefenen 3 

voor wien eene -bekrompener-bedeeling aan -geeste 

vermogens „of uitwendige Omftandigheden en: betreks 

kingen in de" miaatfchappij den: toegang tot: de ges 

heimen dêr wetenfchappen. gefloten, hebben. De 

werking -der,-kunften: “hangt fchier ‘geheel van het 

gevoel af; én, wanneer de kunftenaarsëen: van natuur 

gevoelig hart niet roert mar kwetst ‚dan mist bij 

het verheven ‚doel der ‚kunst. + Dat gevoel nu is 

alle menfchen „in meerdere sof mindere - mâäte inges 

fchapen, en vandaar de invloed, welke de kunften 

opde zedelijke befchaving „hebben kunnen , maar 
„ook vandaar, dat het van belang is, uit haar rijk | 

alle zoodanige. voorftellingen te verbannen, welke 

van diën kant nadeelig zouden kunen werken. — 

Uit welk oogpunt wij de af beelding van, den Dood 

nog kortelijk zullen befchouwen. 

-Ermraucro , een wufte wellusteling wiens gaste 

| maal 



maal. PETRONIUS (129) ons 'zoo''fraai' heeft afge- 

fchilderd „diet zijne dischgenooten een van zilver 

gemaakt verie zien ‚om hunnen eetlust op “te 

wekken. 3 Ziets” roept hij uit met; eenen vollen 

beker ende Falerner vi de ‘hand, 5, ziet; 

n vrienden „de wijn deeft-langer dan de. mensch; 

” „nog eenige oogenblikken, en alles i is weg 5 haasten 

„wij sons ste leven; ‘bäden’ wij ons in den wellust 

n des. levens; want wij leven maar eers, en haast 

» is 'allesvuits” (eo)ron | vbs 

“Ziedaar: „dan de heerlijke grondbeginfelen „ tof 

wêlke de aandóeningen. „ door «het gezigt van. eert 

geraamte» te „weeg » gebragt , “aanleiding kunnen ge= 

ven ziedaar de. grond diër-buitenfporige\ leer „ wel 

ke, met alsden verleidelijken „tooi veener dartele. 

verbeelding: -opgefierd ; door” zoo vele » dichters : in 

hunne anderzins: onfterfelijke ‘werken is voorge- 

fteld, „Het is>evenmin: mijn oogmerk, om. hier den 

ftrengen zedemeester uit te hangen ; als ik er af= 

keerig van“ ben “om dankbaar alle de. genoegens 

‚dezes levens te genieten 3 5. maar ik wil alleen te 

kenneri, geven, dat deze verleidelijke leer ved 

binneri de- behoorlijke grenzen wordt bepaald „ 

te dikwijls verbasterd in den diefdeloozen nen 

gel: ds Leef, fterv’ling „voor uzelven, en ken geen 

pieed _» An- 
C fo) Of wie anders de fchrijver moge zijn van het 

Satyricon ‚ ondér zijnen naam bekênd ; volgens fommigen 

een Napolitaan die ‘in de derde eeuw geleefd: heeft. 
Zie njornsraur; Reize door Europa, L bl’296. Volgens 
BURMAN ; € mb was bij een gk ief uit ne tijden 
van NERO. 
Mo) Peron, Cap. 34 
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3, Ander doel” Ik wil alleen doen opmerken , dat 
het geraamte als zinnebeeld van den Dood bij ons 
geene: andere. aandoeningen. te weeg ‘brengt, dan 
vernietiging van ons geheele beftaan;, en dus de 
buitenfporige grondbeginfelên van eenen TRIMALCIO 

en zijns gelijken meer én mêer moet verfterken en 

verfpreiden; en het is opmêrkelijk, dat de oude. 
kunftenaars , met namede’ dichters, juist daar den 
Dood met de afzigtelijkfte trekken hebben-afgetee= 

kend, waar zij de kwalijk begrepene grondbeginfe- 

len van epicuRus het fterkfte overdreven, én tot 

het aanprijzen der wellustigfte levenslésfen misbruikt: 

hebben. Hoe men voorts dezelfde leer van een dank- 
baar genot dezes aardfchen levens op eenen min over= 

dreven en gevoeliger toon prediken kan, toont de 

Latijnfche dichter -caTurrUS ‚wanneer hij zijne 
LESBIA noodigt om/te leven en te- beminnen. Hij 

toont haar eene ondergaande zon, die op nieuws 

zal beginnen te fchijnen, en wijst haar daarbij op 

’s menfchen dood , door eenen eeuwigen nacht ge- 

volgd: een oogenblik: laat hij haar in de zachte 

treurigheid, welke dat denkbeeld in hare ziel heeft 

uitgeftort, en haast zich, om dezelve door de tee«= 

derfte liefkozingen te verdrijven (e1). - Doch wij 

zien dan ook tevens uit dit voorbeeld, dat het denk 

EE be | beeld 
21). Caruur. Carm, 5e 

Vivamus mea Lesbia atque amemus; he 

Soles oeccidere et oriri possunt, ed 

Nobis quando semel oecidit brevis lux 

Nox est perpetua pna dormienda, 

Da mi basia mille, et deinde centum. 
Vergel, MERIAN, aangeh, in IN. 7, bl, 99% 
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beeld der vernietiging van ons aanwezên bij ieder 
“gevoelig mensch treurigheid verwekt, zoo -het niet 

verdreven wordt door de opwekking tot leven en 

genieten; en, fchòon ook de Epicuristen deze ftels 

ling „ dat de Dood het einde van alles is, geloofden 

gefchikt te zijn, om ons gerust te ftellen- voorde 
gevolgen van den Dood, en anderen dezelve troost- 

rijk vonden; wanneer eens ieder mensch zich. zel- 

ven ondervraagt, hoe hij door het denkbeeld wordt 

aangedaan, dat na den dood alle dingen ophouden, 

en dat ons beftaan met onze laatfte ademhaling ge- 

heel verdwijnt, wie zal dan niet moeten bekennen „ 

dat deze gedachte zijn hart beklemt? en wie zal 

zonder moeite tot de bekentenis komen: geheel zal 

ik fterven, en van mij zal niets overblijven dan ftof 

en asch (22). Zoo is dan de voorftelling van den 

Dood, als de flooping van ons beftaan, gefchikt 

om de vrees voor den Dood meer en meer op te 

wekken en te verfterken, en daar, volgens het gee 

voelen van groote wijsgeeren, deze vrees de vaste 

gronden van alle burgerwetten omverwerpt ; z00 

moet de wetgever zich tegen derzelver uitbreiding 

altijd ten fterkfte verzetten. En waar fterkere drijf 

veren van eer, pligt, vrijheid= en vaderlandsliefde 

deze vrees voor-den dood hebben weten te overe 

winnen, welke wonderen zijn daar niet te; weeg 

gebragt? Daardoor hebben drie honderd ‘Spartanen 

hun bloed vergoten bij de engte van Zhermopylae; 

daardoor prijken de gefchiedrollen onzes vaderlands 

met de namen van zoo vele Edelen „ wier groote 

| zie- 
(22) Zie MERIAN; te, &, Ps 
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zielen eer pligt, wrijheid ens vaderland «meer -be'- 
minden , dan zijden; dòod vreesden, (23). «Het is 
waar ‚bij: hem’, wien „wijsbegeerte „en godsdienst 

_omtrent‚den dood. opgeklaardere denkbeelden; gege= 
ven hebben, -zal. eene „eenvoudige voorftelling -der 
kunst de overtuiging, van -zijn hart. niet verzwakken 

of verdrijven 3 maar ik houde: mij overtuigd, dat bij 
hen „ wier jeugdige. gemoederen „voor :die overtuis 

ging nog hiet! vatbaar zijn „ of wier- bekrompen: en 

ongeoefend « verftand ongefchikt, iis, «om dezelve te 
ontvangen „ dat bij hen eene zoo ongerijmde voor- 

ftelling- van ‘den. Dood maâr- al te. zeer nadeelig 

werken kan, en dat dus- het geraamte, als zinne- 

beeld van ‘den Dood, niet alleen ftrijdig met den 

goeden fimaak moet geacht, maar ook als nadeelig 

voor de zedelijkheid uit «de. werken van kunst- moet 

geweerd worden, | klif 

Men «vrage mij niét; op: welke; wijze: den ke 

kunftenaar dens Dood ‘behoort: afte beelden» Ik 

geloof, dat ieder ; die over dit onderwerp een oogen= 

blik heeft nagedacht, zal-moeten ‘bekennen , dater 

geen -moeijelijker. voorwerp kan. zijn, om/zinnebeel« 

dig: teworden. voorgefteld „dan? de Dood 5--omdat 

hets inde meeste gevallen althans, “even ongepast 

iss denzelven” doof een devend. wezen te-verbeels 

deny als het ongerijmd is, eendoods-wezens-dat 

alle kracht verloren - heeft ; krachten “te doet -uitóes 

fenen“op”een ander-wezen; dat. nog vin het volle: -of 

gedeeltelijke bezit: van deszelfs kracht'ís.: Hier dus 

_ vooral „en iniedere Allégorifche woorftelling „is het 

coië ; waar s 
(23) Zie MERIAN, te % Pi Brodit se de Len 
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waar ‚dat het „belagchelijke, grenst aanhet -verhe- 
vene, en, het „ware „misfchien , best „ „dat. de kunst 
zich sgeheel. onthield vom den. Dood te willen voore 

ftellen vals dies allesverwoestende „kracht in, de. nas _ 
tuur j‚-welke „ indien. men haar geheel:-op zich zelve 

befchouwt, iederen. fterveling; met. fchrik en huive- 
ring „vervult, „Men vereenige ten: minfte „zoo men 

al den. mensch aan: die: onwrikbare. wet van fterfe- 
lijkheid op eene zinnelijke wijze wil-herinneren:, 

met hetzelve. zoodanige- „denkbeelden „ welke hem 
onder den last des levens bemoedigen ; en -hem met 

zijne, fterfelijkheid bevredigen kunnen. „En ook van 

dezen kant moeten wij de oorkonden van den Christe 

lijken. godsdienst „ als de eeuwige--gedenkftukken van 

ware. befchaving regt, doen wedervaren en aan het 

verftand «en het hart van iederen kunftenaar-in ‘het 

bijzonder „ zoowel als van iederen mensch, in „het 
algemeen, aanprijzen. … Daarin toch vinden wij vooral 

vier beelden ;-door welke ons de Dood wordt voors 

gefteld „ welke-door. het verheven. genie van hem; 

wiens. te vroegtijdig, gemis nog: aller. harten. in die» 

pen rouw gedompeld: houdt, op eene-treffende wijze 

zijn uiteengezet (24). Daarin hooren wij den Dood 

beftempelen met den naam van Rust; eenen-naam; 

welke “den - onrustigen «fterveling: verrukkelijk inde 
ooren. moet klinken, - Daarin-is de Dood eene, afleg- 

ging onzes tabernakels, de: aflegging- eener. tente, 

welke in de. woestijn: dezer wereld is opgeflagenz 

Et | En 

“_(e4) De Hoogleeraar ‘r‚”A. BORGER, in zijne Leerredé 
over Fok. Xl: 11 , waaruit wij hier eenige trekken. onte 
eend hebben, 
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en wie gevoelt bij dit denkbeeld niet tevens de ver? 
troostende waarheid, dat dande bewoner „die-deze 

tente aflegt, over moet blijven. Daar is de Dood 

eene reis; en er ‘moet dus eene: beftemde plaats 
zijn, naar welke wij onzen togt rigten. Daar. ein= 
delijk is de Dood een verkwikkelijke Zaap „de eenige 
verademing voor hem, die gefolterd wordt door den 

knagênden kommer dezes levens: en ontwaken is 
de troostrijke gedachte , welke “zich onwillekeurig 

in onze verbeelding vereenigt- met het denkbeeld 

van flaap. 

«Ja! dat zal gewis ook de Dobd voor u gewest 
zijn, zeldzame Geest, die geléerd had zoo den 

dood te befchouwer en aan anderen te verkondigen : 

voor U, dien de Goddelijke Voorzienigheid flechts 

voor weinige oogenblikken aan deze wereld fchijnt 

te hebben willen vertoonen, om bij de bewondering 

van uwen verheven aanleg en bij het fmartelijk gevoel 

over uw verfcheiden, bij ons het denkbeeld te vers 

fterken , dat onze nietsbeduidende aärdfche weten= 
‚fchap eerst dáár hare ontwikkeling ontvangen zals 

werwaarts onze menfchelijke „zwakheid alleen dier= 

bare afgeftorvenen met treuren , en tranen en ge- 
„et verzelt, [ 

Ja! dat was de Dood voor u, vroome Grijsaard', 
aan wien ik het leven, en nog zoo*oneindig veel 
meer dan het leven te danken heb; dat was de 

Dood voor u, toen gij, den ‘ganfchen grooten dag 

des levens met zorg en moeite doorgewerkt heb- 

bende, smet het oog op de ruste des nachts geves- 

tigd, het matte hoofd ter; neder-hebt- gelegd toen 

gis 
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gij, ‘bedaard “eri ‘kali 5 ‘hét oogenblik te gemoet 

zaagt, dat gij de bouwvallige tefite, waâtin gj hier 

op aarde “had rondgezworvén » zoudt verlaten Om, 

na volbragte’ reize;, aan ”de kusten van een beter 

vaderland aan te landen3 toen gij in de armen var 

hen 3 die! gij met de téederfte liefde ‘hebt lief gehad, 

den: nachtder ruste zijt ingegaan , in de vaste’ over- 

tuiging ; vanvoor een hêerlijker leven te ontwaken: 

dat was“de Dood voor u, toek -de laatfte woorden , 
welke uwe bevende ‘krachteloózé hand nog in ftaat 
was te fchrijven , beftemd waren, omde dierbaren, 

die ‘gij achterliet, aan: te bevelen aan de: zorg van 
‚hen „-op “wier achting gij'gemeend hádt. eenige aan- 
{prâak temogen maken: dat was de Dood’ voor us 

toen” gij, weinige dagen"vóór uw- verfcheiden, en 
reeds dat, voor u niet ontrustend, oogenblik voe- | 
lende näderen, nog ‘de ‘kracht hâd, uwe geestver- 

mògens bijeen te verzamelen en deze weinige Ie 

gelen als de befchikking voor uwe, uitvaart , in Latijn- 

fche dichtmaat neder te ftellen. | 

Mijn fchim moet geen bezwaar of kostbren omflag vragen; 

Geen weidfche ftaatfietrein mijn lijk ten grave dragen: 

Gelijk ik levend nooit mijn naasten heb gedeerd, 

„Zoo wordt ook na mijn? dood die zorg door mij begeerd, 

_ Laat dan, wanneer mijn ziel haar kerker is ontvaren , 

Een voegzaam graf in d’ aard mijn overfchot bewaren, 

Eû ’ ligge ver van ftad, ver van de menfchen neêr, 

Opdat het rottend lijk den levenden niet deer (25). 

Ik 
(25) Zie de oorfpronkelijke dichtregelen aan het flot 

Van HERM, BOSSCHA, Poëmata, 

au PR k CG 
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„Ik „zoude vreezen, mijne „lezers. te : beleedigen ; 

indien ik meende, ‚hun „verfchooning; te „mo&ten»-vra- 
gen voor, „deze openlijke „hulde aan de. nagedachte- 

nis, eens, hooggefchatten-, vaders ; maar zelfs. dan 
wanneer ik meende te, moeten. oordeelen ,-;dat ik 

zulks noodig; had, zelfs dan, zoude ik liever mij 

willen. ‚blootftellen, aan. het: verwijt; „dat mijne » rede 
eene ongepaste. wending, had. „genomen „ dan aan 

dat, hetwelk ‚mij mijn eigen hart zoude doen, van 

eene gelegenheid tot „dezen. kinderlijken pligt te 

hebben laten: ‚voorbijgaan, „Ik eindige dan: met den 

wensch: - dat ieder „onzerseven. kalm -de; rustplaats 

„veler: zorgen èn bekommeringen naderende. ook 

sy even, rustig: anderen moge. toeroepen: ik heb 

mn min. best, ikheb mijn: pligt ggn Cap: 

_G9 Het, zijn de nde. gemúnede, es an JEROS 

NIMO_ DE. VRIES, in zijn Verflag, bij. de algemeene Vergas 

dering, des koninklijken’ Inftituuts 1819, het levensberigt 

mijns vaders eindigde, — 

G.E. 
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De volgende bladzijden werden vèr medergefthrer 
wen, ten einde daarmede eene fpreékbeurt in. dê 
Maatfchappij Felix Meritis te vervullen. Op vers 
zoek van den uitgever van dit tijdfchrift werden 
dezelve hier. geplaatst. Wie de gefchiedenis van 
Oud en Nieuw Griekenland kent, vindt hier zeker 

weinig nieuws; misfchien echter geven de tegemwoors 

dige flaatkundige omflandigheden eenig oogenblikken 
lijk belang aan deze befchouwing. Bij de verfchil- 

lende gevoelens echter, die over de zaak der Grieken 
heerfchen, kan onmogelijk het. gekozene fhandpunt: 

dan allen behagen , dewijl het aan fommigen welligt 

fchijnen zal, dat het karakter der Grieken in het 
eerfle gedeelte te veel vernederd wordt ; ‚ volgens. 
‘anderen daarentegen, dat hunne zaak in het laatfle 
gedeelte te flerk wordt aangeprezen. Ondertusfchen 
heb ik allen willen aanmerken, dat ik niet tot doel 
had gekozen, om de zoodanigen, welke reeds. voor 
de zaak van Griekenland ingenomen waren, verder 
te ontvlammen, maar om diegenen, die deze zaak 

met meerder koelheid -befchouwen , te overtuigen, 
dat die ondeugden of wreedheden, welke ons in de 
ge/chiedenis van den tegenwoordigen opfland voor 

C 3 het 
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het hoofd flooten, uit de natuurlijke verbastering 
van het volk, gedurende eene zoodanige opvolging 
van rampen en verdrukkingen, opgehelderd kunnen 
vorden , en. ons. zulks geenszins aan het doekomftig 
herftel van hunnen roem en grootheid moet doen 

wanhopen, hoewel wij daarom juist niet moeten ver- 
wachten , het oude Griekenland sveder te zien her= 

leven. Hoe dan het oordeel ook moge uitvallen, 

dat men over dit fluk zal vellen: dit flechts zou 

mij kunnen grieven, wanneer men uit hetzelve, de 
gevolgrrekking wilde afleiden, dat ik de zaak der 
Grieken had willen benadelen. Nimmer. was er 
écnc gedachte verder van mij verwijderd. — Jeder 
kiest een werfchillend flandpunt, waaruit hij cent 
gebeurtenis befchouwt ; doch hij, die het flot van 

deze voordragt leest , zal toch mocten bekennen, dat 
het mijn ooginerk was, om uit mijne befchouwing 
&ronden af te leiden , gefchikt om onze wenfchen en 

pogingen tot het heil van Griekenland te doen zamens 
Smelen. De aanmerking van een’ onzer achting= 

waardigfle letterkundigen , dat , zoo zeer flayermij en 
verdrikking. de volkeren verbasteren , vrijheid en 
gevoel van eigene waarde, dezelve weder kunnen ver 
heffen, is volkomen juist, en dit zal misfchien de 
herleving van dit volk des te meer befpoedigen , 
doch maakt het niet minder noodzakelijk ‚ om ‚in 
deze ‘oogenblikken ons. geene herfenfchimmen van 
hitzelve te vormen, | 

DE 
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N Ress eenmaal waagde ‘ik het, dit fpreékgeftoelte 
te beklimmen, doch het onderwerp, toen door mij 
gekozen, was meer dan eenig “ander gefchikt, mij 
wegens het gewaagde van dien flap gerust te ftel- 

len. Ik fprak over de vrijheid van den handel, tot 

Nederlanders , tot inwotiers van eene ftad, die aan 

dezen haren bloei, tot leden ‘eener maât{chappij , 
die aan denzelven hare ftichting te danken had. 
Met meerdere huivering treed ik’ thans in uw mid- 
den op: Het onderwerp der tegenwoordige béhan= 
deling vertoont meer moejjelijkheden, en is geheel 

van ‘onze zeden en onze ‘belangen “afgefcheiden: 
Het zijn de Grieken der nieuwere Gefchiedenis , 

waarover ik u wil ondefhouden, en “ik wil trachten 

u op het ware flandpunt te plaatfen , waaruit wij 

de ‘gefchiedenis van “dit: volk "in" onze dagen beoor- 
deelen “moeten, ten eitide’ wij ván” den eenen kánt 

C 4 gee 
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getrouw blijven aan de belangftelling, die de wrij- 

heidskreet eener verdrukte natie aan den regtfcha- 
pen Nederlander moet inboezeren , doch van den 

anderen kant ons aan-geene droombeelden overge- 

ven „ die de toekomst nimmer verwezenlijken kan. — 
Ik zal u voeren naar Griekenland, doch geenszins 

naar dat Griekenland, door de zangen van HOME- 

Rus befchaafd, den moed van rreonrpas verheer- 
lijkt, of door de deugd van EPAMINONpaAs vereeuwigd, 

maar ik zal u Griekenland in deszelfs vernedering 

voor oogen moeten ftellen; ude zonen der ‘vrijheid 

vertoonen, door uitheemfche verdrukking, en wat 

meer is, door eigen--zedebederf. verbasterd; ja, 

terwijl anderen u ter feest voeren (1), op de markt- 

plaats, van Athene, om ude donderende welfpree 

kendheid van DEMOSTHENES te doen bewonderen ; 

zie ik mij, verpligt , u. den val van alle die vroegere 

grootheid, gedurende eene reeks van eeuwen, voor 

te ftellen ,-om u van. de verderfelijke gevolgen te 

overtuigen „ die flavernij en bijgeloof, ook op het 

karakter van het edelst volk , te. weeg, moeten 

brengen. 

‚ Wien uwer, wat. dan oaf zijne gevoelens om- 

trent de wettigheid der troonen, of de oppermagt 

der. volkeren zijn. mogen, ontglipte, niet eene traan 

van vreugde, toen zich..de eerfte tijding wegens 

den opftand- der Hellenen. in onze gewesten ver- 

ka Wie gevoelde niet een_ oogenblik die 
geest. 

Cr): Hiermede doelde ik op de verhandeling van. den 
Heer Ne_G. VAN KAMPEN, Ov@r, de twee redevoeringen 

om, « kroon van ESCHINEs en DEMOSTHENES. 
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geestdrift, die hem in ftaat gefteld zoude ‘hebben; 
zijnen moed of zijn goud. aan de fchoone zaak der 

Grieken te wijden, en wie, indien hij van onze 

kust den. ftrijd-der mannen: van- Hydra met de vloten 

van den: Sultan had kunnen aänfchouwen, zou niet 

zijne gebeden tot God; voor de nederlaag der Otto- 

mannen hebben opgezonden3 ja wiens hart zow niet 

van vreugde geklopt hebben, zoo hij den wimpel 

van den profeet had zien zinken, en te midden 

van het gejuich der overwinnaars, de vlag van het 

kruis had zien ophijsfchen ! 

Zouden wij ons zelven ‘wegens deze geestdrift 

befchuldigen ? O neen; zij (taat in verband met de 
edelfte gevoelens van ons hart, en met dat verlangen 

naar eene hoogere „ betere , wereld, in den mensch 

onuitwischbaar. Want, zouden wij ons dit ontveine 

zen; het was niet alleen het belang der bewoners 

van: Thesfalien en Morea, hetgeen, onzen boezem 

met fchrik en angst vervulde, Ook aan de oevers 

van den Orenoko en den Zilvervloed , werd het 
bloed der dapperen voor de zaak der onaf hankelijk= 
heid vergoten; ook de: Serviers hebben met hard- 

nekkige dapperheid: den vaderlandfchen grond voet 

voor voet verdedigd; doch hier vinden. wij meer „ 

dan bij BOLIVAR -of bij CZERNY GEORGES 3 hier weer= 

galmen op eens die namen, die reeds onze kindsch- 
heid verrukten, en wij vinden ons weder in, dien 
toovercirkel verplaatst; waaruit onze eerfte denkbeel- 

den van kunst, “moed, en grootheid van ziel. ont- 
fproten , en waarin onze verbeelding zich nog fteeds 

verlustigt „ wanneer “wij ons, daden of gebeurtenisfen. 
WO | e vlk 
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willen voorfteller „ boven den kring» der gewone 

omftandigheden verheven. Hier: toch omgaven” ons 

op:nieuws de dagen der- oudheid, „Hier waren Tie: 

sRUS“ en ULYSSES de aanvoerders-vân! hen „rdie zich 

tot-den heiligen’ ftrijd toegerust hadden 3-Zhermopyle 

werd op nieuw ‘het flagveld-der gefchiedenis , Athene 

de prijs van den overwinnaar. Nu häd onze ver= 

beelding flechts eene fchrede tedoen, en wij zagen 

de hutten van JZorea door Spartanen-bevolkt, groote _ 

mannen, aan de helden van pr vrarcuus gelijk „in 

het voetfpoor hunner vâderen treden; Olympia’s 
renbaan weder. geopend, ener: ontbrak -flechts wei 

nig aan, om-ons aan den avonddisch van AsPASIA 

of in de lanen der. Akademie. te voeren. 
‚Wie, die eenigzins met de gefchiedenis der vroc= 

gere eeuwen vertrouwd. was „werd niet gedurende 

eenige oogenblikken. door die betoovering «medege« 

fleept 2 Ook ik beken gaarne, als mensch. miss 

fchien’ als dichter, in dêze. zoo natuurlijke verruk= 

king gedeeld te hebben... Maar wie heeft ook niets 

helaas ! dezen opvlammenden gloed ‘bij meerdere juiste 

heid van berigten, bij meerdere ontwikkeling van ge= 

beurtenisfen „ langzamerhand ‘zien’ verdooven „ zoodat 

fommigen’ zich eindelijk - genoopt. hebben gevoeld; 

de” zaak der ‘Grieken onder die gebeurtenisfen te 

rangfchikken, die wel een oogenblik:de nieuwsgie= 

righeid. kunnen prikkelen „doch geenszins e een duurs 

zaam belang kunnen  inboezemen 2 kaal ale 

„Het is geenzins mijn doel, hier vermóedens op 

te werpen’, wegens. den -afloop’ eenerygebeurtenisg 

og zoó' versch van goripring ó valse onzeker van 

HVT uit- 
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uitflag; doch„iks wib alleen zoo : veel mogelijk het 
ware «ftandpunt trachten te „bepalen , « waaruit -de 

zaak: der-Grieken-befchouwd moet “worden „ en hen 

van dien ;geleenden glans “berooven, die zoo wei= 

nig door «de ondervinding --der -gefchiedenis beves- 

tigd wordt „-en- geenszins u de tijdgenooten van Gric- 

kenlandsheerlijkften bloei. voorftellen „ maar-u alleen 
vragen ;-of-wij «het regt:hebben;; van een volk, gee 
durende, zoo ‘veleveeuwen. beurtelings door Romei- 
nen en Gothen, Latijnen: (a) en Mafelniannen overe 
heerd, die-deugden en bekwaamheden te vorderen, 

die in. bun fchoonfte tijdperk blonken, een dief 

weinige: tijdvakken „ die dé gefchiedenis der miensch= 

heid,tot- handhaving harer eer kan aanvoeren, 
… Maarsik hoor, dunkt mij, de “voorftanders der 

Grieken mij befchuldigen van aan deze heldhaftige 
verdedigers hunner onaf hankelijkheid hunnen laatften 
fteun, de. achting” hunner: tijdgenooten, te willen 

ontrooven. Dit toch kon nimmer mijn doelwit zijns 

doch. moeten dan de Grieken, om zich als” men= 

fchen onderfteund te zien, als: halve goden worden 

bewonderd (3). Gaarne wil ik „met den ridder 
VAN CERVANTES , alle: de herbergen van de Manchâ 

voor ‘ridderkasteelen „ en iedere. herderin voor eene 

te 08 FIE) KRO ze ES Duk 

„‚Ca). De Latijnen. Dit was de naam dien de Grieken 

aan de kruisvaarders gaven, die zich van Konflantinopel 
meester maakten, pee u 
(3) Misfchien- fchijnt deze uitval eenigzins bitter, 
doch men moet voor oogen houden, dat, onder de voor- 

naamfte aanleidingen tot dic opftel de berigten ‘behoor- 
den 



Dulcinea aanzien; maar zal. de: zaak der Grieken 
daardoor bevorderd worden „ dat hun gfond- doot 
eenige dolende ridders onzer eeuw-betreden worde; 
dies met overdrevene ‘denkbeelden’ van vrijheid in 
het, hoofd, en den tomerus van worrr in den 

zak „ eene „pelgrimsreize naar het oosten onderne= 
men; in ieder Peloponnefifchen hefder eenen Rhap- 
Jode of eenen fnelvoetigen zoon van peLeus wanen … 
te vinden „wier geestdrift ras verkoeld is, en die 
dikwerf , na eenen hoogst moeijelijken terugtogt; na 
de verijdeling hunner. overdrevene ontwerpen, het 

volk dat hunne oogmerken miskende met de zwartfte - 

kleuren. affchilderen. — Voorzeker beftaan er onder 
de Grieken, die, de waarde hunner roeping gevoe- 
len „en aan wien het heilige pand eener toe- 
komftige befchaving is toevertrouwd; doch maken 

deze. het volk uit? Ja, ook ik durf beweren, dat 

de zaak. der Grieken die van Europa is, doch: wij 

moeten dit, volk, befchouwen, als medelijdenswaar= 

dige afftammelingen eener natie, aan welke Europa 

zoo. veel te danken heeft, geenszins als handhavers 

van derzelver. eer. en grootheid. » Laat ‘ons eindelijk 

aan een volk, bij zijne. geboorte tot flavernij veroor 

deeld „ door - deszelfs. opleiding aan. onkunde ten 

prooi gegeven, onder den naam van godsdienst 

flechts met bijgeloof bekend geworden, geenszins de 

den wegens de reis van den Heer CHRISTIAN MÜLLER 
medegedeeld ín de-Duitfche-dagbladen , en-men zal zich 

herinneren,.hoe deze toen als beweegredenen gebruike, 

werden, om het publiek van de zaak der Grieken af‚te- 

wekken, 
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gware taak opleggen, om in ‘het midden’ van den 

worstelftrijd , waarin” hetzelve tegen éênen, in drië 
werelddeelem gebiedenden ; vijand gewikkeld’ is 5 order 
het gedruisch” der’ wapenen , «ons -de deugden hun 
ner: gelukkiger” „voorouderen wenn voor” oögen te 

Rellenen „ hoors Le ‘ 

„„Daar het dan ons doel is, om de natuurlijke’ oor= 

zaken. var» de’ verbastering van het Griekfche volks- 

karakter -uit:-de- gefchiedenis op te fporen „ nemen 
wijden” draad:-derzelve vroeger "op, doch latén de 
fchoone: dagen van Hellas) vóór ‘de Macedonifche 
overheerfching , onaangeroerd. Wij zouden hier ech- 
ter kunnen aanwijzen , hoe’ eng dit tijdperk van 

kunst env-deugden’ omfchreven zij, en hoe ook hier 

de verbeelding menige bekoorlijke fchilderij wist te 

fcheppen , “die “den” vorfcheriden “blik der waarheid 

niet zou kunnen doorftaan. Hoe naauw was de 

kring der kunstlievende Grieken bepaald! hoe vroeg 

werden de bloeijende volkplantingen van Zzië de 

zetel van den Tonifchen ftam , door de Perzen ver- 

woest ! Beotiën toonde. flechts. eene voorbijgaande: 

Schemering; en waren niet, Epirus en Macedonië 
em van ZAracië niet te fpreken,-in het oog van 

den- Griek ‘het erf der barbaren t En hoe zouden 

wij niet reeds tegen het” ‘toppunt. van Griekenlands 

roem deszelfs fchande kunnen overftellen , en ’s lands’ 
groóte mannên vertoonen, onder vervolging en las- 
ter bezwijkende (4). Zal ik u hier mirT1aprs in 

| 5 den 

(4) Het ís nimmer mijn doel geweest, de oudere 
gefchiedenis van Grieken/and in ‘een } ongunftig licht te 

| ftel. 
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den kerkers ARisTIDES irt ballingfchap „ of SOCRATES: 
voor den, Zreopagus-voorftellen ?-- Genoeg ware ook 
hier opte merken doch wij nemen -het-Griek{che 

volkskarakter, in :zijnen geheelen’ luister vaan, totdat 

een „enkele, veldflag „„en. shet goud: van eärtipPus: 
die rij van volkeren konden onderwerpen, wier,va= 

deren. eens-de duizendtallen van: het -dosteri gebra- 
veerd „hadden, „Reeds toen zien. wijs; bij den groots 

ften redenaar-der oudheid „het fpreken en!handelen 

voorheen „onder esenyLus en/vryrTEUS: (5) onaf 

fcheidbaar. „ „gefplitst mi en. het vaderland , beks'oont 

den ,welfprekenden”vlugteling van -Cheroncas Wat 

zullen; wij zeggen „vaneen „land, alwaar -wêldra 
flechts één roem, die wan-ecnen, veroverâar: » weer= 

galmde „ «en waar. zelfs „de verwijdering.'-van „den, 

Macedonifchen » eerheerfcher, oke in het hart van 
7 bee ze ler Annaba: 4 Azië, 

tellen, Jaak pre ook de shane voor rd klasfieke 

oudheid niet wel eens. de gebeurtenisfen, van, dien tijd in, 

een te ‘gunttig licht gêfteld. Het voegt. noch aan mijne 

jaren, “nóch dan „mijne te geringe kennis, hierover uit, 

fpraak “tedoen, döeh ik- beroep mij ‘alféen“ op ‘hetgeen. 
HEEREN (Handb. ‘der Gefeh. des Altérthsfi23o) nä Keb 
werhaalsvan den togt „van.-xerxes zegt: 235! Dichter und 

»„-Gefchichtfchreiber, haben ;diefe Begebenheiten;enz/télig 
59 indem fie fie in’s Ideal, „erhoben. „„Mögen.fie, doch, 

>, daraus_ lernen , in welch Grade fich menschliche 

» ‘Gröfse mit menschlicher, sarin zu paären. plege” 

KC ‘Deze leerfte vereeniging en vervolgens plaats vin 

dende affcheiding van ftaarsman en veldheer ín denzelfden 

perfoon, is bij HEEREN meesterlijk ontwikkeld, in „zijne 

Ideën. „Ook met den dichter en gefchiedfchrijver greep 
eene dergelijke. omwenteling plaats, 
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Azië, geene vaderlandsliefde ster bevrijding. „kon 

opwekkene Waar, zullen wij dan,den,bloei;van het 

Griekfche „volkskarakter „blijven „zoeken ? ‚Is „het.te 
Athene „alwaar; op; de, weleer beroemde, markt 

plaats; flechts; de,-ftem „der „vleijerij „zich Jiet. hoo= 

_ ren ‚alwaar een-PHOeroN- moest) fterven , terwijl „er: 

drie honderd ftandbeelden „ter „cer‚'van-;DEMETRIUS) 
van Phalera. ‘verrezen „(6 ; » waar „ieder, gelukzoen 
ker, wiens: vloot den-Pireëus bereikte „ als-zoon-der; 

goden gehuldigd werd? Is het-in Sparta „dat reeds, 
vroeg.„,door-den-val;van-dfhene en: ILYSANDERS listen, 

verbasterd.;de. „wetten „van 1 yCûRGÜs” ‘verwaarloosd: 

. had,» en eindelijk, nog -genoodzaákt. werd, zich: van: 

het overfchot van dien last „die te-zwaarrop de-fchour: 
ders vaneen verbasterd-nakroost drukte „ te bevrijden:5: 

in!nSparta., dàt vergeefs! inbacisren “CLEOMENES (7) 

de Jaatfte „fcheméring » zijner. grootheid: aanfchouwde s. 

env-dat in: de jongfte: gefchiedkundige- berigten „ We 

gens het vrije Grickenland:,'als’het: eigendom van, 

een’. tiran voorkomt: tas En waar toch anders, dan: 

rtl SI kik ur nale barroter 

6) Zonder herten. lerende michae: te hebban . 
vind ík dezelfde „bijzonderheden in zijne 24. Bücher der, 

Allgemeine Gefchichte aangeteekend, en. „Aest hij daarbij , 

dat de laatfte ‘daad ‘der. Atheners , eer zij, geheel onder 

den Turkfchen fchieprer kwamen „ ng ‘eerie “ondankbaarheîd 

tegên eenén verdienftelijken burger, den, vader van ‘den 
gefchiedfchrijver CHALOONDYLAS- wâss BYO 

(7) De heldhaftige pogingen van dezen, om de wete 
ten van Sparta in hare vroegere kracht, te herftellen , 

zijn bekend, en vooral door PLUTARCHUS jn het Leven 
dier vorsten uiteengezet, ike 
(8) Deze was NABIS », wiens alleenheerfching een, 

einde aan de burgeroöriogen van Sparta maakte, 
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te Sparta èn-te Athene; zullen’ wij den bloei van 
den Griekfcheft” volksftamï ‘zoeken? Toch niet ir 
Thracië en « Maèedoriië „waar de weldheeren van 
ALEXANDER , miet het bloed van zijn geflacht -be- 
vlekt, Zich dien gevaarvollen troon: betwistten „en 
alwaar een. vorstenftam zich vertoont, met alle de- 

ondeugden van het “toenmalige oosten befmet (9) 

Of zullen wij ónze oogen op het Zchaisch. bond- 
genootfchap « rigten?- Kort” was” de flikkering van 
dit verbond: eerst «door Rome,-als werktuig tegen 

Macedonië gebezigd’, doch weldra aan-hare heersche 

zucht opgeofferd, “De zoo vaak bezongene vrijheid= 

verklaring der Griekfche-fteden (ro), na de neder- 

laag: van den “tweeden purreus, door QUINTUS 

ELAMININUSs . was: het overtuigendst- bewijs „ « hoe: 

weinig vrees “de “vrijheidsmin ‘der. Grieken aan ‘‚de: 

beheerfcheress der: wereld: inboezemde. De gefchie=, 

denis - heeft onse uit dezen’ laatften kampftrijd alleen? 

de-namen van ARATUS € PHILOPEMEN behouden ser 

zoo’ reeds de dudheid-dezen den Jaatflen der Grieken” 

soemde, zullen wij dan van hen, die na twintig 

eetfwent denzelfden: grond betreden, zijne deugden’, 

of “die zijnet voorouders kunnen’ Vórderen? din 

Niets iS ontzéttender , niets overtuigt ons mêer 

van die, opvolging van grootheid en vernedering bij 

de. volkeren „ dan het flilcwijgen der. gefchiedenis, 

over Griekenland na. de verovering van Corinthe. 

5 5 gu ús 4 oststedblad sd ‘Het 
ew 

(6) Zoodanig waren de regeringen. van, CASSANDER en 
LYSIMACHUS „ beide veldheeren van ALEXANDER. ; 
(ro) Deze vrijheidverklaring is vóoral in de Liberiy 

van ‘THOMPSON met veel ophef bezongen, 
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_stfet Jand’ der” kuntten ef der vrijheid was een wins 
gewest wan Rome; Griekenland was flechts het 

tooneel. geworden ,' hetwelk «de vreemde heerlegers 

op’ zijnen grond: elkander de heerfchappij der wereld 

zag betwisten, Tweemadl ‘zochten beurtelings AN 

PIOCHUS -éN  MITHRIDATEST hetzelve. tot voormuur 
van Zzië te maken. ‘Tweemaal voerde Rome, in 
de welden wan Thesfalie, legtoenen tegen legioenen 

aan 3: doch Geickenland had het-laatfte denkbeeld 

zijner onaf hankelijkheid verloren , en zag met onver 

fchilligfteid „ tot wiens eer, de Lictor zijne bijlen met 
‘dauweren omkransde. Ook zijn letterkundige roem 

was verzonken, eén het Alexandrynfche “tijdperk , 
onder begunftiging der PTOLEMEUSSEN opgekweekt , 

had geleerden, geene Grieken voortgebragt. 
Ja, indien nog de Grieken de deugden ‘hunhet 

voorouders getrouw gebleven waren, dan had hunne 

vernedering medelijden , nimmer verachting , ingeboes 
zemd, en de edelften ‘onder de Romeinen zouden 
de verdienften van een «onderdrukt volk niet mise 

“kend hebben. “Doch wât’ fehonk’ Griekenland aan 
de Romeinen? de ftelfels van zijne wijsgeeren, de 

zangen zijner dichters, die reeds eeuwen gezwegen 

‘hadden, — Grickenland werd door de Romeitien , 

gelijk Îtalië thans door de Britten, bereisd ter 

vergadering van de fchatten der kunst. TeResTivs } 

verzamelde aldaar de blijfpelen, van MENANDER , 

CICERO, de Schriften der, wijsgeeren PAUSANIAS bez 

swonderde op -deszelfs. grond. de meesterflykken der 

bouwkunst 5 elk zocht de Grieken der vorige, geene 

„die der toenmalige eeuw. Diegenen onder de Romei- 
1 | | D „ TARS nen pe 
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nen, die aan de vroegere beginfelen vam, matigheid 

en ‘eenvoudigheid getrouw ‘bleven, zagen, niet “zon- 

der bezorgdheid dien zwerm’ van Griekfche Sophis- 
ten, die woorden en drogredenen, in ftede van ge- 

dachten en denkbeelden leverdens van Griekfche 
wijsgeeren „’ die de door hen verbasterde, en naar 
de wenfchen der zinnelijkheid gewijzigde begrippen , 
van epicurus Îeeraarden , die aan BRUTUS zelve 

deden uitroepen , dut. de deugd flechts een ijdele 
naam. was, of. eindelijk der Griekfche kunftenaars , 

die- de ruwe Penaten van den oudvaderlijken haard 

verdreven, om derzelver plaats door de wellustige 

beelden van GANYMEDES en LEDA te vervangen. 
Met den voortgang der flavernij onder de Ro= 

meinfche keizers, nam ook de vernedering van het 
Griekfche volkskarakter hand over hand toe, en de 

hooggeroemde. leermeesters van het heelal werden 

weldra de ellendige vleijers der Romeinfche grooten. 

De Romeinfche hekeldichter JuveNaLis (rr) fchil- 
dert ons- de Grieken, jaarlijks als. trekvogels „ uit 

alle gedeelten. van hun vaderland te Rome bijeen 

fcholende , en. alle mogelijke middelen infpannende, 

om, gelijk men thans zou zeggen, hun fortuin te 

ma= 

( 1Ĳ) Prof. raourL heeft in zijne vertaling van JUvE- 

NALis dezelve aldus overgebragt : 

» Quest ce en effet qu'un Grec? un homme souple habile. 

» A qui, quand il a faim, tout metier est facile; 

s, Bouffon, danseur de corde, orateur, médécin 

Geomètre , baigneur, peintre, augure, devin. 

Il est tout. Voulez vous qu'à la céleste voute 

„Il s'élance et se fraye une nouvelle route? 

Il le peut,” — 

Ed 

hd 
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maken. Wat is dan toch, zegt hij, een Grick? 

en zie. hier: het antwoord: „een dier lieden, die 

» Zich gaarne alles getroosten, indien hun honger 
s maar geftild wordt. Gij ziet hen beurtelings als 

3 koorddanfers en‚ potfemakers „ als redenaars en 

3 geneesmeesters „. badhouders en droomuitleggers 

jr al beveelt gij zelfs een Griek den weg. naar 

den hemel te zoeken, wees gerust dat hij dien. 
s zal weten te vinden.” okt | 

Zoo was toen reeds de naam van den Griek een 
fpotnaam in den. mond. van den Romein, gelijk die 

van den laatíten ,- waaraan toen nog de heerfchappij 

der wereld verknocht was, eenige eeuwen later bij. 

den barbaar als zinnebeeld van verachting en laf- 

heid gebezigd werd, Ziedaar de lesfen der gefchie« 

denis 5 deze toont ons den naam der Grieken zich, 

meer en meer verliezende, en LUCIANUS moge nog 

eenigzins het vernuft zijner vaderen doen herleven „ 
weldra worden de provincien van Griekenland niet 
meer dan eenige anderen genoemd; zelfs de Barbaren 

leveren groote mannen voor de keurbenden der 

keizers zelfs. Oosterlingen bekleeden den. wagge-. 

lenden troon; van Grieken melden ons de. gefchied= 

fchrijvers niets meer, tot op-eens het hooren van 

dien naam ons. een oogenblik. doet wanen, ook, 
Griekenlands luister herfteld te zien. Het reuzen- 
gevaarte. des. Romeinfchen rijks, onder den last zijner 

grootheid bezwijkende, wordt door de Adriatifche 

zee: in, het, Oosten en. Westen. verdeeld. - Byzan= 
tium „aam de, oevers van, den Bosphorus, reeds, met 

den naam van CONSTANTIJN verfierd ; fchijnt de aan- 

D 2 dacht 
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dacht der wereld op “nieuw tot: de vroëgere- wieg; 

der befchaving te-zullen ‘bepalen. En echter: hoe’ 
fpoedig wordt deze hoop bedrogen? - De fplitfing 
des rijks was alleen de vrucht. van krachteloosheid 

en’ deze verdeeling. ontftond uit zwakheid, geens- 

zins uit magt. De jaarboeken der wereld leveren. 

cns “geen! leerzamer , maar ook tevens\geen afmat- 

tender fchouwfpel, dan “die langzame afneming van 

Romes magt en grootheid: gedurende zoo vele eeu- 

wen, en die fteeds toenemende vernedering federt 

dien tijd, “waarin wij nog namen „gelijk die van 

CONSTANTIJN ; JULIANUS Cl BELISARIUS vinden, tot 

aan het laatfte zieltogen van dat rijk, nog maar tot _ 

eene hoofdftad bepaald, en dat eïndelijk-uit handen 
van den Sultan den genadeflag ontving. Het was 

gedurende deze kwijning,- door zoo weinig geluk- 

kige regeringen afgebroken, dat het rijk van het 

Oosten den naam van het Grickfche verkreeg , en 

dus- dit volk zijnen naam , doch geenszins zijne groots 

heid zag herleven. leder ftaat gaat zwanger van: 

de oorzaken van zĳnen val,en deze “worden vroe- 

ger of later door de omftandigheden ontwikkeld, 

Het hof van Konflantinopel Scheen intusfchen alle: 

„de gebreken der andere ftaten te hebben overgeno- 

men, zonder dezelve door eenige voortreffelijkheid 

op te wegen. Daar toch was de drift voor de ren- 

fpelen wan den circus nog hooger, dan in Rome 

zelve geklommen, en de kleuren die de verfchillende: 

partijen in de renbaan onderfcheidden, werden leu= 
zen van oproer in den ftaat, Daar toch werd de 
Aziatifche weelde ten top gewoerd, de zeden aan 
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de gruwelijkfte verbastering: ter prooi gegeven, over- 

wonnene. veldheeren geftraft door bevelen. in „het 

vrouwenvertrek uitgevaardigd , en de diadeem der 

Oosterlingen, had reeds, federt proCLETIANUS den 

krijgsmantel wan ‚den Imperator vervangen 5: terwijl 

de THEODORA'S EN IRENE’S (2) de gruwelen der’ 

PARYSATISSEN CN -CLEOPATRA’S der-oude- wereld nog: 

overtroffen. „Wie. zoekt dan hier. de fporen. van het 

Grieksch. volkskarakter. in eene rij van omwentelin» 

gen „ flechts door den. naijver der, grooten „door „de 

omkooping der -krijgsbenden „ nimmer door,den „wil 

der volkeren teweeg gebragt. „Ook Rome had zijne 

NERO'S eN TIBERIUSSEN gehad „ doch. TRAJANUSSEN. 

EN AURELIUSSEN « prijken, aan hunne „zijde in, de rij 

der crsars 3 hier echter wordt alleen de eene geluk- 

zoeker door. den anderen verdreven „de eene dwinge- 

dand- door den anderen. geflacht „de eene rij van beu- 

len door de andere verdrongen, en het volk verneemt 
iederen-morgen met onverfchilligheid „aan de poorten 

van het, paleis; wien hem het lot tot heerfcher befcho- 

ren heeft. Indien wi nog eenigzins den oorfpronkelije 

ken 

_@2) De gefchiedenis van het Oostersch ‘keizerrijk 
telt verfcheïdene riropora’s. Zij echter , waarop ‘hier toe- 

gefpeeld wordt ‚: was eenestooneeldanferesfe „in-de-zesde 

eeuw door keizer jusTINIANUS, tot keizerin. verheven, en 

door ‘hare gruwelen bekend. — Irene, de befaamde 
tijdgenoote van KAREL DEN GROOTEN, was insgelijks kei- 
zerin van het oosten; en de wreede parvsaris was de 
moeder van ARTAXERXES’ MNEMON”“en van den jongen 

‘CYRUS, onder” wiens dk de ten duizend Grieken 

stonden, / 

D 3 

Md 
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ken aard der Grieken bijdit vervallen nakroost kunnen 

herkennen, zoo ishet in den rampzaligen geest van 

verdeeldheid , die reeds hunne fchoonfte dagen bevlekt 
had, die zonder de list van THeMIsTOCLES (13) 

reeds hunne vloot bij Salamis vóór den ftrijd zou 

hebben uit elkander gedreven, en die, nadat bin- 

_henlandfehe krijg hunne krachten vernield had, hen 

beurtelings tot flaven van pimippus en van Rome 

vernederde. ‘Te veel was reeds het laatfte denk- 

beeld van een. oorfpronkelijk volkskarakter verdwes 

nen, dan dat deze verdeeldheden „door de nieuwe 

Grieken , die wel der adelaars der Romeinen , geens- 

‘zins derzelver moed, op het flagveld medevoerden , 

door’ de wapenen zouden beflist zijn geworden 3 
neen, ‘het was in het gebied van den: godsdienst , 

dat zij aan deze rampzalige drift den losfen teugel 

vierden. Toen ontftonden die diepe wonden, reeds 
toenmaals aan de Kerk van curisTus toegebragt, 

nog thans niet geheeld. Het eerfte Christendom 

was vrij: Gods Woord alleen gold voor wet. De 

leer berustte in het hart van den Christen. Doch 

toen de Grieken de fpitsvindigheid hunner Sophisten 

met de leer van den Gekruisten zochten te veree- 

nigen; toen zij, hetgeen de eerfte belijders geloofd 

en geweten hadden, met woorden zochten te ome 

fchrijven, toen zij de ondoorgrondelijkfte leerftuk- ze Ken 

(13) De list om de Grieken vereenigd te houden, en 
zich tevens eene toevlugt bij den koning van Perzië te 

verzekeren, door dezen te waarfchuwen , dat de Grieken 

zich verfpreiden wilden , is uit de gefchiedenis van 
gnemisrocLes bekend, | 

© 
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ken , door aanbidding en ‘geloof , geenszins door 

vernuft te begrijpen ; tot het onderwerp hunner fijn 

_gefponnene haarkloverijen ‘maakten , toen werd het 

Christendom van den. hemel. verwijderd „ tot de 

aarde vernederd! Bisfchoppen vervolgden elkander 

te vuur en “te zwaard, ‘kerkvergaderingen flingerden 
tegen elkander de blikfems van den kerkelijken ban: 

die hunne vijanden van de geloovigen afzonderden;, 

en hen aan den haat der menfchen en de wraak 
des hemels ter prooi gaf. Onverzoenlijke wreed- 

heid heerschte bij den overwinnaar ,--onbuigzame 

hardnekkigheid en onleschbare: wraakzucht bij de 

werwonnenen, Geen zucht tot waarheid en over- 

tuiging ;-maar de kinderachtige zucht, em, even als 

de halsftarrige knaap „ gelijk te hebben ; deden fommi- 

gen „ onder het voorwendfel van regtzinnigheid over 

te planten, flechts. het offer aan hunne eigenliefde 

brengen, en dezelfde geest ‘waardoor de Griekfche 

Dionysius van Syracufe vroeger zijne vloten naar 

Athéne wilde zenden, om de Athenienfers te dwin= 

gen, zijne Treurfpelen toe te juichen, deed thans de 

overwinnènde partij door folteringen de wastgeklemde 

lippen hunner tegenftrevers openen, ten einde hen 

het Sacrament uit hunne handen en op hunne wijze 

te doen ontvangen (14% ‘Ook ‘bij andere wolken 

werd de godsdiensthaat ontvlamd, en bragt zij krijg 

en gruwelenste weeg. - Frankrijk. verhaalt ons zijnen 

| Sta 

(14) Dergelijke gruwelen worden in alle de werken, 

die de Kerkelijke Historie van dien tijd behandelen, 

overal aangetroffen, vooral bij GIBBON, 

D 4 
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Ste „Bartholomöus- Nacht 5 „Duitschland toont zijne: 

_Husfiten maar de: Grieken der „middeleeuwen was- 
het velsene: volk „alwaar « „de godsdienst gelijk: ide” 

ftaatkunde 'bij ‘de Franfchen in onze; dagen: het on» 

derwerp. uitmaakte; ten koste vän hetwelk iedereen: 
zijne fchierpzinnigheid ten toon: fpreidde… Ja-gelijk- 
in hêt rlaátfte'tiental ‘jaren der vorige eeviwrde. laagfte 

volksklasfe“in -Parijs-'de nieuwe ftaatsregelingen bes 

dordeelde, en het Veto, -den-koning door een ders 

zelver: toegêftaan „alseen perfoon-befchouwde; zoo: 

krieldén-“ook. de ‘winkels der baardfcheerders vart 

Konflantinopel vat menfehen 3die:, „nimmer door den. 
geest des Christendoms vêrlicht, óver denenkelen of ) 

dubbelen. wil van de -pérfoon van’ crasTus :(Monor 

fhelisinus) „uren lang’ konden twisten’, miet. die-zelf- 

tevredenheid over hunne eigene Acherpzinnigheid, 
welke: men; onder: alle “wolken ,- het. meest bij. den: 

Franschman en-den Griek aantreft (15). , Hier toch was: 

het, dat een overwinnend leger, bij deszelfs: intrede 

in de hoofdftad, der keizerlijken ‘hofftoet bezig: vond „ 

met cent -kerkvergadering > over” de: afgetrökkenfte 

gefchilpunten - bij te “wónen., Hier eindelijk ,/ toert 

het gefchut der. Mufelmannen teeds:tegen-de wallen. 

van Konflantinopel geplant “was, kon ‘het volk nog; 

niet befluiten , door ‘eene ,' ware hetook omaar 

oogenblikkelijke ; opoffering van ‘de Ieerftukken „die 

eene fcheiding tusfehen de ‘Griekfche-en- Latijnfche 

Kerken veroorzaakt hadden 3 de: hulp van het westen. 

be ss tte HSG ader rare 

(15) Ik’ meen hier niet eene gelijkheid van opinien, 

maar eene gelijke. dngghomieheid: met opinie’, «bij ‘beige. 
volkeren, 

{ 
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ée koopen (16); De Philozophen-hebben het Chrise 
_tendom van onverdraagzaamheidbefchuldigd „ven: het 

waren » ondertusfchen diezelfde Grieken „wier. va= 

deren reeds ANAXAGORAS)  ALCIBIADES €11 SOCRATES 

wegens oneerbiedigheid jegens » de ‘goden. vervolgd 

hadden (27) , ‘die ‘het zaad“ van den „godsdiensthaat 

in het ‘Christendom ftrooiïden „en den: rasfen triomf 

van het Zslamismus’ voorbereidden;> Zij-waren hets 

dier -de--wanbegrippen dere toenmalige “oosterlingen 

met kunne eftelfels “zochten” te » vereenigen „ en in 

lrunne’ gelederen »der-dweepzieke “monniken van het 

dosten en de ‘kluizenaars: der. Syrifche woestijneis 

opnamen, die alle “prikkelingen der zinnen fchenen 
verdoofd” tehebben: ”doch” alleen- omzich «onges 
ftoorder aan heerschzucht en -godsdiensthaat over te 
geven. Waren” niet de” pilaarheiligen’ van de Griee 
ken (18)’de Fakirs’van het Christendom , en gavers 

"_ Zijpniet de eerfte. denkbeelden van. de hierarchië die 
reeds wroeg de’ Kerk verdeelde, en door de flaate 

kundige gebeurtenisfen in het oosten’onderdrukt; in 

Hét westen den hoekfteen leide, “waarop” de- sonra 
chen FAS 

Et 16) MANUEL PALrokocus gaf nog bij zijnen’ dood it 
T435 aan zijn” zoon den raad, om de vereeniging met dé 

Roomfche Kerk altoos te beloovens nimmer toe-te-gevens 
(17) / Anaxacoras was leermeester van PERICLES, Ars 

CIBIADEsS werd na zijn vertrek naar Sicilië wegens het 

omverwerpen der Mermesbeelden aangeklaagd. 

(18) De pilaarheiligen:, “waarvän de’ Woortaamfte ‘een. 
zekere DANIEL was, deden de gelofte, jaren lang op den, 
top van eenen pilaar te teven’, ‘doch nämen desniettemiis, 

een levendig aättdeel in "der ftaatkuudige- gebeurtenisfen, 

D 5, ' 
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‘ FACIUSSEN en GREGORIUSSEN eenen troon grondden, 

die zich boven alle tronen verheffen moest. | 

„Wat de flaatkundige betrekkingen van het Grieks 

fche rijk met andere volkeren betreft, wien is niet 

uit de gefchiedenis de laf heid hunnér gehuurde krijgs- 

benden bekend, die aan Turken en Tartaren de 

fleutels van Europa ter prooi gaven en den doortogt 

naar het Westen openden (19)? Wie kent niet hunne 

vijandelijke ‘handelwijze omtrent de kruisvaarders, 

hunne gedurige weifeling , hunnen bedekten haat , ein= 
delijk hunnen bijftand , dikwijls gevaarlijker dan hunne 

vijandfchap ? Wie herinnert zich. niet die dagen. 

van werwoesting , toen de laatfte overblijffelen van. 

Romes grootheid, in de “muren der nieuwe hoofd-, 

ftad bewaard, door de vlammen en het zwaard der: 

kruisvaarders vernield werden , ven deze ftad , toen, 

de fchoonfte en fterkfte van „ons werelddeel, de 

buit van eenhandvol Franfchen „ Nederlanders en 
Venetianen werd, terwijl hun -beheerfcher “vergeefs 

de uitgeftrekte wijken der ftad doorkruistte , om zijne 

onderdanen tot de gemakkelijke: verdediging hunner 

wallen op te roepen (eo)! De ftad der Grieken 

werd met zoo. vele weekheid hernomen, als zij 

verlaten was geworden, Sedert naderde haar val 

met rasfche, fchreden „ en reeds vroeger ware zijde: 

buit der Osmannen ; geworden, ZOO niet de verove- 

| rin= 

(19) Zie hierover micuaup ‚ Hist. des Croisades. 
(eo) Deze inneming gefchiedde in het begin der der. 

tiende eeuw. MurzurLus was de overheerfcher, die de 

verdediging der ftad tegen de Latijnen ondernam, doch, 

epgeven moest, 
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ingen van TIMUR (21), die-op zijne. beurt eene 

nieuwe heerfchappij in Zzië -grondde „ haar eenige 

verademing hadden gegeven. Gelijk wij bij HOMERUS 

zien (22), hoe parTrOCLUS, eer hem het zwaard 

van Hector treft, door Aporro van alle de wape- 

nen van AcHiLLeS beroofd werd, zoo had het Griek- 

fche- rijk de eene «provincie -na de andere, en voor- 

muur-na „voormuur verloren, totdat er eindelijk 
geene. wapenen meer overbleven, omde wallen te 

verdedigen, “die de laatfte herinnering aan Romes 

dapperheid ven Griekenlands befchaving bewaarden; 

en het jongfte punt in de gefchiedenis uitmaakters 

hetgeen de volken der oude wereld met de barbaren 

der middeleeuwen vereenigde. Zelfs de {chatten ont= 

‘braken, om-eenen kortftondigen en gevaarlijken vrede 

van den geduchten vijand af te koopen, en de laatfte 

der CONSTANTIJNEN bezweek met heldenmoed op den 

aoften Mei 1453, den dag, die de laatfte zuil van het 

gebouw „ door ROMULUS en Aucusrtus gefticht zag 

inftorten. Ewropa ontving de maar, dat het laatfte bol« 

werk van het Christendom „ aan de andere zijde van 

den Donau en de Adriatifche zee, gevallen was. De 

geestelijken betreurden hunne verdeeldheden „de 

vorsten hunne. verblinding. leder waande nu weldra 

den ftandaard van MARHOMET- op de puinen van het 

Capitool geplaatst te zien (23). De rouw „door vrees 

| ont= 
C ei) Timur- - BECK , veroveraar van u Aeië, is meer on 

der den naam van TAMERLAN bekend. 

(22) Zie de Jligs, door VAN Ys GRÄVENWEERT fide 

Boek, bl. 164, 165. 

(23) Deze vrees veroorzaakte de mislukte kruistogt 

aan wier hoofd prus II, zich plaatfte, - Lin 

Î 
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ontvlamd, ‘was’ algemeen, doch het rijk 3-het volk 
der Grieken „die finds éeuwen de Achting van Zwe 

ropa verbeurd «hadden , werden niet betreurd, niet 

herroepen. th | | 

__sWij zien dus reeds: genoegzaam, dat, indien wij 

ons door «de ondervindingen der -gefchiedenis laten. 
onderwijzen , wij. de dagen wan: het Griekfche rijk 3 

tot westiging van den -volksroem der banieren van 
den Archipel jo niet behoeven terug-te roepens 

De bloefem van Mellas was vroeg verdord, en de 

tijdgenoot van PLATO en sopHocrEEs zoude den By 

zantyn der veertiende veeuw, die zijne taai verbas= 
terds zijne zeden verwaarloosd had, dén naam van 

barbaar toegevoegd hebben. -Maar was het ook mis= 
fchien «in hetvriĳjk:der letteren, dat zich de voor» 

treffelijkheid vanden Griekfchen geest: verfchool ; 

was het misfchien aldaar, dat zij, in het midden van 

Staatkundige vernedering, aan de” overlevering der 

vaderen getrouw bleef? Ook dit durf ik ontken= 

nend beantwoorden. Nog eenige grootfche namen 

konden de eeuwen, toen Griekenland onder de Ros 

meinfche:overheerfching gebukt ging vertoonen, en 
PLUTARCHUS had het nog durven wagen, de galerij 

zijner groote mannen te doorloopen. Hij had in der 

evenaar der gefchiedenis , in de eene fchaal den roem” 

van “het overmeesterde Hellas, dien wan ‘het’ verd 

winnende Rome in de andere. gelegd (24), en de= 

pen 20 a | zel- 

(34). De paralelle levens van Grieken en Romeinen Á 

door prurARCHUS, zijn, gelijk ieder weet, zoodanig op» 

gefteld, dat er gedurig een beroemde Griek met een. 

beroemd Romein vergeleken wordt, 
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zelve was noch naar de eene noch naar de andere 
zijde overgeflagen. Doch wat was na hem de letterkun- 

dige oogst aan de hoven der ‘Oosterfche ven Griek- 
fche vorsten, en welke roem verwierven zich hunne 

geleerden, die onaf hankelijk van de verdienften hune 
mer vaderen was? Of zullen wij ons in de- on- 

telbare menigte hunner Godgeleerde twistfchriften - 

werdiepen? Zullen wij in hunne fmakelooze Com- 

mentariën den geest der oude fchriĳvers, die: zij 
zelve miskenden , trachten op te fporen ? De Regts-, 
geleerde moge zich. dan in het tijdperk van JUSTI- 

NIAAN verlustigen , de Godgeleerde uit eenige hun- 

ner kerkvaderen belangrijke plaatfen verzamelen , den 

moed van ATHANASIUS of de welfprekendheid van 

LeHrysosToMUS bewonderen, de Gefchiedkundige in 

hunne fchrijvers het tafereel van de vernedering 

wan den ftaat opfporen, de Letterkundige in den 

Daphnis en Chloë (25) een der eerfte voorbeelden van 
die werken , die wij thans met den naam van Romans 

beftempelen , ontmoeten; hij, die de Letterkunde 

naar haren algemeenen bloei en invloed beoordeelt, 

ftrijkt ook in dit opzigt den naam der Byzantynen, 

wit de rij der beroemde volkeren. En nu deze 
beroemde overbrengers der Griekfche detterén in 
dtalië, wat waren zij anders dän mannen, „die de 

Griekfche oudhêid als ‘eene overlevering , geetiszins 

«als eene levendige kracht zochten over te ftorten 2 

Zij waren meestal taalgeleerden ; die den rijkdom der 

Griekfche letterkunde op zulk eene wijze bezaten, 

ge 
(25) Deze Daphnis en Cuë (de Aethinpica) was het 

werk van den Bisfchop geLroDorus, 



6e DE GRIEKEN DER 

gelijk-de gierigaard zijne. {chatten bezit , zonder dere 
zelver gebruik, of toepasfing te kennen (26). -Per- 
TRARCA eN BOCCACIO waren hunne leerlingen ; doch 
walgden van de perfonen hunner leermeesters, wier 
wetenfchap zij aanbaden. Ja fchoon cHRYSOLORAS en 
zijne tijdgenooten het zaad ftrooiden, zij-waren on= 
bewust van hetgeen zij voor het nakroost verrigt- 

ten, en het waren . mannen, gelijk POLrTIANUS 4 
VALLA en zoo vele anderen. uit het tijdperk. der 

MEDICISSEN „die dit zaad deden: ontkiemen en het- 
zelve. over Ewropa verfpreidden „ terwijl ERASMUS en 

AGRICOLA dezen invloed tot aan het afgelegendfte 
Noorden mededeelden. 

Maar nog blijft ons het vermoeden over, of niet 

misfchien gedurende die reeks van rampen, die den. 
troon van,de CESARS van het Oosten deden dave- 

ren en hunne hoofdftad,. vernielden, de zuidelijker 

provincien, waar nog de oude ftam der Grieken 

bloeide , eene meerdere rust genoten. Doch ook 

deze gunftige verwachting wordt fpoedig verdreven, 

Reeds vroeg hadden de barbaarfche volken geene 

ftad „die. door befchaving of. volkrijkheid hunne 

roofzucht kon uitlokken „ gefpaard. Hoe vroeg trok- 

ken niet de ftammen;der Gothen over den Donau, 

en VALENS, keizer van het Oosten , fneuvelde …in 

eenen. veldflag, die hij. hen onder de wallen van 
Adrianopel leverde, … Griekenland. zag-zijne zuiden 

lijke, kusten beurtelings door. Gothen -en. Vandalen’, 

| en 

C26) Ik geef dek opvatting geenszins als zekerheid „ 

doch heb gemeend dezelve' uit de letterkundige gefchie: 

denis van Zta/ië te moeten opmaken, 
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en later door Saracenen ef Catalanen verwoest (27) ; 

terwijl het Noorden de prooi der Rusfen- en Bul- 

garen was,- Overal, langs den clasfiken grond, had 

ALARIK zijne verwoestingen verfpreid eer. hij, het 

ondernam , op Rome zelve de vernedering des mensch. 

doms , gedurende zoo vele eeuwen, te wreeken. Wat 

is het fchouwfpel , hetgeen ons de. gefchiedenis in 

deze oogenblikken ophangt? Een kreet van wan- 

hoop flijgt uit alle de vernielde fleden , waar de 

meesterftukken der oudheid de prooi-der vlammen 

werden , en waar de rampzalige inwoners, als flaven 

verkocht, den ftroom der volksverhuizingen moeten 

volgen. Slechts op de befneeuwde bergtoppen, al- 

waar-alleen de inwoner den weg in het midden der 

afgronden kent, of in ontoegankelijke  moerasfen , 

ontweken eenige vlugtelingen het zwaard der over- 

winnaars. Niet alleen werd reeds bij het verplaatfen 

van den zetel des rijks het getal van deszelfs inwo- 

ners, door uitgewekenen ùit- alle provincien , ver= 

meerderd , maar het bloed der barbaren vloeide reeds 

in de aderen van hen, die. onder den naam van 

Romeinen de eerfte waardigheden van den ftaat 

bekleedden: Spoedig werden-aan de barbaarfche- vol- 

ken de verlatene akkers uitgedeeld , en ieder inwoner - 

was welkom in die ftreken , door de gruwelen ver- 
woest vaneen oorlog ; in-denwelken bij den overwin. 

naar de zucht tot verdeiing heerschte, en bij den 

ver= 

(27) Dit waren vreemde. hulptroepen, doorde oos« 
terfche keizers in Catalonië geworven, om in Azië te 

ftrijden, die echter tot eenen opftand overgingen, Grie- 
kenland plunderden en de zeeën onveilig maakten. 



vérwonmenen- niet eens » de krachttot: wederftand 
was overig: gebleven. Het is- dus veel; meer; de 
Griekfche bodem” dan de Griekfche-afftammelingen 

die. wij in «onze dagen  aanfchouwen, en mêt even 

weinig regt Kunten de tegenwoordige bewoners, 
wegens de geestvermogens der Hellenen , die zij 

ons niet hergeven, woor-de vierfchaar. der volken 

geroepen” worden, dan , indien’ men vam de Mame= 

lukken , die nu een gedeelte van Egypte bewonen; 
de uitlegging van de beeldfpraak der Obelisken 

wilde eifchen, Ook van het Zuiden en uit den dre 
chipel zagen de Grieken vroegtijdig vijanden en bes 

heerfchérs. opkomen. De handel was in handen 

van Genuezen en Venetianen, die. elkander deszelfs 

voordeelen. door oorlogsvloten betwistten (28). Wat 

was dus vóór den val des rijks het lot van den 

Griek ? Door de rampen van gedurige oorlogen 

verdrukt, door de nog knellender afperfingen die de 

behoeften van een weelderig hof te gemoet moesten 

komen, van het loon van zijnen: arbeid. beroofd 5 

werd «alle welvaart vernietigd, en nam de bevol 

king, niettegenftaande den helderen hemel en vruchts 
‘baren- grond, gedurig af. Doch zelfs met den val 

vanhet Griekfche rijk waren de rampen van Griee 

kenland nog niet: geëindigd ;' kleine worstendoms= 
mem (29), aan welke mAnomer Il, een oogenblike 

dns AND h zords 95 ae 

(28) De gefchiedenis dezer ‘bloedige oorlogen is 

voorat te vinden in sismonprt, Hist; des rep. Haliennes. 
(29) Hieronder behóorden het hertogdom van Athené 

&n eenige andere kleine eenn, die nog eenigen 
tijd lang ied bleven. 
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delijk beftäan vergunde ; overtuigd- dat veen zijner 
wenken hem in het ftof terug deed keeren; fpreidde 

alle de gruwelen” ten ‘toon van die: heerschzucht;, 
die zich ‘niet eens» achter belangrijke “hamen „of 

grootfche ontwerpen verfchuilen kan.’ Nogreenigen 
tijd. fcheen “het: Christéndom . zich ‘hier té blijven 
vestigen; en de leeuw van St, MARCUS. nam den 

Peloponnefus onder zijne geduchte befcherming..Ge- 
heel Griekenland: werd de kolonie” van de zonen 
dezer’ vlugtelingen ; die: inde: moerasfen en Jagunen 

wan Rialto het zwaard-der Hunnen ontvlugt’wa- 

aen (30). ‚Nu verrees er nieuwe: ftrijd en nieuwervers 
„drukking, en de Griek werd overtuigd, dat zich: de 
dwirigelandij zoo wel «onder den ‘mantel.van den 

Proveditorés alsvonder den tulband van den! Pachà 

„verfchuilen; kan, Doch: het nageflacht der Hellenen 

mioestshog: dieper vallen,.-In: het begin deraächttiende 

eeuw. werden de. zonen van den Profeet op nieuw 

tegen,/de ongeloovigen van Morea aangevoerd (31)s 

De: Acropoalis--van: Corinthe ‘bezweek, veu nu volgt 
genetijdperk van verdrukking en ellende ;- hetwelk 

gij niet zult verlangen voor u vafgefchetst ‘te ziens 
een «tijdperk, flechts in het-midden der achttiende 

Eeuw „ doordien kortftondigen opftand afgebroken 4 

die alleen {trekte om shet juk -der -overheerfching te 

verzwaren. … Wie. gevoelt wat het: voor ‘ons--zijn 

zoude -doörveen volk: RORE te worden „ met 
4 | dood lease nètsv Eus 

(30) Men weet dat dit de oorzaak. van Venesien) 

rein was. 

+ (31) Heerlijk is hietover. Lord BYRON’s Siege , Corinth 

Í. E ND hd hd dn u Aa vh 
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Europifche befchawing onbekend, hetwelk onze gee 

£chiedenis „zou verachten, onze zeden befpotten;, 
onzen godsdienst vervloeken! Deze alleen kan ‘be- 
‘wroeden, wat de Grieken geleden hebben 5 hij alleen 
beflisfen „wat wij thans, nadat zij, ten flotte van 
zoo veel vernedering , eene eeuw onder dien ijzeren 

fchepter. doorbragten, van hen verwagten mogen. 
> Ziedaar dan eenige trekken uit de gefchiedenisfen 
wan Griekenland , fèdert de dagen der oudheid, en 
wie durft nu na die reeks: van gebeurtenisfen te 

hebben raanfchouwd , wäardoor wij den bloëi van 
dit volk. ‚geheel. zagen verdwijnen , Arcadifche here 

ders. of - Macedonifche krijgsbenden , in de vlakten 

wan Peloponnefus verwachten? Zij, die eene derge= 

lijke hoop woeden, ‘flellem de menfchelijke “natuur 
hoogêr, dan de ondervinding ons dezelve vertoont, 

of hebbén ten ‘minfte nimmer de uitwerkfelen der 

flavernij gekend. — Wat zeg ik , wij: allen -hebben 
die-gekend „ en‚nog fidderen wij van. verontwaardie 

ging, wanneer wij ons die dagen herinneren, toen 

wij onder „den \fchepter van eene. vreemde. naties, 

onzê. fpijt- verkroppen „ onze taal vergeten „ ons 

zelfsgevoel verzaken moesten, en ons alleen de eer 

moeste waardig maken, het aanfpoelfelvan Frauke 

rijks rivieren (32)-te bewonen. Hoe vele banden 

waren er toen niet reeds “verbroken, hoe vele “ins 

sigtingen „onzer vaderen: niet: reeds -gefloopt 2 Bij 

hoë velen was het gevoel van moed en hoop. niet 

| | bieb inn doordat ARES 

(32) Men herinnert zich het rapport van den Minister 

Van NAPOLEON; die onze provincien Jes al/uvions des fleuves 
de la France noemde. k 
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feeds verloren? Bij hoe velen” was niet reeds door 
fouw en” bekommernis de levensdraad; vroegtijdig 

dfgekort? “En dit alles was flechts de’ vrucht ‘van 
drie jaren ‘onderwerping- aan eene overheerfchings 
bij dewelke alles nog door zoo vele banden van 

befchaving , door’ gelijkvormigheid. van zeden en 

begrippen; in zoo vele opzigten ; verzacht werd: 

Na deze herinnering ftelle men zich het lot van 
den Griek voor oogen. Eeuwen lang heeft woot 
de meesten hunner de flävernij reeds op hun ges 

flacht gedrukt, en nog ftaán de beide volkeren in 

dezelfde vijandelijke “houding tegen elkander overs 
de tijd heeft geene banden tusfchen ‘den verdrukkér 

en den verdrukten ‘aangeknoopt: Tusfchen den leers 

Ying van MamôMeT“en dien va CcHrisTus, tusfchen 
den Griek en den Mufelman kan een oogenblikkelijk 
Verdrag geen vrede, „geene vereeniging plaats grijs 

pen. Slechts de keus tusfchen de Korânven dé 
fchatting liet de Profeet aan de ongeloovigen over 

en de magtigfte onder de Grieken vernedert zich 

voor den geringften der Moslems. Reeds de vorm 

van den tulband duidt het onderfcheid aan „ tusfchen 

den” verachten Christen-hond „ en den erfgenaam van 

het paradijs. Waar zoude dan hier de Griek deug= 

den leeren beoefenen , waarvan zijne ziel-den indruk, 
Pimmer ontving? Zal het bij zijne Priesters zijf 3 

beurtelings bijgeloovige dweepets , of foekelooze 

Godverzakers? Vergadert hij zich fchatten. door zij= 

ne vlijt? een wenk van den Sultan, of van eenen 

‚ ondergefchikten Aga, -ontrooft hem het-loon van 

zijn arbeid, — «Zijn: zijne ‘dochters bevallig ? - hij 
sa ONE ziet 
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ziet, dezelve: naar den Harem van zijne behieerfcherg 

gevoerd (33), Enhij mag den God zijner vaderen 

„danken „ zoo niet zijne zonen op last van den, Pacha 

het. vaderlijk koopbedrijf met de fabel van,den Jas 

nitzaar: ‘vertuilen moeten, Het denkbeeld van regt 

-isshemt vreemd, dat van geweld en verdrukking ges 
mieenzaam,- Welwillendheid fchijnt hem verraad „en 

de rampzalige , ‘wiens. lot. van de willekeur zijnet 

trannen af hing, „durfde, flechts een jaar geleden 

zich bijna niet-beklagen over eene flavernij die. met, 

zijn” geheel beftaan fcheen ineengefmolten. te zijns =— 

Zullen wijons dan ‚nog,langer verwonderen, bijala 

dien wij ;-onder een ‘volk van flaven en verdrukteng 

vergeefs. naar ‚die deugden, zoeken „die, aan. het tijds 

perk; waarin hunne voorouders, leefden „ zulk eenen 
luister bijgezet hebben? „Zullen swij ons verwonde= 
ren, een volk „te ontmoeten, uitgeleerd in alle de 

kunften „van list, en‚-bedrog. (34)? List toch was 
fteeds het erfdeel wan: den,zwakken „ het eenige was 

pen, waarmede hij den, ĳzeren arm van het geweld 

en 0 EN Per ats 0 

‘ (33) Onder zoo vele voorbeelden verhaalt ook scrô® 
FAN1 in zijne reis, ín het laatst der vorige eeuw in Grië 

könland gedaan „ eene dergelijke gebeurtenis. gf 

>(34) ‘Het woord van bedrog moge hier. fommige ftuíe 
ten, doch. fchijnt hetzelve, echter door de ondervinding 

bevestigd te worden. Merkwaardig is de aanhaling uit 

POLYBIUS, ZOO bij MULLER als bij MONTESQUIEU bewaard, 

waârin deze het onderfcheid tusfchen de Romeinfche/en 

Griekfche ‘Acten- ophangt , en “zegt dat het woord vat 
den Romein een veel hechter waarborgvis, dan of de 

Griek zulks.-met zegels-en getuigen bevestigd had, 
: Tak 
Ep 4 

- 

dn 4 
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nogeen Oogenblik. kon trachten af te werên:’ ==, 

Zullen wij verbaasd zijn fchraapzucht. te windèn- 

bij hen, die in het goud niet flechts de bron van! 

tene gerijfelijker levenswijs „maar den’ losprijs aans 

Schouwen, die alleen hun beftaan. kan befchermen 
en die misfchien eens het leven hunner kinderen, 
ef de eer hunner vrouwen zal moeten bevrijden 2 

Zullen wij geene roofzucht verwachten van diege: 

nen, die „door het regt van den fterkften van alles: 

beroofd „ daarin het zekerst en gewettigd middel aan=. 
fchouwen , om op hunne-beurt, door het berooven 

der zwakkeren, «hun eigen verlies te herftellen ? 

Zullen wij de vergefelijkheid van den Christen van 
dengenen vorderen, die uit naam van eênen- gods 

dienst van heil en vrede „ onder de baniêr van het 

kruis des Verlosfers , tot moord en flagting' gevoerd: 

“worden? of zullen zij ons lesfen van gematigdheid. 
geven ‚ die, finds’ hunne ‘eerfte jeugd. met tooneelem 

van moord en gruwelen vertrouwd geworden j thans: 

den -hagchelijken. ftrijd ondernamen, bij denwelkernt 

voor hen, van den kant. van. verbitterde meestèrs 

en onverzoenlijke vijanden , geene genade te wachter 

is waar zij door verdelging alleen -hunneveigene 
verdelging. kunnen verhoeden' , “waarbij zoo» menig 

een onder hen het bloed van eenen zoon of-eenen 

vader op ‚de onderdrukkers van zijn, btn et 

te wreken. Out | 

„Zijn deze hamdserksckheh ons dania niet deéhts Jd 

de ondervinding „der: gefchiedenis voorfpeld „gewor 

den 5 maar worden zij van -den anderen kant doot 

! 
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_de berigten der tijdgenooten' bevestigd , dan kunner 
wij ons niet genoeg verzetten tegen die ‘rampzas 

lige zucht, die zich bìj ons verheft, om de on= 

gelukkige bewoners van Morea en den Archipel 
voor de deugden en bekwaamheden hunner vooróu=' 

ders verantwoordelijk te ftellen, alle hunne ondeug= 

dén (misfchien meer dan die van eenig volk uit de: 

omftandigheden op te losfen) met de zwartfte kleu=. 

ren af te fchetfen, en dasrentegen iedere vlek uit 

het beeld hunner vergode voorouders zorgvuldig’ 
te „willen ‘wisfchen. « Indien wij «deze volken uit 

de berigten der reizigers beoordeelen willen’, zoo: 

beveelt ons de regtvaardigheid: om vooreerst op. 
te letten, hoezeer het gemoed wan elk , die vreemde’ 

gewesten doorkruist, door de duizend tegenheden „ 
die hij elk oogenblik ontmoet, geftemd is, om on= 
gunftige gevoelens wegens deszelfs bewoners op te’ 

nemen 3 doch hoe veel fterker echter zal deze fleme: 

ming heerfchen bij dengenen, die met de heers 

lijke beelden ‘der vorige en de uitzigten op de 

volgende dagen vervuld, de kusten van het Schier’ 
eiland genaakt, wanneer hij in zijne herinnering de 
fabelkunde der ouden met hunne gefchiedenis verw 
wart, en zich woorftelt een Fempé te betreden, er 

in hetzelve mannen te ontmoeten, met de deugden 
en het genie uit de gefchiedkundige eeuwen van 

Griekenland uitgerust. Doch hoe verfchillend is 
hier nu de wezenlijkheidt De barbaarfche tongvallen „ 
wit de vermenging der volkeren ontftaan „hebben reeds 
finds lang de mannelijke en tevens welluidende taat 
der Hellenen vervangen. De rondreizende Zmpro- 

vie 
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$isator of Zanger herhaalt berijmde volksliederen (35) 
en heeft reeds finds lang het affcheid van mecTor 
én ANDROMACHE vergeten. Priesters, die den godse 

dienst alleen als een beftaan befchouwen, en flechts 

daarvoor zorgen „ dat bij de geboorte- of huwelijksfecs= 

ten de vereischte fchattingen aan de Kerk betaald 

worden (36), herinneren geenszins aan de Jymnen 
van ORPHEUS of de Pythifche Godfpraak.. « Half 
naakte , berooide bergbewoners, flecht „gewapend , 

meer tot eene plotfelijke verrasfing, dan tot gere» 

gelde weldflagen gefchikt, herroepen geenszins voor 

de gedachte van den reiziger de blinkende wapen 
rustingen der zeven vorsten van Z%ebe, of dat fchild 

van ACHILLES , dat den wedftrijd van twee Griekfche 
vorsten voor Zroje verwekte, Kunnen zij-in die 
onverhoedfche overrompelingen , vaak inde fchaduw 

van den nacht volbragt „ de kempftrijden der helden van 

HoMeRUS“erkennen, eerst door de herauten afgekone 
digd? De afzigtelijke lijken van. Tartaren en Ture 
komannen , geene CAryseis of Briseis zijn het loon 
van den flrijd (37). Een land, door den krijg vonts 
volke, door vriend en vijand plat getreden , door: wraak 

(35) Zie over deze zangen inde Romäifche, taal, 
Lord BYRoN’s Aanteekeningen op Childe Harold en zijne 
overige Turkfche Gedichten. 

‚ (36) Zie over de vernedering der Griekfche vides 
lijkheid onder anderen scROFANL, 

(37) Meesterlijk is de-befchrijving:van een Tarksch 
„feger, en de verfchillende volksftammen , die: hetzelve 
witmaken, in BYRON's Siege of Corinth. 

E4 | $ 
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erf ‘wederwraak verwoest’, “ftederi- doör'» moord 
en plundêrzucht vernield, ziedaar het’ vruchtbare 

Phthia (88), dat hunne verbeelding zich voorgefteld 

had, ‘Zij wanen de zonen der vrijheid: te ‘vinden 9 

en zij’ zien wantrouwen- en”tweedragt de fchoonfte 

verwachtingen vernietigen , waarop zich „de hoop 

van herftel voor „de toekomst bleef gronden. En 

‘Zijn het nu‘geene gewone reizigers, door nieuwss 

gierigheid ‘of onrust derwaarts gelokt, en aan het 

befpiegelend leven gewijd, maar mannen, die het 

woelige …krijgsleven , thans” elders buiten Zuropa 

gebannen, hier wenfchen terug te vinden 3 zijn. het 

jongelingen’, die de verwachtingen van hunnen leef 

tijd met Overdrevene hoop op vrijheid en volksgeluk 

vereenigen; wat zal het gevolg van hunne ‘onders 

neming” zijn’ (39)? «Wat anders;”dan de geheele 
vernietiging. van het door hen gevormd ideaal, eene 

têleurftelling „ des te dieper gevoeld , naarmate des 
zelve de heldhaftigheid van het vroeger „ontwerp 3 

thans voor de oogen der. wereld in het belagches 

lijkst licht , ten toon ftele. Nu worden de-gepres 

zene zonen der ‘oudheid monftters- van: ondankbaard 
heid; nu is er vergeten wat zij geleden, flechts 

onthouden wien zij miskend hebben. Nu worden 

de mekdistie voorvechters de Npe Ag vijanden, 

ri Nu 

„> (38) - Aanfpeling op het ipichtberb Phthia van HOME- 

RUS ‚ het vaderland van Acmirres. | 

(39) Niemand heeft meer dan ik eerbied voor de: 
beving der Duitíche jongelingen; men heeft echter uit. 

het voorbeeld van sanpsgezien, hoe ligt. dezelve tot 

geestdrijverij kunnen overflaan, 
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Nu worden de pijlen van hunnen iteèrerik fpot voor 
het belang van den nieuw gevormden ftaat gevaar- 

lijker, dan het zwaard der Ottomannen, ven „geheel 
Europa wordt onverfchillig omtrent eene zaak, die 

zij geroepen was te befchermen, niet door de Ars 

gonautifche togten van eenige. krijgszuchtige- jonge= 

lingen, maar door. dien kreet der volkeren, die: tot 

de troonen doordringt, en de opoffering van een 

wi volk had moeten verhoeden. BIE 

En deze miskenning van het ftandpunt „ waaruig 

„de Grieken befchouwd moeten. worden, heerschte 

dezelve niet reeds in de vorige eeuwen? Wie 

waren het, die vroeger- den klasfieken ‘grond vart 

Griekenland bezochten? wie anders, dan mannen; 

geheel’ met de denkbeelden „der, vorige ecuwen bes 
zield ? Wat zochten zij, Christenen of Heidenen? 
de kerken “der Moreaten of ‘de zuilen van den tem= 

pel van Jupiter? ‘de zamenfcholingen der vervolgde 

inwoners, of de marktplaatfen. der verwoeste {tes 

den ? Madonna’s ‘en kruisbeelden, of Cariatiden en 

Apollo’s (40)? « Kon de Griek zijn vertrouwen vert 
zijne wriendfchap ‘fchenken aan den vreemdeling „ die 

hem ieder oogenblik zijne verbastering in ‘taal en ze- 

den verweet; -den ‘bondgenoot zijner tirannen , ‘die 

àan deze gefchenken brdgt, om ‘rustig «de overblijf= 
fels van de vroegere grootheid zijner vaderen te 
befchouwen, en wier Mahomedaanfche geleiders hem 

bij dergelijke bedevaarten met zweepflagen-uit der 
| weg 

nn 

“(40) Over deze Cariatiden wordt getwist; fommigen 
gelooven, dat het Cene. flavinnen waren, } 
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weg dreven (41), Kon hij zijne gewaarwordingen 
doen incenfmelten met die van. den man, die hem 
jn zijne reisbefchrijving ten hoogfte als een contrast of 

als een Rhetorifche figuur, bij de tegenftelling van 

vroegere grootheid en tegenwoordige ellende „ gebruis 

ken kons: die echter, voor het verledene nedergen 

knield, het tegenwoordige fpoedig. vergat, die zijne 
goudflukken voor eenen opgegravenen 7orsa, geenss 

zins voor zijn lijdend huisgezin ten beste had; ein 

delijk, wat. zal de Griek gevoelen „ zoo er trots de 

verbastering der eeuwen nog een. vonk van het ges 

voel zijner vaderen in-hem is overgebleven, wans 

neer hij de Franken zich zijne opgegravene Camêen 

of verroeste penningen met dezelfde fchraapzucht 

ziet betwisten, waarmede de Spanjaarden elkander 

weleer de goudkorrels in de hutten der Peruanen 

ontroofden; en wanneer hij eindelijk de regering van 

een Christen volk bij den Sultan „niet de genade 

zijner landgenooten, maar die der overbliĳffels der 

oudheid ziet vragen, en wanneer hetzelves door ope 

vegte zucht voor het fchoone bezield, gaarne eenige 

honderde ftrijdbare Grieken onder de puinen van 

het nieuwe Athene ziet.begraven , indien flechts de 

‘Turkfche kegels de zuilen van het Parthenon vers 

fchoonden (42)! Want het is u toch allen overbes 

kend, hoe, hetgeen door den tijd en de Ottomannen 

gefpaard werd, de buit onzer Britfche naburen is 36 

„worden, en dat de marmers van Elgin, met fcheeps, 

ladingen naar de oevers van den Zvems gevoerd, 
| | als 

4D Zie de Noten van Lord ByRoN, 

(42) Deze gebeurtenis is uit de Nieuwspapieren bekend, 
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aldaar de zalen van het Bricfche Mufêum vervullen , 
en den nationalen hoogmoed ftreelen. De kunftenaar 

moge hier verontfchuldiging winden, en’ voor’ def 

roof pleiten, gelijk prENoN voor dien van onzer 
POTTER of van den Apollo gepleit zou hebben ; 

maar wat zal hier hèt denkbeeld van den Griek zijn „ 

en is deze te befchuldigen, toen een zijner landge- 

nooten bij het afrukken eener zuil, die door harert 

val den voorgevel van een der fchoonfte praalge- 
bouwen van oud Athene deed fchudden, in de 

opwelling zijner vaderlandsliefde met het woord 
Telos (43) van ELGIN's afgezant het einde van die 

meer dan barbaarfche verwoestingen affmeekte ? 

Of indien men hen befchuldigt, den ‘blik met 
horschheid en wantrouwen jegens den vreemdeling 
te keeren, vordert men dan niet van hen, dat zij 
de noodlottige jaren van 1770 en 1771 vergeten (44); 

toen zij, trotsch op de hoop die zij op het Noors 

den gevest hadden , den Rusfifchen Adelaar weldra op 

de Moskeën van Stamboul (45) te gemoet zagen, ett 

de wapens tegen hunne dwingelanden dorsten opneà 
men, Maar hoe werd hunne blijde verwachting beants 

woord? Zijzagen, wel is waar, de Turkfche vloot 

bij Tschesmé vernield, doch de nederlaag hunner 
verdrukkers gaf hun geene verademing. ELPHIUSTON 

‘zeilde door de Dardanellen, om zijne belofte, aan 

, | | de 
laad Dit gezegde wordt door BYRON ggrrvons Crcnoe 

is einde, 

(44) Belangrijk is hierover Jk Histoire de P Anarchie 
de Pologne van RULHIERES, 

(45) Stamboul of dstanbal is de Turkíche naam van 

Kamflautinopel, ì 
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__de groote vrouw. gedaan; te vervullen. Eenige hotte 
derd Rusfifche Hniformen vertoonden zich „; wel is 

waar s in, de. vlakten van ‘Morea; maar „ORLOFF de 

fchoone gunfteling van CATHARINA, bragt’procla- 

matiën en beloften ;-geene legers. De Grieken , in 

‘alle hunne verwachtingen te leur gefteld, moesten 

zich aan de genade van den Sultan-overgevens en 

eenige- duizend Albaniers „ die, zich: langs: hunne, 
velden verbreidden,, elken gewapenden Griek. aan 

hunne wraakzucht opofferden , moord en werwoesting - 

deden heerfchen, de bevolking deden afnemen, hei- 

lig noch „onheilig, fpaarden , verkondigden-hun het 

antwoord van -den. Divan. — Rel : 

Ziedaar dan eene, volgens fommigen misfchien 

wankelmoedige , voorftelling der Grieken, die hen, 

beurtelings verheft of vernedert, en toch naar mijne 

overtuiging het ftandpunt is, waaruit wij hunne. 

zaak befchouwen. moeten, « De fcheiding wordt hier 

door ‘aangewezen tusfchen de verbeeldingskracht van, 
den vriend der oudheid, en de overtuiging van hem, 

die de lesfen der nieuwere: gefchiedenis te baat heeft 

genomen. «Zien wij in de,Grieken-de regtftreekfche- 

afflammelingen van HERCULES, en verwachten wij 

dit. volk, als door de tanden van den Cadmifchem 
draak gezaaid ; op eens in de volle kracht der 
mannelijke jaren te zien herleven „ol. grievend zak, : 

dan de teleurftelling zijn. Zagen wij niet reeds de 

{chakel der afftamming verbroken, jaren van groote 
heid door eeuwen van fchande vervangen, en zou 

den wij vergeten, dat volken doór geene magtfpreú- 

ken herboren worden, dat de denkbeelden van vrij 

heiden befchaving zich flechts allengskens ontwik» 

| nage 
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kelen „ dat” het volk’, dat het ijzeren juk dés over: 
winnaars heeft leeren’ kennen , ook alle de ondeug: 
den der flavernij heeft overgenomen, en “in zijnen 
mn ftaat met zich voert? Winte gel. Aeon 

‚Maar nemen wij het ftandpunt der gefchiedenis 

Ee dan zien «wij in de Grieken flechts een. ver= 

basterd. kinds dat-onder eene zachtere regering , ge» 

Aukkiger levensdagen „en verlichter begrippen van 
godsdienst „ „zich «eens weder aan zijn- voorgeflacht 

zal kunnen” herinnèren 3-dan wordt alles\ licht 5 wat- 
vroeget. beneveld sfcheens Tedere trek --van *‘bar= 

baarschheid: bedroeft, doch verbaast-ons hiet meer, 

deder blijk-van wantrouwen is vooraf verontfchuk 

digd s-viedere -daad- van’ wraakzucht betreurd, >Dan 
herinneten- wij: ons dat ook onze LUMEYS: en--s0= 

NOYS (46) geene: voorbeelden: van deugd waren 5 

die echter -aanhet--wordend gemeenebest onzer va- 

deren. tot hechte. zuilen verftrekten 5; dan. boezemt 

ons de heldenmoedige worstelftrijd/ van „den leeu» 

wenwelp, „die: zijne kracht het eerst. gevoelt ‚van 

den flaaf. die, zijne ketenen verbtak, deelnemingen 

geestdrift ins dan-doet wel onze wel onze bewon- 

dering voorde Grieken der vorige eeuwen ons meer 

belangftelling voot, hun kroost voeden, doch “wij 

zullen. het „hen vergeven, indien..zij de. deugden 

hunner voorouders vergaten.» Tijd en rust kunner 

hier een volk fcheppen „ waar thans nog alleen‘ horden. 

bijeenfcholen. … Maar gematigdheid zij: de- leus en 

de, vorsten van Europa zullen „inzien, dat hier „om 

geene Regeringsvormen of stadie maar om 
5 Bakhok sein rade te Ik SC cenyle- 

us) Over demen anilnd leze men pusoort; D. L bi. 422. 
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leven of dood , beftaan “of. vernietiging geftredert 
wordt, Weg dan met. de wapenen vän den Enthus 

fiast!. „In de negentiende eeuw ‘worden de landen 

door legerbenden, miet door dolende ridders door 

WELLINGTONS , niet doof Amadisfen veroverd. Dan 

zullen wij inzien, dät de dagen van prricues eens 
gebloeid hebben, en geene wapenen. van Hydrioten 

of Hetairisten het Schouwtooneel van dthene, of 

de eetzalen. der Spartaanfche burgers kunnen terug 

voeren, Beide waren kunstproducten der gefchie= 
denis ‚ meesterftukken van genie en zelf beheerfching 3 
geene volgende eeuw voert dezelve weder, De 

woeste Maynoot (47) moge , aan de oevers van den 

Eurotas „ zich beroemen de nakomeling van den 

Spartaan te zijn, doch wij kennen alleen de Spare 

tanen van” LYCURGUS. De hutten der Grieken moe 

gen zich in de nabijheid van den Piréus verheffen 

wij kennen alleen de Athenienfers van sOLON en 

SoPHOCLES. Weg dán met de denkbeelden van 
eenen nieuwen ftrijd tusfchen Islamismus en Chrise 

tendom! De godsdienst dien wij belijden eischt geene 

triomfen , door het bloed der ongeloovigen gekocht; 

en de eeuwen der kruistogten zijn verdwenen. 

Neen, laten wij ons geene idealen vormen, dië 
finds dertig jaren zoo vaak de volkeren door hun- 
men verderfelijken luistef verleid hebben! Regtvaar- 
digheid zij de eisch, welke de zaak der Grieken 
vân Otis vordert, en dan zien wij de herleving van 

een rts en eg hr ‘tee den vriend der 

| metie 

(47) De Maynoten zijn diegenen, die inderdaad nog 

‚yan $pattannfche afkomst fchijnen te sja | [ 
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tmenfchei , der onaf hankelijkheid , den Nederlander 
waardig: Ja het is voor de “inwoners vân Mi 

sitra (48) en Hydra, geenszins voor die van ZLacts 

demonien of Corinthe, dat ik uwe belangftelling in« 

roep. Dan zien wij bij een veracht en vernederd 

wolk zich fchatten vân moed en kracht ontwikke» 

len, die Europa nimmer van hetzelve heeft durven 
verwachten. De vaderlandsliefde ontwaakt van alle 

zijdens één band vereenigt alles tegen eenen algee 

meenen verdrukker , de banden vaa menfchelijkheid. 

en vriendfchap worden’ erkend,’en het bloed van 

YPSILANTI’s jeugdige heldenfchaar is niet vergeefs 
vergoten. De Lyceen toonen den jeugdigen Griek 
wat zijn volk eens was, en hij befeft wat het -web 

der worden kan. Op het fpoor van hunne geleer= 

den en helden verheft zich een nieuw geflacht , 

wiens deugden ‘hun eigendom, zullen wezen, en 

wij zien in, Griekenland niet, gelijk in de zangen 

van BYRON (49) de fterveling; onder het geweld 

des doods bezweken, terwijl het leven.op hare 

wà y | Ne 

(43) Misitra. is de naam van het nieuwe Lacedemonië, 

(49) De regels waarop, deze aanhaling. toepasfelijk is, 

zijn te hoge Over piet, overgenomen te worden 
tes bS0sfair, fo calm, fo foftly, feal'd.……, 45145 

The first, last look by death reveal'd. 

Such is the aspect of this fhore, 

’T is Greece, but living Greece no morel 

So coldly fweet; fo deadly fair 

We ftart, for foul is wanting chere, 
AKA A Hers 
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kakeri, eer de vefnietiging zijnen ftémpel- op de- 

zelve drukt, nog voor het. laatst als tôt affcheids 
met eene. levendiger blos bepurpert, maar” wij zien 

hetzelve in dat beeld, dat de verwachting: van den 
Christen ons fchildert „als de afgeftorvene den {luijer 
des doodkleeds ‘opligt, en ‘het leven der onfterfe- 
lijkheid zich ontwikkelt. Aan de wijsheid. van Hem; 
die met oneindige magt en oneindige liefde de lot- 

gevallen der volkeren bepaalt, zij ook Griekenland 

opgedragen, doch: moge ons hart fteeds warm. blij- 

ven ‘voor elk gevoel dat de mensch. veredelt „ het 

despotismus vernietigt, en bij de diepfte vernedering 

gener natie, hoop op herftel, deugd en onaf hanke- 

lijkheid doet herleven. 

