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HET BELANG, 

ALS BEGINSEL VEROORDEELD, 
ALS DRANGREDEN DER 

DEUGD VERDEDIGD (*; 

DOOR, 

R KOOPMANS, 

(adgnerhar bij de Societeit der Doopsgezindens 

te Amsterdam, 

Kennis, befchaafdheid , zinnelijk genoegen, uit= 

„wendig aanzien en aardfche fchatten, hoe begeerlijk _ 

op zich zelve, ontleenen echter de meéste waardij 

van den invloed der deugd. Kennis zonder be- 
fchaafdheid is aan een origeflepen diamant, be- 

fchaafdheid zonder kennis aan een fcliütterend glas 
gelijk , door het ongeoefend oog wel eens voor een 

diamant gehouden , door kenners daarvan fleeds one 

derfcheiden. Maar kennis en befchaafdheid zonder 

deugd, wat zijn zij anders dan werktuigen der fchran= 

_ derheid, om zich vergankelijk genot, voorbigaanden 
roem en tijdelijk voordeel te bezorgen, of aan de 

zinnelijkheid milde offers, op de bevalligfte wijzé 
\ bin’ 

“ Voorgelezen in de Maatfchappij: Felix Meritis. 1820. 
Wi PN 2 
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4 HET BELANG, ALS BEGINSEL VEROORDEELD 3 

aan te bieden. Welke zijn bovendien de geneugten „ 

door vermaak, eer „en. fchatten. aangebragt , wanneer 

zij niet veredeld worden door den invloed der ernst= 

hafte ,_ maar tevens beminnelijke deugd. Ja zonder 

dezén invloed zijn die ‘genoegens. even otizuiver ‘als 

onbeftendig; zonder: deugdzis de. mensch’ geene eere 

waardig „hoezeer, ook door . ‚Vleijers toegejuicht, 

en wordt in den’ hoogften ftand dikwijls laag: en 

verachtelijk. _ Maar hoort, en- volgt de verlichte, 

„de befchaafde, de aanzienlijke en vermogende, de 

ftemme diein zijn binnenfte fprgekt, dieshem tegen 
de verleiding waarfchuwt, en tot het goede noopt, 

dan geniet hij op de regte” wijze ‘de vaardfche? voor- 

regten , en verhoogt wóöt zich Zelven hunne waardij ; 

want, door het vereeren der deugd zet hij zijner 
redelijke nature luister bij, en doet es trekken } uit- 

komen, van. het „beeld, ‚der. Godhekta, maar, nae 
hij gevormd Pa listaa s 
„Van, hier, Mijne Heeren! dat He verband visfchen, 

deugd, en waar geluk zoo algemeen, erkend, is, dat 
daarover tusfchen de ‚wijsgecren nimmer eenig. ver. 
{chil beltond, Maar ZoÖ natuurlijk, uit, den aard, 
der zake, deze eenftemmigheid. in gevoelens moet, 

geacht worden , even, bevreemdend. fchijnt het dat 
men. kon verfchillen, over hetgeen „eigenlijk: deugd. 

is, en welk haar kenmerk zijn moet s.zal zij „den, 
aangeduiden invloed bezitten, of de: gefchetfte voors, 
deelen aanbrengen. En, echter, om, van dit Vers, 
Schil, in gevoelens overtuigd te, zijn. iser echts, 
geringe kennis noodig aan de ftelfels der vroegere 

en. lgterk wijsgeerenn Sommigen. toch.sfpreken; van: 
| de. 



«ALS DRANGREDEN DER DEUGD! VERDEDICGH, 3 

de deugd, even als of er geer onderfcheid waré tus. 
fchen “zedelijkheid'en belang even-als of ‘het vóór 
deel, dóor de’ deugd aafgebragts tot het -beginfel 
oféénige beweegreden harer betrachting moest -wor= 
den gefteld. ‘Anderen ,daärentegen „ fluiten den ina 
vloed des begrips van" geluk: ten eenenmale af’, uit 

vrees dat die invloed zedelijkheid en belang ver= 

warren , of aan de deugd haar wezenlijk kenmêrk 
en oorfpronkelijke zuiverheid: zou ‚benemen. And 

deren, wederom ; kiezen in dezen- den middelweg 3 

achtende de-liefde tot het. goede of de eerbied vóor 

het pligtsgebod het beginfel wan de betrachting”der 

deugd , “zonder “daarom ‘dén- #xyloed harer “woördees 

len, als drangreden, buiten te fluiten. | 

‚Voor zoo verre “dit vermaard verfchil in gevoelens 

zeêr gewigtig is, vals onmiddellijk *s menfchen hoogte: 

belangen betreffende, zult: gij de overweging van 

hetzelve; naar ik vertrouwe:, niet beneden’ uwe op= 

merkzaamheid rekenen. Ik heb’ mij daarom voors 
gefteld „onder begunftiging “uwervaandacht „vaan te 
toonen > dat-het deugdzame dersbedrijven nict geler 

gen isin het heilzame der gevolgen; maar ooks 

niet weggenomen” wordt ie derzelver invloed; àls 
drangreden befchouwd.” d oon mersbak 
„Ter bereiking van mijn vodden zal ik in de derde 

plaats uwe opmerking. vestigen “op « hetgeen - wij in: | 

het gewone. leven” zien gebeuren; en alzoo gele» 

genheid vinden „ om, gelijk ‘de-landman het kaf vân 
het korensfcheidt zoo ook; van hetgeen men dike 

wijls; deugd moemt af te’ zonderen, hetwelk met’ 

dien eerbiedwekkenden naam niet:verdient té pralen.= 

Nt A3 ‘ En 
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En wanneer wij ‘hier de noodige fchifting zullen 
gemaakt hebben, dan zal het u van zelfs duidelijk 

worden, waarom ik mijn zegel niet kan hangen aan 

het gevoelen , hetwelk de deugd alleen om dês voors 
deels wille aanprijst, en hetwelk ik nu, in de eerfle 
plaats; ter toetfe zal brengen. 

„E Gĳj zult mĳ gereedelijk toeftemmen „ Mijne 

Heeren! dat hetgeen in zicn zeLr betamelijk, edel 
en begeerlijk is, in het gemeene leven wel eens 

verward wordt met hetgeen nuttig is „ voordeel geeft , 
of zinnelijk genoegen aanbrengt. Van hier dat menig 

bedrijf deugdzaam heet, hetwelk eigenlijk het ken. 
merk van het -zedelijk goede ontbeert ; dat menige 

daad den-lof van een deugdzaam bedrijf verwerft, 
offchoon dezelve voor den bedrijver op geenen ftrijd- 
of opoffering. van eigen lust en neiging te ftaan 

komt, of- alleen uit de bronnen van eerzucht en 

belang is- voortgevloeid, 

Twee menfchen kunnen door dezelfde daad een 

gelijk „wt ftichten, zonder dat daarom de daad zelve 

voor beiden gelijke zedelijke waardij hebbe. Uit. 

het voordeel ,- hetgeen iemand voor zich zelven of. 

anderen door het gebruik zijner bekwaamheden, ta- 

lenten of geldmiddelen verwerft, laat zich wel het 

uitwendig nuttige , maar niet het inwendig goede en” 

edele zijner pogingen en oogmerken berekenen. 

Er is een huisgezin in de diepfte armoede gedom» 
peld en:op het punt onder het gewigt der ellende 
te bezwijken, Er komt iemand die het door eene 
aanzienlijke : onderfteuning uit de verlegenheid redt; 

Rd | | Wij 
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wij prijzen den weldadigens hij verwerft onze. gee 
negenheid „en wij wenfchen het verarmde huisgezin 
geluk met den zegen; uit dien hoorn des over= 
vloeds op hetzelve uitgeftort, — Maar is het swt en 

voordeel door die daad aangebragt, op zich zelf een 

afdoend bewijs van hare deugdzaamheid? «Het nuts 
tige is wel grooter, naar evenredigheid van -het 
overvloedige des gunstbetoons ;. het is mogelijk. dat 
dit rijke en ruime,uitgereikt werd ‚in gevolge „van 

zedelijke grondftellingen en uit liefde; maar het: kor 
ook voortvloeijen -uit temperaments» zwakheid, ja 
het kon ook plaats hebben. bij zedelijk flechte; bee 

doelingen3 zoo lang wij het. beginfel niet kennen 

waaruit die daad bedreven. is, mogen wij uit den 

aard der-liefde het deuedzame wel vooronderftellen ; sr 

maar het overvloedig nuttige kan ep zich zelf ons 

daarvoor: niet waarborgen. | | 

Hetzelfde geldt -ten aanzien der eemnes, Gij 
toch zult niemand een-;goed en nuttig werk als 
„deugd aanrekenen wanneer gij weet, dat het gee 

fchied is, alleen om van de menfchen- gezien ven: 

geëerd te worden.» } 

Zoo gebeurt er veel in het gewone leven , hete: 
geen als deugdzaam geroemd wordt, alleen om Het 

Schitterende of opzienbarende, De bedrijver moge zich. 
daarmede ftreelen: heeft hij echter geen ander doel 
gehad, dan om door de menigte geprezen te wore, 
den, hij heeft hetgeen hij begeerde ontvangen ; in zijn 

hart is geene plaats voor andere belooning3 ja hij 

zal, in weerwil zijner eerzucht, moeten erkennen 
dat hij eene ‘fchrale vrucht heeft 8cO0gst, en dat 

A 4 zij 
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zij tochszêdelijk beter handelen ,‘dieteen ‘goed werk. 
in het“verborgene verrigten „wien hets bij wel 

doen „ “meef"thindert da” aangenaam is wanneer zij 

vanvde menfclien ‘gezien'“worden , en’-die , in ‘zulke 
gevallen,“ diever. dé” gelegenheid van openbaren. dof 

bn. „dan denzelven “bejagen. | 

s-Is het, eindelijk „-per/oonlijke veiligheid , ziju jk 
zords sof “water: vandien aard “meer” zij; “hets 
geen “ons” tot shet goede! noopt en van ‘het kwade 

affehrikt -werkt-dit niëtflechts als bijkomende drang 

reden’ vinaar = áls “het …beginfel én “doel tevens van 
hetgeen „wij ‘verrigten „ Zoodat’ wij, bij voorbeeld, 
niet mâtigveh ingetogen; ziet regtvaardig en’ eerlijk 5 
niet billijken liefderijk’ zóuden gehandeld hebben 

waren. „wij miet bedueltt geweest “voor “tijdelijk: on=: 
heil, “winstderving of. Ónaangenaamheden daaraan ver- 

bonden, het fpreekt van -zelfse-dat=wij-dan „ons. 

zelven ‘veroweinig zouden: kunnen’ overtúigen” aan 

der deugd onzevoffers “gebragt tebhebben, vals wans 

neer “Wij +ons.„evoorzigtigheidshalve „door «warme: 

kleederen stegeris het» gure swederv beveiligen’; ofde 

hand niet in het vuur fteken, ten „einde -dezelve; 

niette ‘braniden‚ovss sol nf loop wo vue 
Deze voorbeelden zullen: genoeg” zijn ; “om ons te° 

dóen “zien „dat 5. hoezeer „zulks ín ‘het: dagelijkfche’, 

lèven sdikwijlse-gebeurt; zedelijk. goed en kwaad 

deugd en ssonde ‚> niet moeten verward, worden’ met: 
voordeel: en fehade', nut en! nadeel geluk en onheil. 

Maar ‘deze: voorbeelden leeren ons tevens, Mijne 
Heeren!» dat: wijvden: grond der werpligting tot het: 

betrachten. ‘der „deugd: @n- den werfoeijen der” zonde, 

WE niet 
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wiet “moeten verwarren’ met andere beweegredenen’, 

welke ons daartoe bovendien kunnen aanfporene 

Houden ‘ immers - deze drijfveêren uit eigenbelang 

en“ eerzucht aan “den eenen, uit vrees voor onge” 

neugte en fchade aan der anderen kant afgeleid — 

houden zij óp: driĳfveêren te zĳn, en worden zij 

de. beginfels en éénige doeleinden onzer daden, dan 

is-alle zedelijkheid vernietigd, en de deugd ontaarde’ 
in kloekzinnigheid. Het ongerijmde dezer verwar=’ 

ring van “grofidbeginfels en drangredenen- valt’ bij 

het minfte ‘nadenken “in het oog. “Immers beoor- 

deeldet gij ‘het deugdelijk uwer befluiten en bedrij= 

_ ven naaf het Aeilzäme of: fehadelijke van derzelver 
gevolgen: voor uwen witwendigentoëftand ; ‘was “zifi= 

elijk genot; tijdelijk” voordeel “of ‘uitwendig ‘aanziet 

niet: flechts de “prikkel uwer “daden, “maar ook de’ 
madtftaf van derzelver “deugdelijkheid ; dan zouden 
uwe bedrijven deugdelijker zrzedelijk beter moeten 
zijn, naarmate zij meer zinnelijke gencugte , winst 
enstoejwiching” u bezórgdens maar “ook zondiger , 
of zedelijk flechter , naarmate zij w minder zinnelijk 

genot , minder /Zhatten „minder--aanzien naar de 
wereld aanbragten. . Dat desdeugdzame , om getrouw. 

heid aan regten pligt, aan armoede, miskenning 

en. verachting ;ten-prooije „kon ftrekken , moest’ dan 
eene “tegenttrijdigheid zijns ja het zou onmogêlijk 

wezen. iemand onfchuldig te zien: lijden, dewijl het 
zwaarfte. tijdelijke onheil dan -altijd «een bewijs zou 
opleveren-van de; grootfte. zedelijke verkeerdheids 

Nog veens ‚beoordeelt gij het: deugdzameen zons 
dige eener daad naar zden cinvloed ‚van dezelve op 

coat AB: men 
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’s menfchen witwendig. geluk. of ongeluk „. begroet 

dan hem als den deugdzaamften„ die den. beker „ 
door den wellust hem aangeboden, tot den bodem 
weet te ledigen en zich in weelde te baden, zon- 

der echter de heillooze uitwerkfels doorgaans daaraan 

verknocht „ zich te. berokkenen ; begroet eenen 

anderen, als deugdzaam boven zijne medepligtigen „ 
die fchatten op fchatten ftapelt zonder zich: over: 

de middelen te bekommeren, doch fchrander genoeg 
is, de ftraffen der burgerlijke wet, en boei en ker- 

ker en fchavot te ontduiken; begroet hem, dan 
ook als eenen deugdzamen,„ die zijne eerzucht be- 

vredigt en zijne grootheid uitbreidt ten koste van 

de tranen en het welzijn der onderdrukten : want „ 

naar -die leere „ zou men voor den grootften fnoode. 

aard- de prachtigfte eerzuilen moeten ftichten, niet 

ter vereeuwiging van den roem, hem uit nood of. 

vleijerij toegekend , maar ter verheerlijking einer: 

zedelijke regtheid. | | 

Jk heb dit ongerijmde te fterker doen uitkomen 

Mijne Heeren! om ute overtuigen, dat ik het zee 

delijk goede en deugdzame eens bedrijfs, niet, wil 

afmeten naar het zinnelijke genot, of de voldoening 
der eerzucht, of het tijdelijke voordeel daardoor be= 

voogden te wege gebragt. Ik heb dit ongerijmde, 

te fterker gefchilderd, om u te duidelijker de reden, 

te doen befeffen „ waarom ik het eerfte der boven» 

gemelde voorfchriften: „betracht de deugd, omdat 

„ziju gelukkig maakt” niet kan goedkeuren „#ndiers 

men daarmede wil infcherpen., dat de deugd alleen. 

vereerenswaardig is om het geluk waarmede - zij 

€ ‚hem, 
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hem, die haar. hulde bewijst, beloont, Immers, 

_zoo men al mogt vastftellen , hetgeen echter niet 

gefclüieden kan dewijl de ondervinding het logen- 

ftraft, dat het gefchetfte geluk den deugdzamen altijd 

te beurte viel, dan nog zou men naar dit voors 

fchrift, alleen wvoorzigtig en niet deugdzaam han- 

delen 3 terwijl de verpligting zou wegvallen, zoodra 

het bleek dat de betrachting der deugd in eenig 

geval fchade , ongeneugte enz. zou veroorzaken, 

Maar welligt zal iemand denken aan Aooger nut en 

begeerlijker. goed dan-zinnelijk genot ; dan toejwiching 

der. menigte en tijdelijk voordeel. Als beminnaars 

der deugd, hebt gij voorzeker meermalen ondervin= 

ding gehad van zeker onuitfprekelijk inwendig genoen 

gen, hetwelk de betrachting der deugd aanbrengt; 

en hetwelk veel zuiverder en verhevener is dan 
elke andere geneugtes ja niet alleen het gemis van 

‘hetgeen de zinnen ftreelt kan opwegen, maar ook, 

als een balfem, dient: ter verzachting van pijn 

en. fmarte „ of andere kwellende gewaarwordingen. 