Hers ís the lovelinesf in death, 

That parts not quite with parting breath; 

But beauty with that fearful" bloom. 

Jehat hue which haunts it to the tomb. 

Expresfion's last receding ray. 

St A gilded hafo hovering round decay. 

« Thé farewell beam of Feeling past away. 

Spark of that flane, perchance of heavenly birth. 

Which gleams, but’ wartis no morte its-chetish’d earth! 

wee AARD- 



EIT. 

AARDRIJKS- zn VOLKENKUNDE: 





PN SN VEN DIE | 

“BESCHAVING vas INDIË, 

SHAN se GUNSTIGE ZIJDE 

eo BESCHOUWD; 

„poon 
NG. van KAMPEN. 

VOORBERIGT. 

Het hier. volgende fluk_ ôs door mij in Februari 

2820 te Leyden; en in December 1821 te Rotterdam 

in de afdeelingen der-Hollandfche Maatfchappij van 

fraaije Kunflen en. Wetenfchappen voorgelezen. Jk 

weet zeer wel, dat. het hier behandelde onderwerp in 
Engeland of Duitschland geheel niet nieuw meer is; 

doch het is onder ons nog weinig bearbeîd, en dus 

verzoek ik verfchooning voor de vermetelheid , waar- 
mede ik van eene letterkunde heb durven fpreken, 
die tot de rijkfte der wereld behoort, en welke mij 

toch in hare eigene taal geheel onbekend is. Doch 

ik geloof, dat «dit met verre weg de meeste, Zoo 

niet met alle onze landgenooten , het geval is: daar 

het Sanscrit volftrekt eene eigene „ afzonderlijke fludic 

vereischt, waartoe wel weinigen lust, tijd of gele 

| F3 gene 
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genheid hebben. „Het veld was echter te nieuw, 28 

rijk en te witlokkend, om hetzelve niet te betreden, 

al moest úk vook blindelings mijne sgidfen „volgen, 
die toch algemeen als kundig erkend zijn. à 

Men ‚zal, zien, dat in, dit, luk meest, gyer den 

ouden zoefländ van Indië” s godsdienflige en letters 

kundige befchaving ‘gehandeld wordt. , In mijne 
tweede behandeling , die de ongunflige zijde dier 

befchaving ten onderwerp heeft (en welke in een der. 

volgende flukken zal worden gegeven) houdt de 

tegenwoordige ffaat vas. Indostan meer mijne aan 

dacht bezig. | 

eins anp 

kj Bh de gefchiedenis des menschdoms, van 
de vroegfte tijden der befchaving af, in alle eeuwen 
en bijde meest verfchillende volken „onder allerlei 

vormen vals een hoofdtrek - der « menfchelijke -kundig- 
heden zij beoefend geworden, heeft” zij" échter de. 

grootfte: verpligtingen van allen aan. de jongst vere 

loopene-achttiende eeuw. Zij-was het „ die haar wijs- 

geerig leerde beoefenen ;-die haar van gefchiedenis des 

menschdoms „of van deszelfs verfchillende ftammeny 

tot. gefchiedenis. der menschheid ‚verhief „ en de vor- 

deringen of, verachteringen „der befchaving der. ver- 

lichting; des geluks. ofof der ellende van ons ge- 

flacht “in. het “groot. begon te befchouwen „zonder 

dat het „bedriegelijke - glas van - nationale. vooroordee- 

den. het „oog. des. onderzoekers benevelde. Schoon 

ARISTOTELES en POLYBIUS in hunnen tijd. daarvan 
‚doe reeds 
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reeds eenig denkbeeld koesterden ‚» was echter-…de 

gemeenfchap der volken 4 en de onbenevelde, wereld-. 

burgerlijke geest nog uiet tot die hoogte geftegen,, 

dat: zelfs zulke mannen een overzigt des, geheels; 

konden leveren 3 gelijk een ISELIN } CEN HÈRDER en 

gedeeltelijk een HEPREN in onze tijden, hebben ge- 

daân, Het’ zij echter: verre van ons „daarom de 

mieuweren te verheffen boven de ouden. Hoe on= 

metelijk zijn toch de vorderingen der aardrijkskunde „ 

van,dat regter 00g-der- gefchiedenis niet geweest? 

Hoe armoedig was-deze niet, zelfs in de fchitte- 

rendfte. tijden. der. oudheid! En hoe vele, hulpmid- 
‚delen -heeft niet diezelfde achttiende eeuw, welke 

de. gefchiedenis in het -groot. wijsgeerig „begon. te- 
beoefenen „ … in-- hare onvermoeide nafporingen van 

landen. en_ volken gevonden ! Zij heeft een nieuw 

werelddeel uit den. fchoot ‘der. Zwidzee zien verrij- 

zen 5 zij heeft vooral de reeds bekende volken 

vaâuwkeuriger onderzocht, en met. verbazing in het 

oostelijk Zzië eene nieuwe wereld van begrippen; 
en verbeeldingskracht , en taalgeleerdheid ontdekts 

dndië, dat welige land der zon, door dit geftarnte 

als troetelkind met de keur van fchattett en. edel 

gefteenten „en voedende planten: en. kruiderijen 

begiftigd „ dat Audie verrees ook voor het arendsoog 

van eenen WILLIAM JONES. en zijne waardige navol. 

gers „ Als eene geheel nieuwe mijn voor;den onder= 

zoeker van de gefchiedenis der menschheid, rijk in 

kundigheden ‚in verheffingen. des gevoels endet 

phantafie „in wijsgeerige ftelfels en gevoelens» die 

„het waardig maakten met de onuitputtelijke fontein 
on | | F 3 ale 
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aller kunst en’ wetenfchap, met Griekenland, te 

worden vergeleken. Niet echter als of ik aan de 
Engelfchen vuitfluitend de eer van deze ontdekkin- 

gen wilde toefchrijven. De Nederlanders waren humr 
in hunne onfterfelijke zeventiende ‘eeuw voorgegaan :- 

cook drukte flechts het fpoor van TASMANs er 

BALDEUS had reeds uit de” heilige boeken der In= 

dianen , uit andere handfchriften en gefprekken met 

de Braminen, een vrij duidelijk denkbeeld van hunne 
ingewikkelde godenleer en fabelkunde gegeven. 

Maar, gelijk de oorfprong der drukkunst te Haare 
berm uitgevonden en te Mentz volmaakt, aan de at 
te nederige” uitvinders vtij algemeen wordt ont= 

zegd, dus zijn ook die vroegere ontdekkingen der 

Hollanders zelfs in hun eigen vaderland. bijna ver- 
getens te meer, daar zekerlijk de wijsgeerige geest 

en diepere “algemeene taalkennis der achttiende eeuw 

die ontdekkingen grootelijks heeft volmaakt. 

Het is echter niet Znadostan alléén , waartoe zich 

de “geest “van verbeterd onderzoek. heeft bepaald, 

“Ook China met deszelfs zeden, overoude inrigtin-. 

gén en onmetelijke bevolkings Zhibet met zijne 
kloosterlijke ftaatsregeling , en zelfs het door vreems 

delingshaat zoo beruchte Japan , heeft de Europifche 

vlijt weten te vinden en te waardéren „ heeft hier 

_Overdrevene bewondering doen ophouden, dáár voor= 

oordeelen tegen eene belangrijke natie trachten te 

verbannen , en overal met wijsgeerige naauwkeurig= 

heid de voordeelen tegen de nadeelen ‘opgewogen. 

De flotfom dezer’ nafporing is: dat-ery met uitzon- 

dering der ruwe of wilde volken, drie ftelfels van 
de El be- 
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befchaving beftaân t-het -Europifche ‚waarvan de 
Christelijke godsdienst het. middelpunt is, en‚-hete 

wélk zich” ook over bijkans geheel: dmerika. uite 

ftrekt5 het Mohammedaanfche ‚ hetwelk inden. Koran 

zijne grondwet wan: ftaat „en godsdienst erkent; en 

hetwelk noordelijk Afrika en westelijk „fzië omvat, 

Het derde isz-om de leenfpreuk te behouden niet 

zoo zeer een” ftelfel, als eene verzameling, eené 
groep van naburige geftarnten „ die: zoo. verre wij 

dezelve kennen, dezelfde wetten van beweging volr 

gen, en eenen bijkans gelijken , minder grooten. dan 

eenparigen , zelden afwisfelenden trap van verlichting 

genieten. Het zijn de onderfcheidene reeds genoemde 

landen wan: oostelijk „Azië , Andostan, Pegu , “Siam, 

China, Japan, Tibet, en-de naburike: rijken „dies 

bij fomtijds zeer verfchillende godsdienstbegrippen ef 
ftaarsvormen, toch in-de leer der zielsverhuizing , in 

het denkbeeld der nietigheid van alrhet aardfches 

hetwelk niet zoo zeer beftaat dan verfchijnt, in de 

fcherp afgezonderde ‚ en doorgaans weel invloed heh» 

bende klasfe der geestelijkheid eindelijk in de -ache 

ting voor monnikendeugd eene: edges penn van 

vereeniging’ hebben. ral anhear 

Het was mijn oogmerk, in äit uur ai bedkand 

der befchaving van een gewest in: ditvoveroude 

gedeelte des menschdoms met de onze te vergelij 
ken, iets, hetwelk zooveel te minder owertollig is; 

daar de zucht van den mensch, om altijd anderen 

boven „zich, gelukkig te achten, beurtelings aan de 

pas ontdekte eilanden der Zuidzee, als kinderen 

der natuur, en aan de grijze natiën van oostelijk 
TINT F 4 Azië 
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Azië de voorkeur gegeven heeft boven den Euros 
peaans en de deugd der Hindoes, ja zelfs der Chie 

nezei böven die der Christenen: heeft geroemd. « De 

welfprekende pen van onzen HAAFNER heeft aan dit 
gevoelen ook ‘bij ons een gezag bijgezet, hetwelk 

mên aan” zijn. langdurig verblijf daar te lande be- 
zwaarlijk:- zou kunnen ontzeggen , zoo. niet eene 

geheele -fchaar- van “evên” bevoegde getuigen geheel 

verfchillende - uitfpraken ‘deed, Bezien “wij tot dat 

einde “gerst «de gunftige: zijde van. Zndostan, „met 

Europa vergeleken ; daarna de: minder gunftige , en 

ten derde de oorzaken ;-waarom de Indiërs bij zoo 

wele voordeelen , als wij in de eerfte plaats hebben 

gezien, toch bij. de Europeërs zoo verre ten ach- 

teren zijn „als ons in het tweede gedeelte zal blij- 
ken. Doch de rijke» voorraad zal ons niet vergun- 

men, in deze amen meer dan het pal ge. 

deelte te omvatten: ris 

on Vergeeft het mij’ ‚MH. zoo ik u opeen door 

de onzen nogvonbetreden veld. moet rondleiden , 

waar de vreemdheid, der eigene namen reeds menigeen 
affchrikken zal -dochik,hoop dat wij daarop toch 

menige bloem zullen plukken, die wel onder mijne 

hand- zal- verdorren, doch. waaruit gij nogtans den 

zonderlingen en oorfpronkelijken aard der voortbreng- 

felen- van. dat gewest eenigermate zult kunnen leeren 

kennen Cp. $ tv aà f : 

brakt. Î dd gt et n mes De 

“) De bronnen door mij bij HER vérhandeling ge- 

bruikt, zijn: RÔBERTSON's Historical Disquisieton’ concer- 

hing ancient India; de Asiatical Resehrches; uEEREN’s Jdéën , 
5 p A nieu= 
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„De oudheid van Zudië klimt op tot de Wieg van 
het menschdom, In het gelukkige dal vän Cachee 

„tire vond de groote nerper den hof ten oosten 

van Eden , waarin de Vader der menfchen zijne eerfté 

kinderen plaatfte. Dáár, waar de hoogfte bergen 

der aarde de grootfte en tevens verhevenfte berg- 

vlakte zoomen, waar onze huisdieren in het wild 

loopen , en ook, volgens fommigen, het graan van 
zelve voorkomt, dáár, of in de vlakte van Zudostan, 

aan den zuidelijken voet dier gebergten, moeten de 

eerften van ons geflacht hebben gewoond. «Wanneer 

‚wij de nieuwere Duitfche en Engelfche geleerden 
mogen gelooven, heeft Zndië zijne godsdienst, be- 

fchaving en taal door Perzië, Medië, de landen 
tusfchen de Kaspifche- en Zwarte Zee, ja Grieken 

land en Zralië tot diep in Europa verfpreid , waar- 

van nog vele. volks- en godennamen overeenkomften 

van eerdienst , en Griekfche , Latijnfche , Hoog- 

en Nederduitfche. woorden moeten getuigen. Aan 

; deit 

_ amieuwe druk, het deel over Zuäië; scurreer, über die 
Sprache und Weisheit der Indiër, nebst metrifchen Ueber- 

fetzungen Indifcher Gedichte; het uitvoerig verflag van 

ANQUETIL DU PERRON’s vertaling van den Oupnek’hat in het 
Magasin Encyelopédique voor 18055; le Bhaguat Geeta, ou 

„Dialogues de Kreeshna et d° Arjoon, trade-du Sanscrit, par 

WILKINS , met uittrekfels uit andere Indifche boeken door 

den Franfchen vertaler; en BAGAVADAM , Livre canonigue; 

traduit de la langue sacreé des Indiens. Er zijn in ZEngee 

Jand ook van andere gedeelten van den Mahabharat en 
van, den Ramayan geheele of, gedeeltelijke „vertalingen 
witgekomens doch ik heb dezelve niet gezien, ‚1 vod 

| FE 5 
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den anderen kant is de oude gemeenfchap tusfchett 

Andië en Egypte door eene nog grootere overeen: 
komst in zeden en eerdienst gewaarborgd ; waarvan 
het volgende een der treffendfte bewijzen fchijnt, 

‘Toen de Indianen van het Engelfche. leger. in dért 

jare 1807 Egypte binnentrokken, ter verdrijving der 
Franfchen , vielen zij-in heiligen eerbied neder. voor 
de onvernielbare gedenkftukken der aloude Egypte= 

naren, als voor tempelen en ftandbeelden hunner 
eigene goden. — De rotsgrotten te Zlloer zijn het 
Thche van Indië (e). 

| ‚Hoe 

2) De grotten van Eiloer zijn een der merkwaardigtte 
everblijffelen van oude Indifche kunstvolharding, Een 

geheele heuvel is, bijna twee „engelfche mijlen verre, 
uitgehold, en in zalen en kamers herfchapen, De ingang 

heeft aan weêrszijden pagoden (piramidentempels) en 

obelisken, alle uit de rots gehouwen; daarop volgt een 

woorhof , twee honderd zeven en veertig voet lang , hom 
derd vijftig breed en honderd hoog; de hoofdtempel rust 

op elefanten. Hier ziet men het beeld van den afgod 
Ganesa, met een’ elefantenkop (de vereeniging van dier 

en mensch heeft de Indifche fabelleer met de Egyptifche 
gemeen). Een ander kolosfaal beeld der godin Latchmt 
of der Indifche Jsis of Ceres heeft twee elefanten boven 
zich, die hunne fnuíiten boven deszelfs kop iffeenflingeren. 
In het middelpunt is de piramidale tempel negentig voet 
hoog : alsdan volgen twintig obelisken „drie lagere tempels , 

_ olifanten in levensgroottê, kolosfale leeuwen en diereit 

der verbeelding , vechtende mannen met knodfen, bogen 

en zwaarden, of in firijdwagens met twee of vier wie- 

len; en door paarden getrokken. De ftrijdwagen gelijkt 

volkomen naar dien der Grieken , zoo als HoMERUS dién 

befchrijft ; God de pn (Chiven)s zit daarin een 
wei 
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„Hoe hetzij, hèt fchijnt „- volgêns -dén” grooten 

WILLIAM JONES, dat het‘ oudfte wetboek, der India» 

nen, dat der Vedams, gelijktijdig is met MOZES 5 

fommigen rekenen het zelfs vier duizend negen hons 

derd es vóór ”s Heilands bepa oud (3). Dé 

5 8 …___ Wete 

weinig voorovergebogen, in de houding van een’ boog- 
fchutter, bijna als de Apollo van Belvedere, en met ongee 

meen veel levendigheid-en: kracht afgebeeld; beneden 

den wagen zijn twee luchtige , zeer fchoone gedaanten 

de Indifche Herkules en Hebe. De groote tempeizaal is 

flechts zeventien voet hoog, doch honderd drie lang, en _ 

vijf en zestig breed, Het allerheiligfte rust op eene 

foort van caryatiden (vrouwenbeelden), die het dek ons 
derfteunen.  Eenig beeldhouwwerk dezes tempels is de 
fchoonfte tijden van Griekenland waardig. Het is opmer-. 

kelijk, dat in tegenoverftelling der Griekíche zuilen, die 

eenvoudig zijn met rijk verfierde kapiteelen, de Indifche 

kolommen verfierde fchaften en eenvoudige kapiteelen 

hebben. De Heer LanGLÈs houdt deze fpelonken voor 
nabootfingen der graven van Zhebe in Egypte, door mid- 

del van Ethiopië naar Indië gebragt, zoodat de Egypte- 

naars langs dien weg de leermeesters der Indianen zou- 

den geworden zijn, en niet omgekeerd, zoo als HEEREN 

en anderen beweren, Volgens de Braminen zouden deze 
fpelonkentempels zeven duizend negen honderd vijftien 

jaren oud zijn, doch volgens de Mufelmannen flechts 

negen honderd, en volgens den Heer rLaneLès flechts — 
zes of zeven honderd, Zie FITZ-CLARENCE, Reizen uit 

Indië over Egypte naars-Engeland; mepwin, Détails sur 

Jes temples souterains d'Ellora, Bibliothèque Universelle 
‚„Avril18ex5 Langlès Monumens anciens et modernes. de 
F'Hindostan. 

Ca) De Vedams of Veda s bevinden zich hetshasdle 
in 
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wétten van MENOU,seen meêr uitgewerkt ftelfel Vart 
wetgeving,” evén als de „Romeinfche tot in ‘kleine 
bijzonderheden= een? ‘befchaafden {taat onderftellende 
(4); werden vervaârdigd tusfchen den- tijd der ruwe 
helden van noMmeRUS en hunnen sónfterfelijken zan= 
gers Met dezen laatften, en dus ook met DAVID 

“en SALOMO, kwamen, zoo het fchijnt, de beide 
g pi | Ar __groo- 

in twee dikke boekdeeter in folio in het drift Mus 
feum, waarheen kapitein POLIER die uit Zpdië medebragt , 

verdeeld in vier deelen, behelzende ten eerfte gebeden 
of lofzangen, ten deele ‘in poëtisch proza, ten decle in 
werzens ten tweede in woorfchriften eh godgeleerde wer: 
ken of betoogen, Deze laatfte, de Oupnek'hat, zijn doot 
ANQUETIL DU PERRON, uit het Perzisch ín bijna onver: 

ftaanbaar Latijn overgebragt. Zij leeren orider ânderen, hoe 
de mensch door boetedoeningen en affterven der -zinnes 
dijkheid zich tot de vereeniging der Godheid (de verzwels 

ging in het goddelijke Wezen) verheffen kaf. Voor de 
oudheid der Veda's pleit niet alleen Hunne taal ; maar ook 

de afwezigheid der latere fabelleer. De Priesters of Bras 

minen mogen alleen de Veda's lezen, de twee volgende 

kastendie flechts hooren, de lagère ook dit niet eens. 
“_(4) De wetten ván MeNou zijn , even als de Romeítt 

fche, verdeeld in Znflituten en Pandecten; eerstgemelde 

hebben onmiddellijke betrekking op de Veda's, die zij 

telkens “aanhalen : zij zijn uit rrwheid en befcháving 

gemengd. De taal is verouderd, ‘fchoon iets mindet 
dan die der Peda's. De oudheid is, volgens jones’, 
tusfchen de twaalf honderd tachtig en acht honderd tach- 
tig jaren voor °s Heilands geboorte, Het is eene gods. 
dienftige wetgeving , welke, evenals die van Mozes , met 

de fchepping aller dingen begint. Ook menou ftelt, 

‘even als de Egyptenaren; En bijkans alle oude volken, 
(in 



VLNR INDIE LTO 9F 

_grooté “heldendichten. Ramayan én Mahabhardt in 

tijd overeen „ onmételijke gedenkftukken eener reuss 

achtige ‘verbeeldingskracht "en hier en daar van eer 

diep- gevoel (5).’ Deze heldendichten bevatten, voor 
het overige „eva als dië van” HoMERUS de innigfte 

gemeenfchap:tusfchen goden en menfchen; de goden 

ftaan wel, geliĳk bij den lonifchen «zanger „ onder 

de magt van het zoodlot, maar-zij gaan ook, nog 

meer gemeenzaam dan bij-hem sin allerlei gedaanten 

den zwakken mensch ter zijde. Zoo reeds in de 

aloude neat eter van MENOU „die; vols 

5 01 gens 

(in overeenftemming met de Mozaïfche gefchiedenis).dat 
alles eerst uit het water is voortgebragt, „Daarop werd het 

zaad des lichts als een ei, waaruit de, Schepper aarde en 
hemel vormde, voortgebragts Wie herinnert Zich hier 
niet Gods Geest, zwevende of broedende over de wateren, 

en het ‘eerfte feheppingswoord:‘daar zij licht, en’ daar - 
was licht! Zou die oudfte verhevene overlevering niet 

in Indië, hoewel. verminkt en: verbasterd , bewaard. zijn - 

gebleven? „Zie HEEREN, en vooral SCHLEGEL, /» 95 } 

(5) « Het onderwerp van het heldendicht Ramagyan, is 

den ftrijd van den goddelijken held Rama met de booze 

geesten (Dews) en dus zinnebeeldig de overwinning 

van het kwade door het goede. De booze geesten 

hadden: de overhand bekomen ‘en -waren voorde goden 

onverwinnelijk; flechts een tterveling,: doch ook.geen 

bloot fterveling , kon hen bedwingen. … Wischaan (God de 

behouder) wordt dus mensch, doch verdeelt zich in 
Vier broeders, waarvan Rama de eerfte is, die met bee 

hulp van den koning der apen , Hannuman , eene brug over 
zee tusfehen-het vaste land van Zndië én Ceylon flaat, en 
den reus Ravuna overwint, 
Na 
" à 
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„gens den ‘geleerden SCHLEGEL der zinrijke [êénvour 

_ digheid van -nEstopus, met. de wijsgeerige, verhefs- 

fing van -EMPEDOKLES » en LUCRETIUS -vereenigt, ja 
volgens „jones chiersign- daar naar de flatige verhes 
venheid van MOZES zweemt, == zooin deze wetge: 

ving. ook de fchepping der wereld vermeld: wordt, 

deveren. ons de “beïde heldendichten eene zinnelijke 
voorftelling „im duizenderlei- beelden, van de Voor» 
zienigheid ‘der ‘behoudende , weldadige zo alles doore 

‚dringende “Godheid „welke: onder den naam van 
VISCHNOU „als de behouder des-menschdoms,, voors 
gefteld onder de beide gedaanten van den koning 

RAMA en den herder KRISCHNA verfchijnt , om het 

menschdom van ‘booswichten’ reuzen, vän âlle óns 

deugd en ‘ellende te bevrijden, alle goede: geesten en 

menfchen te befchermen , gelukkig te maken, en de 

gouden eeuw op aarde weder te brengên. | De goden. 

zijn. telkens de -hoofdperfonen des gedichts „maar de 

menfchen, kunnen zich” door boetedoeningen ook tot 

goden, of tot” gelijkheid” aan de goden’ verheffen; 
Onder de zonderlinge òvéreenkomften met def vader 
der Griekfche poëzij behooren de hemelfche. wape” 

‚nen, die RAMA van eene godheid ontvangt, even als 

ACHILLES van THETIS „de groote boog „dien niemand 

kan hantéren , “maar “-dien RAMA „ gelijk urLyvssEss 
ten prijze des koningsdochter sia, zijne geliefde , 

gemakkelijk fpant en het gevecht zoowel in den 

hemel als op aarde geleverd, op het oogenblik, 

waar het. de beflisfing tusfchen RAMA en zijnen 

tegenftander , den reus RAVUNA „ geldt» gelijk waar 

ACHILLES en HEKTOR Clkapder zuilen beftrijden. 
| Het 
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„Het zal u‚,M. H. gewis niet onaangenaam zijn, 

een flaaltje der. aloude poëzij te hooren. ,:Verfchoont 

mij, dat ik, natuurlijk geheel onbedreven in Andië’s 

heilige taal, u niets anders leveren kán, dan de. 

overgieting eener vertaling van den. kundigen FRE» 

DERIK SCHLEGEL,; uit deszelfs werk over de aa? 

en wijsheid der Indianen. Het eerst gekozene ftuk 
is uit eene Episode van het helderidicht. Mahabha- 

rai, ook afzonderlijk door den- geleerden -wiLkins- 

in het.Engelsch vertaald „de. Bhagevat Gita, Het is 
gen tafereel der afgrijsfelijkheid: van den: burgeroorlog, 
Verbeeld u, M. H. twee legers tegenover elkander 

geplaatst „ van. bloedverwanten, die om -de oppere 

magt. ftrijdens Orjoen,. gen lid ‘van den « {lam , 

wiens zaak de regtvaardigfte fchijnt „wordt: door de 

Godheid zelve, die onder den-naam van Krischnou 

of. Bagayam menschis geworden, befchermd, Beide 

zitten f gelijk ‚de Momerifche helden en goden; op 

éénen ftrijdwagen „door witte - rosfen getrokken 3 

daar ziet ORJOEN „zijne bloedverwanten, die hem 

het rijk betwisten, in. flagorde, tegenover, hem- ges 

fchaards de vreesfelijke horens blazen; die het fein 

tot den flag geven. In zulk-een geväl is bij ons de 
verbittering het felst; doch ‘hoort den Indiaan , die 
voor dertig eeuwen leefde, / end 

_ sg ORJOEN overziet, «met zijn’ (hiiterndent. in het 
a iidens geplaatst ‚de twee. heiten.-, Daar ziet hij 

» flechts vaders en-grootvaders,-oomen en broeders 

» en neven, en onderwijzers én zonen, bloedvers 
wanten en wêleër gemeenzame vrienden. Als nu 

» de ZOON Van. KUNTI die alle zag, doordrong hem 

| »„ diep 
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go -diep erbarmen, zoodat “hij. al klâgend dus uit 
„brak: Als «ik mijne vrienden, Ô:Krischna! dus 

driftig ten-ftrijde. zie flaan, dan fmelt mij het: 

z’hart in den boezem, mijn aangezigt verbleekt en: _ 
 verkwijnt, eene huivering rilt door mijn binnenfte 
5 en mijn hair rijst te berge 5 mijn boog ontzinkt 

„dan mijne hand, mijne hand verdroogt aan mijn 

sligchaam. «Mijne. kniëen knikken, eene duizeling- 

% beroert mijnen geest, en ik zie niets dan’ onza= 

lige voorteekens, Na den moord mijner magen: 

sin de hette’ des flrijds is voor mij geen heil 

 meer”te: vinden. Neen , Krischna! geene Zeges 

praal wensch ik, geene vreugde „ geen koningrijk.» 

„Wat is toch koningrijk, wat ís rijkdom en vreugd 

„en het leven, wanneer zij, om - welke wij kos 
 ningrijk, rijkdom en vreugde begéren, het léven» 
5 niet achten, en tegen ons gerust ftaan ten ftrijde 2 

s Leermeesters „ vaders en broeders , zonen en 

„ grootvaders; omen ‘en neeven en kleinzonen, en 
4 andere dierbare’ magen! neen, voor het gebied? 

sders drie werelden zou ik hen niet verraden „ 

5 $ godliĳke vriend! al zoeken zij mijnen dood ; zou 

ik het dan doen voor deze nietige aarde? Zouden: 

5 wij gelukkig kunnen zijn na den dood onzer 

bloedverwanten? Al mogen zij het niet zien 

„door hebzucht verblind „ zouden wij hen daarom 

ss navolgen, en niet: afftaan van de zware misdaad. 

der verdelging onzer. ftamgenooten? Wee mijl. 

„ik zou Aen dooden, die mij. in den bloede be» 

„‚ftaan? Ò Neen! het ware mij liever, weerloos, 

w'te fneven door hunnen gewapenden arm.” 
„ Dus 
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| je Dus fprak orgoen, zet zich nieêr if den wa- 

„gen, legt boog en pijlkoker weg , zijn’ hart breekt 

Rees De droef heid, en Re: fort een” flroom van 

tranen.” ö | | 
Het zou uw gevoel beleedigen , MH: > “wanneet 

ik opzettelijk. bij het fijne, kiëfche „ echt” menfchee 

lijke gevoel-wilde ftilftaan, hetwelk hier tevens den 
édelen zanger vereert, en de mate van echte bee 

fchaving doet zien’, waarop toen Indië ftond-(6). « 

Het volgende is uit hetzelfde heldendicht ont 
leend , en wel uit de fabel van SOKONTALA , die na= 

‘derhand door KALIDAS in een tooneelfpel gebragt i iS. 

| Dit 

(6) De Makabharat bevât de verfchijning van den. 

zelfden god viscuNou, (doch nu onder den naam van 

KRISCHNA» op aarde ter hulpe van bet geflacht der Pandos, 
tegen hunne bloedverwanten de Corons die elkander dè 
regering betwisten. De Mahabharat fchijnt jonger dan 

de Ramayan, en wordt een Pyafa toegefchreven. Een 

der belangrijkfte Epifuden uit dezelve (de Bhagevat Gia) 

is door wirkes ín het Engelsch vertaald, ende ‚Franfche 

overzetting daarvan is door. ons gebruikt. Wij huldigen 
zeer de voortreffelijkheid dier Gedichten, als Gedichten 

befchouwd, doch hoe is kêt mogelijk, dat een man als 
HEEREN, deze fabelgefchiedenisfen met hunne apenkonin- 
gen, en de zedelooze jeugd’ van hunnen god rrIsCHNAs 
om den geest, die zij ademen, met de- Gedichten van 
eenen KLOPsTOCK „ die uit der hoogfte reinheid.en-fchoon- 

heid, kon vergelijken? Ik moet er ook bijvoegen, ‚dat 

de god kriscuNaA, die bij oRjOEN in den wagen zit, deze 

opwelling van menfchelijk gevoel als onmannelijk en 

verachtelijk af keurt, Zie Bhaguat Geera; Pp. 525 SCHLEGEL; 

über die Indiër, f. in - sak bene Ee ik ends 

fe. a © 
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Dit meisje, hetwelk in flilte aan den koning pure- 

MANTA gehuwd is, en eenen zoon bij hem, heeft, ° 
wordt ‚naderhand. door ‘dien vorst vergeten „en, ver- 

toochend, nadat hij in zijne fchitterende hoofdftad 

äs- teruggekeerd. De ongelukkige verlatene begeeft 

zich. met. haren zesjarigen. knaap «daarheen „. ent 
fchroomt niet, zich voor het gelaat ‚des vofsten te 

ftellen , om hem om zijne beloften te manen. „Waar- 
» om,’ dus fpteekt zij „ „ waarom „ verhevene „vorst, 
aldus „gefproken daar gij mij kent? ‚Waarom 
5 dan, gelijk een. man. van lage geboorte , met een 

»: ftout. gelaat te. zeggen: ik ken u zóet 2 Uw Aart 

» weet toch, wel, wat waar en valsch is. Terwijl 

» dit pand uwer liefde verwerpt, verfmaadt gij 

„“immers’u zelve! Jk weet het alleen, dus denkt 

» Zi. Maar wilt ge dan het kwaad bedrijven ten 

kk fpijt-des ouden zieners in de borst van hem, 

„die alle daden der {chuldigen kent? Gij denkt, 

„wanneer het kwaad wolbragt is: Niemand weet 

» dat ik het was. Doch de goden weten het alles; 

„en uw dnwendige mensch , want zon, en maan, 

„ en vuur en lacht „en alle de Hemelen, Aarde en 

„Zee, en de ‘diepten des, harten , dag en nacht, 

en de God des Regts, zien. de daden der men» 

DN fchen. De God des,doods wischt dáár, inden 

srafgrond > de zonden, uit van: hem „ wiens albes 

5 fchouwend gemoed ‘hem zelve” niet veroordeelt : 

> doch vernietigt dem met zich zelv’ ontevredenen 

„ booswicht. | Waarom dan verfmaadt gij de ge: 

» ‚tOUWE door u-zelve gekozen , et ziet verach; 

» velijk op mij neder, als ware ik van lage geboorte % 

DN bed Im- 
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„ Tmimers de “vrouw “is” det weêrhelft) des""tfafs 3 de 
s' inmigfte der vrienden, de brott van allë-heil ; de 

‘wortel, atuit de mar noe redding “fitvangt has 
‘den doods’ vriendin i8 zij voor ‘dén éénzarhen- 

door zoete gefprekken ; zij vermaant tot oëfeming- 

van pligt als vaders; en”troost in ’t-onkeitvals- 

moeders. Sterft de vrouw het eerst , -zoó- wacht- 

» zij ginds den geliefden: doch “tréft het fterflot 

» den man, zoo volgt zij gewillig hem na. Daaf=* 

„om, Ô miri wordt hoogelijk het echtverbond” 
„ begeerd, omdat’ de man zijne gade bezit ín deze ;° 

en in de volgende wereld. Is niet de zoon het even= 
„ beeld des mans? Daarom achte de man. haar als° 
‘moeder, die de moeder’ zijhs zoons-is. Den var 
der verheugt het,’ gelijk de Hemel «de zaligen 

verblijdt, wanneer hij den zoon, uit zijne vrouwe 

geboren, âls in den fpiegel zijn afbeeldfel ziet. 
Al wordt de mensch door zieléfimart en ziekte 

gefolterd, hij verheugt zich over zijne gade, ges 

> lijk de. bron den verfmachtenden laaft. Wannéer 

‘het kind; dat op den grond’ heeft gefpeeld „ nw 
opftaat, en zich windt om de knieën dès waders, 

 Ô fpreek! waar iseen hooger geluk? En waarom 

dan verfmaadt gj den zoon, die u vol liefde „ 

‚ maar van ter zijde, aanfchouwt? ‘Zorgt-niët «de 
3 vogel zelfs voor zijne eieren, en wacht Zich „ 

s die niet te verbreken? En gj, die het: Regt. 
„ kent, gij verlaat uwen eigenen zoon? Geen 
5, zacht gewaad, geene teédere vrouw, geen koele, 

» ftroom bij zomerbrand ftreelt het gevoel zoo zeer , 

» ns de mollige. omhelzing van uw kind, Zie hier 
G 2 ne “den 

et 
» 

Ser des 
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sden - knaap: die opu, neêrziet! 6 Omhels hem! 

eene „zachtere „omhelzing kent de „wereld niet 

„Uit „u swerd. hij geteeld; hij is uw. .beeld, gelijk. 

y de klare bron uw, wezén: terugkaatst. gelijk tot 

„de vlam des Heiligdoms vuur van den. haard „wordt, 

„genomen, ‚dus is ook.deze ééne uw onverdeeld 

Gie zelf. >p oh. | 

»Enkelde treden mogen. hier topikomert, minder. 

op- onze, zeden toepasfelijk  gelik de. opoffering der 

weduwen na den dood harer manmnenen: het denk- 

beeld „der + Indianen. wegens.-de: eenzelvigheid van, 

vader, en zoon jdie: uit: de- deer. der zielsverhuizing 

ontleend. is: het „geheel, nogtans, uit ’s menfchen 

natuur geput ,- en met de-fijnfte {haren van men- 

fchelijk. gevoel verbonden; het. geheel {preekt tot 

het hart, van. alle echtgenooten, waders en moes 

ders, ‘hoezeer: de -fchoonheid wanden vorm door 

eene dubbelde, en vooral door de laatfte overg tgieting, 

moge vervlogen zijn, 

„Min, beftek verbiedt » mij, 0 nog „eenige proeven 

uit: den, Ramayan. te: geven. waartoe: ik anders de 

befchrijving. van: de herftelde gouden eeuw had be= 

ftemds ik wilde u flechts op de zachte, menfchelijke 

gevoelens doen letsen, welke deze aloude, gedichten 

bezielen.‚… Minder dichterlijke verdienften fchijnen de 

‘Pouranams, of, uitbreidingen en _bijvoegfelen van 

de heilige boeken te bezitven „ ‚die tot de Vedams 

in dezelfde betrekking ftaan „ als de Talmud der 

„Joden tot het Wipe Verbond. (7. „De  vroegfte 

SEE HTS 1.ss BOR Ed de- 

Ad 

0 wij plaatfen die kier in de otde, welke nrereN 
iced haat 
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gezet werken) “waätin’ » ook treffelijke leeringet er 

zedefpreuken’ vervat” zijn”, fchijnen met den bloei 

der Griekfche letterkunde omtrent gelijktijdig: te wee 

zen. Een’ derzelven',:"de -Bagavadams ís inhet 

Fransche vertaald ,: doch” fchijne tot de minst uitfte- 

Kende te behooren. In deze “boeken vindt men nw: 

de “Indifche “goden” en “fabelleer ín “hare volkomene 

witgewerkte''geftalte , “eener fabêlleer , volgens het 
getuigenis van” jonns-,v-die” beiden « kende, niet 

minder rik nóch bevallig dan die van Griekenland, 

Zie’ hier onder anderen hoe zij de Liefde verzine 

nelijken. ‘KAMADERA, een der eerfte hemelgeestens 
is “zoon der. aantrekking. ‘en begoocheling + zijne 

vrouw is de genegenheid ; zijn onaffcheidelijk vriend 

de Lente.” Hij: iseen fchoon- “jongeling, gezeten 

op een’ papegaai, “en houdt in de “eene hand een” 

boog van: fuikerriet ; met eene pees van wliegende 

bijen „en in de andere vijf pijlen met bloemen om= 

geven j.die ‘het bloed in vlam: zetten. In fchoonen 

manefchijn bezoekt hij- met zijne nimfen Agra; of 

de fchooner velden ‘van Maätra; daar zingen } danfen 

En fpelen-zij. ‘Eerst was hij een lischamelijk wezen; 

doch den ‘hoogen god MAHADEO of CHIVEN hebbende 

durven kwetfen, deed deze hem door een onuit= 

blusfchelijk “vuur tot asfche verteren. Toen ftortten 
f | ĳ „de 

” 

heur in zijne lleën aanwijst. rates: CREUZER (Symbolik 

und My. hologie der alt.n Vülker, Il, B. 2 Cap.) zouden 

‘zij zestien honderd jaren, MENOU's Wetbnek en de groote 

_ Heldendichten flechts twaalf honderd jaren vóór ’s Hei- 

lauds bei oud zijn. | 

G 3 
Te 
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de andere gbdenr op: “die asch‘ hemelfchen “balfems) 

en hij verrees» doch als een“ geestelijk wezen” See: 
dert, beftuurt. hij bij voorkeur de ziel. De Schrijver, 

waâruit deze betigten- ontleend: zijn sdenkt:"dat. de: 

tegenwoordige verbastering’ dezer, fchoone- ien 

aan de. Mufulmannen: te wijten ‘iss, 0 or shaïÂ 

„Ook de muzijkale sfabelleer der Iridjanent is dee. 

bevallig. Pe hoogfte god BRAHMA  zelfhieeft de: 

flervelingen de toonkunst. geleerd, door-vzijnien zoon: 

NAREDA » den god der: /praak „die het “fchoonfte: 

werktuig der oude ‘muzijk heeft uitgevòndene Wie: 

herkent hier niet ArorrLo met de Lier? Er zijn: 
wier «systerna’s van uìuzijk „ namelijk de freurige maat: 

„voor den winter „de vrolijke voor de’ lente, der 

kwijnende voor den zomer „de floute voor den herfst 

wanneer de. najaarsregens alles werfrischt ‘hebben 

en nieuwe planten ontluiken, Ook: hier is weder? 

de- overeenkomst met de PArygifche ; Lonifche „ Ly 

difche ew Dorifche maat der Grieken zeer «duidelijk » 

doch de Indianen gaan nog verder. Blk ‘systema: 

of modus heeft zijnen befchermgeest , waarvan elk aan) 

vijf nimfen gehuwd, en vader van ächt'geesten: ofs 

geniën is, De harmonie is de, vrucht van dit huwelijk, 

en de melodie van het daaruit gefprotetie kroost. (8) 
Het zou niet alleen van verwaandheid “getuigen „í 

maar ook uwe aandacht vermoeĳjen, G. H., wan- 

neer ik u in den doolhof der Indifche fabelleer 

wilde ern we > die, nog ging * dan de! 
| _ Griek 

(8) Sorvyns (d'Anvers) les Hindouse Pez Angles. 

des Voyages, T. XVI bl, be! 
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Griektehes shet gekte leven. van. defi ‘dandachtigen 

Beamin' ter” beoefening eischt, en van welken ikk 

zelf niet dan een zeer oppervlakkig denkbeeld bezits 

Dit eene dus flechts:-hoe hooger wij in de aloudheid. 

opklimmen, des te zuiverder fchijnt ‘het “geloof der 

Braminen zoowel als ‘des volks geweest te Zijn, 

Het latere “Indifche’ driegodendom „ BRAMA: of God 

den Scheppers viscrNou of God-de behouder „en. 

CHIVEN ‘of. God de werdelger , of liever vernieuwer, 
fchijnen in den oorfprong alleen voorftellingen der. 

ònderfcheidene eigenfchappen van één en“ hetzelfde 

goddelijke wezen ‘te-zijn , hetwelk door befchouwing 

vän zich zelve dé wereld zou hebben voortgebragt, 
en “Zich eerst als Schepper hebben geopenbaard one 

der den’näam van. BRAMA „ wiens. zinnebeeld de 

aarde ís, daarna onder die van CHIVEN„ def verdel 

ger. zinnebeeldig voorgefteld door het vuur; dan 

als-viscHNou , den behouder; wiens zinnebeeld het 
„water is „zijnde volgens de oudfte overleveringen en 

de nieuwfte ontdekkingen de fchoot , waâruit in onze 
fchepping alles op nieuws is te voorfchijn gekomeme 

Nog heden kennen zij dit eenige wezen; en verceren 
het onder den naam van BROMHÔ, doeh zonder eis - 
genlijken dienst; want de reeds genoemde drie go= 

den ende onnoemelijk vele. ondergoden hebben 

in de hulde der menfchen zijne plaats ingenomen, 

„ Bedrieg u niet,” zegt nogtans BRAHMA in een der 
Pouranams of heilige boeken, „en geloof niets 

‚‚ dat ik de fchepper der wereld zij, onaf hankelijk 

van de bewegende oorzaak, het groote oorfpron- 

id Argtedeid Wezen, den Schepper aller dingen. Gij 
„ G 4 ziet 
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ze ziet in mij flechts het werktuig van vzijnen grooten 
» wils een „gedeelte zijns Wezens, -doorr hem oter 
» bereiking zijner eeuwigedoeleinden afgezonderd, 
ss Hij is onfloffelijk „en vdus- boven allesbegrip: on- 
mzigtbaar, en-dus zonder. gedaante : maar «naar ’t 

py geen wij in, zijne werken zien’, kunnen wij tot 

Zijne Eeuwigheid, Almagt, Alwetendheid.en Al- 

„-omtegenwoordigheid befluiten,”” Eene opzettelijke 

wederlegging der ongodisten „in zamenfpraken-tuss 

fchen een van dezen en een? gêloovigen, waarin be= 

wijzen . voorkomen „ die zelfs Christenen zich -niet, ° 
behoeven te fchamen, eindigt aldus 25) Gods beftaan: 
» is bewezen | Hij is de Heer van alles, de Schep» 

„per, Behouder , Vernieler „de Eeuwige, de Wijze, 

„de Verlosfer!. Door ziĳne,genade zijn, deze bes 

» Wijzen van -zijn beftaan en gezag kier ter neder- 

» gefteld,”? Het ondfte gedenkftuk van „Judië „de. 

reeds bovengemelde Vedams, zijn, volgens het een-. 

parige. getuigenis van allen, die. deze godsdienstleer. 

onderzocht hebben , gegrond op: Gods Eenheid; die. 
zich echter. in de groote voorwerpen der natuur 

openbaart, zoo als het uitfpanfel, het vuur, de 

zon, de maan enz., aan welke men daarom ook, op 

de wijze der oude Perfen „ hulde toebragt. In den. 

Mahabharat. lezen, wij beurtelings. van Brama » 

Vischnoe en Chiven: „Gij zijt de Eeuwige „ Onge= 

‚_» fchapene, die door zich zelve beftaat, uit wien 

„ het Heelal is voortgekomen gi zijt, wat iss 

» wat was, en wezen zal l’ 

In den Bagavadam wordt gezegd: BRAMA vis 

flechts can fchepfel van. viscnNous deze is ook 
P | bos 

et 4 A 
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Boven CHIVEN verheven ; (namelijk volgeùs de leen 
„der Vischnoeistény “God is vrij „onaf hankelijk en 
valles 3 hij ‘bevat het Noodlot-in zich zelve, “Zonder 
veigenfchappen „ ruimte vof tijd -beftaande , is God 
alléén» onveranderlijk, “Er waren geene andere wee 

„zens:+hij befchouwde zich zelf in zijn. Wezen 3 uit 

dit gezigt werd de begeerte of de wil tot. fcheppen: 

geboren „en «de werking: derzelve “is het „Noodlot 

God is, in weêrwil «der „ligchamelijke - gedaante ; 

door hem “zeer dikwerf mngemonsens toch bover» 

het zinnelijke verheven. HL, je 

“Ook MENou’s wetboek erkent nog Gods Benheide 
SONNERAT deelt ons uit de latere“boeken der Bra 

minen de volgende. fpreuken „mede: „God „ onein= 

dig kleiner dan een ftofdeeltje , is-oneindig grooter: - 

dan het Heelal, Ziet gij de ftralen der’ maan in 
8 het: water 2 zij danfen „ door. de „beweging „der ‘ba= 

» ren3 doch de maan blijft onbewegelijk aan ’ het» 

ruim der - Hemelen. De. ftralén zijn” het . ge! 
s fchapene, de Maan is „de eeuwige Schepper.” 

Men ziet „hier het gevoelen der witffraling aller 

dingen -uit God, en terwgkeering tot hem , in »zoór 

verre zij zuiver-gebleven of. weder gereinigd zijn 

een gevoelen, ‘hetwelk zeer diepe, wortelen „niet 

flechts in de Indifche ; maar ook in de geheele-Oos=: 

terfche, ja latere Griekfche wijsbegeerte gefchoten: 
heeft, en reeds: in het wetboek van MENOU rêgeert.… 

In het heldendicht Mahabharat vinden. wij dezelfde” 

of eene gelijkfoortige leere Alles,” «wordt. daar’ 

_ gezegds „ hangt»van God af, gelijk. -de paarlen. van 

“de fnoer, Hij is het eeuwige zaad der Natuur, 
OT | G 5 „ Ges 
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Gelijk ééne zon de geheele wereld ‘beftraalt , dus? 

ss sbeftraalt: de. ;graote, Geest valle -ligchamen. … De 
_-fcheppende Geest woont in het binnenfte van ieder: 

» mensch „ en beweegt alles hetgeen wentelt op het 

spFâd des tijds.” Van hier , datde Godheid den, 

Indiaan alles , en de godsdienst de bezigheid is vam 

zijn, leven : van hier-de leer der wier tijdperken ‚die, 

al meer en meer verbasterden, waarin ligchaam en 

ziel. verzwakten „-en- waarvan ‘wij nw in de vierde 

of ĳzeren, eeuw:-zouden leven : van hier-de-teêr der, 
‚ zielsverhuizing , waardoor de:menfchelijke-geest , als: 

eên: treurige zwerver, in menigvuldige-geboorten 

op aarde verfchijnt „hetzij als. mensch of als „dier 
tot hij eindelijk , ontflagen van zijn’ last, van de drifs 

ten „ begeerten en dwaasheden dezer aarde „de rust 

die den Oosterling, vooral den Indiaan, zoo dier, 

baar «is, geniet in de vereeniging met het Wezen. 
der Godheid, die de ziel is der wereld. Ook deze, 

leer, door-geheel oostelijk Zzië verfpreid „ de-moer. 
der: van tallooze” vroegere en latere ftelfels, is zeer 

oud; en reeds is eene verkorting der Vedas te: 

vinden. … Men vindt in de aloude begrippen der, 

Indianen de zaden van het Pantheismts van SPINOZA? 

EY SCHELLING , «de, eeuwige Ldeên en zielenleer vam 

PLATO, de zielsverhuizing van PYTHAGORAS ; denì- 

wereldbrand der Stoïcynen „ en de emanatiën der latere: 

Platonisten. Eene menigte fporen eener oude overles. 

vering, die met-onze gewijde Schriften: overeene. 

komt „de val der Engelen „ de zondvloed „en zelfs 

indien men hieromtrent niet een weinig te veel de: 

overeenkomst geor: heeft; de gefchiedenis van, 

JOB; 
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— gors 'zijn in de heilige ‘boeken der-Indianèn te vin. 

den. De gelĳkvormigheid „die -fommigén” tusfchen 
KRISCHNA en onzen Zaligmaker hebben willen’ vine 

den ;fchijnt ons te ver gezocht ente flaauw. « 
Ten befluite van -deze ‘korte en gebrekkige fchets der 
oude Indifche-godenleer diene de. overzerting , naar 

het Engelsch van WILLIAM JONES; van’ eenen: “lof 

zängvaän den Geest van. oe uit ne Heins Bih | 

en taak ete ESTe tee a Dani antr verk vartdere she 

» Geest der. ‘geesten, die 4 dor ieder ftip der 

> rine en--des -eindeloozen tijds uitgebreid „ vers 

syheven. boven-*t bereik der-zwoegende gedachtes 

„den Oproer des baijerts in heerlijke orde Mankes 

_ geer de Hemel was, zijt Gij!” « | 

ers Eer. werelden ‘onder, of. werelden boven ons 

weeds eerde Aarde in den aether des’ uitfpanfels 

„zweefde, beftond Gij alleen, tot’ dat, door’ uwe 
sy-geheimzinnige liefde, dingen ’die niet waren, tot 
shet wezen ontfprongen , enelk op zijnen toon | 

”- dankbare klanken” verhieven.” ANV, 
le Alwetend. Geest! wiens: allesbefturende magt 
uit elken zin ‘heldere uïtvloeifels-fchitteren doets 
„Gij, die in den regenboog gloeit; in den waters 

5 ftroom-glinfterts inden bloemknop ons toelacht 

» en prijkt inde-bloem, de kroon der tentepriëelen :°* 

3 Die zucht in het-koeltje ; en kwinkeleert'in den 
ok dra va) iederen vogel,’ welke de bloëmrijke 

s-lente begroet, of zijne min'in zoó menige fimel- 

tende toonen ‘vermeldt „ terwijl de naïjver de {teur 
» zijns “mededingers bezielt, zoodat ‘rotfen en bos= 

» fchen-weêrgalmen,”® 

URS 3 Die « 
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sf Die in rijken geur uithet fandelboschje ademt — 
of waar, het, kostbare muskusdier ‘fpeelziek in: ’t 

„ rond. zweeft ; die “zoete. fappen in „den vruchttros 

» ftooft, en met heilzame warmte den sfmakelijken | 

zp ‘kruidnagel doordringt. > Uw valomtegenwoordige 

invloed vervult «de „liefelijke ocvers en de groes 

Di nende- heuvels: án-de lucht , in: vloeden „ in: holens 

sen bosfchen en vlakten , bezielt úw „Wil het-al 
» heerscht uwe oppermagtige Geest.” „Jr voegt 

s, Gij blaauw kristallijnen gewelf, ven vuren def 

elementen „ die «in -de- hemelfche wloeiftof flikkert 

en ademt: gij „golvende wereldzêe:,. wier: flinges 
rende armen dezen zwevenden’ bol met kronkes 
lende ringen omvlechten: gij bergen wier hooge 4 

vermetele toppen de kruin tot den hemel vere 

heffen, en de kleur des fmaragds met: den gloed 

der faffieren vermengen: effene weiden en vlakten „ 

die, gloeit met verfchillende tinten van „bedauwde 

bladen. en prachtige. bloefems: vanhier} verdwijnt 

vit mijn gezigt! “gi bedriegelijke féhilderingén & 

nietige fchiünbeeldent _ Mijne--vèrzwolgene. ziel 

kent flechts: Zé &énig, Wezen „eeneoverrijke bron 

aller gewaarwordingen, “waaruit: ieder voorwerp „ 

ieder aagenblik vloeit, waaruit zonnen hare kracht, 

„ontleenen , planeten-haren loop verftaan 5 maarvike 

zie, noch zonnen, noch verdwijnende „werelden 

smeer „ik befpeur „ ik. aanbid: God, God alleen dt’? 

‚De wijsbegeerte der. Indiërs bepaalde zich echter. 

niet tot de befchouwing van het-Opperwezen » hij 
is ook rijk aan „zedelijke voorfchriften. die niet, 

gelijk bij de Grieken, uit ftaatkundige, maar uit- 
godss 

DER 

su 
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godsdienftige beginfelen vloeïjen (9) Het korht mij 
pogtans voor, datsde- meesten derzelver: van lateren 

oorfprong’ zijn, dan-de eerfte, en in de recds ges 

poemde Pouranaimms moeten gezocht. wòrden „ evens 

gelijk bijde Grieken , za hunne-fubel- en heldens 

dichten, «de poëzij; ook. tot: zedefpreuken gebezigd 

werd. -Vergunt mij u. weder eenige dier: fprcuken 4 

uit onderfcheidene fchrijvers over Jndië opgezameld, 

mede te-deelen; men ziet daarin „dezelfde krächs 
tige, kernachtige fpreektrant ‚-die bij alle Oosters 

lingen, naar het. fchijnt ; tot kleed. der ze ekunde 

dient en tevens „„volgens den geest van hun land 

en “hunnen, godsdienst „ vooral ‚de, aanprijzing der 
enthouding-‘van “het kwade, boven-die van werke 

zaamheid ten goede. 

sop Alles wetenfchappen « zijn. ijdelheid - voor. hem, 

sj die--Gód- niet: -aanbidden, Wacht u voor den 

| i omgang met eén’ geleerden booswicht, vd heeft 

de flang-eené robijn. op, ’t ‘hoofd „is zi daarom 

smiet minder fchadelijk, - De brave man zij néderig 

sin. vóorfpoed, ‘en vast als- eene rots in tegens 
#5 fpoed. «Men moet zich, als eene -fchildpad , ge« 

geheel in zijn inwendig wezen terug. trekken „en 

„alle: vrucht van » éigerie werken “(alle uiterlijke 

„ voordeelen der. deugd - kunnen verzaken. Het 

sdoel der -goede werken moet zijn, de eer van 

; j » God 

“6 Men heeft zes wijsgeerige ftelfels in Jraië van 
welke, “volgens JONES, de twee A'yafa's met de Peripa« 

Zerifche” en Jonifche, de Mimansa's met de “latonifche, 

en de Sandrya’s met de Fythagorifche en Stoifche fchool 
der Grieken overeenkomen, 
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pr med te bevordéren ; fierd om tijdelijke Wiltec 
ste bejagen. » Goede: werken” zonder godsvrucht 
gar naar de-boomen der woestijn wier-vrúche 
„'ten verloren’ zijn. Men kan ‘in de wereld leven 

sy als. niet daarin levende. Gelijk der Aarde Aers 
4; draagt, “die haar met voeten treden, en met de 

» ploegfchaar - haar den boezem verfcheuren , dus 
s moeten ‘ook wij ‘kwaad met goed vergelden. — 

3; Bewijst men u} in- den dag des tegenfpoeds’, eene 
5 weldaad? Al wâre- zij klein alseen mo$taard- 
5 zaad, befchouw haar groot als een palmboom. — 

» De vermaken der zinnen zijn de wormen der toe2 

3y komende fmarten. — Het vermaak der deugd is 

5 in den aanvang als gif, op het einde: als water 
„des levens. Wet vermaak der-driften: ís in den 

beginne zoet als water des levens, en wordt 

» eindelijk vergif, Het vermaak der luiheid verdooft 
» de ziel in den. beginne, en op het einde. —: De 

ss mensch, die-zich tot de pligten van zijnen fland 

» bepaalt, is loffelijker, zelfs wanneer hij feilen 
begaat, dan hij die zijnen ‘fland te buiten” gaat 
ss zelfs al doet hij wel. — Er is geene daad zonder 

sy gebrek, gelijk er geen vuur zonder rook is. 

sb Al. waart gĳĳ de grootfte zondaar, zoo kunt gij 

‘nog den afgrond der zonde in de boot der wijs+- 
sy heid overzetten. —_: Die leeft ‘om zijn ligchaam 

ste mesten, bezit geene liefde des naasten. — 

„ Het is gruwelijk, zijne gramfchap uit te ftorten 
» op zijn’ meerderen ; maar veel erger is het, zijnen 
„toorn. bot te- vieren tegen een’ minderen, — Het 

») kwaad dat wij anderen doen „-zal ons verzellem, 
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, gelijk de fchaduw het ligchaam verzelt. se ‘Het gez 

ye luid der fpeeltuigen klinkt Zem welgevallig inde 

„sooren; die nooit ‘het eerfte ‘ftamelen zijner kins 

ss deren hoorde, —- Het ligchaam wordt verfterkt 

‚5 doorde zepen, de ziel moet ‘het worden door 

 vriendfchap. „Die nederig ‘is, en zacht en bee 

5 fcheiden “van woorden, heeft ‘geen 'fieraad van. 

» nooden 5 zijn gedrag verfiert hem genoeg.” 
Eerst na.de eeuwen van fubelkunde, Godgeleerd= 

beid en zedekunde verrees de fchoone eeuw der 

Indiaanfche detterkunde. Dezelve was, volgens de 

zoo belangrijke latere onderzoekingen der grieten} 

gelijktijdig met de gouden eeuw der Romeinen 

namelijk die van “CESAR et CICERO. VIKROMAN- 

DITYA, een koning te Ugein eene thans vervallen 

Indifche {tad in Maya, maakte zich meester” van 
de kroon, gelijk “zijn ‘tijdgenoot CcrsAR, ‘en fnêu- 

welde: zes en vijftig jaren voor cumisTus geboorte. 

in eenen veldflag vaan: de rivier Nerbudda , tegen 

de- vorsten. van Dekan, die zijne heerfchappij niet 

wilden ‘erkennen. Doch zijne regering is voor zoo 

mêrkwaardig gehouden ; dat men dezelve tot begin 

eener tot in de tiende ‘eeuw gebruikelijke jaartelling 

heeft -gefteld „ gewis voornamelijk door zijne befcher- 
ming , vaan” letteren en kunften verleend. In zijnen 
tijd leefden negen voorname dichters, en werd on 

der andere. het Zooneelfpel volmaakt. « Het is. merk» 

waardig, dat, even. als bij de Grieken, het Jierdicht 
in Jadië voornamelijk tusfchen de eeuw der helden» 

dichten ‘en ‘die ‘der: tooneel-” en ‘taalkunde. bloeide: 

Hun eerfte of voornaamfte “lierdichter moet. jaja» 

MS VE» 
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VEDA ' geweest“ zijn 5” die de jeugd. vän den god 

KRISCHNA ondér de herderinnen in eene rêeks van 
liederen bezongen heeft, en door zijn onderwerp, 

bevallige + natuurfchilderingen , ook den naam van 

herdersdichter zou verdienen, — WirLIAM « JONES 
heeft. dit werk in het Engelsch vertaald, De-too- 

neelpoëzij, die naar den inhoud gefchikt is , zoodat 

men in verhevene plaatfen de dichtmaat, in bloot 

xatuurlijke het proza gebruikt (men weet, dat de 

oude Engelfche poëzij zich dezelfde vrijheid vergund) 

heeft het meest te danken aan käripas, den Indi- 

fchen SHAKESPEAR. Zijhe Sakontala, of de beflis= 
fende ring , door zones vertaald , is mede in onze 
taal. overgebragt: ik zal daarvan niets meer zeggen, 

daar dit. onderwerp alleen eene opzettelijke  behane 

deling. waardig zou wezen. — Deze: voortreffelijke 

dichter bezong ook in eerie foort van leerdicht de 

„jaargetijden; hij herzag, op last van VIKRAMAN= 

DITYA, de béide groote heldendichten , aan VALMIKI 

en vYasa-toegefchreven , en bragt dezelve i in hunnen 

tegenwoordigen vorm. Behalve. deze dichtfoorten’s 

bezitten ;de Indiërs, hog de. Zf/upifche fabel. De 
Hlitopadesa is het oorfpronkelijke der beroemde fa= 

belen: van pirat of BinPar die eerst in het Pers 

zisch, vervolgens in het Arabisch en eenige Euro- 

pifche talen zijn overgebragt. « De dieren komen 

daarin , volgens de Indifche begrippen der zielsver- 

huizing , voor als redelijke wezens, Eindelijk blonk 

deze fchitterende eeuw nog door een zakelijk Woor= 

denboek in Werzen der toen nog in gebruik: zijnde 

Sanskritfche vaal , in onzen tijd door den Italiaanfchen 
zen= 
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zendeling PAULLING DE ST. BARTOLOMEO vertaald, 

Het fchijnt,-dat deze taal als toen haar toppunt 

van ‘luister bereikte, en het zal ulieden; G. Hos 

hoop ik, niet onaangenaam--zijn, bij dezelve een 

oogenblik te, vertoeven, eene taal, wier lot gelijk 

ftond met de Latijnfche, met welke zij gelijktijdig 

bloeide, Hier echter zal ik- vooral uwe infchikke- 

lijkheid behoeven , daar ik, in Oosterfche taalkunde 

geheel onbedreven, van deze weinig bekende taal 

misfchien. fpreek als een blinde van de kleuren , 

en alleen, op berigten- van deskundigen moet af= 

gaan, vooral van den geleerden SCHLEGEL en van 

HEEREN. 

De Sanscritfche taal heeft in zeer. vele woorden 

eene. treffende ‘overeenkomst niet alleen ‘met de 

_ Griekfche en Latijnfche, maar ook met de Hoog- 

en Nederduitfche , en andere westerfche talen , en, 

hetgeen zeer merkwaardig is, veeltijds inde woor- 

dens die in deze onderfcheidene talen dezelfde zijn, 

De overeenkomst heeft ook niet in kunst =— of over- 
dragtelijke, woorden plaats, die ligtelijk. door gemeen- 
fchap der volken zouden kunnen ontftaan , maar meer 

in de grondwoorden van ééne lettergreep, in de 

telwoorden zelfs: en niemand zal beweren, dat 
Griekenland , Rome of Duitschland op de taat van 

het aloude , vroeger befchaafde Zndostan dien in= 
vloed heeft uitgeoefend» of dat eene taal, die den 

ftempel der:aloudheid aan het voorhoofd draagt, 

die zestien klinkers „achten. dertig medeklinkers 

en tien vervoegingen heeft, bij het Duitsch of 

Ï. H La- ë 
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Latijn, of -zelfs “Grieksch heeft behoeven” te lee- 
nen (io). Er blijft ons ‘dus niets over, dan: hét 

denkbeèld ;-dan ‘het “Sanscritfche, hetwelk volgens 

deskundigen nog-riĳjker"is dan het Grieksch , eene 
der oudfte dochters zij vande vroegfte fprake des 
menschdoms, en de oudere zuster van alle die ta- 

den welke’ wij, hetzij door fchoonheid of ‘belang 

voor de letterkunde, vof. naduwe betrekking op de- 
zelve, het -méeste waardéren. Ook is de‘ overgang 
door Pérzië natuurlijk „ van’ waar de Indifche wor- 

telwoorden’ aan den eenen’ kant door de Grieken en 
Roömeineh', en aan “den anderen” door de Scythen ef 

Duitfchers naar Europa kunnen zijn overgebragt. 

Zij zelve, die oudère zuster, is thats” geftorven , 

of Teeft nog flechts, gelijk de taal der Romcinerr, 

in de gefchriften die haar verheerlijken s in den mond 

der geleerden of in ‘dé overblijffelen „ waarmede de 

_tongvallen “der onderfcheidene Indifche völken zich 

hebben verrijkt. Het Prakrit , vooral’, de” taal der 
vrouwen in de tooneelfpelen , fldat ‘tot het Sariscrit 

in de verhouding van het-Traliaansch tot’ het Latijn, 

Bij uitftek gefchikt voor wijsbegeerte “en dichtkunst , 
ze IE (de 

(10) De Sanseritfche taal. moet de rijke der wereld 

zijn. Door uitlating van enkelde letters kan men woor- 
den, zelfs van honderd twee en vijftig lêtters , bijeen 

brengen, ScureeeL heeft de * overeenkomst onder ande= 

ren, met het Nederduitsch’, zeer duidelijk aangetoond’, 

b.v. wittoron, uiten; samo, naam 3 swedoh:, Zweet 5 gaus 

koe; dontar ‚tanden; torstos dorst3 vedo vetsis vertin 
ik, gij, hij weet, enz. Á 
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(de. Indianen „noemen, „haar. thans; nog. de taal der 

Goden) belet het, Despotismus waaronder, Indië 

altijd, gebukt. ging; hare, ontwikkeling voor de wel- 
fprekendheid.. Ook „deze: taal, zoo, als alle die van 
het Oosten, bemint in de dichtkunst meer reusach- 

tige , dan naauwkeurige,, meer treffende „ dan „pas= 

fende, beelden, en. is 200, geheel. poëzij. dat men 

zelfs im eene {chenking van land, ons door WILKINS 

medegedeeld, „den volgenden lof van „den monarch 
leest, -die „deze. gift verleende: „Wanneer zijn ontel 

» baar heir optrok, waren de hemelen zóó vervuld 

sr met het ftof hunner voeten „dat de vogelen des 

s hemels daarop konden rusten; zijne clefanten. ftap- 

5 teid: als wandelende „bergen ,; en, de. aarde door 

„hun gewigt overladen „ werd tot {tof vergruisd. ig 

| En iets verder: ;, rijkdommen en menfehenlevens 

3 zijn voepwigsande als deed op. het lotus- 

blad.” et ROR er, 
Na de eeuw vän VIRROMANDITYA fchiint de. In- 

difche letterkunde eenen. ftilftand, of zelfs terug geang 

te hebben geleden; althans men vindt in dezelve, 

volgens ‘deskundigen; niets meer van bijzonder be- 

lang, dan de latere Pouranams, of uitleggingen der 

heilige. boeken: Duizend jaren na ’sHeiländs gea 

boorte „deed ‚de woeste inval „der, eerfte Mohams 

miedanen , en vierhonderd jaren later die der Tare 

taren.. van  TIMUR onnoemelijk veel. fchade - aan 

de kunst en geleerdheid der Indianen, die van nu 
af onderdrukt, verguisd, meermalen vervolgd, hunne 

wetenfchappen in den hoofdzetel hunner wijsheid, 
È H 3 Bte 
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Benares, het Indifche Athene, zorgvuldig verborgen 

voor de oogen van barbaarfche veroveraars, en te- 

vreden met bewaring dier oude fchatten, tot onzen 

tijd lust noch moed overhielden, om nieuwe daarbij 
te fcheppen. 

_ Wanneer wij nu, na al het gezegde, na een’ 

oogopflag- op dezen onnoemelijken rijkdom van bee 

fchaving , dichtvermogen en wijsgeerige ftelfels , die 

zich van MOZES tijd tot op dien van AUGUSTUS 

uitftrekken , terugzien ‘op den toeftand onzer voor- 

vaderen tot den tijd, waarop Zndië reeds het top- 

punt van zijnen luister gezien had, welk een ver- 

fchil! Wel mag men dan met den Egyptifchen 

Priester tot soLoN bij rraTo zeggen: „de heden- 
, daagfche Europeanen zijn flechts kinderen ; zij 

„ hebben geene faam der aloudheid, geene oude 

… letterkunde, geene vergrijsde kundigheden.” Im- 
mers, om nu niet eens te fpreken van den tijd der 

Vedams, van MENou, of der heldendichten: wat 
waren de Duitfche ftammen , onze voorouders, toen 

_ KALIDAS, aan het hof eens kunstlievenden konings, 

zijne meesterftukken fchreef? zwervende ftammen , 

die oud bier dronken uit de fchedels hunner vijan- 

den, en geenen hemel kenden, dan voor bloeddor- 

ftige krijgslieden. En wanneer dan nu de nakome= 

lingen dier Barbaren , hoezeer door het Christendom 
verlicht, verzacht, befchaafd, nog als dwangzieke , 

wreede veroveraars uit gevloekten gouddorst niet al- 

leen het land dier aloude , vreedzame natie beftoken , 

hare kinderen ter bevrediging hunner hebzucht bij 

dui- 
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duizenden „ bij millioenen door zwaard en voôral door 

honger doen fneven, wie ftaat dan hooger inde 
fchaal- der menschheid: de: uit Niet opgekomene 

Britfche gelukzoeker „ of de ongelukkige aloude inboor- 

ling, die flechts in herinneringen uit betere tijden 

nog troost vindt, om te leven? de beul, ten fpijt 

zijne kennis aan den besten godsdienst, of ‘het 

flagtoffer , geduldig en weêrloos , hoezeer door eenen 

nacht van bijgeloof verblind? Want dat menfche-. 
lijkheid omtrent ftamgenooten, zachtaardigheid, ge= 

duld, lijdzaamheid, geenszins het gevolg der liefde 

tot het leven, maar gepaard met Stoicynf/che verach= 

ting des doods, eigenfchappen des inboorlings van 

Indostan- zijn, leert ons het eenftemmig getuigenis 

aller: reizigers. „Hunne verdraagzaamheid omtrent 

andere. godsdienstbelijders is onbepaald; zij gelooven 

vastelijk , dat in alle godsdienften heil en geluk te vin- 

den is, en dat alle gebeden, die tot den Vader des 

.Heelals met een zuiver. hart worden opgezonden 

Hem aangenaam zijn, terwijl nogtans elk in dien 

godsdienst moet blijven , waarin de Voorzienigheid 

hem door de geboorte geplaatst heeft. “Ook willen 
zij volftrekt geene bekeerlingen in hunnen gods- 

dienst aannemen. Welk een afftekend contrast bij 

de dweepzieke vervolgzucht en godsdiensthaat der 

Mohammedanen, en ‘hoe befchamen zij die Christe- 
nen zelfs, welke den. godsdienst der liefde door 

vuur en zwaard, of bedreiging van eeuwige ftraf 
zoeken uit te breiden! Zachtmoedigheid en welda- 

digheid, zelfs omtrent dieren, herbergzaamheid , en 
H 3 het 
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het oprigten van tustplaatfen voor vermoeide -reizie 
gers wordt uitdrukkelijk “doóor- hunnen gödsdienst 

voorgefchreven. Aan’ hûnnen msed zou men mis- 
fchien kunten twijfelen’, ‘zoo niet de onwraakbaarfte 

getuigenisfen die’ flaafden: zoo fiet reeds ALEXANe 

DER in’ het toen nog in vollen luister bloeijende 

Indië, bij den eerften flag tegen porus meêr weêr- 

fland gevonden. had, dan in de drie tegen- DARIUS, 

Zoo deze veroveraar niet bij een Indisch volk, de 

Malliërs , ‘door hardnekkige tegenweer in ‘het grootfte: 

levensgevaar was geweest. En hebben” fiet. tot-op 

onzen tjd de Maratten , een geheel ridisch ‘volk, 
dé reûzenmagt der Engelfchen weêrftand geboden 

terwijl “alle Mohamedaanfche worsteh daärorder bea 
Zweken’ zijn? Hebben” iet de ‘dappere “Índifche 
Bergvorsten in ‘het noorden ‘des fchiereilands; de 

wieg “én ‘bakermat, volgens HEEREN, der Hindoes ; 

Hebben ‘hiet de Siks,’ ten fpijt van! geweld en’ list: 
minne ‘ónaf harkelijkheid tot op dezën dag bewaard? 

Verdedigen niet de Britten zich’ meést met” Indifche 

foldaten , “gelijk «de Romeinen’ Ttälianen” gebruikten, 
din. Fralië te onder te brengen? 
“Een enkel voorbeeld van’ kunne vertwijfelde En 

perhêid , “wanneer zij “eenmaal” opgewonden zijn 

üoge: hier volftaan. Eén klein Indisch’ vorst hield 
_tdgen de troepen van den vreesfelijken AURUNG-=ZÉRB 
fiet zeven! ofvacht duizend man det’ geheelen: ftrijd 
uits bijna allen fneuvelden aan zijne zijde: hij baant 
zich ‘eef” weg, komt: mêt vijf honderd man aan 

gijne bergvesting 5 zijne vrouw verneemt, dat hij 

ii, ge: 
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geflagen. terugkomt, „en „doet de poort voor hem 

fluiten, „ Ware. hij gefneuveld , dan. had zij naar 

%s lands wijs. zich dadelijk verbrand „maar ‚nu, voor 

een? vijand te vlugten ! De zoon van den grooten 

RANA moest flechts kunnen overwinnen, of ftere 

… ven! — «Een Indifche ftam , wien ‚men veiligheid 

‘beloofde, niets hun land aan een’ vijand van een’ 

minderen fram overlatende, werpt zijne goederen 

in de vlam: de grijsaards doorboren zich met dol- 

ken: vrouwen en ‘kinderen aten zich „gewillig flag- 

ten door hunne mannen en vaders. ‚Deze vallen nu 

uit, en zoeken den. dood te midden der „Europifche 

bajonetten. “Slechts twee der belegerden ontfnappen 4 

maar ‘om inde tent van den vorst „hunnen vijand, 
te fluipen „ hem. te doorboren „ en juictend over 
hunne heldendaad en wrake te fterven. „Wie denkt 

hier aan geene Spartaanfche vrouwen „aan de «hel» 
den van Saguntum, en aan scrvora? ‚Nog een 
bewijs van heldenmoed en broederliefde tevens vindt 

men in de gefchiedenis der Maratten.. Een jong 

meisje ‘had dienst genomen, langen tijd had zij haar 

geflacht „verborgen > gehouden, tot een foldaat. haar 

bij het baden ontdekte. Zij bleef nog eenige maane 
den in-dienst, en had zoodanig de algemeene ach- 
ting gewonnen „dat niemand zelfs de ruwfte fol- 

daten, eenige gemeenzaamheid waagde, die’ haren 
goeden naam had kunnen befinetten,- Eindelijk laat 

zij zich overhalen „de drangrede tot haren: zonder- 

lingen ftap te ontdekken. Haar eenige broeder zat 

em fehulden in de gevangenis; en om ‘hem vrij-te 
; H 4 | | koo= 
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koopen, had zij den moeijelijken krijgsdienst en, 

hare vermomming gekozen. Het opperhoofd der 

Maratten, SCINDIA ; was edelmoedig genoeg, haar 
met een aanzienlijk gefchenk, en eenen brief van 
aanbeyeling ter plaatfe „waar haar broeder gevangen 

zat, te ontflaan. — Waar is het volk, dat zoo ftands 
vastig , bijna veertig eeuwen lang , aan voorouderlijke 

gewoonten en zeden heeft vastgehouden, en wet 
van heerfchers over het ligchaam veranderd is, maar 

nimmer de ziel voor uitheemfche denkwijze heeft 
gebogen? Zend vrij uwe dweepzieke benden, gij 
grimmige MAHMOUD van Gazna ; ftapel vrij piramiden _ 

van menfchenhoofden op, gij beul der menschheid, 

moordzieke Timur! Zoek vrij het zaad des Jslams 

in de bloedige voren te ftrooijen, door uwe tra- 

wanten door geheel Zndostan heengetrokken , bloe- 
dige AURUNG-ZEB3 de Indiër is boven uw. bereik; 

want. hij veracht den dood; zijn befchouwende 

“blik vestigt zich op de eeuwigheid, en zou hij u 

‘vreezen „wanneer: hij ín de wetten van zijnen 
MENOU leest: „een gebouw, hetwelk flechts been- 

deren tot zijne balken en fparren, zenuwen en 

3 peezen tot zijne koorden, fpieren en bloed tot 

» Zijn cement , de huid tot zijne buitenfte wand 

„ heeft; een gebouw, waar ouderdom en zorg in 

» fpoken', de zetel van ziekte , bezocht met pijneir, 
e, in het duister werfcholen , en niet gefticht om 
» lang: te flaan, zulk een gebouw wordt door zijn’ 
„ bewoner, de ziel, altijd met vreugde verlaten,”* 
Je, boven het zinnelijke, boven deze nietige wereld , 

| B oe Ge 
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fimacht * hij “naar: innige veréeniging- met, naar ver- 
zwelging èn het wezen der Godheid: hij kan het” 

ligchaam , door hem als eene fchelp befchouwd, 

welke de geest moet verbreken, eer hij zijne wic- 

ken kan uitfpreiden , dat ligchaam, door hem niet 

vet gemest, maar met een weinig rijst, met eénige 

vruchten, die zijn land hem in’ overvloed biedt, 

fpaarzaam gevoed, gereedelijk verlaten, om in een’ 

der tallooze hemelen, die zijne Goden hem bieden „ 

nimmer gekende genoegens te {maken, 

Zijne Goden? wat zie ik? verdwijnt op dezen 

naam het geheele zoo lagchende tafereel, hetwelk 

ik poogde te fchetfen? brengt mij dit woord de 

reeks van gruwelen , van onreinheden, van onmen- 

fchelijkheden, van werkingen des treurigften bijge» 

loofs voor den geest, waaraan Zndië, helaas ! nog 

ten prooi is? Ja! bij het denkbeeld aan Zudië's 

„tegenwoordigen godsdienst taant de liefelijke glans 

zijner deugden, verdwijnen de bloemwaranden zijner 

poëzij, de heilzame lusthoven zijner wijsbegeerte, 

en verrijst een geheel ander Zndië, getieel andere 

menfchen en voorfchriften voor ons oog, dan die 

wij tot hiertoe befchouwden, Wij zien flechts bek» 

keneelen , die de wegen naar de tempelen bedek- 

ken, en zelfskwellingen van het afzigtigfte bijger 

loof. Dan, ik gevoel te zeer, dat ik van uwe 

toegevendheid, Geachte Hoorders! reeds te veel 

heb gevergd: het veld, dat zich hier voor ons 

opdoet, hoewel minder bevallig, is te ruim en te 

vruchtbaar aan opmerkingen voor de gefchiedenis 

H 5 der - 
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der menschheid , om ‚u daarmede , hetzij nog te 

vermoeijen , hetzij eene. zoo belangrijke ftof in een 

paar woorden te verminken, Bij eene andere gele- 
genheid dus, wanneer ik hopen mag, dat deze u 

den, tijd niet geheel onnut, niet geheel onverma- 

kelijk heeft doen flijten, hoop ik vu de keerzijde 
van het hier afgebeelde te toonen. 
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Prof. EA: HAMAKER: 

D. gefchiedenis van de kindschheid der natien 

fchijnt in den eerften opflag zoo belangwekkend 

niet als de gewigtige lotwisfelingen der befchaafde 

volken op het groot tooneel der wereld. Er heerscht 

bij ons eene naauwere betrekking tot dezen dan 

tot genen, eene meerdere gelijkheid van ‘toeftand, 

eene juistere overeenftemming -der denkbeelden. 

Geen wonder; dat wij ons beftaan meer onmidde- 

lijk vergelijken met het hunne; en wanen dat uit 

die vergelijking een uitgebreider nut, eene meer leêr- 

zame toepasfing voor ons zal worden afgeleid „ dan 

uitde nafporing van de zeden, het karakter en-de 

lotgevallen van woeste jagers-en omzwervende her- 

derftammen. Hoe verder bovendien de voorwerpen 

in-‘het verfchiet terugwijken , hoe minder wij in 

ftaat zijn derzelver wezenlijke’ grootheid „dadelijk te 
onderkennen, en hier wel hetvallerminfte, waar de 
rij van eeuwen, die de wording der maatfchappijen 

wan den hoogften- trap harer vorming ‘verwijdert’, 
Rek in 
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in ons oog nog verdubbeld “vordt door de onites 

telijke ruimte , die barbaarschheid en befchaving 
vaneen „{cheidt. » „Dan het gros des, menssl ms 

moge met meerder welgevallen. verwijlen bij alles, 

dat met hetzelve in onloochenbaar verband ftaat 3 

het moge het meer afgêlegene met koele onvere 

fchilligheid voorbijziën, voor den wijsgeerigen on- 
derzoeker “heeft de heldeftijd ; diem homerús fchil- 

dert, geene mindere waardij, dan de gouden eeuw 

van PLATO ECN DEMOSTHENES. Het is hem niet 

genoeg te weten, tot welk eene hoogte de volken 
zich zelf hebben opgevoerd hij moet ontdekken , 

langs welke trappen ‘zij van, lieverlede die hoogte 

‘berêiken:: het is hem: niet ‚genoeg het menschdom in 

‘zijne mannelijke vastheid te aanfchouwen 3 hij moet 

zien: hoe hêt-eens- in kinderlijke: eenvoudigheid 
dartelde- ‘en ofpeelde-; en naderhand vals jongeling 

Zijne ontluikende krachten beproefde, ‚Hoe “veel be= 

kootlijks en aantrekkelijks. heeft „daarenboyens-dat 

kinderlijke „ -datsréenvoudige „ dát natuurlijke-s> ík 

wil niet zeggen, : voor den eigenlijken wijsgeer 

alleen 3 -maar „voorvelk „die in de,kennis van, den 

mensch” belang felt; ‘voor elk 4 die: befefts dat: hij 

Vvooralin’ die. vroege: tijden. deszelfs, echte oorfprons 

kelijkheid kan - ontdekken. ; Toen//hadden-hog-geen 

faatkundig belang „geen « maatfchappelijk- verband, 

geene weêtten der. zamenleving-den: mensch geleerd 4 

zijde gedachten te» verbergehg zijne „driften ste:be- 

teugelen „ ende stegenftrijdigfte aandoeningen en 

ftormen des gemoeds onder eene fchijabare vonver- 
fchilligheid ‘te vermommen. Toen ‘was het gelaat 

| nog 
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nog de fpiegel der ziel, toen fprak. en handelde 

“nog elk „ zooals hij dacht en gevoelde } en zoo al 

‘hier ‘en daar zich meerder woestheid. openbaarde, 

en de misdaad. zich meer openlijk en in eene meer 

afzigtelijke “gedaante vertoonde; die feilen werden 
ruimfchoots- vergoed , door de beminnelijke. opregt- 

heid en ‘ongekunftelde edelmoedigheid wan die kin- 

deren der natuur. … Het {preekt van zelf „ dat: het 

gezegde geen “betrekking heeft op den. hoogften 
trap der onbefchaafdheid , toen er nog geene maat- 

fcliappij beftond, maar alleen op’ de eerfte, eigen- 

lijk gezegde - vorming’ der natiën: «op den toeftand 
der Galliërs «en- Britten „° bév.--toen CESAR en 

AGRICOLA hen ‘aam Romes: heerfchappij ouderwier- 

pen „of “dien der Germanen „toen zij dat, zelfde 

Rome voor hunnen magtigen «aanval deden bezwij- 

ken. Jammer voorzeker } dat ontzettende -ftaats. 
omwentelingen „““gedurige volksverhuizingen 4de 

zorgelooze nalatigheid der. nakomelingfchap:, ende 

jaloerfche en’ bekrompene fraatkunde van: vreemde - 

geweldenaars „ons zoo menigwerf beroofd hebben 

van de eenige -gedenkftukken „> gefchikt -om--het 
welgelijkend beeld dier ceuwen- voor ‘de- volgende 
geflachten “te bewaren. « Ik bedoelde: zangen der 
dichters „ waarin” zij de daden hunner voorouderen 

of tijdgenooten „vereeuwigden-; hunne’ krijgers: ten 

ftrijde aanmoedigden, of. den dof hunner góden: Vere 

hieven. In ‘het bijzonder :trof- deze „noodlottige 

verwoesting de voortbrengfelen der Barden,, „de 

heldendichters - wan «den. Duitfchen en — Celtifchen 

volkftam. -Te vergeefs had” de oorlogsdeugd en 
Ei / Î dap= 
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dapperheid der oude Germaanfche en Britfche krijgs= 
helden eeuwen lang vwoortgeleefd in den. mond der 
zangers; de omwentelingen , in ‘Duitschland. onder 

KAREL DEN GROOTEN voorgevallen , deden haar al- 

lengskens in vergetelheid wegzinken: en het dood- 

vonnis, door koning EDUARD ‘DEN EERSTEN Over 

alle de Wallifche barden uitgefproken „ verdelgde 

met éénen flag de eerwaardige overblijffelen der 

Britfche aloudheid , weleer door. eene reeks van 

geflachten herhaald. en bewonderd, … Maar „al 

«het geweld der domheid ‘en der dwingelandij was 
niet in ftaat de kroon der onfterfelijkheid aan den 

heerlijken zanger „te ontrukken „die eens aan 

de laatfte afkomelingen van den Celtifchen volks- 
ftaim de zeden , de deugden en den edelen. zin 

hunner vaderen “vermelden. zou. - „Het is waar”, 

OSSIAN's uitmuntend dichtvermogen bleef in een 

vergeten „ onaanzienlijk hoekje van Schotland, vijfe 
“tien honderd jaren” lang , onbekend aan de wereld; 

het werd: door niemand vereerd, door: niemand toe= 

gejuicht , dan ‘alleen door. zijne ftamgenooten „de 

erfgenamen van den Celtifchen- geest, en Celtifchent 

“moed. — Doch, osstan «was te groot „om langer 

werborgen te blijven. In de laatfte helft der vorige 

eeuw redde -‘MACPHERSON’s onvermoeide vlijt en 

ver zijne werken van den ondergang: ende ver 

tâling , door hem bezorgd, vermeesterde weldra de 

aandachtven bewondering van geheel Europa. Er 

werhieven zich. hier en daar «wel eenige ftemmen 

vol van bedilzucht en twijfeling „ tegen-de echtheid 

en den aloudens oorfprong des dichters. Maar te 

vere 
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vergeefs. De gezonde oordeelkunde bragt-die- ellen- 

dige vitters tot zwijgen, en de uitgave van. OSSIAN , 

in’ zijne oorfpronkelijke. taal , voor weinige jaren, 

in Engeland verfchenen, zette voor altoos het ze- 
gel op het -onloochenbaar gezag dier, aloude mees= 

terftukken. De handhaving van den naam en-zoo 

wel verdienden roem des Caledonifchen, zangers 
‘heeft gewisfelijk voor u, mijne Hoorders !en voor 

elken  onbevooroordeelden beminnaar der. oudheid, 

Zijne waarde verdubbeld. Wij zien thans in hem niet 

alleen een uitftekend, onvergelijkelijk vernuft, dats 

tot welk eene eeuw het mogt behooren „ontwijfele 
baar onze toejuiching verwerven zou; wij erkennen 

tevens in hem den getrouwen fchilder van-de- ze= 

den eener natie, die zoowel door hare vorige groote 

heid „ als door haren tegenwoordigen. val ons de 

hoogfte belangftelling inboezemt, eener. natie „ die 

weleer misfchien ons. ganfche werelddeel bevolkte „ 

en thans „tot eeuwige fchande der Engelfche wete 

geving, de: prooi: is der. baatzucht van: eenen liefs 

deloozen „Edelman , die; haar. ftraffeloos “van «een 

harer laatfte fchuilhoeken van hare Schotfche ge- 

bergten berooft, « Het zal dus ulieden (zooals ik 

mij vleijen durf) nóch voor het doel dezer bijeens 
komst ongefchikt, noch met den geest, uwer Maat- 

fchappij in. het, algemeen minder “overeenkomttig 

fchijnen, indien ik mij tot de. befchouwing- ‘van 

OSSIAN's verdienften „ uit eene zijner heerlijkfte 

voortbrengfelen afgeleid „ in deze fpreekbeurt bepales 

Ik, heb -daartoe. zijnen. zwanenzang verkozen 3. den 

Jaatften - weergalm'; (zoo als hij zelf. het uitdrukt) 

ile | | den 
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den laatften weergalm van Coná’s ftem5 het dichts 

ftak „ hetwelk ‘uit hoofde der gefchiedenis daarin 
ten “deele. bezongen; den naam voert van Berrathon. 

Vergunt ‘mij dat ik vooraf uwe aandacht door eene 

korte inleiding te hulp kome, en u met een enkel 
woord » die gebeurtenisfen voor den geest terug 

roepe’,- wier kennis tot het regt verftand des dichte 
fluks noodzakelijk is. | 

«‘OSSIAN „ FINGars zoon; behoorde door zijne gë- 

boorte “én moed miet minder onder de vorften en 

aanvoerders ;.dan door- zijnen geest onder de eerfte 
barden” der. Caledonifche natie, In zijne’ jeugd ent 

manneliïken leeftijd had hij de glorievolle heldeneeuw 

zijner landgenooten  aanfchouwd. Als zoon, leer: 
ting en wapenbroeder vän den onfterfelijken FINGAt 4 

had - hij ‘ín hem het zeldzaamst voorbeeld. ‘van 

ongekrenkte deugd, van zuivere grootmoedigheid en 

onverwinnelike dapperheid voor zich. Osstang 

gevoelige ziel vormde zich geheel naar den, verheven 

inborst zijns vaders.” Op elke: bladzijde ziet men 

hem FiNGAL bewonderen; maar op elke bladzijde 

ontwaart men „in weerwil zijner zedigheid, dat 

FINGALS “groote: geest op hem rustte,” Doch het 

geluk dat -ossian’s besten leeftijd met fchitterenden 

tuister had, omgeven ; dat hem naar gelang zijner 

eéuw en zijner natie de ‘beste gelegenheid tot ont- 

wikkeling gefchonken had, werliet hem geheel ent 

al in zijnen ouderdom. De heldenftoet, die’ Mor- 

vens koning ‘omringde , was verdwenen ; en een 

verbasterd nageflacht hadde plaats” vérvangen van 

hen, die even min voor de keurbenden vân Rome, 
8 ä als 
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afs voor de roofzieke zwermen van, Svandina- 

vien fidderden. De’ ftoutmoedige. TOSCAR >de 
edelaardige cAUL , OSSIANS tijdgenooten en vrienden, 

hadden den tol der natuur betaald. De bevallige 
RYNO en de eêrzuchtige: FILLAN „ zijne jeugdige 

broeders, waren voor het oog van FINGAL gefneu« 

veld. Oscar zelf , de erfgenaam van zijnen roem „ 

de eenige fpruit zijner vroeg verloren EVERALLINA 3 

was voor -de list eens laaghartigen »vijands- bezwe- 

ken. -OssraN- alleen beftond nog. De afgeleefde 
bard fleet zijne treurige dagen in de eenzame ‚kos 

ningszalen” van FINGAL. Geen genot, geen vreug= 

de, geen vrienden boeiden hem aan het tegenwoor- 
dige. Waar zou hij dan langer-troost-ensverligting 

vinden , dan in” de hetinnering aan gelukkiger tij 

don, aan dé roemrijke dagen zijns vaders. Menig» 
werf vervulde die geliefkoosde: befthouwing -hem 

met den edelen geestdrift der poëzij. Dar vloeiden. 

zijne lippen over van den lof. der helden 5. dan 

was MALVINA meestal het voorwerp, waaraan ‘hij 

zijne liederen opdroeg; Marviná , de-dochtêr van 

Toscar, de bruid vän den zoon , dien hij'zoo diep 
betreurde, de geleidfter, zijner wankelende treden, 

de fteun zijns ouderdoms. Gevoelig was: OSSTAN 

voor ‘zoo’ veel zorg en teederheid , en ook nog in 

de laatfte zijner zangen vergat hij de getrouwe 

MALVINA niet. Hoort flechts. hoe hij bij den aane 

vang des lieds zijn naderend ‘einde verkondigt „en 

tevens verlangt, dat MAL VINA'S NEN hem den laate 

Rett pligt der liefde bewijze. U. Pf | 

„ Wend, © ftroomd- uw? ee sbo bonte 
di I 9 je Lue 

1 



Pis oven: 08e 

„„ Luthas enge vlakte. Laat van de-toppen det 
4 heuvelen ’t geboomte zich over u buigen, de 

„ zon-op u neerzien des “middags. « Daar ftaat op 

de rotfen de distel, en fchudt zijnen. baard in 

den wind. : °T bezwaarde hoofd. der bloemen 

sy hangt neder 5 en wiegt zich bij wijlen op d'adem 

» der lucht. «Waarom wekt ge ‘mij, windje der 

_ Lente l- zoa fchijnt “het, bloemtje te fpreken, 
Mij bedauwden de droppen des hemels. 'Fhands 
is de tijd der verwelking nabij, de ftorm, voor. 

$ Wien mijne Blad’ren verftuiven. Morgen komt de 

s wandelaar weder 3 hij komt weer , die mij zag 

sv Ínvmijn. fchoonheid. Zim oog zal de vlakte door= 

zoekers maar nergers, zat: het mij vinder. Zoo 

„zoekt men fpoedig vergeefs naar de ftem van 

9 den zanger van „Cona, wanneer ze op de vlakte 

ss verdwijnt. Dan zal de jager uitgaan des morgens , 

sen” de klank mijner harp. niet-meer hooren. Waar 

sis» vraagt hij, de zoon van FiNGAL?. En tranen 
Wi betproeïen zijn wangen. ‚Kom dan vrij MALVINA! 

sy ja +kom met ak-uw, welluidende. zangen , Leg 

„ÓSSIAN in Tuutha’s. vlakte ter rust3 zijn graffteen 

„Tijze: op ’t vruchtbare veld.” 

„Zoo riep; OSSIAN dan woor ’t laatst om de hulp 
zijner ‘geliefde. MALVINA. « OsSIAN riep te vergeefs. 

_ De: teerhartige fchoondochter hoorde hem niet meer. 

Hij wist niet, dat’ zij hem reeds was voorgegaan 

naar, de woningen;der vaderen. De-zoon van AL» 

PIN „ „een der barden’ van FINGAL brengt hem de 

tijding van haren dood „em, het gedicht„ontvangt 

door deze. bedroevende mare, eene zoo, nieuwe en 
ld 

eh at RD ph PE 4 on. 
1e 3 El 
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envêrwachté als natuurlijke wending. … De’ wereld 

der geesten ontfluit zich voor de verhelderde, ziel 

van den grijsaard. De fchimmen zijner vaderen „ 

zijner vrienden „, zijner tijdgenooten.,- omzwevem 

hem in nevelen, gehuld „ op luchtige wolken geze- 

ten „nog indachtig aan hunne vorige daden, zich 

verheugend in hunnen: eeuwigen. roem, MAL VINA 3 

in den „bloei harer jaren geftorven; verfchijnt op 

eens in bun midden... Dan waartoe langer mijne 

eigene woorden gebezigd, om-dit treffende tooneel, 
die heerlijke groep der heldengeesten te fchilderen } 

Luistert liever naar den: dichter alleen, wiens beel- 
den, zelfs in mijne zwakke vertaling , hunnen oor= 

fpronkelijken glans niet geheel en al zullen verliezen. 
Zacht zij uw. rust, beminn?lijke lichtftraal, 
Vroeg was uw ondergang op onze heuv’len. Heer- 

» lijk „waren uwe treden bij, ”t.fcheiden, gelijk 
s die der.maan op de trillende golven. Maar ons 
» liet. gij achter in ’t duister, gij-eerfte der maag- 

» den, van Lutha. Treurig. zitten wij neer. bij de 
»rotfen , „waar geene. ftem. meer klinkt, en “geen 

licht zich vertoont dan alleen-de verheveling des 
» nachts.” | 

pp Vroeg was uw dadertang; MALVINAL Dochtér 

» Van TOSCAR den edelmoedigen. - Maar heerlijk 

» ftijgt gij ten hemelr,het zonlicht in ’t oosten 

» gelijk, in den kring der vermaagfchapte Geesteri; 

» waar ze in hunne. shi zalen ‚ de woonplaats 

» des donders, vertoeven.” 

„ Eene wolk zweeft over Cona. Hoog rijzen bad 

» blaauwe en bochtige zoomen, _ Onder. haar reppen 
Milde Ì3 „ de 
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3 de winden hun vleugelen. In *t midden ‘is Figs 
Cars verblijf. “Daar zit in het’ duister de held) 

„ de luchtige fpèer in de hand,. Zijn fchild, half 

met wolken omhuld, is als de verduisterdé maan; 

Wier eene: helft nog fchuilt in’ de’ golven, daar 
» de andere flaauw blinkend de welden bêfchijnt.”* 

» Van rondsom verzellen den koning , zijn’ vriens 

» den op nev'len- gezeten,” Zij luistren ‘naar Ule 
„ lin’s gezangen. Hij (laat de half zigtbare harp 3 
# en verheft de zwakke tem. MALvINA rijst op 

sin‘ hun midden, befchaamd en met blozende wan 

» gen. Zij verbergt ‘haar’ vochtigen blik, “Komt 

» Zj zoo vroeg tot ‘ons „’ fprak PINGAL 35° so Si 

s dochter wan den’ edelen. Toscar. Treurigheid 

woont’ in ‘de zalet’ van- Lutha. “Mijn oude zoon 
» is bedroefd. Ik „hoor het koeltje van Cona {uie 

2) Zen :° dat eens uwe zware haarlokken” ophiefs 

Het zweeft door uw zaal , maar het vindt u niets 

s Het ruischt, met een klagend geluid; door’ het 
wapentuig uwer vaderen, Vlieg, windje’ op uw? 

» ritfelende wleug’len ‘en zucht op het -graf ‘van 

5 MALVINA! Gindsch rijst het onder de rotfen, bij 
5, Leuthas blaauwenden ftroom. De maagden, die 

» haar betreurden, zijn reeds van de” graffteê ‚ge 
» fcheiden. Gij windje treurt daar’ alleen ! °? 

is Wie komt daar gindsch uit het ‘westen, op 

„ duistere wolken gezeten.’ Zijn graauwe benevelde 

» trekken omzweeft een lieflijke glimlach. Hij leunt 

» op zijn luchtige fpeer, MALVvINA ! def % is uw 

» vader.” 

» Waarom beffraalt ge €,” dus fpreekt hij 2 2» 200 

» Vroeg 
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# vroeg onze wolken , ;MALVINA! « gij Loutha’s bee 
» minlijke. lichtftraal, Doch gij waart treurig, mijn 

s dochter „ want. alle uwe vrienden verdwenen, 

2 De zonen van ’t zwakke geflacht bewoonden de 

») Zalen der vad’ren. En niemand der Helden was 

35 OV rig» dan OSSIAN , -koning-der fperen,” 

Hoe fpreekt hier alles-tor de verbeelding! M, H, 

hoe juist-en- naauwkeurig is de vergelijking van 

MALVINA-met eene licht!iraal volgehouden en- ont- 
wikkeld 4 Hoe fchoon is de. overeenftemming des 
geheels, ‘en de overgang, waarin hij bij roscar’s 

naam zich aan. vroeger dagen herinnert, en met al 
het vuur der oude vriendfchap hem toeroept: « | 

» Herdenkt gij nog-aan ossIAN , o Toscamr t Gij 

, wagenbefturende zoon ‚van Conlaoch !- De gen 

s vechten onzer jeugd waren velen. … Vereend-gine 

» gen onze zwaarden ten -ftrijde.  Men:zag- ons 

pp ad'ren, als twee vallende rotfen. „Dan vloden 
» de zonen des vreemdelings. ,, Daar komen de 

5 krijgers van Cona’: dus riep men, Hun treden 

» vervolgen de paden des vlugtelings!”””, | 

Kon er wel een natuurlijker an ongedwongerier 

aanleiding worden uitgedacht, M.‚ H.! tot het bee 

gingen van den eerften veldtogt „ dien, ossian im 

TOSCAR’S- gezelfchap volvoerde 2 … Moest -het stegen 
woordig oogenblik. hem. niet. van zelf die gebeur= 

tenis voor den geest terug, roepen , en hem -aan- 

fporen om dat roemrijk voorbeeld vanden ,moed 

û zijner jeugd in den laatften zang. zijner ‘grijsheid te 

vereeuwigen 2 ‘Hoe: gaarne zou ik-u het geheele 

verhaal, ín alle de pracht; waarmede ossran het 

Ku sad tooi 



« 

136. Oo WERK Toos swa ’S 

tóoide, trachten voor te. dragen. Maar de achting, 
die: de fpreker aan zijne hoorders: verfchuldigd is , 

verbiedt-mij uwe: aândacht te lang te vermotijen, 

Ik “zal mij dus vergenoegen met eene korte: opgave, 

van den afloop der gefchiedenis , en ulieden vers 
wolgens met de wvoornaamfte fehoonheden der voorr 

dragt-eenigzins nader bekend maken, 

„Het tooneel der gebeurtenis: is hetveiland Bers 

ralhon; Waar LARTHMOR, een der vafallen van der 

Noorweegfchen koning, het gebied voerde. …Toew 

FINGAL in zijne manlijke jaren den Noordfchen kos 

ning” STARNO bezocht „had LARTHMOR hem op 
zijne reize met gastvrije gulheid onthaald „ en daars 

door zijne “vriendfchap' gewonnen. -Eenige jaren 

later werd het ftamhoofd van Berrathon het flagte 
offer van den. overmoed van zijnew zoon den 

heerschzuchtigen UTHAL, die het eiland overmeese 

terde; en zijnen vader tot eenen duisteren kerker 

verwees. Al fpoedig vernam rincar het fchandes 

lijke gedrag des jongelings, en zond ‘ossran en 
TOSCAR om zijne boosheid te ftraffen. ‘Tot Berraw 

‚ #hons kusten genaderd, hooren de helden van: verre 

de klagende ftem eener maagd; « Het was NINA 

APHOMAs de dochter van een naburigen worst, die 
UTHAL beminde en met hem haren vader ontvlugt 

was. De trouwlooze “minnaar had, door eene ans 

dere liefde geboeid, haar, op een eenzaam ciland; 

aan de ellende ten prooi gelaten. Ossran bevrijdt 

haar, voert met zich naar Bezrathon , flaat UTHALS 

benden op de vlugt, en velt met eigen hand den 
dwingeland neder. NINATHOMA, die, in weerwil 

van 
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van UTHALS: gruwzame mishandeling , hem mog even 
teeder bemindes vliegt, op” de tijding wan-zijnen 

dood , naar: het flagveld, zoekt hem op. onder de 

lijken’ der gefneuvelden, zijgt neder. bij den geliefs 

den en fterft van’ (mart. Ossran’ vereénigt beiden 
in. hetzelfde graf, herftelt LARTEMOR in ‘Zijne 

waardigheid, die in rouwklagten- losbarst over den 
dood van urmar 5 terwijl OSsIAN en TOSCAR naar 

Bnoateterg: keeren, so oil. aA LEIITO HOV. 

Ziet daar, M. H.! ossrans: eartrin hijbedosri noi k 

Weinig woorden gefchetst.. Luaat-ons thans eenig- 

zins. breedvoeriger ontwikkelen „ welk’ gebruilv hij 

van „die gebeurtenis als dichter gemaakt heeft: eene _ 

befchouwing „ die ongetwijfeld «onze hoogachting. 

voor: het-gevoelige hart van den hield , niet: minder 
dan ‘onze bewondering voor zijn «edel vernuft zal 

verhoogen. ' 

Al aanftonds bij de opening dezer heerlijke Epis 

{ode bevestigt zich. de algemeen erkende waarheid ; 

dat er tusfchen de groote vernuften, anders door 

tijd en plaats het verst van elkanderen verwijderd, 

eene onloochenbare overeenftemming der denkbeels 

den beftaat3 een verband. geboren uit de wetten 

der fchoonheid em der orde, die in alle: welgeftelde 
hoofden en harten zoo” onveranderlijk zijn , alsde 

natuur, waaruit zij voortvloeijen. — OssraN voert 

ons. dadelijk, even als HOMERUS , midden ophet 

_tooneel der zaken „ die « hij. verhaten wil. Hij 

weet, zonder ooit de voorfchriften van ArisTO- 

TELES Of HORATIUS-te hebben ingezien, dat- zoo 

iets de meeste belangftelling inboezemt. … Hij ver- 

15 _ haalt 
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haalt «ons niet eerst, hoe de vriendfchap- tusfchen 

FINGAL € LARTHMOR ontftond ; hoe de laatfte ont» 

troond werd en FincAL dat hoorde „maar. bepaalt 
ons aanftonds bij het begin van den krijgstogts 

» Morvens koning gebood: mijne zeilen zwols 
s len in den wind , Toscar Lutha’s -hoofd ftond 
» Aan. mijne. zijde, Onze kiel verhief zich op,de 
5 donkerblaauwe baren. Berrathon, door de gol. 
» ven omringd, was het doel van den aactogts het 
gyeiland „door ftormen geteisterd.” 

| „Op: dezen fchilderachtigen aanhef volgt pa op+ 
gave der oorzaken; die’ osstan - naar: Berrathon 

voerden. Hij maalt. ons op eene ‘treffende wijze het 

ongelukkig lot van koning. LARKTHMOR , die in eenen 

akeligen kerker kwijnde, waar geen daglicht doors’ 

drong; daar niets dan het loeijen van den zeewind 
ed werd. Dan verhaalt hij ons, hoe FINGALS 

toorn ontftak , «op. de- tijding van vrrALs geweldee 

marij. …, Driemaal,” zegt hij, ‚vatte hij de peer; 

sen befloot zijne hand uit te flrekken tegen UTHAL 3 

» Maar voor den geest-des konings verhief, zich 4 

», de herinnering zijner Norge daden.-_Hij zond 

5 zijn” zoon en TOSCAR.” 

Korter en krachtiger kon het wel nief ukentead 

worden, dat FINGAL; de overwinnaar van zoo vele 

vorften , het beneden zich achtte „ den nietswaardigen 

UTEAL te beftrijden, Niet mindervrijk aan, onges 

kunftelde fchoonheden is het vervolg. Wij vers 

beelden ons bijna de vreugde van het jeugdige hel 

denpaar te zien over hunnen eerften krijgstogt. 

Wij meenen den langzamen loop vanhet. fchip , in 
‘het 
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Het holst van den macht langs Berrathons eenzame 

kust te befpieden , en NiNaTHOMa’s klagten snu 
en dan door het geklots der baren verdoofd , van 

verre “te vernemen : | 
3 Groot was onze vreugd op de golven. Die 

5 ‘wijls outblootten wij half’ onze zwaarden; want 

“nog nooit hadden wij voorheen geftreden , alleen — 

„in ’t fperengevecht. Nacht zonk neder op-den 

s oceaan, De winden ontvlugten ons op hunne 

“wieken. “De maanfchijnt koud en bleek; Rood-. 
35’ blinkend. verheffende, {tarren ‘het hoofd; Onze 

5 Vaartsis traag langs Berrathons kusten. Witte 
» golven omfchuimen de klippen. ‘Wat ftem is dat, 
riep “TOSCAR „die heenidringt door” “gölvenge- 
sy bulder? Zij is” zacht, maar treurig „ alsde: ftènt 

z ‘vande geesten:der Barden. Doch ik ontdek daar 
zs'eene- maagd. Zij zit op den rotstop alleen. “Haar 

9; hoofd rust op haar’ fneeuwwitten arm. — Hare done 
kere vlechten ftroomen’ in den wind. Fincats 
3 Zoon, beluister haar gezang! Zacht rolt het voort 

ss als de vlietende beekjes. Wij naderden: de eene 

s--zame ftrandbogt, en hoorden de maagd van den 
$‚-nacht,” / 

5, Hoe: lang rolt gij rondom’ mij henen „ blaauw 

Araisfthehdë golven der zee! Niet altijd-woonde 

5 ik in holen ; noch onder den” fuizenden ‘boom. 

» Eens rookte het feestlijke  gastmaal, in TORe 

2 THOMA's ‘vrolijke zalen. Mijne ftem was de wel 

» lust mijns vaders. De jeugd befehouwde mijne 

» bevallige treden. Men prees NINATHOMA de dons 

» kergelokte, Ook gij kwaamt-toen bij mij, 0 

Atelz7 » UTHAL » 
# 
K 
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„ UTHAL sj gelijk aan het zonlicht des Hemels. DE 

uwe zijn de harten der maagden, o zoon vanden _ 

» edelen LARTHMOR! Maar waarom diet gj mij 

„aleen, in ’t midden der- brullende «wateren; 
 Dreigde mijne fombere ziel u den dood ? Verhief 
pa mijn blanke hand het zwaard? Waarom dan liet 

5 ge mij zoo alleen, Koning van het hens Big | 

» thormo,” | ë 

Zulk „een tooneel is hét vooral, MH. wid 
de genie van dichters, die eene. rijke verbeeldingss 
kracht met een aandoenlijk hart vereenigens-zich’ op 
de voordeeligfte wijze vertoont. Slechts weinigen 

mag het gebeuren „, om het krachtige-en hetteedere, 

het ftoute en het gevoelige ; even juist en. meesters 

lijk te treffen, Maar onder die zeldzame gunfteline 
_gen der natuur;-behoorde ook onze dichter. Hij 
moge de hartverfcheurende klagten eener verlatene 

wrouws de rampen eener: ongelukkige liefde vermele 

den, of ons op ‘het flagveld-de wraakzucht en den 

moord in alle--derzelver afgrijsfelijkheid doen -aan-* 

fchouwen 3 altijd. ontdekt men-den. verheven Beest, 

_ die over alles: wat hij behandelt, met onbepaalde 

kracht de heerfchappij voert, en alles ndar zijnen 

magtigen wil kan buigen, - Edele, ‘beminnelijke ge- 

woeligheid der ziel evenwel is altijd de ‘hoofdtrek 
in -OSsIAN’s karakters te midden van het „gewoel 
der gevechten „ in de verfchrikkingen. des oorlogs 

vergeet OSSIAN nooit, dat hij mensch.is, en tegen 

menfchen ftrijdt,. De tranen der rouw, het loflied 

der Barden., de eer der «begrafenis, weigert hij 

zoo min aan den vijand dien hĳj velde, als aan den 

vriend 



CNR RATON VAN 

priced dien ‘hij’ verloor. Hoe voordeelig onder- 
fcheidt zich “hier OssrAN’s ‘rustige fierheid en edele 

verontwaardiging van den verwaten. overmoed en 

woestheid van vruáL, reeds te voren gebleken in 

de onttrooning zijns vaders, en nu weder zigtbaar 
in de fnoevende taal „ die hij, voor het gevecht, zij- 

nen Bard tegen den vijand laat voerên. 
„ Van waar gij zonen des vreemd’lings,” zoo 

ving de Bardenzang aan, „De zonen van rampvolle 

id 

» 

3) 

5 

vaders, komen tot Berrathon’s eiland, tot het 

zwaard van vrmAr den beftuurder der wagenen, 

Hij viert geen feest in zijn zalens ’t bloed des 

ss vreemdelings „verwt zijne beken. Komt gij here 

waatts van Selma’s wallen , van de bemoste muren 

van. Fingal? Kiest dan vrij een drietal jongelin- 

gen, die. terugkeeren tot uwen koning, en hem 

den val zijner ftrijderen vertellen. *Misfchien: zal 

„de held dan zelf verfchijnen „, en zijn bloed ftorten 

op het zwaard van uruAL.' Zoo zal Finthormo’s 

roem zich verheffen, als de groeiende boom in 

het dal.” | | | 
„ Nooit zal hij zich verheffen, o zanger! Sprak 

ik bij *t-rijzen „mijns toorns. …UrHar- zou krim- 

pen voor FINGAL, wiens oogen vlammen des 
doods zijn? Als de zoon van comHar. verfchijnt , 

Dan verdwijnen de koningen: Zij verftuiven als 

nevels, voor den adem züner grimmigheid! Zul- 

len drie den, koning vertellen ; dat zijne ftrijderen 

vielen door ’t zwaard? Ja zij mogen ’t vertellen, 

o zanger! Maar zijne ftrijderen vallen met roem.” 

“5 Daar fond ik fomber in ’t befef mijner kracht, 
„ Tos 
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_4 Toscar ontblootte haast mij het zwaard. Snet 
„als een ftroom kwam de vijand vaanbruifchen. 
st Verward geraas van den moord rees ops‘ Krijgers 

# en fchilden botfen en ftooten. ’t Staal knarst al 
» vonk'lend op ’t ftaal,  Schichten doorklieven al 

s fisfend de lucht, op ’t harnas klinken de fpeeren. 
» Zwaarden trillen op barstende beuklaars. «Als ’ 
3 gekraak der ontbladerde bosfchen, bij t woeden 

» der brullende ftormen , wanneer duizend vreeslijke 
» geesten. de boomen vernielen : bij nacht , zoo 

s klonk het gerammel dér wapenen, ‘Maar UTHAL 

5 viel door mijn zwaard. De kind'ren van Berrae 

5 ton vloden. Toen zag ik hem eerst in zijn 

; fchoonheid. Mij zwollen de tranen in ’t 00ge 

» Gĳ zijt dus, fprak ik, dan gevallen, jeugdige 

» boom! met uwe fchoonheid rondom u? Gij ftort 

ss neêr op uw vlakten ; en naakt is het veld, Langs 

„de heide blazen de winden, geen zuchtje ruischt 

„ meer ín uw blad’ren, Licfliĳjk zijt ge zelfs in 
den dood, zoon van LARTHMOR den wagenbe= 

„{ Í  ftuurder! 

Wat dunkt u van dit treffend toonéel, M. H.! 

Beftond er wel ooit, zelfs bij de meest verfijnde 

befchaving, een fchoorer mengéling van heldenmoed 

en teederhartigheid, dan hier uitblinkt in den. Cale= 

donifchen zanger ?. De rouwklaët, waarmede de 

held zijnen ftervenden vijand vereert, herinnert ons 

onwillekeurig aan de fehoone plaats van den alouden 
Griekfchen dichter, waar hij den fneuvelenden eu- 

PHORBUS bij een weligen oliĳf boom vergelijkt; dien 

gen fchielijk opkomende ftormwind ontwortelt. Maar 
j de 
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de hoofdtrekken en de houding des beelds mogen 

Homerisch: wezen: ‘het gebruik dat ossian daarvan 
gemaakt heeft, is oneindig edeler en treffender 5 
want bij HOMERUS was het flechts eene opfiering 

des verhaalss bij osstaN de taal eener gefchokte 

ziel, die treurt om het onheil eens vijands. En 
het zij tot eer gezegd der natie, wier daden hij 

bezingt5 het menschlievend gevoel, dat den dichter 
bezielde, was het algemeene gevoel. Men vindt het 

overal in zijne zangen weder, en het vertoont zich 

ook hier bij het flot des verhaals op de beminnes 

lijkfte wijze. De helden, die osstaN omringen y 

eerbiedigen het vaderlijk gevoel van den ongelukkie 

geh LARTHMOR. * Wanneer de grijze koning uit zijs 
nen kerker verlost en op zijnen troon herfteld 

wordt , tracht ‘men hem te doen gelooven , dat 

vruar het “vijandelijk wraakzwaard ontkomen ise 

Niemand boodfchapt hem het fneuvelen des jonges 

lings; want men gevoelt, dat zelfs een diep belee- 

digd en mishandeld vader nog troosteloos ‘zijn kan 

over het verlies van eenen -onwaardigen- zoon. Eerst 

toen op den vierden dag de Caledoniërs naar Selma 
terugkeerden, en LARTHMOR hen onder Barderige= 
zang naar het ftrand begeleidde, toen zag hij het 

graf van zijnen zoon op de heide van RotAma, en 

de gedachte aan vrrAt rees op in zijne ziel. 
_ Wie mijter helden rust daar,” düs fprak hij, 

__s Hij wâs, zoo ’t fchijnt, een koning der menfchen. 

„ Was hij in mijne zalen beroemd, voor dat UTHALS 

_ Overmoed oprees! Gij zwijgt, o Berrathons zo= 

» nen. Ligt dé vorst der helden in ’% ftof? Mijn 
knee | „ hart 
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s’hart verfmelt om u in weemoed, UTHAL,; mijt 
zoon! hoezèer gij „uwe hand: tegen. LARTHMOR 

opkieft.. O ware ik in % rotshol gebleven , <O 

woonde mijn zoon in Finthormo, Misfchien- hoorde 

ik “dan zijne treden, als hij uitging op ’t jagen 

des evers; misfchien hoorde ik dan zijne ftem. 

in. mijn hol bij ’t fuizen des winds, Dan had 

mijne ziel zich’ verheugd; nu woont. fomberheid 

sin. mijne. zalen.” … | 7 

Met LARTHMORS- klaagzang eindigt ke befchrijving 
van den krijgstogt, dien. osstaN en TOSCAR veree- … 

nigd volvoerden. _ De gedachte aan den. beminden 
vriend zijner jeugd. had den afgeleefden zanger voor 

eenige oogenblikken in gelukkiger tijden. terugge= 

voerd, en hem, ontrukt aan het befef- van zijnen 

naderenden dood, Maar thans keert dat befef met 

nieuwen” aandrang weder. De treurige vergelijking 
tusfchen die ‘lang vervlogene jaren van: kracht en 

moed; en de. tegenwoordige. dagen, des -ouderdoms 

en der zwakheid; het gemis van: alles, wat hij-eens 

zoo teederlijk had bemind; zijne verachting voor het 

onwaardige en. zwakke geflacht, dat hem omringdes _ 

zijn geheele « toeftand „in. een „woord „verhoogde 
zijn driftig verlangen naar het.oogenblik „dat hem 

met de fchimmen der-zijnen.vereenigen- Zou; reeds 

ziet hij.in zijne verbeelding de nevelwolk; die. zij 

nen geest zal ontvangen, wanneer. hij op, de: heu- 

velen verfchijnt. Het denkbeeld, dat hij. daar met 

de helden van zijnen ftam zal verkeèren 5 het. voor= 

uitzigts. dat. zijn naam. niet vergaan zal, is zijn 

eenige troost, zijn eenig genoegen. Het vervult 

den 

SEREN 
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dénsdichter meteen hooger aandrift ; het geeft aan, 

zijne taal alde kracht en het leven der jeugd: hee 

wapent “den” grijsaard. tegen» de verfchrikkingen des 

doods.: In deze ftemining des gemoeds vat hij voor 

de laatftemaal het fpeeltuig, en zingt zijn laatst en 
heerlijkst lied, Zijne welkomstgroet aan de tateanien 

der vaderen. BIDEN ED od 

“ Breng mij de harp, o zoon van ALpPIN! Een 
» ander lied zal zich verheffen, en mijn geest in 
» dien- zang mij begeven. Ja de vaderen zullen den 

klank hooren in hun luchtige zalen; en vol vreuge 

_$ de van ‘hunne wolken ’t-fcheem’rend aangezigt 
» neigen, ja-ze ontvangen volvaardig hunn” zoon.® 

s Klink, mijne harp! “Vêrhef u’ mijn lied! Nadere 

#-0 Winden op alle uwer vleug’len, * Brengt” mijn? 
» droevigen “klagenden toon “over “taar. FINCALS 
» wolkige’ zalen. Voert hem op-naar-de hallen van 
» FINGAL ! Hij verneme de ftemvân’ zijn zoont de 

5 fem die den lof zong. der ‘helden. De adem van 

3 t‚Noorden opent: uw. poorten’, © koning van. % 

„ boschrijke Morven.->Op: nevels zie ik ù zitten 4 

» dof glinst'rend in. alle uwe wap’nen.”:-Niet lane 

s geris. uwe geftälte, als van ouds, hie Schrik der 

„dapperen. tinsae duik ns ik ROD EV re 

Zij zweemt naar de dadapig wollé waar °t ges 

»ftarnte doorheen ziet, met ‘de oogen van ‘tranen 
» bevochtigd. «Uw fchild-is de afnemende maat... « 

ss Uw zwaard vuit net’len (gevormd secti” flaauw 

5 glimmende ichtftraal; Somber -en krachtloos- is 
5 nude held, weleer zoo glansrijk te àanfchouwen.” 

„ Thans vaart gij op de winden der heide» Stors 

7 / hein K men 
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men pakkên. opeen in uw vuist, „Gij grijpt de 
jy zon. in» uwen toorn „en. hult haar in den. fluijer 

„der wolken. Dan beven de kind’ren dêr -zwak- 

sy ken. — , Maar komt gij te voorfchijn in „uwe 

s lieflijkheid 5 dan. omfuist- de morgenwind uwe 

streden: dan lacht de zon in het, blaauwe veld 

» des hemels.” 

esp Een--dof ‚geluid verheft.-zich. op: de tieide. 

s Plotsling: verftommen de-ftormende winden. Ik 

hoor de ftem van FINGAL, Lang was zij: vreemd 

aan” mijn oor.” ela 

v-_ Kom ossiant fpreekt- hij, kom tot: mijs Zijn 
$.roem heeft FINGAL „ontvangen. Wij’ gingen als 

3; vlammen voorbij, die flechts voor’ een oogenblik 

3; -ftraalden.; Maar eer omzweefde onzen dood, „Al 

sis-ook het veld der gevechten. in- zwijgende ftilte 

s:verzonken.‚-toch „leeft «onze duurzame roem, 

in „de -bemoste „graffteen des heuvels. Want. os- 

rSIANS „zang is gehoord, en-seLMA’s harp heeft 

geklonken.” Kom osstan!fpreekt hij, kom ‘tot 

mijs« Zweef, met mijop nev’lige. wolken.” 

ss Ik koms-ik kom o koning der helden! Ossrang 

leven verdwijnt reeds. „Ik bezwijk op -de- velden 

van Cona, Mijn treden ziet seLMA niet meer, 

Bij Mora’srotfen zal ik ontflapen. Dan ruischt 

door mijne grijze haren de-winds» maar doet. mij 

niet „meer ontwaken. „Zweef voorbij so wind! 

op uw vleug’len,- Gij kunt de rust van den zan- 

ger niet ftoren. ‚De nacht ris-wel lang; maar zijne 

„oogen. zijn zwaar, Verdwijn , o bruifchende ‚wind 

sj vlaag 17° : toit ar sanor ae E , 
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ty Waarom” zoo treurig y'zoon van INGA? “Waar= 

„om berieveltede droëfheid uw. ziel? … De * helden 

„det oudheid vergigen „verdwenen zonder hunn? 

wroem.” De kinderen der toekomst bezwijken. Dan 

# rijstvereertv ander. geflacht.. ‘Volken zijn als de 

z golven der zeê zrals debblad’ren van *t boschrijke 

s Morven. « Zij verftuiven- voor ’t blazen der win: 

Jo dens en nieuwe -fpruiten-verheffen het doenende 

g,-hoofd inde lucht.” «° | 

‚ Was uwe fchoonheid-duurzaam , o RvNo? ftond 

… uw kracht onwrikbaar, mijn TOSCAR? Zelf FINGAL 

sis niet meer! De zalen van zijne vaderen ver- 

gaten de treden des helds. Zoudt gij, oude zan- 

„ger! dan blijven, daar alles wat groot was ver- 

„ zonk? Maar blĳven zal mijn roem, en als Mor- 

„ vens eikeboom groeien, wiens breede kruin in 

„de ftormen zich opheft, en zich verheugt in den 

k ‘ruifchenden windftroom 1” | 

Hier eindigt, M. H.! het affcheidslied van iden 

Caledonifchen zanger, de laatfte weêrgalm van 

CONA's ftem. ‘In een langen rij van heerlijke zan- 

gen had riNcALs zoon de gevoelens zijner ver- 

hevene en aandoenlijke ziel met onuitwischbare trek- 

ken geteekend. Thans maalde hij, onwetend, bij 

het flot van zijnen dichterlijken loopbaan , even 

waar als fchilderachtig, de wisfelvalligheid van zij- 

nen roem bij de late nakomelingfchap. Ja, edele 

‚zanger! uwe voorfpelling, uw voorgevoel is be- 

waarheid. Uw roem was inderdaad als de eiken- 

boom van Moryen, die aan den verbolgen ftorm- 

wind ten doel (laat: want vijftien eeuwen lang 

MO 17 K 2 dreig- 
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dreigde “onkunde en barbaarschheidou: met-vergetel- 
heid en ondergang „en naderhand trachtte men zelfs, 

uw beftaan.en uwe verdienftente ontkennen. Maar. 
uw roem ;iís, ook als, de. welig groeìjende eikenboom. 

van Morven „ die” zijn. „breede, kruin; opheft en -Zich 
verheugt vin’ den ruifcheiden windftroom; want ; in 
weêrwil van, allen;tegenftand;;- heeft hij zich onwrik= 
baar „gevestigd ;. en zal„rzoolang -fmaak- en. gevoel, 

beftaan, welig groeien en onverwelkelijk bloeijen 
tot aan het Jaatfte nageflächt. BALD: 

{3 À \ 

HO Le 
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asbest oib vet: « biouhesle “os He anbier 23 soor ik 
* Bäroer geen ‘vreemde verw’ om Hollands roem té malen, 

‘k Behoef geen vreemden’ tot 8 Troch uitgefchoten (ftälen 

Van ‘zuïke wijsheid Hi” op vrdsinder ‘grond gekweekt, 

eN Ed 

’k Behoef geen vreemd ijken om Hómrds + roem tê toofjen: 
ad 

Hij blinkt met ‘eigen glans. ie Ia breed geflagen plooien. } 

Golft hém hee achtbaar ‘deed om mandelijke leên, 

En wordt ‘om eigen fchoon, met gebstdrit zangebedn. ge 

Die’ ' vaderland ‘bemint , kan van Eje roem niet zwijgen: 

Hôe andre volken ook, in glans en aanzien ftij gen ; ; 

Mij blijft het plekje grónds, waarop ik % daglicht tie 

Het best, het dierst kleinood „ waarvan ik zingen mage 

/ Mij , mij blijft Holland flechts” de diërbre, de zangebeden; ä à 

Daar doet mij elke ze op heilige aarde eden; | 
k ed eens sro ter oib 100 Bef 

Ci) Voorgelezen op eenen wriendfchappelijken maaltijd, gehoudeg 

binnen de flad Leyden, 
KE K 3 
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Daar werp ik nooit mijn’ blik, | langs kerkwand en altaar, 

Of ’k sword in Jt ‚bevénd ‘hart’ ee edlé dfift  Heepatrs } j 

bp Aij rusten dáár, die eens voor Hollands glorie waakten ; 

Zij rusten dáár, die eens voor kunst en wijsheid blaakten: 

Nooit laat mijn händ het boek van ’s lands gefchiednis op , 

Of de ar. ht prikkelt mij, de geestdrift ftijgt ten top 5 

Ik ‚zoek geen helden bij. de „alondheid, fe 20 In die, „bladen 4) ze 

Kan ile me, aan heldentrouw op. eigen. grond, verzaden. et rd 

Ik zoek geen Yijsheid flechts bij vreemden. —. Zulk een chats, 

Vind, graaf’ ik uit de mijn, die Holland zel bevat eld «1 

’k „Behoef de nedrigheid » noch de eenvoud der Spartanen 5 ze 

Om ’ E jeugdige epmoed den weg der nig te banen, org 

Der vj vaste, geest, hun moed bij ’% wislend Jot, . | 

Hun onverwrikbre oyw, hun rein „geloof a aan God, 

f Hun ftille eenvoudigheid, door fchat noch roem ge pad jen 

Kau, meer dan Sparca’s deugd, de ziel tot braaf heid fporen. p 

Mijn vrienden! ftaat si ooit bij dit bewustzijn gäl, 

Dan zeker gloeit in ’% if ook « ed onverwrikbre, wil, 

Om langs denzelfden. weg, langs ’t  gisen pad dier braven, f # 

Den | roem van DE vaderland z met vasten geest. te faven. 

Waar ooit die wil ontbrand’ — hier in deez’ heilge ad, 

Door Hollands trouw bewaard , “met Hollandsch bloed Welpeb 

ijk | Waar 

rn 
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Waar elke -voetftap onstaan d'ouden toem doet! denken; >> 

_ Waar zoo veel deugd em moed ‘ons nog ‘herinn’ting fchenken: - 

Hier, waar naar bangen ftrijd met pest ‘en hongersnood, 

Bij 't woeden vanden krijg, in ’t aanzigt van den dood h Ek 

Der vadren wil en kracht niet wisten van bezwijken, 

Maar nog op veegen wal mogt met den lauwer prijken: 

Hier „waar als prijs voor-deugd „ voor trouw. volbragten pligt 45 

Minerv’ als. fehutsgodin ‚-haar’--tempel heeft. gefticht 5 | 

Hier, waar geleerdheid met de kostbre kroon mag pralen, 

Waarbij, der asen kroon noch Diadeem: kan halen, 

Hier voelt men dat de-drifc met dubblen gloed ontbrandt, 

Bij,'t. denken.aan den roem, aan de eer van ’t vaderland, „ 

€ 

Mistrouwt den mensch » die nooit, waat hij ook werd geborens 

Van vaderlandfelren grond den lof en roem doet boortelì 

Die nooit opseigen haard, op. eigen huisgoôn roemt, 

Maar dweepend, vol, van: waan , zich; wereldburger noemt. «7 

__Mistrouwt hem; want zijn hart kan aan geen hart zich binden 

Hij leêft niét voor. t He hij kan ’t geluk nooit virtden dk 

Het ouderlijke graf is hem geen aandacht waard , 

Geen toefplaats zijner jeugd 9 die nem verrukking baart: 

| Geen « 
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Geen blijvend , ftil genot kan ooit zijn ziel verheffen: — 

Hij kan de liefde fchaars , de vriendfchap- nooit befeffens 

Hij leeft en woelt en: fterft if nutteloozen. fland : 

Hij heeft geen moederfpraak , hij heeft geen vaderland. 

Mijn vrienden! ’t plekje gronds, waarop wij ’t licht ontvingen „ 

Waar we aan den trouwen arm der beste moeder hingen, - 

Waar waderlijke liefde en vaderlijke hand 

Ons zorgzaam leidden, bij de ontwikling van ’t verftaûds | | 

Waar «wij als jongeling zoo veel genieting vonden 3 

EK can Waar we ons aan vriëfdfchap met een ren gevoel verbonden 5 

Waar ons de band vereent; of eens vereenen moet, 

Die ’t hart bij ’t huislijk heil den hemel kennen doet: 

Dat dièrbaar plekje grond behoud’ voor ons zijn waarde, — ! 

Het blijv’ voor ons, het best, ’t gezegendst: hier op ‚aarde, 

Wat onze geest ook wrocht, wat onze wil verrigt,  ——— -{ 

De roem van °t vaderland: blijv’ onze dierfte’ pligt. « 

& , « ) A © rb je u - é , 

13: Oc atars | nat 2Skrd® 
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Ú OVER DE: 

TROOSTGRONDEN pen OUDEN, 

BĲ DEN 

DOOD HUNNER KINDEREN; 

DOOR 

G. F. SARTORIUS, 
Predikant der Evangelisch-Luthersche Gemeente, 

te Amsterdam, 

VOORBERIGT, 

_ Het aangewezen onderwerp werd door. mij in den 

_afgeloopen winter „in de Maatfchappijën Tot Nut van 

* Algemeen ez Felix Meritis, op eene onderfcheidene 

wijs behandeld. Tot de uitgave aangezocht zijnde, 

oordeelde ik echter, dat eene meer uitvoerige behans 

deling voor het grootere Publiek niet onvoegzaam 

zou zijn; daar de grenzen des tijds mij nu niet 

bonden, en ik zoodanige aan hetzelve ook meende 

verfchuldigd te zijn; waaruit dan het volgende 
ukje ontflaan is. Zoo de lektuur van hetzelve 

iets mogt bijdragen, om de redeneringen der ouden 
meer algemeen bekend, en de voorregten van het 

Evangelie te dezen aanzien meer erkend te doen 

worden, zoude ik mij rijkelijk beloond achten, 

DE SCHRIJVER 

La Het 
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H. is eene algemeen erkende waarneming, dat 

niet alleen het leven eene gedurige afwisfeling van 

vreugde ven. droefheid, oplevert, maar ook, dat in 

even die mate als eenig voorwerp meer in ftaat is, 

…_om tot de eerfte te prikkelen, het ook te fcherper 

pijlen bezit, om tot de laatfte diep en grievend te 

wonden. Zoo is er wel geene gewaarwording, die 

in levendigheid. en zoet genot met die van ouder- 

lijke vreugde halen kan , maar ook geene {mart die 

in hevigheid en duurzaam gevoel gelijk ftaat met de 

ouderlijke droefheid, over het verlies van brave en 

„geliefde kinderen. Het is dus geenszins te ver- 

wonderen, dat men ten allen tijde bedacht is geweest 

leenigingen en vertroostingen te zoeken tegen dit 

onafwendbaar leed; en dat de ziel al hare krachten 
heeft ingefpannen, om dezulke te vinden, die alge- 

meent geldend en voldoende zĳn. En men mag 

gerustelijk vastftellen , dat, hetgeen zij na de grootfte 

infpanning gevonden heeft, dan ook wel het top- 
punt is der pogingen, die zij kan aanwenden, 
daar er genoegzaam geen onderwerp is, waarbij zij 

zelve of onmiddellijk of in de gevolgen zoo veel 

belangs heeft. Dit verzekert mij dan ook, dat een 
toctfend onderzoek naar de troostgronden , van welke 

zich de ouden bij den dood hunner kinderen bedien- 

den, niet van alle waarde kan ontbloot zijn. 

Na kortelijk aangewezen te hebben , wat men van 

troostgtonden eischt, die geldend en voldoende 

zullen zijn , dienen wil althans eenige der voor- 

| ip naam- 
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{__maamfte- bronnen te zoeken, waaruit. de. droef heid 

_ 
der ouderen bij den dood hunner kinderen ontfpringt ; 

“om als dan te kunnen beoordeelen, of de troost- 

gronden ; doot: de. ouden in die gevallen gebezigd, 

werkelijk doeltreffend en genoegzaam zijn. 

-…I. Gelijk het vertroosten naar ieders toeftemming „ 

dan alleen te pas kan komen, wanneer ons of ans 

deren eenig ongeluk, dat is; verlies , of verminde- 

zing van welftand is overgekomen 3 zoo kan het ook 

in niets anders beftaan „ dan--in--de- poging, om den 

ongelukkigen met zijnen toeftand. te bevredigen , 

door hem juister of- minder. bezwarend over zijn lot 
te doen denken,» Alles „waardoor wij deze. minder 

bezwarende ‘denkwijze. te:/weeg brengen; is dus 

troostgrond.. Deze künrien” echter van zeer. ver, 

fchillenden aard; zijn; zij kunnen of geheel en alleen 

gebouwd zijn op» de“ bijzondere. geaardheid , denks 

wijze „ vooroordeelen … en zelfs wanbegrippen van 

hem „ dien wij eene meer-opgeruimde denkwijs wil 

len bijbrefigen; en zullen alsdan veeltijds van eene 

des te fterkere kracht zijn , hoe meer wij op deze 

bijzonderheden in onze toefpraak het oog vestigens 

maar zij zullen daarentegen hierdoor ook weder 

zoo veel te beperkter worden, en alleen voor de 

dus gewijzigde menfchen-gefchikt; en tevens op= 

houden van kracht te zijn , zoodra-deze denkwijs 
of. zielsgefteldheid werandert. … Andere gronden 
en om deze kan het ons hier alleenlijk te doen 
zijn, hebben wel eene altijddurende en algemeen 
geldende: kracht voor alle tijden, en voor alle men- 

$chen; maar. kunnen dan: ook;geene andere wezen « 

L 3 \ dan 
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dan die uit den aard der zaak ontleend zijn, eu 

die ten laatften op juistere en meer gegronde voor- 

ftellingen vanhet ondervonden onheil uitloopen. 

Bedenk flechts wat ‘het is, dat gij dengenen voore 

houdt, dien eenig ongeluk „ van welken aard ook, 

getroffen heeft. Gij zult in fommige gevallen be- 
proeven hem te overtuigen, dat hem inderdaad ge- 

heel geen ongeluk getroffen heeft; en dat alles, 

wat hij zich daarvan voorftelt, alleen in zijne vere 

beelding beftaat; in andere gevallen houdt gĳ u 

tevreden met aan te wijzen, dat de denkbeelden 
van het geleden verlies van vreugde of welftand, 

Overdreven en buitenfporig zijn; eh gij tracht daar- 

door het gevoel van droefheid ín even die mate 

te verminderen, als’ de denkbeelden daarvan klei- 

ner worden5 in nog andere gevallen bepaalt gĳ u 

tot de aanwijzing der middelen, die den treurenden 

fog overig gebleven zijn-om zijnen onfpoed te 
dragen, zijn gemis te vergoeden „en âlzoo zijn on= 
geluk te verminderen5 ja in enkele gevallen onders 
geemt gi het zelfs, om het nut der onfpoeden “te 

betoogen ‚ door de “ heilrijke gevolgen aan te wijs 

zen, die onmiddellijk , of middelbaar in de gegevene 

omftandigheden daaruit kunnen en moeten voorte 
vloeijen. Dit laatfte “ware nu voorzeker wel -de 

beste troostgrond in al. die gevallen, waar wij het 

{martelijke der nadeelige ondervindingen niet ont» 

kennen. kunnen; want alsdan’ zouden de onheilen 

geene andere dan die bitterheid hebben, die den 

heilzamen geneesmiddelen veelal eigen is, maar die 

wij ons daarom zoo. gaarne abend omdat wij 

haar - 
4 
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haar niet voor vermindering , maar ‚voor vermeers 
dering van geluk aanzien. Doch onze menfchelijke 

kortzigtigheid. in de onvermijdelijke en toevallige 
gevolgen «onzer daden, en ondervindingen belet ons 
meestal van dezen, troostgrond gebruik temaken, 

En het is hier misfchien, waar wij de oorzaak vins 

den van het veeltijds onvoldoende der enkel redelijke 

troostgronden, die niet op gronden eener openba- 
ring gebouwd zijn, tegen de. droefheid van regt» 

geaarde onders bij den dood hunner kinderen; daar 
men ‚zich: dan voor het grootst gedeelte van de 

vroeger Opgenoemde gronden. zal moeten bedienens 

en „daarmede alleenliĳk vergenoegen, Dit gebreke 

kige zal misfchien nog duidelijker in het oog vals 

len, zoo wij. | 

IL. ten tweeden de oorzaken. uitvorfchen en de 
bronnen nafporen , waaruit bij regtfchapen ouderen; 

die de natuurlijke gewaarwording evenmin door he= 

vige driften onderdrukt, als door verachtelijk bijgee 

loof overdreven hebben , de droefheid in die geval 

ten ontfpringt. | | 

Ie „En. dan meen ik de eerfte, en ook wel de 

voornaamfte „ oorzaak dezer droefenis gevonden té 

hebben in de verbreking. dier natuurlijke betrekking 
en verbindtenis, welke onverklaarbaar tusfchen oue 
ders-en. kinderen plaats heeft; eene verbindtenis ; 

die met het oogenblik der geboorte van deze laatften 

begint, en onveranderlijk tot aan en in hunnen dood 

wordt voortgezet. … Ik heb gewis voor het beftaan 
dezer betrekking geen breedvoerig. betoog: noodige 

L 4 Het 
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Het eigen gevoel van allen, dië het geluk hebben our 

deren te zijn „ zal hen genoegzaam hiervan overtuigen. 
Zij immers gevoelden zich door eenen onverbreek- 

baren band aan hunne kinderen gehecht, zelfs vóór 
dat deze nog in ftaat waren eenig blijk van weder- 

keerige genegenheid te toonen; eene alles doordrin= 
gende, te voren nooit gekende , vreugde doorftroomt 

de ziel op hetzelfde tiĳdftip, dat men voor de 

eerftemaal vader wordt, en dringt tegelijk. met de 

eerfte toonen van het ons eigen kind: overmeeste- 
rend in het hart; en het ís ín dat tijdflip, dat een 

band geknoopt wordt, die zoo hecht is,dat “geene 

moeite, zorg, opoffering en bekommering dien ver= 

breken kans die zelfs door de misftappen en on= 

deugden der kinderen, hoezeer dan ook losfer ge- 

maakt, toch niet geheel opgelost, maar die in den 

dood “alleen wreedaardiglijk werfcheurd wordt: En 
wie befeft riu niet, dat de verbreking van dezen 

band , zoo vast aan de harten der ouderen gehecht , 

niet gefchieden kan, zonder’ dat het ouderlijk hart 

tegelijk verfcheurd „en alzoo hevig, ja bijna onge- 

neeslijk gewond moet worden? Wat men ons dus 

ook uit de oudheid bijbrenge, het zij van een ge- 

heel volk in ZAracië , hetwelk juichtoonen verhief bij 

den dood hunner kinderen, of wan moeders, die 

zìch gelukkig “prezen, als hunne kinderen in den 
krijg gefneuveld warens of van eenen vader, welke 

den dronken wreedaard als treffelijken fchutter roe= 

men kon, toen die zijnen zoon vermaakshalve het | 

hart doorboorde 5 zij zijn in onze oogen wanfchapen 
wezens in de zedelijke wereld, die de natuurlijke aan- 

doe= 
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doeningen door vooroordeel, hevige drift of lage 

vléijerij onderdrukt hebben, en die althàns zekerlijk 

niet als toonbeelden ter navolging verdienen voor 
hl 

2. Aan deze eerfte natuurlijke oorzaak der droe- 

fenis, uit gevoel ontfproten, paart zich echter wel« 

dra eene andere, door redenering voortgebragt, die 

deze droefenis over den dood onzer kinderen ver- 

hoogt, door de verijdeling aller hoop, uitzigten en 
verwagtingen , welke wij op dezelve gebouwd had- 

den. Waar is de ouder, die bij het zien op zijne 

kinderen, niet tegelijk met zijne gedachten in de 

toekomst verwijlt? Is hij van het eerfte oogenblik „ 

waarin hem de hoop om vader te worden, nog 
flechts fchemerend toelacht, niet reeds bezig om op 
het altijd nederhangend gordijn, hetwelk de toe- 

komst voor onze oogen verbergt, met de levendigfte 
kleuren en ín de uitvoerigfte beelden, de ‘aange: 

faamfte partijen af te malen? Hij ziet dan reeds 
den zuigeling op den moederlijken fchoot dartelen, 

de möllige handjes vriendelijk naar den vader uit- 
ftrekken; hij ziet hem een weinig later, in zijne 

verbeelding reeds als man, met aanzien en eer, 

en de welverdiende achting zijner medeburgeren be=_ 

kroond, en verliest zich zelfs wel reeds als groot= 

vader onder de kinderen van zijnen nog aanftaanden 

zoon. Laat de mensch het wel na, en kan hij het 

wel nalaten , zich zulke verfchieten ‘te malen „of zulke 

luchtkafteelen te bouwen, hoe dikwerf zijne ver- 

wachting ‘ook verijdeld mag worden? Neen! hij 
Eimmert aan dit luchtig gebouw, bij het inftorten. 

he Ls van 
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van ieder bijzonder gedeelte, telkens weder eenen 

nieuwen vleugels en hij gevoelt zich bij dit gedurig 

bouwen, en zelfs bij het inftorten, gelukkig , ome 

dat het hem telkens gelegenheid geeft hetzelve van 

nieuws op te trekken, Maar nu neemt hem de 

dood op eenmaal den losfen zandgrond weg, waarop 
hĳ zijn verbeeldingsgebouw had.  gefticht; hij ziet 

nu flechts eene grondelooze diepte. voor. zich „ waars 

op hĳj niets bouwen, en welke hij ook door niets 

aanvullen kan. Moet die vreesfelijke teleurftelling 

ons niet fchokken , en de bewustheid, van het ge= 

bouw onzer vreugde-door niets te kunnen vergoed 

zien, ons niet ten hoogften treurig maken? Aan 

het kind, dat wij hoopten, of zagen, was. immers, 

al deze vreugde gehecht, en met hetzelve ftortte 

zij tevens ter neder, zonder dat de hoop zelfs over 

bleef van haar weder te doen herleven. | 

3e Gelijk nu op deze wijze het gevoel van eigen 

leed,-en gemis ons reeds kwelt: zoo wordt die 

droefheid nog door het edelst medelijden vergroot. 

Onze jeugdige afftammelingen zijn dus reeds vroeg» 

tijdig aan het levensgenot onttogen, em verftoken 

geworden bĳ hun fterven van de, geneugten, die 

hen hier reeds wachtten „en welke zij op aarde nog 
‚ hadden kunnen genieten. Welk vader wenscht niet 

wel voor zijn kind de grootfte mate des geluks, en 

verblijdt zich als het die genieten kan? Staren wij 

niet daarom alleen met zoo veel genoegen «op dé 

kinderlijke fpelen der onzen , omdat zij daardoor zoo 

geheel vermaakt worden, zich daarin zoo gelukkig 

gevoelen, en hunne aangenomene gewaarwordingen 
Zoo 
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zoo treffend ruiten 2.— Moet dan bij den dood der 
onzen de. gedachten niet bedroevend fchokken: deze 

genoegens, des levens. beflaan voor de onzen vers 

geefs; zij wachten om genoten te worden, en et 

is niemand, die ze geniet; hoe zouden de onzen 

zich over deze of gene zaak, over deze of gene 

gebeurtenis hebben verheugd, waarvan zij nu niets 

ontwaren! En wilde men zeggen, dat die meer= 

dere geneugten door een geëvenredigd getal fmarten 

opgewogen „ of misfchien zelfs. overtroffen kunnen 

worden, zoo zegt ons toch het eigen gevoel, dat 

het, leven. in het algemeen een niet te verachten 

goed. zijs dat het ook zelfs in’ zijne donkerfte par= 
tijen nog doot het aangename bewustzijn «des aans 

„zijns wordt opgeluisterd, En befchouwen wij het- 

zelve uit een ernftiger en hooger oogpunt, als de 

gelegenheid en voorwaarde der ontwikkeling van. 

den nog fluimerenden geest, als vereischte eener 

zegenrijke werkzaamheid , en van de vestiging eener 

edele nagedachtenis; hoe vele redenen levert dan 

hun vroegtijdig fterven niet op tot klagten „ dat dit 

geluk hun niet: vergund. is geworden; maar datde 

bloem verwelkte voor zij ontlook, en de avond 

viel „voor -dât er een dag van. werkzdamheid en 
genot is geweest ? | 

-…4. En deze droef heid kan niet msn zich te 
vermeerderen ;-zoo „wij in onze gedachten maast het 

fchoone en bekende, wat de “onzen verliezen ex 
misfen, moeten, het duistere en onzekere plaatfen 
van hetgeen zij door:hunnenydood. verkrijgen.” Uit 
den. toeftand van zeker eribekoorlijk- genot gaan 
koo zij 
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zìj over in den ftaat van gevoelloosheid en onaans 

doerlijkheid. „ Het hart, weleer “zoo gevoelig voor 

de teederfte betrekking , zoo: begeerig om oudere 

lijke zorg door kinderlijke. liefde: te beantwoorden 

is.nu doof voorde zoetfte namen-en“de aangenaamfte 

herinneringen. Doodfche fluimering , of hetgeen nog 

erger is, vernietiging „ vervangt de vurige en leven= 

dige werkzaamheid het wordt zelfs raadzaam „hen 

eerlang voor ons oog te bedekken, willen wij niet 

door. nog afzigtelijker tooneelen gefchokt worden. 

Zoo ontzettend: is de dood der onzen „als wij hem 
alleen: door een zinnelijk oog aanzien; en «daarver 
een: killes nevel hangt over de grafgewelven der ons 

zen, wanneer niet de levenwekkende lichtftralen der 

Christelijke. „Openbaring. daar invallen , “welke huie 

vering, moetons dan bij het nederzienin deze vers 

‚ bliĳfplaatfen des-doods vervangen y uit welke alleen 

derftem van-geweest ons te gemoet-komt !- Neen? 
hetis niet eigenbaat:y maar het -zuiverst gevoel van 

medelijden , „wat ons-bij deze ‘overdenkingen doet 
weenen. EEN prak eilies af 

25e Eindelijk is het zelfs de gedachte aan zeker 

ónregt „den onzen aangedaan ; wat ons”bij hunnen 
dood doet treuren: Zij toch; die ‘jong zijn, cu 

verlangend uitzien naar de vreugden” des levenss 

worden weggenomen 5:-terwijl ouden” zat van da- 

gen en wars. van het-aardschvermaak „ons tegen 

wil en dank fchijnen te blijven. Hiertegen dunkt 

het ons natuurlijk, geregeld en billijk, „dat de ou 
den eerst van „dit aardfche ‘tooneel aftreden , en 

dat het iedereen vergund, worde, zijn deel te heb- 
ben 
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ben aan het genot des levens. ‘ Maâr dit’ gebeurt 
niet in het aangehaalde geval. De ouders, die. het 

geluk meenden te zullen hebben, dat hen door de 

kindéren de oogen werden toegedrukt, moeten de= 
zen laatften pligt aan hunne opvolgeren bewijzen 5 

zij, die reeds in vele jaren veel genoten hebbens 

genieten nog fteeds meer; en hun, die nog flechts 

weinig konden fmaken , wordt het verder genieten 

voor altoos onmogelijk gemaakt. Zij, die dan op 

deze wijze verongelijkt worden „ zijn de onzen 5 

en zij worden verongelijkt, zonder dat zij zich vers 

dedigen en tegen dit onregt aankanten, of wij hun 

regt “handhaven kunnen; want de flag des doods 
kent geene wetenfchap des regts, | 

Zullen de aangevoerde bedenkingen niet alle var 

dien aard zijn, dat zij het fmartelijke van het vers 

lies der onzen regt levendig doen” gevoelen; "en 
wettigen zijde droef heid hierover dus niet evenzeer 

in het oog van den nadenkenden, als van den èn= 

kel gevoeligen mensch ? Wij erkennen derhalve 

voorzeker, dat er véel toe behoort , zoo wij ons 

met zulk eén lot, wanneer het ons treft, werkelijk 

en volkomen zullen kunnen bevredigen. En het 

moet eene niet geringe belangrijkheid bezitten) te 

weten: wat de ouden, die men, aan den eenen 

kant fcherpzinnigheid van oordeel en vindingskracht 

van geest in geenen deele kan ontzeggen, maar die 

aan den anderen kant geene andere bron, dan het 

in hun zelve wonende licht der gezonde reden hade 

den, hiertoe hebben uitgedacht, en in hoe verre men 

kán oordeelen, dat zij dit. doel hebben bereikt. 

ur. 
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HI. Gelukkiglijk heeft de tijd ons nog verfcheië 

dene gefchriften der oudheid bewaard , die regtftreeks 

ten doel hebben. de troostgronden op te noemen 

en -bijeen te brengen, welke men in’ dit geval ge= 

bruiken kan. Onder deze bekleeden die van Pru- 

TARCHUS en SENECA eenen eerften rang; omdat 

zij dit onderwerp met eene opzettelijke uitvoerigheid 

behandeld-hebben (r). ‘Men vindt, wel is waar s 

ook onder de werken van cicero, in verfchillende 

uitgaven (2), een gefchrift onder den naam van 

troostrede (Consolatio) geplaatst , in welke hij voors 

geeft zich zelven de troostgronden voor te houden , 

die hem bekend waren, wegens den dood zijner 

dochter TUurLIA. Of dit gefchrift echter inderdaad 

uit de pen ‘van dezen wijsgeer gevloeid zij, wordt 

door geleerde mannen, met regt, betwijfeld (3) 5 

daar de ftijl deszelven; hoezeer dan ook zuiver La+ 

tijn, nogtans van CICERO’s fchrijfwijze nog aanmer 

kelijk verfchilt. Het blijkt echter uit meer dan eene 

plaats (4), dat cicero bij die gelegenheid werke= 

lijk eene troostrede gefchreven heeft, die echter 
f waars 

(a) WryrrenBacH heeft in zijne aanteekeningen op de 

troostrede van PLUTARCHUS aan APOLLONIUS, Tom. V. eene 

aanmerkelijke lijst van fchriften opgeteld, door de ouden 

over dit onderwerp gefchreven. 

(2) B. v. Ed. Bipontini, Tom. IX. p. 329—405. 

(3) Fasricu, Bibliotheca. Latina, TI, p. 138 scg. 

J- Lipsrus, Miscellanea, Cent. l, Ep. 35, 66, 75. Cente 

Epistr. ad lralos, Ep. 14. | | 
(4) Crc. Zusée Te 3I, 3de 



«“_1BIJ DEN DOOD HUNNER KINDEREN. 167 

waarfchijnlijk onze tijden niet heeft bereikt maar 

tot deze verdichting heeft aanleiding gegeven. Des 

zelfde wijsgeer komt ook wel in andere zijner ges 

fchriften ; b. v. in het eerfte boek der Zwseulaans 

fehe redetwisten, bij het onderzoek, of de dood 

eenig wezenlijk kwaad zij, op dit onderwerp terug: 

Hij fchrijft zelfs aan zekeren Trrrus, bij het verlies 

van diens kinderen, eenen troostbrief (5), en onte 

vangt er wederkeerig een’, wiens inhoud voortreffes 

lijk is, van sErvius suLPICIUS ; den ftadhouder van 

Griekenland, bij den dood zijner dochter (6), Alle 

deze gefchriften behandelen evenwel de zaak , waarom 

het ons: hier te doen is, niet dan ter loops, bren* 

gen ook niets dan de bekende gronden bij, zoodat 
zij om die reden voor.ons van minder aanbelang 
zijn. Wij bepalen ons dus voornamelijk tot de twee 

opgenoemden., PruTARERUS dan, een Griek, uit 
Cheronea in Boeotië geboortig, was Platonisch wijs. 

geer, en leefde als zoodanig te Rome, onder de 

regeringen van VESPASIANUS en zijne zonen; dus 4 

op het einde der eerfte eeuw onzer jaartelling, en 

op eenen tijd, dat het Christendom te Rome niet 
meer onbekend was, daar immers NERO reeds eenige 

jaren vroeger de Christenen tot een zoenoffer tegen, 

de volkswraak , wegens zijne verbranding van die ftad 

had gefteld (7). In het vaderland terug ‘gekeerd 

bekleedde hij onder Trajanus verfcheiden aanzien= 

lijke posten , en fchreef een groot aantal wer- 

En | ken, 
5} Ad Diversos, Lib, V. 16. 
(6) Ad Diversos, Lib. IV. 5, 6. 

(7) Tacit, dnn. Lib, XV. 44. SUETONIUS, in Nerone Cap‚16d 

e 
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ken, zoowel van eenen gefchiedkundigen, als wijs= 
geerigen aard, waarvan „nog vele «tot ons: gekomen 

zijn. Het is bij deze laatfte vooral ‘hoogst merk- 

waardig , dat in dezelve niet de minfte fpoor van 
kennis des Christendoms is aan te treffen; daar het- 

zelve destijds toch evenmin in Griekenland, waar 

zoo vele Christelijke gemeenten reeds ten tijde der 

Apostelen waren „als te Rome kon onbekend zijns 
en bij de uitgebreide kennis en onderzoeklust van 

PLUTARCHUS , aan dien man, zoo het fchijnt, niet 

kon ontgaan. Misfchien is deze onkunde alleen te 

„wijten aan de: verachting, waarin de, Christenen „ 

als enkel Joodfche fekte, destijds overal zich be= 

vonden. Hoe dit zij, deze bijzonderheid. reken ik 

van veel belangs, om ons in flaat te ftellen van in 

te zien tot hoe verre de wijsgeerte het vóór de ins 

voering des Christendoms , en zonder de hulp deszele 

ven, ín deze belangrijke zaak heeft kunnen brengen. 
Onder zijne overgeblevene fchriften bevinden zich 

dan ook nog twee troostredenen (aéyer zagapubizier) 

de eene aan zijne eigene. vrouw TIMOXENA, wegens. 

het overlijden van hun eenig tweejarig dochtertje 5 

en de andere aan eenen vriend, APOLLONIUS , W@=: 

gens den dood. van diens. zoon gefchreven , waarvan, 

de eerfte zekerlijk, wegens de nadere betrekking 

der genoemde perfonen tot den fchrijver , onze op- 

merkzaamheid ook wel het eerst tot zich zal trekken. 

_ En het oordeel van een’-ervaren en bevoegden regter „. 

den beroemden D. wWyTTENBACH (8); hierover is dit: 
dat 

(8) Notae ad consolationem ad Apollonium, Tom. Ve 

pars IL. Editionis Moratium Owoniensis in 8 

es 
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sy dat daarin de hoogfte vaderlijke fmart met de 

» voorzigtigheid. van den echtgenoot, en de gema- 
» tigdheid van den wijsgeer verbonden, heerfchend 
2, Ís”” Elk opmerkzaam lezer zal buiten twijfel ook 

dit oordeel als juist erkennen; maar ook tevens toe= 
ftemmen , dat, wanneer men dit gefchrift alleen be= 

fchouwt als ten doel hebbende eene treurende 

moeder. van de hevige opwellingen en dwaze uit« 

barstingen éener overdrevene droefheid terug te 

houden „ hetzelve volkomen: genoegzaam en geheel 

doeltreffend zal zijn ; maar dat, wanneer wij het 

vergelijken met de vereischten te voren tot ware 

vertroosting.. noodig ‚ gevonden, hetzelve dan op 

verre na geene zoo gunftige uitfpraak zal kunnen 
verwachten. … Een kort overzigt van den inhoud 

dezes gefchrifts. zal, zoo ik geloof, het best: in 

flaat zijn ons oordeel hierover te wettigen. | 

Hij begint dan met te zeggen, dat hem het bes 

rigt van dit overlijden zeer onverwacht ter. ooren 

was gekomen, daar de bode, hiertoe. afgezonden ; 

hem onder. weg gemist had; dat hem dit geval zeet 
fmartte , dewijl het kind niet alleen de eenige, door 

zijne vrouw lang gewenschte. dochter was „maar: 

hetzelve ook in aanleg van verftand en hart alle, 

vereischten. van menschlievendheid fcheen te bezits 

ten. Hij vindt het dus (Cap. 3) billijk „dat de 

herinnering aan hetzelve bij hen. bewaard blijve 

dewijl dit zeer wel zonder fmartelijke droefheid kan 

plaats hebben. Hij verzekert hierop (Cap. 4), dat 

de gematfgdheid in het betoon van droefenis „ bij. dat 

geval door zijne vrouw. bewezen , veler -bewonde- 
JL, M Hi ring 
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ting heeft gewekt, hoezeer hij, hare denkwijze te 
dezen danzien uit twee vorige gevallen kennende, 

zich daarover niet meer verwonderde , er ook inder= 

daad niets dwazer zijn kan, dan de destijds gewone 

uitingen der droefenis aan den dag te leggen, in 
hevig jammeren, werkeloos nederzitten bij den ge= 

ftorvenen , in het meedogenloos flaan en dreigen der 

flaven , en het verminken en misvormen” van het 
eigen ligchaam beflaande, Waartegen hij het gedrag 

zijner vrouw bij het overlijden van hunnen zoon 

CHARON over ftelt (Cap. 5) als zoodanig geweest 
zijnde „ dat eenige vrienden, met hem van eene 

reize terugkeerende, bij het intreden zijner woning, 

geene de minfte wanorde of gewoel befpeurende , 

meenden door een valsch gerucht misleid te zijn. 

Hij fpreekt vervolgens (Cap. 6) van zulke moeders, 

die door den waan misleid, als of de grootheid der 

liefde in de hevigheid der droefenis befta, dezelve 

weder bj zich zoeken op te wekken, wanneer de 

tijd reeds eenige leniging heeft aangebragt, en 

befluit uit de fabel van Esopus, dat der droefheid 

door Jupiter vergund zij zich alleen te vestigen 

bij hen, die haar vrijwillig opnemen, en dat men in 

den beginne voor Haar den toegang moet fluiten, 

in ftede van haar door rouwgewaad en andere tees 

kenen van droefenis dien te openen. Hij vermaant 

dus zijne vrouw (Cap. 7) om het droef heidwek= 

kend rouwbeklag van zich af te weren, hetwelk’ 

zoo geheel ondoelmatig is. Daar men immers,” 
zegt hij, „wanneer er in het huis van onzen vriend 

„ brand ontftaat, zich beijvert alles-aan te brengen „ 

il 2 ss wat 
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"5 wat ter -blusfching dienftig. is; zoo is daarentegen 
s bij het ontbranden der droefenis ieder onzer vrien- 

s den bezig nieuwe. brandftoffen aan te brengen, 
en de treurende. moet zich blootftellen ‘aan elk, 

s die verkiezen zal de wonde aan te tasten, en 

s weder open te fcheuren.”’ … Hij raadt haar veel 

meer (Cap. 8) zich in gedachten dikwerf weder te 
“verplaatfen. in den toeftand, toen zij nog. geene. 

kinderen. had 3 en gelijk zij destijds overtuigd was 

zich ‘over de fortuin niette mogen beklagen 

zij gevoelen zal zulks nu nog zooveel minder 

te mogen doen, daar immers federt een nieuw en 

genoegelijk tijdvak is tusfchen beiden gekemen, Hij 

waarfchuwt haar, toch het geringe. goed niet voor 

een groot kwaad. aan te zien, en niet ondankbaar 

te zijn omtrent het ontvangene goede, al ishet 

ook „ dat de fortuin ons niet fchonk, wat wij hoop- 
ten. Ten allen tijde, zegt hij, heeft de goedkeu= 
„ ring der goddelijke befchikking, en het tevreden 

s ftille zijn omtrent ons lot, de fchoonfte en aan- 

» genaamfte vruchten voortgebragt; ener is geen 
beter. middel omde droefheid of geheel te vere 

» drijven, of door-bijmenging een. zwak gevoel van 

» het tegendeel te weeg te brengen dan in zulke 

» omftandigheden. de ‘herinnering des goeden op te 

wekken, en de gedachten, afgewend van het 

„ donkere en affchrikkende naar ‘het helder en 
ze luisterrijk deel des levens te-keeren „ hetwelk even 

„als eene welriekende zalf niet alleen den reuk 
» aangenaam aandoet, maar ook als geneesmiddel 

tegen: het kwalijkriekende. kan worden gebezigd.” 

Ane M a In 
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In het volgende (Cap. 9) komt hij nu-nog nader tex 
zakeen-zegt: „ gij hebt meermalen gehoord „dat het 
„ geluk af hangt. van zulke gegronde overtuigingen 

„als tot eene vaste gefteldheid der ziel leiden, op 

welke de afwisfelingen’ van het lot geenen groo- 
» ten invloed hebben, en die door geene toevallige 

vernietiging kan worden aangedaan” Hij wil 

daarom, dat zijne wrouw aan de jammerklagtef der 

leedbetuigenden niet te veel gewigts zou hechten, 

daar hij die vergelijkt ‘met ‘zulke dwazen „ die enkel 

de ftompe en matte verzen uit HOMERUS bijeen ver= 

zamelen, en de menigte van groote en fchoone-dich- 

terbeelden ; daarin voorkomende, voorbijzien; maar 

ook het lot der afgeftorvenen niet te veel te: bekla- 

gen. Of meent gij daarover te moeten klagen 

» vraagt hij, dat zij ongehuwd en zonder nakroost 

» geftorven is; -zoo hebt gij reden ute verheugen 
„dat het u aan beiden niet ontbroken heeft; want 
» deze goederen zijn van dien aard, dat zij niet, 
» groot zijn als men ze mist, maar ook niet gering, 
„als men ze heeft; want de droef heid over groote. 

» zaken moet ophouden, als men geene behoefte. 
» daaraan gevoelt. Uwe dochter nu ontbeert daar- 

ij entegen niets dan kleinigheden3 zij kende niet 

je anders dan zulke, en werd daardoor alleen be= 

» koord, zij heeft dus flechts een gering verlies. 

“3 ondergaan. En daar zij bovendien gekomen is. 

„tot eenen toeftand , waarin alle droefenis ophoudt „ 
» zoo hebben wij ook geene reden te haren aan 

» zien iets te. vreezen.” | e 

Voorts, zegt ih (Cap. 1o) zult gij wel gehoord. 

Ä heb= 
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kebben, wat velen trachten te beweren „dat er 

nergens en geheel niets kwaads voor de-afgeftorve- 

nen beftaat. Doch zoowel de voorvaderlijke lesfen 

als de geheimzinnige teekenen der Bacchifche gehei- 

menisfen, die wij beiden -bij onze: inwijding hebben 

deeren kennen, moeten u beletten zulks te geloo- 

ven. Stel u veeleer voor, dat de ziel, onfterfelijk 
zijnde , hetzelfde ondervindt, wat bij een’ opgefloten? 

vogel plaats heeft. De ziel toch, die langen tijd 

zich in het ligehaam opgehouden, en door veelvul- 

digen omgang aan de aardfche dingen is gewoon 

geworden „ verlangt, even als een, tamme, vogel, 

ook weder naar bare kooi terug, wanneer zij ook 

al door den dood is vrij-geworden, en laat zich 

miet afhouden van zich door veelvuldige nieuwe 

geboorten ‘in de aardfche neigingen en lotgevallen 
te verwikkelen. Want dit befchouwt hij als het ergfte 

bij den ouderdom, dat deze de ziel kromt en neder- 
buigt naar de aarde ,- zoodat zij die kromming be- 

houdt „en nimmer haren vorigen ftand herneemt; 

terwijl daarentegen de ziel van den jeugdigen mensch, 

die deze aardfche banden fpoedig verbreekt, uit hare © 

zachte,en langzame buiging fpoedig tot den fland 

terug keert, welken hare natuur vereischt; even 

„gelijk een pas gedoofd vuur fpoedig weder ontbrandt. - 
Hij befluit dus hieruit „dat zijne dochter, juist de- 

„wijl zij zoo vroegtijdig geftorven is „ zich in beteren 

ftand dan. hier op aarde, en zelfs beter dan wanneer 

zij langer geleefd ‘had, bevindt. 

Ditzelfde, zegt hij eindelijk (Cap. in) blijkt nog 

duidelijker uit de voorvaderlijke gewoonten , volgens 

M 3 wek 
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Welke’ het niet geoorloofd is, bij den dood van eert 
jeugdig kind eenige lijkplengingen tedoen of uit 
terlijke teekenen van droefenis te vertoonen; het 

eerfte „omdat zij aan de aarde, vaan welke deze 
plengingen gewijd zijn, geen deel hebben genomen 

en het andere , omdat het ‘ofivoegzaam zou zijn, te 

treuren over hes die ‘aan beter oord en in godde- 

lijker ftand verplaatst zijn, En ‘hĳj befluit aldus: 

daar ‘hét nog bezwaarlijker is zulke dingen te ver- 

werpen , dan te gelooven, zoo laat ons, wat het 

uiterlijke betreft , blijven bij hetgeen de wetten voor- 
fchrijven; en wat het inwendige aangaat, “hetzelve 

zuïver , ongefchonden en’ bedachtzaam bewaren. 
_ Dit ís nu alles, wat wij te dezer plaats hierover 
aantreffen. Men twist er echter’over, of dit ftuk 
volledig, dan wel verminkt tot ons gekomen zij; 

zoo zeer is het blijkbaar; dat de verwachting, welke 
men van eêne troostrede van zulk eenen man „ onder 

zoodanige omftandigheden had opgevat, hierin on= 

vervuld ‘is gebleven. Wij zullen , wel is-waar, niet 

kunnen ontkennen, dat het vrij gefchikt ís zijne 

echtgenoote van dwaas en nutteloos jammeren terug 

te houden; dat ‘de fchrijver daarin zeer wel heeft 

weten gebruik te maken “van de prikkels der vrou- 

welijke eerzucht, door haar te prijzen , dat zij zich 

mannelijk, ‘fterk, verheven boven velen van haar 

geflacht, en der bewondering , zelfs van wijsgeeren, 

“waardig gedragen hebbes-dat hij voorts: op eene 

even kunítige als voegzame wijze liefde tot, huisfe- 

| tijkheid, en zorg voor het gezin op nieuws heeft 

weren op te wekken „ en daardoor der treurende 

EP CA huis- 
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huismoeder eene weldadige afleiding heeft bezorgd ; 
en het laat zich dus zeer wel begrijpen, dat, deze 

rede het doel der opbeuring zeer wel zal hebben, 
bereikt. Zoo wij haar echter uit een; hooger oog» 

punt, als troostrede tegen den ramp. uit het verlies 

der onzen ontftaande , aanzien, en haar toetfen, aar 

de vereischten te voren vastgefteld „, zullen wij haar 

den lof der genoegzaamheid niet zoo ligtelijk. kun» 

nen toekerihen. Welke. zijn. dan-toch: wel zijne ge- 
bezigde troostgronden? Gij. hebt geene. reden tot 
klagen, daar gij vóór het bezit des kinds niet one 

gelukkig waart, en deszelfs kortftondig aanzijn nog 

vele genoegelijke oogenblikken bij uw leven heeft 
gevoegd. „Een grond, zekerlijk wel gefchikt om van 

overdrevene klagten- af te. houden , maar niet om 

dit verlies als iets goeds, of ook als minder kwaad 

te doen befchouwen. Erkende de troostredenaar toch 
immers zelf, dat het bezit van nakomelingfchap een 

dier goederen is, die wij niet gering kunnen ach» 

ten, als wij ze bezitten, maar wier ontbering wij 

te voren „niet gevoelden, zoo“heeft dan juist dit 

kortftondig genot het gevoel dezer behoefte opge» 

wekt, hetwelk nu bijde berooving eene kwellende: 

begeerte achterlaat, die niet bevredigd wordt, en 

te pijnigender is, naarmate het kortftondig gefimaakt 

genoegen te grooter was, Hij werpt, wel is. waar , 

ook de bedenking op (Cap. 9) dat de onzen door 

den vroegen dood vele ontbering lijden ; maar fchijnt 

het eigenlijke punt van bezwaar daarin niet eenmaal 

te hebben opgemerkt , wel verre. van hetzelve te 

hebben uit.den weg geruimd. Hij geeft, ja! meer 

MA er 
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dan eens ftellige phidheriden „ dat zijne dochitef 
zich na den dood “wel bevindt, aan beter oord en 

in goddelijker ftand zij; maar waarop berustende ? 

op grond dat hare ziel door een tweejarig verblijf 

nog niet zoo ontaard is, als een langer vertoeven 

in het ligchaam „noodzakelijk moest te weeg bren- 
gen. Wee dan. den ouderen , die meer” bejaarde 
kinderen -moeten- beweenen, want die troost valt 

bij hen- weg! wee dan den volwasfenen en den 
grijsaard, die buiten zijne fchuld voor altoos ramp- 
zalig’ moet zijn , omdat zijne’ ziel, onder het gewigt 
der aardfche zaken, die neiging naar de aarde heeft 

gekregen, die haar niet toeftaat in haren natuurlijken 

ftand te komen, welke met haar wezen overeen. 

komt! Ieder zal erkennen, dat in dit alles niets 

van algemeene troostgronden bevat is, behalve al= 

leen de gedachte aan betere ftandverwisfeling , die 

echter op geheel bijzondere, voor Grieken, en in 

gewijden alleen geldende gronden gebouwd is. ; 

Doch het’ zou kunnen fchijnen, dat dit ftuk „ gee 

brekkig tot ons gekomen, juist die gronden miste , 

welke ‘het meeste gewigt en de grootfte waarde 

hebben. © Het zal dus noodig zijn „ ook van de. 

andere troostrede dezes fchrijvers eenig nader vers 

flas te geven. 

Prurarctus erkent, dat, hoezeer zijn medelijden 

met zijnen vriend ApoL LoNrus van den beginne af aan 

gelijk fterk is geweest als thans „ hij het echter niet eer- 

der heeft gewaagd; hem te willen vertroosten , voor- 

dat de tijd denzelven voor deze toefpraak , die ten 

doel hebbe zoowel zijne ed heid: zelve ‘té vermin- 
j / vk dd dee 
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deren, alsook’ ijdele” jammerklagten en‘ geween ‘te 

doen ophouden, had vatbaar’ gemaakt. — Hij zegt 
voorts (Cap. 3) ss ike ftem in geenen deele met hen 
» in, die eene wreede gevoelloosheid met lof ver- 

s heffen daar deze fmart uit eerie natuurlijke bron 
5 ontfpringt, en geenszins van onze-willekeur af-_ 

„ hangt.” Hij ftelt dus vast, dat men evenzeer 

door-te weinig als door te veel aandoening , zoowel 

in vreugde als in droefheid, het fpoor. bijster kan 
worden; en dat ‘hiertegen geen beter “hulpmiddel 
is dan de reden, en“ die voorbereiding , welke zij 

tegen alle wisfelvallighederi van het lot oplevert. 

Hij tracht dus (Cap. 6) uit fpreuken van onderfcheie 
dere dichteren de kortftondigheid en onzekerheid 

wan het menfchelijk leven aan te toonen, en vraagt 

dan zelf: „ waartoe moet dit alles dienen? om ons 

> te overtuigen, dat het niet voor iets nieuws of 

ongewoons- moet aangezien worden, wanneer ons 
» zoodanig ongeluk treft, daar het veeleer tot het 

eenmaal vastgeftelde menfchelijk- lot behoort, let- 

» geen wij evenmin ontwijken kunnen „als het wijsheid 
5 zou zijn zulks te willen doen:” - Deze grond moge 

wederom zeer gefchikt zijn den menschtot zwijgen 
te brengen onder zijn lot „hij zal van weinig krachts 

zijn om hem daarmede te bevredigen ; «daar ‘hij’ im< - 
mers geen antwoord oplevert voor de vraag: waarom . 

is dan het lot zoo bitter en wreed jegens de mensch« 

heid! èh | 
Hij komt vervolgens (Cap. to) ‘op nieuw tot de 

vraag, of- de dood dan werkelijk zulk een” groot 
kwaad’ zij ‚dat wij reden hebben daarom het lot der 

ad M 5 ie | on- 
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Onzen te beklagen? ven zegt bij die- gelegenheids 

sik weet niet van. waar het kome ,- dat de dood, 

s die toch met onze natuur:zoo. naauw. verbonden 

» en vermaagfchapt is „ zoo veel fmartelijks voor 

sons bezit; want er ligt toch op zich zelven niets 

» vreemd in, dat, hetgeen in zijnen aard {cheibaar „ 

s vloeibaar of brandbaar. is, ook eenmaal gefcheiden 

5» worde , wegvloeije en verbrande; en dat dus wijs 
» die. als, vergankelijke wezens geboren worden, 

» ook eenmaal vergaan. Immers «gelijk. het. niets 
» vreemds in zich heeft, dat een pottebakker bij 

herhaling ‘uit dezelfde klei andere en andere gee 

55 daanten vormt; zoo ligt er ook-niets. vreemds in, 

ss dat de natuur uit dezelfde, ftof , waaruit zij eer= 

sy tijds. onze voorvaders, en thans ‘ons. vormde , 

‚ook, eenmaal. onze nakomelingen vormen zal.” ms 

De reden van dit vreemde verfchijnfel zal toch voor- 
zeker wel daarin gelegen zijn, dat in den mensch 

jets hoogers en beftendigs woont, „wat zich niet, 
als de klei, laat vormen , aan de veranderingen dus 

geen deel neemt „ en alzoo dezelve voor iets vreemds 

aanzien moet. —ProrarcHus erkent. voorts het wel- 

dadige daarvan, dat ons de eindpaal des levens vere 

borgen zij, en befchouwt daarop (Caps 12, 13) 

de beide. beelden van-eenen diepen -flaap, en eener 

langdurige reis ‚„ onder welke socRATES gewoon was 

zich-den: dood voor terftellen, meer van. naderbij; 

zegt, dat gelijk de diepfte flaap de aangenaamfte 

is, als. vrij van alle droomen, de dood. dan ook 

wat goeds moet zijn, omdat hij hiermede overeen- 

komt 3 “terwijl hij in het andere. geval, de ziel 
0 MA van. 
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van de flavernij des ‘ligchaams „ en ‘den „bedwels 
menden invloed. van menfchelijke. zaken verlosfen= 

de, almede niets kwaads zijn kan. „Het zijn hier 

wederom alleen «de Platonifche, denkbeelden van 

een gelukkiger voorbeftaan der zielen vóór de ger 

boorte des ligchaams, waarop hij ziet, en vooral 

de overdrevene denkbeelden van den ongelukkigen 
ftaat, waarin zich de ziel, tijdens haar verblijf in 

het ligchaam bevindt, als in eenen” kerker opgeflo- 

ten , waar haar het uitzigt „der “waarheid. niet, ús 
toegeftaan , ‘daar de zintuigen haar ‘misleiden, en 

waar zij alleen door in zich. zelve gekeerde be= 

fchouwing en herinnering , tot eenige kennis kan ko- 

men, welke echter niet alleen van alle waarneming 

onafhankelijk, maar zelfs des, te--volkomener is, 
hoe minder waarneming en zintuigen daarop eenigen 

invloed gehad hebben 3 zoodat verachting der zinnen 
en harer voorwerpen, en dooding des ligchaams, 

als. middel van gewaarwording; de wegen der wijsr 

heid, zijn, en hem de. geheele wijsgeerte -niets-an- - 

ders. is, dan de oefening van fterven3 wat de ziel 

dus eerst geheel aan. het ligchaam en de. zinnelijke 

wereld onttrekt, Het moeten-dus alleen zulke. denke 

beelden wezen, welke de redeneringen van PLUTAR+- 

cuus te dezer plaats eenige kracht-geven ; maar die 

voorzeker niet algemeen zullen gelden, | 

De fchrijver tracht, zijne «ftelling „ datde def 

veeleer iets goeds , dan wat kwaads zijn moet (Cape 14.) 

ook door die gedachte te bevestigen: dat hij door 

de goden meermalên ter belooning „van uitftekeride 

age! en. godsdienftigheid werd toegedeeld. En 
hik hij 
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hij brengt hier de voorbeelden van erreogis ‘er 
BITONs Van AGAMEDES €En TROPHONIUS, en eene 
menigte anderen bij, dieg of in de tempels der 

goden, of kort na het gebed om de beste zaak, 

geftorven zijn. Uit welk oogpunt wij al zulke ver- 

halen befchouwen moeten, en hoe gewaagd het al- 

toos zij bij dergelijke werfchijnfelen op bijzondere 

oogmerken der Godheid te befluiten , zal ik niet 

noodig hebben! bijzonder aan: te wijzen, « Thans gaat 
PLUTARCHUS Over: om den’ dood uit een ander 

oogpunt, en wel als: vernietiging, “te befchouwen. 

Niet allen toch ftemden toe, dat de denkbeelden 
van flaap of reizen met grond op den dood kon- 

den toegepast worden; hij tracht dus te betoogen, 

dat ook bij deze vooronderftelling de dood niets 
kwaads zij, naardien hij dan toch met alle gevoel 

ook alle fimart tevens doet eindigen, en het afwe- 
zig zijn daarvan toch wel "geene rampzaligheid ver- 

dient genaamd te worden. Dit is alles wat PLUTAR= 

caus ter wegneming der bedenking, dat den onzen 

door den dood eenig wezenlijk kwaad overgekomen 

zij, weet aan te voeren. Zijne redenering daarbij 
is deze. De dood is-of vernietiging „of een beftaan 
buiten het ligchaam. In het eerfte geval is hij niets 

kwaads , in het andere geval ook niet, doordien de geest 

uit den aardfchen kerker ontflagen wordt. Bij dit laatfte 

bewijs gaat hij echter niet: geregeld te werk, want 

men kan zich zeer goed ‘het geval als mogelijk den= 

ken „ dat de ziel , het. ligchaam tot woning en werk- 

tuig. behoevende , gelijk de ondervinding voor dit 

teven- leert, door die berooving nu van genot en 

# werk= 
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_wêrkzaamheid verftoken is, en alsdan voldoet zijne 

redenering geheel niet, En dit geval is het dan 

nu ook juist, wat de ondervinding als het eenig 

gegronde fchijnt aan te bevelen, daar immers de 

dood den mensch van alle genot berooft. „Op die 

bedenking antwoordt hij (Cap. 16) als naar gewoonte’, 

dat men niet weet, of het langer leven vreugd: of 

fÍmart zou hebben opgeleverd, en het lange leven 

niet altoos geluk is. De bedenking dat deze jonges 

ling in den bloei zijns levens nog niet had behoo- 
ren weggenomen te worden wijst hij’ (Cap. 18) 

af, door te zeggen: „dat deze: klagt van eene al 

te groote vermetelheid getuigt „ naardien wij niet 

in de wereld gekomen zijn, om haar wetten te 

geven; maar om ons aan hare wetten te onder- 

» werpen.” Zeer. gefchikt wederom om den kla- 

genden den mond te floppen, maar niet het goede 

in den dood aan te wijzen, of de tevredenheid met 

het vroegtijdig fterflot der onzen te bevorderen, …—_ 

Prurarcuus doet ook (Cap. 19)de vraag : „ waar- 

„om weent gij bij den dood der uwen? Is het om 

»-uwent- of om hunnentwil 2?” Maar het is flechts om 

te kunnen zeggen: „zoo openbaart gij in het eerfte 

z geval eene al te eigenbatige liefde, en kwelt u 

Seen het andere noodeloos , dewijl zij immers geene 

„ramp ondervinden.” Na gezegd tehebben, dat 

het onverwachte der gebeurtenis onze fmart niet be= 

‚ hoeft te vermeerderen „dewijl wij ons daarop hadden 

moeten voorbereiden, befluit hij met den regel van 

PLATO: dat men alsdan moet-ophouden te.tréuren, 

als het niet blijkt, dat, hetgeen ons getroffen heeft, 

wer 
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‘werkelijk kwaad of wel goed zij; en‘ wij door dat 

treuren niets vorderen. Hij komt nogmaals op de 

klagt van den te vroegen dood terug, en beweert. 

dat het voor velen’ voordeeliger zou geweest zijn, 

bijaldien zij vroegtijdig geftorven waren. Hij on- 

derzoekt verder (Cap: 25) het zeggen van den wijs= 

geer CRANTOR, dat het de beste troost in onfpoe- 
den is, onfchuldig ‘te zijn, en durft dit wel niet 

in zijn geheel toe te flemmen; maar wil, dat men 

de genegenheid: voor de geftorvenen door Aymnen 

en lofzangen’ zal te kennen geven, en niet door 

jammerklagten, daar zij immers de loopbaan, hun 

door het lot aangewezen, hebben afgeloopen. « Uit 
dit alles befluit hij nu, dat wij niet langer treuren 

moeten, dan de natuur en betamelijkheid vereis 
fchen 3 want dat wij, evenmin als de Godheid zelve , 

eene gebeurde zaak ongedaan kunnen maken, en 

hetgeen ons overkwam, reeds velen voor ons ge= 

troffen heeft; Daarna komt hij op de menigte rams 
pen des levens, waarom hetzelve aan vele wijzen 

is toegefchenen eene ftrafplaats te zijn, en het een 

algemeen fpreekwoord geworden is; dat het beste 

ware niet geboren te worden „ maar het verkiesfes 

lijkfte zoo fpoedig mogelijk te fterven vermaant dus 

te bedenken, dat het leven geleend zij, en wel 

flechts onder de voorwaarde van het te zullen wee 

dergeven , weshalve het wijsheid zij, hetzelve goed 

te gebruiken, zoo lang het aanwezig is, en’ niet te 

morren als: het opgeëischt wordt. 

‚Door dit alles echter zegt hij (Cap. 30) wofders 

aid iet bevredigd, dar zij gelooven „ dat, hets 

/ geen 
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geen hun aldus bejegent , aan eene’ vijandigheid van 

het noodlot en der hoogere geesten te wijten zij, 

waarom zij alle wijzen van fterven rampzalig keuren. 

Hiertegen zegt hij echter te regt: „wie weet everie 

5 wel, of niet God, naar eene vaderlijke: voorwe- 

» tenfchap en zorg voorziende, wat den mensch 

zou overkomen , hem door eenen vroegtijdigen 

» dood heeft ‘weggenomen; in dat geval kan het 

s alsdan nuttig zijn, dat fommigen nooit geboren 

» werden, anderen bij den eerften ademtogt, en 

nog anderen na eenigen tijd bezweken; daar ime 

 merfs het noodlot in het leven niet te ontwijken 

”_ Hij raadt verder, om de voorbeelden - van 

die groote mannen’ gade te flaan en te volgen ; die 

den dood hunner kinderen met gelatenheid gedragen 
hebben , waarvan hij vele voorbeelden bijbrengt3 hij 

telt verder de deugden van den overledenen ops 

en zegt: „zoo het waar is, wat ons de dichters 
en wijsgeeren zeggen; gelijk het waarfchijnlijk is , 

„dat den vroomen- bijzondere’ eer „ edeler rang ett 
»„ een afgezonderd verblijf is aangewezen, dan 

_» moogt gij van uwen zoon het beste hopen5” en 
hij befluit eindelijk , met de fchets van den toeftand 
der braven in het fchimmenrijk uit PINDARUS en 

PLATO te ontleenen, het geheele’ werk. 
… Wanneer wij nu deze: troostredé met de vorige 

vergelijken, zullen wij moeten’ erkennen, dat het 
meestal de zelfde gronden zijn, die ‘in de vorige 
gebezigd waren, en dat hier wan eigenlijk afdoende’ 

„bewijzen niets anders is bijgekomen „dan de werze=’ 
kering van de gelukkiger ftandverwisfeling- der vroo 

KI men 

bitisk 
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men en goeden, welke. hij waarfchijnlijk -noemte 

Wij zouden daarvoor zeker gaarne zijne bewijzen 

hebben gelezen 3 doch waarfchijnlijk ook al niets dan 

het gewone hebben gevonden. Want -dat de befchrij= 
ving van den ftaat der zaligen, als zijnde aan eene 

plaats „ waar de ftralenkrans van TITAN ook dan nog 

voor hen fchittert, als de aarde door den nacht be- 
fchaduwd wordt, en waar de velden met purpere 

rozen, en de omftreken met reukwerk wafemende 
bosfchen, van gele vruchten dragende booniën ver- 

fierd zijn, en de zaligen zich met ligchaamsoefenin- 
gen en_ fluitenfpel vermaken, en de lucht met de 

geur hunner gedurige wijrookoffers aanvullen; dat 

deze befchrijving toch wel niets meer zij dan aan= 

gename dichterbeelden , zal ieder , en zelfs wel PrLu= 

TARCHUS. toeftermmen ‚ ten ware hij nog met het 

gemeen in iederen dichter eenen hoogeren goddelij= 

ken geest erkende. | 

„En dat socraTES in de Gorgias van PLATO 

(Cap. 79) de fabel van Minos, Aeacus en Rhada= 

manthus, als regters der fchimmen, voor waar aan- 

neemt „ zal toch. ook wel niets afdoen. Waarfchijn= 

‚ lijk nam dus prurARCHUS meer door inwendige 

behoefte en aandrang van bewustzijn, deze gronde 

ftelling aan, dan door voldoende uiterlijke bewijs 

zen; en bezigde die dus, hoewel met zekere be- 

fchroomdheid „ ter vertroosting van zijnen vriend. 
„ Vestigen wij thans het oog op den Romeinfchen 

wijsgeer SENECA en zijne fchriften , om te zien „of 

deze ook. andere „ en meer voldingende, gronden 

mogt weten aan te voeren; of dezelve misfchien 

op 
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ep eene vandere: en krachtigere wijze voor te flelleri, 
SENECA: dan, gebooftig «uit Corduba in Spânjes 

was met zijnen vader reeds als kind naar Rome ge= 

komen, en had zich aldaar evenzeer op de welfpres 

kendheid als wijsgeerte toegelegd, als de twee groote 

wvereischtetr. uitmakende van den toenmaligen tijd, 

em tot aanzien te komen; of liever de eerfte was 

%ulks alleen ;-en de laátfte ‘befchouwde men fléchts 

als het hulpmiddel tot de eerfte , ótm over älle- Zâ= 

‘ken grondig en uitvoerig (copiose) te kunnen, fpre- 

kens om” welke reden” danook ercero- jùistde 

Akademifche: wijsgeerte „ wier voorndamfté kracht if 
‘ket beftrijden van alle andere grondftellingen gelegen 

“was, als de meest gefchikte voor den redefiaar uif- 

koos. “SeNEca koos daarentegen voor zich:de- Stoï- 
fche wijsgeerte , hiet Zij dat die meef met zijne 

geaardheid: overeenftenide „ “of “hiein’ wan’ nîièerder 

wruchts feheen te zijn bij zijne reeds vroeg verduütde. 

“onheilen ; dáaf hij in het eerfte jaät van CLAUDIUS, 
“wegens overfpel haar Corfica gebannen werd. Hij 

“bekleedde ; "zoo voor als na zijne ballingfchäp , aan= 
zienlijke “posten te Rome; de voornaamfte én luiss 
terrijkfte’ derzelve was echter, dat hij tot onderwijs 

“zer en beftüurder van den jeugdigen NERO gekozen 

werd. Dit fchijnt nu aanvankelijk niet veél voor het 

édèle en brave zijner wijsgeerige grondftellingen te 

pleiten, en zou met reden verdenking tegen dezelve 
_ verwekken „ zoo wij niet wisten dat deze wreedaard, 
zoo „lang hij onder. het opzigt. van SENECA Zich 

bevond , en van diens raadgevingen gebruikmaakte, 

de beste: Vorst is geweest; en dat juist de wijs- 
IL N geer: 
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geerte en: ffrenge-redenen van dezen wijsgeer den vers 

anderden ‚NEROv 200 zeersin. den weg: ftonden , dat 

hij gretig eene gelegenheid. aanvatte „ om. denzelven 
onder, valfche, betichtingen. uit den weg. te, ruimen $ 

gelijk, deze: dan; ook „ in eenen. vergeworderden ou 

_derdom,;op eene waardige wijze den, aangekondige 

den dood, geleden heeft (9). 
„Onder. zijne „fchriften „vinden ‚wij vele; die is 

raderen kunnen. befchouwd worden, als eene 

aan zijne moeder. HELvIA „ wegens zijne uitbanning 

naar , Corfica „gefchreven, aantoonende-de-gelatene 

wijze, „waarop. hij zieh in zijn leed, wist te fchik- 
ken5-eene- andere aan PoLYBIUS, wegens den dood 

zijns,-broeders „ welk ftuk: echter onvolkomen. is. bês 

waard gebleven; en eindelijk eene, aan, MARCIA 3 

„eene edele „Romeinfche vrouw , en -dochter «van 

AULUS; CREMUTIUS \CORDUS” Welke „zich. in het 
jaar „35-onzer- jaartelling ‘vanhet leven. had „meeten 

berooven , omdat hijsals, vijand. der eenhoofdige. re= 
gering -bij TIBERIUS- aangeklaagd was. Deze troost- 

rede gaat ons hier. bijzonderlijk aan „omdat: zij ge= 

fchreven „is wegens, het overlijden. van--haren zoon 

METILIUS „die reeds priester ‚ gehuwden, vader van 

twee kinderen was, welkehij bij Zijn. fterven moest 

achterlaten. Perl 

Sj 

(0) De onnoemelijke fchatten deor seNEca hagelaten. 
(hoe werden dezelve verkregen?) en de door hem op- 
geftelde. verdediging - van ‚Nero's móedermootd mogen 

„eehter wel iets op ’s wians-braaf heid, afdingen, ‚10 

| eiowsn er ierowkmieed 
e A a, 
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"Seneca begint dezelve met -terftond "de „eerzucht 

dezer edele vrouw te prikkelen, haar wijzende op 

dhet voorbeeld’ van twee voorname vrouwen in -den 

‘Romeinfchen - ftaat ‚ van -OCTAVIA» -de zuster „ en 

LIVIAs de vrouw van keizer AUGUSTUS» van welke 

de eerfte” zich: aan «hare droefheid «zoozeer had 

„overgegeven „dat: zij na verloop van eenigen. tijd 

aan verkwijning ftierf,. De andere echter,-aan de 
redeneringen van „den wijsgeer-AR@us gehoor. ge 

vende „keerde in hare betrekkingen terug,en'had 

het genoegen van gedurig over. haren zoon met: lof 

‘te hooren fpreken’, waardoor de „zwaarte van haar 

„gemis. niet weinig verminderd werd, Hij wil dus, 
„dat ook marcia: dit voorbeeld. van «hare « vriendin 
„volgen zou, en eene grootheid «van - ziel-vaan- “den 

dag leggen, niet minder. haren edelen vader waar- 

dig , dan -die- was , welke arvra wegens-den 

dood van haren -zoon- pRUSUS' had--bewezen:-, Dat 

dit nu geen troostgrond zij, maar als inleiding voege 

zaam gefchikt om. MARCIA tot het aanhoorenen 

‘bedachtzaam overwegen: zijner. verdere troostredenen 

voor te: bereiden en te bewegen, zal niemand ont» 

kennen. baal brass " P | 

De cerfte: bedenking, welke. seNgEca: uit. den weg 

tracht tevruimen, is dezelfde „die ook wij als de 
voornaamfte bron”der „droef heid hebben: opgegeven, 

de verbreking der natuurlijke betrekking: onze {mart 

is “toch” zoo natuurlijk! … ’ Is+waar.a” zegt hij,” 
= zoo lang zij-gernatigd is. „Doch ’t geen de vers 

ay beelding daarbij voegt, is veeltijds- meer „dan ’ 

m geen: de natuur eischt.. Aanfchouw-de redelooze 
N 2 iin pp dien 

we TR 
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“ dieren, hoe hevig, maar ook hoe kortftondig is 

hunne fimart 'bij het verlies hunner jongens het 

Oy geloeî der treurende koe wordt’ niet langer dan 
5 een paar dagen'gehoord; en even zoo het zoeken 

op en rondzwerven der verlatene- mêrrie. En wan- 

neer zelfs de wilde dieren het fpoor der jongen 
hebben gezocht, en na het bosch te zijn rond- 

“3 gezworven , meermalen aan de verlatene holen 

“3 Zijn teruggekeerd, fchikken zij zich nogtans in 

‘ss korten tijd in hun verlies. Ook de vogels zwer- 
vsp ven met groot getier rondom het ledige nest, 
% maar, in weinig tijds bevredigd, hernemen zij 

» weder hunne gewone vlugt. En bij geen eenig 
5 dier” blijft: het verlangen naar ’t verloren kroost 

Zoo lang als bij den mensch; maar bij dien dan 

„ook niet enkel zoo lang hij de fmart werkelijk 

zr’ gevoelt, maar zoo lang hij zich voorneemt daar- 

s over te treuren. * Dit vindt seNrcaA echter onna- 

“tuurlijk , omdat, zoo deze aanhoudende droef heid 

3, natuurlijk ware , zij dan bij alle’ menfchen even 

sy fterk moest zijns terwijl nogtans de ondervinding 

leert, dat die bij vrouwen fterker dan bij man- 
… nen, bij woeste meer dan ‘bij befchaafde volke» 

ten, en bij onkundigen meer dan bij geleerden 

ss plaats vindt.” - De oorzaak van dit laatfte is ech= 

tér gedeeltelijk in de meerdere afleiding te zoeken; 

welke de láatften boven de eerften, in werkzaam- 

heid. des geestes hebben; en misfchien ook in het 

meerdere vermogen , om-de natuurlijke aandoeningen 

door tegengeftelde gewaarwordingen te onderdrukken 

en te wijzigen. Het zou ik nog altoos de 
Bt vraag 
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vraag blijven, of de meerdere droefheid van,de 
vrouw, en vanden. onbefchaafden en _onkundigen 
man niet meer natuur, meer" geheel en enkel het 

gewrocht van aandoening. en gewaarwording zij, 

dan die door bedachtzaamheid of tegenwerkende 

middelen ingetoomde. gewaarwording. Doch het 
komt mij voor, dat het den Stoïcijnfchen regel : 
volg de natuur , veel te ver is uitgeftrekt , wanneer 

men het paard en de koe tot leermeesters van ons 
menfchelijk gedrag bij den dood onzer kinderen ma-_ 

ken wil. «Vallen dan niet bij het redeloos. dier. al 

die oorzaken van droefheid weg, welke wij als het 
gevolg van nadenken en redenering hebben leeren 

kennen, die wij niet van ons kunnen verwijderen, 

en-die het voorzeker onnatuurlijk zijn zou te vere 

loochenen ; daar immers reden en nadenken de ei- 

genaardige voorregten onzer natuur zijn. … Geen 

Wonder „ dat dus de Stoïcijnen. bij deze eenzijdige 

befchouwing van den mensch als enkel natuurwes 

zen, gelĳĳk zij in dit geval-doen , of als enkel 

redenwezen, gelijk zij in de zedekunde gewoon zijn 
te doen, bij alle begeerte om de natuur te volgen, 
niettemin in hunne oordeelen: en voorfchriften dik- 
werf zeer onnatuurlijk worden. | 

Willen wij dus de aanmaning van SENECA laten 

gelden , wat zij vermag, dan is zij deze: over 
drijf uwe natuurlijke droefheid niet, door dwaze 

fchetfen der verbeelding en akelige woorftellingen _ 

telkens voor uwe ziel terug te roepen, of ook voor 

betere onderrigtingen de oogen te fluiten; maar 

neem de verzachtingen aan, die tijd en bedaarder 
N 3 over 
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drente u aanbieden. Buiten twijfel’ eene goede” slesú 
die ons echter niet geeft, wat wij zoo gaarne wensche 

ten, inzigten dat het verlies der onzen goed zij. 

‘SENECA nu eene aanhoudende droef heid voor one 

naturlijk verklaard hebbende, „ vraagt (Cap. 9) van 

waar dan die groote droef heid ontfpringe , en meent 
die in Het onverwachte of ‘onvoorbereide op dit 

verlies te moêten zoeken; hij toont dat niets redez 

lijker zij, dan zich daarop vooraf gewapend te hieb- 

ben, daar men toch weet, dat zulk lot ons almede 

treffen kan. „Wilt gij weten,” vraagt hij, „ hoes 

» zeer gij voor allerlei flagen bloot ftaat, en hoes 

Je Zeer de pijlen die’ andere getroffen hebben 3 
_$ ook rondom u zweven, zoo ftel u voors dat gij 

9 Eene muur door*vele vijanden bezet, en moeis 

5 jelijk te beklimmen, gehcel ongewapend aanvalt 5 

» verwacht dus de wond, en reken er op, dat die 

„ fteenen, pijlen en fchichten, die over uw hoofd 

»„ Zweven, op ú gedoeld zijn; en zoo dikwerf ‘als 
“gij die achter u of tef zijde van ‘u Ziet neder= 

_» Vallen, zeg bij u zelve dàn: neen! gij misleidt mij 
5 niet, Ô fortuin; gij zult geenen achteloozen en 

onnadenkenden’ verdrukken's ‘ik weet wat gij be= 

» Oogt gij hebt eenen anderen getroffen, maar ‘op 

„ mij aangelegd.” ‘Weinig zullen voorzeker deze toc- 

{praken gefchikt zijn het hart te bemoedigen, maar 

wel het leven en menfchelijk lotte leeren’ verachten. 

Natuurlijk is het dan ook, dat hĳj aan MARCA 
‚vraagt (Cap. ro) of dan het- gemiste wooruitzigt op: 
den voorfpoed en het genoegen „door haren zoón te. 

eflangen , haâr vêrontrust, en daarop zegt: dat wij: 

Riele Gi nicta 
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niets voor ons eigendom kunnen aanzien’ daar-al-, 
les-{lechts--geleend. is „ook ónze kinderen zelfs, en. 
dat het onbillijk zou -zijn-den fchuldeifcher „de nae. 

tuur „omdat -die «de teruggave van. het geleende 

vraagt, kwalijk te bejegenen” ‘Zoo gij u-dus over” 
‚sy den dood uws zoons beklaagt,” zegt hij „ ; moet: 

gij de fchuld- zoeken in’ het tijdftip „ toen: hij ge- 
» boren is „want destijds werd reeds de dood over. 