Bovendien denkt gij, bij het zeggen „dat de eer de 
Schaduw is der deugd, aan de- hoogachting der wel- 

denkenden „ die van de deugd even onaffcheidelijk 

is als de fchaduw van een voorwerp doorde zon 

befchenen. Deze hoogachting der weldenkenden is 
u dierbaarder dan de toejuiching der menigte ja 
ftreelt- dan: nog uw hart, wanneer gij door bevoor- 
oordeelden miskend, of door kwaadwilligen gelasterd 

wordt. «Maar: gij bepaalt” u nog niet alleen bij dit 
inwendig genoegen, bij deze ware: eere, gij verheft 

uwen geest overde grenzen van het ftof; gij dringt. 

: door 



Dd va NE 4 

door met het oog des geloofs tot de” gewesten “def 
onfterfelijkheïd; gij ftaart. op de bekoorende vergels 

dingen, welke’ dáár den ftandvastigen beträchter der 

deugd verbeïiden, en nu verkrijgt welligt het ge- 

voelen, dat men het goede belioort-te doen’ alleen 

om deze voordeelen te verkrijgen , eene beflisfende 

waardij in:uw oog, en wordt hoogst belangrijk voor 

uw harts want; ‘zegt gij, fehenkt de deugd ziet 

altijd witwendig „geluks aan het bedoeld inwendig 

genoegen; aan de hoogachting der welgezinden, aan 

de Zoop op eene zoekomflige zaligheid laat zij het 

haren vereerder nimmer ontbreken 3 maar wat zow 

haren beoefenaar fterker voor haar innemen , dan 

deze voorregten te zamen vereenigd, daar clk van 

dezelve reeds krachtig genoeg is, om de wijsheid. 

van: het voorfchrift tevftaven, hetwelk het ftreven 
naar dit heil tot het beginfel ftelt: van e betrach= 

ting der deugd. | jé 

„Verre zij het van mij te loochenen, Mijné Hees 

al dat wij de deugd, “uit dit ftandpunt befchouwd „ 

in-een heerlijk licht” geplaatst zien. Maar gefteld- 

eens „dit: bekoorende der deugd ftrekte -niët zoo. 

zeer ter aanmoediging om ‘haat’ te betrachten 5’ 
“maar het. werd bij u het éénigst “beginfel , zoude 

deugd dan ook niet haar kenmerk verliezen , en in 

yoorzigtigheid veranderen? k | 
„Laat ik, opdat hierover ons oordeel te’ juister zij’ 

de vrijheid nemen, u iemand voor te ftellen, die’. 
aldus bij zich zelven redekavelde: „ ik betracht de 

„ deugd, omdat zij mij inwendig genoegen ver" 

» fchaft, de achting der weldenkenden bezorgt: en 

de 



* 

| 
„ALS DRANGREDEN. DER DEUGD, VERDEDIGD» 43 
/ 

sy de hoop. op. toekomende zaligheid: fchenkt » mars 
sy indien ik-op dat inwendig.genoegen. niet kon ter 

sy kenen „ ik zou mijne begeerlijkheden niet in toom 

sy-houdens ‘Indiens:ik de onrust „des gemoeds- niet, 

pevreesde sik bragt mijne „offers inde tempels 

so waar’ de wellust. „gevierd. „wordt:3. „indien „ik 

ssowist, dat „het onbekend. bleve bij degenen. in 

„wier. achting: ik belang. ‚ftel ,, en ik niet vreesde 

2 voor hun, misnoegen’, ik-zou mij niet vasthouden 

zi aan. eerlijkheid en, trouwe ‚maar, gelijk . velen; 

pm, veroorloven mijn woord. te, “breken als het 

» mij voordeel kon, „bezorgen ; en mij. ter ‚ontwijking, 

sovan fchade ;-logentaal of veinzerij, of, dubbelzin- 

prnigheden, „of uitvlugten, veroorloven 5. ware ser 
zr, hamaals, geene vergelding „te-wachten , ik. zou, 

„het dien. beleediger niet vergeven, maar. den, ge= 
sleden. „hoon, wreken ; „noch „niet, dwaas. genoeg 

Zijn, zooveel, van mijne goederen „te koste te, leg» 
„gen;aan shet helpen „vansongelukkigen., of „het in 
„‚ftand,-houden;van „weldadige geftichten.”— Wat 
zoudt. gij „van iemand zeggen „dic: zulk eenen denk» 
trant , volgde 2. „Gij zoudt, hem-een.…voorzigtig. man. 

voemen.s. die, voer-zich zelven en. anderen” nuttiger. 

handelde: dan, indien, hij, zich, van. het verkeerde, 

„door, zulke. “drangredenen niet „had laten weerhouden 

en” ten goede, bewegen 5,maar„zoudt’ gij hemook. 

den naam, van; een deugdzaam, man, toekennen? 
Ik vertrouw , dat:.gi in; zijne daden, miets anders,dan, 
een verfijnd. eigenbelang „zoudt aanfchouwen, „De, 
corzaak ligt hier. weder als boven: in de verwarring. 
as drijfvetren met het groote. beginfel der, „zeden. 

VO Tije 
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lijkheid. . Het inwendig genoegen,’ de achting dee 
weldenkenden, de wergeldingen aan gene zijde des 

grafs werkten bij hem niet als bijkomende. drangre= 
denen , maâr als het eenigfte beginfel, Eerbied voor 
het pligtsgebod , liefde voor het zedelijk fchoone 
der ingetogenheid, goede trouw, vergeeflijkheid en 
weldadigheid werkten niet; want, alleen hoop op 
voordeel , en vrees voor ofheit hield hém binhen de 
grenzen der welvoegelijkheid, en” maakte hem ges 
neigd, niet uit pligt, ’maar- pligtmatig het goede 
te verrigten. Zijne deugd was flechts en 
en niets anders dan kloekzinnigheid, - 

Indien wij, «derhalve, het onderfcheid ivifttien 

het zedelijk goede en nuttige in-het-oog houdens 
én drangredenen en beginfels niet ondereen meên« 

gen, dan zullen de aangevoerde voorbeelden , naar 

ik’ vertrouwe, ons genoeg doen zien, waarom wij 

het: deugdzame eener däad ziet moeten afmeten naar 
de voordeelen die zij aanbrengt, Zal het deugde 
zame aanwezig zijn; zullen onze ‘handelingen ons 
waarlijk de bedoelde heerlijke vruchten in tijd en eeue 

wigheid doen oogften, dan moéten dezelve gegrond 
zijn op een hooger beginfel, hetwelk; mijns ach= 
tens. niet beter kan uitgedrukt worden, dan door. 
liefde en achting voor het zedelijk-goede’, en door 
eerbied voor het pligtsgebod, of woor de ftem die 
in ons binnenfte fpreekt, die ons het” goede’ leert 
beminnen, omdat het im zich zelven rein, edel, 

fchoon, en als zoodanig “door God geboden wordt’ 

eene ftem in ons binnenfte, die ons het kwaad leert’ 

ichuwen , omdat het zonde, in zich zelven -{chan= 
lij / de= 
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delijk, en van: daar. ook verfoeïjelijk is bij God, 

en door God verboden. Eerbiedigen wij de wet 

door den Schepper gefchreven in onze harten; hou- 

den wij dit beginfel vast bij de -beftrijding der-weers 

ftrevende neigingen , wanneer ons de verkleefdheid 

aan het goede, of de wederftand der zonde gebiedt 

een zinnelijk genot én tegenwoordig nut op te offe- 

ten aan een ongelijkfoortig, en verafzijnd goed; aan 

een goed, hetwelk. wij niet aanfchouwen , maar 
hetwelk wij geloovig verbeiden 5 dan verdient onze 

volftandigheid' den naam wan deugd, die ook dan, 

wanneêr” zij ons naar het witwendige fchadelijk is; 

en alzoo geen tijdelijk voordeel geeft, de bron 

blijft van inwendig gemoegen „en van hope en cenë 

in sd zaligheid, 4 

£-Zoo zeer wij nu afkeerig zijn van het vbwoelben 

hetwelk dezen eérbied voor de ftem van ‘God ir 

ons binnenfte als voorbijziet, en, door âlleen “óp 
de wirvloeden te letten „ de bron zêlve vergeerz even 
zéer zijn wij ‘geneigd, met erkentertis van dezen 

eerbied als beginfel, dit beginfel'te verfterken, door 

invloed toe te fltaan aan de voordeelen der deugd, 

en’ aan de rampzalige gevolgen" der” ondeugd, ter 

Einde te rustiger te {taan in de hette van den {trijd — 

tegen de aanvechtingen der begeerlijkheden ; en te- 

meer kracht te bezitten „ om niet te geni een 

onder het geweld van zware beproevingen.“ 

Anderen , echter, beweeren’ dat men bij ‘de be- 

trachting “der deugd «dezen invlced geheel moet 
voorbijzien, “De bloote voorftellirig wan den eer- 
bed voor het, pligtsgebod is bij hen’ de éénigfte 

Re, bee 
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beweegreden die “gelden mag „ef zij vreezen) dât 
elk vinmengfel vanhet begrip „der gelukzaligheid, 

2% zedelijkheid. en. belang zou. verwarren 32° den 
{lrijd, het kenmerk „der. deugd teveel zou. ver- 

minderen, ens de isenrerk vzehve van haren luister 
-berooven. iets Brttat ir ad art 

„En dit. brengt;ons tot het apen en eine deel 
onzer verhandeling, „waarin: wij. deze gronden. kore 

telijk zullen, ter. waa: welnee | | 

M,: ‚ Betracht» vin nad uit: weerhbas voor het 

sr vin zonder inmengfel- van het begrip-der 

gelukzaligheid 3. want „anders: verwart gij het. zedelijk 

goede en het nuttige „ hetgeen. bograrcseen din, 
gen zijn. Rh WE Medi, 

elk erken. dat,, Wijs dit- winaa hin niet. moeten 

verwarren 3 5-doch: verbeelde mij:tevens-dat wij hier= 

van ‚geen gevaar, loopen „ door.flechts,‘aan, het bes 

lang; #nyJoed, toe ste ftaan-op, de. zedelijkheid. Laat 
ik, de twee. volganie aar beste Jk learn, 

fchen, biergnat en. geest: b en: heien aa | 

werking. op» elkander y,fluit. geene;„verwarring in, des 
zer „ongelijkfoortige dingen. “Zedel lijkheid. ven»bes 

(having zijns. insgelijks „van, eene; geheel ongelijke, 

foortige „natuur „en ‚behooren,:ook niet, verward. te, 
worden 3 desniettemin; kunnen „en „behooren; zij„sop, 
elkander invloed te, hebben. „Immers. zoudt ‚gij het 

vreemd, vinden, wanneer ik, hier-het woord. voe’ 

rende „ uitde „voordeelen „der: befchaafdheid eene 

Grangreden. ontleende „>, omu-tot. deugd aan, te: 
{poe 
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fporen?  ’s Menfchen zedelijke waarde hangt wel 
niet af van zijne befchaafdheid5; maat het is evert 

zeker, dat de befchiafde man, in de fchätting van 
het onpattijdig oordeel, te dieper daalt beneden den 

min verlichten , naarmate hij befchaafder en tevens 

minder deugdzaam is, Hieruit blijkt dus de iz- 
vloed dien deze ongelijkfoortige dingen op elkander 

kunnen en moeten hebben. Maar het is ook älleen 

foortgelijken invloed, dien wij dan et begrip van 

gelukzaligheid op de deugdsbetrachting kunnen toes 
ftaan „ zonder daärom zedelijkheid en belang, en dus 
ongelijkfoortige dingen, te werwarren. Immers deze 
verwarring zou dan älleeri plaats grijpen , geliĳk wij 

boven ‘toonden, wanneer wij het belang, in ftede 
van den eerbied woor het pligtsgebod, tot beginfel 
der deugdsbetrachting ftelden, en alzoo de zedelijke 
ne we buitenfloten. 