„ hem befloten 3 onder die -voorwaârde werd -hij-u 

» gegeven, en-dit noodlot vervolgde hem van: het. 
» eerfte oogenblik «af. - Dan ‘toch treden” wij inhet: 

gebied der fortuin, en naar hare grilligheden moes 
_ sten wij, of ‘t geen wij verdiend of niet verdiend 

s hebben, dragen.” hi, banaed 

In «het, 12de Hoofdft, komt hj nu ook op die. 

vraag ‚ « welke. wij- aanvankelijk in «hare geldende. 

kracht-ontwikkelden ; „ont{pringt uwe-droef heid uit. 
25 eigen leed, of uit dat, wat den geftorvenen: trof ?_ 

 Treurt-gij;-omdât giĳ-zelve nog. geene: geneugten 

van uwen zoon hebt gefimaakt, of omdat hij nog 

» meer had kunnen «genieten? Hebt gij zes niet: 

„ genoten ,” zegt hij ;”s-wel- nu ; dan “kunt gij ze 

„ook ligtelijk ontberen.s, en hebt -gijrze- wel ge=. 

» fmaakt „ dan behoort gij voor het genotene- dank, 

‚‚ baar te wezen, En met betrekking tot uwen zoon: 
„ had voorzeker zijn leven langduriger kunnen zijn, 

» maar hij heeft daarin toch vele vruchten van uwe 

goede opvoeding genoten 3 en invalle’ gevallen is 

» toch éen kortftondig geluk nog beter dan geheel 

4 geen geluk. Een groot geluk is‘ ook niet duurs 
_n gein wat duurzaam zijn. zal, moet uit zijnen: 

BREE, N 4 | » aard 
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» aard klein zijns daar “de Goden nu-verordenden „ 
«‚ dat uw. zoon flechts-kort zou leven’; zoo-verhie* 
„ ven zij-hem dadelijk tot eenen grooten voorfpoed.”” 

Deze laatfte grond komt mij voor het meest. van 
ailen af te doen. Hij vertoont ons althans de bes 

fchikking van ons lot als billijk; en men kan befef= 

fen, dat er aan niemand iets wordt te kort gedaan 5 

ieder. heeft dan zijn befcheiden deel, wat de een 

flechts in “een korter tijdsverloop geniet, dan de 
_ ander, aan. wien het fpaarzamer. wordt uitgereikt. 

Doch hoe ftaat het met de vastheid van dien troost 

grond: is hij zeker „ heeft hij de ondervinding voor. 

oftegen: zich? > Zij, die: in het oogenblik der. ge= 

boorte fterven , of , hoezeer het leven aanfchouwende „ 

nogtans niet tot eenige bewustheid van zich zelve 

komen ,-zij;zouden dan het: grootfte geluk, moeten: 
hebben. gefmaakt „ of zij zijn. benadeeld; en echter. 

hebben: zij nog volftrekt niets. genoten. Dat zelfde. 
düs „wat aanvankelijk al onze ’klagten fcheen te. 

doen eindigen, geeft, wel ingezien , aan haar flechts. 

temeer krachts.. In dit-opzigt. voldoet de reden 

door PLUTARCHUS aangevoerd, beter; als hij zegt 

dat de Goden naar hunne voorwetenfchap hem vroeg. 

wegnemen; dien zij zien, dat bij langer leven. of. 

rampzalig: of flecht zou worden. „Doch ook hiet, 
leert- de ondervinding in grijs gewordene boosdoes. 
ners, en in hen, die door de fortuin van de voors 

malige hoogte des geluks meêdoogenloos tot eenen: 

afgrond van onheil zijn geworpen, uit. welken zij- 
zich nimmer weder hebben kunnen verheffen, dat 

deze regel bij het menfchelijk lot niet algemeen. door, 
BA ee tm gaat, 
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gaat, en dus ook geenszins tot neee troost. 

grond kan ftrekken, | 

Wij gaan voorbij, wat SENECA ter wegneming, 

der klagte, dat dit lot beïden , en goeden en kwaden. 

treft, aanvoert, als minder met ‘ons ‘doel verbon=: 

den , maar moeten acht geven op hetgeen hij (Cap. 19) 

bij de nadere toepasfing zijner troostgronden zegt: 
„ Het is het verlangen naar onze geftorvenen, wat 
ons bedroeft } Maar waarom weenen « wij dan 

» niets zoo de onzen van ons in het leven afwezig 

5 Zijn ,‘offchoon zij dan evenzeer onzen omgang en 

aanfchouwing misfen? Het is de verbeelding, 
„die ôns kwelt (opinio est, quae nos cruciat), 
s want ieder onheil geldt juist zooveel, als wij het 

s willen laten gelden. En hier hebben wij dus het’ 

geneesmiddel bij de hand. _Misleiden wij ons: 
» zelven, verbeelden wij ons, dat zij van huis zijns’ 

dat wij hen hebben heen-, ja vooruitgezonden „ 

4 om ze eerlang te volgen.” Schoone raadgeving ! 
die echter flechts zoolang van kracht is, totdat de 
vraag ontftaats zullen wij hen dan ook wel ooit 

weder inhalen; zullen wij hen ooit ontmoeten ? 

Eene vraag, die niet beantwoord. wordt; en die 

het eeuwig afzijn bijna even fmartelijk maakt, als 

de eeuwige verniëtiging is. Doch neen, SENECA 
aiïtwoordt daarop. Hij vraagt immers : „weent gij, om- 
s dat uw zoon niet lang hier beneden heeft geleefd; 

„ bedenk dan , dat den dooden niets kwaads treft 5 
» want hetgeen men ons van het:onderaardfche rijk. 
 verfchrikkelijks meldt, zijn niet dan fabelen. De 
„dood is de bevrijding en de eindpaal van valle. 

N 5 | „jams 
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jammeren „ buiten welken geene rampen meer, 

„ beftaan , en die ons weder verplaatst in dien ftaat, 

„van kalmte Granguillitatem) in „welken wij vóór 
» onze geboorte gelegen hebben.” Tot zoo verre, 
gaat: nog alles goeds den onzen is dus in den dood, 

niets kwaads overgekomen ; maar wanneer hij er dan, 

wervolgens bijvoegt: ‚de dood is noch. goed, noch: 
» kwaad; want alleen wat iets wezenlijks is (afiguid 

5 €54) kan goed of kwaad zijns doch de dood-is 
5 zelf niets en brengt alles tot niets, en levert ons 

„ aan geenerleilot (aulli fortwnae) overs” dan neemt 

hij weder allen vorigen troost weg 3 want dan ypredikt 

hij luide de vernietiging ;.-dan is dat heengaan in 

den dood een affcheid voor altijd; dan ontmoeten 

wij hen niet weder, maar hun voorgang is de' reis 

naar. eenen afgrond, uit welken. zij niet weder te 

woorfchijn komen, en waaromtrent alleen, de be- 

svustheid blijft, dat wij eens bij hen daarin. zullen 

nederftorten, „Ellendige troost voor eene moeder. 

die eenen goeden en gelukkigen zoon verloren had! 

Geene uitroepingen: hem heeft een groote en 

ak eeuwige vrede omvangen ,* zullen: de wonde 

kunnen. genezen, die hij door zijne vorige verzekee 

ring het ouderlijk hart heeft toegebragt; daar het, 

juist die eeuwige vrede is „ voor welke.de natuur, 

beeft. En het kan dus wel niets dan grootfpraak, 

zijn, wanneer hij zegt: „gij kent de menfchelijke 

„ Onheilen niet, zoo gij den dood niet als de beste. 

» uitvinding der natuur wilt prijzen ; die het geluk. 

 voleindt , de- ramp verdrijft, de walging en ver- 
s moeidheid gan den ouden ontneemt, de jeugd al, 

En » bloeis 
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5 bloeiende doet-ophouden, en het kind afroept 

9 voor het tot de moejjelijke levensftanden gevore 

» derd is” Waarop dan verder eene optelling aller 

mogelijke rampen des levens volgt,-die, zoo zij in 

waarheid. dusdanig ooit in eenig menfchelijk leven , 

beftonden , ons hetzelve zoo fpoedig mogelijk moesten 

doen’ ontvlugten; en “voor welker ontwijking dan 

voorzeker geefe troostgronden zouden noodig zijne 

Het fchijnt echter of seneca zelf het troostelooze 

zijner leer der eeuwige vernietiging gevoeld hebbe, 

én dezelve (Cap. 23) weder ‘eenigzins vergoeden 
wille, als hij zegt: behalve dat onze toekomende 

j totgevallen altijd onzeker zijn , en dé kwade het ze- 

„ kerst te verwachten 3 zoo iser ook voor zielen ; die 

# fpoedig aan de menfchelijke wisfelvalligheid ont- 

» trokken zijn , cen gemakkelijker overgang tot hoo- 

» geren ftand (ad superos) aanwezig (to); zij immers. 

se alde 3 hebe 

«(ro) Het fchijnt eenigzins twijfelachtig , wat sENECA 
hiermede. wil aanduiden, Tot de Goden, gelijk het anm 
ders heet, kan het hier niet wel beteekenen; want alsdan 

zou die overgang werkelijk iets „goeds zijn; en hij zich 

zelven lijnregt tegenfpreken. Hij bedoelt dus waar- 
fchijnlijk de fterren , tot welke men meende dat dë 

zielen, als tot haar eigenaardig: element, terugkeerden 

wanneer zij van het ligchaam, dat haar aan de aarde 

hechtte, waren bevrijd. Zij, die dus. door lang verblijf 
op aarde, veel van het aardfche hadden aangenomen, 

waren te zwaar om tot de hoogte der fterren door te 
dringen, maar moesten in den dampkring rondzweven; 
de vfoeg ontbondene zielen echter, en zij, die door 

Wijsgeerte het ligchaam verdrukt en gedood, of zich 

aan 
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„hebben minder vuile en zware ftoffen aangenos 
s‚ men, en flechts «het bovenfte der aardfche dingen 

» ontvangen hebbende , werden zij reeds daarvan 

» bevrijd, voor. zij er nog geheel mede omgeven. 

„ waren; en nu ligter zijnde , vliegen zij naar hun- 

» nen oorfprong terug, en zwemmen gemakke- 

„lijker die klove, welke die dan ook zijn moge, 

door.” Doch waartoe dit alles? Of is het dan 

niet hetzelfde, of wij op deze aarde, of op de 

fterren aan de vernietiging worden overgegeven ,-en 

in de eeuwige fluimering zonder bewustheid rusten ? 
Het is om te kunnen verzekeren, dat de voors 
naamfte mannen altijd het leven zochten te ontwij- 

ken, en de wijze, volgens PLATO, onophoudelijk 
tracht te fterven. Doch hij komt hierop nog eens 

terug, wanneer hij (Cap. 25) zegt: „er is geene 

„ reden, waarom giĳ-het graf van uwen zoon zoo 

»„ dikwerf bezoeken zoudt; alleen het flechtfte gee 

„ deelte, en wat hem zelven tot last was , de been= 

„ deren en de asch, is teruggeblevens hij zelf is 
geheel ontvloden, en heeft niets ‘hier op aarde 
„ teruggelaten ; maar nadat hij een weinig tijds bo= 

_» ven ons vertoefd heeft, gereinigd werd, en de 

» aanklevende gebreken en den ftand der fterfelijk. 
__» heid heeft afgelegd, is hĳ in de hoogte verhes 

» vens 

aan deszelfs neigingen onttrokken hebben, niet zoo be- 
zwaard zijnde, ftijgen gemakkelijker op en naderen de. 

fterren, waar zij een tijdlang hun verblijf houden, totdat 

alles verbrand wordt. Zie cic, Tusc. Quaest, I. 18, Ik 

heb dit dubbelzinnige in de vertaling trachten te behouden. 
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ven; en wandelt tusfchen de zalige geesten, en 
is inhet gezelfchap der screro’s en caTo’s, cn 

van allen, die dit leven veracht hebben, opge- 
nomen. Uw vader hecht zich daar bijzonderlijk 
aan dezen zijnen kleinzoon, hoezeer daâar allen 

door eene algemeene maagfchap verbonden zijns 

en ‘zich over zijn nieuw beftaan verheugende, 

leert hij hem den-loop der naastgelegene fterren;, 

# niet naar gisfing; maar naar waarheid, en leidt 
s, hem gaarne in alle gelieimen der natuur-in. Wat 

» een wegwijzer in onbekende ffeden voor den vreeme 

» deling is, dat is uw vader voor dezen uwen zoons” 

Hier geeft nu sENECA weder met ruime: handen 
alles terug wat hij te voren ontnam: beftäan, bee 

wustzijn en genot. Een bewijs, mijns achtens, dat 
men zonder dit geloof. geenen waren troost in de op- 

gegevene omftandigheden kan aanbrengen. Hij voert 

daarop den vader van MARCIA fprekende in, zijne 

dochter troostende wegens den dood haars zoons „ en 

daarbij alle te voren aangevoerde gronden herhalende, 

doch ten flotte zeggende: „en wanneer de tijd zal 
» gekomen zĳn, dat de tegenwoordige aarde zal 

» verdelgd worden, om zich weder te vernieuwen, 

„en alles door eigene krachten vergaat, dan zullen 

„ fterren op fterren vallen, en alles wat thans’ met 

„‚ orde fchittert, zal dan in den algemeenen brand 

„ verflonden worden. Doch wij, gelukkige zielen ! 
„die wij het eeuwige reeds deelachtig zijn zullen 

„dan, als het. Gode zal goeddunken „dit: alles 

2» weder voortbrengen, uit die algemeene’ verwoes- 

Ce 48 €38 ting 

dd AE td EE 
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sa ting ook ‘een klein -toevoegfel worden vaan God 

ss zelven „ en tot de oude elementen terugkee- 

so ren (11). Seneca ftelde dus, met de. meeste 

Stoïcijnen , wel een overblijven/-der zielem na den 

dood , maar. geene onfterfelijkheid- of eeuwigdurend 

beftaan, Hij fchijnt echter tusfchen vernietiging en 

voortduring als tusfchen-twee gelijke zaken in zijne 

overtuiging gewankeld te heblfen. Dus: zegt hij: 

(Epist. 102) shet doet- mij vermaak naar deon 

» fterfelijkheid der zielen onderzoek te doen; en 
2» vooral om die te kunnen gelooven. Ik hecht 

‘ss dan „ook gaarne geloof aan de «gevoelens » dier 

95 groote mannen, die deze aangename zaak echter 
„> meer beloofd dan bewezen hebben.” En-zoo 

zullen wij inderdaad omtrent: dit- laatfte met hem 

eenftemmig moeten befluiten. Hetgeen de ouden 
omtrent“ onfterfelijkheid-zeggen „is fchoon ‚en doet 

het-harte goed, maar het fteunt op geenen vol- 
doenden -grond3 het zijn wenfchen;- maar geene 
verwachtingen; en het ouderlijke hart zal in de 

droefheid, die toch altoos traag maakt:om te ge- 

looven, geene genoegzame bevrediging in deze be- 
tul= 

Ld 

(11) Tot verftand van dit laatfte dient, dat de Stoïcijnen - 

niet alleen eene algemeene. verwoesting der wereld, door 

het vuur, maar ook eene reiniging en wederherftelting 

door hetzelve aannamen; waarbij dan van alles het reinfte 

‘en zuiverfte in God, als het reinfte vuur, zou terugkee- 

tens Zie sendca , Consol, ad Polyb. initio. SENECA „-Quseste 

natur.Lib. Ill, Cap.-28—30.. Je LIPSIUSs Eriehsief 

Stoicae „ Lib. IE, Diss. 22. 
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tuigingen vinden. “Ik zou hierbij nog vele plaatfen , 

zoowel uitde’ brieven van SENECA, als. uit “de 

fchrifteri «van Crerro, Kunnen voegen, en onder 

deze inderdaad witmuntend fchoone (12); doch zij 

komen ‘fteeds ‘op hetzelfde uiten” voegen bij de 

aangehaalde “geene nieuwe gronden 3’ weshalve wij 

het hierbij voegzaam kunnen laten berusten: 

haken ein nw uit. het voorgaande eene algêmechê- 
flotfóm op',-dan zal die „gelijk wij aanvankelijk: te 

kennen gaveny hierop neerkomens datde ouden’ uità 
muntende vertroosters zijn, in dien zin , dat zij den 

mensch van-jämmer- en geween over het verlies zijs 
ner: kinderenterug houden , zijne klagten- onderdruks 

kens en hemvof een ftom en bedwelmend zwijgen 

onder. de magt van het dus: befchikkend noodlot 

opleggen, of tot eene trotfche verachting van het 
leed- prikkelen „> die echter overfpanning, en dus 

onnatuurlijk-is3”dat-zij echter van’ dien kant, waat 
zij smet befef ven uit overtuiging de grootheid van 

hetsteedrverminderen zullen ‚ door hetzelve als goed 
en weldadig-té doen kennen, of, waar zij-op vere 

goedingen zullen wijzen voor het ontvangen leed, 
den onzenvof‘ons zelven aangedaan; zeer ongelukkig 
{lagen 5 want--dat-zij flechts zeer zelden dit punt 

carnider iten Baene vann 0 sd van 

re Zie vele rij „Aer aen doch enkel 
wit Latijnfche fcbrijveren, voor den Nederduitfchen lezer 

toegankelijk gemaakt, in het werk van den Heer Nn. Ge 
WAN KAMPEN & “Zedekundige ‘Schoonheden der Ouden , 
d-Deel, bl, 157194, 
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yan bezwaar aanroeren , en dan nog met. ijdele 

woorden en grondelooze gisfingen. de zoo luid roe= 
pende ftem van rede en natuur trachtenaf te wijs 
zen; en hierbij fomtijds de houding aannemen van. 

alles te hebben opgelost ; fomtijds echter ook eerlijk 

genoeg zijn- van het onvoldoende hunner redene- 

ringen te erkennen, bss | 

Hetgeen bij dit geheele onderzoek, mijns inziens „ 

de hoofdzaak is, komt hierop neer, aän te toonen 

dat den jeugdig geftorvenen geen onregt gefchiedt 

door hen zoo vroegtijdig weg te nemen; endat 

hun voor het ondergane gemis zekere en geëvenres 

digde vergoeding zal ten deel worden. Het eerfte zou 

gefchieden , zoo men in ieder bijzonder geval kon aans 

toonen , voor welke onheilen zij door-hunnen vroe 

gen dood bewaard zijn, en welken teruggang in 

wijsheid en volmaking daardoor. is verhoed gewor 

den. „Welk menfchelijk brein is echter hiertoe irt 

ftaat? Of zoo men althans met overtuigende grons - 

den kon bevestigen, dat eene, wijze en vaderlijk 

zorgende goedheid alleen; hoezeer die“dan ook: in 

enkele gevallen onpeilbaar-mogt zijn ; deze lotgevallen 

befchikt, en wel eeniglijk. naar het wezenlijk belang 

van den mensch.--En het andere” zou gefchieden 4 

zoo niet flechts eene voortduring, maar een leven 

en ‚genot, met voortgang in volmaking, met ontwijs 

felbare gewisheid ware aan te nemen. Dan immers 

zou het deelnemend ouderlijk hart zich wegens 
het lot der afgefcheidenen niet hebben te bezwa- 
reis zich wegens het gemis van omgang en bij 

hen id zijn 4 
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zijn, door «de gedachten aän hooger genot, én be 
teren ftand der lievelingen; ligter bevredigen ;’ en 

zelfs die droefheid ophouden, zoo de hoop des wet 

derziens en der onaffcheidbare-hereeniging geene ijdele 
droomen zijn. Doch die kennis van de bedoelingen 

des wereldbeftuurders, die inzigten in den toeftand 

eener onzigtbare wereld, of der verwachte hereeni- 
ging, kunnen niet uit den mensch zelven gefchepts 

maar moeten van buiten door eene hoogere bekend 

making aangebragt worden ; de wereldregeerder dient 

daartoe zelf zijn doel te openbaren, en de beheers 

fcher der toekomende wereld zijne befchikkingen 

zelf mede te deelen,- Zonder openbaring zal dus 
de eigenlijke en ware troost voor treurende ouders 

niet gevonden worden. … Maar die is gevonden, 

zoodra eene. allerbijzonderfte voorzienigheid, voor 

elken afzonderlijken mensch even volkomen zor- 

gende, als of hij geheel alleen beftond, bekend en 

bevestigd is; zoodra een voortleven des geestes, 

ook na de fcheiding van het ligchaam , als voort- 

zetting van het hier begonnen aanzijn bewaarheid, 
en de hoop des wederziens door ftellige verzeke- 

ringen van hem, die dit verleenen moet, aange 

bragt is. Ik zal naauwelijks behoeven te zeggen, 

dat dit alles in het Christendom is gefchied, en 

dat alle deze vercischten juist de hoofdzaken en 

grondleeren des Evangelies uitmaken, op grond 

van welke men thans met genoegzame kracht iedere 

treurende moeder de woorden van deszelfs grooten 
ftichter kan toeroepen : „ween niet’ (Luk, 7 vs. 13) |. 

„dl | 0 wel, 
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welke Hij weleer der „weduwe te Nain toerieps 
terwijl wij ons hier aan het flot gedrongen-gevoelen 
te. zeggen: » Heer! tot wien zouden wij heengaan, 

2; Gij. hebt. de woorden. des ecuwigen levens 1’? 
C Jobs. 6 Vs 68) | 
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-Oiar de gewigtige gebeurtenisfen, welke onze 

leeftijd oplevert, verdient buiten twijfel geteld t& 
worden de „poging, der bewoners van het oude Grien 

kenland, om zich aan het krellend juk der 7Zwrks 
fche heerfchappij te onttrekken , en een eigen onaf« 

hankelijk volksbeftaan te herwinnen. Hoe men deze 

worsteling ook befchouwe 2 het zij men ze enkel 

aanmerke als het gevolg. van het ingefchapen gevoel 

at VOER: 

Me ) De fchrijvers, welke. ik bij het opftelten van 
deze verhandeling heb geraadpleegd , zijn: sALE’s Vertae 

ling vân den Koran, RELÁND de Religione Muhamiwedica, 

GIBBON’s History & vol. V: VL'4°. c. Mirus’s History of 

Muhammedanism. London 1818 ; en voN HAMMER's Staatse 

verfusfung- und Staatsverwaltung ‘des Osmanifthen Reichs, 

aus den Onellen feiner Grundgefetze dargeftelit. Wien 

1815,-hetgeenik ter bevestiging der bijgebragte bewijk 

zen niet ondienftig acht hier aante „merken, 
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voor wrijhkid, hét Zijfmiënt het-oog: vestigt op het 

uitgebreid tooneel, dat zij voor de ontwikkeling der 

edelfte krachten en der fchitterendfte talenten opent, 

het zij men in de eene partij der ftrijdenden de je d 

dekonkene’, maar niet geheel werbasterdé nakontelind 
gen ontware van dat volk, hetwelk eenmaal den 

roem van ons geflacht heeft uitgemaakt , terwijl dere 

zelver tegenftanders_ ons. het getrouwe beeld van 

ie woesk vaderen voor den geest ie ars die 

overtogen, het zij men dä ke” aan de vertüitziende 
gevolgen, welke deze flrijd kan hebben voor den 

ftaatkundigen, zedelijken en godsdienftigen toeftand 

van. ons werelddeel: in alle deze en in vele afidere 

opzigten is, de tegenwoordige oorlog. tusfchen. Gries 
ken en Zwrken eene_ gebeurtenis. : waardig , dat de 

geheele. befchaafde wereld, met hooge belangfteiling 

daarop flare, en den uitflag met gefpannen verwacht 
ting te gemoet zie, vante’ adh E 

‚ Dit belang, neernt piet weinig. toe. door het ver- 

fchil van Godsdienst, hetwelk de ftrijdende partijen 
verdeelt. Beide ftaan in dit opzigt tegen elkander 

over. De eene huldigt als goddelijke waarheid, wat 

de andere als het werk van dweepzucht en misleie 

ding befchouwt, en terwijl. de Muzelman op denì 
Christen als op den, hardnekkigen voorftander van 

een „lang vernietigd gezag. uit, de hoogte nederziet, 

befchuldigtsde belijder van: jezus den vereerder van 

MÒWAMMED van aanmatiging door list en: geweld: Het 
is 200 , de redenen, welke den opftand-der Grieken 

hebben vereorziakt ;’zijn van geenef-godsdienftigen 
ê aard , 
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aard, en de Porte zoekt het vermoeden vals of de 

leer van den Koran eenig deel had aan hare toeruss 

tingen en krijgsbedrijven, nadrukkelijk tegen te-fpfee 

ken3 doch wie, die niet verblind is door ftaatkune 

dige partijzucht, kan dien invloed hier geheellijk 

witfluiten „ ja wie , die de proclamatien van den Sule 

tan met aandacht leest, woelt zich niet gedrongen 

te erkennen , dat de godsdienstijver der Zwrken derzele 

ver haat tegen de Grieken als Christenen niet weinig 

doet ontvlammen , dewijl alle opftand ‘hun eene’ aans 
fanding van de eere des. Allerhoogften toefchijnt „ 

die hun als Geloovigen de. heerfchappij over de Ons 

geloovigen in handen gaf. 
‘ Wanneer wij dit in aanmerking nemen , zien wij 

den gemelden ftrijd in belangrijkheid. toenemen „en 
biedt hij ons «een fchouwfpel aan „ dat de aandacht 

verdient niet alleen van den Christen , maar zelfs 

van hem, die het ftandpunt van een koel Índiffes 
tentismus voor zich gekozen heeft. 

„Het zijn deze befchouwingen, M. Ht die mij 
op het denkbeeld hebben gebragt, om dit ondete 

werp nader voor u te ontwikkelen, en u tot dat 
einde de vijandige betrekking van het Islamismus 
of van den Mohammedaanfchen Godsdienst vr hiet 
Christendom voor te Jlelten. RE 
& 

‚B ak 

Eer ik tot de behandeling van mijn onderwerp 

overga, zij het mij vergund „ eene voorloopige aans 
merking te maken, ten. einde eenige bedenkingen 

ke O4 en 
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en. tegenwerpingen vals bij‘ voorraad te beantwoors 

den; die zich anders welligt bij u zouden opdoen, 

„„Hetsis-met opzet, dat ik niet zal {preken over 

de wederkeerige ®betrekking : van het Islamismus en, 
het ‘Christendom ‚ maar alleen de houding van ‘den 

belijder des Korans tot den -belijder des Evangeliums: 
wensch te fchetfen , ten.betooge, dat-dezelve eenen, 
geest van vijandfchap ademt. Ik mag het immers 

overtollig rekenen „ het tegendeel «te bewijzen van, 

den. Godsdienst „door. Hem gefticht „ die „geene an= 

dere wapenen had, dan zijne goddelijke waarheid. 

en zijne hemelfche liefde „en die fteeds verklaarde 

en toonde, dat zijn syjk niet van deze wereld wase 

Wij allen „ die het” Christendonr belijden „houden 

ons verzekerd, dat de bedoelingen van jezus, niet 

uitliepen. «op ‘het westigen van „eenen uitwendigen 

flaat- op aarde ; en ‚dat zijne belijders, als zoodanig, 

geene burgermaatfchappij uitmaken „ maar hier flechts 

in een verblijf van vreemdelingfchap verkeeren , waar 
Zij zich moeten vormen voor hun eigenlijk vaders 

land. Liefde is de-groote;inhoud van de. Leere des. 

Evangeliums. Hij,-die-zich-daaraan verbindt, voelt 

zich. geroepen ter handhaving ‚en. verdediging van 

het dierbaar kleinood.des geloofs, maar nimmer kan. 

of mag hĳ vijandige gezindheden voeden tegen hens 

die in de heiligfte belangen van hem verfchillen. 

Neen, hij omvat met warme genegenheid alle be= 
woners der aarde als kinderen van zijnen hemielfchen 

Vader,-en de eenige aandoening, welke het gezigt 

yan andersdenkenden in den Godsdienst bij hem kan 

en, mag, opwekken is diep, gevoel van. medelijden 

Pe ì + 4 en 
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en hartelijke zucht; om hun in den- geest der liefde 
tot het vinden” der waarheid behulpzaam te zijne 
Dit is de _blijkbare inhoud der gewijde oorkonden 

waaruit wij de vleere des Evangeliums opzamelens 

maar de gefchiedenis der Kerk „ doordat Evangeliunu 

gefticht ! mja; deze fpreekt, helaas ! eene geheel 

andere « taal, en wijst ons op list en geweld, op 

verleiding „vervolging en marteling -als-;middelen „ 

em aan den haat tegen-andersdenkeriden-den teugel 

te vieren. “Doch wat zal dit-bewijzen „TT. 2 Wat 

anders, dan dat men den. goddêlijken. geest van de 

leere der waarheid miskend „en- wapenen gebruiks 

heeft „ welke zij zelve veroordeelt? Ja , wanneer 
wij eenen PIETER. den kluizenaar de kruistogten pre= 

diken , en duizenden en tienduizendens door vroome 

dweepzucht ontvlamd „ naar dzië zien trekken , om 

de heilige plaatfen , waar eens de hemelfche plant 

_ wan jezus leer opfchoot en bloeide , aan de handen 

der Muzelmannen te ontrukken , en dezen te vuur 

en te zwaard te verdelgen , zoo zien wij in dezen 

brandenden ĳĳver niet meer, dan eene ontaarding 

wan het reine Christendom; — en wanneer jongelin- 
gen en_.mannen ook in onze dagen dit fchouwfpel 

hernieuwen, door het teeken des kruifes op hunne 

borst te hechten, en zich alzoo toe te wijden aan 

den flrijd voor onzen Godsdienst tegen hiet onge 

loof , zoo kunnen wij niet anders, dan deze aldus 

„gewijzigde geestdrift afkeuren , op grond van het 

Evangelium zelve.” Hun ijver voor de zaak der on: 
derdrukte Grieken moge edel en loffelijk zijn, der= 

zelver belangen mogen hunnen. arm noodig hebben; 

Hie Os maas 
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maar het Christeridonr behoeft hunne wapenen niet, 

omdat het door eigene inwendige kracht daarftaat als 

op eene rots gebouwd. | 

Wat andere oorlogen van Oltrideidliadenlikeden 

met de Zurken betreft: deze waren van godsdien= 

ftige redenen ten eenemale afgefcheiden „ en fproten 

voort uit ftaatkundige ontwerpen, inde kabinetten 

gefmeed , waar de geest van jezus leer nog nooit 
op den duur heeft kunnen werken. -Bij alle die 

oorlogen kwam het verfchil van godsdienftige begrip 

pen zoo weinig, of Zoo geheel niet in aanmerking $ 

datde Christenvorsten zich nu als vrienden en dan 

weder «als vijanden der vereerders van MOHAMMED 

toonden. ‚Van hier, dat de Aeilige Vader, Paus 

ALEXANDER de zesde, met Sultan: BajazeTH den 

„tweeden ìn zulk eene vriendfchappelijke betrekking 

ftond „ dat hij een “verbond > met hem. floot, om 

deszelfs oproerigen broeder „ die” zich in zijne 

befcherming begeven had , voor eene aanzienlijke fom 

uit den weg te ruimen (@), en vzich desgelijks liet 
| | poen ome 

_(@) Opmerkelijk is de brief, door den Sultan tot 

dat einde aan het Opperhoofd der Roomfche Kerk ge: 
fchreven. Onder aúdere komen de volgende zinfueden 
daarin voor: „Ik heb, ín overeenftemming met uwen 

5 dienaar en Nuntius, ter bevordering van uwe eigene 

ss. belangen. zoowel, als ter mijner gerustftelling het zeef 

s‚-moodzakelijk gevonden, dat gij mijnen broeder GEM 

2 die toch fterfelijk is, en zich thans als Gevangene in 

‚ handen van Uwe Hoogheid bevindt, tot welken prijs 

„ ook, deed flerven. Zijn dood zou voor uwe regering 
tn vwe rust zeer voorderlig en mij bijzonder aange: 

‚‚ naam 
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emkoopen ‚om eenen “ontworpen kruoistogt inde 

witvoering te beletten.” Van hier, dat de Konin- 

gen, «die zich, bij uitfluiting. , Hunne. Allerchristes 
$sUifkfle - Majefteiten” noemen, dilewijls.- naarmate 

hun belang het eischte, de Zweken tot. oorlogen 

tegen andere Christenmogendheden aanfpoorden en 

hen daäfin onderfteunden, “zoo als rrans: de eerfle 
ten tijde der hervorming telkens deed , en’ Lo 

BEwijk de weertiende bij den vweldtogt der Porte 

naam wezen, Indien, Uwe Hoogheid mij deze beleefd. 

„heid wilde bewijzen, waaraan ik, uit hoofde van uwe 

ni Svoorzietieheid niet twijfel, zoo zou het voor u en 
„ voor mij het beste zijn, gemelden GEM 200 fpoedig 

5 mogelijk, en op eene voor Uwe Hoogheid meest 

5 voegzame wijze van de dro@efenisfen dezer wereld te 

# Verlosfen ;-opdat zijne arme ziel weldra tot gelukkie 

ger. oorden. verheven worde, waar zij, meer rust ‚ge 

s, nieten zal, In gevalle Uwe Hoogheid hem wil taten 

a.fterven, en mij zijn lijk wil toezenden, verbind ik 

” „, ‘ondergereekende Sultan BAJAZETH , mij bij dezen, u 

2 de fom van 3oo,ooo dukaten tot den aankoop van lan= 
‘den voor uwe zonen te betalen, en deze fom naar de 
HBeadrbn meest gelegene plaats te- zenden, zelfs eef 
ss het lijk van mijnen broeder aan mij zal zijn overgegee 

s ven. =— Om Uwe Hoogheid in dezen nog grooter 

” zekerheid te geven, en u allen twijfel te ontnee 

2 men aangaande de vervulling van mijne belofte, zoo 

„ heb ik, in tegenwoordigheid van uwen Nuntius, bij 
5 den waren God, welken wij beide aanbidden’, en bij 
» uw Evangelium plegtig gezworen, datgene ftiptelijk 

te volbrengen, wat ik u heb beloofd,” Histoire 
ddlexandre de -Sivième, val, Il, / 

sd 

& hát 
ed 
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tegen Oostenrijk in het jaar 16835 van hier, dat 
de Koning van Pruisfén, FREDERIK WILHELM de 

tweede , die „ als de getrouwe bondgenoot van: 
Sultan. seLIM den derden den Duitfchen Keizer 

noodzaakte, omzich een’ fchandelijken vrede van 

de. Ongeloovigen: te laten voorfchrijven „ voor-de 

Protestantfche bewonersvan zijne hoofdítad de Turks 

Sche loffpraak verwierf , „dat zij geene beelden in de: 

s kerken hebben „ aan éénen God gelooven, de: 
 Roomfchen doodelijk haten, de profetifche waar 

» digheid van MOHAMMED erkennen, en zich niet 

» ongenegen betoonen, om Mauzelmannen te wör 

» den „ ’ en van hier eindelijk, dat tot fchand& 

onzer dagen, de ftaatkunde de verfpreiding van het 
Christendom door „het begunftigen. van allerlei in= 

rìgtingen. en. genootfchappen bevordert» terwijl zij, 

met de andere hand-de verfmaders van datzelfde. 

Christendom hare hulp verleent, om “den regtvaâre 

digften vrijheidskreet te fmooren. | bren 

De flotfoin van deze. aanmerking komt derhalve 

hierop neder, dat het wezen des Evangeliums vers 

vreemd is van alle vijandfchap tegen. andersdenken- 

den «omtrent onze ‚heiligfte belangen „en „dat alle 

geweldige maatregelen tegen-de: Ongeloovigén’ in het, 
Oosten als zoódanig geenszins daaraan, maar aan de 

onzuivere bedoelingen en hartstogten der menfchen 

meeten worden toegefchreven. Anders is het in dit 

opzigt met het Islamismus gelegen, Bene befchouwing ! 

van dezen Godsdienst bewijst „ dat een vijandige | 

geest. tegen andersdenkenden ‘daaruit voortvloeit „en. 

wel zoodanig ‘dat wij alle vervolgingen en oorlogen” 

| ice 
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‘tegen de Christenvolken gerigt, daanmederin” een on- 
“middellijk verband mogen en moeten brengen. En 
nu zijn wij tot de behandeling van ons onderwerp 

genaderd, waarbij ik u vooreerst de betrekking 

van. het Islamisimus- tot. het Christendom uit den 

| geest van het eerfle zal trachten teleeren kennen , 

en daarna het gezegde door een beroep op de eo 

fchiedenis hoop te bevestigen. kt: 

Willen wij de betrekking van het Íslamismus tot 

het Christendom uit den'geest van het eerfte leeren 

kennen , dan moeten wij zien , welk oogmerk MOHAM- 

MED zich voorflelde bij het verkondigen van zijne 

leer ? en hoe die leer andere Godsdienften, en met 

name het Christendom befchouwt 2 

…_ Het ontwerp van MOHAMMED flaat in het naauwst 
verband met het karakter, door-hem ten toon ge- 

{preid. Zonder tusfchen de uiteenloopende oordeel 

vellingen over dezen merkwaardigen man te beflis- 

Cen , meen ik het daarvoor te- mogen houden. dat 

hij beide namen in” zich vereenigde „ waardoor men 

hem wil verheffen en vernederen, dien van godsdien- 

fligen Geestdrijver en van loozen bedrieger. „ Indien 

ss ieder mensch eene heerfchende hartstogt bezit,” 

zegt een der nieuwfte levensbefchrijvers van den Oos- 

terfchen hervormer (3) „zoo was deze hartstogt 

voorzeker. bij MOHAMMED godsdienftige geestdrift, 

», Dezelve openbaarde zich in alle zijne daden ; zij 

> werkte in elk tijdperk zijns levens, en hetis 

ss deze «wanorde dêr verbeelding, waaraan de oor- 

| » fprong 

(3) * Mis t‚ a pe bladz.- 36. 

… 
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cs, Íprong van het Islamismus , gelijk het ontftaan vaa 

„ vele andere dwaalbegrippen, moet worden toege- 

» fchreven.”” Het allergunftigst gevoelen „ dat mijns 

oordeels in dezen tot eenige waarfchijnlijkheid kan 

gebragt worden „ beftaat hierin , dat MOHAMMED „ ge= 

boren. onder eenen gloeïjenden. hemel, en bedeeld 
„met ongemeene geestvermogens en met eene vurige 

verbeelding, bij het diep verval van godsdienftige 

begrippen en zeden-onder zijne natie , welligt op ‘het 

denkbeeld geraakte , dat God hem, eenen afftame 

meling- van het edel geflacht der Koraifchieten uit 

de heilige {tad Mekka, tot de herftelling van zijnen 

eerdienst in Zrabië mogt verkozên hebben; dat hij 

echter , bij aanvankelijken en fteeds toenemenden voor- 

{poed, zijne ontwerpen gedurig uitzette, eindelijk 
den troon van zijn vaderland tot zijn hoofddoel be- 

gon te ftellen, en, wreedheid bij geweld en bedrog 
voegende, onder den dekmantel zijner gezuiverde 

teer van het Opperwezen , onbepaald: heerfcher beide 
over de gemoederen en ligchamen zijner landgenog- 

ten poogde te worden — en lait ook werkelijk werd. 

In de vereeniging van deze ligchamelijke en geesten 

lijke ‘heerfchappij ligt het ontwerp van MOHAMMED 

opgefloten. … De belijders der drie onderfcheidene 

Godsdienften in Zrabic, de Christenen, Joden en 

Afgodendienaars, die allen even zeer van het zuiver 
geloof waren afgeweken’, tot de kennis en vereering 

van een’ éénigen, onzigtbaren God terug te brene 

gen, die door zijne almagt hemel en aarde, gemaakt 

heeft , den opperheer, beftuurder en regter des 

heelals, aan dezen eerdienst door zekere wetten en 
pleg- 
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plestigheden,-ten deele oud, ten ‘deele nieuw, en 

„door tijdelijke en eeuwige. beloomingen en ftraffen 

vastheid en klem te geven, en allen op deze wijze 

onder de gehoorzaamheid te brengen van den Pro- 

feet en Gezant des Allerhoogften , die na herhaalde 

beloften en bedreigingen , in” vroeger eeuwen gee 

daan „ den. waren Godsdienst op aarde zou vestigen 

en uitbreiden, en die als Opperhoofd in wereldlijke 

zoowel, als in geestelijke belangen moest geöerbie- 

digd worden — ziet daar, wat de zoon van ABDAL» 

LAH zich voorlftelde. Het was hem dus hiet enkel 

te doen , om eenen Godsdienst te verkondigen , die 
zijnen. flichter geene andere voldoening zou fchen- 

ken, dan het ftreelend bewustzijn; van het verftand 

der menfchen. verlicht ‚hun hart verbeterd, en hen 

meer opgeleid. te hebben tot hunne beflemming 

maar hij wilde: zich verheffen ver boven de hoogte 

waartoe MOZES voudtijds door het. beftel van. den 

Almagtigen geftegen was, tot geestelijk en wereldlijk 

Opperhoofdren gebieder van zijne eigene: natie-zooe 

wel, als van de Joden en Christenen, die. zijn vas 

derland mede. bewoonden; hij’ wilde het ganfche 

uitgeftrekte fchiereiland van. Arábië aan zijne magt 

onderwerpen „ en vervolgens die heerfchappij uits 

breiden zoover zijne “krachten: zouden gedoogens 

ja zijne vurige verbeelding , doorveerzucht ven dwees 
penden godsdienstijver ontvlamd, kende hierin geene 

‚ grenzen. Godsdienftige verlichting, en cen hieruit 

voortvlocijend wereldlijk gezag was alzoo de blijke 

bare bedoeling van den Profeet van Mekka. Hij 

zocht een rijk te ftichten, waarin de Godsdienst en 

Wi, de: 
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de ftaatsregeling, op het náauwst, verbonden zijn, — 

en flechts één geheel zouden uitmaken, een rijk, 

welks, Opperhoofd „zijne waardigheid ‘en-zijne magt 

aan God zelven te danken had, en die in deszelfs 

naam.„als Hoogepriester. en Koning tot zijn volk 

fprekeh„ en als zoodanig hetzelve zou beheerfchen. 
Hoewel „MOHAMMED miet lang genoeg leefde, om 

dit plan, geheel ten uitvoer te brengen, wij zien het 

in de natuur van den Godsdienst gegrond, welken 

hij predikte, en de KhAalifen (of wat hetzelfde bee 

teekent, de Opvolgers van den Profeet) drongen in 
deszelfs bedoelingen zoo volkomen door „ dat zij vol- 

voerden wat hij onvoltooid had moeten laten. Het 

was inzonderheid de tweede Kkalif, die door de 

buitengewone veerkracht van zijn karakter op het 

Islamismus het merk drukte van -opperheerfchappij 

en despotismus. Hiertoe moest hij van zelve aane 

leiding vinden in de voorftelling van God, welke 

de Koran behelst. Daar toch verfchijnt het hoogfte 

wezen, bij alle zijne barmhartigheid, als een ware 

despoot, die in den zevenden hemel op zijnen troon 

gezeten, „de heerfchappij in-handen heeft; Hij geeft 

shet rijk, wien Hij wil, en -Hij neemt het wien 

‚Hij wil. De aarde vis Godes, Hij. geeft ze ten 

serve, wien Hij wil,” Als dienaars-van zulk een 

wezen, voelden de Kha/ifen zieh geroepen en vere 

pligt, hunnen Godsdienst krachtdadig uit te breiden; 

en befchouwden zij de overwinningen , welke hunn? 

krijgsbedrijven bekroonden, als het loon van hunnen 

ĳver. Dit denkbeeid van eene godsdienftig burger- 

lijke ftaatsregeling hesnaclik ook nu aogrin het Zurk- 

_Jche 
: 
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Jehe rijk. Dé Sultan bekleedt als KAzUf em opperfte 

Imam ‚den troon van MOHAMMED , erde Koran en 

de Sunna (4); d.i. de fehrift en heewoord van den 
Profeet , maken ook nu nog den. algemeenen grond= 

flag der wetgeving uit, daar zij:alle godsdienftige 

en burgerlijke wetten bevatten „zoo als dezelve 

doorde woornaamfte Zmuams en Schriftgeleerden , van 
de eerfte eeuwen der Hegira, in den geest en uit 
de onvervalschte bronnen van het -Islamismus zijn 

opgezameld , en tot één geheel gebragt. … … 

In dezen fraat, op zulke eigenaardige grondflagen 

rustende „ waren den onderdanen ook geheel bijzone 

dere pligten opgelegd. iik: pis Here 

Onderwerping moest het eerfte kenmerk zijn van 

"een? ieder ; die der leere” van MOHAMMED wilde omt= 
helzen, ja de naam vän dien Godsdienst zelve ; 

Fslam, d.i: „vertrouwelijke berusting in den wil 

van God,” fchreef hem deze verpligting voor. 

Niemand mogt eenige bedenking voeden omtrent de 

regtmatigheid- van de magt, waarmede dee Khalif 
van Goóds wege bekleed was. ,„ Doodflag is “beter 

“jy dan oproer,” zoo luidt de uitfpraak van der Koran 

“zelve. De gehoorzaamheid jegens den Profeet én 

deszelfs opvolgers wordt overal met de pligten je= 

gens God op het naauwst verbonden. ‚Dengenen, 

„ die 

_(4) Het eerstgenoemde boek behelst de Ze/chrevene 
wet van MOHAMMED, terwijl het andere deszelfs uitfprâe 
ken en daden bevat, die ín den Koran niet vermeld 
ftaan, maar die bij mondelinge overlevering bewaard, 

maderhand opgeteekend werden, — 

DL P 

, 
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& die Gode gehoorzamen en zijnen Afgezant — zdl, 

het wél gaan.” „-Gehoorzaamt Gode en zijnen 

Gezant. Maar indien gij u wederfpannig betoont, 

» zoo wvordert-de geregtigheid ; dat hij zijn ambt 
5 voltrekke , en u tot verantwoording van uwe pligs 

® ten roepe.”„ Gij zult ‘het paradijs belooven en 

# met de helle dreigen, zoodat zij gelooven aan 

5 God sen zijnen Afgezant, en Hem helpen en dies 

5 nen. Waarlijk „ de trouw, welke zij 1,0 MOHAMe — 

» MED! zweeren , die zweeren zij Gode !’” „De ware 

5 Geloovigen onderwerpen zich Gode en zijnen Afge= 

<55 zant „met onderdrukking wan allen twijfelz”’ zict 

daar eenige verklaringen en geboden uit het godsdiene 

fig wetboek vari den Arabifchen hervormer, welke 
de betrekking der onderdanen tot hunnen Opperheer 

bepalen , en welker invloed door de treffendfte voor-= 

_ beelden bevestigd werd. ‘Onder de: regering van 
OMAR werd de Opperbevelhebber des legers, KALED4 

om zijne dappere kriüjgsbedrijven met ‚den bijnaam 

“wan Aet zwaard Gods vereerd, op eene onbillijke 

wijze van zijnen post ontzet, en hoewel het hem 

smoeïjelijk, wiel , in den loop ziüner overwinningen 

aldus geftuit ter worden, gehoorzaamde ‘hij echter 

„dadelijk aan ‘het ontvangen bevel, zeggende: „Ik 

en Weet; dat OMAR ‘mij niet bemint, maar, hij ós 

‘mijn Meester, en daarom onderwerp ik mij aan 

‚» Zijnen. wil. Mijn ijver zal niet verflaauwen en 

„Wanneer de Khalif mogt goedvinden, mij weder 

1 aan, te {tellen zal ák „alle. mogelijke. bewijzen gt 

«ven van mijne weskleefdheid aan onze „heilige zaak.” | 

In deze eerbiedige ondaanpag en: hem wiets doen 
ú „wan- 
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wankelen ; ja bij de laagfte en onregtvaardigftebe- 
fchuldiging én bij de onteerendfte behandeling-wist 

hij zijne regtmatige gevoeligheid te. onderdrukken, 
en bleef hij den wil vanden Khalif …vereeren… 
wien ‘hij huldigde als den’ opvolger” van den Pro-= 

feet des Allerhoogften. Dezelfde. berusting daálde 
wan den Opperbevelhebber: af tot den’ gemeenften 
krijgsman , en verhief «de ruwfte zielen. tot ware 

‚zelfverloochening.. Alle {oldaten, die zich bij-de 
inneming van zekere frad aan het gebruik van. wijn 

hadden overgegeven , ontvingen niet alleen met godse 

dienftige onderwerping de pijnlijke ftraf, hun door 

OMAR «en de Oudften van Medina. opgelegd, maar 

velen, wier. overtreding verborgen gebleven was; 

ontlastten. hun geweten vrijwillig door eene open- 

hartige bekentenis. | Î 

Niet minder waren de belijders van MOHAMMED in 

den fraat, door hem op te rigten, tot dapperheid 
gehouden. De oorlogen, die er althans in de eerfte 

tijden gevoerd werden, waren oorlogen voor den 

Godsdienst, en van daar; dat het verrigten van 

ftoute wapenfeiten ; uit. het gemengd ftaatkundig en 
godsdienftig oogpunt befehouwd, hooge waarde bee 

zat, ja dat het torfchén van de vermoeijenisfen des. 
krijgs, en het braveeren der gevaren , daarmede 
verbonden, een verdienftelijk werk mogt heeten in 

het oog van den Allerhoogften. En moest de dap- 

perheid uit godsdienftige beginfelen voortvloeijen ; 

dezelve werd niet weinig aangevuurd. en. verhoogd 

door drangredenen, uit den Koran als het woord 

van God ontleend.  „ Ter beftemder use „” zao vers 
cd Re zee 
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sgekerde MOHAMMED op eenen magthebbenden toor, 
„ treft de dood ieder’ mensch, het zij dezelve zich 

« Op het flagveld bevindt, of op zijne legerftede 

„> Tust. Geene voorzorg of behoedzaamheid kunnen 

“35 ‘Zijm lot afwenden, en-zijn gevaar of zijne vei- 
ligheid hangen in geenen deele- van hem af.” 

Steunende op zulke verzekeringen , konden de me- 

sdeftanders van den Profeet gerust zijn te midden 

van alle gevaren, doch daarenboven mogten zij in 

den ftrijd voor de ‘handhaving en uitbreiding van 
deszelfs hemelfche leer op de vervulling der belofte 

rekenen, dat God hun nabij was „ en hunne kracht 

op eene wonderbare wijze. vermeerderde „… zoodat, - 

volgens de toezegging van MOHAMMED » ieder ftrijder 

tegen tien vijanden kon opwegen , en de heerfcharen 

der Engelen hen onzigtbaar omzweefden. „Is het 

5 ueniet genoeg; dat uw Heer u door drieduizend 

5 Engelen onderfteunt, die Hij van den hemel ge- 

zy zonden heeft?” zoo luidt d& taal van den. Profeet; 

5 Voorwaar , indien gij getrouw blijft en God vreest; 

„en uwe „vijanden u plotfeling overvallen „ zoo zal 

5 uw Heer u biĳftaan-met vijfduizend Engelen, die 

zich door hunne paarden ven “wapenen onderfcheie 

y den. En dit laat God-u als eene blijde boodíchap 

« verkondigen ,:om uehierdoor vertrouwen en moed 

5 in, te boezemens” „Al fneuvelt gij ook voor de 

3 ‘zaak) van dens Godsdienst: Gods genade en barms 

„ hartigheid „zijn beter’, „dan, de opééngeftapelde 
5, fchatten der wereld !’’, ‚Het zwaard is de fleutel 

jdes. hemels ;” zoo roept de Engel caBriër de ftrij- 

denden zin, den Koran toe, „ Éénvenkele druppel 
„os & d „ bloeds , 
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sy bloeds ,„ voor de zaalt van God: vergoter;, één 
»y enkele: nacht, in: de wapenen, doorgebragt „ heeft 

grooter waarde „ dan: twee maanden vasten en 

3: bidden ! Zalig, driewerf zalig: hij, die valt‘in'den 

5 ftrijd! Zijne, zonden zijn hem vergevên, in den 
dag des oordeels zullen. zijne wonden fchitteren 

» als robijnen „en: geuren “verfpreiden als -muskus , 
5 terwijl het gemis van ledematen hem zal vergoed 

5 worden deor de vleugels van Engelen en Cheru- 

3 bijnen !? „Zulke toefpraken verfterkten in de eerfté 

krijgstogten van MOHAMMED en“ deszelfs opvolgers den 
moed der flrijdenden, zij bezielden hen met buiten= 

gewone kracht tot het verduren van alle‘ bezwaren ; 

en bewerkten. wonderen ‘van dapperheid die ons 

bijna ongeloofelijk moeten: voorkomen, zoo wij hier 

den invloed van godsdienftige geestdrift willen uit 

fluiten» De -hel brandt feller, dan de hette der 

» woestijn 3” met deze woorden zocht de dweepende 

veroveraar den moed zijner benden op te beuren, 

die in de zandige vlakten van Syrië dreigden te. bes 

zwijken. Toen zijne medelanders in den veldflag 

van Bedr hunne: laatfte krachten “hadden uitgeput s 

en voor den vijand begonnen te deinzen, rees hij 

op van den houten troon; waarop hij met zijnen, 

vriend ABU=BEKER: gezeten. was, om den bijftand: 

des hemels af te. bidden, beklom. een paard „ent 
riep overluid; terwijl hij eene handvol ftof in. de 
lucht wierp: “Dat onze vijanden met blindheid, 

 geflagen worden |’* Zijne-houding en zijne woor 
den herftelden-de geestdrift zijner benden, zij hie-. 

ven. den. oorlogskreet wederaan, en de nederlaag, 

ti P 3 der 
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der Kornfthieten was befliët. Op deze gebeurtenis 

beroept de’ Koran zich “dikwijls, zeggende tot de 
Geloovigen : 4, Gij zijt het niet, die uwe vijanden te 

» Bedr hebt verflagen. Ook gij hebt hun hét zand 
ss niet in de oogen geworpen, MOHAMMED, toen gij 

5 het zand op hen fcheent te werpen, maar God 

s, deed zulks, om de vhs genadiglijk te wo 

» proeven.” 

En ziet daar, M. H. H., den ftaat van «den Arae 
bifehen Profeet, ziet daar, welk een oppêrhoofd en 

welke onderdanen dozelve hebben moest == en ook 

altoos gehad heeft. Denken wij nict, dat de gee 
fchetfte karaktertrekken der natie eigen waren, 

waaronder MOHAMMED opftond; neen „ de gefchiede» 

nis heeft geleerd, dat alle volken , welke in lateren 

tijd het Islamismus hebben omheisd, ook dien eigen? 

geest hebben overgenomen, tn bewijze, dat des 

zelve onmiddellijk uit den Koran voortvloeide. Dit 

alles overwegende „ eischt gij gewisfelijk geen nader 

betoog; dat alle andere Godsdienften in eenen ftaat „ 

als wij hebben gefchetst, ten hoogfte geduld konden 

worden, of liever, de overtuiging dringt zich aan 

u op, dat overal een geest van wijandfchap tegen 
dezelve moest heerfchen , waar het zegevierend tees 

ken van de halve maan door de handen van beid 

haftige geestdrijvers geplant werd. 8 

Doch deze overtuiging behoeft’ nidt enkel « de 

vrucht te zijn van redeneringen over de oogmerken 
Vän MOHAMMED, en van gevolgtrekkingen, daaruit 
afgeleid ; neen , wij hebben ftelliger bewijzen „ en om 
ú de kracht daarvan té doen gevoelen, zal ik -u 

nu 
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nu doen ziem, hoe het Lslamismus volgens den Kar 

ran, alle andere Gedsdienftén. 5 € wdn ad 

wssn befchouwt.. er 
Hert is dikwijls moeijelijk , de juiste denkbeelden: van 

den Zrabifchen hervormer. over fommige- leerftukken 
uit den Koran op te maken, daar het geheele boek 

eene verzameling bevat van veelal onbepaalde, en 

niet zelden tegenftrijdige witfpraken. Op hoe vele 

plaatfen et ook van de - Ongeloovigen gefproken 
Wordt; zoo is het’ echter ondoenlijk, de eigenlijke 

beteekenis. van deze benaming naawwkeurig op te 

geven. Nu zijn het afgodendienaars en tegenftan- 

ders van het geloof aan den éétren waren God, dan 

twijfelaars, nu fpotters en veracnters van den Godse 

dienst; en dan weder in het algemeen goddeloozen, 

Het komt mij echter voor, dat MOHAMMED doorgaans 

onder hen dezulken verftond, die het „Sabeösmus 

huldigden- doorde aanbidding van het vuur en. van 

de hemellichten , en deze befchouwde hij-in de 

eerfte plaats als zijne vijanden ; omdat het vijanden 
waren van God. Zeer ongunftig zijn de verklarine 

gen van den Koran aangaande deze menfchen, ter 
wijl derzelver lot in de toekomst met de zwartfte 
verwen gefehilderd wordt. Zij kunnen op geene 

vergeving hoopen, zoo zij in hun ongeloof ftervene 

„ Bid voor hen om vergiffenis,” zegt de Proféet « 

„ of vraag voor hen geene vergiffenis, het is om 

4 t even. Zoo gij ook zeventigmaal vergiffenis 

„ voor hen vraagt 5 God “zal hun toch geenszins 

» vergeven.” …… In-den dag des oordeels zullen. zij 
“4 Van wege bun hardnekkig volharden in het ons 

P 4 | „” S= 
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yo gelóof sbefchaamd -ftaan , en kookend. water moe= 
‘ps ten-drinken ;- het „helfche vuur «zal huntie ftraffe 
» Zijn, en de Christenen , Joden , Sabeërs ; Magiërs 

je ven Afgodendienaars. zullen, woninge hebben inde 

3 Verblijven der rampzaligheid.”” en 
Van hier-ook de veelvuldige bevelen : in: den. Ko. 

vans. om alle Ongeloovigen, in den opgegeven zin 

des- woords, te. bevechten. 5, De ware. Geloovi- 

ss gen „zegt het gewijde boek, 9 ftrijden met goed 

ze En- bloed voor den. Goásdienst,’ ende verdere 

geboden, in „dit opzigt-aan de opregte Muzelman- 

nen” gegeven, zijn van: den. navolgenden: inhoud: 
ss Strijdt tegen de Ongeloovigen, tot dat: alle afgos 
s» derij; heeft opg gehopdens en- de „ware Godsdienst 

» algemeen geworden ì is’ ‚, Rust:u ten firijde tegen 

ss de ‘Ongeloovigen ,. zooveel in. uw vermogen iss 

ss opdat gij geducht “wordt „voor de vijanden, van, 

ss Gods die ook uwe vijanden. zijn , en voor ande= 

ss ren, die Zij niet kent, maar, die Gode bekend, 

sn zijn.” „ God zal u-eene- pijnlijke ftraf aandoen, 

„5 Zoo gij mogt weigeren, aan den krijg deel te 

ss nemen, die ter uitbreiding van den Godsdienst 

s» gevoerd wordt!” „ Gaat uit ten oorloge„ of gij 

s, zwak of fterk, rijk of arm zijv, en zet.uwe pers 
„ fonen en goederen voor den waren, Godsdienst l°*, 

‚Al is het, dat de Ongeloovigen in groote. menigte 

‚ tegen u oprukken, keert hun den rug niet. toe „ 

9 want wie ten dage van den ftrijd voor hen vlugt, 

ys die zal zich den toorn.van God berokkenen „en de. 

so helle zal zijn verblijf worden.” Strijdt tegen 

so degenen, die noch aan God gelooven, noch,aan, 
| NDE: Hd den 93 ha 

+ 
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> den jongften dag did niet willen: verbiedem, „wat 
God en zijn -Afgezant verboden ‘heeft, tot dat zij 

ss de fchatting betalen „en volkomen ten onder gee 

> bragt zijn! --„,/Wanneer gij: in eenen oorlog 

2 Ongeloovigen- ontmoet, zoo ‘flaat ‘hun’ de hoofden 

»s en de toppen der vingeren af „ tot dat gij eene 

ss groote menigte. van vijanden hebt doen vallene 

5 Sluit de overigen vervolgens in boeijen , en laat 
»s hen zich vrijkoopen.…”” Ik-behoef zekerlijk niets 

meer bij te brengen, MH. H‚!-om u'te doen ziens 

dat alle deze verklaringen geenszins den geest ade= 

men „ „die „den waarachtigen en welmeenenden hers 

vormer vân-de begrippen en “zeden” zijner natuurge- 

nooten zou betamen , maar dat integendeel een geest 

van bittere vijandfchap uit, dezelve -fpreekt „een 

_ geest, den eerzuchtigen Geestdrijver volkomen. waar= 

dig; die, in het vooruitzigt van zijnen naderenden 

dood ‚rvan zijne: krijgslieden geen gepaster affcheid 

wist te nemen, dan dat hij hen tot ltaat-en vervol- 

ging tegen de Ongeloovigen,-en alzoo tot het vols 

woeren” van” zijne. eerzuchtige ontwerpen opwekte 

met de woorden: Verjaagt de Afgodendienaars uit 

ss Arabië „ verleent aan de bekeerlingen «alle voors 

ss regten der Muzelmannen , en- zijt getrouw in het 

2; volbrengen van uwe godsdienftige: pligten 1» 

Behalve déze Afgodendienaars, beftonden er ten 

tijde van MOHAMMED in Zrabië talrijke belijders:van 

__den Joodfchen en -Christelijken. Godsdienst. ‚Hoe 

onvolkomen en verkeerd de begrippen van den-Oos- 
terfchen kameelhandelaar bij deszelfs gebrekkige bes 

$cheiden omtrent deze beide Godsdienften ook wa« 
41 P 5 Feu , 
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ten, en bij derzelver.diep- bedorven’. flaat ook zijg 

tnoesten 3 het is -nogtans allerwege … blijkbaar „dat 

zijne leer niet veel meer is, dân een zamenweeffel 

van eigen vonden en half ware ‘én half valfche 

denkbeelden uit het Oude en Nieuwe” Testament 

ontleend. « Als den grondflag van allen Godsdienst 
wilde hij de wet van mozesy het Evangelie van 
Jezus en zijnen Koran hebben befchouwd , en van 

hier, dat hij tén-danzien van Joden «en: Christenen 

minder’ vijandig gezind zijn moest. Doch bij alle 
deze trekken - van overeenkomst valt het eenigzins 

moeijelijk naauwkeurig: te bepalen , hoe MOHAMMED 

de belijders dier beide Godsdienften -wilde hebben 

aangemerkt, en zijn zijne uitfpraken over hen twij 

felachtig , daar “zij nu eens als Ongetoovigen onder 

de eeuwig veroordeelden, dan als aanbidders van 

éénen God, onder de klasfe der flechts vaar eenen 

Ne geftraften fchijnen gerangfchikt te worden, 

„De Joden hebben, volgens de leer des: Profeets 
van Mekka, eene wet han door Mozes, den die- 

naar van God, gegeven, maar deze. wet is nader 

bevestigd door het Evangelie en ten laatfte daor den 

Koran „ zoodat zij; die nog dan: deze wet vasthous 

den ; jegens God ‘ongehoorzaam zijn, em zich aan 

weerfpannigheidsfchuldig maken. Behalve dit alges 

meene verwijt, wordt hun te laste gelegd, dat zij 

zich met de zonde bezoedelen , van over den inhoud 

der Openbaring te’ twisten „ dat zij plaatfen in hunanò 

wet ‘vervalscht, en uitfpraken hebben verdonkerd 

die voorfpellingen omtrent den. laatften en grootften 

der goddelijke Afgezanten behelzén ; dat zij zich ten 

ED) Ì on 
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voriregte voor kinderen ‘Gods uitgeven dat zij. het 

verbod met den Allerhoogften niet gehouden „de 
Profeten gedood, en tegen MARIA eene vreesfelijke 

lastering hebben uitgeftooten. „ Weinigen. zijn ex 

Onder hen, die-geen bedrog plegen „andere bevleke 

ken zich: met de zonde van. afgoderij, en dezen 

zullen: in den oordeelsdag in apen en zwijnen. vers 

anderd worden, terwijl zij, die aan. God gelooven 

en aan den jongften dag, en doen. wat regt is bij 

hunnen Heer eenmaal belooning zullen vinden. … 

„„Stellige voorfchriften ; omde Joden te beoorlos 

gen ; en hen door geweld van wapenen tot het Islas 

mismus te dwingen, vinden wij zekerlijk „nergens in 

den Koran, maar/-hetgeen ik u als den, geest van 

dit wetboek. omtrent de belijders van den Mozaïfchen 
Godsdienst heb opgegeven, zal. voldoende zijn „om 

ute toonen, dat er flechts eene vijandige betrekking 

tusfchen de Muzelmannen en hen, beftaan kon. De 

ondervinding bevestigde ook maar al te „zeer de 

waarheid hiervans de vreedzame Joden van „drabië 

moesten reeds in-den beginne de vijandige aanflagen 

van den wreeden,Geestdrijver verduren „ hunne ftes 
den en dorpen werden door zijne roofgierige benden 

verwoest „één „enkel graf. verflond vaak de lijken 

van vele honderden dezer -ongelukkigen , «en. allen 

zagen zich eindelijk onder het. Khalifaat: van OMAR 

uit het land- gebannen , waar zij eene. wijkplaats 
hadden gezocht. | 

In veel hooger aanzien ftaat zekerlijk en, Chriss 

gnisdoen bij MOHAMMED: De ftichter van hetzelve, 

JEZUS CHRISTUS ; de zoon van MARIA, is een zeer 
Geer be- 
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belangrijk perfoon inden Koran. « Hij is „ met uite 
zondering: van den-goddelijken Afgezant wan Mekka 3 

de laat{te der groote: Profeten’, «die. van den beginne 

der wereld de leer van Gods éénheid aan de wolkes 
ren moesten verkondigen. Hij is nog meer , Hij 

is de’ Mesfias, «aan de Joden beloofd, maar door 
hen’ fnoodelijk verworpen. Zijn Evangelie , hem dooe 

God medegedeeld, behelst even als de wet van Mos 

Zes, de leere def “waarheid, doch het is-naderhand 

vervalscht geworden.” Jezus is het Woord van-Godj 
| Hij is met wondergaven “uitgerust, en zijne natuur 

is door den ‘Heiligen Geest “verhoogd. Hij: heeft 

in zoo verre gelijkheid met ApaMy dat Hij, even als 

deze , ‘onmiddellijk uit de hand van God” is voorts 
gekomen; Hij is een voorbeeld van” navolging; Hij 
was niet de zoon’ van God, maar Hij wilde niets 

meer zijn, dan Deszelfs knecht,» De Joden wilden 

Hem kruifigen, doch “God verijdelde zulks, door 

Hem levendig ten hemel opte nemen; Hij zal ten 

jongften dage met ADAM, NOACH en ABRAHAM Wes 

derkomen, en met-hen:fmeken. om de verlosfing 

van de zielen der afgeftorvenen , die ‘uit den doode 

Zijn opgeftaan. | Rgd 

Dan ; hoe hoog MOHAMMED blijkens + het pen 

zezus en ‘Deszelfs Openbaring ook waardeerde 7 

hij ftelde “Hem. nogtans. verre beneden-zich zelven; 
en befchouwde derhalve allen, die aan de leeré des 

Evangeliums vasthielden, als hardnekkigen, onwild 

ig, om naar de roeping van hemy-den grootften 

Afgezant Gods „te luisteren, Daarenboven waren 

de Christenen. ten tijde. van den „Zrabifchen-hervor- 

EL f me 
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mer: zoo bedorven dat hij uit die zedebederf ge. 

wiguúge befchuldigingen tegen hen ontleende. De 

menigvuldige. twisten en verdeeldheden onder hens 
hunne” vereering van de maagd MARrAven van de 

Heiligen, hun vasthouden aan het leerftuk der dries 

éénheid: zoo als het toen werd voorgefteld , hun 

onderlinge haat, uit de nietigfte gefchillen gerezen ; 

en húnnè verregaande zedeloòsheid vervoerden den 

Stichter van den nieuwen: Godsdienst-tot harde uit 

fpraken jegens hen. Hij noemt de Christenen daár- 
óm ook - wel “eens Ongetoovigensen vijanden der 

ware Muzelmannen , die zich ten. onregte voor kine 

deren Gads. uitgeven, en die eenmaal ophouden 

zullen te beftaaris” „ Allen „* zegt de Koran, „zijd 

39 Ongeloovigen ‚die beweeren, dat -curisTus, de 

5-ZOON Var MARIA , waarachtig-God is” „Er zijn 

55 geweest, die-gezegd. hebben: God is de derde 
55 van drie, — Er is rnaar één God! Zoo zij niet 

ss ophouden, aldus te fpreken , zullen zij eene pijn= 

»s lijke flraf ondergaan.” Van hier , dat MOHAMMED 

alle verkeering:met. Joden en Christenen als gevaar= 

lijk befchouwt; zeggende tot zijné aanhangers: „5 O 

5s gij Geloovigen , houdt geene “gemeenfchap met 
3, Joden en Christenen , want wie met hen in eene 
3 vertrouwelijke « betrekking geraakt, die loopt ge- 
55 vaar, omzich naar hen te vormen!” « Ë. 
Het is waar „wij kunnen denProfeet van Mekka 

niet befchuldigen ; dat hij zijne navölgers door ver= 
klaringen en toefpraken in den Koran: tot opzette- 
lijke vervolgingen en mishandelingen tegen de Chris- 
tenen heeft. aangezet, doch het bijgebragte is voor- 
' | ze- 
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zeker voldoende, om te toonen,-dát hij, ‘hetzij 

met voordacht , hetzij tegen. zijnen wil, zaden van 
bittere vijandfchap heeft uitgeftrooid , welke zich 
in den loop der tijden noodzakelijk moesten ontwik= 
kelen „ en welke oek , blijkens de | gefchiedenis , tot 

eenen overvloedigen en wreesfelijken oogst zijn op= 

gefchoten. 
‚ Zien wij nu; hoe de getuigenis der ondervinding 
de flelling ; welke ik heb nn. te betoogen, vole 
&omen bevestigt. | 

… Eer MOHAMMED door zijne tegenftanders genood- 

zaakt werd, uit zijne geboorteftad te vlugten, en 

te Medina eene wijkplaats te zoeken, had hij den 

voortgang zijner leer enkel aan overtuiging te dane 

ken; doch: zoodra hij zich in deze ftad , de tweede 
van Zrabië, door eene talrijke fchare van aanziene 

lijke belijders omringd zag , waaraan hij zijne geeste 
drift had weten mede te deelen, veranderde hij van 

toon, en verkeerde de nederige maar ijverige prédie 

ker in eenen woesten vervolger.” De Engel GABRIËL , 

van wien hij naar zijn voorgeven ter gepaster ‘tijd 

gedeelten van den Koran uit den hemel ontving, 

gaf hem bevel, zijnen Godsdienst door geweld van 
wapenen uit te breiden, en het achtfte en negende 

Hoofdftyk van dat godsdienftige wetboek , welke voor 

het eerst te Medina verkondigd werden , geven den 

geest van verwatene trotschheid en bittere onver- 

draagzaamheid te kennen, die hem toen reeds bes 

zielde. Nu flak hĳ het hoofd op, bewerende 

{toutmoedig, dat alle volken of door overtuiging 
of door de magt zijner legerbenden tot-het geloof 

| aan 
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aan. hem bewogen of gedwongen moesten. worden „ 
_ ef dat zij hulde bewijzen en fchatting moesten. bes 

talen gan den Profeet des Allerhoogften, zoo zij im 

hunne dwaling „bleven volharden. Geheel Arabië 

bukte weldra voor zijn gezag, de tempels der afs. 

goden werden. overal omvergerukt „ zijne veldheeren 

zagen zich aan de oevers van de Roode en de Mide 

dellandfche Zee, en van de Perzifzhe Golf blijde 

begroet dooreen geloovig volk, en de menigte der 

Afgezanten van ftammen uit de woestijne , die hunne 
knieën voor den troon van Medina kwamen buigen 4 

konden, volgeus-een -„drabisch gezegde „ „ bij de 

sj dadels’’ vergeleken „worden, „die ten tijde der 

ssvinzameling van „de -palmboomen vallen.” In het 
gevoel; van zijne toenemende magt zond hij boden 
aan de Vorsten der omliggende landen met de uits 

noodiging ‚ em zijnen Godsdienst te omhelzen, en 

waagde het zelfs, zijn. verzoek. met dreigingen te 

verfterken, ingevalle het niet aangenomen werd, 

Vernemende „ dat de beheerfeher van Perzië zijnen 

brief totdat, einde gezonden , had verfcheurd, 

geide ‚hij met profetisch gezag: God zal zijn Kos 
_ séngrijk fcheuren) en op het-berigt, dat het Oppers 

hoofd „van «eenen naburigen ftaat zich bercid ver= 

klaard -had,-om tegen hem te vechten, fprak hij het 
vonnis der veroordeeling over hem uit, met de woore 

den: Zin Koningrijk vergat 
Opgeblazen door den gunftigen uitflag zijner ondere 

nemingen „keerde hij zijne wapenen ook tegen het 

wereldlijk Opperhoofd der Christelijke Kerk, tegen 

den Romeinfchen. Keizer HERACLIUS, Schoon de 
Ce ke ae Wid, 
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redenen tot dezen oorlog met de voortplanting var 
zine leer niet onmiddellijk verbonden waren: godse 

dienstijver ontvonkte toch den moed der ftrijdendens 
tot blakende geestdrift, Roemrijk was deze veldtogt 

voor beide partijen „ doch ‘MOHAMMED zag zijne 

heerfchappij met eenige: landen vergroot , en „ het zij 

ter eere van de fchranderheid' of: de gematigdheid 

des Overwinnaars gezegd, hij verleende ‘aan de al» 

daar wonende Christenen veiligheid. van perfonen en 

handel, regt van eigendom op hunne. bezittingen en 

vrijheid van geweten. weide Tin 

« Deze flaat van zaken onderging pe eene groote 

verandering met den dood. van den nieuwen hervor- 

mer. Zijn ontwerp had reeds de noodige vastheid 

verkregen, en zijne Opvolgers drongen ook al te 

wel door in den geest van zijnen’ Godsdienst, dan 

dat zij geene geweldige middelen zouden-hebben te 
baat. genomen „ ter voortplanting van hunne leer, 

De matelooze voorfpoed, die de ondernemingen van … 
hunnen voorganger had békroond, vergezelde ook 
hunne wapenen; de bruifende ftroom van het Islamis- 

mus, die bij het leven van den Profeet nog binnen 

zijne oevers bleef, verzwolg na deszelfs dood met 

des;te grooter kracht alle omliggende landen. De 

Khalifen ABU-BEKER', OMAR EN OTHMAN zagen, in 
minder dan een vierde gedeelte van eene’eeuw na dé 

Hegira, Palestina, Syrië, Egypte „ Mefopotamië;, 

Perzië en een gedeelte van Klein- Azië onderworpen 

aan de leer: „, Er is maar één God, én MOHAMMED is 

» Zijn Profeet’ ja oMmAR alléén deed gedurende zijne 

tienjarige- regering den triumf boog: van- het Aslamise 
ven mus 
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mus én van het Khalifaat in luister en grootheid 

ijzen door de inneming van Jerwzalem , door dé 

omverwerping van den alouden Perz zifchen troon, 

én door het fchokken van den Byzantynfchen zetel, 

waaraan hij deszelfs twee hechtfte zuilen, Egypié 

en Syrië ontnam, en hij verwierf zich den roem, 

van op zijne krijgstogten vierduizend Christelijke 

Kerken verwoest, en veertienhonderd Moskéen te 

hebben gefticht. | 
“Ik meende betrekking van het Islamismus tot 
het Christendom ten tijde der eerfte Khalifen’ niet 

beter te ‘kunnen’ voórftellen , dan door de vier en 

twintig artikelen aan te hälén, waardoor oMAR de 

regten en pligten van’ de belijders ‘des Evangeliums 
in Mohammedaanfche ftaten, na de verovering van 
Jeruzalem bepaalde, te meer, daar dezelve, gelijk 
wij naderhand zullen ziën, ook in onzen leeftijd 

Iranne kracht nog niet verloren hebben. Deze artis 

kelen zijn de navolgende: | 

vi) De Joden en Christenên mogen in de landen, 

aan ons onderworpen, geene kloosters , kerken of 

kluizenaarshutten bouwen. 
2) Zij mogen monne hee kerken niet here 

rare 3 ELD 

3) Zijs die inde nabuurfchap van Muzelmannen- 

wonên „ mogen hunne ‘huizen alleen in geval van 

dringende noodzakelijkheid herftellen, * | | 

4) Zij zijn verpligt, de poorten van kerken en 
kloosters voor de-doortrekkenden te vergrooten. 
£5) Zij zullen’ aan- vreemdelingen drie dagen lang 

gesvrjeid bewijzen. " 

ak, Oa | CE 6) Zij 
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#6) Zi, mogen, geene, verfpieders. ten hunnent onte 

vangen, en indien zij er kennen, zullen, zij „deze 

aan de Muzelmannen uitleveren, are 

2) Zij mogen. hunne. kinderen. niet sin, ‚den. isnd 

onderwijzen. iere dl 

8) Zij mogen geene regtszaken id zich: bes 

Ie | elk ended 

9). Zi. „mogen. niemand. uit hun wak: hinderen 

Muzelman te worden. 4 | 

wk) Zij zullen, zich jegens,de. Muzelmannen eer= 

biedig, gedragen 5, zij zullen „opftaan „ wanneer deze 

binnen. komen „ en, voor hen plaats maken. 

Zie) Hun. kleed. en, hun, fchoeifel, moet zich- van, 

da: der Muzelmannen onderfcheiden. 

„12) Zij mogen het, geleerd, Arabisch. ga gew 

taal) niet. leeren, nn | 

“…13) Zij mogen, geen, oac paard befiigens ab 

geenen. fabel, of andere. wapenen. dragen: grin bier. 
mens- noch buitenshuis. | d 

Ĳ 14), Zij, mogen, geenen wijn verkoopen, en hun 

haar niet. laten, groeien. vid ht dll 

15) Zij mogen hunne namen. niet op: zegsingen 

daf, BFAMECLEDe af ooraitgnen ofhud vere EN 4 

16) Zij mogen geenen breeden gordel atman 

„17)-Zij mogen, buiten „hunne, woningen, noch ‘het 

teeken, van het, kruis „noch hunne edi ng hk: 

openlijk dragen. PE, 5 ; 

18). Zij, mogen ‚in, ihn "nen wiek overi, 

haar alleen, ‚zachtjes de klok:luiden.,n -acvverataol” 

19) Zij mogen flechtsj‚op een? gedempten toon 
zingen. ze WPG Bi: zitt: 
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=086)"Zij mogen’ alleen’ in! filter, \ voor hunne afge. 

Rorvenen bidden, … | (velg: 

‘ dr) De Muzelmannen mogen op Christelijke kerk 

Hoven dier niet meer: tot OREERT ea, 

Worden, ploegen en zaaijen: « é 
t@9y Joden en Christenen Bogen geene iden: tot’ 

dienstboden hoûdens 

ey) Zij mogen de gevangenen: et vna: 

tiet koopen „noch in derzelver’ woningen ziens 
84) Worde een” Christen, of een Jood door eeriert 
Muzeltman” mishandeld ,-zoo betaalt deze de daarop 
geftelde geldboète, - 

„De: Khalif „van wien date: nas af komftië: 

zijn, was door- de omgemeene veerkracht: van zijn 

karakter, ‘doo zijne ftrengheid, ingetogenheid , ma= 
tieheid- ett mederigheid, door zijn vast geloof aan de 

Goddelijkheid’ def” niëuwe leer „en door zijne one 

wrikbäre gerrotwheid aamsde voorfchriften van den: 
Roran, ket voorbeeld en’ -het’ modél van den waren 

Muzelmátt, en wij’ hebben’ derhalve het regt, om! 

zijn gedrag omtrent de Christerien als het zuiver 

uitvlóeifel” van het voorfpronkelijk- en: onbedorven 

Islamtisinús te beféhouwen. Men -moet tot zijnet 
roem &tkeimei, dat’ hij itt vele opzigten lof vers 
dient , “en ‘daf’ zijne” nederige intrede inhet veroverd 

Jeruzúlêm en zijne zachte behandeling van den Pas: 

trääfch 5-de>-prièsters’ en inwoners“ der’ heîlige ftad- 
hem onzer bewondering waârdig malten; doch hoe 
vijandie® hij voor het overige"tégén hen gezind was,” 

die geven: de? erst wetten «genoegzaam te 
kenen, kern k 

no ndi Qa 4 À Dee 
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„Deze vijandige gezitidheid.-der belijders ‘van -mo- 
HAMMED tegen de Christenen, bleef in volle wers 
king ‘gedurende ‘devolgende eeuwen,’ waarin ‘het 
Islamismus ongeloofelijke vorderingen maakte. … Het: 

is waar, gelijk de Profeet “zelf in den Koran had 

_ voorgefchreven; zoo gaven deszelfs opvolgers «aan 

de natiëns tot welke zij kwamen „de keus van oms; 

helzing. hunher- teer, « betaling van hoofdgeld , of 

oorlog 3 en overal „ waarde Christenen het. tweedé- 

verkozen „ bleven zij ‘onder-de. bovengemelde bepa- 

lingen ongemoeid; mits zijden heerfchenden Gods 
dienst door het opbrengen der fchatting ‘huldigden… 
Het kan ons echter niet ontgdan „ dat ‘de- ftaat der 

Christenen door zulke banden ten uiterfte moest wors: 

den beperkt en benard, en dé gefchiedenis toont ons; 

ook -de noodlottige gevolgen van dezen dwang. Het, 

getal der belijders van den Gekruisten verminderde 

naarmate de Khalifen de palen: van--hun- gezag uit=, 

zetten, en weldra floeg het Christendom overal aam: 

het kwijnen, waar het Opperbewind in handen der- 

‘ Muzelmannen, geraakte. 

‚Ik zoude perken van deze voorlezing verre moes, 

ten overfchrijden , zoo ik de houding van het Isla- 

mismus jegens het Christendom onder de verfchils, 

“lende en telkens afwisfelende- dynastïen in-de drie 

werélddeelen ook flechts met algemeene trekken 

wilde opgeven, zoo ik u met uwe gedachten aam | 

_ Afrika wilde leiden , om u de verdrijving der Gric=: 

ken uit derzelver binnenlandfche wingewesten en den , 

val, van „Carthago te doen aanfchouwen , zoo ik u 

den ondergang der Gothifche heerfchappij in Spanje 
es d 8 ef door 

” en 
7 
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door de godsdienftige veroveringszucht der Moofen 
wilde fchetfen, zoo ik u wilde vérplaatfén naaf 
het zoo vaak benarde Konflantinopel, of u den 
ftouten togt- der Saracenen over de Pyrenéén wilde 
woorftellen, van wier juk KAREL MARTEL” Franks 
rijk en welligt een groot gedeelte van Europa 

bevrijdde — ik moet mij vergenoegen met te ‘zeg« 
gen, dat de geest van verovering en van vijandfchap: 

tegen het Christendom zich bijna nooit verloochende ; 

en dat de Kerk ook de nadeelige gevolgen’ daarvart 
endervond. Langs de Noordkust van Mfrika, waat 
het licht van jezus leer eeuwen lang glansrijk had 

gefchenen „ werd het eindelijk bijna geheel uitges 

bluscht. Grove onkunde verving de befchaafdheid ; | 

die eenmaal te Carthago haren zetel gevestiëd had 

de ijver en ‘het aantal der Geestelijken namen hoe 

lang zoo meer af, terwijl het volk , ontbloot van 

tucht en kennis, zich onder het juk der Zrabieren 

kromde, en honderd zeven en twintig jaren fa de 
Hegira, gaf een Stadhouder. wan Afrika den Khalif 

berigt, dat de fchatting der. Ongeloovigen door der« 
zelver bekeering tot het Islamismus geheel had op« 

gehouden, en zoo men al deze opgave als overdre= 

ven mogt befchouwen „ de historie vermeldt ons 

dat de Bisfchop , die nog zijn verblijf hield opde 

puinhoopen van Carthago, zich in de elfde eeuw 

gedrongen zag, de befcherming van het Vatikaan 

in te roepen, en dat Paus GREGORIUS de zevende 

het niet beneden zich achtte, om door twee brie- 

ven den trots van den Moorfchen Prins, en de ram. 

pen der Christenen te verzachten, … vod 

‚8 Q 3 De 
Ee 
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- De gefchiedenis levert flechts twee tijdperken ops 
waarinteene vriendfchappelijke toenadering tusfchen 
‚de ‚belijders van den „Koran en van het Evangelie 
feheen.veld te winnen, en deze tijdperken waren 
vele jaren van. de eeuw, der. Aâbasfiden in het Oos- 
tenen van die der. Ommiaden in Spanje. Doch 
dit is niet meer dan Schijn, M, H‚ H.! want.bij 
eene nadere befchouwing van deze tijdperken wors 

den wij overtuigd „ dat zij, in, plaats van onze ftels 

ling tegen te fpreken, dezelye veeleer. uitnemend 

bevestigen. aarding 5 
„ln, de: onlusten , welke na. den dood van den Pros 

ne onder deszelfs opvolgers ontftonden , beklom 

eindelijk ApBas, de nakomeling van eenen oom van 

MOHAMMED ‚ den,zetel der „Khalifen „ maar terwijl 
een vroege dood hem belette, zijn ontwerp volko+ 

men ten uitvoer te brengen, vestigde zijn broeder 

AL, -MANSOUR ín eene vruchtbare en. fchoone landftreek 

op de beide oevers, van den Zigris eenen nieuwer 
troon van het KAa/ifaat., en leide alzoo den grond- 
flag, tot. de fchitterende heerfchappij der dbbasfidert 

in het Oosten, « Het «was echter voornamelijk de. 
kleinzoon - van den laatstgemelden „ de vermaarde 

HAROUN AL RASCHID, die. gedurende eene regering 

van drie en twintig jaren eenen te voren onbeken= 
den luister over het rijk der Muzelmannen vers 
fpreidde, . Het tijdperk. der hoogfte befchaving in 

wetenfchappen, letteren en kunften werd voor dat 

volk. geboren , en er ontftond eene edele wede 
{rijd tusfchen het hof wan Bagdad met dat van 
Konflantinopel. Des Khalifs Gezanten in-de laatsts 

E ; ges 
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Bemelde ftäd en deszelfs Agenten in Armenië 
Syrië en Egypte verzamelden de gedenkftukken ‘van 
het Griekfche vernuft s “hij liet ze in hèt Arabisch 

overbrengen , en bevorderde het lezen van dezelve, 5 

ja de Opvolger van den Profeet fchaamde zich niet, 

de bijeenkomften en twistgedingen van Geleerden uit 

alle natiën bij te wonen. Het hof van ‘den Beheer 

fchèr. der Geloovigen overtrof op verre na in pracht 

en in weelde het verblijf van den Christen- Keizer 

en terwijl Europa nog in ‘donkerheid verzonken 

lag, fraalde het licht der Arabifche kennis bijná 

vijf eeuwen door, tot dat het door de overftroo® 

ming van de Mongoolfche horden werd uitgebluscht, 

_ Denzelfden glans verfpreidde gelijktijdig de rege- 

ring der Vorsten uit het huis van oMMiA over het 

Islamismus in Spanje. Toen de Abbas fi den in het 

Oosten hunte magt op de puinhoópen van de heer- 

fchappij der Ommiaden vestigden , ontkwam de cdelë 

ABDERKHAMAN aan hèt bloedbid, en begaf zich 

haar Spanje „ alwaar hij de grondlegger ‘werd vän. 

eene regering zijns geflachts, die gedurende cent 

tijdvak van: bijna twee en cerne halve eeuw de gê- 

westen van den Zelantifthèn oceaan tot aan de Pj- 

renéef ongemeen’ deed bloeijen. Kunften en weten 

fchappen wêrden mêt voorbeêldeloozen ijver aange- 
kweekt , en de ineënfimelting van het Oostersch én het 

Westersch karakter vormde aldaar den roniàritifchen 
geest, welke van dien tijd af aan zulk eenen betoo- 

verenden glóed ovêr dë poëzij en alle féhoone kuù- 

_ftén verfpreidde; hooger en’ lagere fcholen werden 

overal opgerists Zokedo verkreeg vooral tenen verk 

ef Q 4 maar. 
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maarden naam, en van daar ging,‚reeds eene fcher 

mering van „de geleerdheid en den fmaak der Gries 

ken. over de Westerfche landen op, eer zij zelve 
eene wijkplaats daarin. vonden. Cordova werd het 

middelpunt van Moorfche weelde, fmaak en befcha- 

ving; nog getuigen de overblijffels van het Alhambra 

en van vele andere gebouwen te Granada en elders 

van de pracht en den luister , die de hoven der Spaan 

Jche Khalifen verheerlijkte ; zelfs de Européefzhe Adel 

werd bekoord door de fijne, echt ridderlijke galan- 

terie, die aldaar heerschte, en de zonen det aans 

zienlijkfte Christelijke, familiën fchaamden zich niet, 
er. zich als edelknapen te vormen. | 
_ Gedurende deze twee luisterrijke tijdperken der 

Islamitifche heerfchappij in het Oosten en in Zu 

ropa bleven de Christenen van alle eigenlijke ver- 

volgingen en verdrukkingen bevrijd, en fcheen de 

vijandige geest van de leere des Korans zich zelve 

te verloochenen. De belijders van, het Evangelium 
bekleedden aanzienlijke posten in den ftaat; de in 
vloed der Christelijke Geneeskundigen was aan de 

Oosterfche hoven vaak zeer uitgebreid, terwijl de 
Christelijke Vorsten in Spanje zich niet ontzagen;, 

de hulp van Mohammedaanfche en Joodfche. medi, 
cijnmeesters in te roepen. Deze toenadering van 
den Muzelman tot den Christen was echter in beide 

tijdperken geenszins een uitvloeifel van den geest 

des Korans. Integendeel mag men deze beide heers 

Schappijen als afwijkingen van dien geest befchou» 

wen, want liefde voor kunst en wetenfchap, en 

zucht tot echte befchaving is aan denzelven vreemd, 
Vers | 
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Vergelijkt men eenên. HAROUN AL RASCHID met den 

tweeden Khalif oMAR , dat waarachtig toonbeeld van 
den echten belijder des Zslams, omdat hij in waar: 

heid was hetgeen MOHAMMED flechts veinsde te zijn ; 

en men ontdekt het verfchil. De ftudie van Grieks 

fehe wijsbegeerte, en de ingenomenheid met het 

fchoone waren met de oorfpronkelijke bedoeling van 

den laatften in geenen deele beftaanbaar , en hadden 

onder de Abasfiden en Ommiaden eene onverfchil= 
ligheid en laauwheid in het godsdienftige aanges 

kweekt, welke hen tot eene ftrafbare gemtenzaam- 

heid met Joden en Christenen vervoerde. Terwijl 

het Islamismus. den Perzifchen troon had omverge= 

werkt, ondermijnde de overgeblevene geest der Pers 

zifchea befchaving wederkeerig de grondvesten van 

den Mohammedaanfchen Godsdienst; dezelfde tegene 

werking vertoonde zich desgelijks in sSpanje, er 
daarom. bewijzen: de. beide genoemde tijdperken „ dat 

alleen dáár eene toenadering van het Íslamismus tot 

het Christendom: mogelijk is, waar het gentis in 

genen verbasterden ftaat verfchijnt. Be ot 

Beter had de oorfpronkelijke -geest van den dae 

bifchen hervormer. zich gehandhaafd. in den gedus 

rigen tweeftrijd der Khalifen met het Grickfche 

Keizerrijk , dezen. alouden zetel. des Christendoms. 