„Ten anderen vreest men, dât deze invloed 
van ies drangredenen uit de voordeelen der deugd 
ontleend „ te veel den ftrijd, en dus het kenmerk 
der deugd zou doen verdwijnen. 
‚Ik fta toe dat flrijd tot het kenmerk der deugd 

behoort, en dat de özvloed van het belang zoo 
groot kan zijn, dater geen ftrijd meer overig blijft, 
ener dus geene deugd of dapperheid aanwezig is. 
Het kost geenen flrijd, eenig zinnelijk genot op te 
offeren, zich miskenning te getroosten, of eenig 
tijdelijk woordeel te-ontzeggen , wanneer men zeker 
is dat men een gelijkfoortig genot zal fmaken;, 
grooter eere, dan men verloor, terftorid zal verwer= 

‚ven, en het opgeofferde voordeel door nog belang= 
rijker oogenblikkelijk zal vergoed vinden. 
ÏL D. 1. B Maar 
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Maar, flelt, gij het gemis. van hetgeen zich „voor 

de „zinnen. en_ verbeelding als. bekoorlijk. aanbiedt ; 

tegen, het behoud van hetgeen het harte, ftreelt 
het verlies van, eer bij de menfchen, tegen het ge= 

voel van hoogere eer „en het derven van aardíche 
fchatten, tegen de hoop op hemelfche heilgoedarens 

dan zult gij den. ftrijd. geenszins wegnemen: Leert 
niet de ervarenis hoeveel fterkte er dikwijls. bij den 
gewonen mensch vereischt wordt om. de dawendige 

kalmte des gemoeds boven een. flreelend zinnech ijk 

vermaak den „voorrang. te geven; om de genoé 

gens, van den geest s uit de achting van verftandigen 

geboren, te ftellen boven. hét bedwelmende eener 

ijdele eerzucht 3 of. om, aan. een zoekomftig „ vers 

afgelegen. en ongekend heil, hetwelk. men gelooften 

hoopt, cen tegermwvoordig goed, hêtgeen men. kent 
en ‘aanfchouwt, op te offeren? Inderdaad „ in weer 

wil van den invloed. van het begrip der. ware geluk- 

zalig gheid, kan de ftrijd zwaar ‚genoeg. blijven, om 

het, „zegevierende der rede. over de weerfonnne 

neigingen deugd te noemen. hei 

‚Kunnen wij dan; geliĳk getoond is, bij den eer- 

bied voor. het pligisgebod den invloed van andere 

drangredenen erkennen zonder zedelijkheid „en bee 

lang te verwarren 5 wij kunnen even gerust dien, in= 

vloed. toeftaan zonder vrees dat wij „daardoor dat 

kenmerk der, deugd zouden vernietigen ‚hetwelk in 

den ftrijd der rede tegen de. weerfpannige. neigingen: 

gelegen is | Heb al 

Er blijft nu nog overig de, derde, maar. … de. 

gewigtigfte „ bedenking : dat wij de deugd van hare- 

zuiverheid berogven „ indien wij haar niet betrachten: 

ale 



As DRANGREDEN DER DEUGD VERDEDIGD, 19 

alleen uit “eerbied voor let” pligtsgebod zonder 
eénig” inmengfel van het begrip der gelukzaligheid. 
2300 Zoo ik mij niet ‘bedriege „Mijne Heeren! 

dan heb ‘ik > duidelijk genoét dangewezen ‘dat: dé 
dêugd geheel ‘onzuiver is, “jä in? klöekzinnigheid 
ofitaardt; wänneer , in plaats van dèn eerbied voor 

het Pligtsgebod., tijdelijk of eeuwig belang — want 

dit“ is ‘hier hetzelfde — de éénige beweegreden is 
die onzen” wil “ten” goede doët neigen , efì van de 

zonde” weerhoudt 5-in dar geval beftaat “er” geerd 

deugd: Lîòfde tot-het zedeh jk goede of Eerbied voor 

het” pligisgebod is dus de voorwaarder, zonder welke 

er “geene “deugd aanwezig: zijd kan. « Dit moeten wij 

vasthouden. Bovendien valt het niet te ontkennen ; 

dat de “deugd y ter” aafizien « van hare zuivêrheid, 

verfchile “nad “den: aard” der” drangreèren” WElkE mee 
de” liefde “tot hee: goed geptard B Deze ‘drafigee 
redetren” kanten meer: óf: mindér edel ijd. … Erten 
lijk hij” ‘mirider gelukkig: 5 die ‘om te daar, beètiere 

fiks om te zien; éenen°bril behoeft , dan cen ader 
dië deze hulp “misfen kâns Zoo beZit ook hij,’die 

bij den eerbiëd voor het pligtsgebod een fteunfe? 

behoeft, hetwelk’ meer uit hèt ‘tijdelijke en” vergans 

| kelijke, dan “uit het reine “en hemelfche ‘oritleend 

is, minder fterkte van geest dan hij, die zijn gevoel 
van pligt, ’om getrouw ‘te “zijn in’ hét goede 3 alleen 

verfterkt door den tinvloed van het inwendig e genoes 

gên hetwelk de deûgd aan” haren betrachtér fchenkt 

en ‘door het uitzigt op “nimmer éimdigende zalige 

smeid hetwelk zij hem opent. ded 
5 Maäë is dé“ Merke beter dan de zw eter 

sj moet- natuurlijk” hij de witnemendfte zijns dië als 

ks 0 leen 
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‚teen uit eerbied voor het pligtsgebod de deugd 

„ oefent en allen invloed van het begrip der geluke 

3 zaligheid affluit.”” — Tegen deze gevolgtrekking 

is niets in te brengen, zoo het flechts bewezen 

is dat de mensch dezen invloed altijd weren kan, 

Is dit echter, én fommige gevallen , onmogelijk. om- 

dat hij, niet een zuiver redelijk wezen, maar een 

zinnelijk = redelijk, eindig en volmaakbaar fchepfel 

is, dan is de vordering dat hij, buiten de voorftelling 

van het pligtsgebod, alle andere drangredenen ver- 

loochene; gelijk aan den eisch dat hij zou moeten 

gaan en. zien, niet alleen zonder ftok en bril, 

maar ook zonder voeten en oogen en alleen met zijn 

vertand. | nues 

„ Hoe,” zegt men, ‚is het afweren van den 

ank dier drangredenen niet mogelijk voor den. 

„ mensch? Er wordt toch zoo veel goeds verrigt; 
„waarbij aan voordeel, eer. of toekomende zalig- 

„ heid niet gedacht wordt; en zoudt giĳ dan het 
„‚ beftaan eener belangelooze. goedwilligheid ontken- 

‚nen 2” — Het is zeer nuttig voor de zamenleving, 

dat de ervarenis mijne ftelling fchijnt te logenftraffen. 

De liefderijke Schepper heeft wijsfelijk gezorgd 

dat goedhartigheid , medelijden „ hartstogtelijk ge. 

voel, of welke aandrift onzer zinnelijk - redelijke na- 

tuur het zij, de koele rede , en de. bloote woorftelling 

van het pligtsgebod vooruitfnelt; of in dringende 

gevallen, waar geen tijd van beraad is, dikwijls da- 

den ten uitvoer brengt over wier. ftoutheid wij 

verbaasd ftaan , en wier nuttigheid wij roemen... 

Maar is het derhalve niet de ervarenis zelve die, 

bewijst, dat er omftandigheden kunnen zijn waarin de 

eer- 
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eerbied voor het pligtsgebod of geene kracht oefent , 

of ongenoegzaam en te traag in deszelfs werking 
bevonden „- daarom door de infpraaäk „ gelijk men 
zegt; der. goede natuur, of van het-hart, of gevoel 

vervangen wordt? Vraagt gij nu, Mijne Heeren! 

of er dan geene belangelooze -goedwilligheid, naar 

mijne «gedachten, beftaat die deugd heeten mag, 

en-dus „als de vrucht van den eerbied voor het 

pligtsgebod „ met zegepraal over de weerftrevende 

neigingen betoond wordt? — Het zou mij om der 
menschheid wille leed doen, indien ik mij gedrongen 

gevoelde aan belangelooze goedwilligheid te twijfe= 

len. Zou er geene weldadigheid door den edelen 
menfchenvriend geoefend worden uit liefde tot het 

goede, uit dankbaarheid voor genotene zegeningen? 

zou ‘hij altiĳd-het oog tevens hebben, of moeten 
hebben op de vergelding des loons bij de opoffering 
van gemak, tijd, of wereldfche fchatten? Dit zou 

ik niet gaarne beweren, en ik geloof dat, ten aan- 
zien van het goedwillig hulpbetoon , de lust en 

liefde zulk een hebbelijkheid kan worden, dat de 

eerbied voor het pligtsgebod flechts in enkele ge= 

vallen , waar de opofferingen eenen mêer dan ge= 

wonen ftrijd kosten, uit de edelfte drangredenen van 

het duurzaam geluk, naar hetwelk ieder mensch 

moet ftreeven , een krachtig fteunfel behoeft, 

Maar het is ook alleen in zulke gewigtige toeftan= 

den waarin wij den mensch befchouwen , wanneer 

wij beweren „ dat het voor hem onmogelijk is, zone 

der het aangrijpen dezer wapenen, alleen door de 
_ woorftelling van het pligtsgebod, in den ftrijd te 

zegevieren. Wij ftellen ons dus den mensch in hee 
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algemeen voor, niet, zooals hij in „onvoorziene 
„gevallen „ dikwijls. in„ontvonkte, geestdrift edele en 

„ftoute daden verrigts of in.gewone-omftandigheden; 
„goedwilligheid:, zelfsbeheerfching. en geduld, ten toon 
fpreidt; maar zooals, hem tĳd van overleg ven bee 

„raad gegeven wordt, en ‚hij-met ongemeene dappêr- 
| „heid worstelen: moet „om of. jop. „den tweefprong 

de verlokfelen. der-ondeugd ‘kloekmoedig-af te” wijs 

zen „en het, geleide „der deugdte volgen’, of onder 
„zwaar, en, langdurig: lijden ‚bijde eigenlijke sbeproe= 
ving zijner; ftandvastigheid, ‘het, hoofd,/kloekmoedig 

„op te begren: ‘En-in dezen {tijd isesdebenkele 

voorftelling van: het pligtsgebod : niet genoegzâam. ter 

zegepraals ;-Intusfchen, voorzie” ile -dat vmienvzichvans 
dermaal op de-ondervinding tegen mij-zal beroepen ; 
mij wijzen op. de ge/vhiedenis der volken, “en vuit 

de oudheid een” MARCUS ATTILIUS REGULUS „en it 

lateren tijd onzen landgenoot :ANTONIUS  HAMBROEK 

herinneren, die voor-allen. mogen fpreken,, omdat 

zij, vin weerwil van: het verfchrikkelijkst lotz het= 

welk hun wachtte, ‘echter „met, bedaard: overleg „ 

hun woord getrouw ‘bleven, alleen «uit eerbied voor 

hunnen pligt, zonder uit eenige andere beweegreden 

kracht te ontleenen. =— Dan, Mijne Heeren ! „wie 

zal. ons van dit laatfte werzekeren? «Wij kunnen 

over de roerfels. der bedrijven’ van anderen niet ftél-: 

lig beflisfen , alzoo. deze „ buiten „den „Alweètenden „ 
niemand, dan den mensch. zelven: bekend zijn. Voor=’ 

beelden.:van dezen; aard kunnen, derhalve, “évéii’ 
weinig. voor „'\gls tegen-het betwijfeld ‘gewoelen! bij=’ 

gebragt warden. Wij-kunnen wel vragen „wanitteéi” 

wijhet gedrag van REGULUS: € HAMBROEK’ Bröbter: 
moe- 
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moeten houdenz în de weronderftelline ; dat «alleen 

eerbied “voor “de ‘onfchendbaarhêid van het gegeven 

woord hen beftuurd hebbes of wanneer Wij aanne- 
mens dat bij ReeurLus , met dezen eerbied gemengd 

geweest zij het edel genoegen aan het gróotfche zij- 
ner daad vonaffcheïdelijk werknocht , en hèt ftreêlende: 
desroems ; welke hem als Romein zou vereeuwigen ; 
en bij HAMBROEK nóg Moogeré drangredenen” hein, 

door den godsdienst dien “hij beleed; aängebodêfis 

Ik erken; in het afgerrókkene befchouwd, zouden 

wij hunne’ deugd zuiverder moeten achten, wannéér 
zij deze fteunfels hadden kunnen ontberen 5 maar 

door’ dit teftellen , zou’ hunne ‘deügd ‘Zerfenfchim= 
mig worden, dewijl wij dezelwe dan boven het men= 

fchilijke moesten « verheffen. Willen wij ons dan 
met geene Zdealen ophouden, die, door onze ver- 
beelding “gevofmd, bij het licht der rede als. nacht= 

fchaduwen verdwijnen 3 dan moeten wij den’ mensch 

befchouwen zoo âäls hij hier is , zonder de deelen zij= 
ser natuur te veel van elkander te fcheiden en dezelve 
dani afzonderlijk gade ‘te flaan. Hoe groot de dienst 

zij, welke” deze fchiftihg ons anders bewijze'; ‘hier 
voert zij ons ; naar het mij voorkomt, op eenen dwaal: 
weg. Want de mensch flaat nu voor onzen geest 
niet als een tedelijk , maar als een zinnelijk “redelijk: 
wezens niet alléén als een zinnelijk - redelijk wezen 
maar tevens als een eindig en volmaakbaar’ fchepfel. 

Als zoodanig ftreeft ‘hij naar het hoogfte goed. Dit 

béeftaat uit heiligheid “en geluk, Heiligheid en' geluk 

zijn dus in’ het dóel, hetwelk ‘hij poogt te treffen, 

onaffchêidbaar vêreenigd; maar in het treffen van 
dat ‘doet zou hij dan alleén op het eërfte ‘moewén’ 

B 4 {ta= 
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ftaren.„ „en voor het andere zijne oogen fluiten 2 Deze - 
eisch fchijnt mij. het. onmogelijke ‚te vorderen „des 
wijl dezelve. van den. mensclr vergt „ hetgeen. wij 

alleen aan de Opperfte Rede kunnen, toekennen. De 

Algenoegzame , die alleen bij zich zelven: beftaat en. 

geenen {teun van buiten behoeft, kent geen’ aanwas 
in. heiligheid en gelukzaligheid, Voordien aanwas 

is alleen het eindige en volmaakbare-fchepfel- vate 

baar, wiens deugd daarom nimmer zedelijke Regtheid 

worden kan, zoo als deze het rigtfnoer. is van. den 

Oneindigen en alleen volmaakten. De mensch draagt 
wel het beeld der. Godheid, en kan-aan dezelve 

eenige gelijkvormigheid bekomen. Hetgeen bij God 

zedelijk regt is, erkent ook de ‘mensch als. zoodae- 

nig, en ‚gelijk de waarheid één ís, zoo-is ookhet 
zedelijk goede één en hetzelfde woor alle. redelijke 

wezens ; daaruit volgt echter niet, “dat dezelfde zee 

delijke „wet, voor den. mensch , als. eindig «en vol- 

maakbaar fchepfel op dezelfde. wijze kan--en moet 

gelden «als. voor den -Algenoegzamen. Dit wordt 

_ echter beweerd „ naardien men den mensch als res 

delijk wezen te veel als de Godheid zelves en als 

_ zinnelijk verftandig wezen te veel als Dier befchouwt 
terwijl ‚hij echter geen-van beiden, maar een zige 

nelijk redelijk , eindig ; volmaakbaar; en-als zoodas 

nig eigenfoortig. wezen is. Zoo kennen wij hier 

ten minfte. den mensch, en wat hij namaals worden 

kan, ftaat ons niet te onderzoeken, dewijl wij thans 

fpreken hoe hij hier alsmenseh zedelijk handelen 

kan en moet. Dit nu kan van hem niet anders ge- 

vorderd worden dan overeenkomtftig zijnen aanleg, 

die yoor aanwas in heiligheid en gelukzaligheid vat» 

baar 
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baar is; naar beide ftrevende; ftreeft ‘hij. naar het’ 

hoogfte goed,” Beide zijn- hem voorgefteld als doel» 

em moeten zich dus eigenaardig vereenigen. in het 

middel"tot ‘dit’ doel en “welk isdit-middel? welk? 