Afwisfelend was het krijgsgeluk in dien ftrijd , maar: 

de Griekfche Keizers werden door het dringend ge» 

vaar uit hunne trage fluimering opgewekt, en be= 

toonden zich bij meer dan eene, gelegenheid als 

waardige nakomelingen van KONSTANTIJN den Groos 

ug „Doch, ‚hoe zou een flaat, die vaak, door ver» 

id Q5 deeld» 
ed 
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deeldheden ‘verfcheurd „ door zedeloosheid verzwakt 
en door weelde. werd ‘ontzenuwd, op. den duut 
weerftand bieden aan “volken „die uit de woestijnen 
van dzië opkomende, bij ‘ruwe kracht en dappere 
heid. door- blinde geestdrift woortgeltawd werden 3 

om alles te vernederen. en te vernielen, wat huù 

geloof niet was toegedaan? Zoodanig toch waren 

de onderfcheidene ftammen , welke bij afwisfeling 

den troon der Khalifen' in Azië beklominen, de 
Mongolen, Tartaren en Turken. De ondervinding 
leverde hiervan ook de treurigfte bewijzen. De Bye 

gantynfche Keizer zag van ‘tijd tot tijd de eene provin. 
eie na de andere, door de opvolgers van MOHAMMED 4 
wan zijn rijk afgefcheurd, en zelfs werd zijne hoofd: 

ftad meermalen «door hen bedreigd. Maar federt de 

eerfte. veroveringen van’ deze Vorsten viel geen 

werlies voor Kerk en Staat fimartelijker , dan de 
óverheerfching van Klein-Azië door de Zwrkens 

SoLrMAN , een der Seld/chukfche Sultans , bemagtigde 

dit gewest, vestigende den zetel zijner heerfchappij 

te Niclas. „En hier,” zegt GIBBON, „zag men de 

Godheid van curisrus in denzelfden tempel ge= 

plasterd en: befpot, waar. dezelve- weleer door dé 
„eerfte algemeene Synode der Katholyken was vastá 

„gefteld.” Het Islamismus werd in ‘de móskéén 

gepredikt, Zrabifche geleerdheid in de fcholen on= 

derwezen, KAadis wonnisden naar de wetten van déix 

Koran, en Jurkfche zeden kregen de overhand, 

Onder de harde voorwaarden van fchatting of fla 
vernij verwierven de Christenen: verlof tot de uit= 

oefening van hunnen Godsdienst ; thaát hunne meest 
& Q Kers 
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Kerken werden ontheiligd;-hunne Priesters eh Bise 

fchoppen--befehimpt „- zij “moesten «den triumf. der 

Ongeloovigen; den afval hunner broederen , en de 
befnijdenis van vele duizende hunner kinderen aans 

Zien „ zonder «zich daartegen te verzetten. GER 

‚De togten der kruisvaarders bragten in deze en 

de volgende eeuwen wel eenige verandering eu 

verademing ín het lot van de ‘Christelijke bewoners 

der heilige’ landen, doch in het algemeen: hadden 
deze krigsvertigtingen voor hen geenszins dat guns 

flig gevolg „, hetwelk de ‘geheele Kerk daarvan. vere 

wachtte ; of liever, deze togten met zoo veel geests 

drift ondernomen, met zoo veel volharding voorts 
gezet , en in weerwil: van «zoo veel tegenheden er 
opofferingen hervat, bewezen door derzelver treuw 

zigen uitflag het: verkeerde’ der 'beginfelen , waaruit 

zij ‘waren voortgevloeid. «De vijandige invallen: toch» 

van Christelijke legerbenden ; door onzinnige dweeps 
zucht: voortgejaagd, in landen door de Sargcenen 

federt eeùweri bezeten; en de verwoestingen, welke 

zij’ na zich fleepten , deden derzelver Godsdiensts 

haat flechts te feller blaken , en honderdduizenden 

der Kruisvaarders vielên- als offers van’ getergde 
wraak. De heilige flad, federt de tijden van -oMAR 

zonder tusfchenpozing in de: magt der Mohammes 

danen , genoot gedurende het negentigjarig beftaar 

des Koningrijks van Jerusalem, wel eenige meer- 

dere vrijheid en «rust ‚- doch zij moest, benevens 

andere fteden en dorpen, deze weldaad ten duurfte 

boeten, wanneer de-oorlogskans zich woor de bes 
lijders van den Profeet verklaardes én-het is-alleen 

tis aan 
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aan de zeldzame matiging van den grooten Sultait 
SALADIN toe te fchrijven „ dat de Christenen bij 

de laatfte herovering dier ftad, van het beklagelijk 

lot bevrijd bleven , hetwelk de eerfte Kruisvaarders 
aan de vereerders van MOHAMMED in dezelve had 

den. doen ondergaan. — Trouwens, hoe groot de 
voordeelen ook zijn mogen, welke deze togten 

in onderfcheidene, opzigten voor ZEwropa gehad hebe 

ben:-de leden der Westerfche Kerk in het Oosten 

trokken van dezelve. geenerlei vrucht; zij zagen 

hunne fterkten en Kerken in puinhoopen. veranderd , 

zij moesten hun heil in de vlugt zoeken, en het 

waren alleen vrome en weeflooze pelgrims, wien 

voortaan de toegang tot het heilige graf werd 

vergund. | 

Doch feller ffrijd ontbrandde, toen het ener 

der OTTOMANNEN den troon der Khalifen in Azië: 

beklom. OTHMAN, ORCHAN, AMURATH de eerflë 

en. deszelfs zoon pajazeTH de eerfle leiden. den: 
grond tot deze heerfchappij, en bereidden der Chris=: 

tenheid ontelbare vernederingen en rampen. - Het 

was inzonderheid. deze laatfte , die zich door bitte 

ren haat tegen de belijders des Evangeliums onders: 

fcheidde , en die na de behaalde zege over het-leger 

van den Mongaarfchen Koning sicismunD , de vers 

watene taal in den mond nam, dat hij de ftad Ofer» 
belegeren, de aangrenzende gewesten van Duitsch 

land en Italië ten onder brengen, en zijn paard” 

met eenen fchepel garst op het altaar van sS#. Pieters 

te Rome wilde voederen. Dan, de groote afftand: 

van het Pausfelijk gebied noodzaakte hem, deze: 

uits 
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Witgeltrekte “ontwerpen. te “laten varen ; en zijne 
trotschheid begon zich “met “het denkbeld te ftrees 

(len, van de naderbij gelegene luisterrijke hoofdftad 
der -Oosterfche Kerk te ‘bemagtigen. En welligt 

ware de-flad vanvKONsTANTIJN, welker verval bijna 
met hare. ftichting. eenen aanvarig nam, eene halve 

eeuw vroeger «de “prooi der OTTOMANNEN geworden „ 
zoo, de Tartaarfche Khan-*Timur’ door zijne here 

haalde invallen vin het rijk van: gajazertu deszêlfs 

kracht niet verlamd , en hem eindelijk niet overwon 

gen en gedóod had, - Niettegenftaande-den fchijnbarem! … 

ondergang van deze dynastie „kwamen derzelver- 

nakomelingen “in- de Sultans MOHAMMED den eerflen — 

CN “AMURATE den tweeden eindêlijk-weder op den: 
troon „en deze laatfte ondernam eene eigenlijke bes _ 

legering. van de. gemelde hoofdftad. Dan , de Voors: 

zienigheid had-befloten „ dat -dit-groote bolwerk van’ 

jezus. leer. tegen. Azië nog” hiet zou bezwijken: 

De Sultan werd na - een” hardnekkigen : tegenftand- 
genoodzaakt ; het. beleg op te-breken , maar hetgeen: 

des vader ronvoltooid moest “laten „ werd door: den’ 

ZOON; MOHAMMED «den tweeden „ in den jare 145%" 

volbragt. ‚Na: eene treurige ‚maar voor den Grieks: 
fchen… Keizer. ven -deszelfs-legerbenden roemrijke. 

katastrophe ‚viel het. ouden eerwaardig. Konftans 
tinopel in handen der dziatifche Barbaren ; de woede» 

van. den Overwinnaar , door het lang beleg getergd 
en „ontvlamd, „fpaarde flechts weinig; op den temer 
pel. van Sophia, en op de tinnen van het keizerlijk 
paleis wapperde het bloedig teekÊn van de halve 
maanen het Turkfohe. Keizerrijk; de geliefkoosde 

AN, wensch 
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wensch: van MOHAMMEDS jeugdigenleeftijd: was vers 
vuld op de puinkoopen van de: weabmndtrn heers 

wenend 10de ‚nt 

„Met verbazing en {matt viend: ds londn et 

volken van Zuropa de, treurmaar van’ den ondergang 
hunner. zuster in hee Oosten, en: zelfs de -Paus-s 
hoe onverfchillig: bij-het-rijzend gevaar van Konflans 

Hênopel; beweende: nu: hartgrondig: den" val dier wes 

reldítad. «Zoo groot was de indruk ; welken deze 

gebeurtenis” verwekte „ dat zijsdeh ijver: tot nieuwef 

kruistogten tegen de Ongeloovigen” deed herlevens 

Eigen. behoud maakte deze toerustingen dubbeb 
noodzakelijk „ want: de-veroveringszucht van MonAM& 
MED ; door godsdienftige: geestdrift opgewonden: 

ftrekte zich zoo: wer uit, dat hij na des beklimming 

van den Griekfchen Keizerstroon, alle kleine onafe 

_ hankelijke: ftaten,, die “zich nog in»Azië', Griekens 

land: en- elders= in» ‘het: Byzantynfche rijke hadden 
gehandhaafd „ vernielde; en de Krinr,;Wallachyes- 
Servië. Bosnie „Epiruss en Albaniëaan zijne’ heers: 

fchappij onderwierp: , »ja“-zijne ontwerpen “fchenen» 
alle landen van,de Middellandfche zee te 'omvattens: 

zijne bezittingeny werden -doors den: Euphraat en de 

Adriatifche «zêer begresds. en” het ewarem alleen-de’ 

onlusten in-/2 zië, vrek Wmo god adnaeen j bera 

ondernemingen tegen Ewropa'af te ziens. … 

Dersgefchiedenis vertóont ons. na dies datwnleen?, 

gedurigen: ftrijd: tusfchen: de Turken en-Christenens” 

eenen ftrijd, welken blinde godsdienstijver van den 

kantederveerften niet weinig”deed ‘ontbratrden’,’eéncn 

prij waag KAREL: de vijfde FRANS de veerftes;. 

oen: FERe 
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EERDINAND-van Oostenrijk. en SOLIMAN:- de Groote 

van weerszijden betrokken. waren-, en waarin «de. 
namen van JOHANNES CORVINUS, Prins EUGENIUS 

en anderen met onfterfelijken. roem fchitteren: Doch 

alle.deze. oorlogen hadden: geen ander gevolg, dan 

_ dewermeerdering vanden haat der-oTTOMANNEN tegen’ 

deChristenen, en de uitbreidingen’ bevestiging van 
derzelver gezag. De Keizerin van Rusland, CATHA- 

RINA de tweede, hernieuwde wel is waar, dezen 
ftrijd in de jaren 1770 en‚177t, en de, Christenen 
van Morea bekoord door ‘hetsheerlijk…uitzigt- ov, 

hunne bevrijding „{nelden+ tegen. hunne Zwrkfche. 
werdrukkers.tes wapen, maar: de uitflag beantwoordde: 

geeriszins-aan- dè hooggefpannen. verwachting en de 

ongelukkige Grieken oogstten geene andere vrucht 

van, de fchitterende beloften, welke men hun had 

gegeven dan, de fchrikkelijke wraak van. hunne. vers 

gramde, beheerfchers..« kbd | rr 
s Het» Ottomannifcher rijke is: chi nietde beni. 
verbond, vande. Zurópdefthe ftaten- opgenomen; én: 

worde” als een. Iid” van ‘hetzelve door de mogendhes 

jr + van Ons werelddeel ‘erkend en behandeld, fchoon: 
€ Sultans, als de opperfte_ Imams den vijandigen 

Rt tegen de. Christenen, welke uit. den Koran 
voortvloeit 5. levendig houden, en denzelven. bij: elke, 

gelegenheid aan, denodag leggen: » Des trotschheid 
welke, de- Turken als de eenige ware Geloovigen en 
Günftelingen-des Allerhoogften kenmêrkt onderdrukt: 
bij hen den behoorlijken eerbied voor de Christen- 
vorste n,, en de historie van vroeger. tijden en zelfs 

van onze dagen, is rijk aan, bewijzen, van,de. minach= 

ting; 
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ting , waarmede zij op de Monarchen van Christés 
lijke fraten nederzien (5). Het valt derhalve gemak- 

orde ook 
(5) Tot eene proeve van de onzinnige en brooddron- 
kene taal, welke de Beheerfcher der Geloovigen zich 

als zoodanig wel eens tegen Christenmogendheden ver- 

oorlooft, ftrekken ‘de navolgende woorden uit het maní.. 

fest van MOHAMMED den vierden in de oorlogen van, 

1683 tot 1699 aan den Duitfchen Keizer LeEoPoLDp den 

eerffen gerigt: „Wij MOHAMMED, zoon des Keizers, 

s> Zoon van den bekenden en wijdberoemden God, Keie 

sy zer der Turken, Koning van Griekenland, Macedonië 

en Moldavië, Koning van Groot- en Klein- Egypte, 

ss Koning van alle bewoners. des aardbodems, gehuldigde: * 

s Prins van het Jood/che paradijs, en zoon van MOHAM- 

as MED, bewaarder der fteden van Mongarijen, bezitter, 

„, des grafs van uwen God, Heer van alle Keizers der 
>> wereld, van den opgang tot aan den ondergang, Kor 

»» ning aller Koningen, Heer en bezitter van den boom 

„ des levens, overwinnaar van Babylonië, Grootvervol-- 

„js ger van alle Christenen en van alle boozen, opperfte 
Ted wachthouder van den gekruifigden God, hoop der, 

„‚ Heidenen, — Ik heb mij voorgenomen, in uwrijk, 
„‚ het aandenken van mijn gruwzaam zwaard achter te, 

„ laten, ten einde het openbaar worde, dat. het mijt 

vaste wil en mijn gedurig ftreven is, er mijnen Gods- 

dienst ín te voeren, en zonder ophouden uwen ge- 

‚; kruisten God te vérvolgen, wiens gramfchap ik niet 

‚‚ vreeze, en die u ook niet helpen, noch u uit mijne 

»‚ hand zal kunnen verlosfen; ik, wil ook uwe Kerken» 

2 verwoesten, uwe gewijde Priesters tot den ploeg vers « 

‚ oordeelen, mij ten genoege, en’ de borsten uwer 

_ Vrouwen den honden ter fpijze geven. Daarom raad 

‚ik u, uwen Godsdienst te laten varen, opdat Ik u Pes 
> in mijnen toorn verteere pf 
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kelijk te begrijpen, hoe streurig. het lot zijn moet 

van andersdenkenden, in den Godsdienst, (elke aan 
eenen Vorst onderworpen zijn , die zich zelven als 
den handhaver van het eenig-ware geloof. befchouwt, 

en. welke: onder een volk, moeten leven’, dat bij 
verregaande ruwheid ‚en. wreedheid , blindelings ge= 
hecht is aan eene Leer, die openbaren haat tegen de 

belijders van andere Godsdienften predikt. - En flaan 

wij een oog op den tegenwoordigen ftaat der Joodíche 

en Christelijke onderdanen: in het Zwrkfche rijk , dan 

zien wij een tooneel van onderdrukking , verguizing 

en. mishandeling voor ons-geopend , waarvan wij 

ens met innig medegevoel afkeeren. Onderdanen toch 
zijn in den, eigenlijken. zin volgens. het -Zslamitifche 

ftaatsregt alleen de Niet-Mohammedaanfche bewo= 

ners van het rijk, (Christenen „Joden en Heidenen) 

die bijde overheerfching. des- lands de-lecre van 

den Keran niet omhelsd, en hun leven en hunne 

vrijheid. door het betalen der fchatting hebben ge= 

kocht. Derzelver betrekking tot den Zwrk/chen 

Opperheer. wordt zeer eigenaardig aangeduid door 

de benaming van Aaja of Rajet, d. i. kudde, daar 

dezelve in tegenftelling met den naam van Moslims 

of vrijen flaatsburger, een fcheldwoord is, dat allen 

Smaad en onderdrukking van een overwonnen, en 
aan de willekeur van den Veroveraar prijs gegeven 

volk in zich vereenigt. Alle bewoners van het 

Ottomannifthe rijk zijn wel Onderdanen , omdat de 

Vorst als plaatsbekleeder des Allerhoogften op aarde s 

Heer is over het leven en de bezittingen van een? 

ieder, die gìjne landen bewoont, maar in den meer 

IL, Ì R bé- 
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bepaalden: zin, wêlken het ftaatsrege van ‘dert Zsldmd 
met -de benaming van Raja verbindt, is-dezelve 
alleen toepasfelijk op. de: Niet “Mohatnmedanen, die 

zich uit werkleefdheid aan hun voorvaderlijk geloof 

álle lasten wan flavernij el onderdrukking laten wel 

gevallen, Deze Ongeloowigen nú, dieg naar het ges 
vóelen der Muzelmannen , . hardnekkig “in- hunne 

dwalingen volharden, zijn voor het Beftuut en voor 

de magtige ingezetenen eene’ onuitputtelijke bron 

van afperfingen ;. dewijl zij “hunne befcherming in 

veelvuldige opzigtenr, volgens het beginfel van het 

Turkfche: fraatstegt:; tert duurfte moeten” koopen: 
De algemeene. verachting rust’ op deze Ongelukkia 

gen, en hetis een voorname regelin’ de 'Moham- 
miedaanfche opvoeding om’ de kinderen reeds vroeg 
üjdig=een afgrijzen van de Joden en Christeften” iú 

fe „prenten 3 j& mien” decft ‘hen al flamdende den 
fchimpnaam: van GAtaour (6) uitfprekétì. * De vroe: 

ger aangehaalde omteerende wetten voor de belijders 
van- MOZES en jezus, door dert tweêden Khalif, 
of der tweeden Stichter van hèt Islatnistnus- vaste 

gefteld , hebben ook door den loop der teúwen hâre 
kracht niet verloren ; mäár dezelve zijn nog in ‘het 
jaar “1808, onder het bewind van den Groot -Viziet 

6) Mir zegt, dat dit woord afgeleid is van, het 

Perzifche woord Gueber, of Ghebr, hetwelk. eenen aan- 

bidder van het vuur. beteekent. Sedert vele eeuwen was 

het de algemeene. benaming dergenen, die aan den Gods 
dierst van monammen hiët wâten toegedain À van, Salens, » 
ee ót. Poth: LOOT A der an 

edá “& 
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gussur Pacha , fädhouder van Egypte „ ftrengelijk 
vernieuwd, — Hoewel deze bepalingen in- de meest 

verwijderde provincien ‘van het Zwrkfchê tijk! mêt 
grooter ftiptheid worden if acht genomen ; dan: if 

de’ noordelijke Zuropdefche gewesten en in ‘de hoofd- 

ftad, zoo berusten echter alle voorfchriften , wel 

ke ook daar ten aanzien der Christenen. beftaan 

ep dien grondflag (7). Groote geldfommen zijn 0 

“_ (7) Merkwaardig is de volgende aanmerking van eene 
bevoegden beoordeelaar omtrent den haat, welken dé 

Warken den Christenen toedragen: „ Le caractère de Ia 
3 multitude n'est pas de garder un juste milieus Super- 

Stitieux ou réformateur le peuple multiplie ou anéantic, 

hp mais toujours par fanatisme , les cérémonies de son 

„Culte, „Dans les religions. humaines, les prêtres ne 

„ manquent pas d'entretenir cet enthousiasme, le plus 

„ solide appui de leur autorité, C'est ce que le com- 

»„ merce des Indes, des Parses, et des Mahométans m’a 

À donné occasion de remarquer. Mais j'ai trouvé moihs 

„ de fureur, moins d'humanité parmi tes ignorans décidés 
„ de bonne foi, que chez les demi-savans. Par exem- 
6, ple , rien n'êst plus dur dans ses conséquences; 

» qu'elle tire de ses dogmes théologiques, que la religion 

 Mahométane , qui se donne’ pour le fléau de Vidolâcrig, 
„ Ses sectateurs ont ‚une roïdeur de caractêre , quí vient 
„ de Porgueil, qu'elle leur inspire, Leur zêle reserré 

p‚ Sans un petit nombre d'usages, n'en est que plus are 

» dent. Les Indiens au contraire, livrés au culte d'une 

„ multitude de Dieux, dont, ils n'etudient point la nae 
„ture , sont généralement plus indplgens et plus socialese; 

Zend- Avesta traduit par ANQUETIL DU PERRON. Tom. IL. 
‚ 529. ; ' Ì 
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Hu nog de middelen, waardoor de ftichting. van eest 
nieuw Kerkgebouw, en «de vergrooting, of flechts 
de herftelling vân een oud «en vervallen bedehuis 
kan worden gekocht. « Zelfs de kleur van de klee- 

„ding is het fchandmerk, dat den Christen van den 

waren Geloovigen onderfcheidt; hij moet in de baden 

en op de ftraten voor den gemeenften Muzelman 

wijken, en het is hem flechts op weinige plaatfen 

vergund, het moedig paard te beftijgen, en in deze - 

ridderlijke houding zich in het openbaar te -vertoos 

nen. Ten zijnen nadeele wordt de wet verkracht; 

wanneer hij zich heeft te beklagen over. den dood 

van eenen zijner naastbeftaanden , die als een offer 
wan Twrkfchen overmoed is gevallen, en het is al- 

leen de fchatpligtige Ongeloovige , over wiens moôrd 
de Muzelman aan het leven kan worden geftraft. 

Geene vriendfchappelijke toenadering en verkeering 

mag er plaats vinden tusfchen de Zurk/che vrouwen 

en die van Joden en Christenen, de woningen der 
laatfte moeten door cen zeker uitwendig teeken ge- 
kenmerkt ftaanì, opdat de regtgeloovige bedelaars 

den Ongeloovigen niet bij vergisfing den zegen des 

hemels toebidden3 ja de Christen „mag zich ge= 

Jukkig achten, zoò zijn Mohammedaanfche meester 

de minzaamfte groete niet verbittert door het fcheld= 

woord van Ongeloovige of hem niet in éénen adem 
eenen Frankenhond- noemt’ (8). Het klokgeluis 
; Be | 00 dat 
(8) Onze tijden hebben zelfs nog voorbeelden opges 
leverd, dat men, het verbod van alle geleerd onderwijs 

wilde’ ftaande houden, Een Reis- Effendi voegde eenen 

Franfchen tolk, die er zich op toelegde, om fierlijk 
Tura 
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“dat de belijders des Ewangeliums in de Christelijke 

“wereld ter vereering van hunnen hemelfchen Vader 
en hunnen Heiland ter gewijder plaatfe bijeenroept, 

is in de ooren van den geloovigen Muzelman tót 

afgrijzen; de gezangen ter verheerlijking van God 

en Zijnen Zoon mogen op de plaatfen', waar “de 

Turken in grooten getale wonen, niet uit de ruime 
borst luide epftiĳjgen, en daar alleen, waar weinig 

Mohammedanen hun verblijf houden, zoo als op de 
eilanden wan den Archipel, of in de Vorstendommen 

van Moldayië en Wallachye , worden deze onteerende 

“bepalingen met minder ftrengheid gehandhaafd, en 
genieten de Christenen in hunnen Meloten- {taat 

eenige verademing (9). 
; Doch 

Turksch te fpreken , met bitsheid toes „ Spreek toch 

> maar plat. Jurksch! oMAR verbood het geleerd onder- 
sx Wijs aan de Christenen om dezelfde reden, waarom 

„ Keizer juLIaNus zulks eertijds deed,” een gezegde, 

de de beste verklaring van de gewelde wet des Khalifs 

bevat. Deze geest van vijandfchap ftraalt zelfs door in 
nietsbeduidende kleinigheden. Zoo mogen b. v. de Jo- 
den, die ABRanaM, of de Christenen, die jozer heeten, 

hunnen naam niet IBRAHIM en jussur fpellen, zoo als deze 

Aartsvaders in den Koran genoemd worden, maar ABzAs 

HAM, of EBRAÏM, JUssIr, of josser, Dit vooroordeel 

woog zelfs in de Ottomannifche ftaatskanfelarij nog in de 

laatfte tijden zoo zwaar, dat Keizer Jozer de tweede in 

alle brieven, aan hem gerigt, niet, even als de Jslam/- 

tijche Vorsten van dezen naam , jussur, maar, telkens 
JusePPE genoemd werd, 

(9) Er is maar ééne afdeeling der Christelijke Kerk, 

_emtrent welke de Godsdiensthaat der Mohammedanen 

RK 3 zich 
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pe „Doch ik heb reeds. te veel. van „uwe aandacht 

„gevergd, M. He H.L om,u te toonen pi dat de ge- 

fchiedenis van het Islamismus van deszelfs. vroegfte 
tijden tot op „den dag, van, heden, eene „vijandige 

betrekking tegen het Christendom bewijst, en dat 

‚de Zwrken, in weerwil van, hunne veelvuldige ver- 

-keering met. befchaafde. natiën „ de woestheid. van 

„hunnen voorouderlijken volksftam nog niet hebben 

afgelegd. Deze, vijandige betrekking, de bron. van. 

ontelbare. lasten , ‚vernederingen en verguizingen, 

hebben ook ‚de Grieken. federt vierhonderd jaren 

„moeten ondervinden, en. dit heeft hen bewogen, om 

opte (laan, en hun vernederend juk te, verbreken. 

Het kan geenszins mijn oogmerk zijn, dezen opftand 

hier opzettelijk te verdedigen; dezelve behoeft geene 

verdediging, en althans niet wan “mij,. vooral. daâr 

ik „tot Nederlanders. het woord voere , maar ik. heb 

| ko flechts 

zich minder ftreng betoont. Dit zijn de Maronieten, eete 
kleine fekte, welke in de vijfde eeuw, bij de gefchilten 

over de menschwording van cnristus ontflaan, door de 

familie van KONSTANTIJN te vuur en te ‘zwaard vervolgd 

‘werd. Zij wonen in de ‘landen, welke zich van den 

berg Libanon tot sân de kusten van Tripolf uitftrekken, 

alwaar zij alle hunne Godsdienstpligten met volle vrijheid 

oefenen; zij hebben negen Bisfchoppen, honderd en 

vijftig Priesters, en tellen honderd en twintig duizend 

leden, Elk dorp heeft eene Kapel en eenen Priester , 

en elke kapel is van eene klok voorzien, welke zij mo= 

gen luiden, ja zij dragen desgelijks den groenen tul 

band, een voorregt, dat een Christen elders met zijnen 

dood zou boeren, aeg 
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flechts- willen toonen, dat de Zweken- als “belijders 

der. leere,: van MOHAMMED de natuurlijke vijanden 

zijn van-het Christendom „sen: -dus-ook van „alle bes 
fchaving en menfchelijkheid;,en-dat. de ftrijd ;. welke 
thans ‘in het-Oosten met zoo’ veelvverbittering en 
Godsdiensthaat- gevoerd. wordt,” van „daar eenonieuw 

belang: ontleent. Hoe. deze ‘groote worsteling zal 

eindigen dit digt in, den fchoot der toekomst 
„verborgen „ welke Gode alleen bekend; is; maar wat 

wij als bewoners van Europa , die ‘belang flellen. in 
het verbreiden” der ‘zegeningen van verlichting en 
maat{chappelijk. geluk, wat wij als Christenen, moes 

ten wenfehen , voor-wie,de leer van zezus. dierbaar 
is — dit kan, dunkt ‚mij „niet. twijfelachtig: zijns 
Eene ftaatkunde alleen, die zich niet fchaamt, voor 

nietige …handelsbelangen.de -groote verpligting. van 
alle voorftanders- der befchaving ‚om der. indrine 
gende ‘barbaarschheid; paal en. perk ‚te ftellen „ te 

verraden, die zonder tes blozen op de Zwrken als 
voorbeelden van zachtaardigheid durft wijzens die 

hen met de teederfte belangftelling voorftaat , en 
zich alzoo aan het heiligfte der menschheid bezon- 

digt, zij alleen kan zamenfpannen, om in de hoops 

van in den roof te deelen, het heerlijk begonnen 

werk te verftoren! De-Grieken hebben, in weer= 

wil van alle buitenfporigheden , welke derzelver 

naam ook in dezen oorlog bevlekken , getoond, dat 

zij niet verdienen, zulk een vernederend juk te dra= 

gen, en waardig zijn, een roemrijk voorgeflacht ge- 

had te hebben, ja hun opftand zelve is het heerlijk 

teeken, dat zij nog gevoel bezitten voor vrijheid 
a pee R 4 en 



856 OVER DE VIJANDIGE BETREKKING, ERZ. 

en Godsdienst, en nog vol zijn van die zedelijke 

kracht, welke den mensch alleen veredelt en ver= 

heft. “Mogten zij dezehooge waarde flechts verder 

handhaven, ‘en alzoo bewijzen , dat zij, door han- 

del , wetenfchap eu verlichting voorbereid „ rijp was 

ren, om hunnen vorigen rang onder de befchaafde 

volken der wereld te hernemen! Het oude Hellas, 

zoo als het eertijds door vaderlandstiefde, ‘dapper- 

heid en kunstroem verheerlijkt werd, moge dan al 

niet weder voor het oog eener bewonderende we- 
reld verrijzen: de aarde: zal eene natie te meer tél- 

Yen, die aan zich zelve hergeven, in het genot van 

hare heiligfte ‘aangeborene regten, en beftraald door 
het: hemelsch licht van den reïnften Godsdienst, 
zich in haar aanwezen verheugt, en een nieuw 

tijdvak van waarachtig volksgeluk op- Grieckfchen 

bodem, gevestigd op de onwankelbare grondflagen 

des. Christendoms ; zal ons. welligt eenmaal rijke 

vergoeding fchenken voor-het gemis eener eeuw 
NAn PERICLES! | 

OVER 
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OP DE PERZEN, 

kie naar HERODOTUS Gefthiedverhaal; | 

son ii d sb 

Dr, C. PRUYS VAN DER HOEF EN, 

te Rotterdam. 

od even treffend’ fchouwfpel, een volk door 

vreemde overheerfching' bedreigd, in den heiligen 

ftrijd voor vrijheid én vaderland te zien zegepralen;s _ 

en eigen onafhankelijkheid door eigen vereenigde 
krachten duurzaam te zien vestigen. Maar, wans 
neer hij, die ens dat fchouwfpel voor oögen ftelt ; 

tot dat volk behoort; wanneer hij, bezield met het 

denkbeeld, om de groote daden zijner helden te ver= 
eeuwigen, en verrijkt met alle de gaven, die in den 

gefchiedfchrijver te prijzen zijn, ons de gefchiedenis 

verhaalt der onlangs gevestigde vrijheid van zi 

vaderland, dan wordt het een fchouwfpel in fchooù- 

heid, belangrijkheid en: voortreffelijkheid door geen 
ander ‘te evenaren, hetwelk ons de gedenkrol der 

volken aanbiedt. | | id ê 

_R5 Dat 
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Dat, fchouwfpel vertoont „ons Griekenlands krijg 

tegen Perziës overheerfching ; s dien gefchiedfchrijver 

vinden, wij in. HERODOTUS, _ ‚> le Welk coah 

“Bi ‘dat belangrijk tijdvak asch ik id meer 

bijzonder uwe aandacht te bepalen, om,u Grickeg- 

Jands roem en HERODOTUS begnagdhêid te doen 

kennen en hoogfchatten. Ik durve mij vleijen, met 

dat in verdand ftaat met die. gewigtige gebeurtenis» 

fen onzer dagen , welke aller aandacht boeijen „ en bij 

welke al wat mensch heet 5 hét grootfte belang ‘heeft. 
Lang reeds had momerus ter cere zijner helden 

gezongen , wier roem opfteeg ten hemel ; maar fteeds 

herhaalden Grickenlands zonen de zangen des Zoni- 
fchen Bards, fteeds leefde nog de fchoone-oude tijd 
in dankbare herinnering van het nageflacht.- Reeds 

was Griekenland rijk aan- bewoners en fteden; reeds 

waren de gemeenebesten gegrondvest, die eens aan 

den. nakomeling. de grootheid van HeLLAS zouden 

vermelden , maar nog ontbrak het aan eene gewigtiga 

gebeurtenis, welke die fluïmerende word zou 

wekken, | ; 

„De Perzifche it sleet rak r had | 

mopylé  Salamiss Platacae en: Mycale waren. de 

getuigen van -Griekenlands moed en zegepraal5 nes 

roporus werd geborenen. de. roem der Grieken 

was, vereeuwigd," poe 7 ier cin! gr 

‘Het was mijn-oogmerk, u eerst. kortelijk de merks 
wiee uitkomst wan dezen. oorlog te herinneren 3 

vervolgens uwe aandacht op de oorzaken van-deze 
Zr ve uits 
de al. 
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mitkomst te. vestigen, en‚ten Zaatfle ‚de gevolgen 
te overwegen „welke daaruit voor Griekenland niet 

alleen, maar ook over de. e, ganfcho. menschheid zijg 

woortgekomen. 

Dartus , de groote an van het Oosten. Heer 
van een half werelddeel, wien-niet flechts het on- 
metelijk. Perzië „ maar ook Andië-en het magtig 

Egypte, onbeltand. tegen den magtigften Koning en 
de dapperfte legerbenden, van. het. Oosten, onder= 

worpen, was 5 DARIUS „in. toorn. ontftoken overde 

verbranding van Sardes, het middelpunt, der Perzie 

fche heerfchappij in Klein-Azië, maakt zich gereed 
den euvelmoed der dzheners te {lraffen; een volk; 
wiens gebied zich weinig verder „dan tot eene ílad 

èn haren omtrek bepaalde, wiens naam hem naaue 

welijks bekend. was. … … er 
Reeds was gansch Zonië te ern ec ens VA 

de overwinning verzekerd, nadert het Perzi/che leger 

de velden van Afarathon, MiLTIADES , aan. het 

hoofd der Atheners, vangt den, kampf{trijd aan , en 
de velden van. Marathon zijn getuigen, van de. dap- 

perheid der Grieken, en der Perzen nederlaag. „Dar 

Rus fterft, Zijn dood fcheen den Grieken rust 

te beloven, Doch XERXES, zijn zoon en opvolger, 

hervat den oorlog, na eene krijgstoerusting: van 
twee volle jaren. „De ganfche magt-van het Oosten 

verzameld: zich tegen Griekenland. Eene „onnoes 
melijke fchat en een leger van, millioenen „ uit alle 

volkeren der Perzifche …heerfchappij .bijeengebragt, 
bedreigde den Grick met den ondergang. Het ont- 
ef zage 



60 OVER GRIEKENLANDS OVERWINNING 

‘zagchelijk gevaarte nädert, en de menigte Barbaren 

‘bedekt en overfchaduwt gänsch Griekenland. Het 

Tcheen den Oosterling» met de Grickfohe vrijheid — 
gedaan te zijns maar de Grieken wanhopen niet aan 

het behoud des vaderlands. * « … 
Inwendige twisten en oorlogen vendcien Grid. 

kenlands Staten , maar zoodra was niet de tijding 

Wan XERXES aantogt vernomen, of twisten en oor- 

_fogen waren geëindigd, en Mellas zonen alle ver- 

&enigden zich als mannen van éénen bloede en var 

één geflacht. Zij konden flechts éénen naam: dien 

wan Grieks zij hadden flechts één doel, één belang : 

het behoud des vaderlands. ‘Grieck en Barbaar zin 
‘de namen ‘van vereeniging en afzondering. Één is 

de Befchermgod , dien- allé huldigen, één :zrevus 

HELLENIUS, en zoo groot is de liefde tot het al- 
gemeene vaderlând , dat de oude naijver van den 
Lonifchen en Dorifchen ftam zwijgt het eerzuchtig 

“Athene aan ELacedemonië hare mededingfter, vrijwillig 

den voorrang afftaat, en ArisTiDEs , de balling van 

„Athene, aan THEMISTOCLES, den Ztheenfchen Be- 

velhebber der Griekfthe vloot zijn’ bitterften vijand, 
het bedrijf der Perzen openbaart, vergetende vroe- 

ger leed om de tegenwoordige rampen des vaderlands, 

ja: dat Sparta openlijk den’ moed des Atheenftchen 

overwinnaars huldigt. Vóór den aanvang van den 
krijg vraagt de trotfche Despoot van het Oosten 

Ran DAMARATUS ;'voorhéen”’ Koning’ van” Sparid, 
thans zijnen onderdaan, op zijne ontzagchelijke leger- 

magt wijzende, hoe ‘zulk een ktein hoopje volks 
gn tes 
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tegen zulk eene magt beftand. zou kunnen zijn te, 

ss Behoefte,’ * is-hetsantwoord vân- DAMARA® 

TUS AAN XERKES, „behoefté was altijd de woede 

 fterling van Griekenland, maar finds moed en * 

» deugd, door wijsheid en’ wetten: aängekweekt 4 

» Zich daar hebben” nedergezet, heeft Grieken 

„ Jand ‘door moed en deugd behoefte en overe 

» heerfehing verdreven. Die lof betreft den Da 

»„ rifchen volksftam en de Lacedemoniërs bovenal, 

die u zullen wederftaan, al- was ook gansch 
» Griekenland met u. En vraag niet naar dé 

» menigte, hoe weinige of hoe vele zij zijn, die 

dat doen kunnen 5 al waren er duizend, of: meet 

» of minder; zij zullen tegen u ftrijden. Allée 

ss zijn de Lacedemoniërs even dapper; als eenig 

„ ander volk , maar vereenigd zijn zij de voors 
zo 55 treffelijkfte aller {trijders,”” | [4 

Spoedig leerde XERXES de Spartanen kennen en 

terbiedigen. De Lacedemontërs hadden; in blinde 

haat tegen al wat. Barbaar heette. woedende; dé 

beide gezanten van. XERXES „die: volkomen ondere 

werping eischten ; omgebragt , en, om deze fchen+ 

nis van het regt der volken; onder flechte voortees 

kenen geofferd; Twee. Spartanen moesten die 

fchuld boeten. Dit wordt aan het volk: voorgefteld; 

SPERTHIES en BULIS bieden zich aan, en vertrek- 

ken, bereid te fterven, naar. de- vijandelijke legers 

plaats. Dat feit en hunne woorden ; zegt HERODO- 

mus „ zijn aller eerbied en bewondering waardig: 

Hypernas, Bevelhebber van Azië’s kusten, doet 

bro | hun 

LEES RENE 
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hun dén voorflags”zich Aan Xerxes te onderwers 
pen, met belofte van eér en vorstelijke belooning. 
In hem konden zij het zien, hoe de Koning uit 
ftekende mannen wist te eeren. 5; Gij kent de 
em’ » vrijheid niet,” ” dus antwoord hem het edel 

heldenpaar, „ „hoe zoet die zij; doch zoo gĳ haar 

bn kendet, gij zoudt ons raden, niet flèchts met 

ad » fpiesfen, maar zelfs met bijlen voor haar bee 
»'» houd te ftrijden.°? * | | 

In de tegenwoordigheid des” Konings gëbridts 

gebiedt men hen voor hem te knielén. Doth zij 

weigeren dit “met edelen “trots, zeggende, dat het 

„hunne gewoonte niet was; voor eên’ mensch. te 

kniëlén , noch: een? fterveling te aanbidden. | 
Ine déze mannen en hun bedrijf bleek het,dat 
DAMARATUS loffpraak zijner landgenooten niet overe 

dreven was, maar in den eerften ftrijd met- de 
Lacedemoniërs werd zij volkomen geregtvaardigd. 
s Leonipas én zijne bende ftaan bij Z%ermopylés 

bergpas gereed, “om den Berbaarsdeit doortogt té 
betwistene Een ruiter; op XERXES bevel, als be» 

{pieder, afgezonden, ziet de kleine hop der Spare 
sanen zich het haar kammen’, en in heldenfpelen zich 
oefenen „als ‘bereidden zij zich tot den: beren 

van Olympia. | rik 

De Barbaren beproeven den doortogt „“tmaar wore 

den met groot verlies afgeflagen; zelfs de Perzie 

fche keurbende der onfterfelijken. moet wijken voot 

de dapperheid der Spartaanfche Burgers, en. toen 

de Perzen, door verraad om der berg heengeleid; 
tl hen fi 

dst is 
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Ken -omfingelen, vallen zj als. de eerfte tattelaren 
der: Griekfchik vrijheid, «0 eco ut tent ee 

Ook Artemisium is getuige van den moed der 

Griekfche helden. Doch nergens {chitterde die moed 

heerlijker, dan «bij. Salamis, Daar wereemgt zich’ 

de vloot der Grieken, onder aanvoering van TrHEúte 
STOCLES. Zij hebben land en fteden verlaten ; 
Want waar’ zij" verzameld: zijn , ook’ op de vloot „-is 
Kun vaderland. De Perzifche vloot fttijdt- onder het 

oog van Perzië’s- opperhoofd ‚maat wijkt voor de 

entvlamde geestdrift en den edelen wedijver der: 

Hellenen , en eene fchandelijke vlugt van XERXRS 

bekroont hunne overwinning. | das. 

“-MARDONIUS „zijn veldheer, geeft de ‘hoop noe 

fiet Op, dat hardnekkige volk te overwinnen, enn 

vleit zich met de eere eener gelukkige uitkomst; 
in eene onderneming, die den Koning van Perzië 

Mislukt was, Hij’ poogt tot: dat einde de Grieken 
te verdelen, ên-laat den Aiheneren een verdrag met 

hem én zijnen Vorst voorflaan. “, Wij zullen,” ” 
is het antwoord, „ „ de vrijheid handhaven zoolang 
55 » Wij kunnen. - Nooit, zoolang de zon haren 
w „weg blijft gaan, zullen wij mét ‘den Barbadr 

5 » Een verdrag fluiten , noch een verbond aangaat 

pp Met XERXES, maar Ons verlatende op’ de hulp 
5m der Godeh én helden, die Az ij veracht, wier 
» » tempels én: beelden Zij verwoest heeft, zulle 
bw Wij vooftgaan hem te weêrftreven. Want 
„ » voor geen goud noch zilver ter wereld, hoef 

B» veel ook „ noch” voor- geen land; hoe fechoor en 
Es » » hOg 
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$ » hoe vruchtbaar, zouden wij met de Meders: 
» » Willen heulen,’ of Gericke flavernij bes 
ne werken.” | L 

‚Nu hervat MARDONIUS rr aes den ftrijd „ maat 
verliest bij Plataeae het leven, en het overfchot 

des Perzifchen legers wordt bij Mycale en te Sestos 

vernield. 

‚ Ziedaar; M. H. H. LL de merkwaardige: uitkomst 

van den merkwaardigften kampftrijd, dien. immer de 
aarde aanfchouwd had. Nooit werd er een onge 
lijker in magt aangevangen, met meerdere. hevigheid 

voortgezet „ met ‚beflisfender en- heerlijker uitflag 
geëindigd. Een klein land, door, inwendige, ver= 

deeldheden en twisten gefchokt, vol naijver en mee 

dedinging der verfchillende Staten „ zonder algemeen 

hoofd „met een geringe krijgsmagt en luttel. geld= 

middelen , beftaat den krijg-met een-half ‘werelddeel, 
onder éénen opperheer. vereenigd, {taande aan:-de 

{pits „van een talloos. heer „de bloem van 4zië’s 

benden, overwinnaars van Egypte, Indië en Joniës 

bezitter van alle de fchatten van het Oosten. - Met 
hardnekkige woede „wordt de krijg aangevangen en 

vôortgezet. Elke tred wordt den overheerfcher bee 

twist; hij verliest veldflag bij veldflag , zijne vloten 
worden vernield, zijne keurbenden fneuvelen, hij 

zelf ziet: zich tot een fchandelijke vlugt, gedwon- 
gen} zijn veldheer fterft. op „het flagveld, het over- 

fchot, zijns legers wordt verdelgd , en Griekenland 

wiert den fchoonften. dag zijner: vrijheid, … „_ » _ 

„…Waät mag toch wel, dus wraagt gij, de oorzaak 

hi | zijn 
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zijn dier onverwachte. uitkomst.? . Geene andere, 
M.,H. H.! dan het verfchil.in zeden, volksgeest en 

befchaving der Oosterlingen en Grieken. Aan de 
ontwikkeling en het belang. dezer, ftelling . zij het 

tweede deel mijner rede toegewijd. 

Het gefchiedverhaal van „HERODOTUS vêrtoont ons 

overal. eene treffende tegenftelling van Oosterfche 

en Westerfche zeden en.befchaving, en leidt van 

zelve tot eene vergelijking van de Oosterlingen en 

Grieken, die ons in ftaat ftelt, den merkwaardigen 

uitkomst van den Perz zifchen oorlog te verklaren. 

Het zij mij vergund, de hoofdtrekken tot die ver- 

gelijking bijeen te brengen. De huisfelijke inrigting 

der Oosterlingen was Patriarchaal, dat is, zij wa 

ren in afzonderlijke familien vereenigd, waarvan de 
Vader de, Heer en Vorst was, die over alle de le- 

den des huisgezins , vrouwen , kinderen en flaven het 

onbeperkt gezag uitoefende, die in alle gefchillen. 

uitfpraak deed, alles: naar willekeur regelde „ ja zelfs 

magt had over leven en dood, en allen als zijne be- 

zitting, zijn eigendom befchouwde., De oudfte zoon 

was de natuurlijke erfgenaam der vaderlijke magt en 
bezittingen » zijn opvolger in de heerfchappij des 

huisgezins. 

_ De huisgezinnen eenn har verre de eaflsichd 
ftammen „ de ftammen volkeren. Het hoofd van den 

oudften of vermogendften ftam “was de vaderlijke » 

opperheer en „gebieder des volks,-met alle de on- 

beperkte magt van den vader des huisgezins bekleed , 
en alleen naar willekeur. heerfchende en zoo werd 

Ì Jl. S … door 
hed 
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dst’ & üirigting dêsOosterfchen ‘huisg ezins ‘vae 
gelve de’ inrigting van den: Oostérfehen ftaat bepaald, 

én hief Oosterfeche) Deèpötistmus’ geboren; térwijl die 

faât , daor geën"ânderen “band dan den perfoon des 
Despoots verbonden; gedürige ómweielinger 
én verandering wan djhastiën blootgelteld was. 
oAGeene wader lijkd vopptrmagt S waar broederls ijke 

| „gelijkheil kenmerkt” hePlevén en den’ regeringsvorm 

der Grieken” “Alles ademt broederzin, “zonder welke 

rand Gemeenebest ser kan. Die geest vertoont 

weert in’ HERODOTUS (Gedenkfehtift. ee “Zelfs de 
woorden “gelijkheid in raâd, gelijkheid in regten, 
gelijkheid. in gebied” getuigen’ ván- ‘denzêlvén. De 

Griëkfche faatsintigting ‘was geheel. burgerli ks eene 

ftadsenvhaar- gebied : „daaruit beftotiden” de Grichfche 

Gemeentbesten, * Jeder had toégang tot de verga- 
dering ;’in ‘het algemeene belang en welzijn heeft het 
algemeen” inzigt ven” tem.” Heêt- volk kiest zijne 

' overheden 3 5 aan het volk zijn’ zij rékenifchap’ van 

hunsbeftuur verfchuldigds- in ééne menigte is alles 
befloten „ven eerst“ in een volksbeftuur ‘wordt de 

fchoonfte naam; gelijkheid van rêgten-, verwezenlijkt. 

Elk die deze gelijkheid bedreigde, was cen tiran, | 

vijand van den dtäat-en het vaderland. ‘Doth, fchoon 
zij vrij zijn 5. zij zijn niet ín alles vrij: de Wet is 

> hun: Hegr en Gebicder; wien zij fteeds gehoorzaam 

zijn; en veelsmeér. wfeëzen , dan “de Oosterlingen 

kunnen Despoot:”! Bie wet gebood de “Spartenen 

insden ms nimmer het gelid te verlaten, mimmfef 
1005 & “ie 
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Ke vlugten, “zelfs voor geent overmagt’. van vijan- 

‘den „maar sftceds ‘pal ftaande ,'te overwinnen „of 
te flerven , chvrroNipas met zijne driehonderd vië- 
den bij ‘Zhermöpylé door duizende Barbaren vernield:, 
‘om «hét den nakomeling te vermelden „ hoe 1Sparta 
zijne owetten eerbiedigde. “Zoo was de» gehoor zaam- 
Heid” ala ode “wet «de ‘teugel der Grick/che vrijheid, 
en de "geest van btoederfchap de band van) Grie- 
kenlands vereeniging.” Dre Shhltat. navel 109 AlUR ev 
‘Zij is-dan geën droom eener werleiske oeerbeiëlding., | 
die goude ecuw-van vrijheid gelijkheid-en-btoedere 

fchap. "Zij béftond: eens in> de-ftaten- van: Gricken- 

land, en kon ook daar alleen beftaan, waar:-echte 

broedbrzin heerschte, ven “het gs rek an het 

belang” van allen was onderworpen.» Sao deuldaer 

(Ben “tweede verfchil, van’ Oosterling ef: Griek, 

vêértoönt zich in: de weelde. van den ‘Oosterlingen 
der Grieken “onthouding «ens flrenge matigheid; Het 

Oostersch jeger was een verblijf van. zingenot en 
“wellust shet legerider verbondenen eene {chool van 

ontbeting; waarin de Zacedemoniërs: voor callen! het 
tuisterrijkst voorbeeld. waren.» Toen na den “flag 'bij 
Platacae-de legerplaats ‘der Barbaren was ingeno= 

men, gebood PAUSANIAS”‘de “koks van MARDONIUS 
hit eenen maaltijd toe te’ -bereiden, “zoo vals zij 

voor hunren ‘meester gewoon’ waren.” Zij „deden 

het, en verbadsd over de menigte goud en zilver, 

en de buitengemeene “pracht „der met’ lekkernijen 
overladene ‘tafels „en den rijken {chat “van kostbaars 
heden, daár tentoon gefpreid; beval hij den zijnen 

On Se, hem 
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„hem een Spartaansch maal gereed. te maken; hetgeen 

„weldra aangerigt ‚het groot verfchil-deed-zien. Nu 
liet PAUSANIAS al lagchende zijne medebevelhebbers 

tot zich komen, en als zij gekomen waren , fprak 

hiĳj-tot hen, terwijl hij wees op;beide tafels: ;, lk 

“3e heb u daarom, o Grieken! hier, doen komen, 

‚» » Omdat ik u de-dwaasheid van dien bevelhebber 

os ao ders Perzen wilde aantoonen „ die , terwijl hij 

 » Zulk een leven leidde , gekomen is, om. ons 

3» die zoo arm zijn, te plunderen,” ” —: Doch 

niet flechts in leefwijze en zeden, ook. in. befcha» 

ving heerschte er sen’. groo ganes tusfchen, beide 

volkeren. | mieke 

„Hartstogt door élke. heleediging inde ar jen 

wraaklust ontftoken: ziedaar een -hoofdtrek van het 

Oostersch: karakter. … Vrouwen, kinderen-en grijs- 

aards worden door de Barbaren gefolterd en vere 

moord, fteden en tempels verbrand en verwoest, 
jr zelfs het lijk van den verflagen vijand wordt met 

eene wraak. mishandeld, door geenen dood te koelen, 

en het hoofd van den verflagen? LEONIDAS, op bee 
wel des onzinnigen XeRxES aan het kruis genageld; 

is den Grieken een fchrikkelijk getuige van. de. on- 

menfchelijkheid der woedende Barbaren. En 

‚„Na'sde zege. bij „Plataecac wordt PAUSANIAS aans 

gezet, om zich op dezelfde. wijze gan de lijken der 

Barbaren over die mishandeling te wreeken, en 

LEONIDAS! fchim te verzoenen, « Maar de Spartaan 

Sche veldheer verwerpt met verontwaardiging den 

voorflag, >» Die duizende verflagenen s Prgegt 

Hie hij, 
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EN vt ‚ » Zijn de waardigfte hulde en verzoening van 

5 » LEONIDAS fchim3 wat raadt gij mij een” voors. 

» „beeld te volgen ,' waarvan alle Grieken een: 

» afgrijzen hebben!” ” — If het beleid der be=s 

velhebbers;, de orde, en ktijgstucht ; en’ geregelde 

wijze van ftrijden der Grieken, in alles ftraalt hunne’ 

meerderheid boven de Barba#en door. De dwaas 
heid’ en onberadenheid van XERXES en MARDONIUSs 

die altijd den besten raad verwerpen „ den flechtften 

völgen , en ‘de wijsheid en fchranderheid van THe- 

MISTOCLES En PAUSANIAS 5 die met beleid den krijg 

tegen zulk eene overmagt befturen , en’ met onbes 
zweken moed dien’ voleindigen, de geregelde ftrijd 

hunner benden, die met geflotene gelederen” aan= 

rukken en tegen den vijand ftaans” en het: woest 

getier en de ongeregelde aanval’ en ftrijd der Bare 

baren alles getuigt van’ die meêrderhieid der Grieken, 

"En kon dan wel de witkomst van dien: merks 
waardigen oorlog anders zijn, dan zij geweest is? 

Hier een heerleger van millioenen, maár ‘uit alters’ 

lei volkeren zamengeraapt; verfchillend in fpraak en? 
zeden, maar flaven van éénen Heer; niet zweeps 

flagen in den ftrijd gedreven’ voor de heerschzücht 

hunner meesters; dáár eem hoopje volks „maar van 
één geflacht, één in taal en zeden, vrije „mannen 5” 
fttijdende voor eigen regt en de onaf hankelijkheid:’ 

van eigen vaderland, Hier flaaffche onderwerping 
aan den Despoot 5: dáár vrijwillige gehoorzaamheid 

aan de wet,’ Hier een log gevaarte’, door onvers 

ftand beftuurds dáár eene kleine krijgsmagt met 
Rr sn be- 
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beleid. en wijsheid, aan. de „fpitfe ; hier: bevelhebbers; 
en ‚benden door weelde ontzenuwd; dáár mannen, 

_gehard-door “behoefte 3, met één. woord, hier Bar- 

baten jsdnar: Griekeng ' eer vdrg ‚ | 

o De -zege der, Grieken: over de Regt. was pn, 

de vzege'-der vrijheid, over. Despotismus , ‚de, zege, 
des. heldenmoeds,'over.…flavendwang „de zege „der. 
behoefte: over „weelde „de, zege der hslrhaving „over: 

barbaárschheïde, 17917 15:77 157 bp Par PD 

„En welke:-waren-nu: de gevolgen van die. zegen 
praal voor Griekenland ‘en de- menschheid? ihr 

„Met «de: beantwoording „dezer „vraag. zal. ik mijne, 

fede” eindigen,s Die, zegepraal was de :grondflag van. 

Athene’s grootheid. Sparta-had;:hare, hoofdrol. ge= 

fpeeld ; tlians, kwam ‚de beurt aan, hare, mededingfter… 

„De kunften!des, vredes. bloeiden, en Athene werd 

de eerfte, onder de fteden’ van, Griekenland, De, 

voorrang, van ‚Athene wekte de geestdrift harer bur-_ 
ges; en-ontvlainde-de getiie harer kunftenaars „ wier; 

kunstwêrken dien voorrang regtvaardigden., Mare 

“tempels moesten. de prachtigfte „ Aare «kunstwerken: 

de eerfte „ hare feesten en fchouwfpelèn de fchoonfte. 

en fchitterendfte zijn „en zij zijn het geworden, 

Hier ‘hadden de Muzen: haren zetel gevestigd, em 

de bewondering aller: geflachten: vereeuwigde. den 

roem. van Athene. «Hier bleek het „ wat edele vrij 
heidszin5- gepaard aar’ geêstdrift. voor- het. fchoone 
vermag ;- want. in het. gebied’ van het fchoone bes 

hoort aan de Grieken: den! prijs en ‘den - voorrange 

Beide ‘zijn hun toegekend” door „het: oordeel: det 
9d e | na= aal 



ovvanvQEIDEBERZRNino orvo S7R 

nakomelingfchap „en, wie, hun, dezelve -oolebetwisa 
_ ten -moge', duizende geflachten , die dat oordeel 
bevestigden, getuigen tegen;hen zen; wië-ook huné - 

nen onfterfelijken. roem. ‘een- voedfterling noemt van 
gêzag en“wooroordeel; hij stoone, mij ‘in, der gefchies 
denis; der swereld ‘liet tweede „voorbeeld „van zulk 

een Despotismus--van gezagoen vooroordeel ; ‘heers 

fchênde over stallooze,geflachten; en>door volk bi 
volk; hoer verfchillend gan in hade aa en ge= 

ongeeih geöerbiedigdan wir vevanad. aad bere ano  kevak 

„„Door,den' oorlog met\ di magtigften’ vorst van 
De Oosten. en de -luisterrijkfte overwinning op..de 

krijgsmagt van Zaid behaald, had zich-in den geest 
der Hellenen „het ;begtipsvan Griek ven-sBarbaar 

fterker „dan, ooit ontwikkeld en- vastgeworteld,: Het 

thâns zoo levendig gevoel van eigen kracht en zelfs 

__ftandigheid werdde hoofdtrek.„van” volkskarakter ern 
volksgeest; een gevoel in taal,en zeden ;° inde -zane 

gen. der-dichters-en in „de leer, der, wijsgeeren. heere 
fcliendes een gevoel ‚dat „de bron was -eener!burz 

gerdeugdsen. „burgersrootheids, |zaudes hints is 
_ der gefchiedenisder „volkenes os sin 7 làavs 
„Die heerlijke dag: van» Griekenlands. wrileid sot bn 

gewigtig in gevolgen. voor; de, „Grieken ‚, was. niet 

minder. sewigug in gevolgen voor de Bane mergel 

heid. gerstecO. sod sab. tou test gór eine 
5 & Westerfche ge wnd had over: aadshe wle, 

baarschheid„gezege vierd „kuaten en wetenfchappen 
ontkiemden ‚en bloeiden:-welig-in het. land:der vrije 

… heid;dei-Grich/che. Muzen werdenderleermeester 
bie N S 4 rege 
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resfen van Europa, en Europa werd het verlichtfte. 
werelddeel. De geest der Grieken , levende ‘in 

hunne onfterfelijke fchriften, was de befchermen- 

gel der befchaving; toen deze door den inval der 

Noordfche volken verdreven werd, zonk Europa in 
vorige. duisternis-terugs en niet eerder brak het 

nieuwe morgenlicht door de kimmen „ voor dat Grie= 

kenlands Muzen in Ewropa waren wedergekeerd. 

II. Door deze roemrijke bevrijding. van Grieken- 

tand ontflond het begrip van de vrijheid en regten 

der menschheid , en de kennis van beider. hooge 

on/chatbare waarde. | 

In die gebeurtenis zag men het, dat geen Oos- 

tersch Despotismus; al ftond ook een ‘half wereld- 

deel met zijne krijgsmagt en fchat het ten’ dienfte , 

berekend was, om tegen een volk, hoe klein ook 3 

te kampen, dat éénmaal de waarde van vrijheid: en 

eigene regten hadt leeren kennen, In die gebeur- 

tenis zag men het, dat willekeurige oppermagt dáár 

krachteloos is, waar in het-menfchelijk hart het 
gevoel van eigen kracht en zelfftandigheid ont- 
waakte, In die gebeurtenis zag men hets dat ‘on= 

bepaalde gehoorzaamheid aan den wil van éénen 

meester niets vermag tegen de vrijwillige eerbiedi» 

ging van wijze wetten. Eindelijk ,-in die gebeur= 

tenis zag men het, dat het Oostersch Despotismus 

alléén’ voor een Oostersch volk gefchikt ‘was, en 
dat het doel der maatfchappelijke opvoeding des 

menschdors zich verder uitftrekte , dan tot flaaffche 

ede aan mn gezag en willekeur. - 
ek Want 
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+ “Want vaderlijk gezag en kinderlijke géhoórzaam- 
heid moesten in de maatfchappêlijke opvoeding der 
menschheid vervangen worden door eerbied voor 
het gebruik eener wijze wet, en door broederlijke 
gelijkheid van rêgten en broederlijke vereeniging. - 

HI, „Hee denkbeeld van zulk eene broederlijke vers 
eeniging ohtfond eerst iu bijde Grieken. Ziedaar het 
derde en gewigtigfte gevolg, hetwelk deze gébeur- 

tenis voor de menschheid gehad heeft, en waàärbiĳ 
ìk ten laatfte nog kortelijk wenschte ftil te ftaan.- 

Het vaderlijk gezag en de vaderlijke oppermagt 
der Oosterlingen was aan de Grieken vreemd. Ge- 

lijkheid van gezag en gelijkheid van magt heerschte 
in hunnen broederlijken volksgeest. Reeds waren 

de tirannen uit de fteden verdreven, toen XERXES 

magt het vaderland bedreigde; nu vereenigden zich 

alle Hellas zonen als broeders, en het in hun geest 

fluimerend denkbeeld eener broederlijke maatfchappij 

werdt verwezenlijkt. Allen ftonden onder de be- 
fcherming van Griekenlands Goden; alle vereenigden 

zich tot den ftrijd voor vrijheid en” het algemeene 

vaderland. De Grieken hebben het eerst en eenig 
voorbeeld ‘gegeven van eenen’ broederfdaat „uit 

eenen- écht bezgerlijken. volksgeest geboren „ vol 
van edelen wedijver en -mededinging , bloeiende 
door inwendige ‘kracht. Het ganfche beftaan' der 
Grieken was eenen Olympifchen wedftrijd gelijk; 

een ftrijd van eer en burgerdeugd, gevoerd onder 
het oog van gansch Griekenland , om den. begeer- 
likften prijs;’de fchoone burgerkroon. ‘Het gant 

« p S 5 fche 
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fche leven der. Grieken was . een. burgerlijk leven „ 
geheel toegewijd; aan „het. Gemeenebest,… Daaraanr 

behoorde; daarvoor beftond, elk burger ; want „daars 
voor alléén was, hij gevormd, en opgevoed. … Elk 
zijner. verdienften: en deugden, „elke, roemrijke. daad 

fraalde terug, op. zijne. vaderftad, en verhoogde den 
luister van den. ftaat, „Zijn roem en zijne grootheid 
waren ook. de, roem en grootheid zijner medeburs 

gers. „Voor het, Gemeenebest. te leven en. voor het 

_Gemeenebest. te. fterven „dat. was. den: Grick „het 

fchoonfte leven en de fchopnfte dood; | 
„Dat; ook die. volksgeest der Grieken nd groote 

afdwalingen gehad ‘hebbe:,. zal ik niet. verhelen3 
want: ook de Gricken waren. menfchen;, en bezaten 
die goddelijke zedeleer niet, aan ons gegeven. Maar 

het. was toch een fchoone volksgeest, die vrije hele 

_ dengeest-der Grieken; het was toch een edel, een 

voortreffelijk volk; waaronder zulk eene vaderlands- 

liefde , zulk een. broederzin, zulk eene hasgerdenad 

fn: burgergrootheid. woonden: | 

„ „Gelijk, het vaderlijk gezin de, eerfte fchool was 

van de, opvoeding ‚des: menschdoms , ‚zoo. was de 

broedermaatfchappi der Grieken ‚de tweede. Dáár 

leerde het, menschdom zijne krachten kennen, zijne 

regten eerbiedigen; en. den hoogen, adeldom en waarde 

gevoelen der menfchelijke natuur; „dáár. ontkiemde 

het eerst de plant der Awmaniteit dáár ontwikkelde 

zich. het begrip „eener, betrekkingsen bloedverwante 
$Schap.tusfchen „men{chen. en. menfehen „die. vande 

betrekking des huiggesinn. tot die: van het vaders 
n land, 
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land, en van; deze, tot-die, der menschheid zou, op» 
klimmen „opdat, wat.den, Griek het vaderland, was 4 
den, nakomeling het‚ganfche menfehelijk-geflacht zou 
wezen. 1Zoo-was de,liefde, vanden Griek totyzijn 

vaderland. eene voorbereiding, voor rde. liefde ‚van 
den, mensch. tot: de „groote „maatfchappij der, men- 
fchen» … Zoo--was de burgerdeugd- vanden, riek 

„de ontwikkeling, eener « deugd, van-,algemeenemenr 
fchenliefde , die, het gevoelende dat alle van één 
geflacht en éénen bloede zijn, geen onderfcheid 

van volk of landaard kent, maar zich tot al wat 

mensch heet, uitftrekt. 

Zoo was de burgerzin der Mellenen vorming en 

_ opvoeding voor dien burgerzin der menfchelijkheid , 

welke de goddelijke leer des Christendoms eerst 

volkomen ontwikkelen zou, om aldus den mensch 

meer en meer naar het volmaakte beeld van Hem. 
te vormen, die het Heelalvin zijne liefde omvat. _ 

Heerlijke dag van Grickenlands vrijheid, hoe 
praalt gij onder de dagen , die ons geflacht op 

aarde beleefde! Edele Grieken, niet voor uw Gee 

meenebest en voor uw volk alléén, maar ook voor 

de menschheid, ook voor ons hebt gij geftreden „ 

ook voor ons geleefd! Ook wij vieren het feest 

uwer verlosfing; ook wij eeren en huldigen uwe 
fchimmen, en wijden haar de burgerkroon; want 

uwe verdienften en roem zijn de onze, gij zijt 

onze medeburgers, nabi van het groote vader 

land der menfchen. 

Die velden en zeeën, die eens getuigen waren 

van 
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vár uwe ‘zegepraal, óp de Barbaren” behaald, zijn! 
rood‘van het bloed uwer nakomelingen , door Bare 
baren vergoten.  Weêr is de ftrijd tusfchen Griek 
en “Oosterling hervat;“ maar uw geest zal waken 
over uw nagellacht, en Griekenland zal anderfnaal 

over den Barbaar zegevieren; het zal den dag 

zijner vrijheid herboren zien, en de ganfche Chríse 
tenheid zal juichen-over Griekenlands verlosfing. 

AAR D- 

ae 
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Recas vroeg vestigde zich de roem der Neder- 
Janders, door ontdekkingen hunner zeelieden bij 
den Noordpool. Toen de Spanjaarden en Portu 
is uitfluitend’ de rijke voortbrengfelen der Indiën 

R aan 
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aan Zaid bezorgden „vormde ‚de, geharde Neder- 

dander het koene voornemen, zich zelven door de 

noordelijke. iJszeeën eenen korteren weg. naar Ching 

en de Oost- Indiën te banen, en hierdoor aandeel 
aan zulk eenen voordeeligen handel te verkrijgen. 
WizLem BARENDSZ,„ een kundig zeeman (tweemaal 

vergezeld. „door. den naderhand in den,{lag voor Gó- 

braltar zoo roemrijk gefneuvelden j. vaN HéeMms- 
KERK) beproefde tot drie malen, en wel in 1594; 

1595 en 1596 eenen noordoostelijken doortogt. Op 

de laatfte, dezer. reizen, verloor hij-zijn fchip.in het 

ĳs, en overwinterde in Nova Zembla op meer dan 

760 N. Breedte. Het uitftaan der ftrenge koude bij 

het gemis van. góed voedfel , waarbij de scorbut 

velen .der,zijnen wegraapte , snie den ijver 
van onzen verdienftelijken en reeds aan vele kwalen 

lijdenden zeeman ‚niet; met flecht uitgeruste zwakke 
booten , verlaat hij deze hem zoo noodlottige kust , 

om door het ijs en eené gevaarlijke hem onbekende 

zee het leven zijner lotgenooten te, redden. 
Op dezen gewadgdèn togt overleed de onderne- 

mende „BARENDSZ. 3 doch de van zijne: fchepelingen 

overgeblevene manfchappen kwamen behouden in 

het vaderland “terug: Deze met zoo. veel beleid en 

volharding ondernomene reizen hebben het doel- 

wit niet bereikt, dat men zich daarvan had voorge- 

fteld; ‚dan. niemand zal, ontkennen, dat dezelve veel 

bijgedragen hebben tot onze kennis, der Noordpool 

landen, Naderhand overwinterde. VAN DER BRUGGE, 
met : 265 andere. Nederlanders „yvan, September 1634 

tot 
: b 
kih 55 le 
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tot Mei-1635, op Spitsbergen „flechts 120 van den 
Noordpool, verwijderd (1). eri end 

„Dan: ook. tot „het. latere. gedeelte der: achttiende 
eeuw vinden wij belangrijke: waarnemingen , „door 

de Nederlanders medegedeeld, die de uitwoerlijkheid 

‚van eenen; Noordoostelijken doortogt „door onze 
voorvaderen uitgedacht , waarfchijnlijk mâken „ en wel 
ke het Engelsch Gouvernement, aanleiding gaven om 
eene onderneming onder kapitein puipps (naderhand 

Lord MuLGRAVE) naar den Noordpool te zenden. 
De Racchorse en Carcass zeilden in Junij 1773 uit 

Engeland , bereikten de breedte van 80° go’, al 
waar zij gedurende twee. maanden. invroren „doch 
gelukkig losraakten en terugkeerden, Het verdient 

opmerking, dat op denzelfden tijd vier Engelfche 

Groenlandsvaarders zich. een graad noordelijker dan 

kapitein prees bevonden, en er geen ijs, zoo ver 
het oog-ftrekken konde, ontdekten, maar de zee 
open vonden (2). 

‚ Met 

Cx) Zeven anderen, die zulks het volgende jaar ans 
dermaal wilden beproeven, zijn op dit eiland geftorven, 

(2) Account of Ships that have rèached high Northern 
Latitudes, Naval Chronicle, vol, 1V, waar men ook aan= _ 

gehaald vindt, dat Nederlandfche Groenlandsvaarders tot 

83% 3o N‚ B. zijn doorgedrongen; de Engelfche Groetie 

landvaarders was het door hunne Rheeders verboden, 
zich te ver Noordwaarts te verheffen, en hieraan moet 

men toefchrijven, dat zij geene hoogere breeds herelks 
bebben, | | Î 

u Re, 
’ 44 
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Mét’ veel belangftelling ziet men Sedert eenige 'ji- 
ren de Engelfchen op nieuw ondernemingen in ‘het 

Noorden “don, “die , warineer ze mogten gelukken, 
Wor -Aardrijks- en Zeevaartkunde van het grootfte 

‘belang zijn zouden , «en tot welker bevordering de 

Waarnémingen onzer zeelieden vooral hadden kurmen. 

ftrekkens® Deze ‘waarnemingen’ zijn door eenen on- 

zer kundigfte zeeofficiëren, den Schout bij Nacht 
WILLIAM MAY ‘uit de journalen ‘en rapporten onzér 

Groenlandfchie kommandeuts in eên reeks van jaren 

bijeen verzameld, ‘en in 1775 aan den eerften Lord 
der: Engelfche Admiraliteit , DAINES BARRINGTON, 

die eene expeditie naar den Noordpool had voofge- 

_ Magen, ingezonden, welke expeditie dan ook in het 

wolgende jaar 1773, onder ‘het bevel van gezegden 
kapitein Pmipps werd ondernomene 

In alle mijne gefprekken „” zegt de Heer may 

gn die ik hierover met onze op Groenlanië 

én Straat’ Davis varende kommandeurs hield, 

vraagde ik hun, wat koers zij nemen zouden, om 

eene hooge noordelijke breedte te bereiken , en de uit- 

komst hiervan was, dat zij dien nimmer westwaarts 

van Spitsbergen zouden nemen, maar. zich langs, de 

kusten. van Nova- Zembla. noordwaarts „trachten. te 

verheffen „om: naderhand. de koers. N.: oostwaarts 

te kunnen rigtens ‘Hunne gronden hiervoor waren:?” 

T°. dat de westkusten der noordelijke landen voor 

het grootfte gedeelte van ijs bevrijd waren, doordien 
hijs win= 
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windén ‘en ftroomen meestal eene oostelijke NGE 
hadden. Ie 8 

20, Dat het ijs oorfpronkelijk uit de rivieren van 
Jartarijen en de bogten dier kust voorkomt, ter- 

wijl de zee alleen bevriest, wanneer er ftilte heerscht, 

of er eene -groote hoeveelheid {neeuw valt. 

39. Zoodra men de zoogenaamde zeven eilanden 

madert ontmoeten «de zeevaarders meermalen hooge 

dijningen uit het N. Oosten, hetgeen een bewijs 

oplevert; dat dé zee in: die rigting tot cenen aans 

merkelijken afftand door geen ĳĳs gefloten is. 

a°. Dat het’ drijf hout nimmer aan de Noordkust 

van Spitsbergen komt aanfpoelen s indien de zee 
tusfchen het noordelijke deel van Azië en dat eiland — 

bevrozen was, daar men heeft waargenomen, dat 

jaarlijksch eene groote hoeveelheid van hetzelve tot 
aan JJsland gedreven wordt (en de gewone brand 

van deszelfs bewoners oplevert) en waardoor. ten 

duidelijkfte blijkt, dat de ftroomen die Z, westwaarts 

loopen, eenen fterken aandrang uit het N. Oosten, 
hebben. | 

59, In eenige dier afgedrèven boomftamntieh heeft 
men nog duidelijk de hak der bijt ontwaarts en d& 
kleur van het hout nog zoo versch gevonden, om 
te kunnen opmaken, dat het flechts weinige maan 
den in zee gedreven had, 

T a _6° Dat 
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6%. Dat geheele boomen zich nog: mêt-bladknops 

pen voordeden, waardoor men met veel grond kar 
veronderftellen , dat ze niet lang in het zout water 

| gedreven hadden. | | | 

De westkust van Groenland destijds tot 76° 307 

ontdekt zijnde , was hun gevoelen „ dat die kust 

zich verder N. N. oostwaarts uitftrekte, waaraan - 

zij dan ook de oorzaak toefchrijven van de iĳsftop- 

ping, tusfchen die kusten Spitsbergen, en waar 

door mede te verklaren is, dat men in die zeeën 

nimmer N. westelijke , of noordelijke dijningen ont- 
moet. 

Re 

89, Wordt door hun. aangemerkt, dat de fchepen, 
welke :tot den 82° 9 zijn doorgedrongen, weinig 
verhindering van ĳs ondervonden (3).” 

_De Heer BARRINGTON geeft den Nederlanderen 
grooten lof , wegens hunne zoo vroeg reeds begonnene- 

ondernemingen, en de onvermoeide pogingen door 

hen aangewend, om met de geringe hulpmiddelen, 
die het laatfte gedeelte der zestiende eeuw hun aan- 
bood , zulke gewaagde ondernemingen te doén, ter- 

wijl hiĳ tevens met regt zich verwondert over de 

naauwkeurigheid , die deze hunne ontdekkingen ken- 

merken, en waaruit dan ook de Heer BARRINGTON 

ze het 

63): Dit ftemt volkomen overeen met de rapporten 

der vier Engelfche Groenlandvaarders, die zich in 1773 

een graad noordelijker , dan kapitein PHIPPS dus op 

81° zo bevonden, / 
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shet gevolg trekt „ dat de. Hollandfche en -Engelfche 
‘zeelieden overeenkomen, nimmer vast iĳjs-zoo hoog 

„als den “Baften graad ontmoet te. hebben, en dats 
waar deze waarnemingen; -een „noordelijke doortogt 

valleen án--dat ‚gedeelte der IJszee „ hetwelk tusfchen 
„Nova Zembla em Spitsbergen ligt „te, zoeken is. 

Engeland heeft. inde laatfte jaren. onderfchet- 
dene- reizen tot. het onderzoek. der Noordpoollan- 

sden „ onder het bevel van.kundige zeeofficieren. doen 

uitrusten „ waarbij. niets.verzuimd werd in de keuze, 

zoo wel der fchepen als manfchappen , werktuigen 

tot het doen van belangrijke waarnemingen enz., 

en tevens om het fcheepsvolk op hooge breedten 

van gezond voedfel en’dekfel te voorzien, terwijl 
aan het welgelukken dezer ondernemingen bij het 

bereiken der Noordpool of hooge noordelijke breed 

ten, door het Gouvernement aanzienlijke beloo- 

ningen , voor de ondernemers werden toegezegd. 

Twee expeditiën, die van kapitein ross in 1818 

en van kapitein PARRY in 1819 en 1820, hebben 

het doel, van eenen doortogt Noord of N. west= 

waarts door de Baffins Bay te winden, niet bereikt; 

met alle hunne aangewende pogingen -zijn zij op 

dezen hunnen voorgenomen koers nog niet tot den 

80° Breedte gekomen, en hebben daar reeds zoo vele — 

verhindering van ijs ondervonden’, dat zij hier eenen 
doortogt naar de Pool of zelfs N. westelijk tot in 

den Noorder Stillen Oceaan voor onuitvoerbaar heb= 

ben moeten houden. ‘Wanneer men de uitkomften 

dezer latere ondernemingen der Engelíchen. met die 

à | Es van 
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van BARENDS enz. vergelijkt, zal men „ontwaren , 

dat de onzen , meer dan twee eeuwen geleden „ den 
Noordpool naderbij: kwamen , en zich verwonderen, 

dat zij, die van onze waarnemingen een halve eeuw 

geleden reeds gebruik. maakten; ook thans geene 

ontdekkingsreize in eene N. oostelijke rigting heb- 

ben óndernomén , wanncer men met vele waarfchijn- 

lijkheid had mogen” veronderftellen , dat men met 

fchepen, zoo bijzonder” voor. ontdekkingen in die 

zeeën uitgerust, ook Jaogsrt breedten zou ts taelsbien, 

merels” 
Lr 
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REDE VOERING, 

‚OVER HET SCHOONE,“ 

ALS DEN BAND EN OVERGANG TUSSCHEN 

HET ZINNELIJKE EN ZEDELIJKE: 

uitgefproken ter gelegenheid van de plegtige 

PADAUETDAR bh LEG 

rk ae bite 

\MAATSCHAPPIJ van TEEKENKUNDE: - 

KUNST Zij ONS DOEL. 

In het Kerkgebouw der Remonftrantfche 

Gemeente te Amfterdam, (Feb. 1822); ” 

DOOR 

beh AD al 7 
vanen nan WD DG WP D vaarvrerbarn 

W anneer ik let-op de plaats waar ik fla, en 

op de taak, welke ik gewoon ben hier te vervuls 

len „dan “ overvalt - mij; ik ontken het niet, eene 

zekere huivering,=bij- de gedachte aan de-tegen= 

woordige gelegenheid en fpreekbeurt. Hier immers, 

waar de waarheid moet getuigen vande nietigheid 

der aardfche bekoorlijkheden ‚der menfchelijke ver- 

mogens, en alle krachten oproepen om het hart 

las te múáken- van de aarde 3 ‘hier zal ik, de gewijde 

dienaar van die leer, de kunst.-huldigen en kroos 

T.5 nen, 
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nen, welke zich „bezig, houdt.met het, verleidelijkfte , 
het bedriegelijkfte fchoon Ck)s dat de zinnenwereld 
oplevert, Gewis, het ware niemand, kwalijk te dui, 

den, zoo hij, meer. gemeenzaam met gadsvrucht en 

deugd, dan vele andere zaken, tot wetenfchap en 

wijsgeerte betrekkelijk. eene blijkbare - tegenftrijdig- 

heid in dit gedrag meende op te merken, 

Ondertuúsfchen is her u allen ‘bekend, welke tref- 

fende en belangrijke waarheden wij dikwerf mogten - 

vernemen „wanneer der fchilderkunst , hier of el- 

defe, “een feest werd. gehouderi:” háar’ nùt’ voor 
maatfchappij en menfchelijk leven; hare gefchiktheid 

om Gods wonderbare werken te beter în het licht, 

te flellen; haar naauw verband met de dichtkunst „ 
door Gods profeten zelve niet verfmaad, om onzen 

geest te heiligen en te verheffen. Ja, menigmaal 

gordde zich deze Zusterkufist zelve daarbij aan, om 

ons met edele en grootfche aandoeningen, liefde 

voor de deugd, liefde voor het vadêrlând, liefde 
voor het Christendom, te. vervullen; want Nederland 
bragt de grootfte kunftenaars voort, ende. Evan- 

getiegelchiedenis heeft idealen opgeleverd ;-door geen 

kunttig fabeldicht immer bereikt. „Neen ; geen 

Teëraar- zelf behoefde ‘te aarzelen „ de „aanvoerder 

dersreijen bij zulk een feest te zijn, ook in het 

heiligdom, waar de aanbidding in geest en waarheid 

door hem wordt gepredikt-en bediend, | 

‘En zou dit echter panis zijn, omdat, bij uitfluie 

Brie Í ting s 

€) “Men teekent în ae genoemde ir” naat 

het vrouwelijk’ naakt. «rak Li ann naked 

go 
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ting; de vrouw hetsvoorwerp.„em het doel,der 
kunst van die Maatfchappij is, welke zich thans 

bereidt ; om, hier-haar feest «te houden? Hoe, ís 

dan niet: de vrouw het pronkftuk van Gods hand? 

Is-zij niet, het -beeld: Zijner diefde , Zijner. zorge 
voor: hulpelooze fchepfelen, het beeld der natuur, 

welke” alle. Zijne volheid; en. liefelijkheid „ onweêrr 
ftaanbaar:voor het hart, verkondigt 2 En‚zou. hij 
derhalve, die haar fchoon nogbeter, doet kennen, _ 

die: het veredelt door.-zijn. penfeel „- die. het afzon- 

dert van, het ftoffelijke en dierlijke ‚die. het wikkelt 

inden achtbaarften- tooi,;en plaatst in de verhee 

venfte omftandigheden, onze achting-en onze hulde J 

niet verdienen-? - ; ‚ 

Neen , denkt niet dat ik ailes de dstenbkdsinn 

ter ‘zelfsverdediging „noodig „achtte. Zulks ware 

beleedigend voôr- hen „ wier. voorfpraak niet, wier 

tolk ik hier zal zijn, om den: lof vanhen te. ver- 

heffen, die “zich in ‘de--oefening der fchilderkunst 

boven anderen hebben onderfcheiden. … Veeleer ‘wilde 

ik w, langs dezen: weg;-met-mij opvoeren tot de 

hoogte , van welke sik; voorgenomen heb de ftoffe, 
vóor deze fpreekbeurt gefchikt „ opzettelijk te be- 

handelen, … Want, voorzeker, er-beftaat geene flrij- 

digheid wsfchen de “overdenkingen „welke gewoon= 
lijke, en -tusfchen die welke thans, deze eerwaardige 

gewelven moeten vervullen, :Dezêlve fmelten , veel- 
eer, op het treffendfte in eens en zijn op het 

haauwst met elkander verbonden, Wat toch is het 
doel der. fchilderkunst? Wat is het, dat wij bĳ 

mit{luiting , en ten hoogfte ‚, bewonderen in de vrouw? 
g BEG Jme 
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Immers, het fchoone! Welaan, zoo toon ik us 

G. G.! dat het fchoone de band en de overgang 
ds tusfchen het floffelijke en onftoffclijke; datgene, 

waarin geest en vleesch, aarde en hemel te zamen 

fmelten , en waardoor wij tot het begrip van hoogere 

zaligheid naderen. Ja, God heeft den mensch regt 

gemaakt; den reinen is alles rein en vruchtbaar ten 

goede in Zijne fchepping, en wee hem die het ge- 

. bruik om het misbruik wraakt. EN jn 

Ik ftel mij vóor, deze taak aldus teneinde te 

brengen. Eerst wil ik u doen opmerken „ dat het 
fchoone: niet zoo zeer in de ftof gegrond, als wel 

op derzelver blooten vorm berustende is. Daarna 

hoop ik u te overtuigen, dat het zuivere gevoel , 

wan het fchoone met geenerlei eigenbaat, uit be- 

geerte of behoefte-des dierlijken. levens ontfpron= 

‘gen, gepaard” gaat :- om u, eindelijk, in- verfchil- 

dende voorwerpen zelve te doen zien, dat het 

Schoone met waarheid, deugd en alle goddelijke za- 

ken ín een onaffcheidelijk verband ftaat. 

Mij blijft, ter voorbereiding mijner rede, ‘flechts / 

over, dat ik. u verzoek omeen oplettend, maar 

dtizonderheid toegevend gehoor. Kan: ik, bij eene 

gelegenheid als deze , welke misfchien ‘kundigheden 

vordert, die inderdaad even zoo min, als van de 

meeste openbare fprekers , mijn deel zijn — kan ik bij 

zulk eene gelegenheid. flechts uwe berisping: ontgaan: 
geleerde em bekwame Mannen, ‘hier tegenwoordig 

en de uwe, befchaafde en fijngevoelige Vrouwen 

kan ik tevens uwe. brandende geestdrift, Schilders , 

het zij -bekroonden „-bekrooners „of wachters op den 

“lik | palm , 
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palm , nog. maar eenigzins verheffen, en. zuiveren 4 

dan zal-ik dankbaar mijn werk geflaagd, mijn bart 

dg noemen. - | ik | Heh 

… Wat is fchoon:? Waarin heibian het? Hoe be= 

fchrijven. wij het, naar zijnen aard en wetten 2 

Menigmaal is deze vraag gedaan, maar nog nimmer 

is zij eenigzins voldoende beantwoord. Geen wons 

der. Al wat op-bloote gewaarwording berust, al wat 

de natuur ons; volgens ons wezen „ ongevergd. en 

ongezocht geeft «te. {maken „verkeert in hetzelfde 

geval. Wat is zoet? Wat is licht? Of hoe duidt 

gij de onderfcheidene kleuren aan, zoodat de blinde 

geborene daarvan eenig gezond begrip verkrijge % 

Wat is de deugd zelve? Immers, ten opzigte- ha- 

rer omfchrijving, niet anders dan een twistappel en 

voorwerp van eeuwig verfchil onder de wijsgeeren. 
Dan, wij mogen het fchoone niet kunnen ontle= 

den of volkomen doorgronden, het is „echter ons 
allen genoegzaam bekend, als de bloem onzes: levens 

en. de ziel onzer edelfte- vermaken,  Begeeft u 

flechts, met uwe gedachten, in den tempel der 
natuur, door God zelve. gebouwd, verfierd en toe= 

gerust met allerlei voorwerpen. Aanfchouwt daar 

den azuren boog met heldere lichten bezaaid, onder 

welke de zachte maan , als het hoofd van den rei , met 

zilveren luister praalt, tot dat aller gloed langzaam 

verkwijnt en wegfterft voor den komenden dag, die 

uit de kimmen opgerezen , duizend nieuwe voorwer- 

pen uit de donkerheid en de fluimering oproept, 
Welke afwisfelende vertooningen hebben hierbij uwe 

zinnen geboeid, uw hart met genot overftelpt! En 

, wat 
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wät blijft u over te genieten, wanneer gij de. blike 

ken laat: wandelen over kruiden en bloemen, over 

vogelen en infecten, ja over de bewoners van het 

diep, die, b.v. Westindiës rijke eilanden, door het 

bont gemengel in de heldere wateren , als met too= 

vertuinen omgeven? Doch, wat wonder, dat zoó 
veel tevens alle bedaard riadenken over de oorzaak 

van dit genot onmogelijk maakt; dat alles ‘hier flechts 

te zamen werkt, om’ u in eene Zoete bedwelming 
te houden. Ja, dat’hem, die’ het vöorwerp ‘dezet 

geneugte zou willên vatten en ‘vasthoudén, niet âns 

ders dan een bonte mengeling van tinten en kleu 

fen, als geesteloos achterblijffel overfchiet, 

Dan , daar merkt gij — vooronderftellen wij dit — 

in flil’ nadenken huiswaarts keerende , het edele 
paard op, benevens den ruiter, in eenvoudige 

fmajesteit gezeten op het moedig dier. Daar ziet 

sij het gezonde knaapje, half naakt dartelende voor - 

de ouderlijke hut, of geheel ontbloot plasfende in 

den zilveren vloed. Daar knikt u zijne ontluikende 

züster, blozend, eene vriendelijke groete toe. Nú 
‘doet u andermaal een zacht genot flilftaan, dat 

heel uwe ziele doorftroomt. Maar nu kunt gij tevens 

vragen: waarop berust deze betoovering , dit behages 

lijke, dit fchoone? En, zooveel is u welhaast 
blijkbaar: ‘op den vorm, op den buitenften omtrek 

‘fteunt het alleen. De floffe, waaruit het dierlijk 
ligchaam is te zamengefteld , heeft niets behagelijké 

voor ‘het oog, en ís dezelfde bij afzigtigen en fchoo® 
nen. Zelfs de frisfche kleur, die ons verrukt op 

het liefelijk gelaat, doet weinig werking, over’ onges 
rig , ree 
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regelde trekken verfpreid zijnde. «Veel ‘min zouden 

wij aan rozen en lelien denken, indien geef aan- 

genaam gemengel, maar eene bloote , regte lijn het 

rood en wit der konen ftĳjf verdeelde, En wat zijn 

de kleuren zelve, dan eene afkaatfing der lichtítra- 
len van de bloote vir ihide een vorm op den 

vorm ? 

„Of, wilt gij, befchouwen wij het kunstwerk der 

menfchen-_ Daar rijst de ftatige dom uit-grijze, weit 

nig behagelijke fteenen op. Daar ligt de marmere 

klomp, wit misfchien, blinkend zwart-of met an 
dere ‘kleuren bevallig dooraderd , en tot eene glade 

heid: te “flijpen'; die ‘het beeld van den aanfchouwer 

weerkaatst, Doch, is- het dit, ‘wat gij in het werk 

Vân PHIDIAS- Of PRAXITELES, in zoo vele gedenke 

flukken en beelden der oudheid’, ja ook van latere, 

van onzen eigen tijd en landaard bewondert? Neen, 

de kunftenaar alleen ziet het beeld in het blok zelves, 

of liever, hij draagt het in zijne ziel, en drukt het 

uit door de vormen, welke zijn beitel geeft aan-de 

doodé ftof.- Ja, waartoe eenige noemenswaardige 

ftof? Waartoe vertoefd bij’ het minder fprekende 
en minder eigene voorbeeld 2 Nederlanders , doolt 

met uwe verbeelding ín de zalen’ rond, waar dè 

roem: onzer natie op onuitwischbare tafereelen ftaat 

geprent. Daar’ verrijst, ‘daar “leeft en woelt’ cent 
eigene wereld voor uwe oogen; de verloopene eet 
wen keeren weder, de vaderen {preken , met oog en 
hand, tot uwe getroffene ziel. En ziet, hetis niet 

dan luttel verfs , blaauw of rood en geel, uit asch 
en flik of fchoorfleenroet verzameld, dat alle dië 

Re won= 
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wonderen voor u _vérbeeldt,; De -fcheppende hand 
des: kunftenaars. fchetfte daarmede zijne omtrekkens 

en volmaakt zijne vormen op het doek. „Het-zijn deze 
vormen, welke uwen-geest en uw-hart bekoren!, 

‚Maar, men befchuldige mij niet -van: partijdigheid 

voor deze kunften, als of zij alleen in het rijk der 

fchoonheid zouden gebieden, Neen, trede vrij, ne- 

vens haar, de hartbekoorfter op; die ieder feest 

moet. volmaken. Schoon zijt gij, o zang--en toon= 

kunst; zuivere „ hemelfehe aandoeningen. doet gij 

ons gevoelen! „Uwe toonen dringen. door tot het 

binnenfte van den mensch; daar wekken ; daar be- 
daren zij de hartstogten; daar doen-zij ons in de 

vreugde of fmart van medemenfchen deelen „ ei voes 

ren ons in «het-gewoel of in de flilte , op het flag- 

vèld of onder het gekweel van vink en leeuwerik, 
in geurige bloemwaranden! Wat wonder | die, too- 

nen zijn aan de natuur zelve ontleend. Bijna ieder 

dier is in ftaat zijne behoefte en verlangen, zijne 
blijdfchap en {mart daardoor, te doen kennen. En 

de nachtegaal verheft haar minnelied, inden ftillen 

avondftond„ op eene wijze,,die het-gewoelig hart 

werteedert, Wat-hebben wij derhalve van den mensch 

te wachten, die dat vermogen. oefent en. uitbreidtg 

regelt en bezielt door redelijke begrippen; die het 

riet en de fnaar; de trommel en‚de klok te‚hulp 

roept, in reijen fchaart en meer en-meer_ tot de-vol« 

komenheid. doet genaken , als; eene taal, der sgees= 

ten, onmiddellijk tot het hart gevoerd! Neen 

het. bevreemde „ons niet, dat deze kunst: barbaren 

temde , woedenden ter neêr zette, en zelfs helfche 
geess 
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Beesten “dwong te wijken - Hetgeen wij toch’ daar- 
omtrent van ORPHEUS lezen „in fabelen gehuld; of 

van AMFION, die de fteenen op den klank: zijner 
lier , tot vaste-muren en fteden- bijeenbragt „ dat zien 

wij; voor:geen klein deel, in 1Siors harpenaar. met 

der daad verwezenlijkts- [59 407, 

Doch „ waarop berust ook, deze magtige kunst? 

Welke is- de bouwftof , waâruit zij zoo flätig op» 

rijst? Immers, louter wind, G. G.! het zinnebeeld 

der nietigheid, in elke taal; minder nog dan wind, 
bloote trilling der lucht, flechts door het oor op 

te merken; trekken en tinten in de onzigtbare 

hoofdftof; “voor weinige jaren flechts -nagefpootd 

in het zand op de bewogene glasfchijf. Ja dank: 

dank u, oplettende befpieder der natuur , voor dezê 
ontdekking! Nu toch is het geene wijze-van fpre» 

ken, geene nin verftaanbare uitdrukking. “Het is 
letterlijke; het is kennelijke waarheid: ook de muzijk 
berust op bloote, zelfs onzigtbare vormen. 
Even gaarne volg ik u, bevallige dichtkunst , twee= 

lingzuster van haar, die wij het eerfte noemden, en 

hier bijzonder vereeren, Want ook gij zijt de onze 3 

ook gij grift uwe hemelfche gevoelens in het ftof „en 
fpreekt tot de zinnen. Gij, die de verbeelding en het 

herinheringsvermogen tot uw werktuig in den mensch 

verkozen hebt, die hem hebt geleerd (want was 
niet de oudfte taal poëzij?) door willekeurig gekos 

zene teekenen, in de dunne lucht geformeefd „ maar 

welhaast op vaster grondflag overgebragt en” voor 

de eeuwen bewaard, alles voor den geest te laten 
opdoemen , wat immer werd gezien of niet gezien! 
u. Vv | of 

* 
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… Of wat is het; Geëerden! dat wij in de poëzĳ 

‘bewonderen? Immers. wij ftaan: voor hare tafereelen 
{til „ als voor die van den fchilder? Wij letten er 

op, of elk voorwerp:op eene eigenaardige “wijze is 

befchreven , vof zij allen in een -welgeordend verband 
ftaan , tot een natuurlijk en bevallig- geheel , of het- 

zelve duidelijk en krachtig fpreekt tot het oog der 
ziel, en eindelijk , of dit alles in welluidende. en 

‘gepaste klanken is ingehuld, die den indruk te meer 

verfterken? » Het is „waar, deze kunst heeft hare 
voorregten boven de andere, die wederom „ op hare 

beurt, in een of ander opzigt bijzonder vitmuntens 

Zij vormen te zamen eene keten, die-tot den hes 
mel- reikt, en dichtkunst-is de bovenfte -fchalm, 

Zij teekent ons, duidelijker dan fchilder-, of toons 

kunst } de- inwendige. gepeinzen „ de onzigtbare ge= 

dachtén „en: al wat er. omgaat in „den  goddelijken 

geest. ‘En niet weinig waarde ontleent daarom een 

dichtftuk vande belangrijke. waarheden, die de zan: 

ger, uit langdurige ervarenis geput, uit den fchat 

zijner geleerdheid opgedolven „ of door diepzinnig 

nadenken ‘heeft: aan, het licht gebragt; doch deze 

zijn inderdaad niet anders dan paarlen en diamantens 

die hunne waarde van-de toebereiding „ maar vooral 

_van-de, plaatfing ontleenen. Zij maken het fchoone 
niet uit, maar «zij. verheffen het fchoone. „Dit ber 

rust altijd op den. vorm op de fchikking „opde 
lijnen en kleuren , ‘die ‘het-geheel en de-deelen- bee 

fchrijven. Ja er is ook te dezen aanziem eene ops 
merkelijke klimming in de „onderfcheidene hoofd 

Schakels der gouden keten’ van het: fchoone. De 
b48, f, j dich- 



TUSSCHEN: HET. ZINNELIJKE EN ZEDELIJKE: 209 

dichter behoeft. nog. zoo veel ftoffelijks- hiet „als 
_de-fchilder,of “toonkunftenaar +‘een: weinig: inkt, de 

zachte adem zijns monds:, ja ket onzigtbaar lichten 
en gloeijen van zijn’ geest, dit zijn de verwen , met 

welke hij alles vand hetzij in ‚den hemel óf op 

aarde. | | ” 

„Ziedaar, M.. Ge! een kort diter zige vande kun» 

ha die het gebied van ‘het fchoone. hebben inge- 

nomen. Het komt mij-voors dat, althans inde 

ftoffelijke natuur „ bezwaarlijk iets te, vinden is, dat 

niet in eén dezer afdeelingen zou pasfen. Maar 3 
indien -dit waar is, indien omtrekken en fchakerine 

gen „ kleuren-en tinten. het wezen der fchoonheid 

op deze aarde, uitmaken „ dan voorzeker is onze 

eerfte ftelling woldongen. De wiskunftenaar” zelve 

leert ons, dat eene lijn geene breedte heeftsen 

beftaat deze waarheid bij hem ook flechts denkbeela 
dig, buiten flaat ‘zijnde eenen omtrek zoo fijn te 
maken „dat hij geene zeer wezenlijke ruimte beflaat ; 

de beeldhouwer brengt dat wonder dadelijk tot ftand, 
Het is de onzigtbare lijns. die. ons zijnen. Apollo 

zigtbaar maakt, als ware het matmer een fpiegel, 

die de gedachte des kunftenaars. weerkaatst. Em 

weinig. min-de ‚fchilder : hij fchept ons eene wereld 

op het vlakke doek: de grovere zintuigen ontwaren 
niets; bet gezigt alleen, die koningin in het -rijk 

der vormen ‚ontdekt bosfchen en welden, vruchten 

en fpecerijen; die den-lust opwekken en het hart 

van vreugde doen gloeijen. kon 

„Dan „ gewis heb ik niet hoodig, u verdot te (wei 

opmerken » “hoe belangrijk „dit bewijs isrvoof mijn 
ksa Mi a gen 
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geheele betoog. Of zweven deze vormen niet als tus. 
fchen het zinnelijkesiets en niets? Of hangen zij niet 

inderdaad flechts losfelijk zamen met dien fteen, die 

asch en dat geblaas , welke haar voor ons kenbaar nia= 

ken? Gewis, M.G! die ftof is het niet; zij moge zich 

een weinig beter of flechter tot het gebruik leenen ; 

de: ‘geëst: des kunftenaars is hét, zijne inwendige 
befchouwing , zijn kracht en leven, dat over het 

papier «of. het penfeel zweeft; gelijk eenmaal de 

fcheppende adem Gods over den baïjert. Zoo is 

derhalve het fchoone “geen deel, geene eigenfchap 

zelfs der ftoffe. Het vertoeft feels op derzelver 

oppervlakte „ als een bewoner uit hoogere gewes- 

ten, als een leidsman en. verkwikker van hem, die 

even weinig op deze aarde te huis behoort. 

„Doch ; hervatten wij ons voorgefteld betoog van 

eene andere zijde, Immers, wij gaven, als een 

tweede bewijs-voor onze ftelling: het fchoone is de 

band en de overgang „ tusfchen het zinnelijke en ze- 
delijke; dit ops dat deszelfs zuiver genot met geene 

eigenbaat of begeerlijkheid is verbonden, 

Maar, mij dunkt, hier zie ik een heir van vragen 

en bedenkingen; als in flagorde tegen mij optredén. 

Hier lees ik ‚de verwondering,’ de verbazing zelfs 

op meer «dan één gelaat! — Hoe! zegt men; het 
fchoone zou geene begeerten verwekken? Geen eï- 

genbaat , geene wangunst zelfs en bittère haat zouden 

in het fpel komen, waar over het bezit van deze 

kostelijkfte aller gaven getwist wordt? „Immers de 
vrouw. weigert ; haar ondanks:, de toeftemming tot dit 

geftelde "wanneer zij. denkt aan “de “fraaije-hüizen ; 
ón tui= 
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‚tuinen vof rijtuigen, aan de kostbare huisgeraden.en 

den fierlijken kleedertooi „welke der eene zoo vere 
deidelijk in de oogen blinken;-en de andere met 
zoo vele zelfsvoldoening op alle min gelukkigen doen 

nederzien.. De jongeling „die ' zijne, Schoone boven 
alle bezitting ftelt 3 en met haar armoede en gevaar 

moedig: tegengaat, lacht om zulk eene dwaze bewes 
ring. „Ja, de verfijnde wellusteling ‚ die flechts-één 

genot kent, waardig omdien naam: te dragen, die 

voor ‘hetzelve fchat en eer 3 veiligheid en,rust, ge 
zondheid en geweten ten beste-heeft; ziet met geene 

mindere: bevreemding en mistrouwend grimlagchen 

op den fpreker ter neêr. rt 

«Ik neem echter de vrijheid tegen dezen aan te 

merken, dat zuivêr genot door mij. wordt bedoeld, 
en. wel van het eigenlijk. fchoone , niet van het 
behagelijke in het algemeen. „Of zoudt gij oordees 

len, T. T.! dat eenig -zigtbaar. tafereel aangena- 

mer werking op uw gevoel zal doen, nadat het-uw 
eigendom is geworden? Het is zoo, ja! wanneer 

gij let op zekere ingenomenheid eúù het denkbeeld 

van «bezit; wanneer gij inzonderheid. den ‚rijken 
kunstverzamelaar voor oogen hebt, geftreeld en 

gekitteld door het gezigt van fchatten „ wier waarde 

anderen. welligt voor “hem moesten opfporen en 

waarderen. Doch, de bewondering van. zoodanig 

eenen ís evenmin een wezenlijk en rein genot van 

het fchoone-te noemen, als de aanbidding van hem, - 

die nog iets meer dan fraaije vormen in zijne-godin 

vereert; die door de natuur tot liefde, en, bij hare 
ontaarding, tot wellust zou worden genoopt , al 

V 3 had 
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had zij hem ook het-gezigt onthouden, ja wien de 

bloote. druk der hand, ligt ‘meer dan de“bewonde- 
„rende blik. of ‘het rd el Oor, pet bloed one 

door de Afépens Jagt alt ao. zuieschlowdtón: aken 50 

„Neen. hèt gevoel voor „fchaonheid zij al een 

aid dat „met. vele vanderen in: dé menfchelijke', 

in zijne dierlijke „natuur isvuitgeftrooid en ‚met die 

allen dooreengewasfen:y: fomtijds verftikt „wordt -of 

verbasterd 3 naarmate .debakker «door--befchaving ge= 

reinigd „door kennisen oefening wordt gemest en 

toebereid , fchiet de-heerlijke bloem ‘hooger ven hoo= 

ger op, om hare eigene: geur naar alle ‘kant te vere 

fpreiden. Die geur, dit vermiaak rust hiet op grike 

len. der mode ‚niet op: denkbeelden ‘wan-gemak en 

genoegen , veel min op-ijdelerpraalzucht sen grootsche 
heid dezer. wereld, Integendeel; het is-zichzelven 

volkomen genoeg; èn doets=- wel verre van dé 

verbeelding aan, te“-zetten, som in ‘begéerlijke droos 
men te weiden — toekomst en verleden, ngen en 

alles: vergeten. » | bant 

Niet, dat het iemand rocks: zouzijn,; om 

zoodanig zoet dagelijks te ‘genieten. -O-neen , het 

eigen bezit der bronnen wordt door „den vurige 

beminnaar menigmaal gerekend, zelfs voor den-laat» 

ften penning niet te: duur “gekocht -te ‘zijn „ook „al 

moet hij dien aan noodwendige uitgaven onttrekken; 
En meerder in vermogen ,vacht hìj de aanmerkelijke 
dom aan een meesterftúk … befteed alss eene verk 

pligte hulde, wier „toebrehging -ftreelend isvoor 

zijn hart, Daarom ook fluit. hij dien fchat-geens- 

zins voot zichzelve: weg ; sde kundige , ‚de gevoe- 
Ba | lie 
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lige, die het {choom met hem geniet, verdubbelt 

telkens’ zijn “eigen. genoegen. Ja het fchijnt, als 

werischte: hij flechts, dat het poes: vereerd „ ; 8e 

prezen en bewonderd; wierde | Ra319 

‚En echter mag hij welligt nog niet de ware vers 

„eeerer van het zuivere fchoon genoemd worden „die 

hetzelve. flechts. in éénen- vorm: in veenerlei „voors 
werp bewondert. Hij, die het alleen in -de-zigte 

bare natuur opmerkt -of--blootelijk: vindt in harmo- 

nie voor ‘het oor, laat billijken. twijfel toe ‚of hij 

meer «dan de-regelen en wetten - zijner.“kunst „of 
hij dien: waren fchat heeft: leerên „kennen „ welke 

achter dezelve. verborgen ligt. „Het is waar, alle 

onze zinnen en vermogens:kunnen. niet even. geoe. 

fend zijn. En oefening vooral kweekt kunst, Doch, 

zóu’ dan het fchoone , hetzij in kleuren: of klanken 

en gedachten bevat „ niet fpreken ‘tot iederen, al 

thans befchaafden mensch? Zou ééne der zanggor 
dinnen haar gevoel als in Egyptisch, beeldíchrift 

uitdrukken, dat de ingewijde alleen verftaat?: Zou 
de goede fmaak hier rusten. op willekeurige bepa- 

lingen, welke de eenden ander leeren , en „ als het 

eigendom zijner. fchool, van. geflachte tot geflachte 

moet overbrengen ? E 

… Neen „;dat de zinnen. weides, dat de. verbeele 

pa zweve over ieder. veld der kunst, en het 

gevoel zich woede: en. fterke, Dat kunften en: let» 
teren, dat dichter, fchilder en toonkunftenaar elk- 

ander. de hand reiken „en rijkdom, kracht en 

harmonie met waarheid zamen. gaan! Dat de natuur 

wooral, die van geêne mode weet „en elke vaste manier 
Wi V 4 ver. 
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vêracht „ „hier leidsvrouw «en voorbeeld- zij! Dan: 

zullen wij het fchoonein-zuiver-licht en waarde: 

leeren fchatten, Dan „zulen wij » gevoelen „hoe. 

vreemd deszelfs verhevene aandoening is van allen. 

eigenbaat. Dan zullen wij , even als-bij het flot der 

vorige bef{chouwing moeten : “bekennen ', dat «het 

fchoone uit den. hemelis berm om de aarde 

te verkwikken.- foil al) «dd 

Immers, M. Ht hoëzeer wij het tot hiertoe in 

deszelfs. reinheid «en:-afzöndering van allen anderen: 

lust. poogden: te- doenv-kennen ;--het-paatt zich eche 

ters daarmede» volkomen::gepast venv-gereed,. Ja, 

fchoonheid is, als het waâs ; over de druif verfpreid 
de fpecerij van alle ;waârdig: vermaak ‚> de „veredeling, 

inzonderheid. van. het „gevoel „ dat menfchen taan 
menfchen- verbindt, om nieuwe geflachtem voort te 

brengen s als een geest; ‘vatbaar voor-geene -befchrijs 

ving ‚ voor geene eigène: waarneming. door «het-zin= 

tuig tiaar de zielen het leven van alles, waarin. 

hare kracht zich doet kennen. Eh 

“Doch dit: voert eigenaardig tot zn derde en 

laatfte* bewijs, waarin wij eindelijk met onderfcheis 

dene voorbeelden zouden -aantoonen „dat het fchoone 

met-waarheid, deugd en godsdienst ophet naauwfte 

samenhangt. Terftond dan verwijs iku. op het 

gedelijk Schoon,’ dat gij allen kent. Immers de 
fchilder «drukt het ‘uit; wanneer hij FABRICIUS vere 

toont ,-onverfchrokkén omziende naar den gapenden 

elefant; of ons in de gevangenis binnenvoert , waar 
de ‘dochter eenen grijzen vader fpijst met hare melk; 

waar ‘hij ons in maria het volmaakte „beeld der 

kds d vrouw 
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„Nfouw en moeder fchetst, of in andere heiligen der 
kerk “zoo, vele Christelijke “deugden vertoont, De: 

dichter doet ons: hetzelve inzonderheid kennen ; wars, 

neer „hij ons: boeit: aan het fchouwtooneel, waar” 

deugd ven ftandvastigheid worstelen smet het lot, 
waar de onbeftendigheid van al het aardfche ons als 

met” geweld “ten „hemel voert „en ‘trouw, of vaders 

landsmin- voor. geen tiram of volkswoede ‘bukken 
Je, wanneer dan/de waarheid „uitiden eérst beklêm= 
den mond ;-of ook de “eindelijke regtvaardigheid des’ 

hemels, uit eene wolk. van: verwafring woortfchiet:- 

zoo: trefteizij «als een “vuurftraal” ieder ‘hart, en het: 

algemeen gejuich: breekt als-dedondertvloss Ook 

het stabat mater en andere verhevene zamentftellin=: 

gen. der toonkunst doortrekken-ons hart met’ gods 

_dienftige aandoeningen, efr ontleenen hare fchoon- 

heidmeest- uit «die “bron, «Doch , waartoe “bij: alle» 
deze bijzonderhêden vertoefd? Immers de Griek „ 

die - groote kenner van ‘het fchoone’, ‘befchouwde 

hetzelve als onmiddellijk verbonden meto het goede. 