anders „ dan rde betrachting der deugd uit-eerbied- 

voor het pligtsgebod „hetwelk “als van zelve van 

het. begrip der: gelukzaligheidkracht erlangt,  naar=: 

dien het met dien eerbied an. het naauwst meae 

denis. - 1 hiotgirebet ii atb) B BEI 

„Blijft. dus des wientehân: deugd zijd verden hef: 

peil ‘va de zedelijke Regtheid der Opperfte. Rede, 

_envsals zoodanigs onzuiver „dit moeten”wij ons als: 

wolmaakbare. fchiepfels -getroostens:-Is»de „grootfte: 
zuiverheid. van “’s-menfchen deugd. niet. gelijk aan: 

de ongebrokene zonneftralen „maar aan dezelven , zoo: 

als „zij, door een ‘Prisma gekleurd, zich aan ons. 

oag vertoonen.3 dit volgt uit het gemezgde “van 

?smenfchen wezen, hetwelk, was hij een zuiver: 

redelijk wezen „geen plaats zou hebben... Maar 

wijs-kunnen hier dit: eindige en- volmaakbare „ook, 

niet afleggen, en even weinig: den Oneindigensen 

Volmaakten: naderen, vals «de, tijd de eeuwigheid, 

als. bepaalde „magt het -Alvermogen naderen kans” 

Stapelt eeuwen. op „eeuwen ; gij blijft altijd „even ver 

van de eeuwigheid ; vereenigt alle menfchelijke kracht, 
en gij blijft altijd even ver van, Alvermogen,verwij= 

derd; even onvergelijkbaar. blijft „ook,-het eindige 

fchepfel met den Oneindigen, » Het kind. wordt hier 

allengs een man, maar de mensch nimmer God, 
Wie vergt nu van een kind hetgeen eenes mans 

is? maar wie vordert van den volwasfen. mensch 

hetgeen hier geheel boven zijn bereik zal blijven ? 
hi Bs Wat 
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Wat „kan, wat. moet -derhalvé dé mensch pogen; 

om. aan de deugd. de meeste zuiverheid te, geven ?: 

Hij: moet dezelve tot Godsvrucht verhéffen ; en vaan: 

de drangredenen-, vit den redelijken-Godsdienst afge. 
leid, waarmede de uitzigten in: de’ eeuwiglieid. vonaf=: 
fcheidelijk verbonden -zijn; den meesten: invloed “bes 
zorgen ter „verfterking van dei eerbied voor’ het: 

pligtsgebod, Hooger kan hij het hier niet brengen. 

Gelukkig hij, die in nederigheid dit toppunt bereikt» 

En, gelijk het geen gebrek isin den” volwasfen 
mensch ‚dat hij, bij voorbeeld & ‘tet zijne hand ‘de: 

“hoogte van vijftig voeten. niet “bereiken “kan 5 zoo» 

wordt ook de deugd , fchoon beneden de Zedelijke: 

Regtheid ftaande „niet ontluisterd —wanneer-de: 

mensch „ bij hare betrachting , “zijnen eerbied: voor» 

het goede verfterkt door de zucht voor: zijn hoogfter 

elang, of door het geloof’ in God en de Onttepe 

felijkheid. 2, Did 

„Om deze redenen, Mijne Heden! zie ik geenen: 

grond om den mensch dit wapen’in den ftrijd, dezen 

fteun onder het gewigt dervrampen te betiemen. En 

hierom eerbiedig ‘ik’ ook ‘het .menfchelijke in het 

grootsch:beftaan van eenen REGULUS Cl HAMBROEK ; 

hetwelk op die wijze niet alleen de hoedanigheid 

van nagevolgd te kwnnen worden verkrijgt, maar 
tevens tene waardij die boven allen lofis , en ftéeds” 

niet onverdoofden luister zal fchitteren waar de 

deugd, uit het regte ftandpunt wtnbennatinike op den 

bt: prijs dn wordt, | | 

G E- 
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Á D. twee jongst verloopene maanden zijn nood- 

lottig voor de Sterrekunde geweest; twee der bes 
roemdfte en nuttigfte beoefenaars dezer wetenfchap 
zijn in den loop van dezelve overleden. Beide heb- 

ben de wetenfchap door belangrijke waarnemingen, 

door uitgeftrekte werkzaamheden verrijkt en uitge- 
breid, beide zullen , zoo lang de Sterrekunde in eere 

blijft, als fieraden geacht worden der eeuw waarin 

zij bloeiden. Ik bedoel Sir WirLiAM HERSCHELL 
EN JEAN BAPTISTE JOSEPH DELAMBRE. Van ver- 

fchillende gezigtspunten uitgaande, en verfchillende- 

“ wegen bewandelende , hebben beide oneindig veel 

bijgedragen tot uitbreiding van ware kennis, en een 

nieuw licht verfpreid over eene wetenfchap, die met’ 

regt zulk eene aanzienlijke plaats in. den kring der 

mene 
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menfchelijke kundigheden bekleedt. Ik zoek geens- 

zinsy mij als een onbevoegd regter over de vere 

dienften van zulke uitmuntende mannen op te wer« 

pen, en dezélve “als op’ de ‘weegfcliaar af te wegen. 
Niet alleen zoude mij tot zulk eene vergelijking de 

vereischte bekwaamheid; maar: ook, ik beken het 

gaarne, de noodige onpartijdigheid ontbreken. — 

Ik heb zaan den Heér, per amBRE, de grootfte vere 

pligting. Gedurende bijna twee jaren in welke ik 

het geluk had zijn onderwijs‘te genieten , heeft hij 

mij beftendig met zijne gunst, en later aanhoudend 

mèt zijne vriendfchap en zijn vertrouwen vereerd. En 

waarom zou ik het niet openlijk zeggen, dat ik 

aan den Heer vaN SWINDEN, en hem, den ftand 

welken ik bekleede , grootendeels verfchuldigd ben? 

Het kan, meen ik, niet dan gepast geacht wor- 

den „wanneer ik bij, het overlijden. -van „zulk. een’ 

vitmuntenden, vriend, van. zulk een voortreffelijk ge 

leerde „ „eenige. weinige. gegeten aan. zijne nagedach— 

tenis wijde. CR ie 

Men. verwachte: hier echter geene: juiste, nn 

fchets,, welke: voorzeker: eerlang-door. ‘bekwamer pen, 
in,.de-fchriften, van het, Fransch Jnflituut' zal wors 
den. geleverd, „ Het «zal „daar voorzekersook hem 
die „zoo. vele „uitmuntende. leden ‚dier Maatfchappij 

na hunnen dood. de verdiende. hulde, sies aam 
geenen lofredenaar ontbreken. F4 4 

„Een. vlugtig overzigtsover zijn karakter-e en pen of 
te „geven „en. anij „daardoor, „ware, het „mogelijk:s? 
eenigzins te, kwijten van, den ‚pligt der, vriendfchap: 

en „dankbaarheid, ís, thans, mijne -eenige;bedoelings … 
_ De- 
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-„ DELAMBRE werd geboren -te- Amiens den, iden 

September 1749. Hij fchijnt in zìjn-geboorteftad de 
eerfte gronden zijner wetenfchappelijke opvoeding 

te hebben. gelegd, en wel aan een Coliège of Gym. 

nasittm, hoedanig men er in de meeste Franfche 

{leden van eenig belang ‘pleeg te vinden. Met uit- 
muntende geestvermogens begaafd, fchijnt hij zich 

niet- minder opde letteren dan opde wetenfchap- 

pen te hebben-toegelegd. Hij was meer:dan-ge- 
woonlijk «in-de. Latgnfche taal bedreven, en fchepte 

in, gevorderden ouderdom groot vermaak inhet ler 

zen en beoefenen der oude’ fchrijvers. Welligt was 

hij de eenige Sterrekundige in Ewropa, die Grieksch 

_ genoeg. verftond „om de fchriften der Grick/che 
Sterrekundigen met gemak en. vermaak te kunnen te 

lezen, en men kan met, grond beweren, dat men 

voor zijnen «tijd. noch aande ware verdienften dier 

beroemde--mannen genoegzaam regt had doen we= 
dervaren noch ook hunne gebreken behoorlijk ers 

kend had. Het is zekerlijk werdienftelijk en hoogst 
nuttig; „wanneer nu „en dan de letterkundigen de 
moeite willen nemen, om der wetenfchappelijke wes 
reld eene nieuwe uitgaaf , een naauwkeuriger tekst 
en vooral eene goede Latijnfche vertaling “van een 

of vander. wetenfchappelijk Grieksch fchrijver voor-te 

leggen „ doch nog oneindig verdienftelijker wordt die 

arbeid, wanneer duidelijke verklaringen - datgene ops 
helderen „hetwelk daarom: duister blijft in den fchrij- 

verder oudheid; omdat aam den “tegenwoordigen 
beoefenaar der -wetenfchappen de handelwijze én 

leertrante vreemd “zijn. „gebleven „van welken “men 
zich 

p Dn 
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zich. voorheen pleeg te bedienen. Wij zullen ftraks 
pogen aante toonen, welke verpligting men in dit 
opzigt aan DELAMBRE heeft, en welke wetenfchap- 

pelijke bijzonderheden, uit de fchriften’ der ouden, 

sdoor-de eigenlijke letterkundigen over ‘het hoofd 

gezien; men aan zijne bedrevenheid in” Sterrekunde 

ende Griekfche taal tevens verfchuldigd is, 

Doch “het “waren niet enkel wetenfchappelijke 

Schriften , welke ‘hij in oude en nieuwe talen beoe- 
fende. VircirIus en HOMERUS „ PLUTARCHUS eh 

“CICERO, waren de fchrijvers , waarin hij verpozing 

van moeiöelijker arbeid pleeg te vinden. 

Zulke uitmuntende uitkomften boezemen ons voor 

de fchool van Zmiens gunftige gedachten in , en in= 

dedaad de beroemde dichter DeLILLE, toen nog zeer 

jong, gaf daar onderwijs, en had het geluk van- 
DELAMBRE Onder zijne leerlingen’te mogen tellens 

Toen: naderhand” beide , leermeester en leerling, in 

verfchillende vakken waren vermaard: geworden „ en 

DELILLE na eene afwezigheid «van vele jaren zich 

weder te. Parijs vestigde , vond: de naauwtfte vriend= 
fchap ‘tusfchen hem en “zijnen uitmuntenden leerling 

plaats, en duurde tot den dood des dichters onaf 

gebroken «voort. DeriLLe was Hoog eleeraar. in de 

Latijnfche dichtkunde „en DELAMBRE in “de Sterre- 

kunde aan het Collège de France,-doch de eeríte 
ftelde , uit hoofde van ouderdom, ziekte en blind=: 

heid, eenen: plaatsvervanger. …DeriLLE was in 1812 

aanhoudend. zeer ongefteld , en men -maakte-groote 

zwarigheid voor zijn leven 3 hij herftelde echter„en 

befloot de eerfte les bijhet openen van den Cursus 

zelf 
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zelf te. geven. Offchoon die les-eerst ten ééne urer 

zoude, beginnen, waren. reeds. de deuren. der zaal 
ten elf ure met nieuwsgierigen, bezet, „De overige: 

Hoogleeraren aan. het Collège sde „France ‚vonden: 

hunne gehoorzalen. ledig „ en hunne toehoorders. 

voor de deur van die, waarin peLILLE eerst: over 
twee uren verwacht. werd 3-zij voegden’ zich bij-de 
fteeds aangroeijende menigte. „Ten-twaalf ure was 
het gedrang zoo fterk „dat de foldaten „die; de deur: 

der zaal één uur moesten vrij houden , van. hunne, 

posten „werden gedrongen 5 en „-als-het water door 

de deuren eener. geopende waaijerfluis, ruischten de. 

toehoorders naar- binnen. | , 

„Nimmer: bevond ik mij, in fterker ehh het 

was letterlijk onmogelijk meer menfchen in eene 

gegevene ruimte - bij éénte fchroeven. «Ten. één 

ure verfcheen de eerwaardige dichter, geleid ‘door 
LEFÈVRE GINEAU ‚ ; Hoogleeraar en Adminiftrateur 

van „het. Collège de France s-en door zijnen oudften 

leerling. DELAMBRE:- Al wie in-de-mogelijkheid was 

omde handen te roeren, klapte. zoo hard in. des 

zelve , als zijne krachten en vereeldheid toeliet 3 dies 
genen die ver in verhinderd werden door den drang. 

ftampten „met, voeten en ftokken. Driemaal bedaarde 
het verdoovend geluid, doeh begon telkens weder 

met. vernieuwden iĳver.. DruirLE, door deze vlei= 
jende. begroeting tot tranen bewogen’, wenkte. met 
de hand, en er ontftond ftilte, Hij bedankte.-zijne. 
toehoorders. voor hunne toegenegenheid en vooral 

LEFÈVRE GINEAU en DELAMBRE.. Hij. vervolgde „ 

dat- hij „in plaats van Latinfche dichtkunde-, „iets, 
Wik D. a. CG van 
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van zijn eigen zamenftel zoude voordragen, en be 

gon terftond-het dichtftuk: de Za conversation , het= 

welk naderhand gedrukt is, op te zeggen. De verre: 

afftandven de reeds zwakke ftem des fprekers waren 

oorzaak, dat ik althans niets verftaan konde, doch 
mij dacht’, “dat “er ‘weinig. fporen overgebleven” 

waren van dat talent van verzen opzeggen, waar=" 
door DELILEE zoo vermaard pleeg te zijn. Hoe 

het zij, bij het einde toonden de toehoorders hunne 

tevredenheid - met geene mindere luidruchtigheid „ 

dan bij het begin ,-en het handgeklap hield nog lang 

aân madat de dichter wederom geleid door DELAM=’ 

BRE CH LEFÊVRE GINEAU, de zaal had verlaten. 
Ik-meen dat perirLe na dien tijd nog eens eenc 
zitting van het Zuflituut heeft bijgewoond, doch’ 

dit is de laatfte reize geweest, dat hij in het orn 

baar heeft gefproken. has & 

DeuirLe was zoodanig gehecht aan het dagelijksch 

bezoek en de toefpraak van DELAMBRE „ en de laatfte 

was zoo flipt, om hierin aan de- begeerte des eer- 

ftén te voldoen, dat er zelden een dag voorbij ging, 

waarin de beide vrienden niet bij elkander kwamen. 

De Hoogleeraren aan het Collège de France hadden 

ifdien zij zulks verkozen, hunne woning in het ge- 

bouw zelf waarin de lesfen werden gegeven; DELILLE 

onder anderen ‘had er zijn verblijf, “Wanneer DE- 

LAMBRE zijne fterrekundige les had gegeven, en hij 

met fommige zijner toehoorders nog een oogenblik 

wenschte te-fpreken; zeide hij meest dagelijks; at 

zendez j'je” vais monter un instant chez M. DE- 

LILLE 5 want. de dichter’ was onvergenoegd., wan- 

wet Ln MEEK 
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neer hij het tijdtuig zijns vriends hoorde Bodankage 2 

zonder ‘hem te hebben-geziens-> «> ve , zi 

‚De meeste Franfche: vaaliatanolike geleerden” 

bezitten. eene genoegzame kennis van de-Latijn/che 

taal, doch het is zeldzaam dat men er aantreft, die: 

ook im de nieuwere “talen ervaren” zijn;=“ Juist het 

tegendeel van hetgeen bij ons pleeg te gefchieden 57 

heeft nog: daar plaats de Franfchen leggen: zich: 

tóes’om hunne eigene taal met zuiverheid eh juiste’ 

heid ‘te fchrijven, en verwaarloozen de overigen. 

Doch op dezen regel maakten de beide vaste: Se: 

cretarisfen van deveerfte klasfe van het-Zflitwut ; 

DELAMBRE “en CUVIER „ e@ne eervolle uitzondering.' 

DeELAMBRE was een kenner en vlijtig “beoefenaar: 

van de Zraliaanfche en Engelfche letterkunde „en 

de” Hoogduitfche taat verftond hij in zoo verre, dat: 

hij alle ‘de in „dezelve - uitkomende  fterrekundige” 

fchriften gemakkelijk kon-lezen. Ik meen dat hij: 
het Hoogduitsch op aanraden van LALANDE geleerd: 
had. “Doch-niet- alleen® voor zich: zelven genoot? 

hij het nut en vermaak eener taalkennis 5” zoo “zelde” 

zaam onder zijne landgenooten als algemeen Onder» 
ons.” Hij was gewoon zijne medebroedêren te vers: 

halen ; al wat hem in vreemde talen in ‘het weten= 

fchappelijke aanmerkelijk was-voorgekomen. io 

In het jaar 1782, en: dus drie. en dertig jaren 

oud zijnde „raakte ‘hij met LALANDE bekend.» Deze’ 

merkte fpoedig. zijne groote gefchiktheid. woor ide 
Sterrekunde, en ftelde- hem inde gelegenheid, zijne» 
talenten. tot uitbreiding “dier wetenfchap te befteden.» 
mlam zegt, dat niemand nuttiger-voor dé-Sterer 
CRG7 C 2 Te. 
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rekunde geweest is-dan DELAMBRE „en — mett moet 

erkennen, dat de eerfte-een bevoegd: beoordeelaas 

was; en echiter. had DELAMBRE « bij het overlijden 

van “LALANDE vele zijner voorname werken nog: 

niet gefchreven. ret Lof | | 

“ De connaissance des tems- van 1788 is de eerftes 

welke door MECHAÏN werd uitgegeven en „federt 

dien tijd vinden. wij-bijna onafgebroken in de vers 

fchitiende deelen dezer fchatbare verzameling eene 

menigte” waarnemingen „ berekeningen „tafels «en 

nieuwe” leerwijzen. door pELAMBRE-. medegedeeld; 

welke allen. meer of min tot uitbreiding der Sterre- 
kunde hebben gediend. « Dewijl hij in dien tijd zich 

met‘LALANDE op de waarnemingen toelegde ; had hij 
beter. gelegenheid dan iemand ; om te-zien’, welke 

gedeelten der beoefenende Sterrekunde verbetering, 

vereischten , en zijne uitgeftrekte wiskundige keri- 

nis ftelde- hem in ftaat om dadelijk die verbeterin- 
gen daar te flellen , en er het gevolg van te beproe- 

ven. “Zoo vindt men: inde Connaissance des tems” 
vari 1792 eene hoogst nuttige vinding van DELAMBRE:, 
om’, door de waarneming van hooge en lage fterrens- 
te onderzoeken. of de meridiaankijker in de mid- 

daglijn geplaatst is, en zoo niet, om te vinden hoe- 

veel de afwijking bedraagt. Praktifche Sterrekun- 

digen wêten, met welke moeite. men te. worstelen 

heeft , omde meridiaankijker eenigzins welgeplaatst. 

te'‘krijgen, en er zijn er, die in deze zaak groote 

ondervinding hebben verkregen , en veronderftellen, 
dat geen’ een -meridiaankijker in _ganschv: Europa: 

volmaakt is geplaatst: “Hoe dit: zij , "de “handelwijs 
- | van 
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wah pri AMBRE -wordtrgeftadig dòor alle Sterrekuns 

digen" gevolgd ‚sten minfte, van, dezulken, die zich 

‚mietevanveene nieuwere” methode bedienen , om door 

terugkaatfing den ftand van het passager instrument 

te toetfen. „Doch reeds toen hield “hij zich niet 

alleen “metde volmaking der, beoefenende Sterre= 

_kundesbezig; hij befteedde ook een gedeelte van 

zijnen’tijd aan het befchouwende gedeelte,” De #Acorie 

der: zon , waaraan hij naderhand zooveel, heeft gear- 

_beid yuwerd door hem behandeld ‘in eene verhande- 

ling;-die inde werken der taitvaagern Akademie 

voor ‘1786 gedrukt iss 

Omftreeks «dien. tijd ‘trok de ainente andel 

king »van’ HERSCHEL: de. aandacht. van alle Sterre- 

kundigen „van geheel :Eunopa tot zich. „Nadat de 

Prefident pr SARON»de nieuw: ontdekte, fter » gen 

regtigd geoordeeld had, om in den rang; der -plane- 

ten: te worden gefteld, nadat LALANDE wergeeffche, 

doch aanhoudende pogingen had aangewend om-de- 

zelwe-naar-den ontdekker nerscueL te doen. noemen , 

meende: „men. na, acht jaren. waarneming, toen .de 

planeet: nog niet het tiende gedeelte van: hare loop= 

baan volbragt-had , de-#Aeorie van Uranus te kun- 

nên ‘bepalên. De. Franfthe Akademie -der weten 

£chappen -mâakte hiervan: de-floffe eener. prijsvraag 

Wooro17go „welke door. DELAMBRE … werd. „beant- 
woord inr dier: voege, dae thans „na. meer dan, twine 

tig jaren; de -geftadige: waarneming. van. deze. plas 

neet, de. juistheid en _naauwkeurigheid van: den ars 

‚heid van PELAMBRE, hebben bevestigd, en latere 

Sterrekandigen,: ‘zooverre mij: bewust iss daaraan 

SOE C 3 RN tot 
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tot heden niets hebben” verbeterd. »»Ortanr ‘had 
ook: omtrent dien tijd” aan “de shearid van -Uranús 
gewerkt, doch zijne tafels-{fchijnen noch -zoo. ges 

makkelijk in het gebruik hoch zoo -ndauwkeurig 

als die van DELAMBRE bevonden te-zijn. „notie 

“Omtrent de helft van de vorige eeuw had ver in 
Frankrijk eene: zonderlinge affcheiding °-tusfchen 

Wis- en Sterrekundigen plaats. Men -zièt:ligtelijk 

in, en de ondervinding leert: het dagelijks , dat men 

zeer goede; ja uitmuntende Wiskundigen kan. aan- _ 

treffen, die- in de Sterrekunde weinig of- niet be- 

dreven zĳn; doch het valt minder gemâkkelijk-te 

begrijpen , “hoe men “Sterrekundigen > heéft- kunnen 

vinden , die vof. zeer middelmatige vof in: het geheel 

geene Wiskundigen waren. De: zaak is echter zoos 

en’ met’ uitzondering van DELAMBRE en MECHAIN 

kan men misfchien federt den” dood van -den -uite 

muntenden. LACAILLE' tot op-de tijden van het ver- 

beterd en ‘wiskundig ‘onderwijs in de latere tijden, 

in Frankrijk rapste van naam noemen”, 

die tegelijk als Wiskundige eenigen roem verworven 

had. De gevolgen van dien’{tand van zaken: waren 

hoogst: fchadelijk” voor: de wetenfchap:, “gelijk men 

tigtelijk ‘kan ‘begrijpen. »“Toen “de Franfche ‘Akade- 

misten naar het Moorden zouden vertrekken om in 

Lapland eene graadmeting te doen,en. daardoor de 

} afplatting der aarde te‘ bepâlen’, zegt. men „ dat; bes 

_ halven-den “Abt: ourHiEr gs’ nietmand van: het geleerd 

gezelfchap de kunsteverftond, om met de guadrane 
ten ‚ die men toen gebruikte „corresponderende hoog= 

tente meten. De uitkomst van deze -Laplandfche 

8 me 
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anèting beantwoordde volkomen. âan / hetgeen «men 
„zich. van iets dergelijks kon voorfpellen; «> me: 

ev LAGRANGE „de grootfte Wiskundige misfchien, 

die “naden dood van eurer-verfchenen: is, wien 

NAPOLEON » Je Racîne de la géomttrie! pleeg te: noce 
men:(1), was zoosweinigsin de theorie vanhet 

‘beoefenend „gedeelte. der Sterrekunde bedreven, dát 

‘hij zich door LALANDE het gebruik. van den-Zerit/= 

“Sector bij den. muur- guadrant liet verklaren (aus 

Daarentegen … waren vele Sterrekundigen: matige 

Wiskundigens. „Wanneer men vaardig. de gewone 

numerifche rekeningen in het werk konde: ftellen:, 

en zekere regels van berekening -volgenen uitvoe- 

ren ; meende men met een weinig elementaire. Meets 

‘kunde genoeg Wiskunde te verftaan. Er zijn zelfs 

beroemde Sterrekundigen geweest, wier kennis zich 

niet boven de gewone Rekenkunde uitftrekte, „Meese 

SIER; die zoo vele kometen, heeft ontdekt; „wien 
geene waarneming van eenig belang ooit ontfnapte, 

die zelf waardig is gekeurd „dat er een fterrebeeld 

maar <hem „Afessorum custos “werd genoemd, bee 

hoorde onder-dat getal (3). «- Zijn leermeester en 

weldoener NICOLAS JOSEPH DELISLE , LALANDE’s en _ 
DELAMBRE’s: voorzaat. in den leerftoel van het «Co/- 

on de France, wilde. niet dulden ‚dat MESSIER 

| zich 

_@ Ik heb deze anecdote uit den mond van DELAMBRE, 
€) BURKHARDT in een’ brief aan von gerind in de 

Alle. Geogr. Ephemer. T. 1. p. 231. | zl 
(3) Ekge de MI, Messier par DELAMBRE , Mémoires de 

P Acad, Royale des Sciences, T. tp. 834 rf 
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zich «opde. Wiskunde zoude “toeleggen. Onze uite 

muntende HENNERT” was omftreeks 1755 te Parijs, 

en--woonde-daar tegelijk met MESSIER in het huis 

‘NAY DELISLES. ‚Messier ; onderrigtte HENNERT in 

«het gebruik der …Astronomifche ‘werktuigen „…en-HEN= 

‘NERT:, wilde „hem daarentegen de ‘beginfelen der. 

‘Wiskunde ondêrwijzen; maar perisLe wilde -dit.niet 

„gedoogen; en «begeerde, dat zijn leerling zich alleen 

met: het-doen van waarnemingen; het netjes uit- 

Áchriĳjven:-daarvan ven het-teekenen zoude bezig hou- 

-denvoelk;heb «deze «bijzonderheden van -HENNERT 

aelfisfernbmen new oor zat cd: | At 

voHet gevolg van “dezen. ftand van make Was » „dat 

shaûressfche Wiskundigen ;-CLAIRAUT, DALEMBERT 5 

DION!S ° DUSÉJOUR ven anderen, fraaie: wiskundige 

verhandelingen -fchreven , «die door Sterrekundigen 

niet werden ‚gelezen, De Wiskundigen voorzagen 

de /Sterrekundigen: van veene „verfcheidenheid „van 

handel=en “leerwijzen „ van. eene ;menigte formules, 

welke hoewel fraai bewezen en met fcherpzinnig= 

heid. afgeleid, echter in-het gebruik ven in-de dade- 

lijke mwmerifche rekening «of -minder naauwkeurig-of 

te «omflagtig * bevonden. werden. … Aan den eenen 

kant fchepte. men nieuwe theorema's en fraaije 

formules „aan -desandere: zijde - hield-men zich vaan 
de sregels, waarvan men de genoegzaamheid door 

eene lange ondervinding had beproefd. Ook ge- 

beurde het niet zelden, dat de Wiskundigen meen- 

den eene nieuwe en nuttige formule gevonden te 

hebben, welke „bij, onderzoek niet anders „bleek te 

zijn, dan de agalytifche, vertaling van de regels. 

wel. j 
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Lavelke de Sterrekundigen federt “lang gewoon waren 
ste volgen. ‘In dien stijd vereenigde zich uitgeftrekte 
analytifché” kennis-fchaars -met groote bedrevenheid 

“in de-Sterrekunde. Die talenten, «welken zich la- 

ster “in BOUVARD', BIOT ,“ARAGO') : MATHIEU «ZOO 

voortreffelijk “ontwikkeld “hebben ; . beftonden toen 

“nog niets {lechts twee Sterrekundigen, MECHAIN-en 

“DELAMBRE „ “die “tegelijk ook “groote -Wiskundigen 
vwaren „ “bevonden zich. in vftaat „-om «eene vereenie 
ging ‘daar teftellen tusfchen-deze twee zoo-na vers 

„wante wetenfehappen; of ‚om «beter te fpreken, 

„tusfchen twee-takken wan dezelfde wetenfchap. Maar: 
FMÉCHAIN „die nimmer eenigen arbeid ontzag, wane 

neer ver iets--waar te nemen iets te, berekenen of 
“te onderzoeken wiels “die -een martelaar werd van 

‘de werenfchap , die hij beoefende, gevoelde eeri-on-- 

-weerftaanbaren afkeer om iêts aande drukpers-te 

-Jeveren (4). DELAMBRE’ ondernam het moejjelijke 

„werke der ‘hervorming. Vóór hem hielden zich-de 
-Sterrekundigen geheel aan de synthetifche handelwij- 

‘zen van TYCHO van KEPLER ‚en ‘hunne. driehocks- 
meting -was-die van BRIGGS eN GELLIBRAND: De 
-Wiskundigen- begeerden bijde geringfte en nuttigfte 

«problema’s; de -diepzinnigfte analysis te hulp te roe= 

pen „of uit seene enkele „algemeene trigonometrrifche 

formule telkens „wanneer het- noodig. was; elk .ge- 
val der Klootfche -Driehoeksmeting af, te: leiden. 