Praro zegt, dar de geheele wereld zou werlieven’ 

op de waarheid, indien zij” zich zigtbaar “kon ver= 
toonen. En inderdadd , ‘heerscht niet de waarheid 

zoo onbepaald in het rijk. der gedachten ; dat: zich 

geene fchoonheid buiten dezelve laat denken 2 Wan« 
neer Rome's groote redenaar voor ons optreedt 5 

en zijne tagl- het licht doet rijzen uit de“duisternis, 
gelijk de zon bij trappen de -natuur verlicht „tot 

dat alles in vollen dag voor ons ligt úicgebreid, 

wie roept dan niet vol bewondering uit: hoe fchoon , 

hoe onnavolgbaar fchoon! Of wanneer de gefchieds 

"il ‚MS | £chrije 
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fehrijver uit den baijert. van ordelooze en tegenftrijs 

dige verhalen; overleveringen: en liederen van-vijan=: 
dige, aanhangeri „een „welgefchikt geheel te voors, 

fchijn brengt, waaruit -de waarheid duidelijk: vers 

ftaanbaar. en „overtuigend {preekt wie: bewondert 

dan die orde niet, als; eene wezenlijke fchoonheid % 

Fook de historiefchilder heeft eene gelijke taak te 
vervullen „ daar- niet de verdeeling alleen van licht — 

en bruin ‚de fchikking der kleuren-en plaatfing der 

beelden, naar den eisch van het effect , maar inzonder= 

heid ook-het fprekende: in- de karakters en het gans 

fehe fluk aan zijne ordonnantie moet te hulpe komens 
y Wij maakten reeds te” voren gewag van die trefs 

fende gedachten ven lesfen der: wijsheid, welke. het’ 
dichterlijke tafereel behooren te. verfieren. En waars 

lijk, „HOMERUS mogt „vele wonderbare lotgevallen: 

en ftoute bedrijven weten te verhalen vele landen: 

en volken hebben gezien „ terwijl de levendigfte geest. 

hem-uit den ganfchen fchat der natuur-beelden aans 

bood, om ons; door-derzelver middel als ‘het ware 

te-doen  aanfchouwen met het oor, dat hij tevens 

ftreelde- door de mMmuzijk- van honigzoete woorden; hij 

dou: nogtans geen -HOMERUS “zijn geweest, geene 

dertig: eeuwen. aan. zijne.lier hebben geboeid, indien 

fchranderheid. en;-gevoel--hem geene, diepe kennis 

van het menfchelijk harten van het menfchelijk lot 
in vele. fchetfen; en‚-fpreuken der wijsheid hadden 
doen, kenbaar maken. … Onze ziel „dorst naar waars 
hei; naar belangrijke. waarheid. voor het hart; em 

zijkan, geen duurzaam welgevallen - in „andere ftuke 

ken vinden „ dan. welke van dezelve getuigen. Geene 
dar- 

kid 
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dartele:-minnekozerij ;-:in „Venus „mirteboschjes’ „ep, 

Thesfulies/rijken. bodem, door mog rijker. verbeelding 

weelderig, geftoffeerd ;- geen drinklied van ANACREON wy 

hoe natuurlijk «en. zacht en treffend ook ;- geene ‚nas 

tuurtafereelen „ ten, zij-ze fpreken; tot „het-harts, em 

desziel. wegvoeren if diepzinnig «of verheven. ges 

péins ‚kunnen: ons, voor; meer; scan: oogenblikken 

voldoen: > meng. Sentakito } KES 
Slaat , doemen ns: odes; op» de Ribrenwebe 

zangers! Wie weet, wie verkent: niet” dat- zij. alle 

anderen, zoo nietin uitwendig„enssduurzaam zoets 
zeker in hooge vlugt en „brandende geestdrift overs 

treffen?  En,welke isde grond dezer. voortreffe- 

lijkheid? „Gewis, niet, de ‘hooge befchaving van dit 
Oosterfehe herder en. akkervolk,; „Gewis. nietde 

meer gloeijende ‚verbeelding dan. van Arabieren „en 

anderen , die. ons-zoo veel buitenfporigs van hunne 

liefde ven heldendaden opdisfchen, : Neen „het isde 

heilige geest--hunner. wet „het, isde verhevene leer 

van. den eenigen Schepper en-Regeerder, die alles 

kent en het men{chelijk hart doorgrondt „ welke dien 

zwaai aan Zsraëls dichtpenfeel fchenkt, „Daar vaart 

Hij heen opde wolken, die zich-buigen onder Zijn? 

last. Daar houdt Hij gerigt.over. de wolken, die 

Hij beurtelings oproept; om zijne oogmerken te vols 

voeren, en wederom terugftoot vin. ’t „niet, Dan 

gaat-het verderf voor Hem uits dan krimpt de aarde 

onder. Zijne. voeten; blikfemvuur is de adem, Zijns 

monds, en donder Zijne ftem, Maar een uur duurt „ 

Zijn toorn, een geheel leven Zijne. liefde, wiens 

Aanlapoen oyer„ons druipen van: vettigheid, die 

Nae: zich ef € 
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zich bekleedt met licht, en niet laat varen het werke 
Zijner handen. Jä, hier leeren wij het verhevene 

in den volften luister kennen. Hier winden wij 

overal eene verfcheidenheid der reinfte fchoonheden, 
En moge dan <ook-de- Schilderkunst minder voedfel 
hebben” gevonden ‘bijeen volk , dat daartoe geene - 

danmoediging in zijnen: gödsdienst kon geven: de 

zang- en toonkunst paarde zich des te volkomener 

met elke uitboezeming van het dichterlijk gevoel: 

ja, waar heeft in later tijd de fchilder zelve fchoos 

ger tafereelen en verhevener idealen aangetroffen „ 

dan in deze “heilige” gefchiedenis ? 
“+ Voorzeker „er ‘beftaat ‘een allernaauwst verband 

tusfchen het ware, het fchoone en het goede. Zij 

Zijn in vele gevallen zelfs naauwelijks te onderfchei= 
den. "En is het onbetwistbaar, dat licht en orde 

én deugd” als-uit elkanderen voortvloeien ; fchoon 

Onze geest “alle” hare-gangen niet weet na'te fpos 
ren’, er is, geen” twijfel, aan, of‘ de hartbekoorfter, 
het ‘fchoone fluit ‘zich even na aan dezelve aan. 
O heilig drietal: waarheid, fchoonheid, deugd! hoe 
zalig is het denkbeeld , dat gij, in één- punt der vol- 

maaktheid zamenvloeïjende , alles waarachtig goeds en 
begeerlijks voor ons’ hart bevattende „ inderdaad onze 

beftemming zoudt uitmaken! Hoe zalig is het, en 

niet weerfproken door Zijne openbaring, Wiens be- 

fchouwing onze hoogfte vreugde zal uitmaken , wan= 
neer wij voor Zijn aangezigt de eeuwige hallels 

zingen | | veste 

Ja, het fchoane is de band, die van de aarde tot 

den hemel reikt, Wij vinden -het in-de ftoffelijke 

| vor 
… 
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vormen; wij winden ‘liet in” de onzigtbare gedachte 

en het gevoel des harten weder. “Wat het zij, moge 

ons onbekend ‘blijven , maar het doortrekt ons gan+ 

fche wezen met'“eene reine wreugde. Gelijk de 

kleuren uithet licht, zoo fchijnt het uit de waars 

heid uit te gaan. » Gelijk. de zon in den regenboog, 

zoo wilde het hemelfche- zich in het aardfehe af« 
fpiegelen , met duizend verfcheidenheden „ over het 

zigtbare, over het hoorbare en de vrucht der vers 

beelding verfpreid. Ja, leert dit fchoone' bemin= 

nen, deze verhevene, reine vreugde gevoelen. Het 

is het beste, wat op het ftof berust „ het is. het ver- 

hevenfte , wat uwe zinnen kunnen fmaken.. Leert 
het opfporen in de natuur! Kweekt het‘ aan: door 

de kunften! «Maar houdt het vooral onvermengd 

met lagere aandoeningen. NEN 

Helaas! de adem der zonde heeft te dikwijls 

dit zuiver „waas befmet. Ja, de hel heeft dien hes 

melgloed aangegrepen, om de“ wereld in vlammen 
te zetten. Zroje viel, en Griekenland: ftortte in 

&indeloozen jammer, om ééne neLENA. Wanneer 

fterfelijken “of onfterfelijken elkander den prijs der 

fchoonheid betwisten: wanneer de verlokking van 

den wellust zich bij dezelve voegt,-om, het koste 

wat het wil, te zegepralen; dan isde vrede van 
het hart, die vanhet “gezin en--menigmaal van rde: 
wereld geftoord; dan is de engel gevallenen de’ 
afgrond geopend. Doch ‘hij verwint niet ; die ont= 

vlugt. Hij verheft zich niet boven de zinnens dië 

Vreest;eene zoo hooge vlugt te nemen „opdat ‘hij 

hiet dieper neêrftorte.- Hij zoekt” zijnen Schepper 

niet , 
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niets die niet’ vanhet fchepfel én langs den weg 

door: Hem gebaand , tot denzelven. poogt op ‘té 

klimmen. «Wat zeg ik? hoe zal hij bewonderen: en 
aanbidden, zaligheid mogen fmaken en hemelfché 

gezangen aanheffen, die het fchoone en het: verhei 

vene niet kent? Neen hij wentelt zich flechts it 

de doode ftof. Hij kent niet dan buik en: fpijzes 
welker zullen worden te niete “gedaan. Het goedé 

en groote heeft geene “aanlokkelijkheid voor zijne 

ziels Het eeuwige, ‘volmaakte licht der waarheid 

zelve ontdekt geen’ hemel aan zijn oog- ft 
„Neen, mijne (tadgenooten , zoo ‘dacht de Neders 

tandef nooit, Immer wist hij het ware fchoon op 

zijnen nederigen bodem te onderfcheiden, en met 

Onnavolgbare kunst uit te drukken. Doch deze dienst 

aan fchoonheid gewijd bedwelmde nooit zijn vers 
ftand; of-deêd-hem de wolk woor de godin om- 

helzen. Integendeel, juist hier heerschte ; bij zuivers 

heid-van zeden, zuiverheid van opregt geloof, bij 

vrijheid van. beftuur „ vrijheid. van gedachten. Geene 

weelde verflapte: de ‘vuist5 geene zoete mijmering 

was «der nijverheid in den weg. Ja, nog, nog 

vuren wij alle vaderlandfche deugden aan , zoo vaak 

wij onder de. eerwaarde overblijffelen rondwandes 

len , die ons hunne daden en hunne ‘krachten , huns 
nêén rijkdom en: hunne kunst al tevens verkondigen, 

Het fchoone boeit ons eerst aan de tafereelen „ maar 

ftraks aan de: gedachten en gewaarwordingen, die 

de „ziel boven het-zwerk verheffen. hd 

Schilders „welk een loon „ welk eene beftemming 

en-doel! Als priesters en! leeraars inden ‚grooter 
eig | tem- 

k í 
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tempél Gods!: Als diegenen ,„ welke-ons den Schep 

per in het fchepfel te meer-leert bewonderen !- Als 

reinigers van «ons gevoel ,;-die,de ziel op vleugelen 

verheft, tot bewondering en. aanbidding. De’ on» 

kundige, de ongevoelige ftaart-het groote werelds 
gevaarte aan ‚en het verbaast hem misfchien , doch 

de gewoonte. zelve heeft ook dit welhaast. verhine 

derd, Aan de hand des wijsgeers- leeren we orde 

en weldadigheid in hetzelve bewonderen. Aan dè 

hand van den godsdienst leerén we voor die orde en 

weldadigheid danken. Maar gij verhoogt deze op: 

merking, gij bezielt dezen”dank. Gij: doet ons 

meer en beter genieten, en dit» sars zelve in: aane 

wg verkeerên. | afer. 10Op 

„Op ‘kunftenaars „ die ‚grootfche vianen ii ge. 

ke Uw eigen gevoel, voor het fchoone meet 

en meer ontwikkeld! Bij alle de kunften ter fchole 

gegaan! Uit alle de bronnen van het ware fchoon 

geput! Uw verftand verrijkt, uw hart verwijd en 

verheven , uw oog geoefend en uw penfeel gedwons 

gen om grootfche fcheppingen voort te brengen | 

Slechts één vaorwerp houdt u bezig in dit oefen- 

perk. Maar dat voorwerp is het hoogfte model der 
fchoonheid. In’ haar vereenigen zich duizend ver- 

fchillende fchoonheden! Zij inzonderheid kan oplei- 
den om den engel in den mensch, den hemel op de 
aarde te leeren vinden. Haar fprekend oog, haar 
vroom gelaat, haar onbevlekte leest, hare onna- 

volgbare zachtheid, hare moedervreugd en moedere 
trouw , uit elken blik en iedere houding fprekende.…. 

Neen, ik fchets dat alles niet. Gij, die gepoogd 
hebt 
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hebt iets: daarvan uit: te drukken 3 gĳ, die de 

palm wegdroegt in het verheven worstelperk; gi 

alle die hier leert of geleerd wordt „ bekroont of 
ontvangt ;. roept gij uwe eigene gevoelens op, om 
dit feest regt te vieren. Ik kon tot hiertoe niet 

meer dan enkele fnaren aanroeren. «Bij de uitreiking 

zelve , zal mijne taal nog veel meer kinderlijk geftamel 
zijn. Heilige geestdrift, kom mij dan bij alle mijne 

‚„Toehoorders , vereerders der kunst, feestgenooten bij 

de plegtigheid , Nederlanders eindelijk , krachtdadig 

te hulp. En gij liefelijke kunst, die door de ooren 

_tot het hart fpreckt, verleen gij hiertoe mede uwe 

poging. Wek ons op, en rek daarna het genoegen ; 

door uwe gepaste toonen. Het is de hoogtijd uwer 

zuster. Verlaat haar in dezen fchoonen oogenblik … 

niet. 
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LET aaawbieN he de ee 

door | | 

P. van LIMBURG BROUWER. 

eescess 

WAARDE VRIENDEN! | 

APN wij onlangs over praTO fpraken , en ovêr 

de wijze, op welke hij socRATES voorgefteld had; 

moedigde een uwer mij aan, om u mijne denke 

Beelden over dit onderwerp meer « opzettelijk mede, 

te deelen. Ek was op dat oogenblik vol geestes. 
drift, om deze taak te volvoeren, en waren ef 

(gelukkig genoeg) toen geene beletfelen tusfchen 

beide gekomen, ik had terftond"hand aan het werke 

geflagen. Doch er is-na dien tijd iets gebeurd’, ‘dat 
mij mijn voornemen niet alleen ‘gedurig heeft döen 

ùitftellen , maar dat mij zelfs bijna berouw doet 

hebben , dat ikk mij half-en half verbonden heb, om 
dan uw verzoek te voldoen. Helaas! mijne vrien- 

den ik heb een boek gelezen, dat mij (ik voorzie 

hei X 2 het) 
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het) voor een ‚tijdlang „mïjne-zielrust kosten zal. 
‚De Demon der twijfeling, die verfchrikkelijkfte van 

alle plagen, heeft tene: vonk van: het vuur „ waats 
mede hij de arme ftervelingen gewoon is te mar- 

telen, sit mijnen Boezêm geworpen, en hu dwaal 
ik op anders bekende wegen angftig rond, niet we- 

tende werwaarts. ik mijne fchreden-rigten zal. Ja, 

ik moet het u bekennen, ik ben begonnen te twij- 

felers aan: de echtheid van vele werken-vânt PraTo. 

Ik durf ze u bijna niet alle noemen, want er zijn 

vele, Niet alleen de Hippiassen, de Lysis en de 

„Charmides maar ook„zelfs.de Crito, de Apologie 
en nog vele anderen. Het boek dat deze jammer- 

lijke omkeering in mijne denkbeelden heeft te weeg 

gebragt, is een werk van den inde kennis van 

PLATO’s fchriften doorkneden FRIEDRICH AST, gC- 

titeld: pLATON's Leben und Schriften, ein Ver uch, 

im Leben wiein den Schriften des PLATON-das 7 uhre 
und: ‚Áchte vom Erdichteten und „Untergefchobenen 
zu fiheiden, unddie Zeitfolge der ächten Gefpräche 
zu. beftimmen. Het is er verre af„ dat ik alle de 

redenen, waarom deze. fchrijver de meeste, van 
PLATO’S, fchriften_ voor. onecht verklaart, zou billijs 
ken 5 maar het is genoeg, dat hij mijn geloof heeft 

aan het wankelen gebragt; ten minfte ben ik zeker 
in veel beklagelijker toeftand , dan wanneer ik, over« 
tuigd door het, onwederfprekelijke zijner bewijzen, 

flechts. met een, verhevener moed. de vooroordeelen 
der, jeugd had, af te werpen, en mijne; zoo lang be- 

nevelde. oogen „voor; het helder Jicht der waarheid 

te-openen. Thans is hetgeen mij te voten helder, 

| fcheen , 
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fcheen ;” beneveld geworden „thans herken” ik “de 

voorwerpen niet meer, die mij Otringewz en cen 
maal zoo wfeed in geloof en vertrouwen bédrogen’, 

begin ik overal redenen tot « twijfeling! en “wantrous 
wen te vermoeden , en ik zwerf onzeker’ rond, vals 

onder eerst bekende vrienden, maar die ikku’ door 
de ontrouw van eenigen , allen voor tinmetragn eers 

wichten begin aan te ziene Ei 

Ik behoef uú niet te zeggen, welken invloed het 

lezen van dit noodlottig boek op mijne denkbeelden 

over den P/atonifchen socraTES gehad heeft. Im- 

mers, wanneer men'aan ‘de echtheid van zoo vele ; 

weleer voor Platoniftche fchriften “erkende “werken 
moet twijfelen, verliezen al de beflúiten uit dezê 
werken , ten opzigte van de wijze op welke PLATO 

zijnen socraTES voorftelde , hunne kracht. Het was 

mij onmogelijk thans, en ín den korten tijd, mij 
na! het lezen van dit boek, tot het maken van mijn 
opftel overgebleven, de bewijzen in hetzelve voor= 
gedragen, nauwkeurig te onderzoeken’, en nog veel 
minder daaromtrent voor mij zélven tot eenige zes 

kerheid te komen. Wil ile dus mijne belofte ‘ge= 
ftand doen, zoo fchiet er voor mij niets over, dan 
mij in mijn oordeel over den Platonifchen SOCRATES 

tot de ontwijfelbaar echte gefprekken té bepalen; en 
hoezeer wij de zaak’ hierdoor niet zoo volledig” zul- 

len kunnen behandelen, vond ik toch nog zoo veel 

aanlokkelijks en belangrijks in dit onderwerp, dat 

ik niet nalaten kan u eenige van mijne opmerkin- 

gen en vermoedens ‘daaromtrent mede te deelen. 
De vraag „ welke ‘gijlieden mij voorfteldet , betrof 

8 | X 3 het 
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bet onderfcheid tusfehen den Piatonifchen.: en „Aensr 

phontifchen soCRATES. Zoodra ik ver, over dacht, 
om deze vraag te beantwoorden ,„ kwam,-er tegelijk 
eene tweede bij mij op , wie van de. beide SOCRATES-+ 

SEN het meest naar den waren gelijken-zou„en ik heb 

wiet kunnen „malaten. inhet overwegen. van de eerfte 
vraag ‚mij tevens ook metde tweede. bezig te 

_ houden. / 

„„En indedaad wanneer. wij, ns nij van dien 

eerbied en die bewondering , welke, de enkele naam 

van SOCRATES ons inboezemt, begeerig om dien 
door. alle menfchen en in alle eeuwen. geroemden 
wijsgeer nader te leeren kennen, -het oog-flaan op 

de fchriften van diegenen onder, zijne. leerlingen; 

aan, welke wij de kennis van de gevoelens-en de 
leerwijze van, dien grooten. man te danken hebben, 

daar hijzelf geen gefchrift heeft. nagelaten „waarin 

hij zich aan de nakomelingfchap heeft bekend gee 

maakt „dan moet ons. terftond het merkwaardig on» 

derfcheid in het oog vallen. tusfchen „de wijze, op 
welke ‘hij ons door die leerlingen wordt. afgefchile 

derd , en. tevens kan shet bijna niet anders, ‘of wij 

moeten verlangen «te weten» wie. van,hen het naast 

aan de waarheid zou gekomen zijn. De leerlingen; 
welke. ik „hier, bijzonder bedoel, zijn XENOPHON en 

PLATO: flaan wij de afbeeldingen; die zij ons van 

hunnen leermeester gegeven hebben, achtereenvols 

gelijk gade. 

“SocraTes was door zijne medeburgers ter dood 
gebragt, als een ‚man-die vreemde. Goden had, wil 
len-invoeren s ‘en der jeugd kwade lesfen had willen 
Sr a ge- 
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geven. „Zijn leerling XENOPHON „heeft;hem. na. zij 
nen dood bij zijne. landgenooten ‚zoeken, te, verdedie 

‚gen, in cen boek, waarin „hij de leerwijze en de 

gevoelens van zijnen meester; bekend ;maakt, „In dit 
boek, De gedenkwaardige Daden en Gezegden van 

SOCRATES „getiteld, en_onsallen , ook uitde vere 
taling van den geleerden TEN BRINK bekend, heeft 
hij hem ons voorgefteld als een deugdzaam mensch, 
en. als -een ‚wijsgeer „in den. waren. zin, van. het 
woord, „Eenvoudig, en…opregt in. zijnen „wandel, 
meester - van. zijne driften, en’ zonder „eerzucht, 

toont. SOCRATES ; duidelijk „in. alles, „wat wij. in dit 
boek „van: hem lezen „dat hij-zich voorgefteld. had 

zoo deugdzaam te zijn, als mogelijk „was, (1) ,.en 
anderen. den weg te wijzen tot het bereiken van 
hetzelfde. verheven doel; Zoo groatsch dit voors 
nemen „was ‚ zoo „bewonderenswaardig was het in 
eenen man, die leefde in eenen tijd, waarin de 
wijsbegeerte - grootendeels beftond, in het opbouwen 

van ĳĳdele en ongegronde, bovennatuurkundige (tels 

fels, of in de gevaarlijke„kunst , om door fpitsvin» 
dige redeneringen en gevolgtrekkingen het ondere 
fcheid-tusfchen ‘waarheid en logen onkennelijk te 

maken. voor, dein, de geheimen, der dialektiek. onin- 
gewijde menigte, „Het wordt ons door. xENoPHON 
als een onderfcheidend kenmerk der wijsbegeerte van 
SOCRATES Opgegeven, dat hij in alles voornamelijk 
zag op het nut, dat hij zou kunnen doen met het- 

geen hij zelf leerde, en aan anderen onderwees. 

Cr) Memor. L, 4 10, 

X4 
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Nuttig, te zijn; ziet daar volgens xeNopnHon het 
eenvoudig en edel doel der wijsbegeerte van so= 

CRATES; nuttig te zijn ‘voor‘anderen en voor zich 

zelven (2). En wat had men noodig; om dit doel 
te bereiken? Geene bovennatuurkunde geêhe-dorre 

Ónderzoekingen” over den oórfprong der dingen er 
het wezen vafi God (3),“maar de erkentehis van 
zijne väderlijke zorg voor het menschdom , het op= 

merken’ van de teeketien, “waardoor Hij zijnen wit 
aan de ftervelingen openbaart (4), de beheerfching 

onzer driften en: de ftrikte vervulling onzer pligten 

als “mensch “eh als ‘burger’ (5). “De wetten te ge= 

hoorzamen was God te diënen, en wie heeft meer 

teden; om” op een’ gelukkig leven ftaat té maker, 

daf hij die dat Wezen aan zich verbindt, van het- 

welk hij de meeste en de grootfte weldaden ver- 
achten kan-(6)? Men moet matig zijn, want de 

ongebondenheid onteert ons, en die de zinnelijkheid 

dient, kan zicht zelven niet befturen „noch anderen 
van nut zijn. Die weinig behoeft’, ‘begeert ook 

weinig, hij is het nuttigst voor zijn vaderland en 

zijne vrienden , en hij verkrijgt zelf. magt en aan- 

zien, want God, die niets'behoeft, is het magtigfte 

en gelukkigfte van alle wezens (7). Wij moeten onze 

broeders en vrienden beminnen en weldoen (8) , om 

zelve door hen bemind en wel behandeld te wordens 

(©) Memor, oe A (3) Ibid. IL, 1. zo. 

4) Ibid, L iv, 2. 15. ÏÍL, vo 8. 

YS) Ibid. Ln. 16. (6) Ibid, IV. m. 16, 17» 
(7) Ibid, L. vi. 8 sg, ‚ IL. 

Ki 
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Wij moete “onze ouders bentintien „ omdat”zij ons 
zoo veel “goed gedaan hebben Co), Wij moeten 
niet alleen goed fchijnen , maáar het ook zijn, daar 

wij, zoo- ons bedrog ontdekt” werd ons zelve en 
andere zouden benadeelen (ro). Het involgen one 
zer driften ‘daat, waar de gebiedende ftem der 

natuur dit vordert ; is’ geoôrloofd „ maar het is raade 

zaam , zich te bepalen tot minder aantrekkelijke voor= 
_ werper , Opdat: het eenvoudig. voldoen ‘aan onzé 
behoefte geen drift worde , die ons beheerscht (11); 

en opdat” alleen” het ligchaamg’ nief de“ ziel deel 
neme in gen” genot, dat alleen dor heteerfte bee 

ftemd “was.” Doch , voegt XENOPHON er bijs terwijl 

“SOCRATES zóo toegevend was omtrent anderen, was 

het hem zelven gemakkelijker, zich. van de’ fchoon*- 
ften: er bevalligften te onthouden, «dan vele anderen 

wan devlelijkften- en onbehagelijkften- (za). “Als -wij 

om onze: vrienden te redden, onwaarheid fpreken 

moeten , is’ dit” volkomen „geoorloofd (13) Den 
kinderen is het niet geoorloofd een. hunner ouders 

te-huwen, omdat door de ongelijkheid van jaren uit 

zulk eene vereeniging “geene En fterke kinderen 

zouden. voortkomen,” «9 ved 

Gij ziet ,- mijne vrienden! dat het denkbeëld van 

nuttigheid. als het doel. der deugd bij socraTrs;, 

volgens XENOPHON , zich wel eens veel te. ver uits 

ftrekte, ja zoo: ver, dat hij ronduit verklaarde , dat 

het ut het tent is, bodneen wij dit, vergeleken 

met 

Co) IL. u. 10e, (ro) IL, wr. 38. (ar) Ln. F4oj 
Cra) Memor, I, m1, to. ie 3) bid, EV..U 17e, 
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met zijne geheele leer, geenszins in dien zin mogen 

opvatten , waartoe de uitdrukking alleen en op zich 
zelve befchouwd, ons aanleiding fchiint te ;geven. 

Het nuttige en goede is eigenlijk bij den, Kenophon- 
tifchen SOCRATES één en hetzelfde, Niets is goed, 
wat niet waarlijk nuttig is; en niets is nuttig, wat 
niet waarlijk goed is, En, hoe naauw ook al weder 

met het nuttige verwant, hij fchijnt toch ook een 
beginfel van zedelijkheid aan te nemen, door de 

Godheid zelve als zoodanig ons aangewezen, en 

door de menfchen: met algemeene toeftemming daar+ 
voor erkend: ten. minfte hiervoor meen ik het 

verteov et wettige te moeten houden, waarover. hij 
in het vierde Boek met nieras ípreekt. De gereg- 

tigheid is het opvolgen der wets de wet is van God 

gegeven: Goden en menfchen beminnen den regt- 

vaardigen; die dus de wet opvolgt, wordt van God 

en menfchen bemind, en is uit dien hoofde, geluk. 
kig voor zich zelven , en in aat anderen - gelukkig 
te maken (14). oe: 

Ziet daar de dinvenidige, naar de behoeften van 

dien tijd berekende zedeleer van den Xenophonti- 

fchensocraTEs, de zedeleer van eenen wijzen „ gode 

vruchtigen, vaderlandlievenden Atheenfchen burger. 
Bij deze zedeleer voegde SOCRATES , volgens. XENQr 

PON ‘het onderwijs, in de:kennis-van de verhevene 

hoedanigheden. der Godheid, hare, alomtegenwoore 

digheid’ en alwetendheid (15), hare almagt en alge 

noegzaamheid (16), en vooral hare zorg voor den 

‚„Îter. 
(14) Memor, IV. mw. 45) Ibid, L Iv. iig | 

(16) Ibid, 1. iv, pig en L VI. 8 sg. 
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ftervêling';- duidelijk in de zigtbare teekenen, die 

brave en, godvruchtige menfchen , volgens zijn denke 
beeld, ter. befturing vanchun gedrag van eene hoo» 

gere magt ontvingen (17): Daarom. beval hij ook, 
aan die weldadige Godheid de. zorg woor ons lot 
over te laten, en alleen te bidden , dat zij ons met 

het goede zoude. bedenken „ zonder onze neigingen 
tot. een „rigtfnoer- te- weken. emd voor: de, mn, 

digheid-der Goden (18). : 

„Deze leer. predikte SOCRATES ige zijn bilan en 

du eene doelmatige leerwijze, „Over het eerfte bee 

hoeven wijvhier niet te {preken ;-want hierin komt 
KENOPHON volkomen met PLATO overeen, dat sO= 

CRATES gedrag het levendig voorbeeld was van hete 
geen ‚hij anderen leerde, … Hij onderwees, volgens 

XENOPHON op eene eenvoudige bevattelijke wijze ; 

meestal -door-vragen „, waardoor hij dan of den vere 

waanden en onbedachten van zijne dwaasheid over- 

tuigde „, en hem tot betere gedachten bragt , of den ne= 

derigen en leergierigen tot de nadere kennis der waars 

heid „en tot-een duidelijk begrip zijner pligten leidde, 
Onderfcheidde. socraTrs zich in zijne leer van de 
Pythagoristen en Heractiteërs, door alleen over de 
gedekunde te handelen, met uitfluiting van alle bos 
vennatuurlijke onderzoekingen „ hij was in zijne leere 

wijze. evenzeer onderfcheiden wan: de verwaandheid 

en. fpitsvindigheid der SopAisten,- en zette daarene 
boven zijne vermaningen eene groote waarde. bij, 

door. zijne zuivere belangeloosheid, Nederig en 

| zachts 

617). Mepsor. Jet 19 en av. 18. (18) Ibid, L, 1512 sge 
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zachtmoedig ging “hij de dwalingen en verkeerde be- 
grippen te: keer, Om des te beter op de harten 
der’ menigte te werken, verzette hij zich’ niet altijd 

regtftreeks tegen. hare verkeerde neigingen, maar 
nam. foms «zelfs den fchiijn aan van zelf niet vrij te 

zijn van algemeen geliefkoosde ongeregeldheden 3 

doch „de liefde ; waarin, -hij zich beroemde ervaren 

te zijn,” was bĳj hem fteeds de-liefde tot de ziel , 

en het verlangen om zijne vrienden door. weldaden 

en goêden ‘raad aan zich te verbinden. (19). Wan- 

neer hij met verwaande Sophisten of onwetende 

menfchen te doen had, verborg. hij dikwijls zijn 

gevoelen, en veinsde foms zelf onderrigt te willen 

vragen „ doch alleen om:dezen van hunne dwaasheid 

te overtuigen en zijnen leerlingen van nut te zijn (2o), 

en nooit aarzelde hij zijne denkbeelden te uiten, 
waar het op. het bepalen aankwam , van hetgeen hij 

zelfsvoor regt en billijk hield (ar). Zelfs verklaart 
hij, dat hij gaarne onderwijst, om zijne vrienden 
wijzersen beter te maken (22). 

„Ziet daar den Kenophontifchen socraTEs. Misfchien 
heb. ik reeds te lang bij hem {til geftaan „ en dit vrij 

wel bekende en zoo dikwijls in deftige lofredenen 
met zwellende uitdrukkingen afgemaalde. beeld hier 

wat uitvoerig gefchetst; maar het was noodig, om 

de tegenftelling gemakkelijker te maken. . Wenden 

wij ons dan thans tot hèt Platonisch af beeldfel, om 

‘ook dat eenige oogenblikken te befchouwene 
ie ‚ Pra« 

_ €19) Memor, II, 11. 28 en IV, 1, 2, 

Cao) Ibid, TIL, vur, 1 en IV, zv, 9. 

Car) Ibid, IV, va. zo Zie ook iv. 6. (22) Ibid, Iva: 14e 
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„PraTo heeft-tiiet in een opzettelijk daartoe vers 

waardigd' werk socRATES” willen verdedigen , maar 

in de velé zainenfpraken „door hem over verfchits 

lende wijsgeerige onderwerpen opgefteld , is;socrAs 

TES “fteeds: de hoofdperfoon: Wij vinden” bij ‘hem 
niet die-veenvoudige en onopgefmukte woorftelling 

van gebeurde zaken en gehoudene gefprekken „ maart 

wij vinden «erde. wijsbegeerte in het bevallig kleed 

der: dichtkunst, met al haren tooi en fieraden rijke 

lijk: uitgedoscht ; wij vinden er nevens het verlan= 

gen’ om te leeren en té onderwijzen, de ‘begeerte 

om te behagen , en terwijl bij xeNoPHon het gevoel 
voorde „waarde der deugd en der wijsbegeerte hem 

aanfpoorde ; om zijne lezêrs daarvan te:overtuigen 

zocht PLATO door de uitdrukking van het dichterlijk 

wuurs dat hembezielde, de “harten” zijner toehoor= 

ders te ontfteken en te vermeéstêren, Î 

Bij PLATO vinden wij gelijk wij zeïden , den bras 

ven, belangeloozen „ wijzen socRATES; de SOCRAS 

TES die-de. Goden vereert ; en aan hunne teekenen 

gelooft ‚zoowel „als bij XrNopron. Wil men: ons 

al-niet „toeftaan den Crito-en de dpologie tot bewijs 

zen hiervan. bij te brengen, wij hebben u flechts 

het Gastmaal sen de inleiding. zoowel als het von: 

vergelijkelijk fchoone laatfte „gedeelte “van den Phes 

don. te ‘noemen, benevens-de menigvuldige” verhes 
vene plaatfen over God in zijne „betrekking tot het 
menschdoms- Doch in de leer, dat is de zedeleer „ 
en;de! wijze; waarop. dezelve wordt woorgedragen j 

is, het onderfcheid des te grooter. Met betrekking 

tot de leer, die SOGRATES. bij. PLATO: verkondigt, 

zien 
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zien wij vooreêrst het merkwaardigfte ónderfchêid 

daarin , dat „ terwijl sOCRATES bij XENOPHON liet twiss 

ten Over de natuur en de. oofzaken der dingen voot 

geheel onnoodig houdt, hij daarover bij praro wijds 

_koopig handelt.” Bij’pLaTo wotdt socrarTes dus het 
tegenovergeftelde van hetgeen hij bij XENOPHON was 3 

en terwijl bij dezen juïst daarin’ het kenmerk gelegen 

is, waardoor hij zich van de vroegere wiisgeeren 

onderfcheidt } dat hij alleen over de zedekunde. met 

zijne leerlingen fpreckt, zoo zien wij hem bij PLATT 

weder in eenen Pythagorist en Herachtcêr hers 

vormd (23): Doch «dit is genoeg. bekend) «Maar 

ook opde zedeleer , die SOCRATES bij PLATO vOOr+ 
draagt ‚hebben deze: denkbeelden over de-fchepping 

en de nätuur der dingen eener merkbareninvloede 

Bij xenornon verkeert socraTEs in het werkelijke 

leven, in zijn vaderland, in Athene Bij PLATO 

verheft “hij zich tòt-de onzigtbare wereld der Ideën, 

tot den bowenaardfchen kring der ongefchapene wes 

zens, tot het verhevener ftandpunt ; waar eens mens 

fchen-en Goden. in aanbidding van ‘het oneindige 5 
van het wezenlijke ware en fclioone verloren, zicht 
zalig gevoelden, in een onafimeetbaar en-voor den 

fterveling. ondenkbaar geluk; en terwijk xEROPHON 

ons sSOCRATES «had voorgefteld als iemaids’ die de 

wijsbegeerte uit den hemel ‘op de aärde had terug= 

geroepen, en in devvergaderplaatfen des’ volks tent 

de-huizen der burgers: hdd ingeleid, brengt hij-hadr 

bij PLATO y weder tot de-onzigtbare woonplaatfen 
1E Rorod yotooTe:s iodshtebrio toren 

(23) Ties Par, Thearr 780 CO 
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der Goden terug. Doch.ik gevoel, dat het herdens 
kervaan de dichterlijke fchoonheden van den goddes 
lijken prATo mij zelven verheft boven” den nederige 

toon „ dien ik in-den beginne had: aangenomen. 
Voorwaar! geen wonder, mijne vrienden! want wié 

kàn erATO hooren noemen , zonder tevens te dene 

ken aan grootheid en verhevenheid, wie van hent 
{preken zonder vin de geestdrift te deelen; die it 
zijne verheven kunstgewrochten doorffraalt! Vöof 
onze tegenwoordige befchouwing komen echter dezé 
uitboezemingen minder te pas „ én hoe. moeijelijk 
het ook fchijnen moge , wij moeten, zelfs van PLATO 

fprekénde , bedaard blijven. en redeferén. — Wij 
fpraken van den” invloed ‘der “natuurleer van “den — 

Platònifchen socratTEs op zijne zedeleer. God häd; 

volgens hem, de {tof gevormd, en haar hare tegen= 

woordigé gedaante gegeven naar ee verheven voort 
beeld, een voor onze zinnen onbereikbaar origineel, 

alleen bevattelijk voor de bewóners der geestenweà 

reld, „Dit voorbeeld, dit. origineel noemt hij het 

idee, Zoo is alles, wat ‘wij hier zien, naar dât 
ddce gevormd, en van allé, 200 Zinnelijke als bovetie 

zinnelijke voorwerpen, beftaat er in eene anderè 

wereld eene wedergade, niet bepaald aan ftof, aan 

ruimte aan tijd , maar uit, en door en in zich zelvé 
beftaande. Zoo-is op deze wereld “niets « goéd 3 
niets waar, niets {choon, dan oûidât het naar dië 
goedheid, die waarheid, die fchoonheid ; in “eri 'dòor 
zich zelve beftaande, gevormd is,’ Zoo heeft b. ve 
Op.-deze ‘wereld een huis, een boom, eetie tafel 
alleen die. gedaante , naar. dat“huis ; dief boom, die 

ta= 
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tafel, in: en door zich zelvê. béftaande, geêne tafel 

van fteen „of ‘hout „Óf marmer , geene ronde „vier= 

kante, langwerpige, geene hooger, “lage ; gladde vof 

ruwe. tafel, maar eene tafel vals tafel, de ‘tafel bij 

gitnemendheid , een onbepaald; voorbeeld ‘van alie 

mogelijke en „denkbare tafels; » Wij menfchen zijn 
uit het leven , waarin. wij, die. Zdeên der aardfche 
voorwerpen konden. befchouwen „ doot ‘ongelukkige 

toevallen, té lang om ze- hier in. het breede te onts 

vouwen, op deze werkelijke wereld nedergedaald 3 

en: met deze. brooze ligchamen omhuld, Alles, wat 

wij hier lezen, is flechts herinnering van hetgeen 
wij in dat, vroeger. leven wisten , maar‘ hetwelk wij 
door den fchok der plaatsverändering- zoo goed als 
vergeten hebben. „ Hoe reiner-de- ziel zelve gebleven 
is van de fmetten „die haar door hare. betrekking:tot 

de zinnenwereld. aankleven ; hoe “vatbaarder zijis 

voor “die. herinneringen „- boe beter -zij-gefchikt! is 

om bij het zien-van-het aardfche fchoon, in liefde 

voor het oorfpronkelijke , eigenlijke fchoon- te óûts 
vlammen. Van daar die naauwe betrekking tusfchen 

het zinnelijke: fchoon- en het fchoon , waarvoor-de 
ziel vatbaar. iss van „daar dat onbegrijpelijke voors 

deel „ hetwelk er voor den, wijzen ligt in den omgang 
met fchoone, meníchen ;, van, daar-die ‘geestdrift, dië 

ons bij het-zien van een kegeont gelaat als Oopaann 
keurig vermeestert. ), € en eu 

‚Gij. „ziet , ‚mijne vrienden !: \SOCRATES ‘haat wij 
PLATO de: zaak wat hooger ops en-fchoon hij ook 

bij hem ingetogen is en‚kuischj zoo: is hetste vree: 

zen, dat de leer, die, „hij. predikt 3ejuist door de 
| one 
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onbepaalde en duistere begrippen ; die zij geeft; juist 

door dat ineenfmelten vaa het geestelijk en zinnees 

lijk fchoon , den armen jongeling, die-met vervoes 

ring aan zijne lippen hangt, minder verftaanbaar 5 

ja gevaarlijker zal zijn, dan wanneer hij bij xENos 
PHON ronduit zegt: ,, Onthoudt u van de vermaken 

„der zinnen, of zoo de natuur het verzaken van 

s hare eifchen- wraakt, voldoet dan. met mate aam 

„ hare vorderingen , en zorgt, dat het vervullen der 

„ behoefte geen flaafsch involgen van hartstogtelijke 

„ begeerten. worde.” Of zou hij verftandiger hans 

delen, als hij PHAEDRUS eenen omgang met zijne 

vrienden toeftaat, waarvan. ik ude bepalingen niet 

durf mededeelen „ wetende dat ik ‘daardoor uw: 

Westersch en Ongrieksch gevoel zou beleedigen; dax 
wanneer hij XENOPHON. aantoont, dat CRITOBULUS ; 

die het waagde den fchoonen en bevalligen zoon 

van ALCIBIADES te.kusfen, vermetelerwas „dan 

wanneer hij in het vuur fprong, of zich midden 

tusfchen opgeregte zwaarden inwierp (24). In de 

Republiek Itaat socraTES den dapperen ftrijders- tot 

belooning toe, hunne geliefden te kusfen ; om daar- 

door des te dapperder te worden (25). 

Van eene voordeeliger zijde doet zich de zedeleér! 

van SOCRATES bij PLATO voor, wanneer wij haar in 

betrekking befchouwen met het volgend beftaan der 

menfchen, met het leven na dit leven. De‘ hoop’ 
der onfterfelijkheid verheft den Platonifchen SOCRA= 

TES verre boven den. Kenophontifchen „en het is 
| | zeer 

(c4) Tim. Parme Theget. Ie_ur. 8 9g. (as) Rep. V. 
UI, 4 | 
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zeer te verwonderen „ naar mij dunkt, dat xeno2 
PHON; die SOCRATES verdedigen wilde, geene partij 

getrokken” heeft vân deszelfs laatfte oogenblikken 
en manmoedig fterven. Maar eigenlijk is dit geen 
onderfcheid, dât den SOCRATES van XENOPHON tot 
genen anderen maakt, dan die ván prATO, want al 

Zegt XENOPHON het niet uitdrukkelijk , zijn SOCRATES% 

die: zulke verhevene denkbeelden had van God en 
deszelfs eigenfchappen, kan niet anders dan geloofd 
hebben aan «de onfterfelijkheid der ziel, ten minfte 
niet minder daar van overtuigd zijn geweeer; dan — 
de Plasonifche,' | | 

‚De voorftelling van den toeftand der zielen nà 

den dood-in het tiende Boek van de Republiek, en 
in den Phaedon, rustende op de leer der zielsver= 

huizing, is meestal in mythen vervat, en in eener 
dichterlijken - profetìfchen flijl voorgedragen. In den 

Gorgias én op fommige plaatfen ‘in den Theacterus 

Spreekt: Hij duidelijker, en foms zonder mythifche 

omkleeding, van de ftraffen na den dood, de zui= 

vering “der ‘ziel van hare vlekken en gebreken, en 
de noodzakelijkheid, uit den aard der zake voorte 

vloeijende , dat aldaar boozen bij boozen en goeden: 

bij goeden zullen wonen (26). 

„Dit van den invloed der P/atonifche nâtuurleer 

op de zedeleer „welke hij socRATES laat voordragen. 

Maar onderzoeken wij die zedeleer wat nader, en op 
zieh zelve befchouwd. “Bij den sSOCRATES van XENO- 
PHON was) de deùgd het voornemen en de bemoëijing 

jk om 

(26). Gorg. 265, 169, 172, 173, 74e “Theact. 86. 
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Gm nuttig te zijn voor anderen en voor zich zelven 
bij den soerATrs van PLATO is zij eenê-overeêns 

komst “van de ‘hoedanigheden ‘der ziel met hate bez 
lemming, eene ordelijkheid in het kleine’ en vindi= 
Piduecle, zoo als zij in het groote -en algemeene 

beftaat tusfchen ‘hemel en aarde, Goden en mens 
fchen. De algemeene orde „die inchet heélal:heerscht ; 
waarnaar de Grieken dit heelal zelf benoemd heb= 

ben , (wezues) is bij PLATO ook het uiterfte doel van 

de hoogtte volmaaktheid der ziel (27) Veel mins 

der dan bij xENoPHON , (preekt socraTEs ‘hier van 
het nut als doel van de deugd, en zijne vermanins 
gen om regtvaardig en matig te zijn, vloeijen blijk» 

baar voort uit liefde tot zedelijke orde eri fchoonheid 4 
meer dan uit ‘oogenblikkelijk terugzien op “den in= 

_ vloed, welken deze deugden hebben op het maatfchaps 

pelijk en huisfelijk teven. - Intusfchen „ en” wij ‘kuns 

nen niet nalaten , het te doen opmerken dit geheele 

denkbeeld van den werwas „de orde’; en de regelmatig 
heid is-vaú de Pythagoreërs ontleend (28), ende 

Platonifche socraTtes is hier een navolger van PYTHAS 

GoRAS. Zoo ookshet denkbeeld van, de gelijkwording 
aan God (29) als het doel van den wijzen en deugd: 

zamen; ontftaan uit de leere der emanatie, reeds in 

China en Indië bekend, door PyrnaGoras M zijne 

geheimzinnige: leer overgenomen, door PraTO met 

Griekfche bevalligheid ontwikkeld , en door de nieuwe 

Platonici en Schellingianen tot het ongerijmde en 

“ (27) Ibid. 133, 136. (28) Not. Heind. ad Gorg. 136. 

(29) Theaet. 84-0e Heitid. adh. /, òpelweis ve bepa” 
2 
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belagchelijke. overdreven. — « Het denkbeeld van 
orde “wordt nader ontwikkeld in de Republiek, dat 

gefprek, waarin de hoofdfom wan. de Platonifche 

zedeleer. is. vervat.” In de Republiek, verkeerdelijk 

zoo genoemd ;-dewijl het geen onderzoek is naar 

den besten regeringsvorm, maar naar den aard en 

het wezen def geregtigheid „ in de Republiek is 

de deugd die ‘overeenkomst van alle vermogens der 

ziel, waardoor elke doet hetgeen zij behoort te 
„doen, zonder zich te bemoeijen met den werkkring 
van eehe der anderen <30). De muzijk of befcha= 
ving van den geest (want dit beteekent het in den 

den algemeenen zin; waarin de Grieken dit woord 
nemen) moet de drie deelen, waaruit de ziel be- 

ftaat; de rede, de driften geboren uit ‘het gevoel 

van eìgene waarde „(ro bvrinor) en die uit de behoefs 

ten: der natuur, tot elkander in eene. behoorlijke 
overeenftemming brengen, en dezelve ieder met be= 

trekking” tot “de anderen doelmatig doen, werkzaam 

zijn (31) De deugd is de gezondheid--der ziel. 

De wijsbegeerte is het zoeken naar het wezen-der. 

dingen, en het vrij worden van de vooroordeelen„ 

waarmede de: ijdele fchaduwbeelden, die ons hier 

omringen , de afdrukfelen van het wezen, onze ziel 
vervullen. … De wijsgeer, wiens ligchaam door de 
Gymnastiek en wiens ziel door de muzijk gevormd. 
is, verheft zich-nu boven het aardfche, hij zoekt 

hetgeen goedis; het goede in en door zich zelf, 

en de eerfte en voornaamfte wetenfchap, die hem 

ki daar- 

(39) Rep, IV. (31) Ibid, EV. 
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daartoe leidt, is de kennis der getallen, de reken 
kunst (39): de tweede, die in rang op deze volgt „ 
de meetkunde, de derde de flerrekunde. De eerfte 
echter is bij uitfluiting de wetenfchap Cèwieman);- de. 
tweede ‚ waartoe de meetkunde en de. fterrekunde: 
behooren , is de overweging. (drevelx) „ de derde graad 

het geloof (leu), de vierde de gisfing <tiraria). 
De twee eerfte. bevatten. alleen de „keznis „veteu) , 

de. twee laatfte de meening (dBu). Zoo als hef 
wezen der dingen ftaat tot deszelfs afdrukfels , zoo 

Raat de kennis (veners) tot de meening: (dozade | 

‚… Gij ziet, mijne vrienden!-hoe veel hooger. deze 

SOCRATES geftemd is dan de. Kenophontifche. Zijne. 
deugd is belangeloozer , zijne wijsbegeerte verheve- 

ner, maar misfchien minder gefchikt tot algemeen 
gebruik en-algemeene betrachting. Ten minfte als 

wij zien -hoe-hij-in zijne voorftelling van de vol- 

maakte , menfchelijke maatfchappij het individueel 

belang aan het algemeene, opoffert „ hoe hij den ge- 

neesheeren, beveelt „zich alleen met die zieken op 
te houden’; die aan wonden of jaarlijkfche epidemiën 
lijden, em dus fchielijk kunnen genezen worden, 

terwijl hij hun, verbiedt iets tot verligting van on-« 

geneesfelijke „of, langdurige kwalen bij te dragen, 

wijl het veel beter voor het algemeen is , dat zulke 
fukkelende menfchen. fterven, dan dat zij leven 3 

wanneer wij zien, binnen welke naauwe grenzen hij 

de kunften bepaalt , hoe hij, even als onze oude Tantes 
de Romans, de dichters haat, als de bedervers der 

det ha | jeugd; 
(32) Rep. VII NEA En 

Ĳ 3 
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jeugd; hoe hij met eené onmeêdoogende hand uit Ho 

MÊRUS alles uitfchrapt , wat naar de’ uitdrokking var 
mênfchelijk gévoel gelijke, hoe ondordeelkundig- hij 
de voorftelling van AGAMEMNONS toorn berispt , em 
Hoe hij zelfs verklaart,’ dat- hij hiet begrijpen kan, 
Hoe ment het zeggen durft; dat het ongelukkig is 

van hönger te. flerven (33)5 wanneer” wij zien; hoe 
hij” de” voortplanting der burgers vän zijnen ftaat 

indedaad niet zeët “Atbisch, bij die van’ crAUCO’S 
jasthonden vergelijkt, en wil dat men „om wâré 

vaderlaridsliefde in hünfie harten te verwekker, van 

de ganfclte maatfchappij één huisgezin vormt, door 

dé’ vrouwen op bepaalde tijden‘, en onder bepaalde 
| perfonen genieen te’ makenz (want de fchoonften 
moeten altijd bij de fehoontten gebragt worden „ om 
eene fchöonë hakomelingfchap te erlangen) wanncet 

wij zien hoe ‘hij de kinderen, uit deze zonderlinge 

verbindtênisfen gebören „ in een groot vondelingshais 

wil opgenomen hebbeti,- verf her aldaar ‘door hunne 

gezamenlijke moeders late zogen en vérzörger ; 

Zoodat hij. ; om té bewerken dát“âllen ’elkârider bez 
minnen, de bijzondere genegenheden in ieders bóes 
Zem ‘wil verdoofd hébben „ en de’ réirifte van allé 

gewaarwordingen in éen Algemeen onbeftemd gevoel 

doet verfimelten „ of misfchiën in dè doodelijkfte ont 
verfchilligheid en de groffte’ zintelijkheid doet ontaar: 
den, miet bedenkende, dat de naám van” vderländ 
grotendeels daarom “ons heilig is, omdat wij de: 
ze verbinden met hèt teêder gevöel; dat “óns de 

lie- 

53) Aep. IL p. 433. Ge 7 ce) 
oe 
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diefelijke namen van vader en moeder. en zuster ‘ëf 
broeder <inboezemen , wanneer wij dit alles ziens 

dan behoeven. wij niet te vragen of de droomen van 

PLATO's phantastifchen SOCRATES ‚ met al.hare dich 

terlijke ‘fieraden voorhet: maatfchappelijk leven be= 

rekend. waren, of niet. > En wanneer dat zoo is, 
zal het-dan noodig zijn, mijne vrienden! na al het 

gezegde, in het breede te betoogen, wie, met: be» 

trekking: tot de leer, welke zij prediken , de warê 

SOCRATES is de Menophontifche. of de Platorifche P 

Ik. heb het u vooraf gezegd, ik-kon die vraag niet 

affcheiden “van «die, welke gij mij deedt over het. 

onderfcheid van beides: Ik heb u naar mijn denk- 

beeld in enkele losfe trekken het onderfcheid- voor= 

gefteld „en wij hebben gezien, dat de sOCRATES van 
PLATO eenie-verhevene, bijna-boven het menfchelijke 

verhevene zedeleer voordraagt, ‘ten naauwfte vern 

knocht vaan het -Jdeaal van eenen. Pythagorifcheh 

wijzen opgeleid tot de najaging van zuivere kennis, 

en van het geestelijk aanfchouwen van aller dingen 

waar „en eeuwig wezen, door de beoefening van 
reken-; mieet-ven fterrekunde „eene: zedeleer , vers 

bonden” met ‘het. geloof aan eene zielsverhuizing , 
aan een vorig leven en aan eene flaauwe herinne. 
ring van hetgeen wij daar zagen en gevoelden, eené _ 
zedeleer; vol van verhevene gedachten en zuivere 

begrippen wan regt en onregt, nog aannemelijker 

gemaakt door eenen zielverheflenden wegflependen 

ftijl , door “kracht van uitdrukking enden  rijkften 

tooi van dichterlijke beelden en fieraden; doch te= 
wens eene zedeleer „die gegrond is, ja op bekoot- 

beits | 4 lij 
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. lijke, maar» geheel ijdele ‘herfenfchimmen , en-dië 

daarbij. op eene onvoegzame , voor het dagelijksch 

Jeven onbruikbare , ja dikwijls snee: vejen, wordt 

toegepast. Aa de wien 

Bij den sOCRATES van XENOPHON wdn omsl gên hebben 

wij niet die in de beginfelen-zoo verhevene „ niet die 

reine. zedeleer gevonden; welke „de deugd om haar 

zelve: en; uit liefde tot-orde en fchoonheid-leert 
beminnen, niet verbonden aan verhevene befpieges 
lingen van vorige en toekomende werelden niet gee 

grondvest op befchouwingen- van het wezenlijk ware 
en goede „waarvan het wezenlijk beftaan «den …P/a+ 

tonijchen SOCRATES even min bekend was als het 

ons is, niet verward eindelijk met eene verfijnde , 
„aan een-dweepend mystiek gevoel verknochte zinne- 
lijkheid, maar afgeleid. uit de kennis van. het wels 

behagen. der ons verzorgende en beminnende. Gode 
heid, en uit onze behoefte „om vrij en” gelukkig; 
en tot nut van het vaderland. te leven „ maar gefchikt 

voor den mensch op deze wereld, in den. omgang 

met zijne. medeburgers en ‚zijne huisgenooten, zon« 
der omwegen of duistere bewoordingen de grenzen 
bepalende van onze verpligtingen , „en. duidelijk on: 

derfcheidende dien trap. van. zedelijke volmaaktheid, 

welke alleen voor gewone menfchen , en dien, ‚welke 

voor een’ edeler” grootmoediger’ geest „en voor ware 

wijsgeeren. bereikbaar is. En ik herhaal het, wie 
zal hier twijfelen, wie de ware SOCRATES is Ge 

Jooven wij, dat XENOPHON gefchreven heeft, om 

SOCRATES voor te ftellen zoo als hij was, gelooven 

wi hems. hetgeen de -ganfche oudheid uiteenen 
cat Ki TE De mond 
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mond met hem betuigt, dat socrares de: onder- - 

zoekingen de Pythagoristen en Natuurwijsgeeren ver= 

zaakt heeft, en dat hij alleen leefde om goede en 

edele menfchen en burgers te vormen, gelooven 

wij dit, dan “zullen wij niet behoeven te twijfelen; 

of het. mogelijk “zij, dat eene zedeleer óp diene 

tuurkundige onderzoekingen. gegrondvest, en die 

den wijzen alleen door de ‘kennis der getallen tot 
eenen waren” wijzen” wil vormen van hem ‘haren 
oorfprong genomen hebbe; gelooven. wij dat xENO= 

PHON en in zijnen aanleg „ en in zijn geheele leven 

het levendig: afbeeldfel was van eenen Socratifchen 
wijzen, eenvoudig en nederig, en de wijsbegeerte 
beoefenende , niet om beroemd, maar om gelukkig 

te zijns gelooven wij, dat PLATO bijna in alles het 

tegenovergeftelde van. SOCRATES ‘en ” XENOPHON; 

hooggevoelend en eerzuchtig , met eene levendige; 

ligt ontvlambare verbeeldingskracht, geneigd tot dees 

perij em tot-mystieke. onbeftemde. gewaarwordingen, 

gevoed met het merg der Pythagorifche en Heraclice 

zifche wijsbegeerte ; ingewijd in de geheimen ”van 

den. Egyptifchen eerdienst , en de wijsheid der Magi, 

voornamelijk: fchreef om te behagen, “te treffen 3’-te 

betooveren , en om zich zelven ‘in zijne, in zoo’ vele 

opzigten met regt onfterfelijke- werken, eene “on= 

vergankelijke eerzuil op. te rigten 3 gelooven „wij 

dit, wat behoeven wij dan nog te twijfelen, of de 

leer, welke hij voordraagt „ fchoon in. verfcheidene 

opzigten overeenkomende met: die van den-socraTrs 
vân XENOPHON , was over het algemeen genomen uit 

SOCRATES „niet, maar uit, zijnen bovennatuurkundid 
gen , dweependen dichterlijken leerling. | 

U 5 Doêh 
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„Doch wij, hebben tot uog toe alleen :over het 
onderfcheid tusfchen de leer van soCRATES. bij PLATO% 

en die van den Kenophontifchen socRATES gefprokenz 

maar ook in. de leerwijze heerscht een aanmerkelijk 

verfchil.. Wij hebben gezien „hoe de SocRATES van 

KENOPHON leerde door vragen , nederig „ zachtmoedig 3 
zonder fpitsvindigheid , weeltijds zijn gevoelen vers 

bergende , om anderen tot het geven van het hunne 

uit te lokken en hen zoo te onderwijzen, en van 
hunne dwalingen terug te’ brengen , maar nimmer 

onwetendheid veinzende , waarhet. op het bepalen 

wan. de beginfelen. van regt en onreët aankomt. Bij 

_ PLATO vinden, wij dikwijls socRATES/:zoo weders 

in den Gorgias fpreekt hij seven opregt zijne denks 

beelden over deugd en ondeugd uit „als in de AZes 

miorabilia- (34)5 inhet geheele gefprek met carne 

LICLES (in hetzelfde boek befchreven) komt hij rond 

woor zijn gevoelen uit, ‘en verdedigt -hetzelve: ernftig 
(35): zooook in den Théaeterus (36) ; waar SOCRATES 
zelf uitvoerig over „zijne manier „omde jongelingen 

te „onderwijzen „ en over ‘het aan het licht brengen 

van de in hunneziel verborgene «denkbeelden hare 

delt.… Doch niet ovêral werfchijnt soCRATES- invdit 

ons kennelijk „gewaad, Gelukkig kantk hier volgens 

mijn plan tot u niet fpreken van den Zysis, den 

Charmides, de. Hippiasfeng den Laches: Ik’ zouvu 

dan eenen socrarTes hebben moeten -dantoonen3 

wien gij zeker niet herkennen zoudt, maar as heeft « 

om deze reden de echtheid dezer gefprekken in twij- 

; | A rans ‚wm 1 fot 

(34) Gorg. 64. (35) Ibid, 163166, Cf. 173 

36) Bike ws 12091 OSEPNENIE OIOMIATAD AAN 
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fel getrokken j-en hoezêer dit: voor mij geen tedef « 
genoeg zou Zijn, omver aan te twijfelen, zóo wils 

ten wij, gelijk wij «zeiden, om geheel onpartijdig 

te zijn, ons alleen: tot. de-ontwijfelbaar echte get 

fprekken bepalen. » Doch -ook hier vinden wij on 

vele plaatfen «eenen van den -Kenophontifchen geheel 

verfchillenden socrATES. De voornaamfte punten 5 

waarin hij van denzelven onderfcheiden is, zijn zijné 

dikwijls. fchérpe “ironie en zijne zucht tot, din/ektis 

Sche {pitsvindigheden. “Met vindt in den Xexop/ors» 

zifchen SOCRATES ook. welsironie zoo als bv. vin 

het gefprek met niepias over de: geregtigheid (37)5 

maar zij is op verre na zoo!geestig en zoo fijn miets 
en ontaardt . nooit tot. persiflage ;=zoó als in de 

Protagoras, en in het eerftexBoek- van: de: Repus 
bliek. —_Met-deze: ironie is ten “naauwfte verbonderi 

het voorgevên wan onwetendheid (38) „ dat lang’ zóó 

flerk niet is in den Kenophonrifchen soCRATEs en 
dat fomtijds aardig-genoeg“in «den Platonifchen afk 
fteekt bij fommige apodietifche gezegden , die ons 
den: nederige fchijnbaar onwetenden” socRATEs gea 
heel doen vergeten: Wanneer “wij b.v. ‘zijn voor: 
geven van onwetendheid in dêr Protagoras “verge: 
tijken met” dei beflisfenden “Ieertoon “in de Rapid 
Bliek, het ‘eerfte ‘Boek Alleen witgezonderd , (imniérs 
dat hij-in- dit werke crLaUCo” ett ApfmaN Tuus Ogédus 
rig” vraagt, beteekent zeer weinig ; “wijl ‘ deze” maat 
zeer zeldeft iets anders antwoorden „dans jé zeker} 
waarom nietP- Dat koint- mij òok“zo0 voor end.) 
Ei | dan 

(37) Memor. IV. we <38) Theadh 385 CC 
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dan kan het niet anders, of dit in het oog loopende: 

verfchil moet ons bevreemden. De-Plaronifche soe 
CRATES is dus hierin ‚zich zelven ongelijk, maar 
hij is dit nog veel. meer in zijne zucht tot dialek= _ 

tifche {pitsvindigheden: immers hij-die openlijk tegen 

de Sophisten te veld trekt, is zelf de grootfte van 
alle Sophisten, Vooreerst heeft hij eenen onverzades 
lijken lust tot redetwisten, zoodat hij in den Zheaes 

tetus be v. THEODORUS den wiskunftenaar, door de 

fijnst uitgedachte wendingen „ tégen wil en dank. 
dwingt deel te nemen aan zijn’ gefprek met pro-=. 

TAGORAS, waarom THEODORUS ‚ die reeds lang te 

voren zijne handen had uitgeftoken, met te vers 

klaren, dat hij zich. met zijne fpitsvindigheden niet 
dacht in te laten, eindelijk ziende, dat hij- gevangen. 
iss zegt, dat hij zich aan zijn noodlot overgeeft (39)e. 

In het eerfte Boek van de Republiek is zijn twist 
met POLFMARCHUS een enkel woordenfpel. Gedu= 

rig bezweert hij de SopAisten toch kort te fpreken 

en hem flechts te antwoorden op zijne vragen , on= 

der het voorwendfel „ dat. hij zoo veel tegelijk: niet 
onthouden kan, maar zelf houdt hij; en zelfs kort 

nadat hij dit verzocht heeft , lange redevoeringen (4o)e 

_ Dezelfde man , die, aan de eenvoudigfte, dingen twijs 

felt en een gefprek noodig heeft, dat „al onderftelt 
men ook; dat-de-fprekers in; al dien tijd, niet geges 
ten noch gedronken hebben , moeijelijk- in éénen- dag 

kan gehouden worden ‚ om te bepalen -wat de gerege, 

tigheid zij, waartoe hij. niet. dan. langs ‚de. zonders 
AR | ling- 

(39) Theaet, 68 (ap) Gorgy: vr aat {nod 
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lingfte, omwegen , en met eenen vreesfelijken omhaal 
van woorden ‘fchijnt te kunnen komen, doet in weie 

nig tijds het gewigtige en ‘zoo mocijelijk. te beant- 
woorden vwraagftuk „of de ziel onfterfelijk zij, niet 

dan met zeer weinig beduidende bewijzen af, en 

hij die niets weet, en als een blinde voorzigtig 

rondtast voor hij verder gaat op eenen weg, waart 

anderen gemakkelijk en zonder fchromen voortwan= 

delen, hij gaat getroost de eeuwigheid in, omdat 

hij zich verzekerd houdt, dat hij, die eens uit het 

leven in den dood overgaat „ daarom ook, en daars= 

om alleen uit den dood tot het leven moet terug» 

keeren: Dezelfde man, die zoekt te bewijzen, dat 

de kunst der redenaars overtollig is, gebruikt juist 

tot die be wijzen alle de kunftenarijen der dialektiek 3 

en ontziet zich niet dè deugd, wier waarde, als 
men ‚ze niet met redenen verdedigen kan , ieder ge- 

noeg in zijn eigen hart zou gevoelen, met ellens 

dige sophismen te verdedigen (41). En indedaad, als 

men «op. het voorbeeld van -asr alles voor onplatos 

nisch houden wil, wat den Sophisten meer waardig 

is dan socRATES; dan weet ik niet, waarom hij 

juist de’ Apologie, den Crito en andere uitlluits 
en zoo vele. brokken uit de geachtfte Platonifche 
gefprekken onaangeroerd laat, Hij heeft mij nus 
wanneer ik de zaak wel indenk, van: veel werk ont= 
heven , door het onnoodig te maken van de betwij- 
felde, gefprekken iets, te zeggen, maar hĳ heeft 

daarom niet meer toegebragt , om socrares bij 
| | PLA= 

Kar) Gorg. 56. sge 
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PLATO met zich zelven in overeenftemming te-brens 

gen, en dit was het vooral ook, wat mij, die in 

den eerften opflag gehoopt had in deze fchifting 

Een middel te vinden, om rpraTO aan zich zelven 

terug. te. geven, door de bitterfte teleurftelling in 

grooter verlegenheid’ bragt, dan wanneer: ik zelfs 

ëenen HIPPIAS En MENON voor echt Platonifche ges 

yvan had kunnen erkennen. 

Misfchien denkt gij, mijne iten dent dat ik den 

Plaronifchen SOCRATES wat geftreng beoordeels 
(want ik heb al weder onder het opgeven van het 

onderfcheid ‘tusfchen hem en den Kenophontifchens 

Biet kunnen nalaten te doen zien, hoe ik over beide 
denk) misfchien zult gij mij tegenwerpen , dat de ironie 

tóch-algemeen als iets, dat aan SOCRATES eigen was, 

gehouden wordt, en dat men bijna niet aan Socratisch 

redetwisten denken kan „zonder daârmede het denke 

beeld’ van ironie te verbinden. Ik weet dit, maat 

ik: moet u bekennen, dat ik er hoe langer hoe meer 
aan begin te twijfelen „of de Socratifche ironie wel 
&igenlijk datgene was , waarvoor PLATO dezelve wil 
gehouden hebben. Dat socrATes zijn gevoelen dik 
wijls verborg, en dat hj de Sophisten. dikwijls op 

gene geestige wijze woor den gek hield, kunnen 

wij: gemakkelijk gelooven, maar heeft dit niet, meer 
in enkele wel toegebragte zetten moeten beftaans 

dan în zulk eene geregelde en uren” lang volgehou- 
dene persifage, als Wij foms bij rLwro winden? 
Vooreerst is’ het gemakkelijker „ ondêr ‘de fchas 
duw: van de platanen der Akademie, in volkomene 

rust en flilte, zulke dialektifche vaardigheden „ zoo 

lang 
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lang doör een geheel gefprek volgehouden en zoe 

ver * vooruitgezien , in een te weven, dan dezelve te 

pas te brengen in een wezenlijk gefprek, dat aan dé 
ónverwachtfte en onvoorzienfte wendingen onderhe= 

vig moet zijn: en ten andere waren toch die Sje 

Phisten , met alle hunne verwaandheid , zelve groote 

fedekunftenaars , en althans zeker niet zoo dom en 

ook, dit in het voorbijgaan , niet zoo onbefchoft als 

zij dikwijls bij PLATO voorkomen; doch ook buiten 

dit alles, geloof ik niet ; dat het voornaamfte doel vant 

SOCRATES geweest is , de Sophisten te befpotten, zoo 

als wij dit door den fchrijver van de dpologie vinden 

voorgefteld : dat een man als socraTrs ; de ijdelheid 

van eene nuttelooze en dikwijls gevaarlijke geleerd= 

heid niet verdragen kon, is ligt te begrijpen, maar 

zoo hij zich zelven gelijk gebleven is, (en wie zou 

dit van socRATES niet verwachten!) was hét befpot- 

telijk maken van het vooroordeel en den waan «niet 

een ĳdel tijdverdrijf, of het gevolg van eene niet 

zeer lofwaârdige begeerte, om zich ten koste: van 
éen’ ander’ te vermaken, maar wel degelijk onderge= 
fchikt aan zijn hoofddoel, namelijk de zucht om nuttig 
te zijn. XENOPHON verklaart het met ronde woorden’ 

in zijne Gedenkwaardigheden (42), en waarom zóu) 
den wij het niet gelooven? Het denkbeeld , dat ik mij 
vân sSOCRATES gevormd heb, na alles wat ik van hem’ 
gehoord en gelezen heb, laat mij niet toe er aan’ 
te twijfelen. SocRaTEs, mijne vrienden! moet een 
buitengewoon , een hdi andere ftervelingen edel- 

| | | den- 
42) Memor. UL, van. ve 
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denkend mensch „geweest zijn. Het voornemen al« 
leen, om uitfluitend, voor. de deugd en voor zijne 

medeburgers te leven, om. zich de hoogstmogelijke 

zedelijke volmaaktheid als het hoofddoel van alle zijne 
bemoeijingen voor te ftellen, is, ik zeg niet in 

eenen Athener „in eenen Griek ‚ maar in elk mensch, 

in ieder’ Christen groot en bewonderenswaardig , en 
hoe socraTES zijn voornemen uitgevoerd heeft „ 
weet gij allen, die u zijne dapperheid in den ftrijd, 

zijn geduld in het ongeluk, zijne onverfchrokken= 

heid in het verdedigen der onfchuld, zijne ftand- 
vastigheid in het aanzien van den dood, voor den 

geest brengt. SocRATES moet eene. uitgebreide men=_ 

fchenliefde gehad hebben, zijn ganfche leven was 

eene opoffering voor het belang van anderen. En 

eindelijk hij moet met alle zijne uitwendige opgeruimd- 

heid en gemakkelijkheid. van omgang, van een zeer 

ernftig karakter geweest zijn. Al wat wij zoowel bij 
PLATO als bij XENOPHON van zijnen geleigeest le= 

zen, (een onderwerp, dat, na al wat er over ge= 

Schreven is, eigenlijk nog niet regt is beflist) moet 

ons overtuigen, dat hij een hoog ernftig en god« 

wruchtig karakter had. Ik voor mij geloof , dat soe 

cRATES van harte zelf aan zijnen demonion geloofde z 

dat. hij er het geweten niet onder verftond, blijkt 

uit vele plaatfen, en dat, hij het âronisch. ZOU gem 

meend hebben, is geheel ftrijdig met de wijze 3 

waarop hij er over fpreekt en waarop hij er gebruik 

Van maakt, om zijne vrienden voor de gevaren, die 

hun-over het hoofd hingen, te waarfchuwen ; doch 

dit onderwerp zou eene afzonderlijke behandeling 
vere 
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vereifchen: maar genoeg „wij zien ook hieruit, wie 

SOCRATES was, en zou zulk een man, zoo.edel= 

denkend; zoo’ menschlievend ' zoo doordrongen van 
het gevoel van menfchenwaarde, en vande’ zorg 

der Godheid: voor allé: -menfchen-in ‘het algemeens 

maar “ok “voor. hem inhet” bijzonder: “zou” zúlk 

een man, van wien wij bij XENOPHON: een met zijn … 

geheel beftaan «en beftemming. zoo wel overeenko- 

mend vaf beeldfel ‘hebben , zou zulk een -man’ hêt 

zich ten hoofddoel gefteld ‘hebben; om in gedurige 

fchermutfelingen mèt ijdele „Sophisten ‚ hun, in’ het 
sophistisch redekavelen zelfs. den voorrang te betwis- 

ten? Ik kan het niet gelooven. Het is: waâr „ sO= 

CRATES «was opgeruimd en ook” dikwijls dronischrs, 

_ zoo: als Ons” XENOPHON hem ook in zijn: Gastmaaf 

affchildert ja voor ons. gevoelis ‘hij-op- verre na 

niet ernftig- genoeg, waar. het op. de berisping van 

fchandelijke: ondeugden aankomt ;-zoo als in het ge 

fprek met: rmEoporavin de Gedenkwaardigheden; 
en op andere. plaatfen, maarshet zal niet noodig 

zijn te herinneren, dat -men”-socraTrs=hier: niet 
met. CHRISTUS, noch « zijne. deer “met -die-van'-den 

goddelijken Leeraar vergelijken kans- Hij ‘heeft rin 

zijn uiterlijk niet dien hoogen ernst, die edele vers 

ontwaardiging ; waarmede crrisTus de zonden des 

volks beftrafte , maar en de geest des volks „en de 

gebreken, die hĳ berispen wilde „ waren” tocht ook 

minder gefchikt voor zulk eene ftrenge behandeling , 

en wat de Atheners ook waren, Pharizeën vond 

men onder hen niet, behalve dat ook curistus 

zelf zich fomtijds van ironie bediend heeft, gelijk 

II, Z in 
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in „enkele gefprekken met de Pharizeén zere a 

blijkt. | 

«Maar ik begin afte asv, en bi wordt tijd 

te eindigen. Ik heb uin eenige losfe trekken mijne 

gedachten. medegedeeld; dat ik uwe aandacht miss 

fchien reeds te veel gevergd heb, zou mij niet vere 
wonderen, maar dat ik mijn onderwerp niet heb 
uitgeput , daarvoor is mij de geringe kennis, welke 

ik ‘van praro’s fchriften bezit, en de menigvuldige 
opmerkingen, welke zich aan ons bij ‘het lezen 

en beftuderen van de werken dezes waarlijk groo= 

ten mâns opdringen, overvloediglijk borg. Ik vers 

zoek dus verfchooning woor mijne langwijtigheid, en 

voor. de onvolledigheid der behandeling van dit rijke 
onderwerp, maar “vooral verzoek ik genade van de 

aanbidders van vrLATO. Heb ik verkeerd geoordeeld, 

dan hapert het aan mijn werftand, niet aan. mijn 

hart. Ik ben geheel onpartijdig geweest, en is het 

noodig „ daarvan blijken te geven, ik ben bereid, om 
_ even als socRATES voor Eros, voor dên lieveling 

wam al “wat gevoel en” fmaak heeft, eene Palinodie 

‚te zingen, zoo fchoon „als: ik eenvoudige dat doen 

kan, en ik zal hem dan als redekunftig kampveche. 

ter, als dichterlijk wijsgeer , als verhèven genie met 
hen bewonderen en aanbidden, alleen niet’ als leer 
ling en opvolger van den eenigen en deense 

lijken SOCRATES. 
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Oa: de gewigtige tijdperken, welke de ge. 

fchiedenis voor de wijsgeerige befchouwing ople- 
“vert, verdienen ongetwijfeld dezulke het meest ofize 

aandacht , waarin de eenparige loop der dingen 
“door groote en onverwachte gebeurtenisfen wordt 
“afgebroken „, ef hevige fchokken het menschdom 
“beroeren , en tot’ ongewone infpanning verhef« 
fen, tijdperken, waarin twee werelden elkander als 

% ware ontmoeten, en ontluikende befchaving met 

ru. 

(1) Mert eenige verkortingen, voorgelezen ter. vers 

vulling van eene fpreekbeurt in de Maatfchappij Felix 

Meritis, en in de Amfterdamfche Afdeeling van de Hols 
Nn Maatfchappij. 

Z3 
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ruwe, natuur, worstelt, ‚of ftoute,kracht, de volken 

uit eene trage fluimering opwekt. Zulke tijdperken 

vertoonen zich aan ons oog, wanneer wij den oor- 
log van Griekenland met de Perzen gadeflaan, waar- 
door de bewoners diër gewesten het alvermogen 

van eendragt. en vaderlandsliefde leerden kennen, 

waardoor’ zij ‘voor al het fchooné en edele werden 

ontvonkt, en den eerften grondflag tot hunne toe- 

komftige grootheid legden, wanneer wij ‘den togt 

Van ALEXANDER naar, dzië voor onzen geest roe« 

pen, die voor de Zanggodinnen van Hellas een” 
nieuwen «en uitgeftrekter” kringsvontfloot, en de 

zaden van befchaving op woeste gronden uitftrooide , 
of wânneer Wij ons de dänvallen herinneren van de 

krachtige zonen der natuur, van de Barbaren uit het 

Noorden van Europa op Rome, dat flaauwe fcha- 
duwbeeld zijner aloude grootheid. 

_Gewigtiger worden echter die tijdperken, zoo 
deze ftrijd niet alleen het ftaatkundig aanwezen: van 
een volk betreft, maar van eenen, zedelijken. en 

godsdienftigen aard is, en met de heiligfte belangen 

vah onze natuur in verband ftaat. Dit hooger ge- 
wigt valt ons ook duidelijk in het oog, wanneer 

wij de verdrijving der Kananicten uit hunne voor- 

ouderlijke woonfteden door het volk van Zsraël ‚gar 

deflaan, of ons ‚te_ midden van de worsteling der 
Joden tegen afgodisch geweld onder het moedig ge- 

flacht der, Makkabeërs verplaatfen , en het ftaat vol- 

komen voor ons bij de eerfte verkondiging van 

den éénen waren Godsdienst der menschheid , bij 

de vestiging van het Christendom onder ‚natien, 
wel 
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welke door gehechtheid aan doode letter verdwaasd , 

door weelde ontzenuwd, en bedorven. waren door 

zielloozen beeldendienst.…, © Need! 

„Het Christendom toch is. „het. groote nrg van 

de geheele gefchiedenis, der wereld „ „de, algemeene 

hervorming en. vernieuwing, der menschheid, Het- 
zelve isin zijne natuur zoo,innig verbonden met 

onze. hoogere, belangen, dat het. overal waar ‘het 
eigen leven, en derhalve een uitwendig, beftaan vers 
kreeg, dien ftrijd verwekken, en. denzelven inde 

_verhevenfte gedaante moest vertoonen. Wij zien 

dit ook volkomen bevestigd in de vijandige werking 

der Joden tegen den Verkondiger des Evangeliums 

en. Deszelfs. gezanten , terwijl de. geheime, of. open- 

bare „ftrijd, welken; de leer. van jezus in de vol 

gende tijden met den geest der Heidenfche wereld 
had door te ftaan, deze. waarheid boven. allen twije 
fel verheft. . 

Jaren en eeuwen waren getuige van deze worstes 

liegen der „Christelijke Kerk met het Heidendom, 

maar nimmer zien wij dezelve in een klein tijdsbee 
ftek, zoo: bijééngedrongen., als gedurende de reges 

… ring van den Romein/chen, Keizer JULIANUS,, om 

zijne verzaking van het Evangelisch getoof de Af 
wallige (Apostata) genoemd. Kort was deze regen 

ring, zij duurde nog geene twee volle jaren „ maar 
zoo groot en menigvuldig waren, de gebeurtenisfen, 

welke. daarin. voorvielen , dat wij aan dit kleine tijd- 

vak eene belangrijke plaats in, de gefchiedenis der 

menschheid. toekennen, en hetzelve onzer befchou- 

wing overwaardig mogen achten, … … 
BD Z4 Hef 
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‚ Het is mijn oogmerk, M.HiHelidezen Jaatflen 
openbáren frijd van het Christendom miet den geest 

der. Heidenfche wereld onder de regering yvan den 

„ Romeinfchen Keizer yurianus in eene “historifche 
wis aan u voor te ftellen. tg lan: 
“In het vertrouwen op uwe tsegevande: dxfidacht 3 

zal ik-in de eerfte plaáts dezen flrijd in hét gemelde 
tijdperk met & befchouwen , terwijl ik vervolgens wat 

meer ín de oorzâken zal pogen te dringen) } welke 

dens sehen voortbragten. BIV AAV ADE eig’ 
ee VOTI 0d f Seg BILD VALESY 

r ms pag à 8 

r dek. DK neet 

‘Ik noemde ‘de régering van Keizer JULIANUS den 

laarflen openbaren frrijd van het Christendom met 
den geest der Heidenfche- wereld, en ik meen deze 
benaming door de getuigenis der historie volkomeu 

gewettigd te zien, als welke onder de vorige Op- 

perhoofden” vän hét Romeinfche rijk onderfcheidene 
vervolgingen van de belijders des Evangeliums ver- 

meldt, tefwijl zij in lateren tijd nimmer van zülk 

Eerten tegenftand gewaagt. Maar werd deze flrijd 

in de dagen van NERO en DOMITIANUS , én voòral 

van DIOELETIANUS en deszelfs Medékeizers te vuur 

en te “zwaard gevoerd : onder de heerfchappij van 

JULIANUS vertoonde zich ‘deze’ vijandige gezindheid 

der oude wereld in een zächter licht. ‘Geen geweld 

van wapenen had in ‘zijnen tijd eenig’deel aan deze 
worsteling, het was niét veel “meer; dan de ftille 

werking en tegenwerking wan Christendom en Hei- 

dendom, flechts weinig- bevorderd. doot uitwendige 
EPNM 

858 DN ome 
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Omftandigheden , maar jüist dit ftille maakt den ftrijd 

des te belangrijker “in hét” oog wan den nadène 

kenden befchouwer. — Jurianus toch had: zich als 
wijsgeer gevormd, eer hij tot het bewind van den 

ftaat geroepen “werd; “deze wijsbegeerte wijzigde 

zijn vijandig gedrag tegen het Christeridom, eni! be- 
paalde den weg: welken hij: ter bereiking van zijn 

doel infloeg maar: “hij gaf zonder het tte willen, 

hierdoor een‘ voldingend bewijs; hoe weinig de 

‘wijsbegeerte vermag, wanneer zij het eigenlijk le- 
wensbeginfel van de menfclielijke’ maatfchappij moet 
uitmaken ‚hij bewees, datde Godsdienst van jezus, 

eenmaal gevestigd, door niets kan “worden vervan= 
gen en vergoed “en. het onwederftaanbaar vermogen 

wan de léere des Evangeliums op “het hart van den 
menséh-kwam doór zijne pogingen te helderder aan 

het licht, * Overtuigen wij ons ‘hiervan door eene 

_befchouwing van- dien merkwaardigen ftrijd. 
Rome was reeds lang tot het toppunt van: zijne 

‘grootheid geklommen; dat rijk had door de magt 

wan wapenen-de -heerfchappij over-de toen bekende 

wereld - verkregen 3 bij de fteeds. toenemende. ver- 
| -grooting” van het: gebied was erop de grensfcheis 

_sding vam Europa en Aziè-eene nieuwe ftad opge- 

‘rezen, die den luister der ftad van RoMULUS deed 
tanen, dáár ftond de zetel van den. Keizer te-mide 

_sden van Oosterfche pracht en weelde, en van dáár 

‘gingen de bevelen « vân. den beheerfcher der ‘aarde 
uit, zich verfpreidende tot in de binnenfte, deelen 

wan Azië zoowel, als in. de zandwoestijnen van 

Glfrika, en tot aan de uiterfte einden van ons 
Z lik Wes 
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werelddeel ; maar terwijl de flaat ‚door: zijne eigene 
zwaarte begint;te wankelen „terwijl de zwermen der 
Noordfehe, -Barbaren langzamerhand. -als -zoo- vele 

ftormen oprukken; die dezen waggelenden kotos 
geheel-dreigen ter neder te werpenen-alles eene 
fchrikbarende «omkeering „voorfpelt „ „dringt een — 

so’ zuivere „en nederige Godsdienst „” om „met GIB- 

BON te fpreken, 4ezich ‚op eene zachte. wijze: in de 

gi gemoederen ‘der. menfchen „groeit, in flilte_ en 
duisternis op „verkrijgt nieuwe krachten. door 

sj tegenftand, en vestigt de overwinnende banieren 
os van het kruis eindelijk-op de puinhoopen van het 

5 Kapitool” Ce) - Doch er verloopen jaren en‚ecu- 

wen onder menigerlei lotwisfel „en. het Christendom 
blijft „ ondanks de „gunst van verdraagzamer Keizers, 

in. diepe vernedering, tot dat KONSTANTINUS de 

Groote in het begin der vierde eeuw, de-leer van 
jezus door zijnen overgang tot. dezelve uit de 

daagte ropbeurt, en ze tot Godsdienst van den flaat 
verheft. Deszelfs tweede zoon KONSTANTIUS , dié 

ma „het affterven van zijnen. oudften. en jongften 

broeder het beftuur alléén in handen-krijgt, begun- 
ftigt het. Christendom-door eene. getrouwe verkleefde 
heid aan hetzelve maar-‘het voorbeeld. van, zijnen 
‘vader, en brengt het in eene regêring, van vier en 

twintig jaren’ zoo: vers ‚dat de Godheden der oude 
wereld hare plaatfen voor altoos fchijnen te. hebben 

geruimd voor den Éénen en ednmenids den God 
des Evangeliums. AL Wd: il 

„Dan, terwijl de Christelijke Kerk inh aldus c om- 

hoog 
: (2) Zie deszelfs History vol. L Ch. 153 zin, 
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“hoog verheft „en geene magt op- aarde-die- rijzing 

-fchijnt te-kunnen beletten zien wij allengskens een 

„onweder: over dezelve--zamentrekken „ en eindelijk 

sin een vuur losbarsten dat: het:heerlijk, maar nog 

«onvoltooid ‘gebouw: dreigt teder te:-werpen „en in 

-asch;en-puin-te verkeeren. Fravrus CLAUDIUS JULIA= 

“NUSZ0Q0 van JULIUS „KONSTANTIUS, den broeder 

Van KONSTANTINUS der Grooten „was door den ré- 

gerenden ‘Keizer KONSTANTIUS ‚> insde (plaats: van 

zijnen vomgebragten. broeder reaLLus „tot: Cefur- ben 
noemd , en met miskenning-van zijne bekwaamheden 

en zijn karakter.€3), in die waardigheid: naar het-af- 

gelegen ‘wingewest' van Gal/ië gezonden , om de op» 

roerige dlemannen-en Franken te tuchtigen. Boven 

alle befchrijving ‘roemrijk was deze veldtogt voor:den 

geugdigen heervoogd.. Het tooneel van den wezen- 

dijken oorlog, mogt den vieren twintig jarigen Cefar 

_ og onbekend zijn, tnaar hij-had HomERUS met ge- 

oel gelezen , éven-als ALEXANDER, die de Zlis den 
besten voorraad „van eenen „krijgsman „noemde , en 

„geheel zijn. gedrag bewees, wat veen voortreffelijke 
_ aanleg; gepaard. met ‘heerfchäppij over de driften: 
vermag. “Door: wijze verordeningen wist (hij “de 
fehraapzucht van de Romeinfche ambtenaren: te ‘be 
teugelen , terwijl. hij “door. de „onderwerping der 

Duitfche volkeren den. fmaad uitwischte „ welke den 

naam van Rome begon te bezwalken, en zoo werd 
bleek seb tinta nie bad ebr LO) bp í Jhij 

… 3) Dat men aan het keizerlijk hof yuL1anus miskende, 
en hem naar Galliëzond „omm van 'hem"om{lagen té zijn, 
blijkt duidelijk uit zosimus Hist: Ly INE, € ze 



356 OVER DEN LAATSTEN STRIJD VAN HET ” 

hij het voorwerp” vande hoogacliting en liefde der 
Jegerbenden , maar tevens van de afgunst des Kei- 

zers. Die afgunst openbaarde zich door het”terugs 
roepen der beste foldaten van jurLIANUS en-door het 

verminderen van deszelfs lijfwacht „ en de fmeulende 
vonk van misnoegen ; door deze verordeningen op- 

gewekt, brak weldra. onder het leger uit, toen het 

hof. van Konflantinopel. den- zegevierenden veldheer 

door allerlei verkeerde “bevelen trächtte te bedwin- 

genen te vernederen 3” de krijgslieden verzetten 

zich: tegen de Bevelfchriften des Keizers, en rie= 
pèn hunnen aanvoerder tot Augustus uit, hem op 

hunne fchilden in de hoofdftad van- Gallië als in 

triumf omdragende. Hoewel deze verheffing , hetzij 

waar of in fchijn, tegen den- wil van JULIANUS 

gefchiedde: de achterdocht. en de vijandfchap vant 

KONSTANTIUS lieten hem geene keus, en noodzaak- 
ten hem, als-deszelfs tegenftander Op-te treden, 

zoo hij zijn leven” wilde redden, In dit hagche= 

lijk tijdsgewricht ligtte- hij- dan «ook het masker 

dat zijnen lang gekoesterden afkeer van het Chrise 

tendom tot-dusver ‘bedekt :-had- (4) en even ge 

lĳk hij voorheen” elken : morgen” zich: in den -ge« 
bede ‘tot Hermes wendde. wien hij als. den al- 

doordringenden _wereldgeest verêerde: (5) ‚ — zoo 

fmeekte hij nu ok Jupiter, dat hij hem den weg 

wilde. aanwijzen, welken ‘hij. behoorde ‘in:te flaam, 

Door droomen en wigchelarijen in zijn befluit vere 

fterkt 

| (4) Amu. MARCEL, Ls. XXL €. adi 

(5) Ibid, Le 16, Go15er,: 
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fterkt (6) ‚voelde hij zieh eindelijk gedrongen, het 

geloof aan jezus CHRISTUS, ‘waarin ‘hij van zijne 

wroegtte jeugd was opgevoed, te verloochenen , en 
‘tot den volksgodsdienst van het oude Griekenland en 

Rome terug te keeren. „Welk eene hooge waarde hij 

hieraan fechtte, getuigt het antwoord , ‘dat hij aan de 

Afgezanten gaf, die hem vergiffenis en lijfsbehoud in 

naam “van KONSTANTIUS kwamen aanbieden, verklas 

rende, „dat hij het veiliger achtte , zijn leven aan de 

j, Goden, dan aan den Keizer te wertrouwen.”” (7) 
In zijne loffelijke pogingen bedfogen-, om den vêrs 

bitterden- Vorst mét zijne verheffing te bevredigen, 

ftelde hij zich aan het hoofd zijner legerbenden , en 
trok hij op,”om zich: als Zugwstus door de magt 

van „wapenen te „doen gelden; > Dan, de fpoedige. 

dood: van het Opperhoofd des rijks maakte het bes 

proeven der oorlogskans overbodig,-ên plaatfte ju= 

LIANUS op den troon, nog eer hij den zetel des 

bewinds had bereikt, : Weldra ftond hij als overs 
winnaar vóórsde poorten van Konftantinopel, en 
wam hij bezit van de keizerlijke waardigheid, waars 
toe zijne afkomst, zijn krijgsroem en de ftem- van 

het leger hem even luide riepen. En hier; M.H. H.t 

opent zich het tooneel van den ftrijd , welken wd 

au wat nader zullen befchouwen, de, 

bindende zag onz zich tot Heer van dek 
Ro. 

(6) Hoezeer: jurranus zich toen-reêds door fehijne 

baar voorfpellende- -droomen liet: geleiden,'kân men uit 

zijnen brief aan den Geneeskundigen oriBAzIus opmaken 

CEP. 17 ed. Spanh.) , waarin hij zulk eanen droom verlíaalt, 

(7) -Zósins Ile 9 … aen 



$53 OVER DEN LAATSTEN- STRIJD: VAN HET: > 

Romeinfchen ftaat verheven, of hij begon vaan de 
herftelling wanden eerdienst der Heidenfche Gode 

„heden met ĳĳver te werken, en alzoo een ontwerp. 
ten uitvoer te brengen, hetwelk hij federt langen 
tijd in flilte had gekoesterd. Maar’ ontvonkte dit 

ontwerp de vufige ziel des Keizers tot blakende 
geestdrift: zijn levensloop had hem te zeer bezas 

digdheid geleerd, om niet te ontdekken, dat de ver= 

vulling van zijnen wensch de grootfte omzigtigheid 

vorderde. Hij moest niet alleen erkennen „ dat de 

geheele magt van Rome drie eeuwen lang was te 
kort gefchoten, om den Heidenfchen Godsdienst te 
handhaven , terwijl» de Christelijke Kerk zich daar« 

entegen onder -bloedplakkaten en vervolgingen had 
ftaande gehouden, maar hij had ook uit wijsgeerige - 

en godsdienftige -beginfelen eenen afkeer van alle 

geweld bij de bevordering der, waarheid, — Hij 

fchreef aan de onfterfelijke Goden geene aandoenin= 

gen” toe van wraakzucht „en achtte hen, hoog vers 

heven boven de beleedigingen, -welkefterfelijke 
menfchen hun zochten aan té doen, , Van-hier , dat 

hij die Christenen alleen wilde laten ftraffens; die 

hem als Keizer de verfchuldigde--gehoofzaamheid 
weigerden; want daarvoor,” zegt hij ,',„dat. zij-de 

„ Goden niet dienen, worden: zij -door-de-boozé 

„ Demons geftraft (8): Hij was van gevoelen „’” 
zegt zijn groote vriend en lofredenaar LIBANIUS (9) 

» dat men - door gewetensdwang niets > vordert.” 
5 Want s” laat deze. zeêr wt ggn hierop vols 

9 gen; 
68) Phesik Orat, in de eerfte mined 

(9) Oratio in Ful. Imp. necem, page 290 ed. MORE, 
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gen » ‚het: is met verkêerde godsdienftige denkbeels 

den anders--gelegen, dan met ziekten. Deze 

» Worden dikwijls tegen den wil van den lijder door 

‚5 ten. heilzaam „geweld genezen, maar ‘noch het 

» vuur „noch het zwaard zal de dwaalbegrippen in 

5 zaken van Godsdienst uitrocijen., De hand moge 

» het offer brengen , het. hart misprijst de daad zels 

5 ve, “het betreurt de zwakheid des ligchaams en 

s blijft aan het voorwerp zijner. vroegere genegens 
5 heid hangens het is veinzerij-en geene verande: 

Ting van gevoelen. Godsdienftige hardnekkigheid 

» wordt „door tegenftand verbitterd, en zoodra dé 

» vervolging ophoudt, zien degene, die toegegeven 

hebben , zich als boetelingen weder aangenomen 3 
5 terwijl zij, die bezweken zijn, als Goden geëerd 

» worden.” -Doordrongen van deze waarheid, ‘bee 

fchouwde jurranus als het eenige middel, omde 
ftaatkunde, de belangen van zijnen roem en zijnen 
Godsdienst met het- ontwerp ter vernietiging “des 
Christendoms overeen ‘te brengen, zoo hij, in tes 

genftelling met zijne voorgangers, zijnen haat doot 

_ geene openbare vijandelijkheden aan den dag legde 3 

en de Kerk in flilte ondermijnde, terwijl hij van 

den anderen kant zijne geheele magt befteedde om 

de vereering der Goden te. herftellen.- LI). 

«Deze verklaarde overgang van den Keizer tot het 

„Heidendom verfpreidde eene algemeene verflagenheid 

onder de. Christenen, en vervulde-de aanklevers 

van denwoorvaderlijken Godsdienst met hooge vreugde 

over deszelfs aanftaander triumf, doch de laatften 

zagen er in micr vs = even zeer in hunne 
ee Ip | 8 bui 
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buitenfporige verwachtingen bedrogen, als de eerften — 

het overdrevene van hunne vrees mogten ondervin- 

den. Algemeene verdraagzaamheid was de geest. 

welken jurranus dadelijk ten toon fpreidde, een 
geest, waaraan de wensch, om de vurige. belang- 

_flelling in eene vervolgde leer in onverfchilligheid te 

doen overgaan, niet minder deel had, dan de zucht , 

om zijnen. roem ongefchonden te bewaren, en zijnen 

naam met dien der DOMITIANEN €: DIOCLETIANEN 

niet te vermengen. Terwijl de Heidenen een alge- 

meen verlof, of “liever bevel ontvingen, om alle 
tempelen weder. te openen, riep de-Keizer de. Bis- 
Schoppen , die wegens godgeleerde -gefchillen- door 

“den „Ariaanfchen Vorst. van hunne ambten ontzet en 
in ballingfchap gezonden waren , terug , en herftelde 

hen in hunne vorige waardigheden, opdat alzoo de 

eenheid der Christelijke Kerk door verdeeldheid mogt 
worden verzwakt, en beide partijen „in plaats van 
hare krachten tegen den gemeenfchappelijken vijand 

te. keeren, dezelve veeleer -befteden mogten; om 

elkander ‘te beflrijden en te vernielen, gelĳĳk zij 
onder: de regering van zijnen voorzaat hadden -ge= 

daan (1o). | 

Edel voorzeker was het beginfel „ om geene wa® 

penen te gebruiken, dan welke de overtuiging, aan 
úe hie al de 

(ro) Dat deze geheime bedoelingen, niet door Kerke 

vaders, of latere Christelijké fchrijvers juLiANus zijn 
aangetijgd „ maar dat zij den voornamen grond van zijne 

verordeningen uitmaakten „ blĳkt vit AMM. -MARCELL. 
(XXII: 5) een’ gefchiedfchrijver, wiens. onpartijdigheid 

en geloofwaardigheid boven alle bedenking verheven zijn, 



CHRISTENDOM MET DE HEIDENSCHE WERELD, 361 

de hand geeft, en de waarheid door eigen vermo- 

gen te laten werken, doch getuigde. het voor de 

zuiverheid van ’sKeizers wijsgeerige begrippen, de 

handhaving van hetzelve ging bij het vuur-en de 

levendigheid van zijnen. aard, zijne krachten. verre 
te, boven. Hij toch ftond geenszins als-een onvere 

fchillige of onpartijdige. tusfchen de. belijders van 

beide Godsdienften , maar hij had uit volle overtuie 

ging gevoelens omhelsd, welke hĳ met geestdrift 

bleef toegedaan, en was het dus te verwonderen, 

dat hij het Heidendom poogde te begunftigen, ten 

nadeele van de zaak des Evangeliums, was het 

vreemd „ dat zich met zijnen afkeer van het Chris 

tendom allerlei. onedele. driften. vermengden , die 

zich nu eens door bitteren fpot, dan weder door 
hatelijke onderdrukking openbaarden, in volkomene 

tegenfpraak met zijnen verklaarden wil? De ons 

dervinding althans logenftrafte het aangenomen be= 

ginfel van algemeene verdraagzaamheid in menigerlei 
opzigt, en deed zijne gehechtheid aan den eerdienst 

der voorouderlijke Godheden dikwijls in noodlottige 

teekenen uitkomen (11). | | 
Re, 3 Reeds 

f (rr) Zelfs Ammianus erkent de hartstogtelijke partije 

digheid in den Keizer (L. XXII, 10), en hieruie kunnen 

wij verklaren, dat deze over ’t geheel naar de beginfelen 
van algemeene verdraagzaamheid handelen, en dezelve 

in enkele oogenblikken van drift kon verzaken, Te 
hard is daarom ook welligt de befchuldiging van den 

Kerkvader GrEGORIUS van Naz, dat die beginfelen van 

JWLIANus niet meer, dan ijdele declamatiën waren, 

5} HI. ; Aa 
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Reeds vóór den dood wan den laatften Keizer had 
JULIANUS aaf de bewoners van Griekenland, dië 
den ouden Volksgodsdienst nog waren toegedaan $ 
de vrije oefening van denzelven vergund, en de 

brieven, welke hij op zijnen togt naar Konflaniino. 

pel aan zijn geliefd Athene, Sparta en Corinthe tot 
dat einde fclircef, bragten aller gemoederen in bewees 

| ging sen“ ontvonkten dezelve tot de fchoonfte hoop: 

Die hoop fcheen vervuld te worden „ zoodra het nieue 

we Opperhoofd den zetel des bewinds had bereikt. 