Dusjour ging zoo ver, dat hijzeide , dat men over 

Re Coen, fav „de 

(4) Eloge de M., Mé:hain par-DELAMBRE; Mémoires de 

ja zt classe, T, 6e.pe 26. de U Institur. 
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de sSpherifche Driehoeksmeting. geene boeken had 
moefèn fchrijven „wijl die “geheel «in vier regels 
“kon bevat worden. » Ten einde dan ‘te « onderzoe- 
“ken water in de bekende handelwijzen „ formules, 

regels enz. nuttig en-voor het gebruik dienftig kon 
‘geacht worden, befloot- DELAMBRE de geheele Ster- 

trekunde te doorloopen, alle de deelen ‘van dezelve 
op nieuw te beproeven, alle formules „ die dikwijls 
‘zonder eenig ‘bewijs -gegeven werden , op nieuw 

-te bewijzen, en vooral-na te gaan, welk een graad 

van naauwkeurigheid dezelven in de dadelijke bereke- 

“ning ,- wanneer men niet meer met letters, maâr 

met cĳfers werkt, geven konden. Hij hield zich 

‘eene reeks van: jaren, onder aanhoudende andere 
swerkzaamheden ‘en waarnemingen, met dit onder- 
“zoek bezig, en men begon’ er reeds de vruchten 

van te befpeúren bij de laatfte uitgave van de Ster- 

rekunde van LALANDE, van-welke hij alle bereke- 

ningen hethaalde en vele verbeteringen “invoerde. 

LALANDE was echter te& veel aan zijn gewone han- 

-delwijze „gewend , om in alles aan zijnen gewezen 

deerling en: tegenwoordigen vriend gehoor te geven, 
Deze verwierf intusfchen eene kennis van den in- 

houd en geest der. fchriften van vroegere en latere 
Sterrekundigen , welke moeijelijk geëvenaard en mis- 

fchien’ niet’ overtroffen” kan worden, « 

„De nieuwe uitgave der-Sterrekunde van LALANDEs . 
in 1792 uitgekomen „bevat, béhalve andere belang- 

rijke bijdragen van DELAMBRE, de Tafels van Ura= 

us die. de Franfche Akademie bekroond had, de 

nieuwe zonnetafels , «de tafels van: Jupiter en Sa- 
Lire 
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turnus., en‚eindelijk de tafels vande Satelliten van 

Jupiters alle berekend wolgens-dertheorie van LA= 

PLACE. Deze tafels, behalve die. van, Uranus , zijn 

naderhand. op. nieuw, uitgegeven „door-„het Bureau 

des Longitudes, en zijn gegrond op het geheel der 

waarnemingen van, de wachters van Jupiter ‘federt 
1662-tot.1802. rok pie 

„De geheele Sterrokunde, ten minder: het ninrigie 
ear van „dezelve, hangt grooteliĳks af van de 

kennis van den loop: der zons ‘het ‘is daarom dat de 

zonnetafels altoos de: aandacht der Sterrekundigen 

ten, uiterfte “hebben bezig „gehouden, De beste tar 
fels die men thans heeft; is--men-aan DELAMBRE 
verfchuldigd, en. dezelve worden tot-op heden door 

alle Sterrekundigen gebruikt, Indien DRLAMBRE niets 
anders had gedaan, dan het zamenftellen dezer ta= 

fels „dan ‚nog zoude. de. uitfpraak van LALANDE om 

trent. hem. waarheid. blijven dat geen. Sterrekundige 

der. wetenfchap. nuttiger is. geweest, ‘dan hij. Zij, 
die in de wetenfchap: ervaren. zijn „ -weten, welk 

eenen „ongehoorden „arbeid „en vlijt -er- tot ‘het, ver- 

vaardigen ‚van,-zulke, uitgebreide. en‚ nuttige werken 

vereischt,-wordt5,voor „anderen zoude -het overtollig 
zijn dit te willen -betoogen. ‘Misfchien zal men 

egenigzins. begrijpen ‚welk gewigt aan „deze, zaken 

gehecht wordt, wanneer „men weet ‚dat -aan den 

Heer BURG ,;die-de … maantafels had vervaardigd, 

‚ welke, tegelijk. met de zonnetafels; van DELAMBRE 

gedrukt zijn, eene premie van twaalf-duizend. fran- 

ken is toegewezen (5); en in-1765 had reeds ‘het 
hin En- 

(5) -Bibliogr. Astra pr 868 



Aa IETS OVER DEN ONLANGS OVERLEDENEN 

Engelfehe Parlement aan de “weduwe van -Tosras 
MAYER, voor ‘de vroegere ern “mirider volkomène 

maantafels van haren overledenen echtgenoot; eene 
belooning van drie duizend spr sterling” uitbes 
taald (6). mo, EN, 3 

“Het fchijnt, dat deze wietnebeis? oorzaak hebben 

gegeven tot de verwijdering tusfchen- DELAMBRE ‘en 

een ander beroemd Sterrekundige. Doch ik zal hier 
de gematigdheid ‘volgen van den Heer DÉLAMBRE ; 
die altoos’ geweigerd ‘heeft op herhaalde perfoonlijke 

aanvallen te antwoorden; ik kan dit des te gereeder 
doen „°-daar de Heer ArAGO, wiens fcherpgepunté 
pen waarlijk geene hulp noodig heeft, in het weten= 

fchappelijk Journaal , hetwelk >hij met den Heer 

GAY. LUSSAC uitgeeft, eindelijk een aanvang heeft 

gemaakt, om deze hatelijke “aanratidingen ‘af te wes 
ren. J'ai toujours dédaigné de répondre , Schreef 
mij: DELAMBRE in 1820: #/ faut avoir pls d'amour 

propre, et--plus*-de “tems-à perdre: gie je men 4Ô 3 

pour disputer avec un pareil homme SO 

Tot dus vêrre hebben wij BELÁMBRE in- het leer= 

ftellige der 'Sterrekunde zien uitmunten 3 wij hebben 
hem de fterrekundige tafels tot eene te voren ongee 

kende -volkomenheid zien brengen; “welhaast viel 
hem-het lot ten deel, om eene der grootfte onder- 
nemingen, welke ‘het werkdadige der wetenfchap 

kan opleveren „ten uitvoer te brengen. “vo 

„Men wilde voor de eenheid der maten en gewig= 

ten eenen algemeenen ftandaard uit de natuur ont- 
leenen seven onveranderlijk als de gedaante „der 

aar- 
(6) Conn, des mouvemens céldstose Anno W67, ps 211. 
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aarde, Men begeerde , dat, wanneer alle beftaande: 

maten en gewigten. wierden vernield „en er flechts 

de herinnering van- hetgeen gefchied. was overbleef „ 

men de oorfpronkelijke ftandaards. herftellen en terug 

zoude" kunnen leveren, | 

„Het tienmillioenfte gedeelte. van het vierde ge- 

deit van „den, omtrek der aarde werd onder den 

naam van meter als eenheid aangenomen „ doch even, 

daardoor. werd. de grootte „van dien-omtrek als. ge- 

noegzaam bekend veronderfteld, Aan ons Neder= 

land ‚ wat men ons ook van. cen; ERATOSTHENES. 

mag verhalen; aan, onzen —WILLEBRORD … SNELLIUS 

komt de eer toe-van het eerst. het wafe middel. 

te hebben aangewezen, om de grootte van. onze 
planeet te bepalen. Anderen hebben de leerwijze 

van SNELLIUS federt met meerder of minder naauw- 

keurigheid gebruikt, doch zonder iets in het begin- 

fel te veranderen. Men begeerde, dat de meter uit 

eene nieuwe meting, naauwkeuriger. dan de. vorige, 

zoude worden afgeleid, en MECHAIN., El _ DELAM- 

BRE werden met dit groote werk belast. _ | 

In 1792 werd de meting van den boog des me- 

mdhanid wsfchen Duinkerken en Barcelona, onder 

de, ongunftigfte omflandigheden begonnen , en in 

1798 voltooid. De omwenteling ende gevolgen 

van dien; woedden op dien, tijd het hevigst. , Het 
Schrikbewind was. toen aan. de orde van den dag» 
en. de- besten en kundigften, even. zoowel als de rijk- 

ften, de eerfte voorwerpen van vervolging. Naau» 

welijks had DELAMBRE zijne werkzaamheden in het 

veld begonnen 3 of de landlieden “meendens: dat hij 

4 k be- 
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bezig was om ontwerpen van contrareyolutië te fime- 

den, Den tienden Augustus 1792 was’ hij te Dans: 
martin bij Parijs; LEFRANCAIS LALANDE zoudes een 

feinlicht op Montmartre ontfteken , maar ‘peLAMBRE? 
zag dien nacht niet anders dân het licht der“hui= 

zen , die op het plein der: Zwilerien brandden. “Wat 
later wilde men te St. Denys; met hem een van? 
die korte middelen gebruiken ,-welke- toen ‘ter tijd: 

zoo zeer in gebruik waren , en welke alle moeielijk 

heden affneden , en aan alle onzekerheden een einde 

haakten. (7). Onder zulke omftandigheden werd 

een werk voortgezet, hetwelk in uitgeftrektheid én, 

naauwkeurigheid nog geen voorbeeld gehad had, en: 

van hetwelk; volgens de aanmerking van den Heer’ 

VAN SWINDEN, DELAMBRE met regt zeggen kon ” 

Exegi monumentum aere perenniùs 

Regalique situ pyramidum altius: 

Quod non imber edax , non Aquilo impotens - 

Possit diruere, aut innumerabilis 

Annorum series et fuga temporum, 

Men weet, dat later een congres van geleerden 

van verfchillende volken zich te Parijs verzamelde , 

ten einde befluiten uit deze meting en het metriek 

ftelfel af te leiden. ‘Men weet ook, welk deel de 

Heer VAN SWINDEN aan dezen arbeid heeft genomen ; 5 

onder anderen is de geheele berekening der geme- 

tene wrd wite eene Commisfie gefchied, be- 

zend ‚flaan- 
0) Base du tems mire, Te Te PB de 
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ftaande” uit de Heeren DELAMBRE „ TRALLES, VAN 

SWINDEN € LEGENDRE. ) 
„De geheele afloop van dit werk is door De- 

LAMBRE befchreven , en vult alleen drie deelen in 
guarto. Jongere Sterrekundigen hebben federt dit 

werk voortgezet, en dem boog des meridiaans tot 

de Balearifche eilanden uitgeftrekt , en thans, ná-de 

observatorien van Parijs en- Greenwich, door drie= 

hoeken aaneengefchakeld. te hebben, vervolgen 

Franfche en Engelfche Sterrekundigen deze groote: 

onderneming tot aan het noordelijkst gedeelte van 

Schotland. | 

„Het is aangenaam te zien, hoe Fran/chen en Ens 
gelfchen zeonlangs nog zoo verdeeld, geheel gemeen- 

fchappelijk aan de uitbreiding van nuttige kennis: 

arbeiden; want deze voortgezette meting zal niet 

het werk zijn van ZEngelfchen en Fran/chen, die 

ijverzuchtig elk afzonderlijk waarnemen en bereke 

rien, miaar-dezelve zal den gezamenlijken arbeid be= 

vatten van de Heeren ARAGO, KATER, COLBY en 

MAT THIEU. | 

‚ De roem Van DELAMBRE als Geleerde, als Wis= 

en Sterrekundige, was door deze nuttige , moeije- 

lijke en uitgeftrekte werkzaamheden duurzaam en 

vast door geheel Europa gevestigd, em hij werd 

geacht als het model van een volmaakt Sterrékuns 

dige. MA | 

Reeds voor de omwenteling was hij lid geweest 

van de Akademie der Wetenfchappen te Paris ; bij 

de oprigting van het Zuflituut en van het Bureat 
des Longitudes „werd hij lid van ‘beide ‘inrigtingen 
a vd | Toen 
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Toen LEFÈVRE: GINEAU 5 als: vaste fekretaris- vande: 

eerfte klasfe bedankte, volgde hij dezen op ; en had 
tot„ambtgenoot den beroemden cuvier, „In deze 
hoedanigheid fchreef hij. lofredenen op verfcheidene- 

vafgeftorvene leden derklasfe, en deze gefchriften 
getuigen. ook. van zijne bekwaamheid als fchrijver. 

Zoo. heeft men van hem lofredenen op LALANDE» 

MASKELINE „ * MÉCHAIN , MESSIER „ MONTGOLFIER 5: 

ROCHON 4 BOUGAINVILLE , LAGRANGE; BOSSU En 

anderen. s loren ie 4 Kerem 

‚Na. den dood van LALANDE “was hij diens opvol-._ 

ger als Hoogleeraar in de Sterrekunde aan het Co 

lège de France. “Toen onder Naror ronde: Univér- 

fiteit in Frankrijk werd ingefteld , bekleedde hij het. 

ambt van Zresorier in dezelve. Doch hieruit-ont- 

ftond voor de -wetenfchap het nadeel, dat hij zijnen 
intrek nam in het gebouw. der Univerfiteit , en dus 

van zijn observatorium en de dadelijke waarnemin= 

gen verwijderd geraakte, . Maar hij meende , en zeker. 

niet te. onregt „ zijne oogen in. het gebruik der in-, 

ftrumenten reeds genoeg te hebben gevergd. dl faut 

laisser faire les autres, je veux un pew me reposer s 

zeide hij fomtijds, Waarin echter die rust beftond, 

kan het beste blijken „uit de. lijst der fchriften , door 

hem. uitgegeven, terwijl. hij. dezelve genoot. Toen 

NAPOLEON zijn” nieuwen adel inftelde „werd prrzam- 
BRE Chevalier de Empire, en tot wapen verkreeg 

hij een globe, waarop gen meridiaan getrokken is. 

Hij. was lid. van bijna alle geleerde maatfchappijen. 

in. Europa, en, van die‚in.ons. vaderland, gevestigd 

zijn, van de Maarlemfche en Utrgchifches > … 
‘Toen 
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_ Toen aan DELAMBRE het onderwijs in de Sterre- 
kunde werd opgedragen , opende zich woor. hem 

een geheel, nieuwe werkkring. Meest altoos 

was de fterrekundige leerftoel van het Collège de 
France „ door. groote Sterrekundigen vervuld gee 

weest, , ‚en eene menigte beroemde mannen waren 

daar gevormd. LALANDE meent, dat geene inftel- 

ling van openbaar onderwijs voor de Sterrekunde 

nuttiger. is geweest. ORONTIUS FINAEUS MORINUS 

GASSENDI, LAHIRE , NICOLAS JOSEPH DELISLE; € 

vooral. LALANDE hadden er achtervolgens met groo- 

ten lof onderwezen. Het auditorium beftond niet 
alleen uit jonge lieden, die zucht voor de wetens 

fchappen gevoelden, maar veeltijds uit lieden van 

meerdere. jaren, die, merkelijke vorderingen, i in de 

wiskundige wetenfchappen gemaakt hebbende , hun 

voordeel wilden doen met lesfen van een der geoes 

fendfte Sterrekundigen van zijnen tijd. De beste 

repetitors in de Wiskunde aan de polytechnifche fchool , 

hoorden met vrucht deze lesfen, « Men zag er be- 
minnaars. der ‘wetenfchap uit alle landen, officieren 

der Rusfi che. Genie en Marine, Portugezen, Spans 
jaarden, Duitfchers en Ztalianen (8). 