Naauwelijks had hij van den troon bezit genomen, 

_öf hij onthief de Heidenen van alle drukkende wet- 

ten, hut ‘door KONSTANTINUS en deszelfs zonen 

opgelegd, en vaardigde een bevelfchrift uit, omt 

niet fléchts alle gewijde plaatfen te openen, maar 

dezelve door het ganfche rijk te herltellen, terwijl 

hij elke ftad gebood, hare bijzondere godsdienftige 

plegtigheden en feesten te hernieuwen. Hij wees 

gelden dan voor het onderhoud “van tempels, Pries- 

ters en Opperpriesters, en fchonk aan de dienaars 

der oude Godheden de voorregten weder’, waarvan 

zij door zijne woorzaten waren beroofd. _Nu werd 

het gelaat van het riĳk op eenmaal veranderd, en 

de oude tijden fchenen herboren , toen geheel ZJe/= 
las en Latium, aan de, Onfterfelijken offerden, en 

iedere ftad, ieder. bosch, ja ieder boom eenen Be= 

fchermgod had. ‘Overal zag men. altaren opgerigts 

en fteden en velden rookten van den brand -der 

offerdieren. Honderd osfen - bloedden- dikwijls op 

éénen- dag onder’ lret mes van: den” Priester, ontel= 

bare kudden van kleinvee deden. de heiligdommen 

à “ van 
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van bloed: overvloeien, en de kostbaarfte vogels 
werden uit afgelegene gewesten. gehaald, om de 
feesten voor de bewoners van den Olympus te ver= 
fieren (12), ja deze, godsdienftigheid klom tet zulk 
eene hoogte, dat het wolk, hoezeer nog aan het 

voorvaderlijk geloof gehecht ,-dezelve befpotte door 
te zeggen, dat er gebrek aan horenvee zou kor 

men, ingevalle de Keizer uit den Pergzifchen oote 
tog behouden mogt terugkeeren (13). In de hoofd» 
tad, door haren ftichter vaan den eerdienst van 
den éénen waren God toegewijd, deed zurianus 
de wereering der Befchermgoden- van het ‘oude Bye 

zantium herlevens in zijn paleis bouwde ‘hij eenen 

tempel voor zijne voormaamfte Godheid, voor de 
Zon (Helios) , of liever, het keizerlijk werblijf 
werd met deszelfs pleinen, bogen en tuinen in 

éénen grooten tempel herfchapen, waar de -ftand= 

beelden van alle Goden en Godinnen pronkten, em 

elk boschje door een altaar geheiligd was, … „In 
» ieder werelddeel ,° zegt LIBANIUS , „zag men den 

ys triumf van den Godsdienst, én ‘het Schoone too- 
», neel van brandende altaren „bloedende offerdieren, 

wolken van wierook en ftatige treinen van Pries- 

m ters, zonder vrees en gevaar. Men hoorde de 

» ftem «des pees en de toonen der sar op den 

| » nd 

(12) Zelfs de Heidenfche gefchiedfchrijver AMMIANUs 

gewaagt op eenen toon van afkeuring en verontwaardî- 
ging van deze overdrevene zucht des Keizers voor de 

herftelling der oude offerfeesten, L. XXII, c. 12. 
(13) AMM. MARCELIn XXV. CG. 4e. 

Aas 
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„top der hoogfte bergen, en dezelfde ftier diende 

„tot een offer. voor «de Godheid, en tot eenen - 
„ maaltijd voor derzelver vrolijke dienaren.” (14) 

Bij zulk eene gehechtheid aan den woorvaderlijken 

Godsdienst kon het niet misfen, of de Keizer moest 
elke gelegenheid aangrijpen, om een werkzaam deel 

aan deszelfs herftelling te krijgen, en zijnen per- 
foon als Opperhoofd van den ftaat daarmede in 

betrekking. te. brengen; en hij vond dezelve in 

de waardigheid van Opperpriester, of. Pontifve 

Maximus. Deze titel, weleer aan de hoogfte magt 
in den Romeinfchen ftaat verbonden, was door de 

eerfte Christen Keizers met „weerzin , maar. voor. 

de ‘belangen van den «Godsdienst. aangenomen : 

JULIANUS daarentegen ftelde eene grooteeer in des 
zen naam,'en waardeerde hem welligt hooger , dan 

zijnen titel van Zugüstus, daar dezelve hem de mid- 
delen in handen gaf, om zijn geliefkoosd ontwerp 

ten. uitvoer te brengen. Immers zoolang de Gods- 

dienst niets meer was, dan een zamenftel van pleg» 

tigheden , kon de: Vorst tegelijk Opperpriester zijn „ 

zonder dat het eenigen inbreuk maakte op de vrij- 

heid des volks „doch zoodra dezelve in theoretifche 
befpiegelingen veranderde „ en in een. wijsgeerig 

ftelfel verkeerde, opende die waardigheid eene wijde 

deur. voor willekeurig gezag. En zoo was het on= 

der de regering van jurIaNus gefteld, Gelijk hij 

zelf het rijk beftuurde, zoo bepaalde hij ook het 

wezen van den Godsdienst, en verrigtte in perfoon 

(14) Orat. parent, C‚ 6o.. Page 286, Fu 

« 
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de werlitdiambisden’, aan het priesterfchap- verbons 

den. Tederen ochtend offerde hij der Zon, des 
avonds bragt hij haar op gelijke wijze zijne hulde, 
en. zelfs de nacht vond hem dikwijls bij het altaar 

van eene Godheid. - Werd hij door zijne bezigheden 
belet, in het openbaar te verfchijnen, zoo voldeed 
hij in het paleis aan zijne godsdienftige verpligtin- 
gen, maar bĳ de viering van een feest zag men 

hem zijne vorstelijke hoogheid afleggen, en als een 

ĳverig vereerder der Goden zich onder de fcharen 

van derzelver dienaren mengen. Geene verrigting , 

met den Godsdienst verbonden, fcheen hem gering 
of vernederend voor zijne hooge waardigheid; hij 

zelf leidde „het offerdier naar het altaar, en bragt 

hetzelve de doodelijke wonde toe, hij fchikte den 
houtftapel, ftak hem in brand, en wroette voor de 

oogen des volks, zelfs tot ergernis van de wijsften 
onder de Heidenen, met eene bebloede hand in de 
ingewanden van. vogelen. en ftieren, om naar voors 

teekenen der toekomst te vorfchen (15). 

Echter: dwong hij niemand, aan deze offeranden 

deel te nemen, ja hj befchouwde het zelfs als eene 

ontheiliging van de, Goden, wanneer de Christenen — 
met een. bevlekt gemoed en door de plegtigheid van 

den doop aan de vereering der Demonen toegewijd’, 

genoodzaakt werden, tegen hunnen wil te offeren, 
„ Eerst moet men de Goden verzoenen,” zeide 
hij, ;,zoo men tot onze gewijde handelingen too- 
» gang wil hebben... Wachten wij ons te denken , 

k „dat 

(15) LiBAN. Or. panegyr. pag. 245. 6. 
GAS 
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» dat zij aan dezelve Kunnen deel verkrijgen; die 
„ huntie hartéh dòor vurige gebeden er ‘huhne lige 

5 Chathett doot behoorlijke rêinfgingen niet hebber 
» gelouterd.” ==, IK wil niet, dat men de Gali 
» leêrs tegen hunten wil naar de altaren {lepè. Zij 

» zijn veeleer te beklagen, dan te haten. De ward 

n Godsveteering is voorzeker het kooefte goed, én 

» het grootfte kwaad de verachting der Goden, en 
» dit kwaad berokkenen zich degenen, die zich van 
… G6 onfterfelijke Goden tot de dooden, en derzêl. 

» ver overblijffelen begeven.” (16) ed 

_ Doch, jutiaNts wilde den dienst der óude Gode 
heden niet alleen mäar het uitwendige handhávett 

en hefftellen, fnaar hĳj trachtte denzelven óok të 

Zuiveren, en alle inrigtingen daartoe betrekkelijk ; 

te verbeteren, en als met een” nieuwen geest té 

bezielen. Hij fchreef de uitbreiding van het Christ 

tendom voornamelijk toe aan de algemeen heerfchende 
koelheid en onverfchilligheid voor den ‘ouden Volkse 

godsdienst , aan de buitenfporige pracht en weelde, 
die daaruit ontftaan waren, alsmede àán het önbeta= 

melijk gedrag der Priestéren, en de verachting voot 
derzelver fand, welke daarmede gepaard ging. Hi 
vormde derhalve het ontwerp, òm als °*t ware eehé 

nieuwe polytheïstifche kerk te ftichten, wélke dé 

betrekking van den mênsch tot eene bovenzinnelijke 

wereld haar zijne begrippen in eigenaardige plegtig- 

heden uitdrukkende, tevens die zedélijke Kracht zoù 
ontwikkelen , waardoof de befchüldigingen der Chris 

tes 
(16) Epist, 52. pag. 436 Et 438. | 
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tenen tegen het Heidendom wederlegd, en dezelfde 

deugden onder zijne medebelijders ‘werden „aange 

kweekt, welke hij ondanks zich ‚zelven , n-de: na» 

volgers van den gekruisten Galileër. moest wereerem, 
Als het hoofd wan den: Godsdienst ‘benoemde-hij 

dn de onderfcheidene provincien Priesters en Wijs- 

geeren: tot zijne. plaatsbekleeders. en medehelpers 

in de bevordering van. zijn groot. ontwerp „ «en zijne 

brieven aan deze belangrijke perfonen, gerigt , bevate 

ten de merkwaardige oorkonden van zijne” denkbeel- 
den aangaande dit punt.(17).  » Dat-de- Hellenifche 
5, Godsdienst niet naar wensch vorderingen maakt,” 
zegt hij in zijnen brief. aan den Opperpriester van 

Galatiës, „is de fchuld van hen, die derizelven 

sy belijdens. want de groote verandering , welke in 
» zoo korten tijd is. bewerkt, moet enkel aan. het 

ep wonderbaar vermogen der. Goden. toegefchreven 

» worden. Doch waarom behoeven. wij hierin te 
» berusten.; even als of er niets meer te doen viel? 

5 Waarom vestigen wij onze. oogen niet op. die 

» dingen', waardoor de Godverzaking zieh uitbreidt, 

 Op-de: gastvrijheid „ de zorgvuldigheid voor de doo= 
den, en de onberispelijkheid in handel sen wan- 
3, del?” Hij {poort derhalve de. Hellenen aan, de 
„deugden in waarheid te „beoefenen, door welker 

aangenomen?’ fchijn de Christenen anderen misleiden, 
hij verzekert, de Priesters: in. Galatië tot een betg- 

„melijk gedrag te. noodzaken d of hen van hunnen post 

| | te 

din Men zie Epp. 49. 52.53, en vooral het ksd 

ment van zulk eenenvbrief, pag, 288305, 
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te zullen ontzettens ‘hij verbiedt hen, in fchouw- 

burgen te verfchijnen, in herbergen te drinken „en 

fchandelijke kunften en handwerken te aefenen3 hij 

Vermaant hen, zich eenvoudig en deftig te kleeden , 

geenen dag zonder offeranden en gebeden te laten 

voorbijgaan, ingetogen in hunne gefprekken en ma- 

tg in het gebruik van fpijs en drank te zijns hij 

wenscht; dat hunne boekerijen geene tooneelfpelen 

en fchimpdichten , maar enkel gefchiedkundige en 

wijsgeerige fchriften bevatten; hij verklaart zijnen 

afkeer van de goddelooze gevoelens van EPICURUS 

en de Sceptici „ en prijst het onderzoeken der ftelfels 

Van PYTHAGORAS, PLATO Cf ZENO ijverig aan, en 

belooft hun de middelen te verfchaffen tot het on- 

derfteunen van vreemdelingen en bedelaars. „Want 

ss het is- toch fchandelijk „°° laat hij in- gemelden 

‘brief: op zijne vermaningen volgens ;„dat de god« 
> vergetene Galileërs niet alleen hunne eigene ar= 

» men, maar ook de onze onderhouden. Laat ons 

s'geene verraders, geene ontrouwen worden aan de 

» Goden!” | 

«Naar de begrippen, welke ‘yuLiaNus zich van de 

wederzijdfche betrekking wan Godsdienst en ftaat 

had gevormd, en bij zijn ontwerp, om dat ver- 

band weder te herftellen „ zoo als het oudtijds be- 

ftaan had, meende hij de Christenen van vele voor« 

deelen te mogen en te moeten berooven; welke 

den oorfpronkelijken Volksgodsdienst alleen eigen 

waren. Daar hij de Christelijke Kerk niet langer 

als de heerfchende erkende, zoo ontnam hij haar 

alle die goederen, inkomften en voorregten, welke 

zi 
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zij van de vorige Keizers had verkregen; derzelver 
leden van alle, posten’ uitfluitende , die voordeel of 
aanzien verfchaften, en hun de bevoegdheid ont= 

zeggende, om onder zekere bepalingen” zelf regt te 
{preken , over hunne bezittingen bij uiterften wille 

te befchikken, en erfmakingen aante nemen (18)e 

» Bij de Goden!” zegtshij,  ikvwil-niet , dat men 
5 de Galileêrs ombrenge , often onregte fla, of 

‚hun eenig leed aandoe, «Maar hetis echter ten 

sy volle mijne meening,-dat men «de godvruchtige 

» lieden boven hen ftelle, Want het fcheelde wei 
» nig, of de’ dwaasheid der Galilcërs zou alles be- 
» dorven hebben ; daar wij toch: door de gunst der 
s, Goden allen behouden zijn. Wij moeten dus niet 

op Alleen de Goden, maar ook de godvruchtige men. 

 fchen en fteden. vereeren.” (19) Men zou den 

Keizer voorzeker onregt doen’, zoo men den invloed 

van zijne ftraks gemelde begrippen over het verband 
tusfchen Godsdienst en ftaat op deze maatregelen 

niet wilde erkennen, doch men zou tevens alle on» 

Pale 

18) Welligt vond JULIANUs eenigen grond tot deze 

Jaatfte verordening in de aanmatigingen der Geestelijken 

onder KONSTANTINUS en deszelfs zoon , daar latere Christen- 

fchrijvers zelve hierover klaagden, en niet zoo zeer af- 

keurden, dat VALENTINIANUs Il, dít regt van de Geeste. 

lijkheid had beperkt, als wel betreurden, dat de Gees. 

telijkheid deze beperking had verdiend. Hieronvum. ed. 5 

de vita et mortbus Clericorum ad NEPor. zum. Epist. 52. 

Pas. 437 | 
(19) Epist, 7. pag. 3764 

Aa 5 
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partijdigheid uit, het. oog verliezen, zoo men wek 
gerde toe, te {temmen , dat--dit gedrag «weinig 
ftrookte met zijne algemeen verklaarde verdraagzaam 

heid , en-dat andere, onedele „beginfelen. -krachtig 
daartoe medewerkten. … Wie-hier- nog, twijfelt, be? 
denke flechts „dat -jurranus  voor-des Christenen; 
die: hij, als dwalenden voorgaf-te beklagen, diepe 
Werachting- betoonde „° dat hij. hen „met krankzinni+ 

gen vergeleek , die. fomtijds. wel- eens door heilzaam 
geweld. genegen „worden, dat «hij: hen. eene’ fekte 

van, geestdrijvers: noemde ; geliaat bij Goden en mene 
fchien ; en zijne vernederende. verordeningen door 

bitteren fpot nog, gevoeliger maakte „daar hij-deger 

nen „die zich: over, hunne verdrukking ‘beklaagden, 

afwees. met te zeggen, dat het-voorfchrift des 

» Evangeliums hun het dragen. van het zwaard. vere 

bood „ dat ‚het hun-ten «pligt, maakte; zich aaf 
5 alle belcedigingen geduldig te onderwerpen, en 

5 dat hij hun naar den inhoud van hunne wonder+ 

» lijke wet, den weg ten hemel -gemakkelijker, wilde 

maken. ” (20) | 

Deze zucht van TULIANUS , om Godsdienst en 

Taat op het naauwst met ‘elkander te velcellgpa, 

had allerlei bevelèn ten gevolge , waardoor de Chris- 

tenen vaak in de grootfte verlegenheid werden ge 
bragt. Hij liet zich in ftandbeelden, en op munten 

naast. de gedaante van. eene Godheid voorftellen, 
welligt evenzeer om. de belijders van den éénen waren 
God te kwellen, als om zijne dankbaarheid aan zijne 

gr k 

Cao) Bpisce 43. pags anderen var ow laaihk vou) 
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Goden uit te drukken, &n door het dagelijksch ges 
zigt het volk'te gewennen, Godsdienst en ftaat al 

Onaffcheidbaär verbonden te befchouwen.” Maakten 
de Christenen nu zwarigheïd, aan het beeld des Keis 

Zets, uit hoofde” vän “het ergerlijk: bijvoegfel„ het 
Bewore teeken van eerbied (arposnomsrs) te bewijzen 5 

Zoo. kónden zij met eenigen fehijn van regt; maat 

indedaad ‘zeer onregtvaardig van ‘ongehoorzaamheid 
jegens’ de Wetten van den’ ftaat befchüldigd, en daáte 
voor geftraft worden, Zoo als meermâlen gebeurde: 
Inzonderheid vestigde hij in dezen zijne aandacht 

óp het leger, In de overtuiging , dat het geluk! in 
den oorlog eeniglijk van de gein” kwam, en dat 

zij alleen moed-en kracht in den’ ftrijd verleenden 

terwijl de Christelijke Godsdienst den mensch vers 
zwakte en ‘ontzenuwdeé ; zocht hij de foldaten door 

allerlei middelen tot de vereering der oude Godhes 

den terug te brengen. ‘Hiertoe moest ook de ver: 

andering flrekken, welke hij in den ftandaard van 

het ‘Kruis maakte , dat’/KONsSTANTINUS als een heie 

Úgdom had ingevoerd. Deze ftandaard bekend on- 

der den naam van Zabarwm, droeg het naamcijfer 

wan jezus ctirisTus. Terwijl nù jurianus de 
overige veldteekenen met het beeld eener Heiden: 
Sche Godheid verfierde , plaatfte hij ‘op het Lab 

rum het oude opfchrift : de Senaat en het vor van 

Rome (S. P. QR) | 
‚Was onder KONSTANTIUS de naam van Christen 

de. volftrekte voorwaarde, om de gunst van. het 

keizerlijk Hof te winnen, fpeelden de Bisfchoppen 

‚toen aanzienlijke rollen in het geheele rijks onder 
de 
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de. regering van ‘juLrAnus hadden, de Grichfche 
Wijsgeeren derzelver «plaats “ingenomen. Hij, die. 

de Zanggodinnen onder. zijne Befchermgoden: rang= 

fchikte, befchouwde „geleerdheid en „godsvrucht, als 

woorden van gelijke, beteekenis, en riep allen , die 

__maareenigen roem inhet vak van letteren en wijs- 
begeerte verkregen hadden „naar ‚de: hoofdftad , „al. 
waar zij het gunftigst onthaal genoten, en gelegen» 
heid vonden, omzich rijkdommen. te, verwerven; 
welker grootte met hunne ftrenge: begrippen vaak in 
eene zonderlinge tegenfpraak, ftond (ar). Pe 

‘Het natuurlijk, gevolg hiervan. was, dat de oude 

Volksgodsdienst hoe lang zoo + meer veld won „ 

en dat de voornaamfte bedieningen in handen 

van. Heidenen „geraakten, op. wier. getrouwheid de 
Keizer kon rekenen „ en. door wier medehulp hij 

zijn, groot ontwerp, de vereeniging „namelijk van 

Godsdienst en ftaat, het best hoopte ten uitvoer. te 

brengen. . pi 

Waarfchijnlijk was het ook- meden aan den boi 
| | „vers 

(er) Het was inzonderheid den wijsgeer. MAXIMUS, die 

de gunst van zijnen \keizerlijken, discipel in „de hoogfte 
mate ondervond, Naauwelijks had JULIANUS den troon, 

beklommen, of hij noodigde hem naar Konflantinopel, 

en toen hij in eene raadsvergadering berigt van deszelfs 

komst ontving, faakte hij zijne redevoering, ging zij- 

nen leermeester in perfoon te gemoet, en leidde hef 

aan zijne hand binnen, erkennende openlijk zijne groote 

verpligtingen aan het dierlijk dat hij van hem had 

genoten. AMM. MARCELL. L. XXII, Z ha) Epist. 5e 

abces zi oan 
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vermogenden invloed der Wijsgeeren toe te fchirijs 

ven, dat jurianus: den: Christenen de voprigting van 

_feholen voor de ‘Grickfche Letterkunde verbood „ en 
‚hen van alle. geleerd onderwijs wilde uitgefloten 

zien. Hij hield zich verzekerd, dat de groote man- 

nen der: Oudheid hunne onfterfelijke werken alleen 

met behulp der Goden, waaraan alle kunst. was 

toegewijd, hadden voortgebragt„ en dat alzoo’ het 
geloof aan deze Goden daarmede noodwendig ver= 

bonden: was. In fet bevelfchrift „door hem tot dat 

einde gegeven, zegt hij onder andere: „De Gos 
s den zijn de Leidslieden en Veroorzakers van alle 

» befchaving bij HOMERUS, HESIODUS , DEMOSTHE= 

5 NES HERODOTUS; “THUCYDIDES ; ISOCRATES €n 
» LYSIAS „deze noemen zich gunftelingen van Mer 

2 MES, gene van de Zanggodinnen. Daarom is het 

“pook onredelijk , dat zij, die, deze werken verklas 

weren, de Goden verachten „ door derzelver fchrijs 
„j vers vereerd.” — „Vinden zij wijsheid: in de 
„ lesfen , welke die mannen geven, en welke zij 

sy verklaren , dan behooren zij in de eerfte plaats 

‚ derzelver. vrome godsdienftigheid. na te volgens 

zijn zij echter van oordeel, dat dezen aangaande 
5 die heilige wezens hebben gedwaald , dat zij zich 

‚ dan naar de kerken, der Galileërs begeven en 

3 MATTHEUS en LUKAS verklaren!’ (ao) Het kwam 

hem derhalve onbillijk voor, dat het Christendom, 

hetwelk de Goden verachtte , en echter door eigen 

vermogen niet fcheen te kunnen beftaan, zich der 

| zel- 

(22) Epist. 42, P3g: 423 
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zelver gaven ten nuttê maakte, om dat gebrek aan 

te vullen, Ook deze redenering: mogt iets meer 

zijn, dan een ijdel woorgeven, om zijne vijandige 

gezindheid te verbergen, de nadeelige invloed van 

dezen maatregel op het beftaan, van den nieuwen 

aanhang kon aan zijne’ fchranderheid niet ontgaan; 

en ‘hij kon het zich onmogelijk werbergen, hoe: de 
uitfluiting der Christenen van alle geletterde oefe« 

ningen ‘hem het middel in handen gaf, om hen 
tot onkunde te veroordeelen , allengskens te bedere 
ven en eindelijk geheel uit te roeien, ja de. on- 

menfchelijke hardheid van dit bevelfchrift viel zijnen 

tijdgenooten reeds zoo: duidelijk in het oog, dat de 

onpartijdige AmMIANUS hetzelve in een eeuwig ftil= 

zwijgen wenschte begraven te zien (23). 

Bij zulk eenen ftaat van zaken kon ‘het ook niet 

uitblijven , of de Christenen moesten de Heidenfche 

tempelen, die onder de vorige Keizers aan hen af= 

geftaan waren, teruggeven, hunne eigene kerken, 

die, óp eene geheiligde plaats’ gebouwd «waren, 

flechten, en nia de zuivering van den grond, de 
verwoeste heiligdommen herftellen „een maatregel, 

die ftrijdig met het verklaard beginfel van algemeene 

werdraagzaamheid, aan «de grooter en kleiner Gezag, 

woerders in de provincien , welke den voorvaderlijken 

Godsdienst waren toegedaan, gelegenheid gaf tot de 

wreedfte kwellaadjen van de belijders des Evange- 

Ce3) Lud antem erat inclemens, obruendum perctnê 

‘silentio, quod arcebat docere magistros Rhetoricos et Gram 

maticos , ritus Christiani cultores ‚Läâb. XX, zo. « 
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liums , en welks uitvoering, naar luid der onders 

vinding, allerlei jammer en droef heid over de Kerk 

MPN, (24). 

“Als het Opperhoofd ‘van Godsdienst en .ftaat re- 

Badde JULIANus zich verpligt, voor de herftelling 

en handhaving van elken Volksgodsdienst te zore 

gen, en daar hij de leer van Mozes ook als zoo- 

danig befchouwde (25), zoo begon hij zijne aandacht 

op derzelver belijders te vestigen, in de hoop, dat 
de begunftiging van dit volk, hetwelk den Christee 

en zoo vijandig was, alsmede de herbouwing van 

deszelfs verwoesten tempel zijn geliefkoosd ontwerp 

grootelijks zou- bevorderen. In eenen open brief (26) 
aan de Joden gerigt, die in het Romeinfche rijk 

verfpreid. waren , beklaagt hij hen over hunne gele- 

dene onheilen , veroordeelt hunne’ onderdrukkers , 

prijst hunne ftandvastigheid, belooft hun zijne be- 
fcherming, en betuigt zijnen vromen wensch, om 

na zijne terugkomst van den Perzifchen veldtogt, N 

den grooten, God (mryas fees) in hunne heilige ftad 

Jeruzalem tine hulde toe te brengen. Het bleef 

vok miet bij deze betuïiging van zijne gunst, maar 

hij nam het befluit, om op de hoogte van Moria 

eenen tempel te bouwen, welks luister den glans 
van de Kerk der opftanding, op den nabij gelegen 

heuvel van Golgotha gefticht, zou verdooven. De 
uitvoering van dit ontwerp werd aan eenen Staats- 

dienaar opgedragen; „die in den ‘geest van zijnen 

| dook 4 aac Mees- 

(24) Epîst. rr. pag. 380, aha 

Cas) „Aagime orate Pag. eds. (26) Epist. 25. 
® 
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Meester. volkomen ingedrongen was, en weldra zag 
men. het nageflacht van ABRAHAM in eene voor 
beeldelooze geestdrift ontbranden voor de vervul- 

ling der lang gekoesterde hoop. Dan, terwijl men 

het werk krachtdadig wilde voortzetten, werd men 
daarin belet door vlammen vuurs, die uit den grond 

opkomende „ zulk eene verwoesting aanrigtten , dat 

men zich genoodzaakt vond, van het ontwerp af 

te zien. Hoe men deze gebeurtenis ook befchouwes 

ieder onpartijdige zal moeten erkennen, dat het al- 

toos opmerkelijk blijft, hoe eene onderneming , welke 

de waarheid der voorzeggingen van jezus dreigde 

aan het wankelen te brengen, in eenen voor het 

geheele Christendom zoo belangrijken tijd, op zulk 

eene merkwaardige Woge geftuit werd (27) 

Doch 
8 

(27) Het is bekend, hoe deze gebeurtenis, welke 

door, den onpartijdigen Ammianus verhaald wordt, in de 

nieuwere tijden aanleiding gegeven heeft tot een’ letter- 

kundig-godgeleerden ftrijd, Terwijl men namelijk de 

waarheid van het voorval erkende, verfchilde men om- 

trent de vraag, of het aan een wonderwerk, of aan ua- 

tuurlijke oorzaken moest worden toegefchreven. De 

oude kerkelijke fchrijvers beweren het eerfte, fchoon 
zij ook niet in allen deele overeenftemmen, en onder 

de nieuweren heeft dit gevoelen inzonderheid verdedi- 

gers gevonden in MOSHEIM Een vooral in WARBURTON 

(Fulian, or a discourse concerning the earthquake and 

fiery eruption, which defeated that Emperor's attempt , to 

rebuild the temple of Ferufalem) doch de laatfte heeft 

een hevigen tegenftander ontmoet in zekeren onbeken- 

den Landgenoot (Review af the fiery eruption ete.) waarbij 
ids men 
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« Doch het was JuL1ANÚs miet -genoëg , “zijneti af- 
keer van"het Christendom door: daden vaan den dag 
te leggen, en alzoo tot de vervulling. van zijnen 

vurigen wensch mede te werkên: hij achtte zich 

als Wijsgeer verpligt, »van dít zijn gedrag” ook in 
gefchrifte reden te geven, en zijne gehechtheid aan 

den voorouderlijken Godsdienst te verdedigen. Tort 

dat einde fchreef-hij , te midden-van de toebereide - 

felen voor “den Perzifchen veldtogt, een werk, 
“waarvan. ons door’ zijnen wêderlegger, den vurigen 

Kerkvader cyrivLus van Alexandrië, vele uittrek= 

fels zijn bewaard, die , naar het oordeel zelfs van 
eenen GIBBON (28), „een zeer zonderling mengfel 

» vertoonen van vernuft en geleerdheid, van val- 

sy fche wijsbegeerte en geestdrijverij ‚en, mag ik 

er bijvoegen, van opzettelijke misvormingen der 

Christelijke leerftukken , van geneigdheid, om mis- 
brui- 

men kan voegen, dat LARDNER CHewish and Heathen Tes. 

timonies ete. IV. pag. 4869. -4t0,) aan de waarheid van 

de witvoering der onderneming en van derzelver wondere 

dadige. verijdeling op gewigtige GERE twijfelt , dat 

BASNAGE. (Histoire des PFuifs. L. VL. 14. Se 17) 

belangrijke bedenkingen daartegen Ne en dat j. De 

wmicuaëris (in eene Verhandeling hierover, vertaald in de 
Nieuwe Nederl, Bibliotheek IV. D. IL, Stuk, bl. 431) de 
gegrondheid. van de natuurlijke redenen zoekt te beves. 

tigen ‚die voor het gemeld verfchijnfel kunnen worden 
aangevoerd. Men ziet alzoo ,.dat aan beide zijden groote 

nannen: flaan, wier. geloof aan de goddelijke. medewer- 

king ter vestiging en handhaving des Christendoms in de 

eerfte tijden boven ‘bedenking verheven is, _ 

(28) t‚a, p. II. pag. 369. 
ui, B 
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bruiken -als- het wezen ‘der zaak te befchouwen , 

alsmede wan boosaardige fpotternij met het Evan- 

gelium zelve, ‘De fierlijkheid van ftijl, en het bij 
tend vernuft, welke-de fchrijver in dit werk ten 
toon fpreidt, droegen, in verband met deszelfs hoo- 

gen rang, niet weinig. bij, om hetzelve ingang te 

verfchaffen, en terwijl de Christenen groote {toffe 
tot ergernis en vreeze daarin vonden, gaf het den 

Heidenen. nieuwe wapenen in handen „ om den 

Godsdienst der Galileërs te beflrijden (29). 
k En 

„…C29) - De fchriften van zurianus zijn talrijk, en hebe 
ben om hunne letterkundige verdienften grooten lof bij 

uitftekende kenners weggedragen. Men zie flechts 

FABRICIE Bibl. Gr. ed, garLeEs VII. cap. XLI. 719 sqq. en 

D. WYTTENBACHII Epist, crît. super nonn. locc. JULIAN: 

ad D. RUHNKENIUM. Gott. 1769. pag. 3. Ook is het werk, 

in den Tekst vermeld, niet het eenige, waarin hij den 

Christelijken Godsdienst beftrijdt; van deze vijandige 

gezindheid getuigen ve'e plaatfen in zijne brieven en re- 

devoeringen, welke bij LARDNER t. à. p. IV, 94—109 vere 
taald gevonden worden, In de vorige eeuw heeft de 
Markies p'aRcENs de overgeblevene vuittrekfels van dat 

werk tot een’ geheel zoeken te brengen en dezelve uit- 
gegeven onder den titel: Defence du paganisme par T Em. 

pereur Julien, en Grec et en Frangais, avec des dissertan 

Eions et des notes pour servir d'eclaircissement au texte et 

Pour en refuter les erreurs. Berlin 1764. Hoe men over 

dit boekje ook moge denken, hetwelk daarna eene waar- 
dige plaars gevonden heeft in het zoogenoemde Evan- 
stile du jour, de fchrijver heeft zieh door hetzelvê 
de verdienfte verworven, dat dit belangrijk onderwerp 

in de nieuwere tijden meer-ter fprake gekomen, en 

grondiger is behandeld, bk heg 
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‚En ziet-daar, M. H. H‚ ! de voornäamfte middelen 
maar ik meen „ aangewezen; waarvan juLIANUS zich 

bediende, omhet Christendom te ondermijnen enden — 
Heidenfchen „Godsdienst op deszelfs puinhoopen te 
herftellen.. Ik zeg, de voornaamfte , want hioe--zou 
ik bij alle bijzonderheden hebben kunnen -ftilftaans 

welke. het rustelooze leven „vanden Keizer in -dit 

opzigt aan de hand geeft,-en wie uwer acht sook 
het bijgebragte niet voldoende, om te toonen 

dat de Christelijke Kerk te dien tijd. eenen. „zwaren 

ftrijd met de Heidenfche wereld had door te‚ftaan ? 
Het is zoo, gelijk ik reeds-in den beginne, zeide 

die ftrijd werd niet te vuursen te zwaard. gevoerd, 
maar het «was daarom. niet- minder een ftrijd, ja de 

onpartijdige gefchiedfchrijver AMMIANUS veroordeelt , 

zoo als wij gezien. hebben; meermalen. de, vijandige 

gezindheid. van. zijnen doorluchtigen Meester tegen 

den nieuwen aanhang , terwijl. een andere hem „eenen 

al te geftrengen. vervolger der Christenen noemt 

» hoewel -hijzijne handen. niet-met derzelver bloed 
s bevlekte.””. (30) Niemand zal, het den. Christen- 

fchrijveren derhalve ten „kwade duiden en hen van 

partijdigheid befchuldigen , wanneer zij zich: over 

dezen vorst. beklagen „hem verwijtende „ dat «hij 

meer door list, dan-door geweld den Christelijken 
Godsdienst heeft aangerand „en meer „door «het 

verleenen van eerbewijzen, dan door dwangmidde= 

ten de gemoederen daarvan afkeerig te maken en den 

| | kt eere 

(30) -Mimius religionis Christianae insectator , perinde 

bamen,, ut cruore abstinuerit. „ EurRor, Le X. C. zó. 

Bb a 
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gerdienst der Goden: heeft Zoeken. te herftellen (31), 
voorals” wanneer … wij’ bedenken „dat “zijn: vijandig 

gedrag ‘gedurende. zijne korte regering ons eenigen 
grond oplevert, om erger tooneelen voor het toc- 

komende te duchten, Of zou hij, die in weerwil 

van zijne werklaarde verdraagzaamheid, zich tot zulk 

eene partijdige handelwijze lier weeflepen, als wij 

hebben gezien, die ATHANAstus, den Bisfehop van 

dllewandrië, zoo geweldig veroordeelde „omdat hij 

eenige aanzienlijke Heidenfche vrouwen tot den doop 

had durven bewegen (32), die den Stadhouder van 
Gaza deszelfs post ontnam, omdat hij cemige Heis 

denfche ingezetenen had geftraft „welke eene Christe4 

lijke Kerk verbrand, en eènige leden van dezelve uit 

de ftad gejaagd en omgebragt hadden (33), die de 

wreede mishandelingen door de Heidenen van Ares 

$husa den Bisfchop MARKUS aangedaan, welke den 

Keizer in de kindschheid het leven gered had, óns 
geftraft liet (34), en die den ‘moord aan’ den Bise 

_ fchop erorarus te Alexandrië gepleegd, flechts met 

woorden afkeurde (35), zou hij niet tot erger dade= 

lijkheden en opzettelijke vervolgingen vervallen zijn; 

vooral wanneer hiĳ in latere tijden bij de Chrístes 

nen tegenftand gevonden had? Doch gelukkig vóor 
de Kerk vond hij dien tegenftand nict.. De belije 

ders van het Evangelium des vredes gedroegen zich 

$ | wel 

(31) Heron, Chron, pag. 185. Oros, L, VIL c. 30 

(32) Epist, 6. pag. 376, Ep. 26. pag. 398, 
(33) Sozom. V. 9. 15. (34) Idem. V. zo. 

(35) Epists 30, pag, 379. AMMe MARC KRI, zie * 

Nik | 
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wel ‘niet “Overal erv altijd zoo fil en lijdzaatn”, 
alsde geest’ van hunne: eer vereischtés. mdart de 

gefchiedenis vermeldt tot húûnen tof; dat zij zich 

tegen de harde bevelen des Keizers nièt darigekant, 
dat zij geen oproer verwekt em nooît eene póging 

gedaan hebben om yuriaNus in het bezit van dert 
troon te ftoren,- Eemige weinigerf order heft werdén 

door zijn gedrag in hun geloof. aan“ het wankelen 
gebragt , en keerden tot hiet Heidendom terug, doch 

bij verre de meesten werkte de alvermogende geest 
wan jezus leer, en verhief hen tot eene kloekmoeks 

digheid , die zegenrijker” gevolgen hd’, dar alle uits 
wendige tegenffand zou hebben ‘kunnen vóortbten. 

gen, die geest ontftak in de harte zelfs wart bevela … 
hebbers en hovelingen den moed, om aan het heils 

goed vast te houden „ dat zij eens hadden gegrepen; 

en liever hunne ambten neder te leggen , dan aân 

de ‘Afgoden offers te brengen En zoo mogt de 

{rijd onder de regering van fULtaNvs der Kerk tidar 

het uitwendige nadeelig fchijnen: hij’ bevestigde’ in 
haar die kracht, waardoor zij op eene rots gebouwd; 

daarftaat als een werk ‘des Almagtigen, dat de zn 

gen der helle niet zullen overweldigen, 

„Eene juiste bepaling en volledige ontwikkeling. 
wan de oorzaken, welke dezen flrijd voortbragtens 
zou diepe gefchied- en menschkundige nävorfchin= 
gen. vereifchen, te uitgebreid voor ons tijdsbeftek 
en te groot voor mijne krachten, Ak zal het echtet 

wagen:, u op: de hoofdoorzaken opmerkzaam té 
maken, en ik meen dezelve te vinden in de toen 

malige gefteldheid der Christelijke kerke, iam de wedere 
5 b 3 zijd. 
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zijdfche betrekking van Christendom en Heidendom te 
dien tijd, en in het-karakter van JULIANUS zelven. 

Wanneer men de gefchiedenis oùpartijdig nagaat, 
wordt men ondanks zich zelven genoodzaakt te er- 
kennen „dat „de, fpoedige uitbreiding ‚des Christen- 

doms-in de vierde. eeuw, hoe zegenrijk. in hare 

gevolgen , ook eene ongunftige zijde vertoont. Schoon 

het gebouw vóór den overgang van KONSTANTINUS 

den, Grooten reeds: tot. eene; aanmerkelijke ‘hoogte 

was opgetrokken: deze. gebeurtenis fcheen hetzelve 

te voltooien, en, bewoog, of drong vele duizen- 

den,„-zich daarin te vereenigen tot-de aanbidding 

van. den God des, Evangeliums, „Van dien tijd af 

aan vestigde het Christendom zich op eene regel- 

matige „wijze in alle deelen: van het. Romeinfche 

rijk, het. drong door tot alle bijzonderheden van - 

het ftaatsbeftuur„-en telde van den Keizer tot op 

den,-geringften foldaat ijverige «aanhangers. Het 

Kruis „ dat voor eenen burger van Rome, de 

3, denkbeelden van fchuld, van fchande en {mart 
vereenigde — werd nu het zinnebeeld van kracht 
„en moed; het heiligde „de wapenen «der krijgs= 

„‚ benden van, KONSTANTINUS ‚- het fchitterde op 

py der helmen ‚het fond afgebeeld op de fchil- 

» den, het was -in de vaandels. ingeweven „’ (36) 

en het wees als de baniere, der. overwinning ‘het 

leger den weg op het. oorlogsveld., Deze {nelle 

voortgang moest echter in de „laatfte tijden ten deele. 
pan eene magt, worden, toegefchreven „ die van den 

„st a ile 

636) sGIBBON „ t.8, ple. IE. zige dn win heheton vet 
“ 

WL } k Cd 
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flillen en _zachtmoedigen, geest. des Evangeliums 
geheel vervreemd was. Een. uitwendige invloed, 
had het Christendom niet-zoo zeer uitgebreid, als 

wel voortgeftuwd, het had nog te kort beftaan 
dan dat het zich met de denkbeelden en ‘gezindhes 

den van zoo vele duizenden zoodanig zou hebben 

kunnen vereenigen, als eene opregte belijdenis daar- 

van vordert ,-en het kon bij,eenen boom vergeleken 

worden, die welig opgefchoten was, en zijne tak- 
ken wijd en zijd had uitgefpreid, zonder diepe 

wortelen te fchieten in het hart der aarde, Geheele 

fcharen hadden de heiligdommen der oude Godheden 

verlaten, en zich niet uit overtuiging ‚ maar uit tijde 

lijke inzigten tot de leer van jezus bègeven ; zonder 

de grofiden daarvan te kennen, of zich daarover te- 

bekommeren, en zoodra dezelve eenmaal tot Gods= 

dienst van den ftaat verheven was; fleepten de 

Grooten, die, geenszins de bevordering van hunne 

geestelijke belangen, maar enkel de verkrijging van, 

’s Keizers gunst hierbij bedoelden „ door hunne on= 

verfchilligheid de „menigte mede. Voorheen, toen 

de Christenen onder den druk der vervolging zucht= 
ten, waren zij in eenen uitwendigen ftrijd gewike 

keld; die hun geloof levendig hield, en hunne ze- 

delijke krachten verfterkte. Toen, durfde eene ge- 

heele. gemeente „zich voor. eenen Romecinfcher 
Landvoogd met het heerlijkst gevolg op de zuiver- 

heid van haar gedrag beroepen ,-toen telde men on- 

der de duizende misdadigers, die de geftrengheid 
der wetten. ondervonden, bijna geene Christenen , 

zij leefden van de wereld vergeten en dezelve ver- 

Bb 4 gen 
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getende , in ftille eenvoudigheid; en de krijgsman, 

die de beginfelen des Evangeliums volgde ; zag zijne 

dapperheid niet zelden beloond: door de burgerlijke. 
&erekroon. Nu echter had de Kerk eenen anderen 

en zwaarder flrijd te verduren, den ftrijd met de 

Wereld , die niet gelijk. weleer, zich tegen haar 

aankantte , maar- die zich. met haar trachtte te vers. 

eenigen en te vermengen. Treurig. waren de gew 
volgen van …deze vermenging. Driehonderd: jaren 

had de ‘hemelfche plant van het Christendom ges 

{taan , maar waanwijsheid, hardnekkigheid en vere 

volgzucht’ deden haar vooral ‘in den. laatften tijd 

jammerlijk: kwijnen , zoodat zij nu flechts „weinige 

vruchten. voortbragt, haren goddelijken- oorfprong 

waardig. Een langdurige vrede van buiten, wreede 

fcheuringen wan: binnen verftikten of verzwakten in 

veler" gemoederen den geest des Evangeliums 5 nies 

tige gefchillen,: door heerschzuchtige, Kerkvoogden’ 

en ‘listige: Keizers geftookt, maakten de „hoofden 

heet «terwijl zij de harten koud’lieten, verwron= 
gene leerftiukken moesten de leuzen ter onderfcheis 
ding der vijandige partijen opleveren 5 gevoelens 

werden als. misdaden’ veroordeeld en. geftraft, het 
verfchil: vansééne enkele letter in’ de benaming der 

drie «perfonem:was “het fein voor verbittering em 
moord ,„ en …aanziemw en magt’ de prijs, waarnaar 

Geestelijken ens Wereldlijken jaagden „de: dienaars 

van eenen: nederigen. ‘Meester onderfcheidden’ zicht 

door buitenfporige pracht en weelde „ » Bisfchoppems 

wapenden zich tegen-Bisfchoppen:, Christenen-ftres _ 

den” tegen Christenen , ”’,, als of wilde dieren zich: 
„eel h ud  €e- 
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een prooi ‘betwistten” (37) en ‚het koningrijk 

„-der- hemelen was’dóor tweedragt. hêrfchapen in 
5 het beeld;van den: bajert , van «eenen nachtelijken 

s ftorm, ja van de hel zelve.” (33) ° 
‚Bij dezen treurigen’ ftaat van zaken’ moest het 
Christendom zich in een ongunftig licht aan- den= 
genen vertoonen, die het uiterlijk: beftaan „alleen in 

aanmerking nemende „de: gefchiktheid- miste „ om te 

midden van deze: verbastering, deszelfs hemelfehen 

aard te-erkennen, en wij gevoelen de waarheid van 

hetgeen de ftraks aangehaalde Kerkvader zegt, dat 
s de toenemende zedeloosheid der menigte , de ui 

5 terlijke welvaart der Christenen, het natuurlijk 

5 gevolg der voorgevallene „verandering, dat. de 

5 magts de eer „en de hieruit voortwloeijende brood= 

5 dronkenheid de vijandige ontwerpen van jULIANUS 
_$y Ongemeen begunftigden.” (39) Neen, de harten; 

welke zoo zeer aan de wereld gehecht waren, bes 

zaten geene kracht, om in den-nood aan ‘het «hêik 

‚ goed des Evangeliums vast: te houden; ‘en zoodra 

de beweegreden” ophield; ‘welke zoo velen tot de 

belijdenis van hetzelve had gebragt, ‘toonden zij zich 
bereid, tót het herftelde voorvaderlijk. geloof terug 
te keeren, en té belagchen ven te verfoeïjen , -waars 

voor: zip weleer zoo driftig hadden geijverd. - 8 

„Dat wij uit het gezegde nietste veel afleiden, en 

dat een flrijd tusfchen Christendom-en Heidendom 

niet alleen mogelijk, maar zelfs bij, de minfte aan- 

bn sal Neko okt lei 

> (37) Am. mARCELL. (38) Gracór. Nans. in or, 
Prima invece in Jule Dozer Eda herten: € 

Wed, . Bb 5 | 
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leiding onvermijdelijk was , blijkt verder uit de betrek= 

king, waarin beide toenmaals tot elkander flonden.… 

v.Vóór de alleenheerfching van KONSTANTINUS dez 

Grooten ftonden de partijen van Christenen en Hei 
denen vijandig tegenover elkander; en verfchilde 
haar wederzijdfche toeftand naar de onderfcheidene 
gewesten ; waarin zij gevestigd waren. Telde de 

teer van jezus veelvuldige en aanzienlijke belijders 
in alle oorden der wereld: het Heidendom mogt 

ook nog op. vele duizenden roemen, die aan het= 

zelve getrouw gebleven waren; en kon het onder 

dezulken- op mannen bogen, uitmuntende door de 

beoefening van kunften en wetenfchappen. «De vere 

ordeningen der beide laatfte Keizers hadden den 

nationalen Godsdienst wel gefchokt , maar nog niet 

geheel omvergeworpen. Jtalië; hoewel grootendeels 

voor de zaak des Christendoms gewonnen, was 

echter nog op vele plaatfen aan het voorvaderlijk 

geloof gehecht; menige tempel” was gefpaard ge- 

bleven „ het eeuwig: vuur van Vesta werd nog 

door trouwe handen befchermd, verklaarde Heide 

gien bekleedden aanzienlijke posten ; en het. volk 
bleef door. het ftellig, of oogluikend verlof der res 
gering în het genot van offeranden „ feesten en 
plegtige ommegangen, en flaan wij een oog op 

Griekenland, wij zien de altaren der Goden nog 
fiet overal vergruisd, ‘Een ieder, die zijne vrijheid 

gevoelde, en een waardig afftammeling der oude 

Hellenen zijn wilde, was meer aan Athene, dan aan 

het nieuwe Byzantium verkleefd „ waar de Despoot 

met de menigte. zijner -Gefnedenen en vleijers zijn, 
‚hof 
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= hof hield: Dat’ middelpunt van al het groóte én 
heerlijke, wat de vereering der Onfterfelijken eens 
maal had voortgebragt, bleef nog het punt var 

wereêniging voot Grichfche Wijsgeeren en Letter- 
kundigen ; dáár wond de oude Godsdienst nog vele 

üverige voorftanders, en reikhalsde men flechts naaf 

het oogenblik, “dat men alle tempelen weder ope= 

nen, en zijne hùlde aan de Befchermgodes Pallas 

mogt toêbrengen. De oorlog, door KONSTANTINUS 

tegen zijne mededingers gevoerd, die eigenlijk een 

gorlog voor godsdienftige belangen’ heeten mogt; 
had het gevolg, dat men natuurlijk kon voors 

zien, de Christelijke partijs welke in den ftrijd de _ 

overwinning had weggedragen, ftak het hoofd trots 

fchelijk omhoog, en behandelde de onderdrukte fom= 

wijlen met verfmading. » Onder de regering der eerfte 
Christenkeizers rukten woedende volkshoopen , dike 

wijls onder aanvoering van Bisfchoppen , de prach= 

tige: heiligdommen en altaren der’ Goden, voor de 
oogen van derzelver vereerders omver, en de fpijt 

en «de. verbittering der Heidenen moesten des te 

hooger klimmen, omdat zij genoodzaakt waren , die 

aandoeningen te bedwingen, vooral in zulke fteden ; 

“waar Zij om hunne meerderheid de overhand -had= 

den. Bij zulk eene ftemming der gemoederen was 

er zelfs“ geen bevelfchrift des Keizers noodig, om 
tegenftand en vervolging te verwekken 3 zoodra de 
vitwendige druk flechts ophield ‚ en het Opperhoofd 

wan den ftaat maar eenige. neiging voor den ouden 

Godsdienst liet blijken, namen de Heidenen van 

zelve wraak over de lang geledene, verdrukking, 
het- 
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hetgeen onder de regering van JuLIANUS, en «zelfs 
onder de latere- Christenkeizers dikwijls tot bloedige 

tooneelen aanleiding gaf. 

„Deze onderlinge betrekking van Christenen en 

Heidenen zou door het, verloop der tijden. ongetwij- 

feld ten voordeele der eerften zijn veranderd, doch 

de verdeeldheden der Kerk zelve hadden de pogin» 

gen ter vernietiging van den Volksgodsdienst voor 

eenigen tijd opgehouden, «en Vorsten en Bisfchoppen 
zetten den krijg tegen de Ongeloovigen met minder 

padruk voort, omdat zij door inwendige beroeringen 

meer: van, nabij: bedreigd. werden. 
Wanneer wij dezen ftaat dér Christelijke en Heie 

denfehe wereld in dien tijd overzien, ontdekken wij, 

dat de kiemen tot groote beroeringen in de weder« 

zijdfche betrekking van beide verborgen lagen, en 

dat de. wrijving der ongelijkfoortige deelen vonken 

moest voortbrengen die welligt in laaije vlammen 

konden opgaan. Een Keizer, die het durfde wagen, — 
de Christelijke. Kerk in die,dagen aan ter tasten, 

zest GREGORIUS van Nazianze, liëp gevaar, eenen 

‘burgeroorlog te verwekken:, het geheele Romeinfche 

zijk te fchokken. en. in het verderf te ftorten, twee 

dragt te-zaaijen onder volkenven-in fteden, en huise 

gezinnen” ‘te verdeelen: en van elkander-te fchenren 
(40). Er behoefde flechts een man op testreden, 

die met den wil en de noodige bekwaamheden: was 

bitgerust, om deze wrijving te bevorderen , «en: de 

uitkomst zou leeren, dat-het Christendom nog veel 

(49) te 4e DPe ê bid ed di Ad 
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tegenftand zou hebben’ te“verdutens Zulk een man 
verfcheen dan oók inyurranus, in wiens karaktêf . 
wij de derde oorzaak van den gefchetften ftrijd mees 

‘nen te vinden, en wien ik u in de laatfte plaats 

wat nader zal trachten te leerën kennen. 

… Het ‘zij intusfchen verre van mij, M.H. H.! dat 

ik mij zou vermeten, een volledig oordeel ovet 
YULIANUs, te wellen die” döor” de ‘grootte mannen 
zoo verfchiliend befehouwd wordt, en in wien ziek 

naar het getuigenis van eenen achtingwaardigen Gee 
leerde (41) „zóo veel goeds en ‘kwaads vereenigde; 

» dat het moeielijk is, hem te prijzen of te lakens 
» Zonder der waarheid te kort te’ doen.” Terwijl | 
de Heidenfche fchrijvers van - zijnen tijd hem ‘oft 
ftrijd werheffen, en met de grootfte helden def 

oudheid gelijk ftellen (42), verlagen de meeste Kerke 

vaders hem tot eenen listigen dwingeland, en zelfs 

in onze dagen loopen de oordeelvellingen over hen 

zoo zeer uitéén „ dat een” “‘MONTESQUIEU betuigt; 

5 dat er na “hem geen Vorstbeftaan heeft, vind 
s‘waardiger was, om’ over menfchen te regeren „” 

(43) dat een. crBBON „hoewel niët blind voor -zijne 

gebreken en orideugden jechter aan zijne goëde hoe 

danigheden met “innig welbehágen buìténfporigen 1óf 
toezwaait 44) terwijl de» "meeste nieuwere Kerke- 

fak Pier) ob AL atorsstgoorl skderat abs lij 

(42) Meti zie , beliälveLiBanrus, flechts antieliäR GELD 

L, XVI. XXI, ef XXIL wogve ad KXV.c. 4. een E ë 
€. 12=2g. Eorropius X 7, 

(43) Esprit-des lois, Livr, XXIV. Chap. ro. 
(44) toa, pe II, Chap, 19; 22, 23 ef zqe - 
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lijke Historiefchrüjvers hem in een ongunftiger licht 

plaarfen (45). „Ik zal zoo vermetel niet zijn, om 

hier te beflisfen , maar ik hoop eene korte fchets: 
van het leven des. Keizers en van deszelfs vorming 

voor u op te hangen, waaruit: de-beginfelen van 

zijn gedrag tegen het Christendom eenigermate kun- 

nen blijken. 
Jurranus. werd reeds vroegtijdig in de onheilen 

van dit leven ingewijd, « Als een:‘knaapje- van zes 

jaren zag hij het bloed van zijne dierbaarfte naaste 

beftaanden ftroomen , want naden dood van der 

eerften. Christenkeizer werden bijkans alle leden der 

vorstelijke familie aan het wantrouwen van KON» 

STANTIUS opgeofferd , die dezen moord als het eenige 

middel befchouwde , om zich. op den troon te hand 
haven. Bij deze noodlottige. gebeurtenisfen verloor 
JULIANUS zijnen vader KONSTANTIUS en zijnen. oud» 
ften broeder, Een-ziekelijk ligchaamsgeftel was het 

behoud van zijn’ tweeden broeder terwijl hij zelf 

alleen aan zijne teedere jeugd zijn, leven. te danken 

had, 

„…(45) Men zie flechts. mosnEIM, Justitt, Hristo eccless 
L. IV. Saec. IV, part. 1e $- 12 seqq. Van de nieuwere 
Schrijvers onderfcheiden zich de Abbé De LA BLÉTERIE, 

die in zijn fraai boekje Wie de !'Empereur Julien eene 

groote mate van onpartijdigheid aan den dag legt, als- 

mede de Berlijnfche Moogleeraar in de Godgeleerdheid , 

NEANDER » die in zijn eenigzins duister gefchreven werkje: 

Veder den Kayfer yuLtanus und fein Zeitalter. Leipzig 

1819, het gedrag van den vijand Wes Christendoms , 
mijns oordeels te veel, uit deszelfs wijsgeerige. denk. 

beelden zoekt af te, leiden, 
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kad. Daar zijne moeder, BASILINA , de dochter „van 

eenen keizerlijken ftadhouder „ „kort na zijne geboorte 

geftorven was,-.zoo bleef hij eenzaam en verlaten 

te midden van vijandige menfchen ftaan,, De zorg 

voor zijne opvoeding werd. aan eenen zijner naastbe- 
ftaanden van moeders zijde, euseBius, toenmaals 

Bisfchop van Nicomedie ‚ toevertrouwd „die hem aan 

eenen befchaafden en geleerden Pedagoog „ den. flaaf 
MARDONIUS „ ter. vorming overgaf. Deze; door den 
Grootvader van jULIANUS tot de wetenfchappen, op» 

geleid „ behandelde den. kleinzoen , van zijnen „welp 
doener met de teederfte. liefde, en. zocht hem vere 

„wijderd. van „den glans en de, ondeugden, van. het 

hof, door: het lezen. der oude .Griek/che Dichters 

en Wijsgeeren , voor het groote.en edele te ontvon- 

ken, terwijl hij hem onthouding. van wellusten ,ar= 

“beidzaamheid en eenen mannelijken moed, met den 

gelukkigften uitflag inboezemde, Reeds vroeg open. 

baarde zich bij hem niet flechts een zeer gelukkige 
aanleg, en eene, uithemende „vatbaarheid, voorde 

beoefening der wetenfchappen „ maar: hij, vertoonde 

daarenboven eene zekere onvoldaanheid met het uite 
wendige leven, en eene zucht naar het verborgene 

en geheimzinnige, waardoor hij zich dikwijls in af- 
getrokkene gepeinzen en mijmeringen verdiepte (465. 

Het 
(46) „Van mijnen vroegften leeftijd af,” zegt hij 

van zich zelven in zijne Lofrede op de Zon (bl. 136 

@n 131) „ was mij een wonderbaar verlangen naar den 

„God Helios ingefchapen. Zoo dikwijls ik in mijne 

‚„ kindschheid de oogen op dat hemelsch licht vestigde, 

: Cs werd 
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Het onderwijs, -dat' hij onder het opzigt van MAR- 
DONiUS ontving, die- met de- aanneming van het 
‘Christendom zijne geestdrift voor al het fchoone en 

heerlijke der ongewijde oudheid niet had afgelegd’, 
ftemde geheel overeen met de gemoedsgefteldheid 

van den kweekeling, en ontwikkelde die kiemen 
wan vrijheid, onaf hankelijkheid en dweepende Gods- 

dienftigheid, welke in hem: verborgen lagen, Door 

deze opleiding werd ook de fchadelijke invloed, wel- 

ken de beperkte en gedwongene ftaat van juLIANUS 
op de vorming van zijnen geest moest hebben, ten 

eeriemale geweerd „ en voelde hij het verlangen 

In zich ontwaken, om buiten het leven te zoekef 

Wat hij in hetzelve niet vinden kon. Men veree- 

migde met deze letterkundige oefeningen. van’ den 

jongen Vorst een zorgvuldig onderwijs in den Chtis- 

telijken Godsdienst, en zocht hem voor alle bêt 
fmetting van het voorvaderlijk geloof te bewaren, 
weshalve hij de lesfen van den beroemden Heiden- 

fchen Redekunftenaar LIBANIUS, die zijne fchool it | 

de hoofdftad begon te“openen ; niet mogt bijwonen’, 

maar van eenen minder bekwamen , doch aika 

z, werd ik van hooge verrbiekfng ‘bévangen, zoodát 5 

5 het flechts begeerde aan te flären, en in helderé 

»5 nachten dikwijls naar buiten ging, en alles vergetende, - 

» de fchoonheid van den ftarrenhemel befchouwde , zone 

„, der aan wij zelven te denken, en zonder te hooren, 

„ wat men mij zeide. Aan deze befchouwingen gaf. ik 
> mij zoo zeer over, dat men mij dikwijls. voor eenen 

s» Ervaren CAERE Biel» AOR, ik nog srt 

2 loos was.” 
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sijverige Christen ondêrwijs ontving: ‘Toen hij on- 
„der dit geleide zijn dertiende jaar bereikt‘had, werd 

hij met zijnen broeder’ caLLus naar een keizerlijk 
lot in eene afgelegene en bergachtige landftreek van 

Cappadocië verwijderd. Hier leefden zij"zes jären in 
eenen toeftand „ welken jurrANus eêne” blinkende 

flavernij noemt (47) ‚van allé kanten befpied „en 

van menfchen omgeven, die hen in de gelhioorzaam= 
heid en” de “gehechtheid jegens den-Keizer zochten 

op te kweeken, en hen door allerlei middelen met 
den moordenaar van hunne naastbeftaanden poogden 
te verzoenen. … Zij werden van Geestelijkeri” be- 

waakt, die «hen in het: Christelijk sgeloof moesten 

verfterken „-en die, onderfteund door getieimzinnige 

leerftukken, „welke de verbeelding van juLraNus 

gedurig meer ontvlamden; hierin ook zoo volkomen 

laagden., dat hij zich als een ĳverig belijder des Evâne 

geliums gedroeg, en dezen ĳver betoonde door bid- 

den en vasten , aalmoezen geven, kerkgaan en vera 

eeren der Heiligen, ja dat ‘hij zelfs den’ post van 
bpenbaren Voorlezer der gewijde Schriften rcn 

ges) in dekerk van Nicomêdie waarnam. 0 

‚Terwijl hij alzoo“in- de kennis van het CfBstend 

dom: onderwezen. ‘werd „bleef zijne ‘liefde voor het 

lezen- der oude- dichters en’ wijsgeeren niet alleen 
woortduren „maar dezelve kreeg hoe'lang zóo' meer 

voedfel.in Cappadocië, waar de Geestelijken , tot 

de fchool van orieines behoorende, de- Grickfche 

Letterkunde het meest waardeerden. Na een zes- 
ER kaverd eu (ep jee 
UW) AUS. P. Q. ai page 270; Mptst OO 

u. Cc 
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jarig verblijf op het kafteel Macellum, werden beide 
‘broeders door den Keizer „ wiens wantrouwen eenig= 

„zins bedaard was, màar de hoofdftad teruggeroepen, 

sen GALLUS gerdakte-aan hét hof, terwijl JULIANus 
verlof ontving , om zijne neiging in te volgen, en 

zich in de-fcholen-der Wijsgeeren verder te oefenen. 

‘Hoewel zijne gehechtheid aan. het Christendom tot 

-hiertoe-niet enkel geveinsd was, zoo kon het echter 

niet misfen, of de fludie van Griekfche poëzij en 
wijsbegeerte. moest bij hem de behoefte verwekken 

aan. eenen Godsdienst, die voor zijnen peinzenden 

geest. en zijne gloeijende verbeelding «meer ftof 

opleverde, Behalve dat de ftaat -der Christelijke 

Kerk, welken úk met eenige trekken heb gefchetst ; 

het, Evangelie bij hem geenszins kon aanbevelen; 

Zoo vermogt. ook een Godsdienst, die het hoogfte 

en „goddelijke in-het beeld van nederigheid en liefde 
voorftelt zijn, gemoed niet te bekoren, dat het 

ftille en kleine verfmaadde „en in: het buitengewone 

en fchitterende alleen behagen fchiep. 1735 

„Bij. zulk-eene ftemming was de overgang tot dert 

wijsgeerigen „Heidenfchen Godsdienst’ van dien tijd 

allezins natuurlijk, -De- dagen’ toch waren voorbij, 

waarin men aan het. beftaan, en de verrigtingen ‘der 

veelvuldige Godheden, van den Ofympus in waarheid 
geloofde , en‚de fchilderingen van. HOMERUS ; HESIO: 

pus en OVIDIUS: letterlijk. verftond- (48). De zinne 
beeldige en geestelijke opvatting der fabelleer,. waar: 

“3 | 100 | rid „‚to& 

="(48) Men zie over de Platonifche TE dief 

tijden sPanBEIMopraefs in pak ND ok NES 4 
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10e SOCKATES én: vooral PL aTÓ den grond gelegd häd= 
den , was door den loóp der tijden algemeener gewore 

den, en vond vooral ingang, toeù fchrandere en 
geleerde Heidenen ria Irünne aanneming vân het Chríss 
tendomt, den ouden Volksgodsdienst mannelijk beftrea 

den. Men zag zich’ gedrongen, de grove fabelen 

te verlâten , en-dezélve alleen te ‘befchouwen als 

gllegorifche töefpelingen op de eigenfchappen, de 

werken en verrigtingen dert Gódheid; men vereerde 
wel eenen Oppergod , maar men ‘ftelde onder heu 
Eene menigte van Geniusfen , Engelen en Demons 3 
wezens, dië de bewerktuigde’ ligchamen gefchapen 
hadden, en een aanmerkelijk deel bezaten aan het 

bewind va de ratuur; men zocht in de wonder: 

tjkfte verhälen der oude fabelleer natuurkundige 
waarheden ; en zelfs de ontuchtige voorttellingen van 
Venus en’ andere Godheden werden tot zedelijk 
woorfchriften verwrongen én verdraaid. Van deze 

allegorieën ging men gereedelijk over tot de fterreá 
wigchelarij, zwartekunst, en alle de geheimzinnige 

keden en droomerijen der Pheosophie en Theùrgie, 

en fchrandere mannen wierpen zich in de armer 
var een ‘bijgeloof „ in ‘vergelijking waarmede de voe 
rige Volksgodsdienst redelijk moest worden geroemd. 

-…_Eigene zucht en uitwendige omftandigheden- werk 

fen zamen, Om” JULIANUS mêt ‘zulke’ Platonifche 
Wijsgeeren en” Sophisten te verbinden, in wier on= 

derwijs hij volkomene bevrediging vond van zijne 

lang gekoesterde wenfchen, Het gebied-der oude 
fabelleer werd nu ook, voor hem het heilige land „ 

waar hij de voetflappen. der Godheden, overal zag 
Ce a ftaan, 
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{laan ; de vreemdfte fpelingen van het menfchelijk 

brein omtrent de “lotgevallen en verrigtingen. „der 

Halfgoden waren in zijn oog {choone omkleedingen 

van verhevene. waarheden, en terwijl hij één Opper= 

wezen als de eeuwige bron van het heelal aanbad, 

bevolkte, hij in zijne verbeelding de oneindige ruimte 

met afhankelijke geesten , demons, helden en mene 

fchen,-die aan de hoogfte oorzaak van alles hunne 
wording, of, liever hunne generatie te danken had» 

den. Hij geloofde , dat het beftuur van deze lagere 

wereld, aan. die Ondergoden was: overgelaten, «en 

befchouwde het als eenen heiligen pligt der men= 

fchen „om door gebeden en offeranden zich derzel= 

ver-gunst waardig te maken. De zigtbare fchepping 

was „ook, naar zijn ftelfel een beeld van de onzigt= 

bare „en de hemelfcheligchamen „ met „name „de 

zon „die door het Opperwezen voortgebragt „ en door 

eenen goddelijken geest waren bezield, fchenen hem 

met regt de aanbidding van het menfhelijk gelacht 

te-vorderen (49). 
_Doerveigen verbeelding en gevoelontvlamd, en 

door „den veelvermogenden. invloed-dier. Wijsgeeren 

gedrongen, verdiepte JULIANUS zich hoe lang, zo0 

meer, in. de godsdienftige begrippen van zijnen. tijd 4 

en. gaf. hij zich over aan eene geestdrift voor dee 

zelve „welke in ware dweeperij. ontaardde. Nadat 

hij door den ftouren en bekwamen MAKIMUS te 

Efes 

45) Men kan de godsdienftige begrippen van den 
Keizer het best leeren kennen” uit zijne Cwesares pag. 308 

én uit zijne Oratio vn sole Tagen pag. 130158. 
é 

” £ 
LÀ 

E Oto 5 | de ‘ „ 
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Efeze in de ineihggpohe: wetenfchappên was inge- 
wijd, bevesdigde hij door ‘zijn verblijf te Athent 
s de onnatuurlijke vereeniging van wijsbegeerte erf 

» bijgeloof.” (50). ‘De Godes van Zleúsis ontfloot 

hare geheimen voor'zijnen geest, de vereeting der 

Onfterfelijken begon een aanmerkelijk deel aan zine 
verrigtingen te krijgen, en wij mogen uit enkele 

gezegden van hem opmaken, wat zijn Lofredenaar 

LIBANIUS uitdrukkelijk verklaart (51), dat hij in eené 
geftadige' gemeenfchap met de Goden en Godinrier 

waande te leven; dat deze hemelfche wezens de-aarde 

bezochten „ om. met hem hunnen lieveling te ver- 

keeren, dat zij hem voor gevaren waarfchuwden en 

door hunne onfeilbare wijsheid beftuurden, ja dat 
hij zulk eene naauwkeurige- kennis van deze verhe- 

vene bezoekers verkregen’ had, dat hi Jupiter en 

Minerya aan de ftem, en Apollo en Herkules aan de 
gedaante wist te onderfcheiden (52) | 

(50) Gisson IL. pag. 365. 

61) Kn ad Jul pag. 157. Orat. | pan c. 83. 

pag. 309. TO: Re 
(52) De zucht voor dek alkpirirers Votkegsiasdiense 

_geleidde zurianus op «de doolpaden van een duister bij» 

geloof , hetwelk zijn helder verftand ín lateren tijd. zoo 

zeer benevelde, dat hij aan de. ongerijmdfte dingen ge- 
loof floeg , terwijl hij de Christenen van lig:geloovigheid 

befehuldigde. Hij zag in den val van eenen man, die 

kem te paard hielp, toen hij als Aweustus naar Italië trok „ 

de aflij vigheid- vän  KONSTANTIUS, hij voorfpelde den: 

dood. van dem Perzifchen Koning, toen een leeuw , het 

jeger ontmoetende, omgebragt werd, en her noodlottig’ 

CC 3 uit- 
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Bi zulk eene denkwijze van-den jeugdigen -Vorst 

kon het den Wijsgeeren niet. moeijelijk wallen, hem 

voor hunne zaak, geheel. te. winnen, en. hem, de 
gedachte in ste boezemen, dat de Goden hem tot 

groote oogmerken blijkbaar fpaarden en beftemden. 

Men begon voorzeggingen, welke zich bij den verne» 

derden ftaat der Heidenfche wereld hadden verfpreid 

dat het Christendom weldra zinken , en dat een here 

fteller. van de voorvaderlijke Godsvereering de teugels 

van het bewind in handen zou krijgen „ op JULIANUS 

toe te pasfen, en dit alles „ vereenigd met den won 

derbaren Joop van zijne lotgevallen „ vervulde hem 

met. het geloof , dat het Opperwezen hem verordend 

had, om het Romeinfche rijk , hetwelk naar zijn bes 
grip, door de verachting. van den alouden eerdienst, 
vervallen was, door de vernieuwing, van. denzelven 

weder op te rigten. Hierdoor verbreidde zich het 

gerucht van zijnen naam en zijne gevoelens hoe lang 

zoo meer, de aanklevers van het voorouderlijk ge- 

loof begonnen nieuwe hoop te fcheppemn op de 

vervulling van hunnen, lang gekoesterden wensch , 

zij zochten allerlei gunftige voorteekenen te vindeng 

en trachtten door vurige: gebeden en rijke offeranden 

de- gunst der Goden voor hem te verwerven bot 

wien hunne hoop gevestigd was. 

Zoo veel er van dezen kant zamenliep, om zijne’ 

0 ge- 

uiteinde van eenen foldaat, die. benevens ‚zijne twee: 

paarden door den blikfem getroffen werd, moest. in zijn, 

oog een voorbeduidfel wezen van wijze onheilen, „of 

van de rampen _der Perzen. y | 
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gehechtheid aan het” Heidendom” te vermeerderen ; 
en dezelvé’ in dweepende geestdrift te ‘doen overs 

gaan, zoo veel werkte aan de andere’ zijde mede} 
om hem van het Evangelie en deszelfs belijders: af 
keerig te maken. ‘De moordenaar van zijn’ geflacht 
ftond vaan. het hoofd. der geheele Christelijke wereld 
ên ftapelde bij eene wolijverige belijders ‘der nieuwe 

teer, dwaasheden op gruweten. Zijn eigen” leven 
was een bewijs van deszelfs achterdochtige en vijan= 

dige gezindheid tegen hem, altijd zweefde hij ia 

gevaar „ om zijne vrijheid te verliezen , en als offèr 
van verdenking en laster te vallen, en ook gedu= 

rende zijn verblijf te Athene zag hij zijnen ges 

wenschten ftaat door denzelfden onedelen arewaan’ 

geftoord. Zijn eenige broeder en voormalige lotge” 

noot GALLUS, door den Keizer tot Ce/ur- verheven „ 
en tot Beftuurder van de Aziarifche wingewestem 

aangefteld , had zich door zijnen fomberen en-wteez 
den inborst vele vijanden” gemaakt, en” reden ‘toë 
billijken ächterdocht gegeven; KoNsTANTIUS,; dië 
zijne handen reeds vroeger met: het “bloed zijner 

naastbeftaanden voor de veiligheid wan den troont 
had bevlekt, achtte den dood van. zijnen neef’ toë 

hetzelfde einde noodzakelijk, en liet hem heimelijk 

om hals brengen, Behalve de droefheid en” vrees} 
door dit noodlottig uiteinde van GALEUS bij deszelfs 
broeder verwekt, had het ook invloed op het uit 

wendig lot van jumtANus. De Keizer befchouwde 
hem insgelijks “met een wantrouwend oog; en liet 
hem gevankelijk uit Zonie naat Milaan vervoeren; 

waar het hof zich destijds onthield, » Hier fleet “hij 
5 Cc 4 Zee 
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zeven maanden vin „de: pijnlijkfte onzekerheid, en 

zag, hij zich van alle, kanten bewaakt en befpied; 

elk oogenblik. in gevaar: zwevende, ‘om vrijheid en 

deven te verliezen. «De voorfpraak der Keizerin 

verloste hem eindelijk uit deze lastige gevangenfchap , 
en, verfchafte hem de vrijheid „naar Jonie tot de 

goederen van zijne moeder terug te’ keeren. De 

Keizer, door zekere. oproerige ‚bewegingen ander | 

werf „eenige verdenking tegen hem opgevat-hebs 

bende, riep hem wederom naar het hof ‚ maar {chonk 
hem, nog-op zijne reize. derwaarts de vergunning s 

zijn verblijf te-Athene te vestigen. Op dezen eer- 
Waardigen zetel van wijsheid en kumst vergat hij in, 
de. verkeering met Geleerden ven Letterkundigen, 

de verduurde wederwaardigheden,-en vond zijn geest 
de vrijheid „ welke de betrekkingen van ‚dit leven hem 

‚piet vergunden , in het ftreven naar waarheid „en in 
‚_de-vriendfchap met de:Goden:, aan wier, dienst hij 

zich zooveel te meer overgaf; naar mate hij zicht 

van de menfchen meer verlaten zag. Weldra riep 

een” keizerlijk ‘bevelfchrift hem wederom naar Ji 

laan3 en hoe „moeijelijk het hem ook viel, daaraan 

gehoor te geven ‚en metden moordenaar van zijne 

bloedverwanten onder-één dak te wonen „ zoo volgde 
hij. ook hierin gewillig en onderworpen de -aanwijs 
zing der Goden, welke hij meende te erkennen. 

Na zeven maanden te, midden der. genoegens vari 

het hofleven treurig te hebben doorgebragt , ontving 

hij; door ‚de tusfchenkomst der Keizerin op nieuw 

de vrijheid , om „naar, zijn geliefd Athene terug te 

keeren ;; en deze Moeder van al het groote en fchoon 

| 

| 
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ne ontving vook nw, haten Voedfterling met opene 

afmen „ en ontfloot voor hem hare “fchatten. Doch 

naauwelijks. waren eenige maanden in het begeerlijk 
genot van kunften en wetenfchappen verloopen , of 

hij werd door den ‘Keizer tegen zijnen wil , terug» 
geroepen, en moest zijne vrijheid met eenen’ eere= 

post verwisfelen, ‚die hem aan eenen lastigen dwang 

onderwierp. + KoNsTANTIUS „ dië doör de Perzen en 

de Galliërs gelijktijdig benard, hulp behoefde „ vers 

hief juLranus tot Cefar, en zond hém in-die waar: 
digheid naars het wingewest Gallië, een tijdftip 

waarop wij onze befchouwing van dezen merkwaar= 

digen man hebben begonnen. , kid 
«Het gezegde behelst zekerlijk niet meer, dan 
losfe trekken uit het leven van JULIANUS , doch ik 

hoop ;M. H.H. b dat Gij het voldoende zult achd 

ten; om ons het beeld van den man in zoo verre 

voor oogen te ftellen, als tot eenige beoordeeling 

en waardering van zijn gedrag jegens de “Christenen? 

vereischt wordt,’ Het volgende fchijnt mij toe ae 

flotfom van het geheel te behelzen. 

‚Het karakter « van juLIANus was van” nature vita 
baar voor al het: groote en verhevene, maar dezd 

aanleg ontaardde bij hem in hooggevoeligheid, waart 

door hij de gefchiktheid. verloor, om den wareit 

geest des Evangeliums te verftaan en te erkenren} 
die in nederigheid en liefde gelegen is, welke alles 
verdraagt, alles vergeeft, en zich zelve voor gres 
gen opoffert. [ 

Zijne eerfte opvoeding en verdere opleiding maak 

ten hem nog meer afkeerig van het Christendom 4 
1e Ce 5 en 
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en ftelden hem een ideaal van. den eerdienst der: 
Goden voor den geest, dat de wezenlijkheid in de 

fchoonfte dagen wan Griekenland en Rome verre 

overtrof, Het beeld der oude tijden zweefde hem 
geftadig voor oogen, hij zag de onbeftaanbaarheid 

Riet van den: ouden Godsdienst: met de veranderde 

menfchenven zeden, én hij ftond als de Vertegen= 
woordiger. van het Heidendom ‘te’ midden der Chris= 
telijke wereld. ‘Hij’ hoorde in de fchitterende tijden 

van Mellas eurLatium te huis, maar hij, die eenen 

MARCUS AURELIUS tot zijn voorbeeld nam, was een 

vreemd verfchijnfel geworden bij den kwijnenden en 

vervallen toeftand dier landen, 

„Het vijandig gedrag van KoNsTANTIUS jegens zijne 

maastbeftaanden vervulde hem met onverzoenlijker 

haat tegen denzelven , met eenen haat, welke door 

eene zeer verklaarbare dwaling van het menfchelijk 

verftand en harc, op den Godsdienst van den Keizer 

overging. » 

„ De toenmalige gefteidheid der Christelijke Kerk 

was daarenboven ongefchikt, om hem zijne vooroors 

deelen tegen dezelve te ontnemen ;/maar moest hem 

hoe lang zoo meer afkeerig maken van eene leer; 

met welker belijdenis zoo veel dwaasheden en grus 

welen beftaanbaar fchenen. Zijne trotschheid (tond 
hem ook hier in den weg ,:om de toevallige gebree 

ken van het wezen der zaak af te fcheiden , en alzoo 

werwarde hij het eene jammerlijk met het andere.» 

Doch wilt Gij u van de waarheid dezer flotfomr 

nog meer overtuigen, vestigt dan uwe oogen op 

den uitlag der pogingen van zursanus. Zijne res 
ü | ge- 
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gering duurde mog’ geene twee volle “jaren, maar 
had “hij dén-keizerlijken troon langer mogen beklees 

den, (of bij zijn leven eenen gelijkgezinden Opvolget 

benoemd : het lijdt geen twijfel, of er zouden nog druk: 
kende tijden voor de Christelijke Kerk gekomen zijn? 
Dan „ anders: had. de Voorzienigheid’ hêv befchikt 

en de listige en hardnekkige tegenftander wan der 
Godsdienst , welke beftemd was ‚om eenmaal de ges 

heele wereld. te verlichten , werd op “zijnen: heilloos 
zen weg gefluit.” Jurranus ftierf in den ouderdomt 
van twee en-dertig jaren „ op (zijnen roemrijken véld- 

togt tegen der Perzen „getroffen door den pĳjl vat 

eenen vijandelijken foldaat, en even gelijk hij weleef. 

bij het gedruisch der «wapenen ‘de wetenfchappên 
beoefend; en-altoos onder Geleerden zoowel, als. on? 
der Krijgslieden had geleefd, zoo wijdde hij, als een 

andere sOCRATES, zijne” laat{te oogenblikken toe aan 
gefprekken over de- natuur-en de onfterfelijkheid def 
ziel met de. Wijsgeeren „die ‘hem tot ín het har 
van Perzië hadden verzeld, ” Zijn" dood was groote 

floffe van blijdfchap voor de bedrukte Christenheid’, 
die. nu haar ‘hoofd wederom opbeurde , en hóop be- 

gon te fcheppen op beter tijden. Die hoop” werd 
ook vervuld, nude troon ledig gelaten was. Jos 

VIANUS , de opvolger van den Keizer 5 een man’, het» 
even ongelijk in bekwaamheden, ‘als “in denkwijze 
over het Christendom, verkondigde algemeerie wer=! 
draagzaamheid , en dit alleen was genoeg, om alle 
pogingen, ten voordeele van den ouden Volksgods” 
dienst in het werk gefteld, te vernietigen. Het ge- 

heele ftelfel van JUuLIANUsS vertoonde zich nu in 
GEE eN | dese 
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deszelfs. ware «gedaante , namelijk als een werk vant 

onnaätuurlijken dwang , dat alleen door’ den krachtigen 

invloed der keizerlijke: gunst bewogen “en in bewes 

ging gehouden was, maar dat oogenblikkelijk bleef _ 

ftilflaan , zoodra die invloed ophield, Vele heilig- 
‘dommen werden gefloten of verlaten, en weldra 

bleek het, dat het licht des Evangeliums reeds te 
helder was opgegaan in de harten der menfchen, dan 

dat de’ nevelen van den Heidenfchen beeldendienst 

uog zouden hebben kunnen ftand houden, 

En hiermede, M: ‘H‚-H,! acht ik aan mijne bes 

bofte voldaan te hebben. Komt ‘het u voor, dat ilk 
JULIANus hier en daar in een te gunftig licht gee 
feld heb: ‚ik meen te mogen antwoorden dat men 
der gefchiedenis geen geweld behoeft aan te doen; 
om de eer van het. Christendom te handhaven, en? 

dat, het geene verdediging’ zoekt in het:onverdiend? 

verlagen van zijne vijanden, maar in zich zelve ge= 

aoegzame kracht bezit, om zich tegen’ zijne grootfte- 

beftrijders met den heerlijkften uitflag te verzêtten.” 
Trouwens , wanneer wij JULIANUS in Zijne wezen= 
lijke waarde befchouwen,-en in; hem alle die vere’ 

dienften vergeren, welke de onpartijdige gefchiedpen. 

aan hem toefchrijft, komt het goddelijk vermogen? 

des Evangeliums-des te helderder. uit, en kunnen” 

wij ons met edele fierheid op zijne pogingen” beroe=® 

pen, als op voldingende bewijzen voor de onwe=? 

derftaanbare. kracht des Christendoms op: het oek: 
van den mensch, ua 

bes id AAR D- 
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Op Aes vereerend verzoek van den uitgever van 

«dit Magazijn, om eenige bijdragen tot het derde 
-flukje, onder de rubriek van Aardrijks- en Volken= 

‘kunde „te deveren, zocht ik mijne aanttekeningen , 

wegens een kort verblijf in Petersburg, in het jaar 

1816 , weder op; en trachtte eenige van dezelye tot 

een geheel te-verbinden. ' Hieruit ontflond het vole 

gende flukje, dat geen aanfpraak op eenige lettere 

kundige verdienfle maakt, maar alleen ten doel 
heeft, de verbeelding van den lezer voor eenige 

oogenblikken in Petersburg te doen rondwandelen, 

en hem aan te moedigen belangrijker werken over 

_ deze merkwaardige flad en derzelver gefchiedenis: op 

te laan. De eenige opheldering , die ik hier nood- 
zakelijk acht, is, dat ik Petersburg gedurende den 
zomer bezocht en derhalve van alle de tafercelen 

uit den mij onbekenden Rusfifchen penn hoe on 

tg ook , heb moeten affappen. 

6 Vere 
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EV ortiknar en befchaving zijn twee hamen, 

die, federt bijna eene halve eeuw op:zoo veler- 

hande wijze befchouwd zijn geworden, dat derzelver 

„vroegere beteekenis bijna geheel verloren is gegaan. 

Dan eens heeft men in derzelver voortgang de eer= 

„volle nadering van. het menschdom tot eenen fteeds 

opklimmenden trap van volmaking meenen te be= 

{peuren, dan weder heeft men de door hen geleer- 

aarde begrippen veroordeeld als verbasteringen van 

eenen vroegen fland van natuurlijke en zedelijke 
voortreffelijkheid bij de volkeren. Zonder dit ge- 
Schil. te willen beflisfen ,-fchijnt.mij in dit opzigt 
dat land het gelukkigfte te--zijn, alwaar zich: de 

befchaving langzaam door de omftandigheden ont- 

wikkelt, waar. alle {tanden der, maatfchappij -daarin 

eenen evenredigen tred „bewaren, en.-waar de “nas 

wolging van vreemde, volkeren flechts voorbijgaande 

js terwijl ieder. indruk, van. dien- kant ontvangen, 

met het nationaal “karakter,.en. zeden. ineenfmelt, en_ 

dus alle de “kenteekenenseener flaaffche  navólging 

geheel uitgewischt worden. „Als ongelukkig be- 

fchouw. ik daarentegen het lot, van. die gewesten, 

alwaar de Vorsten. op eens „als door eene „toover- 

roede „ befchaving te. voorfchijn: doen.komen., terwijl 

door het invoeren van vreemde zeden, en letterkunde 

de kiem van zoo veel groots.en edels. bij het volk 

zelve uitgedoofd wordt „en er. eene fcheiding ont» 

ftaat tusfchen. diegenen , welke „ daar, zijde zeden 

der vreemdelingen „huldigen „ ekruiken aannemen in 

an- 
at Ld 
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andere gewesten, door vele omftandigheden gedu= 

rende de loop var eeuwen hebbelijk geworden :zijn „ 

en wier oorfprong zij-dus niet kunnen nagaan, En-de- 

genen die van den-anderen- kant- ftandvastig in de ge= 

woonten hunner vaderen-volhardende „alle navolging 

misprijzen „en het vals een heiligen pligt. befchou- 
wen, hun hart, zelfs “voor den: bnn de 
dier vreemde nieuwigheden, te bewaren. \ 

„De gefchiedenis toont ons overal de duidelijkfte 

wodpiefiig van deze waarheid, Men herinnere- zich 

flechts den invloed-der Griekfche taal en zeden op 

zoo vele rijken van Zzië, na den dood van. ALEX- 

ANDER den Grooten, of op Rome onder zijne,Keis 

zers. Men herinnere zich het ontwerp van MATe 

THIAS” CORVINUSs om ongarijen te italianiséren; 

Van FREDERIK dez Grooten, om van Potsdam een 

tweede Versailles te maken. Nergens echter is dit 

enderfcheid tusfchen het befchaafde en onbefchaafde 

deel des volks “treffender „… dan: in -Awsland „een 
land , zoo het fchijnt, federt ‘het begin dezer eeuw, 

beftemd, om zulk eene groote rol in de ‘gebeurtes 

nisfen van Ewropa te fpelen: Voor ruim honderd: - 

jaren behoorde Rusland nog tot het Oosten, maar 
niet tot die Oosterfche ftammen, diein Arabië aan 

de krachtige eenvoudigheid van het aloude herdersa 
leven getrouw bleven, of zich in Zndië tot de 

diepfte befpiegelingen der wijsbegeerte en de ftoutfte 

beelden. der Poëzij konden verheffen ; neen, het 

was het-erfdeel der. SJavifche volken „ die nimmer 

door den Germaanfchen; vrijheidsgeest werden. be- 

zield , en wien die fprank van Oosterfchen gloed. 

HIL, Dd ont- 
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ontbrak, die nog in de zonen van Odin leefde, en 

in de heldenzangen der Scandinaviërs ; voor de vole 

gênde geflachten bewaard werd; — Eerst onder 
verfchillende vorstendommen verdeeld , en alleen voor 

de zwakke beheerfchers van het Oosterfche rijk ges 
ducht (1), vervolgens ‘flaven der Tartaarfche Chans s 
fchenen de Rusfen niet beftlemd, om eens met de 

wapenen in de vuist, de Hoofdftad van het zoo 

vroeg magtige en befchaafde Frankrijk als over- 

winnaars in te rukken. Één’ groot man werd het 
werktuig der Voorzienigheid, tot” Ruslands groote 

heid, en bij het einde zijner regering ftond, PETER 

aan het hoofd vaneen Ewropisch legèr, en zag de 

eerst door hem vervaardigde fchuit ; begroet door het 

gebulder van het gefchut zijner talrijke vloot. Hij 
had alles gedaan watsmen van éénen man verwach» 

ten of hopen kan, Doch nog gemakkelijker is het 

vloo- 

GG) De geachte fehrijver houde het mij ten goede ; 

dat ik over de befchaving en zelfs het Parriotismus der 

oude Rusfen vóór den inval der Turtaren gunftiger denk 5 

„gelijk hij zelf. misfchien; bij nadere inzage van Prins 

GOLOWKIN’s brieven over de. Gefchiedenis van zijn Va- 

derland, (in de Bibliothéque Universelle de Génève) daar- 

over een eenigermate minder geftreng vonnis zal vellen, 

De Rusfen waren toen minder befchaafd, maar hunne 

vorming ontfproot uit den boezem der natie: de Griek- 

fche eeredienst ‘had daartoe flechts aanleiding gegeven. — 

Toen HenprikK Î., Koning van Frankrijk, in dê elfde 

etuw mèt ‘eène Rusfifche Vorstendochter trouwde, wâs 

de meeste gardes nn niet aan zijne zijde. 
| RED. 
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wlooten: te-{cheppen,.dansde inborst ven; Zeden. van 
een, geheel wolk te veranderen, De flap; van bar- 

baarschheid tot die; waarachtige. befchaving, Vrucht 
van kennis en opvoeding, was te groots Vreemdes 
dingen kon, hij in zijne rijken lokken, wetenfchappen 
en, kunften. door vorstelijke, giften beloonens doch 
noch, hij, noch. zijne- pavolgers, „konden die 

vreemdelingen met: zijne Rwsfen doen-ineenfmelten ; 
en thans nog ziet de reiziger, in het prachtige 

Petersburg, meer de flad-van,- PETER , van CATHA+ 
RINA : VAN ALEXANDER » dan de hoofdftad van Ruse 

land, — Perer had reeds terftond ingezien, dat, 

wilde hij langs‚de Zwarte Zee aan. zijne navolgers 
den ‚weg naar de Moskéën- van Konflantinopel ba= 
nen, flechts de Oostzee daarentegen hem met het 

westelijk. Europa in aanraking zou kunnen brengen, 

Daar moest de ftapelplaats van zijnen handel geves» 

tigd. worden „ daar was de vreemdeling reeds ges 

wend , in de havens van het meer Duitsch: befchaafde 
Koer- en Lijfland, zich van vele. voorwerpen van 

behoefte te voorzien, —. Doch de „geheele ftijfs 
hoofdigheid van KAREL, den Twaalfden ende. beflis- 

fende flag van Puitawa werden er toe vereischt , om 
de fleuteis der Oostzee in de handen van den Czaar te 

geven. Deze begreep te regt, dat hij zijne vieuwe 

inrigtingen in eene nieuwe hoofdftad moest vereeuwi- 
gen, en dat Moscou , door bouworde en inrigting zoo 

geheel het nationaal middelpunt. der Rusfen ‚ waarin, 

het Kremlin nog, als een gedenkteeken, der oude 

heid; van ziatifche pracht, en vande reusachtige 

bouworde uit. ‚de. tijden der, vroegere Grootvorsten 
HR Dd 2 5e 
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getuigde, met deszelfs, Boyaren en Strelizen- niet 
gefchikt’ was „om de hoofdftad van- een Westersch 
rijk te worden. --Moscou' bleef: het beeld der-vroe- 

„gere, Petersburg ‘der nieuwere Rusfifche wereld; 

“en het was ook reeds vroeg + eene Aziatifche ge= * 

woonte „geweest ‚=ftedenr, als gedenkteekenen. van 

nieuwe heerfchappijen of vorstengeflachten , op te rig= 

ten. —: Zoo' waren de befaamde: hoofdfteden der 4s- 

fyrifche en Medifche rijken, Babel Ninivé en. Els 

batatid’ beurtelings zetels van nieuwe vorstenhuizen. 

Zoo verrezen Swza en Perfepolis onder de Konin- 
gen van Perzië; de eerfte als zetel van hunne magt 

de tweede als heilige bewaarplaats van hunne graven. 

Zoo -ontftond Alewandrië, de Griekfche {tad in 

Egypte, en bewaarde de zeden der’ overwinnaars 

te midden van de Pyramiden en Obelisken der over= 

wonnènen. “Dus verheft “zich ook Petersburg als 
de: Westerfche ftad-midden in’ het Oosten, als eene 

fpruit uit het land der olijven midden in de denne- 
bosfchen van het Noorden, eù van daar levert de- 
zelve eenen aanblik op, zoo geheel verfchiltend van 

die der overige hoofdfteden van Europa. Wanneer 

mens bij voorbeeld, Engelands hoofdftad nadert, 

ontwaart men’ meer en meer welgebouwde dorpen, 

fierlijke landverblijven ; men befpeurt cene gedurige 

vermeerdering van woeling en volkrijkheid , en- reeds 

óp eenige uren afftands twijfelt men er niet meer. 

aan; dat men eene ‚groote hoofdftad nadert. — Hoe 

verfchillend “is daarentegen de “aanblik bij het nade- 
ren van Petersburg / Doodsch: en vervelend isde 
weg die van Narya- derwaatts ‘leidt: „ De, dorpen 

‘ zijn 
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zijn: ellendiger °'dan mien “dezelve opde reize van » 

„Riga derwaarts. bijna vergêns-ontmoet heeft. Bijna 

naakte kinderen kruipene in “het zand, voorde uit : 

„ruwe: boomftammen’ gevormde hutten, die den laagst- 
„mogelijken trap der bouwkunde: fchijnen' aan te, dui- 

den; “Reeds is ‘men op eenen :geringen „afftand van 

Petersburg genaderds--en. nog ontdekt. men alleen. 
éenige »fparrenbosfchen ;. en -voorts de fchrale- vlak- 

ten van. Zngemerland, >Op eens neemt: de weg 
eene „andere“ rigting sen “eensklaps” is „het tooneel 

veranderd, ‘-Nu bevindt: men zich op „den -fchoonen 

ftraatweg 5 die van » Sèrelna naar Petersburg leidt, | 

Aangename villa’s en welgebouwde’ huizen fchakelen 

zichlangs.-beide szijden „van denzelven vaaneen , en 

weldra rijdt men „doorde breede’ ftraten der-Keizer- 

flad, door ‘eene rij van paleizen omringd, | 
Petersburg fchijnt bij den eerften aanblik eene 

ftad ; vals; door betoowering aan‘-den uithoek der 

Finfche Golf verwezen; Alles is-hier even grootsch, 

ruims-duchtig, alles is paleisz-men vermoedt niet, 

„gelijk in-de-overige- Ewropifche hoofdfteden , de lang- 

zanie wording der ftad-uit de afwisfeling -van de 

‘bekrompene ftegen , in de oudfte gedeelten ,„ met de 

«ruime. hoofdftraten „der: nieuwere bouworde; ‘eene 

„tegenoverftelling , „welke „men “in. Londen , » Berlijn 

‘en op zoo vele ‘andere plaatfen. duidelijk ontmoet, 

Alles ís hier fchitterend en prachtig. De- heldere 

golven der. Newa,  diezoo zuiver: het “blaauw: ge- 

welf des. ‘hemels affpiegelen , vlocijen tusfchen mu- 

„ren. van graniet „ terwijl’ de. vreemdeling aan deszelfs 
wederzijdfche oevers of in de onafzienbare.Newsky=: 

Dd 3 Pere 
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Perfpéctief niets oritdekt „dan “paleizen ‘naast. paleis 
szen , Colonnades-naast Colonnades , tot dat het oog 

“door 'al-die pracht „door at: die evenredigheid <op het 

laatst wermoeid, de verfcheidenheid- terug wenscht, 

‘die’ dé minder aanzienlijke buurten: van andere hoofde 

teder van ZEwropa «opleveren, De bouworde is 
Bok niet die van het Noordeg', maar „duidt -daaren- 

tegen” het” ftteven „aan naar die” zuidelijke. vormen, 

‘welken tóch nimmer in het Noorder nationaal kun- 

ien wotden ; en wanneer men den Aus die “zijne 

woorvaderlijke inzêrtingen’ getrouw bleef, met zijn 
áchtbaren baard, in zijn’-kaftan gewikkeld „ van ach- 
‘terséene galerij Corinthifche zuilen te voorfchijn ziet 

streden dan gevoelt men,7dat-er «eene -overeenftem- 
ming ‘tusfchen” beiden Ontbreekt, die ‘êr tusfchen 

Pericles eri shet: Parthenon ‚-tusfchen Camillus en 

aRomes. Capitool beftond.. : hk brent 
Dit is toch niet te ontkennen, dat twee zón. 

ren; in zeden en taal verfchillende 5de nieuwe“hoofd- 

ftad: bewonen, “Het:eerfte beftaat. uit de ontelbare 

_fmetligte van vreemdelingen ;-die „ federt peTEer den 

dEerfen door de opgefmukte en veelbelovende Uka- 

seri van zoo vele, monarchen ‘gelokt „ hier een nieuw 
luilekkerland meenden te vinden ;' en waaronder zoo 

welen zich in hunne verwachting bedrogen zien, — 

Velen echtef bekleedden door: meerdere bekwaamheid 

in» wetenfchappen ; of worstelijke: gunst „ de eerfte 

waardigheden vanden ftaat, Onder dezen behoort 

woorts dat groote getal van Engelfchen , Franfchen, 

Nederlanders en vooral Dwuitfchers „die hier als koop- 

lieden vroeger eene, „voneheeate bron -opfpoorden;, 
wele 

Ed 
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welke zij echter thans , ín een tijd, waarin de handel 

het bijzondere voorwerp van den naïjvér zoo veler 

regeringen is geworden, hoe längs «zoo meer zien 

uitdroogen, en dus, behalven eenige weinigen,.‚die 

door hunne kapitalen boven. eene dergelijke. omme- 

keer verheven zijn, eene gedurige afneming van hun 

beftaan ondervinden, — Tegen deze rij, van. man 

nen voor den ftaat , hoofden van het-leger „ en hand- 
havers van den handel, ftaat de nationale Rws over, 

die nog weinig aandeel aan de waarachtige Zuropi= 

{che befchaving verkregen heeft. Zijne Boyaren 

mogen dan ook de vroegere woestheid hunner ze- 
den onder Czaar Arexis en «deszelfs voorzaten, 

voor meer Westerfche vormen: verwisfeld hebben: 

en er moge zich ook aan de namen van ‚de Stro0go- 
‚nofs , de Naritschkin's, de Dolgorouckis eene zekere 

clasfifche glans- gehecht hebben; het volk echter is 

nog geheel Rusfisch „ en zoude ongaarne zijnen man- 

tel tegen de fracs der vreemdelingen of zijn’ baard 
tegen, hunne glad gefchorene aangezigten verruilen. 

Onder de philofophifche regering van CATHARINA 

begon men reeds'te trachten „om over de eigenfchap- 
pen van den Rws eenen bevalligen {luijer te wer- 
pen, doch deze. zoo fterk opgefierde afbeeldingen 
zijn even. zoo fpoedig verdwenen, vals de dorpen 

en fteden van éénen nacht, die POTEMKIN , bij C4- 

THARINA'S  reize naar de Krim, deed. verrijzen, 
Ook de geestige fchrijver van de promenades d'un 

désoeuyré toont ons den Rws met alle de: heerlijke 
eigenfchappen van eenen onbedorven? zoon der na= 

tuur „begaafd; «en gefchikt, om. bij voortgang. van 
Dd 4 tijd 
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(tijd vén- befchaving nog eeus de beroemdfte volkéren 
der/oudheid te- evenaren” In den mechanifchen ar= 

beid “toont voorzeker. de „Rusreene gefchiktheid, 

waarin hij door weinig volken overtroffen wordt. — 

Derjaren 1812 en- 1813 ‘hebben getoond, wat hij 

op het flagveld kan worden, - De kolommen der 

Kafanfche Kerk getuigen van de bekwaamheid der 

-Rwusfifche. werkmeesters „ en de menigvuldige „ naar 
het uiterlijke uitmuntende, voortbrengfelen der nieu- 

wer. Rusfifche fabrieken „bewijzen genoegzaam hoe 

groots bij hem het genie van navolging is, — Doch 

bij dit alles ontbreekt. hem nog te weel het ware 

gevoel van zedelijke waarde, van dien ‘adel wan het 

gemoed, die alleeneen volk.tot ware befchaving 

werheffen kan. Dit-toch wordt door geen deskundi- 
gen ontkend, dat bij den Aus alles op den-uiterlijken 

fchijn is aangelegd „en dat daarom „ aldaar, waar de 

Godsdienst veelal nog beftaat in het naarkomen van 

uiterlijke „plégtigheden „ook “de overige befchaving 

daarmede in evenredigheid ftaat. — De Rus kan toch 

zijnen haat niet ontveinzen tegen den baardeloozen 

wreemdeling die. volgens zijne opvatting, zijn erf 

án bezit nam’ en van zijn. zweet en bloed leeft, 
Hij voedt tegen hem>die fombere verachting, die 

men bij: meest. alle. de: Aziatifche volken aantreft. 

Van: daar ook: de geringe fchroom, om den. vreem- 

den ‘te bedriegen , ja de eer zelfs, die hij daarin 

ftelt „ven het is hierdoor,’ dat in alle zijne daden 

die'-geest heerscht, welke door de vroegere 1ijfeis. 

genfchap ‚en zoo vele inrigtingen begunftigd werd, 

om heden te woekeren, te winnen en te genieten , 

| en 
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en zich om den invloed van zijn gedrag’ weinig te 
bekommeren. « In een’ land „ alwaar doorde vorm 
der regering de bezittingen onzeker zin,waar het - 

goud den weg tot regtbanken en/eerambten ‚kan ba- 

mien, moet het genot van oogenblikkelijke, winst 
bovendrijven, in tegenoverftelling met het langzame 

voordeel, hetwelk alleen door eene regtmatige,han- 

delwijze op “den duur kan worden verkregen. … Van 
daar is het, dat men voordeelige inkoopen van den 
Rus waant te doen, en eindelijk de overtuiging ver« 

ktijgt, dat men’ nog bedrogen is geworden ;-daar 
de heerlijke fabricaten’, die men “van hem, koopt» 

fpoedig , bij het minfte gebruik „ den uiterlijken glans , 

die men in dezelve. bewonderd heeft ; logenftraffen:, 
Ja zelfs hebben voor weinige jaren de grootfché 

zuilen der Kafanfche Kerk „zoo: het fcheen voor 

de eeuwigheid. gebouwd, reeds verbeteringen en 
onderfteuning. vereischt. 

Ziet daar dan een kamp tusfchen twee ectidel 

verfchillende beginfelen, en die, of met de einde- 

lijke ineenfmelting van het Rwsfifche volk met Eu 

ropifche zeden, of ‘met de terugwerking van dit 
volk zelve tegen den vreemdeling, moet eindigen. 

Reeds onder ELIZABETH, de dochter. van. PETER 

den Grooten, fcheen: er: weder eene terugkeering 

tot vroegere vormen en zeden plaats te vinden „en 

CATHARINA de Tweede zelve vestigde haar bewind, 

door, ín tegenftelling van de bekrompene denkwijze 

van haren gemaal, die het geheele leger näar het 

model van zijne Molfleinfche lijfgarden wilde inrig- 

den; het gezie bij de Rws/en zelve op te wakkeren ; 
Dd 5 hiere 
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hierdoor” bloeiden ‚de pPoTEMRINS € SUWAROW?S: 

en zoo vele bekende: mannen onder die regering. — 
Perer had den {teen tot Rwslands grootheid ge- 

legd, ‘CATHARINA befefte , welke ontzettende hulp- 
bronnen’ hare rijken aanboden en naderde met rasfe 
Schreden. tot haar doel. De regeringen van PETER 

€n: van CATHARINA de Tweede blijven voor Ruslands 
fatére „gefchiëdenis de twee beflisfende tijdvakken, 

Aan de laatfte behooren alle inrigtingen , die eenen 
befchaafderen” fmaak kenmerken „en meer kunst dan 
wetenfchap “ten doel hebben , een -onderfcheid , 

waarover men’ bij de eerfte befchouwing der gebou- 

wen „ onder beide regeringen opgerigt „ reeds het oor- 

deel kan vellen. Prerer kocht de preparaten. der ont- 

teedkunde , door RuyscH met zoo veel zorg bijeen 

verzameld 5 CATHARINA de meesterftukken: van Douw 
en POUSSIN. „De letterkunde was: ten tijde van Pe- 

TER nog niet tot de hoven van het Noorden door- 

gedrongen; en deze zoude, gelijk CATHARINA zulks 

naderhand deed „de.bibliotheek van piprROT nog niet 
als.ecene zeldzaamheid in zijn paleis bewaard hebben. 

Doch laat ons na:deze uitweiding tot de, hoofde 

ftad terug ‘keeren , die „ wanneer men ‚zich van, de 

befchaving: van dit rijk geene herfenfchimmen wil 

vormen „wanneer men geene, denkbeeldige waarde 

aan. hetzelve «wil hechten, veel belangrijks bezit , 

vooral voor den Nederkander „die, fints„het uitko- 

men van het belangrijk werk van een onzer geachtfte 

Historiefchrijvers „over dit onderwerp, nog meer 

gevoelt, in welk eene naauwe betrekking, zijn land- 

gard tot den oorfprong van Ruslands grootheid ftaat, 
d | …_ Ge- 
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Â Gelijk. Zulks “in meest “alle groote “fteden „> welke 

aan «de oêvers” van “rivieren gebouwd: zijn, pläats 

grijpt, zoo “worden ook hier aan deoevers van de 

Newa de’ fchoonfte “partijen gevondefs en “in «dit 

opziet verdient Petersburg zeker “den” voorrang bo- 

ven ‘alle de andere fteden van Zu#opä.” Men moge 
vaan de Theems de ijzeren brug, of die=van Waterloo 

bewonderen, welk eenvafftandis er niet; tusfchen 
de berookte huizen in Sowthwark''aan-den eenen en 

de ongeregelde ‘en donkere ftraten det City aan den 

anderen kant, mêt “het uitmontend geheel ten “de 

onafgebrokene rij van’ fclvoóne gebouwen, die “dé 
Admiraliteits Kaût aanbiedt. De rivier is van beidé 

zijden door murén van graniet ingefloten. * Deze 

feen vormt het fierlijke en boven’ de” Kaai verhe- 

wene Twrottoir, laigs hetwelk: de “wandelaar den 
prachtigen aanblik” geniet 5 van’ alle die heerlijke 

Kaaijen, van de vesting, in het midden vän den 

vloed gelegen, en eindelijk” van het tegenovergee 

ftelde gedeelte dêr” ftad, ‘waar ‘zieh ook zoo veel 
vitmuntende gebouwen bevinden’, terwijl zich overal 
de blaauwe vloed vertoont, door “tallooze - handels 

fchepen of kleine gondéls bedekt. —’ Een Engelscha 

„man, door de befchrijving van dit tooneéel uitgelokt; 
begaf zich over zee naar Petersburg, landde „gee 
noot dit verrukkend uitziet, en fcheepte zich oogen« 

blikkelijk , zonder cerne fchrede verder te doên, wet 

der ‘naar Engeland in. De Admiraliteit, door eené 

aangename wandeling omgeven, is voorzekér eert 
der oudfte gebouwen in Petersburg, doch nú in 

het ‘kort vernieuwd, en toont zelfs eene foort van 

na 
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navolging -vân onze Amflerdamfche werf, een be- 

wijs, dat „indien perers bevelen; goed verftaan, en 
‘opgevolgd ‚waren geweest, deze ftad-in vele opzig- 

ten het Amfterdain van het „Noorden:zou zijn ge- 

worden. Verder “verheft. zich het; Winterpaleis , 

mede «een der--vroegftes gebouwen van Petersburg, 

en-in dien half zwaarmoedigen „ half. naar: het voor= 

beeld „der  Franfchen: inhet begin der ‚achttiende 

eeuw gekunftelden: ftijl van bouworde gefticht „ waar- 
van men onder anderen te Berlijn in de gebouwen, 

door.-den grooten. Keurvorst - FREDERIK WILLEM ‘Op- 

gerigt, nog vele blijken vindt. — Met het beroemde 

paleis „van : CATHARINA „de 7: weede z de Hermitage 

genaamd „is „geheel Europa beter bekend, en wie 

herinnert zich, daarbij niet aan dic „vorstin „ die den 

„fcepter. aan,eenen zwakken echtgenoot, met meer 

geluk. dan „regt ontrukte „en die,-geliĳjk vroeger 

EIAZABETH van Engeland „vrouwelijke eigenliefde 
met. mannelijk „ doorzigt „vereenigde 5 in welke een 

SUWAROW „ zijne. gebiedfter , een POTEMKIN - zijne 

minnaresfe: vond , die vrijmagtig over millioenen’ re- 

geerde, terwijl zij VOLTAIRE en D'ALEMBERT vleide; 
die aan dertig volken wetten. gaf, in zoo vele op- 

zigten het;-werk;van eereR: voltooide; hare oogen 

naar den Bosphorus en den Ny/-durfde rigten, en 

daarentegen in hare, bijzondere: betrekkingen zoo vele 

vrouwelijke zwakheid. tentoon fpreidde. „CAT HA» 

RINA „bezat ondertusfchen moed en kracht, en dat 
deze „onder de „eerfte wereischten van eenen. vorst 
behooren, fchijnt „door de gefchiedenis der laatfte 

jaren overtuigend bewezen, …— … Hare Hermitage 
was 
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was eene hulde aan de kunften ; en onze woUwERs 

MAN en REMBRAND- maken de fchoonfte fieradert 
van dit heiligdom uit. Aan de meesterftukken van 
ieder der beroemdfte -fchilders werd hier een afge- 
zonderd vertrek uitluitend gewijd. Zoo moeijelijk 

als onnut “ware de optelling” van alle de «fchatten 
alhier voor het oog van den: vreemdeling, met eene 

fnelheid en oppervlakkigheid-ten toon gefpreid, die 

zijne nieuwsgierigheid meer tergt, dan voldoet. Een 
foort van Boudoir s bevallig werfiërd, vertoont bij 
een geneimzinnig fchemerlicht het beeld van CATHA= 

RINA „omringd door de borstbeelden van de caLIT= 

ZIN’S „ de ROMANOF’s en overige groote mannentharer 

regering , wier namen nu reeds door volgende ge= 

beurtenisfen verdrogen zijn. — Reeds federt sjaren 
hebben.de dagen van Moskowa en Leipzig, de overs 

winningen aande Pruth, de beftorming van Zsmail 

en de verovering van. Zwwriën doen vergeten. Voor 
Rusland kan het Zwiden flechts eenen lauwèrmeer 

opleveren ‚-doch deze kan alleen binnen de muren 

van Konflantinopel geplukt Worden.’ Dit. was ook 

het vooruitzigt bij den doop van KONSTANTIJN die 
beftemd fcheen op nieuw het Oosterfche rijk te-doen 

herleven ; en_de zonen van OTHMAN naar dat Azië 

terug te dringen, alwaar zoo vele „ eertijds vruchte 

bare. thans “ontvolkte landen, eens de wieg des 
menschdoms , aan dit-kroost der Zwrtaren weder den 

zetel van hunne, vroegere grootheid aanbieden „ toen 

kun ftam, door de weelde der valeijen ; en de dron= 

kenfchap der overwinning nog niet “bedwelmd was. 
Deze KONSTANTIJN » de tegenwoordige: Opperveldheer 

van 
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van het Poolfche leger, bewoonde het marmeren 
paleis. dat zich bij het veld van Mars. vertoont, doch 

zich echter meer door deszelfs masfa dan wel door cene 

fierlijke bouworde onderfcheidt. Dit veld; van, Mars 

is uitgeftrekt: en onbeftraat, tot, wapenoefeningen 

beftemd., en door eene-zuil ter. eere van ROMANZOF 5 

als-ook door het (landbeeld van suwarow verfierd ; 

maar het voert. eene van-die namen, die het boek 
‚der gefchiedenis flechts eenmaal, voor de onfterfes 

lijkheid opteekent, „edere eeuw heeft hare groote 

mannen. en daden, doch gene derzelver is de afs 

fpiegeling, van; eene andere, en het. veld van Mars 

herrijst even. weinig aan- de oevers: der Newa , als 

Rome's Capitool aan die der. Zmerikaanfthe Creekss 
Elk volk vergenoege zich met zijnen eigenen roem, 

en waar moed en genie gevonden worden , zal het 

nimmer aan clasfifche «namen ontbreken. =De 
zomertuin is eene eenigzins flijve; doch „aangename 

wandeling voor de inwoners der hoofdftad; deszelfs 

Balustrade is beroemd „ en. deszelfs levendig groen 
verpoost het: oog, dat fpoedig fchemert van den 
glans der ftralen „ die op al het. marmer én pleister 

van. zoo vele gebouwen terugkaatfen. Nabij dezelve 

verheft zich het-paleis Michaëlof , vroeger door PAur 

bewoond, nu geheel verlaten „ fints dien ontzettens 

den. nacht, toen „Ruslands alleenheerfcher: zijnen 
levensdraad door de handen van -fluikmoordenaars 

zag affnijden , en toen het keizerlijk geflacht- en het 

verbaasde hofgezin inde uiterfte. verwarring div 

oord der verfchrikking ontvlugtte, | 

Aan de andere. zijde. der Admiraliteit vertoont ick 
‚nog 
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nog de Zgakskerk ; een. werk van zoo veel regerine 

gens en nog niet geheel voltooid, Derzelver bouw» 
orde is geenszins. treffend, en fchijnt ook, Aedert 

de Kafanfthe Kerk als Palladium van” Ruslands 

kunst verrees, minder aandacht te verdienen. —& 

Eenige fchreden verder ziet men het flandbeeld van 

PETER. Mogt immer eenig. Vorst de oprigting van 

een dergelijk gedenkftuk verdienen , zoo was. PETER 

deze eer, in zijn Petersburg waardig. Hier mogt 

de ftichter , met tevredenheid op zijne ftichting-tes 

rug.zien, Het denkbeeld-is grootsch. Op een blok 
van ruw graniet verheft zich het beeld van- den 

man, die, in het herfcheppen van de zeden zijner 
onderdanen , eenen even grooten tegenftand vond, als 

de kunftenaar, die met infpanning van kracht en 

vernuft dit blok uit Finland derwaards voerde, De 
flang van den nijd wordt hier gedwongen om het 

voetftuk te zijn, waarop het moedige ros-van “dert 
Czaar rust, - Sommigen mogen hierin nog íets ges 

zochts vinden , de meesten bewonderen de eenvou 
digheid van het plan en van het veelbeteekenend 

opfchrift: CATHARINA de Tweede. aan prTER derd 
Eerflen; in eenen tijd, waarin het in Frankrijk) 

toen als zetel der kunst geroemd , aan” geene vleis 

jende opfchriften- ontbrak , waarbij -deszelfs vorsten 

met alle CEZARS ‘En AUGUSTUSSEN” gelijk gefteld’ 

worden , terwijl derzelver ftandbeelden door volkes 

ren, op eene. honende wijze , onder de ee df van: 
flaven voorgefteld, werden getorscht, Gi 

Aan de overzijde der Newpa verheffei zich het 

Mufeum der Wetenfchappen en de .alcqdermie der 

Kun 
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Kunften naast elkander. Dergelijke gebouwen mogen 
de fchatten ‚der kunst bewaren, echter doen zij 

dezelve nooit geboren. worden, en wanneer men in 
het ‘eerfte derzelver ‘eene rij der Rusfifche. volks: 
ftammen , volgens opgezette individus befchouwt 

en dezelve hoe’ langs hoe meer de Tartaarftche, ja 

eindelijk Chineefche vormen ziet aannemen , terwijl 

Laplanders en Samojeden- de ‘grenzen van de be= 

woonbare wereld fchijnen af te bakenen, dan befeft 

men dat er meer noodig is, dan een paar gebouwen 

en eenige geleerde genootfchappen, om de zaden 

der kunst over de uitgeftrekte vlakten van. Noord= 

Azië te verfpreiden, —- Eenige Siberifthe afgoden, 
_en meer-dan alles het geraamte van eenen Mahmout ; 

de geheimzinnige zoon eener verlorene wereld, 

fchijnen"de-eenigfte voorwerpen die aan’ eene eeuw, 

vroeger dan die van PETER, herinneren. Streelend 

voor den: roem van dien heerfcher is het vertrek, 
alwaâar zijne. beeldtenis midden onder alle veelvul- 

dige-werkftukken „ vruchten van: zijne oogenblikken 
wan verpoozing, gevonden wordt. Men moge dan” 

aan, hem „ gelijk, de. Grieken aan: hunnen Mercules, 

of de Spanjaarden aan hunnen Cid, wel eens wat 
te veel toegefchreven hebben , men ziet echter, dat 

de -geest- van. den man van genie zich ook in zijne. 
uitfpanningen vertoont ; en dat het menfchelijk tee 
ven „hoe kort dan ook, een’ kring oplevert; ruim 

genoeg, om. zich in: denzelven een gedenkteeken 
te ftichten, hetgeen door den loop der eeuwen 

geëerbiedigd wordt, »— ‚De kunst is nog nieuw bij 

de Rusfen, en hunne gefchiedenis nog-te “weinig 
p bes 

pa 
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bekend, -om treffende onderwerpen. ter -opwêkking 
vanhet nationaal gevoel opte leveren. PETER te Pul- 

LAVA ; CATHARINA aan het hoofd en inrhet Costuum 

harer Garde op den dag der omwenteling y ziedaar 
inderdaad gedenkwaardige’ oogenblikken” voor Rus- 

land; die ook hier door Rwsfifche meesters afgebeeld 

zijn. Het land der fneeuwvelden en dennebosfchen 
zal echter moeijelijkhet vaderland van eenen BER= 
GHEM of eenen HABBEMA kunnén worden. | 

Zeer. nabij deze gebouwen. ftaat de Beurs; een 

pronkftuk van keizerlijke gunst; hetgeen nog hooger 

te {chatten zoude zijn , indien hetzelve tot een be- 

wijs van den bloei des handels ftrekte, Maar niet- 
tegenftaande dit . vitmuntende gebouw ,- waarin de 

kooplieden-dagelijks vergaderen; is -Petersburgs-han- 

del nietin dezelfde verhouding als het getal harer 
kolommen en paleizen aangegroeid. De man uit de 

Fabel, die de hen bezat, welke gewoon was.dage- 

lijks een gouden ei te-leggen, fneed haar den hals 

af „in de verwachting daardoor den oorfpronkelijken 
fchat op.te fporen,. maam werd in deze hoop bee 

drogen, en zag de bron van zijnen voorfpoed vernie- 
tigd, — Straalt er niet iets dergelijks in de handelwijze 

en „de bevelfchriften van vele vorsten en regeringen 

omtrent den handel door, en worden wel ergens de 

wijze: lesfen - van. NARBAL- aan TELEMACHUS ‘opge-- 
volgd „waarin die grijze „Staatsman den handel bij 

tenen; vloed vergelijkt, wiens wateren opdfoogen, 

zoodra «men. derzelver loop wil verleggen ? Ontzet- 

tende. kosten bezwaren den Petersburger, handelaar 5 

zware patenten, ontmoedigende belemmeringen , druk- 

NL Eg ken 
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ken hem,van. alle kanten. De. handel van invoër - 

wordt. vernietigd door” de” credieten,: die men ge 
noodzaakt is aan de nätioriale-Rusfen te geven, die 
zich meer en meer ‘in. de hoofdftad “nederzetten „ 

eene laakbare gemakkelijkheid ter disconto. van hun 

papier bij-de keizerlijke bank vinden, op. lange ter= 

mijnen koopen ‚en, wanneer hunne fpéculatiën mis- 

lukken ‚tegen den vervaltijd hunne betalingen opfchor= 

ten. Ook de handel van uitvoer heeft fterk ‘geleden, 
_Eenige-opeenvolgende middelmatige oogften „bij een 
grooten” overvloed in-geheel Europa, hebben aan 

den Graanhandel bijna alle belang ontnomen. Zz- 

geland: dreigt prohibitiye maatregelen tegen de Talks, 

Petersburgs hoofdartikel, te nemen , daar deszelfs ge= 

bruik, door. dat van olie en gas buitendien reeds fterk 

afgenomen is. De Hennipteelt is bij de tage prijzen 

der: granen in hêt Westen; zoos in Engeland als 
Nederland, aanzienlijk aangegroeid, In de Potgsch 

heeft Jtalië eene gevaarlijke mededinging geopend. - 

Wanneer men dit alles: befchouwt „ daarbij de: gedu 

rige afwisfeling wan toltariven , de belemmering van 

zoo vele handelstakken ; enden invloed van hetzelfde 

ftelfel tot in de willekeurige verhooging van het brief: 

“port befpeurt ‚ dan vraagt men ; hoe vele er wel onder 

de Petersburger kooplieden zijn , die hunne prachtige 

ora gerustheid en tevredenheid kunnen betreden: 

‘Onder de flraten die op de Admiraliteit uitloopen 

en die onder de voornaamfte van Petersburg bes 

hooren, bekleedt de Newsky Perspectief .de eerfte 
plaats. Hare lengte is onafzienbaar, en zoo men 

MN van den kant der Admiraliteit intreedt , bewon- 

dert 
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dert men &éne pracht van bouworde, et eend ever- 
redigheid „ în dat gedeelte: van” Zwropa. dat wij bea 
wonen , bijnd: onbekend, ‘Hier wordt het ó0g aan 
genaam verrast “door de vermaarde Kafanfché Kerk; 

haar het model van de St.' Pieters Kerk te Rome 
gebouwd. Zelfs hier is echter veel aan den uiter 

lijken fchijn opgeofferd, daar de Kerk zelve geens- 
zins bearittwoordt aan de reusachtige kolonnade ; die 
voof haren ingang eenen halven Cirkel vormt „ en het 

gebouw, om dus te fpreken, terug dringt, Verder 

was eene dergelijke bouworde meer gefchikt, om 
óp een uitgeftrekt plein of aan het einde eerier ftráat 

te prijken , dan om aan eene zijde van ‘dezelve opge 
_tigt te worden. Het is op deze plaats, dat men 

in den omtrek"van eenige minuten” de Griek/che; 
Katholijke en onderfcheidene Protestantfche gods- 

dienstoefeningen kan bijwonen, en in verfchillende 

talen aldaar de lofzangen tôt def Almagtigen hoort 
opftijgen, = Gezegend is deze verdraagzaamheid 
daar, waâr zij de -band der volkeren is, waar zij 

den fterveling de willekeurige magt ontrooft, het 
geweten zijner broederen, die alleen aan God re= 
kenfchap fchuldig zijn, te kunnen dwingen; doch 
deze zegening verliest. hare waarde daar, waar dez 
zelve geene opoffering kost, en alwaar eene laauweé 

onverfchilligheid in die verfchillende vormen het 

bewijs waant tê vinden , hoe weinig het afdoet „ zich 

tot een derzelver uitfluitend te bepalen, Neen, 
jeder Christen of Mufulman, Griek of Protestant; 
ga flechts van zijn eigen ftandpunt uit, geloove wat 

zijne overtuiging hem leert, volge wat zijn pligt 

oes Ee 2 Aen 
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hem gebiedt. Dan zal hij- hèt geloof van een ieder 
gefbiedigen „ doch daarom-de achting. voor het zijne — 
niet verliezen , en zoodra hij naar zijn gevoel. hans 

delt „ tast hij nimmer. geheel. in het duister, daar 

zich” toch de waarheid nergens. geheel - onbetuigd 

diets Zoo „bewonderen"wij;, bij voorbeeld, in de 

Grickfche Kerk die- eenvoudigheid in dezelve , waar= 

door aan de Grooten dezer wereld geene verhevene 
_zitplaatfen toegekend zijn, maar de- Monarch en de 
onderdaan „ voor het oog van: God gelijk, naast 

elkander. ftaande ‚ hunne aanbidding en dofzangen 
doen oprijzen, — Wanneer echter de plegtigheden 

hun. gebied. te ver -uitftrekken, wanneer wij de ‘kruis 

fingen "zien verdubbelen en herhalen, niet meer-als 

gen. teeken van herinnering, ‘maar vals of -bloote 

_gebaren,.de, bewijzen eener godsdienftige gezindheid 

waren wanneer „wij de Awsfifche vrouwen voor het 

beeld harer heiligen. zien nederknielen; of -den mars 

meren; drempel herhaalde malen zien kusfen, dan 

gelooven wij dat. de. Christen, die tot-onzen Vas 

der in „den, hemel. bidt, van deze Aziatifche vor- 

men, bevrijd is geworden, — Hoe verder: men in de 
Newsky,- Perspectief voortgaat ; hoe meer men kolom: 

men, en-zuilen ziet afnemen „en de fteenen paleizen 

door. „de. houten huizen , wier getal’ echter onder de 

tegenwoordige regering meer en meer afneemt, ver= 

vangen ziet. — In den loop van weinige oogen. 

blikken waant men hier den afftand tusfchen Peterse 

burg en „Moscou; ja wat meer is, tusfchen Europa 

en, Azië afgelegd te hebben. — Men, nadert het 
oosten van St, Alemander Nemskyy den befcherm. 

hei: 
Ki 
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heiligen van Rusland, - Hier heerscht die geest van: 
rijkdom, die fteeds in, Azië van zoo veelbelarig- 
was; en in geheel Rusland befpeurd wordt, involle, 

kracht. Daar, waar rijkdom een. foort «van adel, 

eene gaaf vân God fcheen „ waar de ftervelingen ge=. 

durig vermaand moesten: worden ‘niet ‘op die-fchatten- 
te vertrouwen, die mot en toesteverceren. kunnen, 

daar was ook: de omkoopbaarheid „ of liever de ge= 

woonte , gefchenken van meerderen als dankbetuiging. 

voor bewezene gunften- aan tenemen , (uit den aard: 
der zaak: zelvê ontftaan „en ook de heiligdommen 

deelden in dezelfde geest. … Want werden nietde 

giften aande Kerken-in de middeneeuwen door’ de 
Monniken ingevoerd „ wier oorfprong . meest. Oos« 
tersch was, en was het te verwonderen, dat, in= 

dien men zich door gefchenken van-de welwillend=- 

heid ‘zocht te verzekeren van die Magtigen „ wier. 

gunftigen invloed men tot het voorftaan zijner belan= 
gen aan het hof der vorsten wenschte te ondervin= 

den, men tevens dienzelfden weg infloeg , om deel 

te hebben aan de gebeden van.diegeten ; welke geres. 

kend werden, uit hoofde van hunnen Gode geval- 
ligen. wandel, een gedeelte van. die verdienften- tot: 

zaligheid. der wereldlingen te kunnen doen ftrekken. 
Zoo aanfchouwt men ook hier in dit, uit vele vers. 
fchillende huizen-en torens zaamgeftelde gebouw, eene. 

epeenhooping van» de’ giften ‚der vorsten. en ‚de 

Schatten der onderdanen. De,grafltede. van ALrx- 
ANDER NEWSKY ‚ tevens de heilige en de hield van. 
zijn vaderland, (eigenfchappen in, de, oudfte overles: 

veringen der volken zoo dikwijls vereenigd) is van. 

„Ee g | zik 
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zilver vervaardigd, Dè zwärte gedaartten der Mon-= 

nike waren door de: gewelven, en herinneren. aan - 

de Dervifchen van ‘het Oosten; Het kerkhof is voor 

het ‘overige ‘het. Westmunfler van Rusland. Hier 

rust het: overfchot «der: helden „ en ook; de grijze 

KUTUSOw. vond dezelve alhier na eene toemrijke loop- 

baan. Men ‘ontmoet hier dezelfde verwarde opeen- 

ftapeling” van gedenkzuilen - els in de gewelven van 

Engelands oude Abdy, doch een Poet’s Corner 

alwaar „ gelijk aldaar,» de asfche der zangers naast 

die van de door hen vereeuwigde helden verderd 

wordt, is tot nog toe ‘onbezet gebleven. «_ 
„Geheel verfchillende zijn de denkbeelden, welke 

het. Gastinoi-duor of de verblijfplaats der kooplie- 

den aanbiedt. Het herinnert aan de koophoven of 

Bazars van het Oosten, waar de vreemde handelaar 

zijne waren uitftalt, en waar de fchatten der zwaar 

beladene Caravanen, die maanden ‘lang door de 

woestijnen trokken, ten toon gefpreid worden, Alles 

ib vechter reeds meer ZEuropisch, en in ftede der 
Shawls van Indië, der“ Myrrhe van Arabië of van 

dé fpecerijen der Molukken’, worden hier ter verkoop 

aangeboden alle de geriefelijkheden van het Westen, 

het zij oorfpronkelijk van daar aangevoerd, het zij 

door de behendigheid der Rusfifche fabrikanten nae 
gebootst, en munten hieronder vooral de. werkftuk- 

ken in leder en hout uit. Ja, er ontbreken in dit 
honderdtal winkels’ zeer weinige voorwerpen van 

Europifchen {maak , en de beleefde koopmans die, 
hoe onbekend u zijne taal zijn moge, met blik en 
gebaren zijne waren zoekt aam te prijzen, noodigt 

u 
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uw onophoudelijk uit hem niet voorbij te gaans ja 

“deze knevelbaard; biedt-/u met eene Sarmatifche 
aanfpraak eenen sStereótypen druk van vorTAiRe of 
JEAN JAQUES aans … Op: de markt, die aan dit/koope 

hof. grenst, is alles nog smeer nationaal Rusfisch. 

Overal wordt de. Qwass, eene: foort van Rusfifche 

drank; naar onze Mee eenigzins- gelijkende, te koop 
aangeboden: „Aan de. kleine. tafeltjes zitten wisfe- 
laars met hunnen zwaarwigtigen Copeken fchat, Bij 
een gemeenfchappelijk heiligdom worden nu en dan 

offers neergelegd, en zelfs kleine. heiligenbeeldjes 

_makenveen voorwerp van ‘handel uit. ban 

Nog vele. belangrijke gebouwen bevat Petersburg 
wier. optelling in. een kort beftek. moeijelijk zoude 
worden. . Het r/enaal bevat vele gedenkftukken, 

in de’ gefchiedenis van. Ruisland merkwaardig. Daar 

ziet men de vruchten der overwinning, de ftandaar- 

den en paardeftaarten der Ottomannen , ja zelfs. de 

vergulde toppen vande torens hunner Moskéën. 
Hier: ontmoet men, nog “de „vanen’ der Serelitzen, 
dier Jazitzaren van het Noorden, tot wier verdel- 

ging. de „kracht. van eenen PETER den Eerflen naar 
ligchaam- en ziel, vereischt. werd. Het- beeld: van 

CATHARINA, op last van ORLOFF in dtalië: wervaar- 

digd ‚ „werd: op «bevel van eau afgenomen en op 
dat van ALEXANDER -herfteld.;- Het fcheen: het doel 
van: den eerften te zijn, de nagedachtenis van zijnen 
ongelukkigen ‚vader, ‘Perrm; den. Derden op alle 
wijze te vereerens ener behoorde ook daartoe, dat 

hij. deszelfs lijk «liet „opgraven en hetzelve in het 

verblijf der dooden, hetwelk. voor. Awslards beheer- 

Ee 4 | fchers 
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fchers in. de Kerk. van: Petrus èn Paulus in het Newer 
Eiland beftemd. is, naast;dat zijner moeder in eene 
prachtige kist-liet ten toon ftellen. Eene vereeniging , 
toen “voorwaar gemakkelijker „dan gedurende het 
leven der roemzuchtige vrouw. Hij. die zich hare 

gefchiedenis- herinnert, befchouwt met belangftelling 

het opgezette kleine. Zrabifche paard; dat zĳĳ op 

den dag befteeg , toen zij aan het hoofd harer Garde: 

van Oranienburg naar Petersburg optrok , en: fchoon= 
heid «en ‚moed, deze twee verleidelijke eigenfchap- 

pen, tot bereiking harer oogmerken wist te gebruie 

ken, Toen maakte zich POTEMKIN, een dier wei 

nige “gunftige oogenblikken” ten nutte, welke de 

fortuin in het leven feliijnt aante bieden, en. waarin 
zij den weg tot eene hoogere verheffing fchijnt te 
openen. — De fchoone Keizerin had het uniform 

harer, Garde aangenomen ,-en het ‘ontfnapte aan het 

oog-van den jongeling geenszins ;-dat haar de pluim 

op den hoed ontbrak. Hij biedt haar: den zijnen „op 

eene bevallige. wijze aans ‘haar,’ die als vrouw en 

Vorstin deze opmerkzaamheid dubbel wist te waar 
deren. In beide opzigten: erkende zij dezelve. — 

De onbekende jongeling” werd de gunfteling zijner 

meesteres. Waardigheden «en «eérambten ‘fchenen 

zelfs de verfte ‘verwachting: zijner eerzucht “vooruit 
te loopen, en-hij ftierf in de“vlakten van Zauriëên , 

terwijl hij den laatften brief. der groote Keizerin, 

van nieuwe gunstbewijzen verzeld, aan zijne, bezwij- 
kende lippén drukte, — De naam van POTEMKIN hers 

innert. aan het door hem bewoonde paleis, nog’ door 
den naam van het Zaurifche onderfcheiden, waar de 

| TO cn 
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begunftigde hoveling aan zijne gebiedfter een feest gaf, 
hetgeen de fmaak van het Westen , met al de weelde 
en pracht van het: Oosten vereenigde. De fchoon= 

fte navolgingen der Antieken verfieren deze vertrek- 

ken „en vooral het ‘heerlijke portaal bij de intrede 

van” dit paleis , terwijl de tuinen van hetzelve aan 

de wonderen hêrinneren, die de-overleveringen der 

oudheid van de eerfte „Semiramis verhalen. In de 

_Newsky ‘Perspectief. befchouwt men: insgelijks de 

Bibliotheek „die belangrijk :fchijnt te zijn „doch ‘waar 
het gedurig. Nied Nied van den ‘Ruisfifchen- gelei- 

der „-den reiziger belet deze {chatten der geleerdheid 

anders dan op eenen éerbiedigen afftand te naderen. 

„-Ondankbaar ware het echter van den vreemdeling, 

niet met een “woord van den fchitterenden gordel ; 

van “eilanden” te-gewagen 3 die in den zomer door 
hun” bevallig groen-deseentoonigheid van het marmer 

der hoofdftad afwisfelen.” Men moet hier niet die 

verfcheidenheid verwachter;welke de ‘natuur in onze 
zuidelijker klimaten aanbiedt „en die hier meestal door: 

berken en fparren moet-vergoed worden; doch men 

zal hier ondertusfchen: nog eenen rijkdom van voorts 

‚ brengfelen vinden , die men aan den bevrozen -uit= 

hoek der Pin/che. Golf geenzins verwacht had, Hier 

zweven de ligte gondels over den blaauwen ftroom 3 
ginds ‚verheffen zich de bevallige landverblijven der 

kooplieden, of ontmoet men op Chrestophsky deze 

Rusfifche fpelen, die fchommels, en zóogenaamde 
Rusfifche bergen , waarvan de laatfte in Frankrijks 

hoofdftad. zulk eene groote ! rol: fpeelden, “daar zij 

door derzelver’ aangename en tevens’ eenigzins:'ge= 

Ee 5 ____ vaare 
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vaarlijke afdalingen “eene. nieuwe  bevalligheids; die 

van moed, bij het fchoone' geflacht ontwikkelden „ en 
eenen nieuwen prikkel tot. liefde” bij  deszelfs- bee 

wonderaars deden ontftaam:, daar toch: menigeen onder 
dezen zich het'lot van-orrLorF toewenschte ; wiens 

gefpierde armde fchoone CATHARINA, bijeen der= 
gelijk fpel op Oranienbaum eens terug hield; en haar 
op die wijze. uit, een dreigend doodsgevaar redde. — 
Een bekoorlijk zomerhuis van den Keizer verfiert 

het Kamenoë Ostrog of fteenen eiland , en de reiziger , 

die op alle deze ‘bekoorlijke. eilanden. zoo vaak de 

weldaden der Rusfifche gastvrijheid genoot, roept 

dezelve nog vaak voor zijne herinnering terug, ook — 

dan wanneer de, beelden van zoo veel weelde en 

pracht reeds lang uit zijn denkbeeld zijn uitgewischt. 

Op een dier eilanden ziet men den tuin van srmo= 
GONOF „ voor het publiek, dat. echter grootendeels 

uit de vreemde-kooplieden en hunne fâmilien beftaat , 

feeds geopend. Een gedenkteeken, uit Grieken. 

tand. derwaarts gebragt, voert den naam van het graf 

Van. HOMERUS. Misfchien zoude de oudheidkundie 

ge twijfelingen wegens dit ftuk kunnen opwerpen, 

doch wie zoude dezelve thans willen uiten , nu dé 

namen van HOMERUS en ;STROGONOF in zulk seen 
verband fchijnen te ftaan, en men de herinnering 

aan den grootften zanger der Grieken gerust: kan 

imeenfmelten met;dien van hem, die niets gefpaard 

heeft om Rusland. aan te fporen, de krachtdadigfte 
maatregelen te nemen, ten einde de laatfte. afftam- 

melingen der Mellenen niet geheel. aan, de moorde 

zucht dex dziatifohe roof benden. prijs- te geven. 
Zie= 
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‚Ziedaar dan. eenige „offchoon ‘weinige “trekken … 

Omtrent eene met regt vermaarde ftad, Gebouwen 
en inrigtingen mogen echter door woorden gefchile 

derd worden „moeïjelijker is het, die verfchillende 

vormen uit te drukken, onder dewelke zich het 
leven hièr vertoont. Men fchijnt zich hier in het 

midden van eene lijn te bevinden „ waárvan AZoscou 

„en Riga de uiteinden wormen. In de eerfte ftad 
vindt men-nog de zeden der oude Rwsfifche werelds 
in de hoofdftad ‘van Zúfland daarentegen vindt men 

Duitfche befchaving. Hoe veel onderfcheid is- ér 

toch niet tusfchen dé bevallige ‘Roerlanderin, die 
in hare gelaatstrekken, manier en’ tongval eene 

zachtheid vertoont „ die men vergeefs in vele 

gedeelten van Duitschland. zoekt, en de’ zwaar- 

lijvige Rusfifche vrouw, die door eenen ongefchik- 
ten tooi deze vorm, bĳ de Rwsfen zoo: hoo 

geacht, nog meer doet. uitkomen, terwijl zij, var 

alle kanten met kostbaarheden behangen, op- den 

kemel gelijkt, met de fchatten van den handel be= 

vracht. — Niet minder groot is het onderfcheid 

tusfchen den Rusfifchen officier, door de- ftrengfte 

orders en de kleingeestigfte naauwgezetheid in zijne 

kleeding gebonden, die de ‘grootfte oplettendheid in 

alle de gedeelten van zijn uniform ten toon fpreidt, 

ja zelfs dikwijls het gehate keürslijf van de fchoone 
kunne fchijnt overgenomen te hebben; en den ge= 
meenen Aus, die in zijnen groenen kaftan gewik- 
keld, met de bijl in de hand de grootfté bewijzen 
van werkzaamheid en behendigheid geeft ; des nachts 

daar flaapt,. waar hij kan, en zijne eenige verlustie 

js ging 
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ging zoekt in zijn glas. brandewijn , en, om eêns 
in de. week , wanneer hij van kleederen verandert 

zich” in „de „onnatuurlijke, hitte der dampbaden ‘het 

zweet uit alle poriën te laten dringen, en in deze 

tot flikkens toe verwarmde. afmospheer „ zich door 
het kwispelen met versch. gefneden en natgemaakte: 

takjes de ruwe huid te laten -ftreelen. ‚ Ontelbaar is. 

de reeks van, tafereelen die de koofdftad aanbiedt, 
Verfchillende volken ,, wier woonplaatfen- van -den. 

oever der Bothnifche Golf tot aan de fteppen der. 

Ukraine werfpreid zijn ,-ziet men hier bij elkander 

vergaderd, en in vele huizen fchijnt inderdaad eene 
nabootfing van de verwarring der talen plaats te grijs 

pen. Hierdoor ontftaat ook die rijkdom in taalkennis y 

vooral. wat het praktifche gedeelte. betreft, welke 
hier op. eene verwonderingswaardige wijze gevonden 

wordt. … Dit fchijnt intusfchen zeker, dat „vof de 
vroegere zeden onder het bevel van eenen tweeden 

PUGATSCHEW tens weder de overhand moeten ne= 

men „== of, dat bij de meerdere “aanwinst -aan bes: 

fchaving bij de Rws/en zelve , de invloed der vreemsr 

delingen ,-die zich in dit land nedergezet hebben, 

_ meer en meer verdrongen. zal. worden, —”» Reeds 

nadert Rusland, zelfs in- het: vak-der- letterkunde” 

tot „meerder. bekendheid „Reeds heeft KARAMSIN: 

eenen ZEuropifchen roem verkregen. Een -kortes 

lings in Engeland uitgegeven werk bewijst, dat’ 

ook.de Rusfifche,zangberg niet onbetreden'is.. Veel 

kan «en moet er zich nog bij hen ontwikkelen „ 

doch, wat is uiterlijke befchaving „'- wanneer niet” 

eerst Gòdsdienst, en_ daaruit afgelegde waarachtige 
ze- 
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zedekunde." het hart der'“volken «tot: derzelver' aans 

neming gefchikt gemaakt hebber? :Met:hét hart, én 
niet met baard of kleeding moet de wezenlijke bes 
fchaving beginnen. > Ieder volk gaat. ondertusfchen 
zijnen eigenen weg, en wie weet, waartoe nog eens 

de Slavonifche ftammen door den wil der Voorzies 
nigheid beftemd zijn? 

Mogt deze korte blik op Ruslands noofdftad eenige 

belangftelling bij onze letterkundigen - verwekken, 

om hunne aandacht te rigten op de statistiek en 

gefchiedenis van een rijk, dat nog zoo veel belange 

rijks oplevert, dan ware het doel dezer regelen vere 

vuld. Onder de beroemdfte gefchiedkundige werken 
over dit land behoort dat, hetwelk thans in Aus- 

land door KARAMSIN uitgegeven wordt; de bekende, 
hoewel in geenen uitlokkenden ftijl gefchrevene Zis- 

toire de Russie van vevesqur, en de bewerkint 

der Jaarboeken van den Öuden Rusfifchen Chronijk- 

fchrijver NesTor door SCHLÖTZER, — STORCHS 

tafereelen van Petersburg zijn wegens rijkdom en 

juistheid van berigten beroemd, De ‘Promenades 

d'un desoeuyrd hangen een bevallig, doch echter 

te vleiĳjend tafereel op. De brieven van Mürren 

onderfcheiden zich daartegen door eenen bijtenden 

en hekelenden toon , die overal de ongunftige zijde 

zoekt op te fporen, — Onze VAN WOENSEL munt 

door juistheid van inzigt en gezofde oordeelvelling 

uit. — Hij echter, die Ausland wil leeren kennen, 

en met de onmisbare vereischten van geld en tijd 

voorzien is, rigte den blik ten Moorden en kieze 

tus{chen den gemakkelijken togt ter zee over Lubeck; 

| en 
a 
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en de nieuw ingerigte Diligence in het Noorden, =@ 

Hij zal zien wat hij verkiest, oordeelen zoo hij 
wil, maar in geen opzigt zijne moeite verloren ach= 

ten, en daarentegen, bij zijn terugkeer, voor zijn 
geheele leven eene aangename herinnering aan de 

fchoone hoofdftad bewaren. | | 

FRAAL 
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Door den Heer VAN KAMPEN allervriendelijkst 

witgenoodigd „ hem deze verhandeling ter plaatfing 

in zijn Magazijn af te flaan, maak ik van dezé 

gelegenheid gebruik, om onzen bezeren te bekennen ; 

dat de navolging dezer fragmenten , van fre, yere 

poozing, zoo als zij had moeten zijn, een wezens 

dijke arbeid geworden is. Ligt de reden hiervan in 

de moeijelijkheid van het onderwerp, èn het minder 

achten van onze taal, die, ja vergelijking met 

de zoo vele fyllaben af bijtende Engelfche uit/praak 
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bij deze kortheid van har swade ep HAN. 

of in mijne eigene onbekwaamheid Pk geloof ‚ dat 

deze drie redenen gelden , en voornamelijk de laat- 

fle: en daarom ook zal ik dezen arbeid fhaken , ten 

zij het mij. pikt blijken, dat men ‘algemeen eenige 

verdienfle, hoe gering dan ook , in mijne poging 

erkende, en eene geheele overzetting van scort’s 

gichifluk niet -als een-ballast voor onze litteratuur 

zoude rekenen. 
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| E. zijn er, wier meening het is, dat niet alleen 

Piclitkunst en Wijsbégeerte in een allernaauwst ver- 
band ‘flaan3 “maar dat zelfs de Dichtkunst het gee 

fchikefte »voertuig is, om wijsgeerige denkbeelden 
in alle derzelver vormen” uit te drukken. kl 

“Het is mijn oogmerk nièt, de algemeenheid dezer 

ftelling te wederleggen, offchoon er misfchien wel 

iets tegen in te brengen zou zijn ; maar het verdient 

evenwel opmerking, dat de. ondervinding, en voors 

namelijk die van onze dagen, zulk eene meening 

fchijnt te wraken. Immers, terwijl men aan de 

_ ééne zijde tot den grond van alle dingen doordringt: 

terwijl dikwijls de wijsgeerige gevolgtrekkingen de 
zaken zelve bijna vooruit loopen: ja elders de. uiter 

Ff a lijs 
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lijke vorm en het werktuigelijke van den ongebon- 

den ftiĳl eehe wijsgeerige en benevelde houding 

aannemen, -zuivert zich in het algemeen de Dicht- 

kunst dat is, zij beperkt zich meer in haar eigen 

kring, zij redeneert minder; maar zij fchildert en 

befchrijft, — En waarom zou deze kring te eng 

kunnen gerekend worden, indien waarlijk de dichter 

zijn gevoel uitdrukt, dat op zoo veel duizenderlei . 

- manieren gewijzigd wordt, indien hij (met andere 
woorden) zijn eigen natuurgevoel verzinnelijkt?. 

Dat dezegaaf van: belangrijk te verhalen en waar- 
achtig te fchilderen, het bijzonder kenmerk van de 
Dichtkunst onzer eeuw” is, zal hij niet ligt in twij- 

fel trekken, die eenigzins bekend is met de puik- 
ftukken der levende dichters; zoo ‘wel buiten als 

binnen ons vaderland; en het was mijne overtuiging 

van. het bevallige en aanlokkelijke der befchrijvende 

Dichtkunst „ in den. ruimften. zin genomen, die mij 

aanmoedigde, om, mij. dezen avond met ulieden te 

onderhouden over een {tuk… dat de gaven vam be, 

_dengrijkheid en waarachtige dichterlijke fchildering 
in de ruimfte mate ‚bezit sen misfchien „in dit op= 

zigt, eenig in-zijn foort is,. Het draagt de keur 

van Europas toejuiching, weg, en het zal dus voor 
mijne, rekening liggen, wanneer eene flaauwe proeve 

van getrouwe navolging aan: deze loffpr aak „niet 

beantwoordt. 3 „ 

‚WALTER SCOTT „ niet alleen met de tegenwoor- 

dige. zeden van Schotlands inwoners bekend, maar 

ook, gemeenzaam met de oorkonden, van vróegere 

tijden, vereenigt bij eene diepe kennis. va de ScAot- 
| me che 

’ 
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fche oudheden eene levendige verbeelding, waär= 

door hij, als het ware, getuige is ‘van de daden 

van het voorgeflacht, eene foort van mijmerende 

geestdrift, waardoor hij zijn. verhaal foms met den 

bevalligen tooverfluijer omhult, en eene meesterlijke 

behandeling zijner. onbegrijpelijk rijke en fchoone 

moederfpraak „waardoor. hij zijne taal naar het on- 

derwerp vormt en kneedt, het harde met het lies 

felijke , het forfche met het welluidende afwisfelt. » 

_ Aldus door aanleg en. oefening toegerust, vols 
tooide hij de zes zangen van zijn Dichtftuk , bekend 

onder den naam van de Maagd van het Meir. 
Deze Maagd is HELENA , de dochter van DOUGLAS 4 

een’ edel’ en bejaard held, die, het flagtoffer ge= 

worden van laster en hovelingsnijd,-het hof van 

Koning jakoB den Vijfden, wiens opvoeder hij ge= 
weest was, ontweken en naar „dlpine, de fterke 
woonplaats van eenen Berg/chotfchen clan of horde, 

gevlugt is. — RHopericK DHU, het hoofd van 
dezen clan, herbergt den Edelmän en zijne dochter 

in het rotfige eiland, dat zich midden in het meer 
Ka trine verheft. 

Een Ridder, „die zich PITZ= JAMES noemt, vers 
dwaalt op de jagt, midden op het gebergte van: 

Alpines clan. … Hij. wordt door rrurNa in een 
bootje over Loch=Katrine gevoerd, en door Ruos 

DERICKS moeder. gedurende den nacht gehuisveste 
Hij vertrekt den volgenden morgen, met „het beeld, 

der overfchoone maagd diep in zijn ziel gegrift. —, 

Intusfchen heeft er een wild tooneel op het eiland, 

plaats, De bovenmenfchelijk fterke woeste , maar; 
pe Ef ek A0 edes 
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edele RHODERICK, bemint,HevENA. “Zij kan hem 

niets terug fchenken „ dan achting voor zijne groot- 

fche deugden en dankbaarheid voor zijne. weldaden 

dan haar en haren wader bewezen; doch haar hart 
behoort aan MALCOLM CRAEME, eenen jongen Edel- . 

man , met DOUGLAS te zamen uitgeweken. Lang 

had het vuur van minneijver tusfchen- de twee hel- 

den gefmeuld, en op eens barst het uit. Mars 

COLM ware onder het gewigt van RHODERICKS ge= 

weldigen arm; bezweken , zoo niet DOUGLAS tusfchen 

beide gefchoten was. — Dit noodlottig’ geval, en 

het voorgevoel, dat zijn verblijf in AJpine zijnen 

gastheer ín eenen“ ootlog met Schotlands Koning 
wikkelen’ zal, nopen den grijzen held, om elders 

eene fchuïlplaats in het gebergte te zoeken. 

Na een kort tijdverloop weergalmt inderdaad de 

oorlogskreet. Het bergvolk fnelt te wapen, de 

engten worden bewaakt, de bergkloven en holen 

met hinderlagen bèêzet, 

“In gedachten verzonken zit HELENA aan den in= 

gang’ eener grot. Vergeefs klinken de harptooneu 

van den grijzen ALLAN, die haar vergezelt; want 
zij treurt om haren vader, die haar eensklaps ver- 

laten heeft. RAL 
Eene tweede maal ftaat FITZ- JAMES voor haar, en 

biedt haár zĳn geleide uit het oorlogsgevaar aan. 

Met haast wijst zij hem af, zelfs ten koste van 

het. geheim van haar hart; want de ridder was in 

de-bergpasfen gezien, en hij werd als een verfpieder 

opgefpoord. — Één oogenblik bedenkt kij zich, en 

geeft haar zijnen ring. n Dit pand,” zegt hij „ 

oi | » fchonk 
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»fchonk mij „Schotlands worst, „daar ik „hem, „het 

„leven gered had, , Het moet mijne voorfpraak zijns 

»‚. wanneer ik hem eene, bede ‚wil „doen. Houd 

shet! —. want het zal u welligt nuttiger zijn 

» dan mij,” shin | 
Nu verdwijnt hijs maar de. madht perd 4 hem 

sh „klauteren „en‚„zwoegen en. ‚dwalen, Hijgend 

heeft hij nog een heuvelfpits beklommen ; en hij 

vindt aan de andere zijde, eenen Berg/chot ; die zich 

bij eeh vlammend vuur koestert. —. Het is RHO+ 

DERICK DHU zelf; dien. hij, voor dien nacht, om 

een hoekje van zijn ftrooleger „vraagt ; maar. hij kent 

hem niet. Rroperick bemerkt, dat hij den gee 

waanden, verfpieder. vóór zich heeft; maar het gaste 

regt bindt, zijne handen. en temt zijnen, kookenden 
_wraaklust, en Hoog- en Laaglander, gezworen vijan= 

den, geven zich, naast clkanders. zijde, aan eenen 

gerusten. flaap. over, R HODERICK doet nog; meer: 

bij de eerfte ftralen van den dageraad maakt. hij zich 

op-en „geleidt zijnen ,gast uit de rotfen, naar, „de 

vlakte, „Onderweg verhaalt hem ‚de Ridder, dat hij 

eene gelofte, gedaan. heeft, den, verfchrikkelijken 
RHODERICK, te, bevechten. Hij flaat voor.u „”’ zegt 

deze: „hij fchuifelt en duizend fperen, rijzen „van 
„ onder-de flruiken en ftruwelen op.” Onverfchroke 

ken zet zich de Ridder in postuur. Neen „” ed 

RHODERICK 3 » 200 fchenden wij het ‚gastregt niet.” 

Hij geeft een, teeken ‚met de hand: — en‚de half 

opgerezen berghelden duiken weder in hunne fchuide 

hoeken. Maar aan ‚den uiterften rand-van het „gea 

bergte -finijt. RHODERICK zijn „heirbijl, weg. » ‚‚ Vert 
Ff 4 dee Gá 
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9, dedig u nu,” zegt hij, » „zwaard tegen zwaard.” 
Vergeefs weigert Fitz - “JAMES uit achting en dank= 

baarheid den kamp. Ren vreesfelijk gevecht volgt 3 

èn de reuzenkracht van RHODERICK bezwijkt voor 

de behendigheid van den Ridder, Hij valt, fchijn 
baar dóod. — Frrz-jAMes fteekt den horen; zijn 
jagtvolk fnelt toe, en men voert den flervénden 

mede. $ 

Bij Stirbng Outer viert: het volk zijne landfpe= 

len. De Koning zat de belooningen uitreïken. Een 

onbekend grijsaard is onder den hoop, en hij draagt 

alle de prijzen van kracht en waardigheid weg. Het 

is povGLAS, dier op deze “wijze beproeft, of het 

hart van jAcoB, na zoo veel jaren fcheiding, niet 
zachter geftemd is. — Koud is het gelaat des Ko= 

hings, die hem de prijzen toereikt. — «Het volk 

herkent zijnen ouden lieveling. — Het loopt toe. 

het juicht, het is fchijnbaar in oproer, en DOUGLAS 

wordt, naar de gevangenis gevoerd, | 

“ Ondertusfchen is er een flag in de bergen gelen 

wêrd, zonder beflisfende uitkomst. Den volgenden 

dag. zal het tooneel van beurtelingfehe overrasfing 

en moord weder geopend worden} maar een heraut 

verfchijnt uit’ Konings naam, die het gevangen 
nemen van RHODERIEK en DOUGLAS meldt, en eenen 

wapenftilftand fluit. | 

In den laatften zang verandert de Dichter het toos 
neel. HereNa treedt omfluijerd, aan de hand van 

haren Bard, in de wachtkamer van Stirling - Castles 
Zoo baant zij zich den weg naar den Vorst, om 

hem het leven en de vrijheid van haren vader af 

| ES: 
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te fmeeken. “De grove en’ beleedigende fcherts der 

krijgsknechten houdt op, daar zij zich ontfluĳjerts 

en hare fchoonheid de wufte tong kluistert. Een 
Hoofdman verfchijnt , en zijne verwondering en dub- 

belzinnige opmerking over de tegenwoordigheid eener 

fchoone vrouw in de wachtkamer maakt plaats voor 

eerbied en dienstvaardigheid ; toen zij hem den ring 
vertoont. Hij geleidt haar naar een vertrek , aan de 

gehoorzaal. grenzende. ALLAN de harpenaar vraagt 

zijnen meester te zien. Hij bedoelde DOUGLAS ; 

men voert hem in een donker gevangenehol, en 

hij ziet — RHODERICK, den fieren RHODERICK „ Mag- 

teloos nederliggende. Op zijn verlangen zingt de 

treurige Bard het verhaal van: den ftrijd. Hij wekt 

de laatfte levensvonken van den ‘held op. Deze 

rijst van zijn leger, zijn oog glinstert, hij valt 

en de adem ontglipt hem, 

Weldra wordt HELENA door den Ridder wirz= 
JAMES afgehaald. Hij fpreekt de bevreesdeemoed 

in, en voert haar aan zijne hand in de hofzaal. 
Daar wemelt en fchittert het-van pracht. — De 

“Ridder alleen is- met gedekten. hoofde, waarop de 

pluim ftatig wuift, en, FITZ-jAMRES is Schotlands 

Koning. Hij vangt. HELENA op, die voor hem 

nederzijgt, en voert haar in de armen van haren 

vader, Hij omhangt MALCOLM =GR#EME, met eenen 

gouden keten, en legt dien in meLENA’s hands 

hts Pf 3 | Zoo 
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Zoo veel is misfchien, genoeg, om ulieden een 

vlugtig denkbeeld te geven van den zamenhang des 

gehieels. — Maar hiermede heb ik nog niets ger 

zegd over het kunftige. van: dien- zamenhang : over 

de fchijnbaar zwevende losheid van fommige fluks 

ken, maar die bij een nader doorzigt tot het geheel 

blijken te behooren, en op hunne plaats te ftaan , 

eene kunstgreep „ waarmede de Dichter op zijne 

Stoute Noordfche Poëzij eenen Romantifchen nevel 

van onzekerheid verfpreid heeft, die den lezer op- 

merkzaam maakt, en hem, zelfs onder het haken 

naar de ontknooping, bij de fchoonheden die hij 

Ontdekt , doet ftilftaan. — Ik heb hiermede nog 

niets gezegd van zijn groot vermogen, om, even 
als-de fchilder door weinig trekken en welgeplaatfte 

toetfen „ zijn denkbeeld aan het geoefend oog uits 

drukt, in het merg der zaken in te dringen, en 

hevige hartstogten en zachter aandoeningen der ziel, 

met weinig woorden menschkundig af te malen: 
_ Dubbel gelukkig zal ik mij rekenen, indien ik deze 

laatfte deugd door” mijne proeve van vertaling niet 

geheel verduisterd heb, noch daartoe weggefleept 
of gedrongen ’s Dichters denkbeelden door omkleed= 
fels onkenbaar gemaakt, of door weglating van kleie 

gigheden ontfierd heb. 

Mijne proeven beftaan uit twee brokken, die es 

om den inhoud, ligt van het geheel kon afzonderen; 

Het eerfte is de befchrijving van de hertenjagts 

die den eerften zang opent, 

oe rap 0 rs deg Het 
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1. 

Het hert dronk ’% avonds aan’ de kreek, 

Waar 't mâanlicht fpeelct in ‘Monans beek: 

En“ vieit zich, tot de morgen keer’, 
In diepen fchaâuw van ‘hazels neêrs 

Maar toen de zon haar roöden glans 

Gloênde aanftak op Benvoirlich's “trans, 
Toen klonk, ‘door rotfig pad en küil, + 
’t Gebas uit ’s bloedhonds breeden muil, 

En, klettetend in verder ‘oord,  ”_ 

Werd hoef en hoorn reeds flauw gehoord. 

2e. 

Als ’t-legerhoofd; in »oorlogskans 

Gewekt door ’t,, Op yvmen ftormt de fchans 1°* 

Zoo fprong, met. hooggetakten kop, | 
De Heivorst uit zijn “leger Op; epe 

Maar fchudt, den daauwdrop. af op de aard, 

Voordat. hij neemt Zijn, fnelle- vaart, » 

En wiegt den breeden hoornendosch, 

Hoog, als des veldheers vederbos; 

En fnuift een wijl in de open lucht, 

En“ merkt een wijl op *t ver gerucht, …' 

En flaart op ’t dal door ftruik en ftronk, 
Daar ‘t jagtgêraas vast wader klonk; 

Maar naauw fpeurt hij den voorften hoop, 

hd 

“Of ruimt het hout met fprong en loop: 
En fchiet door velden, groen en bar, 

Naar ’t ruim en heirijk Uâm-Var. 

5. Nu 
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Nu raast en tiert de voorfte -ftoet „ 

‚Grot, dal en rots betaalt dien groet. 

De berg, waarop de luchtftroom ftuit, 

Ontwaakt, geeft antwoord op ’t geluid. — 

En honderd doggen blaffen hol: — 

En ‘ honderd hengften rennen dol. 
Het vrolijk jagtklaroen dringt door, 

En honderd ftemmen gaan. het voor 

Met wild Aurrakl en luid hop hop! 

„En rustloos fchalt Benvoirlich's top. 

De hinden vlugten wijd en zijd: 

Digt in haar fchuilhoek hukt de geit: 

De valk tuurt, boven uit de lucht, 
Met vrees op ’t wonderlijk gerucht: 
Tot, ver. zijn fcherpen blik ontgaan, 

“Het veld gevaagd was door d’ orkaan, 

Wijl. doffer fteeds ’t gedruisch »verzinkt, 
En flaauw uit groef en bergfpleet klinkt, 

En eindlijk zwijgt: en ftilte rust 

Op ’t eenzaam woud en hooge kust. 

fl 

Reeds minder. hevig dreunde in % rand 

De boschkrijg op Uämvars grond, 

En ftoort de grot, in d’ ouden dag, 

__Het leger, waar een Reus in lag, (1e 

Hoog 

C1) Uam- Var is een berg in het landfchap Menteith, 

aldaar is eene grot, of liever eene holte, van boven 

open, waarin, volgens de overlevering, in onde dagen 
AEN aich 
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Hoog hing de zon, reeds in haar baan, 

Eer ze op dien fteilen bergtop ftaan: 

En menig jager hijgt en kucht, 

En gunt zijn klepper aÂm ‘en lucht. 
De koppel dunt, de helft drijft door, _ 

En mindert fteeds; maar volgt het fpoor, 

Zoo volgt het ruwe werk hun zuur, 

En fpilt’ hun kracht, en dooft hun vuur, 

5e 

Waar ’t berggevaarte zuidwaarts. dreigt , 
En hellend naar de vlakte--neigt 

Van ’ rijk. Menteith ‚ \der oogen lust, 
_ Daar poost het hert met korte rust, 
En wandelt met een fchuchter oog, 

Op beemd en heuvels van omhoog, 

En kiest een wijkplaats van ’t gevaar; 
In “Aberfoyle of ‘t ver Lochard, | 

Maar ’t grijs geboomt” was nader bij, 
Dat wuift en fuïst op Loch Achrayi, 
En -fmelt in ’t blaauw der fparrentrits, 

Die rijst op “ Benvenues fpits,_ 
Met verfche kracht en nieuwe hoop, 

“Strijkt vu het beest ín fneller loop , 

Op hei en ftruik naar ’c Westen door: 
De jagers hijgen op zijn fpoor, | 

6 wij 

zich een reus ophield, Sedert werd deze plaats een 

fchuilhoek, van ftruikroovers, waarvan zij eerst federt de 
Jaatfte vijftig jaren gezuiverd is, 

’ 
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6 6. 

Wijl ’e volk „door . Cambusmore … drijft „ 
Valt menig ros, dat achter blijft: 

Veel ruiters fnoeren, zij’ en. ribs 

Want fteil rijst ginds Benledi’s klip. 

Dees ftompelt op, Bochastles hei, 

Die ducht den Teith om % hoog getij’. 

Want tweemaal kliefde % hert, met moed, 
Dien dag van boord tot boord den vloed, 

Een klein getal zwoegt voort, tot daar 

De meergolf ‘klotst van Vennachar: 

En, op de Tuúrkfctie Brug (2) gereen, 

Snelt de de ruiter Ha alleen. 

, 

Allèen ,_ maar vol van vuur en kracht, … 
Zweept. hij, en fpoort uit alle magt: 

Want afgejaagd en mat van ’% leed, 

Bedekt met ftof er dampend zweet, 

Solt nog ’% geteisterd dier vooruit „ 

En fnikt, bij ieder aâmtogt luid, 

Cad De Turkfche,Brug,. The dels of Turk. Ik beken 
gaarne , dat ik voor de juistheid dezer vertaling niet infta. 

Brigg is een verouderd Engelsch woord, door bridge ver- 

vangen, en het blijkt uit eene noot van scorr op het 

derde gezang, dat de Brigg of Turk nabij Duncraggan 

ligt ‚ waar Loch Achray en Loch Vennachar door een klein 

ftroompje van elkander gefcheiden worden: hier wordt 

dus van eene brug gefproken, 
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Twee dozens zwart, St. Huberts teelt (3)s 

Mèt “moed ‘en fpoed- en borst bedeeld, 

Zijn- na “op "’t vlugtig fpoor, en fel, 

En winnen ftraks ’t'wanhopig fpel, 
Want fchaars een fpeerlang nader bĳ: 

En ’t @ratig” paar ’verfcheurt zijn zij 5 

“Maar ‘digter tiaadren’ zij het niet, 

Daar et wild niet wijder hen ontvliede, 

Zoo gaat “het” op, zoo gaat het neér 

Door: heg “en fteg, met bogt én keer, 

Langs diepe’ groef en golvend meer, 

Ù 8 ï 8. 

ë Hes Of 
8 s 

Van ‘’t meer flaat westwaards, fteil en hoog, 

Een berg;,dien meet des jagers. oog. 
lier, meent, hij, wordt het wild beklemd, 
Waar ’t reuzig bolwerk %t vlugten ftremt: 

Reeds roemt hij op den fchoonen «buit 
u Meet op ’t gezigt zijn hoornen uit, 

_ En trekt het zwaard, en gaart den aÂm, 

‚ Voor laarften- kreet en doodwond zaam (4): 

| | En 

3) «Volgens het getuigenis van een oud jagtboek in 
rórr uitgegeven; en door scorr aangehaald, waren de 

St. Huberts honden gewoonlijk zwarte: maar reeds toert 
was dit ras zoo zeer verbasterd, dat meu ze van alterlet 

kleuren vonde. In--een land, waar almede: het feest 

van. St. Hubert. gevierd „wordt „zal ik niet behoeven tè 

herinnereu, dat deze Heilige de, patroon der jagers is. 
(4) Wanneer het hert, door de honden ingehaald, 

zich tegen hen te weer ftelde (rwrmed to bay) dan was 
het de taak van den oudften jager, het beest met zijn 

| zwaard 



456 PROEVEN EENER NAVOLGING VAN DE: : 

En komt met donderend- geweld, 

Den arm geftrekt,,—-’t geweer. geveld! — 

Maar ‘’t wild ontduikt met rappe -leên,” 

Zet over groef. en ‘rotsklomp heen; 
En,.ftortend ín het donker dal, 

Fnuikt ‚hond- en jager. door zijn val! 

Hier fchuilt het eenzaam; want het week 
In Trosach'’s ,diepfte en -ruigfte ftreck, 

En wilde bloem, ven. koude drop 
Van dauw beftrooit. het hals, en kop. 

Het hoort de honden, dol van fpijt„ 

Den bergpas ftroopen wijd en zijd: — 

Vergeefs ! zij zijn de fpoorlucht kwijt. 

9e 

De jager fchuifelt, drijft en fpoort: 

‚“Hitst naar ’t verzwonden wild ‘hen voort; 
Maar  ’t moedig paard begeeft zijn heer; 
% Valt in de ftfuiken ftromplend neer, 

De 

zwaard te dooden. Bij deze gelegenheid werd het 

laatfte kurrah the death halloo) aangeheven. Men hield 

dit gevecht voor gevaarlijk, in fommige tijden van het 

jaar, dewijl men meende, dat alsdan eene wonde, door 

de hoornen van het hert toegebragt, venijnig was, en 

doodelijker dan de-flagtand van het everzwijn, volgens 

het oud Engelsch rijmpje: 

If thou be hurt with hart, it brings thee to thy biers 

But barber’s hand will boar’s hurt heal , therefore thou needst not fears 

Zijt gij door ’t hert gewond, het brengt u op de baar; 

Wondt u de tand van % everzwijn, 

Spoed handig naar den Chirurgijn 4 

Dan loop je geen gevaar, 

« 
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De ruiter nu, met fpijt vervnld, 

Spoort, zweêpt en rukt. van … ongeduld: 

De goede hengst. rekt kop en lijf, 

En rijst niets maar — ligt. dood en {lijft — 
Met rouw -doorgriefd’ en diepe fimart, | 
Loost hĳj bĳ ‘t{ftervend beest zijn hart: 

Wie dacht „het, toen ik u den toom 

„ Los wierde aan Seines weelgen zoom, 
„, Dat eens de gier uit Noordfche kou 

2 Uw flanke leên verflinden zou? _ 

Wee, weet! ’t vermaak, zoo zuur gehaald , 

„En met uw bloed, mijn ros, betaald!” _— 

To. 

Het, jagthoorn roept, met luid gefchal, 

Den dog van ’t dwaalpad uit het -dals 

Zij keeren traag, te leur: gefteld, 

En druilig homplend. uit het veld, 

En volgen dicht huns meesters treên, 

Met flaart en ooren naar beneên, 

De hollè bergpas breidt % geluid 
Des vollen hoorntoons verder uit: 

Met fchrik “verrijst de flapende uit, 

En de arend antwoordt met gehuil, 

Wijl de echo rondsom klaatrend -ftijgt, 

Tet ze in het tuchtruim fuizend zwijgt. 
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Mijne tweede. proevesbehelst de oproeping: van — 
Alpins: clân tot “den zoorlog. “sDeze zonderlinge 
wijze van. bijeenroeping „ en’ de plegtigheden die ze 

Vergezellen’, zijd’ georie binding van den Dichter; 
maar zij ‘hebben nog werkeli iĳk in den burgétoorlog 

van het j aar 45 der. vorige eeùw plaats” gehad. Zi 

is door de Bergfchotten van de Scandinayiers ont= 

leend, , en. wordt „ wat,de. hoofdzaak betreft, door 

_OLAUS MAGNUS, in. „zijne, gefchiedenis. der, Gothen, 

op „dezelfde, „wijze hoelsheenen. als. zij bh da. Loog- 

danders of Bergfchotten plaats greep. | 

Wat de oproeping zelve betreft , die het onder- 

werp is van scorrt’s dichterlijk tafereel; zij beftond 

hierin: een Priester (maar hoe fchilder ik u dien 

man?) BRIAN ‘was het woorwerp van'‘ontzäg en 
fchrik , «van “eerbied ven “afgrijzen, * Var waát hij 

kwam, waarheen hij’“8ing} zelfs’ hóe hij geboren 
was, alles « was raadfelachtig maâr het wasonder 

het geloövige Bergvolkt bekend, dat hij omgang had 

met hoogere geesten 8 dat hij ronddwaalde in ftorm 
en onweders, en ’s nachts over het flag\ gveld zwie= 

rende, de lijken, reeds zag ligg en, die, in het ge- 

vecht vallen moesten, Om. zijne. geflalte en gelaat, 

die iets bovenmenfchelijks. en, duivelsch hadden, 

zocht „en, vlood--men -hems»-Zulk-een man was er 

noodig, om den vloek uit te fprekeú over zulke 

clanslieden , die na den wapenkreet niet zouden op= 

dagen. Dezen vloek fprak ‚hij uit, onder het maken 
van een dun houten kruisje, dat vervolgens door 
het opperhoofd van den Clan aan den eerften lo0- 

per overgegeven werd, benevens een paar woorden, 

ait 2D We 
kde | hd 
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die den dagrende plaats der wapenmonstering be- 

paalden. Met het kruisje in de hand rende deze 
loopér , tot’ aan het cerfte gehucht , wiens meester 

genoodzaakt was, op zijne béurt het hout Óver te 

nemen, om er mede te loopen, tot’ aan het. eerst- 
volgende vlek. Zoo ging het voort; en men ver- 

haalt, dat bij zulk eene gelegenheid menigmaal 

landftreken … van» vele mijlen * Omtreks binnen, drie 
uren geheel in de wapenen “waren. — 

De plegtigheid nu; die de oproéping voóhafgaat 

heeft inf scort’s tafereel plaats in hét eiland; dat 

midden in het meer Katrine Mets 

8. 

De fteenbok (Ct was nw alles klaar) 

Der ‘huppelende - kudde vaâr, | 
Werd, bij het. fmeulend, hout gebragt, 

Door Rhodricks blinkend. zwaard geflagt, 

Kalm zag het zwijmend offer ’t bloed 
‚Heen ebben, in een purpren vloed; 

Langs haarge. vacht em-ruigen baard, & 

Tot de ‘oogbal dof en glazig ftaart. 

De Priester murmelt in ’t gebed, | 

En vormt een kruis, naar de oude wet, 

Een elboog lang. Zijn arm en fchacht 

Zijn ipenloten van ’t geflacht, 

Dat bij Inch Cailliach (5) wuift en graauwt, 

Clan Alpin's fomber graf befchaauwt, 
/ Ens 

(5) Znch-Cailliach. The Isle of Nans, of het oude 
trouwen eiland, in Zoch- Lomond, Van eene kerk, die 

Gg 2 ; al- 



« 

460 PROEVEN EENER NAVOLGING VAN DE 

| En sonder -Lomonds wirdgedruisch, 

Den doodflaap. ftreelt met zacht gefuis, 
’t Hout : dus gevormd, houdt: hij. omhoog 
Met dorre hand: wild rolt zijn oog, = 
Zijn borst, tot woestheid opgeruid, 
Spreekt. eindlijk dezen banvloek uit: 

Laut 9. ‚d 

oi s Wee, weel hem” die dit teeken “ziet, 
„„ En denkt aan «de ipen ftammen niet, 

„> Die treurend ftaan met tak en riet, 

5 Waar weenend dauw. de hemel giet, 

Os, Op Alpin's lage fteé, 

 Verrader van de heldentrouw! 
> Rust” nooit zijn ftof in ftille kou! 
„‚ Van maag verguisd, en kind, en vrouw, 

„> Leef” hij vervloekt in leed en rouw, 

„> Gedoemd. door «wrok en wee” 

Hij “zwijgt, ‘en dit werfchriklijk woórd 
Rolt onder ’t volk al domlend voort, 

Doof % klettren van ’t rondas gefmoord: 

Wijl ’% blank rapier dreigt wraak en moord, 

Eerst ment. gelijk uit zee 

De 

aldaar geftaan heeft, zegt scorr, dat naauwelijks eenige — 
fporên overgebleven zijn; maar het kerkhof wordt nog 
gebruikt, en het bevat de familie- begraafplaatfen van 

werieeldene. naburige Clans. De Bergfchotten zijn trotsch 

op hun regt van begrafenis, gelijk meu verwachten kan 

van een volk, welks wetten en ftaatsbeftuur, indien hur 

Clanship dien. naam verdient, op het denkbeeld van 

familie- afftammeling gegrond waren. Moge zijne asch 

óver de wateren verftrooid worden, was de verfchrikke- 
lijkfte vloek, dieù men tegen eenen vijand kon uitfpreken, 
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De golfflag fpeelt met zacht geklotss 

Maar fchomlend nadert met gehots, 
Daú brandend ftuift. met bots op bots, 
En razend (laat op ftrand. en rots: 

Zoo dreunt het dondrend wee, 

De grijze bergkruin kent dien kreet: 

De wolf, verheugd, fcherpt klaauw en beet 
En de arend juicht met raauw gekrijk — 
Om de oude leus van Alpin's frijd, 

kens $ 

Die kreet klonk over meer en del: 

De kluisnaar mompelt weer zijn fpel, 

Met klanken +dof” en naar verlengd, 

Wijl hij het kruis in ’t vuur verzengt, 

Één enkle toon klieft met gerucht 
En Gods gewijden naam de lucht, 
Maar lastring meer dan bedezucht, | 
Hij fchudt het kruis, dat rookt en glimt, 

En: fpreekt op toon die hooger klimt: 

„‚ Wee, wee! den onverlaat, wiens hand 

„, De fpeer niet aangrijpt van den wandt 

„„ Gelijk de vlam dit kruishout brandt, 
2 Zoo wordt zijn fchuilhoek aangerand, 

» Verdelgd met haaf, en vee, 

» Zijn dak, dat rook en vlammen flaakt; 

, Getuig, hoe Alpin 't misdrijf wraakt, 

‚er Wijl maagd en vrouw zijn lafheid laakt, 

« Tot ramp hem doemt, en vloeken braakt, 

„En fchand en eeuwig wee!’ 

GERT _S Een 
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_Een“fchelle vrouwengil breekt. uit, 
Gelijk «de fpecht op héuvêls: fluit, 
En“ onheil pelt éf euvel’ duidt: 
De” kindren fchreeuwen ‘fchraal en Tuid 5 

En vloekén ftáamrend meê, 

j Met raauw “gegil” “En wild gedruisch: 

* , Verteer zijn dak tot asch ‘en gruis: 
» Vervloekt de nederigfte kluis, 

s Die ’t zwervend ‘hoofd herbergzaam huiz', 
‚> Gedoemd tot ramp en wee}? 

Coirs Uriskins befpookte kuil 
Geeft “de “Echo weêr met -fcherp gehuil, 

En „Bea-la- nambo kaatst ’t gejuil 

Van 'c fchrikverwekkend … wee, 

TO. 

„De Priester poost weer diep en kort,’ 

En hĳgt naar d’ aâm die enger wordt: 
Hij klemt zijn vuist, en knarsfetandt; 

Zijn. oogbal glimt in vuurgen brand; 

Hij 'Gmeede nog dóodelijker ban, 
En ‘feller’ vloekwoord ‘voor den man, 

Die, door zĳn Clanshoofd opgedaagd, 

Het leushout ziet, en toch verfäagt, * 
De punt: van “hout, die vonkt in ‘gloed, } 
Bluscht hij in ’t bobbelende bloed. — 

Nu zwdait ‘hij 't weder in ‘het ‘rond, > 
En: opent bars @n' hol Zijn’ mond: 

"ss Als 't kruishout “fnelt van tian tot fan, 

es Tot daging van Vich Alpin's Clan, - 
„> Dan befst' ’t malatig oor: de woer: 

‚e Verlam, die niee met vleuglen fpoedt! 

| Pd „De 
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»‚ De raaf pik ’ zorgloos oog hem uits 
»» Zijn hart zij veeg der wolven buit. 
» Gelijk die bloedftroom zijgt in de aard, 

ss Zoo drenk’ zijn levensbloed zijn «haard, 
‚„ De vonk st dood voor ons gezigt; 
‚‚ Blusch, eeuwge Doem! alzoo zijn licht ! 

» Zij eeuwig hem gend onfzeid, | 
„Die andren door dit’ Teeken ‚beide ts...” 
Hij zwijgt: en de Echo {til en flug, e 

Zendt. ’t murmlend Amen niet terug. — 

12e 

Ì A Seil aen de RD 

„Met blik, die van’ verlangen ‘bránde, 
Grijpt Rhodriek ’t kruis uit Brians” hard, 

s, Spoed,” zegt hij , ;,fpoed! (zijn fchildknaap ftout 

s Vat uit zijn vuist “’t noodlottig hout.) 
ss Spoed, Malife, fpoedt mm Op ’t ruim Lanrick 

s) Gemonsterd: — tijd, — het oogenblik!” —_ 

Gelijk de krem op ’t vinkje fchiet, 
Zoo glijdt een boot op Katrin’s vliet, 
De plecht rijst met den fchildknaap- Ops 
Zoo hevig roeit men ‘door het Fop. pn 
Waar ’t hulkje van den oever’ ging, 
Danst „nog de bel in fchuim en kring, 

En bobbelt nog in kabbling voort, 

Schoon reeds de kiel naakt d°andren Boord, 
Drie vadems ver is nog de boots * 
Eer ze aan den zilvren oever ftoot, 

Wipt met een lucht'gen fprong aân land 
De Bô van krijg, en bloed, en brand! 

À 

, " # 5 K ' v. ï c8 

G8 4 13: Spoed, 
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(the brogue) „wordt gemaakt van, half: droog leder; met 

+ 

Ld 

13. 

Spoed, Matise! fpoëd! geen dasfenvel (6) 
Snoerde ooit een voet, zoo flank en _ fhet. 
Spoed, Malise! fpoed!t geen grooter jagt 
Spande ooit uw fpier met forfcher kracht. 
‚Houd aâm! Gĳ fnelt den heuvel op: 
Stort als een vloed neêr van zĳn top! 
Zweef heen met huppelende pas 

Door waadbre kreek en valsch moeras, 
Hip 

(6). Het tegenwoordige fchoeifel der Bergfchotten 

_gaten doorboord,om het water te kunnen ín- en weder 
vitlaten; Zulk een fchoeifel is hun noodig, wegens de 

‘__menigvuldige moerasfen, „waarin hunne jagten hen voe- 

ren. Scorr-haalt eene vefchrijving van dit kleedingftuk 
aan, uiteen voorftel van zekeren Bergfchot ELDER, tot 
vereeniging van Engeland en Schotland,aan HENDRIK VIll. 

gedaan. Ik zal pogen, de naïviteit van dit ftuk eenig- 

zins over te brengen: „wij gaan op de jagt, en als wij 

Ld 

eene hinde verflagen hebben, dan ftroopen wij haar met 

een het vel af, en den blooten voet op de binnen- 

zijde zettende, uit gebrek aan knappe fchoenmakers , 

fpelen «wij, met Uw Majesteits verlof, fchoenlap- 
pertje, en meten en pasfen zoo veel van het vel, als 

tot onze enkels kan reiken, prikkende gaatjes ín het 

bovenfte gedeelte, opdat het water kan uitzijpelen 

waar het doorgedrongen is, en fnoerende het met 
een fterken riem boven onze gezegde enkels, zoo 
maken wij, met Uw Majesteits verlof, onze fchoe- 
nen, en daarom dat wij zulk eene foort van fchoenen 

gebruiken, worden wij , in Uw Majesteits gebied van 

» Engeland, de ruigvoerige Schotten genoemd,” 

CRETE Dn 
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Hip als een ‘reebok “door de beek, - 

Trap als de fpoorhond: knak ‘en ‘breekt 
Hoog ís de rotspunt, diep de fpleet: 

IJs niet! maar’ houd den fprong gereed! 
Uw lip en wenkbraauw- brandt verfchroeid; 

Blusch bij geen bron den dorst die gloeit. 

Heraut van angst, en fchrik, en doodt 

Drijf door uw fnellen loop! ’tis nood! 
Gij fpoort geen hinde in bosch of kloof: 

Vervolgt geen maagd’in % groene loof, 
tIs nu geen wedloop. ín het, veld, 

Waar ge in de baan wedijvrend felt: — 
Gevaar en dood en krijgersmoed 

Zijn in uw loop: — fpoed, Malise, fpoed} 

14 

‘Het heilloos hout roept in de vlugt, 
Te wapen hut; vlek en gehucht. 

“Het Bergvolk ftroomt in groot getal 
Uit «hooge hoef en glooijend dal, 

De Bó jaagt voort, en zwoegt en fnelt3 
Hij toont het fein,’ en noemt ‘het veld, 

En wijl hĳ als de windftroom drijft, 
Rijst gil en kreet, die achter blijft, … 

De visfcher ĳĳlt van ftrand en’ kolk: 

De zwarte fmid grijpt pook en dolk: 

% Gezang des maaijers flikt: — hij ftaats 

Smijt zeis en halfgefneden zwaad, / 

Het vee dwaalt zonder herder door, 

De ploeg ftaat midden in de voor. 
De vooglaar ftoot zijn havik weg; 

% Gejaagde hert rust in de heg 

En vaardig voor dit wild -ramoer, 
Js Alpin’s Clan in rep eu roer, — 

G8 5 a Zoo 
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Zao raast; het, woeste …krijgsgefchrei 
Laugs ‚de, oeverkant ‚van Loch Achray. 

_Bevallig. „meer! moest ooit ‚uw bank 
Weêérgalmen. van den oorlogsklank? 

‚De rots, en ’t ruige -boomgewas 

Rust -fluimrend op uw ‚diepen plas: 

Ja! 's leeuwriks ‘juichzang- in; de lucht, 
Schijnt woor ’ttooneel te luid „gerucht! 

An 

Spoed, Malise, ginds ligt, he meer voorbij, 

Duncraggans bosfchige' valei.” 

‚De ftulp, als ’t mosfig rotshoofd, gluipt 
Door ’theuvêlloof, dat om haar kruipt.’ 
Daar wacht u rust! het fein en ’t woord 

Spoedt Duncans ijver: verder voort, — 

Gelk de gier zijgt op zijn buit, 

Zoo -fchiet.-de -knaap in ’-dal vooruit, — 

Wat klaagtoon „vult de lucht met rouw? — 

Een Lijkzangs.…'t. jammren van, een vTOUw. — 

Een wakker jager jaagt niet meer! 
„Eeu dapper krijgsman ligt. ter neêr! 

Wie, vult, „in jagt» of krijgersrei, 

Zijn lege plaats. aan Rhodricks,, zij? 
De toorts wervangt den heldren dag, 

Die door: de hal niet breken mag, 

Waar. Duncan „op, de liĳkbaar. rust, 
En vangt de ‚traan, die op hem gudst 
Van weeûw en opgefchoten zoon: 

Het kind, fchreit, argloos bij den doôn, 

En droevig zingt, een vrouwenfchaar 

Den Coronach, met lijkmisbaar (7). 

16, CO- 
(7) De Corohach ‘der Bergfchotten was een wilde 

kreet van fimart, door de klagers ôver het lijk, van den 

RE Hed ge- 
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RO GP 

COR O:N AAC :HET sbr 

Hij is weg van,de. hoogte; … 
Hij is weg uit de lommer, | 

Als de bron in de droogte, k 
Bij “x geprang van den kommert, 

De bron zal weêr flroomen, 

Van den regendrop- borgen; 
Maar geen vreugd zal weêr komen; 

Voor Duncan- geen morgen! … „ 

De ;maaijer. fnijdt de aren, 
Die griĳs zijn en waprren; 

Maar men. treurt bij de baar en _ 
Men weent om den dappren, 

De herfstwinden razen ; 
Met de dorfte der bladren; | 

Op. die bloem ftond het waas, en: —_ 
Het bederf was aan ’t nadren! 

tis prent „Wij- 
geftorvenen, vriend- uitgeboezemd, -Somtijds was deze 
klagt niets meer dan een bloote kreet, en als. zoodanig 
is hij tegenwoordig bij het Bergvolk.door: den _dötdel- 

zak vervangen: fomtijds. beftond. de - Coronach: sin, een 
gezang, en bevatte,dan den lof. des overledenen, den ° 
adeldom van zijn geflacht, zijne groote daden in den 

krijg en op de jagt, en het verlies, dat de clan door 

zijnen dood zoude lijden, Scorr haalt eenen Coronach, 

ter eere vän Sif LAUCHLAN , chiëf of Maclèân 3än / woor- 

delijk door hem uit het Cefrisch ‘overgêbfagt; waaruit 

blijkt, dat de denkbeelden ‘it zijn Klaaglied over DUNCAN 

met de gewoonten der oude Bergfchorten in overeen- 

ftemming zijn; ik zou het ftukje hier gáarne laten vol- 

gen, indien ik mij der kortheid miët moest bevlijtigen. 
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Wijze raad op den- regtdag; 

Snelle voet als wij joegen! 
Roode hand in ’t gevecht, “ach! 

Gij fluimert na ’t zwoegen. 

Als de bel langs de zoomen, 
Als de dauw van de fteenen: 
Als het fchuim van de ftroomen, 

Acht voor altoos verdwenen! 

| 17. 

Zie trouwen Humah naast zijn heert 
Hij ziet op ‘t lijk verwonderd neer. 
Arm beest! gelijk de blikfem fnelt, 

Vloogt ge op zijn minst hallo! door % weld, 

Hij fpitst het oor, en rigt het haar, 

‚ Als wierd hij vreemd gerucht gewaar. 

Het is geen klager, die er treedt, 

% leed: me 

Maar woeste drift, uit angst gebaard, 
Verfnelt den fpoed tot dolle vaart, — 
Daar ftormt op ’t {tom verbaasd gezin 
De fchildknaap door de halpoort ine 

Of treurend fleept en fchreit- om 

En, naar de lijkbaar heengekeerd, 

Toont hij het kruis met bloed befmeerd: — 

„ De monsterplaats is ’t ruim Lanrick! 

„ Spoedt; Clans-liên, fpoedt dit fein van fchrik ! — 

18. 

En de oudfte telg van PDuncans huis, 

Angus vaart op, en grijpt - het kruis; 

En flingert haastig om zijn leên 

Zijns vaders dagge en fabel heen, 

Maar toen hij zag,”dat moeders blik 
„Hem gadeflax met (ommen fchrik, … 

/ 

/ 

va 

Î 

$ 

d 

: 
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Vliegt hij haar om den hals, en Mel 
Drukt op haar mond een teêr vaarwel. 

Helaas! mijn zoon!” zoo …fnikt. zij luid: 
„== Neen, fpoed als Duncans zoon vooruit!” 

Één blik nog werpt hij ,op den held, 
Die rust, en vaagt de traan die welt: 

Aâmt diep, dat hj den boezem ruim’ 
„Van ‘t bang gezucht, fchudt muts en pluim, 

“Verdwijnt als. ’t paard, dat los en fier … « 
Proeft de eerfte kracht van pees en fpier, 
En fchiet,e met vurig kruis en woord, 

Op hei, en mos en drasgrond voort. 
De traan, der weduw ftremt en ‚hangt, 
Zoo lang haar oor zijn voetftap vangt3 
Maar toen ze op ’s fchildknaaps ftrak gelaat, ' 
Het vocht gewaar wordt, dat. er ftaat; 

» Zijn loopbaan,’ {preekt ze, ftuitte in ’t grafs 

„ Wien ge anders uwe boodfchap gaf, 

„De eik ligt geveld, — en ’t was die loot, 
„ Die gansch Duncraggans hoop befloot; 
à … Maar ’k weet, zoo hij zijn pligt voldoêt, 

„ Dan fliert der weezen God zijn voet: — 

pn En Gij! die vaak en onvervaard — 

„ Op Duncans ftem trokt ’t breede zwaard, 
„Op! mannen, hoedt uws Meesters href 
„ Maar vrouw en kind befehrei’ de doôn. 
Van wapenkreet en krijgsgedruisch 

Weergalmt de hal en dreunt het huis; 

Men rukt met haast van pin en wand 

Het zwaard en ’t fchild, met forfche hand, 
% Gezonken oog der weeûw in gloed, 
Glimt, voor een poos, van d'’ ouden moed: 
Die zoete klank van ’t hoog: gevaar 

Mogt Durcan wekken van de baar! 

„Ach! ras verflaauwt die kracht en hoop; 

't Leed vraagt zijn regt, de traan haar loop. 

19, Ben 
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‘Bentedí zag het” ‘kruis van vier CB), Ni 
ke Dar blonk als % weerlicht. „langs Strath- Ire 6). 
De wapenkreet ftoort dal ‘en kust, 
En Angus kent noch poos noch” rust, 
‚De traan, die oprijst in zijn oog, 

€“ Wordt door ’t geblaas des bergwinds droog; 
Tot, (waar de Teith nog jeugdig flroomt 
sE heuvelhout den bergweg zoomt 

En: fiert smet groen) hij in % verfchiet 
Sint “Brid's kapel in fcheemring ziet. 
De" vloed is diep, ver is de brug; 

„Maar Angus — neen! deinst niet terug. 
* Al warlt de donkre golf omhoog 5 

_ Al duizelt hem % beneveld oog, … | re wle: | Hij 

(8) Het kruis van vier, Het vurige kruis, ook het 

Kruis van fchaamte; denkelijk met zinfpeling op de fchan- 
de, waarmede hij gebrandmerkt zoude, worden, die aan 

de oproeping niet gehoorzaamde, 
(9) Strath-lre, eene valei, benevens ‘het grootfte 

gedeelte van het tooneel hee oproeping, ligt in het 
landfchap Pertshire, Scorr getuigt hier, in eene Hoot, 
vau zijne geo- en topografifche naauwkeurigheid; fchoon 

mij het geluk niet is te beurt gevallen, eene zoo naèuw- 

keurige kaart van Schotland onder de oogen te hebben, 

als de bekrompenheid van dezen grond zou vereifchen, 

weet ik echter, dat het in, Zugeland eenen tijd lang 

mode was, een togtje. naar Loch-Katrine te doen, om 

het tooneel van de Lady of the Lake te verkennen, en 

dat zij, die er geweest waren, (want vele elegante 
menfchen gaven, om de mode, flechts voor, dat zij er 

geweest waren) de näauwkeurigheid van SCOTT toege. 
juichd hebben. ] 

4 " 
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Hij werpt zich plompend in % gebruisch , 

Draagt hoog in regterhand het kruis, 
Zijn linker ‚ftuurt en fteunt den voet 

En klemt” zijn pol- axt in den vloed; 
„ Hij ftruikelt tweemaal ! en „t fchuimt en „fpat, 

En hooger woelt en _pläst_ het nat , 

En — viel hij neer ! — het was gedaan, £ 

Düncraggâns hoop waar” wis vergaan! | 
Maar, als bij krankheids laat{te neep, 

“ Klemt hij het kruis met vaster greep, 
Tot dat kj wint den andren boord , 

‚En Bubble drift, „op ts pad hem fpoorte 
dn 

207 

Diën--margen had een blijde ftoec 

Sint Bridesveftille cel” begroet,” 

‘María «had haar hand »geboôn”” 
Aan Norman,” Armaudaves” zoon, — 

En ’t volk““ftroomt, na gefloten trouw, 
Weêr uit “het” Gottisch kerkgebouw â 

eIn optogt, vaârs” met muts en RER, 
De moeders met geftrikte * huif; 
De knaap in % bonte jak (met kout 
En fcherts, voor %t maagdlijk oor te tour D 
En kindren; -die lee blij - gejoel - 

Met gillen meerdren zonder doel, 

En harpenaars met ma@tgezang 

Bij ‘tjonge bruidje in wild gedrang. 

Haas “oog “is “zedig: ’t 'Koontje gloeit,” 

Als ‘troosje:. vro@g met ‘dâuw « befproeid, 
Bij maagdelijken tred. Haar hand 
Houdt. fchuchtren ”s halsdoeks * witten band. 

De. Brufgom : gluurt, met hovaardij 

Op’ zulk. een fchoone proof op zij’; 
De. blijde moeder” lispelt” zacht,’ _ 
Eu. weenschg. haar “dochter. troost en kracht! — 
Ke) ar, Wie *s 
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Wie ftaat daar aan de kerkhofpoort? — 
De Bô van fchrik en brand en- moordt, 4 
Zijn ftem is door de haast geklemd, 

Wijl hartzeer in zijn: oogen, zwemt, 
En ’t water langs hem druipt en zijgt » 

Staat hij met fliĳjk bemorscht en hijgt. 

Hij toont het fein van vuur en moord, 
En fpreekt het -afgefproken woord: 

„ De monfterplaats is Lanricks plein5 

»„ Spoed voort, o Norman! fpoed dit fein! me 

En ruilt- hij reeds zoo vroeg de hand 

Met hem vereend door heilgen. band 

Voor ’t wreede kruis van bloed en brand? 
En moet de dag die vrolijk, «rees, 
En naar een zaalgen avond wees, 

Vóór dat de fcheemring ’t daglicht ftuits 
Den Brufgom fcheiden van zijn Bruid? — 

O wreede doem! het moet, het moet: 

_ Clan Alpin's zaak eischt trouw en fpoed? 
Wie mart er‚ die haar roepftem hoort? 

Voort, Norman! in uw loopbaan, voort! 

22e 

Traag trekt hij. nu het feestkleed uit ; 
En weiflend oogt hij op zijn. bruid, 

Tot dat. hij dropplen bigglen zag 

Van fmart, die hij niet heelen mag, 

Een’ tweeden. blik ftaat hij niet door! 

Maar draaft reeds. op zijn hobblig- fpoor, 

En ziet eerst om, waar in het veld, 

De Teith door. Lubnaegs meerplas zwelt. — 
Wat 
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Wat woelt er in des Loopers hast? 

Gefnuikte hoop, en liefdelmart ;, 

Herinring met ‘het foltertuig | 
Van morgendroom en jl gejuich ;-— 
Maar tevens rĳst een fiere dorst 
Naar oorlogsfaam hem in de borsts 
Die vreugd waarvan het Bergvolk trilt, ' 

Reeds voor het fpeer of heïrkolf tilt, 

En ’t vuur voor Clan en Clanshoofd gloeijend, 

En hoop, om van het flagveld fpoeijend, 
Met glorieteeknen trotsch _en blij 

Zijn arm te ONE, om me: _ 

‘Zoo fhort hij over hei, en in, 
En blikfemt als het Aintvuur weg 5 

Maar ’tfterk gevoel en 't vast befluit 
Loost hĳ in ’t lied bij *% rennen uit: 

Te nacht. heb ’k heide voor mijn bed, 

Met varen voor gordijn. omzet; 
Mijn flaaplied is des wachters tred, 

Ver, ver van uwe zij, ee. Mary. 

kk Rust veelligt morgen van den flriĳd, 

Op ’t bloedig kleed in flaap gevleid, 

Dan zingt gij Vesper, lieve meid! 

Maar ’t gaat mijn oor voorbij, .….…… Mary! 

Ik mag niet denken aan het kwaad, 

Dat nevelt op uw zacht gelaat; 

Niet denken aan uw lief gepraat, 

En al uw zoet gevlei, ……. Mary! — 

EA Hh oen Gees 
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Geen Norman kent gemis of fimart, 
Als Alpin’s' clan den vijand tart, 
Gelijk de boog, zoo fpant Zijn hart; 

De fchicht is minder vrij, … Mary! 

Eens komt de tijd voor ’%t diep gevoels 
Want als ik val in ’t krijgsgewoel, 
Dan heeft mijn laatfte zucht één doel; 

Die laatfte zucht zijt gij, ………. Mary! 

Maar ……… als ik overwinnaar keer, 
Hoe vrolijk daalt dan de avond neér! 
Hoe zoet zingt dan de vlasvink weer 

Voor u mijn bruid, en en Mary & 
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