DELAMBRE’ s voordragt was eenvoudig duidelijk 

en klaar, zonder eenige ovêrtollige fieraden , of 

ZOO» 

(8) Ik meen dat dit Colège de France of Collège 
Royal, door rrANGgors 1. gefticht, en hetwelk door alte 

de «tijdperken der revolutie in-ftand was gebleven, door 

den tegenwoordigen Grootmeester der-Univerfiteit , den 

Bisfchop van Mermopolis, is vernietigd. 

„JD. ze D 
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zoogendemde hoogdravendheid , maar vol van die 

‘bevalligheid , welke verwacht kan worden van cenen 

män, die de taal, „welke hij preekt, volkomen 

meëster” iS, én wiens {maak gevormd is, door de 

‘Deoefenins vân oude en nieuwe letterkunde. In 
| Zijne lesfen fchijnt hij bedoeld te hebben, de’ vruch= 

tén zijner langdurige ondervinding ‚ in eene geregelde 

ofde gerangfchikt, aart zijne toehoorders mêde te 

deelen. Gedachtig, dat hem niet was opgedragen 

de Wiskunde , maar de Sterrekunde te onderwijzen , 

poogde hj niet met eerie menigte van analytifche 

fefmulis te pi alen, “maar veeléer datgene voor te 

drage, hetwelk in de dadelijke toepasfing het ge- 
gralkelijkse en naauwkeutigst bevonden was. Hij 
wilde Beene Astronomie leeren, gelijk die in ‘boeken 
befchreven wordt maar dE welke. op “Observatorta 

beoefend, en in het Kabinet van den berekenaar te 

Bs ‘komt. | 

In zijne bewijzen nam hij altoos die ftrengheid i in 

acht, waarvan hij de gewoonte in het lezen van de 

fchriften der oude. Wiskundigen geput had, en ge 

lijk men zich in de Sterrekunde veel van’ benade- 

ringsmethoden* bedient , trachtte hij altoos aan te 
toonen, welk eenen graad. van naauwkeurigheid men 

van rsr erveld verwachiten kón. ‘Niemand wist beter 

dan hij, de Driehoeksmeting te behandelen, en de- 

zelve dadelijk-op voorkomende vraagftukken toeste 
pasfen,. » Wanneer elementaire Wiskunde toercikende 

was tot het bewijs „nani hij zelden toevlugt tot de 

hoogere, in alle de deelen van welke’ ‘hij “echitêr 

doorkneed was." Aaf LAGRANGE fcheen hij boven 
À L el eld al= 
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âlle de Wiskundigen van zijnen tijd-de ‘voorkeur te 
geven, ook verbond: hem de naauwfte vriendfchap, 

gevestigd op eene groote overeenkomst van karak= 
ter, aan dien edelen man , -die -niet alleen als “Wise 

kundige , maar ook als mensch waarlijk “groot. ‘mogt 
‘genoemd worden, … In’ ‘het onderwijs” wist /hij de 
gefchiedenis der wetenfchap met de voordragt vari 
haren “tegenwoordigen toeftand te verbinden , en 
vooral ftond hij gaarne ftil bij de Griekf/che Sterres « 

kundigen van de fchool van Alexandrië en van 

Rhodus , in wier fchriften hij groot behagen fcheptes 

Het gebeurt” wel’ eens , dat groote” Wiskundigen in 

het onderwijs vlugtig “heen ftappen over moeijelijke 

heden ,- welke’ hunne groote: bedrevenheidshen” niet 
toelaat «op te merken; en welke echter voor den 

leerling “merkelijke ‘beletfelen” ‘opleveren 3 anderen 

daarentegen’; niets willende ‘overflaan ,” matten den 

geduldigtten. toehoorder af, doôr de: eindelooze: her= 
haling van bewerkingen, die eenmaal wel begrepen 

zijnde , beter “kunnen worden” achtergelaten nog 

anderen, en ik heb dit van bèêroemde mannen zien 
gebeuren , ‘houden plotfeling “im hunne nelle voore 
dragt op , onder voorwendfel, dat de zaak- te moets 
jelijk voor de toehoorders wordt, en fpringen’ over 

tot iets anders; Alle deze uiterften wist DELAMBRE 
te vermijden. Gematigd van karakter “en” var’ leef= 
wijze , was de kalmte zijner. ziel doorftralende ‘in 
zijne lesfen. … Hij fprak duidelijk ett klaar „omdat hij 
de zaken volkomen wist, en Zich daärbij de moeite 
gegeven had om na te denken; óp. welk eene wijze 
hi dezelven het gemakkelijkst aân ‘andeten kon ‘me 

Se D ä de. 
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dedeelén.:-Men zag duidelijk „ dat zijn oogmerk nies - 

was, om met eenig vertoon van kunstmatige wel 

fprekendheid te fchitteren,-maar veeleer op eene 

onderhoudende wijze een.gedeelte van zijne groote 

kundigheden op zijne toehoorders voort te planten, 

Hij wilde begrepen zijn, en wanneer hij naderhand; 

_ bij gemeenzaam onderhoud, merkte dat aan dit OOg= 

merk voldaan was, meende hij welfprekend? genoeg 

gene te zijn. EPA : 

„Begaafd met het gelukkigst geheugen , waren En 

re moêijelijkfte gedeelten der Sterrekunde,-en de 

geheele omvang van de gefchiedenis der wetenfchap 

altoos levendig voor den geest. „Formules in groo= 

ten getale behoefde hij in geene boeken na te (laan. 

„Eens echter bedroog. hem dit geheugen, tot groot 

nadeel der -wetenfchap.. Borpa had zich zeer veel 

moeite gegeven, om de gebrekkige kennis der-4s* 

tronomifche refractie-te verbeteren. Hij had dit 

oogmerk gepoogd door natuurkundige proeven te 

bereiken, en was daarin „ volgens zijn eigen gevoe- 
len, naar wensch geflaagd; en wanneer BORDA met 

zijn eigen werk tevreden was, zeide DELAMBRE , 

was het bijna zeker, dat hetzelve voortreffelijk moest 

zijn. uitgevallen. dt : 

„Het geheele ftuk van BORDA was recds netjes door 

de hand van zijnen kamerdienaar uitgefchreven „en hij 

vertoonde -hetzelve in dien ftaat aan DELAMBRE. 

Eene formule bevatte de flotfom zijner onderzoe= 

kingen. Hij wilde noch het ftuk aan iemand laten 

lezen „ noch de formule doen affchrijven, voor. dat 

hetzelve aan het dnfitwut zoude zijn voorgelegd. 
Don 
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Dorinez- moi done votre formulê,. zeide: DELAMERE 

dikwijls te vergeefs. Hij’ poogde die « dan op het 

gezigt te onthouden; maar-ook dit mislukte, Wei 

nigtijds daarna flierf. BoRrpaA, en welke moeite men 
ook hebbe aangewend ; het ftuk over: de refractie is 

nooit gevonden, en “men gelooft dat hetzelve: ont- 
vreemd is. Het prisma , waarvan hij zich bediende, 

heeft men later. terug. bekomen , en ARAGO, en.BIO® 

hebben hetzelve- gebruikte: 5 ere ve EN end 

-„De-lesfen welke DELAMBRE over de Sibtlenmude 

gaf „ waren te” belangrijk; om niet geheel bewaard 

te blijven. « Hij heeft dezelve uitgegeven in drie 
deelen in guarto, en zij, die, de Sterrekunde in 

wezenlijke beoefening willen brengen, die-niet alleen 
begeeren te weten, hoe men zoude Zwanen: handen 

len „ maar hoe. men werkelijk handelts zullen dit 

werk nog lang als-de beste handleiding, envals dè 

zekerfte gids gebruiken3 ook vind men reeds vele 

Sterrekundigen „ die aan hetzelve hunne vorming tê 
danken hebben, onder anderen de Eerwaarde Heer 

FELLOWES „ die het Observatorium , aan Kaap de 
Goede Hoop opgerigt, beftuurd,…: van oo 

cRuankenimus klaagde te regt over de dekadkee 

des wetenfchappen van de fraaije letteren. « Breve 

post, zegt hij in de lofrede op HEMSTERHUIS  ex+ 

orti sunt. literatores ‚ qui finibus illis latioribus sum 
mam per ignaviam. contrahendis , sibi servarent grams 

maticos;.oratores, poetass historicos ;valere juben 

rent. mathematicos et ‚philosophos. Sic -humanitatis 

disciplina ; rebus. magnampartem exvea sublatis, 

id bota facta est disciplina-verboruwine ss 4 

D 3 Wat 



54 IETS!OVER!DEN ONLANGS OVERLEDENEN 

… Wat de oude. Wiskundigen betreft ; is deze-klagt 

maar al te gegrond, en; de letterkundigen. zijn dike 

wijls in gebreke gebleven „ ons omtrent dezelve - 

eenige inlichting: te gevens zelfs «dan nog niets 

anneer zij eens eene enkele reis eene nieuwe uit- 
gave van-eenig wiskundig werk der ouden bezorgden. 
‚Proremeus was bijna’ bij. de Sterrekundigen niet 

anders dan” bij naam bekend, omdat de beide Lae 

zijnfche vertalingen die men van zijn werk «bezât, 

door lieden die. geene Sterrekundigen waren ,-ver= 

waardigd ‘waren. Nog veel „minder wist. men bes 

gaald, wat ver eigenlijk uit de fchriften van GEMI» 

NUS „: CLEOMEDES en anderen voor. de wetenfchap- 

pen te vleerén ‚viel. Is prorrmeus inderdaad een 

groot waarnemer geweest of heeft;-hij veeleer ons 

de waarnemingen van ‘anderen in zijn. groot werk 

bewaard? „Van wat aard waren de inftrumenten; 

die: men” inde ‘fchool van-dlexandrië gebruikte ? 
Waren dezelve geweldig groot; gelijk men misfchien 

daarom meent , omdat TYCHO en HEVELIUS zulke 

vreesfelijke gevaarte bezigden? Of hadden-moges 

lijk de Grieken reeds dezelfde gedachten aangaande 

deze werktuigen „ welke thäns een FOUGHTON en 

EEN REICHENBACH in beoefening brengen? Hebben 
de: ouden; posipoNrus vooral en ERATOSTHENES , 

de“grootte. der ‘aarde “werkelijk „gemeten 2 Heeft 

HIPPARCHUS immer te Alexandrië waargenomen? 
„Ziedaar vragen „> waarbij. men ligtelijk eene: mee 

nigte. andere zoude kunnen voegen, die de Sterre= 
kundigen vergeefs zouden doen, indien DELAMBRE 

dezelve niet had beantwoord, 
Te- 
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| Tegelijk. met LAGRANGE wekte hij. den Abt HALMA 

op» en onderfteunde hem toc eene nieuwe uitgave 

in het Grieksch, en eene naauwkeurige vertaling in 

het Fransch van PTOLEMEUS , welke onlangs door. die 

van THEON gevolgd is. 

Hij voegde hierbij zulke aanteekeningen, als tot ver- 

ftand van ProLEMEUS volftrekt noodzakelijk waren , E 

en niettegenftaande dit. alles „zoude men nog „root 

moeite. gehad hebben „ om in den geest dier. „oude 
fchrijvers in te, dringen, indien ons DELAMBRE 

geene, nadere hulp en voorlichting had verleend, 

De Meetkunde der Ouden is genoegzaam uit EUr 

CLIDES , dien men zoo lang en met zoo veel vrucht 

in de fcholen gebruikt heeft, bekend. Niet Z00 de 

Rekenkunde en vooral ‚de Drichoeksmeting der 

Gricken. red besene 

DELAMBRE geeft ons „in “zijne gefchiedenis der 

oude Sterrekunde, daarom als een inleiding tot de 
ftudie van „PTOLEMEUS eene verhandeling over, de 
Grichfche Rekenkunde en Zrigonometrie, In 1814 

fchreef hij mij daarover, het „volgende, hetwelk ‚vol 

maakt den geest waarin hij werkte, uitdrukt. Je 

suis occupé d'un traité complet P Arithmétique, de 

_drigonomdirie cb d astronomie STCCGHe il „est fort 

avancé et je me flatte des le finir bientót. Quoiqug 

nous F7 'ayons rien à apprendre chez les. Greos Pour 

Jes. besoins, réêls de Pastronomies c'est une: chose qui 

me, parait au moins fort. curieus, „de. voir. leurs 

methodes. débarassees de tout le fatras. guiles obs 

scursissait sch, compldtées même, ‚par des, theorèmes 

gu leur. manguaient, Parco, qu'ils wont pass JOS 

A ap 

ú 
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appercevoir nù s'en servir , quoîque je les trouve pats 
leurs ouvrages. 

Er kan bijna in de letterkundige wereld geen ge- 
lukkiger voorval gebeuren, dan het vinden van een? 

Codex eens ouden fchrijvers , dien men verloren 

meende te zijn. De ontdekkingen van den Abt 

Mar hebben aller verwachting gefpannen, en men 

vleit ons met het blijde vooruitzigt, dat wij moge 

lijk weldra de verlorene boeken de Republica van 
CICERO zullen bezitten. Doch het wedervinden van 

niet alle fchriften der oudheid boezemt gelijke be- 
langftelling in. Sedert de letterkundigen , gelijk RUN- 

KENIUs zich uitdrukt, de Wiskundigen vaarwel ge- 

zegd hebben, kreunen zij er zich, zoo het fchijnt, 

weinig aan, of eenig wiskundig werk der oudheid 

verloren blijft of wedergevonden word. 

Men wist door Arabifche overlevering , dat PTo- 

LEMEUS een werk over de gezigtkunde gefchreven 

had, doch het algemeen gevoelen was dat hetzelve 

verloren was, fchoon er wel eens een gerucht had 

uitgegaan , dat er ten minfte een gedeelte van een 

Codex op de mtr bibliotheek moest voor- 

handen zijn. 

Die Optica van PTOLEMEUS is federt weinig jaren 

ontdekt, en uit dezélve zijn belangrijke resultaten 

voor de: kennis van de natuurkunde der Ouden af- 

geleid 5 doch ik heb niet kunnen merken, dat het 

wedervinden van dit ftuk van dien beroemden fchrij- 

ver aan de letterkundigen eenigzins belangrijk is 

voorgekomen. Men zòude misfchien verwachten , 

dar € deze ontdekking het werk moest zijn van eenig 
vlij 
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vlijtig boekfchrijver , die zijn leven in het ftof dert 

bibliotheken heeft doorgebragt. Geenszins! Het is 

aan een” man, meer gewoon om bergen te beklimmen , 

dan bibliotheken te doorfnuffelen ; aan een’ man; die ; 

zoo het fchijnt, heeft willen toonen, aan geene 

foort van roem vreemd te zĳn; met een woord; 

het ís HUMBOLDT , die eene Latijnfche vertaling van 

de Optica van PTOLEMEUS op de groote bibliotheek 
te Parijs heeft ontdekt (*). LN 

DeLAMBRE geeft ons een volledig en genoegzaam 

verflag van den-inhoud van dit werk, en vergelijkt 

het, met hetgeen door CLEOMEDES En EUCLIDES 

over hetzelfde onderwerp is gezegd. Men gelooft 

algemeen, dat de Ouden, uitmuntende waarnemers 

der natuur, in het nemen van proeven minder heb= 
ben uitgemunt. Doch in deze Optica vindt men 
het zeldzaam voorbeeld bij de Ouden van juiste en 
naauwkeurige proeven. Het blijkt verder, dat pros - 

LEMEus den aard en uitwerkfelen der fterrekundige 

ftraalbreking zeer juist heeft gekend, en dus in dit 

opzigt beter onderrigt was dan TYCHO, KEPLER én 

HEVELIUS. Door proeven bepaalde hij de ftraalbre- 

king van glas, lucht en water, en gaf tafels van 

dezelve van 10° tot ro®, en inderdaad, indien hij 

deze frraalbrekingen had vergeleken met de koorden 

van de dubbele bogen, die men in zijn’ tijd in 
plaats van Sirusfen gebruikte > dan had hij reeds de 

LEANN aan a 

(9) Conn, dt. 1816, D. 243. Miém. de la vre Classe 

de P'Institut 1811. ome partie p. XXX. Der Ambre hist. 
de P Astr. ancienne. FT. o.'p. art. 

Ds 



58 IETS OVER DEN ONLANGS OVERLEDENEN 

wet van ftraalbuiging, ontdekt , welke. zooveel dater 

door ONZEN SNELLIUS is gevonden. „DrLAMBRE doet 

voor, PTOLEMEUS deze vergelijking, en vindt inder- 

daad, dat, de uitkomften zijner proeven. met die van 

NEWTON niet merkelijk verfchillen , voorzeker een 

zeldzaam en misfchien, eenig voorbeeld bij de Ouden. 

„Het Franfche Inflituut heeft jaren lang van de 

Leydfthe Akademie een zeker Arabisch manu 

script van IBN jounis ter leen. gehad. Misfchien 

was. dit ftuk_ nimmer weder aan de regte bezitters 

teruggegeven, indien hetzelve in andere handen 
gevallen was. Men meende in het Leydfche manus 
script eenige oudere waarnemingen, van de maan te 

zullen vinden, welke men dacht dat gunftig waren 

voor het: denkbeeld der verfnelling van hare mid- 

delbare beweging. Het boeken leenen , vooral aan 

magtige vrienden, is fomtijds- gevaarlijk. Geen won, 

der dus, dat men te Leyden niet gretig fcheen, om 
aan het verzoek der. Fran/chen te. voldoen. Maar, 

LALANDE zelfs begreep, gue la France après avoir 

SAUVÉE la Hollande, pouvait bien lui emprunter 

un -manuscrits 

Hiertegen was niet in te neh maar om de 

teruggave toch zooveel mogelijk te verzekeren, be= 

floot men de overgifte van dit ftuk zoo plegtig mo- 
gelijk te maken. De MHolland/che Ambasfàdeur vere 
voegde. zich dan, in de vergadering van het Julie 

tuut, en verzocht, dat hem akte van de overgave 

zoude gegeven, en Commisfarisfen benoemd wor= 
den, die voor de teruggave „perfoonlijk, aanfprakelijk 

bleven. LAPLACE en_DELAMBRE werden. hiertoe 

bee 
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benoemd. „In. 1812, zeide mij DELAMBRE, dat de 
Heer caussiN het manuscript had vertaald en af 

gefchreven ‚ dat het hem was teruggegeven, en dat 

hij. bereid was, hetzelve tegen teruggave der. quó- 

tantie vaan de Leydfche „Akademie. over:-te geven; 

Hij toonde mij zelfs het Manuscript , hetwelk, toen 

in zijne. bibliotheek was geplaatste, … CaussiN. had 

het willen. laten verbinden „doch hij wilde het lies 

ver in den. ftaat laten waarin het, ontvangen was, 

De Heer ‘BRUGMANS bevond „zich toen „ter,tijd in 

Parijs; ik waarfchuwde dien. dadelijk dat er gele» 

genheid was om dit ftuk terug te bekomen. Doch 
in 1819 fchreef DELAMBRE (to) Le Recteur de cette 

Université. (de Leeyde) gui était pour lors-à Paris; 

m’avait promis de le reprendre, et de me remttere 

une décharge convenable. Mais, forcé de partir 

plittot. gu ril nes ’y_attendait , il guitta Paris sans 

me voir, et je mai plus entendu parler de PUnb- 

versitt de, Leyde.… Ik gaf van deze omftandigheid. 

kennis-aan, den Heer HAMAKER» die dan ook oogen- 
blikkelijk met ijver aan deze teruggave werkzaam 

was ‚en «het. handfchrift is‚nu „weder in de Jeane 

{che boekerij voorhanden. ke 

„Nadat DELAMBRE- zijne gefchiedenis der Sterre- 

kunde „: vooral-der Gricken, van de dlexandrynfche 
fchool had gegeven, befloot hij ‚dit werk ‘te, ver- 

volgen, en de geheele gefchiedenis der-wetenfchap 

te geven. » Het werk van weiDLER befchouwde hij 

als een nuttige lijst der boeken, die een Sterrekuns 

(1e) Hist. de Pastre-du moyen dee, DP. 76. 
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dige noodig heeft; dat van pamry als een wel. 
gefchreven’ roman. Even gelijk hij in zijne Sterre- 
kunde ons de vruchten zijner langdurige beoefening 

der wetenfchap had geleverd, zoo wilde hij de uit- 
komften zijner groote belezenheid bewaren in eene 

gefchiedenis derzelve. Vooral. trachtte hĳ in de- 

zelve aan te toonen , wat er oorfpronkelijks en nieuws 

in ieder fchrijver word aangetroffen, en wat door 

elk derzelven is bijgedragen tot vermeerdering en 
uitbreiding der wetenfchap. Ook poogde hij het 

onduidelijke en omflagtige der vroegere Sterrekun- 

“digen te verbeteren, en hunne meening voor te 

ftellen in die taal en op die wijze , waaraan de hes 

ween die Wiskundigen meer gewend zijn. 

Het is bekend dat Bairry, puruis en anderen 

aan de Sterrekunde , en in het geheel aan het men= 
fchelijk geflacht eene veel hoogere oudheid toe-te 
fchrijven , dan men gewoon is uit de H. Schrift, 
en gefchiedkundige oorkonden op te maken. In de 

laatfte jaren heeft men tot bewijs dier ftellingen 

veeltijds die fchilderijen en beeldhouwwerken van 
den Zodiak gebruikt, welke in de bouwvallen der 

Esyptifche tempels gevonden worden, DeLAMBRE 

vond in deze ftelfels geen den minften grond, en 

allerwege in zijne fchriften, maar vooral in zinc 

gefchiedenis der Sterrekunde , heeft hij het nietige 

van dezelve volkomen aangetoond. 

Het laatfte deel dezer gefchiedenis der Sterrekunde _ 

brengt ons tot cassiNr I., en het voortzetten van 

dezelve tot op den huidigen dag, fchijnt de aange= 

name bezigheid van zijnen ouderdom geweest ‘te 

zijn. 
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zijn. - Hij -fchreef. mij „J'ai presqu’-entièrement rés 

dige le ge volume, qui aura pour titre ASTRONOr 

MIE DU 186, SIÈCLE, e4sfinira à Maskelyne. 4 

comprendra dans un livre à part P'histoire de la 

mesure de la terre depuis celle. de vroos, jusqu'au 

jour où de volume paraitra.. Dans ces trois volu- 

mes je me-dis.que la vérité, rien dont je ne donne 

lapreuve ‚mais je dis toute la vérité. Je-m'ate 

zends. d'avance qu'on me trouvera-quelgue fois sh« 

vòre, mais j'en ai pris mon parti. Dans la vie 

ordinaire f’éeoute tout sans disputer avec personnes 

mais j'ai mes. opinions fondées sur un long et sb= 

ricux examen, et je veux. décharger ma conscienct. 

„Mon -ouvrage w'attague aucun auteur vivant, €t st 

Won me chicane ce sera en faveur de quelgue mort 

_celèbre , dont on veut dissimuler les écarts, ou: dont 

on exagère le meérite en lui attribuant. ce qu'il n'a 

pas fait, et -q'il-a emprunté à d'autres sans en 

rien dire. Tant gw'il me restera quelgue force je 

zächerai de ne point rester oisif, et je pourrais bien 

faire un volume de plus que f'intitulerais MELAN- 

GES. De Sterrekundigen ‘hebben dus nog fchatten 
te wachten uit de nalatenfchap van een man, die 

tot zijn einde toe niet heeft opgehouden dezelve 

te verzamelen, en men kan niet anders dan met 

verlangen de uitgave te gemoet zien van een werk, 

waarin de arbeid van NEWTON, HALLEY ‚ FLAMSTEED 

en BRADLEY door DELAMBRE zal worden uiteenge= 

zet en beoordeeld. ‚ 

Doch indien DELAMBRE groot was als Sreerehaike 

dige; als Schrijver „ als Wiskundige en als Geleerde , 

niet 
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niet minder woortreffelijk was” zijn” karakter als 
mensch’, als ‘ambtenaar ‘en als°vriend, “Hoe dikwijls 
ziet men niet de witmuntendfte zielsvermögens „en 

het fraaifte genie ontluisterd door lage “ondeugden 
en driften ? “Niet zelden ondervindt mer” dat de "mar, 
wiens vernuft “men uit“zijne fchriften geleerd had 

te eerbiëdigen , dien men als bijna meer dan menfche= 
tijk had gemeend te moeten weteeren ;"var nadêrbij 

befchóuwd „ afzigtelijk wördt döor de “hatelijkfte ges 

breken. IJverzuchtig , trotsch en belangzoekend 
ziët men hem, bij alle wisfelingen der fortuin „fteeds 

datgeen , waärin hem zijne grootheid” voorkomt ge 

legen te zijn; voor oogen“ houden «ear ven u 

“ Niet alzoo leefde en handelde dé edelë man „ wiers 

verlies wij thans betreuren, em»die” niet minder 

als mensch dan als Sterrekundige “ten voorbeeld 

kan ftrekken, Te midden der ftaatkundige beroers 
ten ; diende“ hij nimmer eene partijs maar altoos’ dé 

wetenfchap. Onder het bewind van NAPOLEON tot 
eenen aanzienlijken post geroepen , behoorde hij ech= 

ter. nooit tot de vleijers van het keizerlijke bewind: 
Tevreden met als ‘geleerde en als ménsch “de hoog- 

achting: van” gansch Zuropa verworven te” hebber; 
verkoos ‘hij de ftilte van zijn eenzaanr fchrijfvertrek 

boven: het ‘gewoel der antichambre „ waarin in dien 

tijd zoo vele geleerden, zoo zeer: te “onpas poogdert 
te: dringen.” Hoewel hij nimmer gewoon was gewelá 
digvuit te varen tegen handelingen ; die hem laakbaar 

voorkwamen , verborg hij echter zelden omtrent de= 

zelve zijne gevoelens, voor dézulken , die hij meende 
te mogen vertrouwens Zoo herinner ik mij nog zeer 
“id | dui= 
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duidelijk zijte ‘woorden, aangâande de uitloving der 
“groote tienjarige prijzen, en al hetgeen dien mise 

Jukten maatregel vergezelde, | 

“Doch deze zachtheid van karakter, die DELAMBRE 

nooit verliet ontaarde echter geenszins in zwak- 

‘heid, wanneer het te pas kwam om zijne gevoelens 

te zeggen. Zoo zag ik hem met kracht de flerke 

pogingen wederftaan , die er werden aangewend, om 

te beletten , dat de fterrekundige prijs van LALANDE ; 

aan de Heeren otBers en OLTMANS werd gegeven. 

‘Noch het groot gezâg, noch ‘de ijver ‘en drift der 

têgenftänders konden hem een oogenblik doen ‘ware 

| kelen, en de meerderheid det aanwezige leden ftemde 

agsrteed zijn gevoelen. 
“Wel verre dat "de verdienften van andere Ster 

rekundigen “eenig” gevoel “van « naïver in ‘he 

‘zouden hebbên® opgewekt, fchépte “hij integendeel 

behagen; ‘om dezelve in het helderfte licht te: ftel 

ten. Hĳ gevoelde zich” ongetwijfeld groot genoeg; 

‘om aan het hoofd der wêtenfchap' te'ftaan. En on- 

getwijfeld zal hem zijn eigen gevoel” gezegd iêbben 

dat- geen zijner. tijdgenooten ; door ‘hunnen: ärbeìd, 

den glans zijner verrigtingen kon werdoovers — 

“_Prinrus zegt; meen ik “ergens dat grôote mâtie 

wen'alleen door anderen, dié ‘in ‘hetzelfde vak uite 

munten, naar waärheid kunnen gëprezen worden. 

Zoo konden dan ‘ook “de: verdienften' der “gróote 
Sterrekundigen “LALANDE, MESSIER} MÉCHAIN “en 
MASKELYNE door “tiemänd” beter in het licht gefteld 
worden, datYdöor hents-dië jaren getuigen ‘huis 
arbeids was. geWeëst „ en“niets liever“ begeerde, 

$ dan 
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‚dan aan -hun.genie volle. regt te doen wedervaren. 

Die gelijkmatigheid van karakter, die eenvoudige 

flille wijze van de zaken des levens in’ de wisfeling 

der fortuin te befchouwen „ verloochende zich nooit 
bij DELAMBRE, het zij eigene. rampen -hem druk- 

den, het zij hij op de gevoeligfte wijze deel nam 

in die. van andere „ ook ‘federt. jaren van hem ver- 

wijderde vrienden. Doch. ik gevoel, dat ik reeds 
te ver buiten mijn beftek ben gedwaald. Laat ons „ 

ten einde. den man te fchetfen „ hooren hoe hij zich 

„uitdrukte, toen in 2814 de verbondene legers het 

„eerst in Parijs waren gerukt. Herinneren wij ons, 

‚dat het een Franschman is die fpreekt, en dat -de 
hoofdftad wan dat Rijk federt kareL VII, “geene 

vijandelijke troepen gezien had. Je me Adte. de 

vous apprendre.que.les dvénemens-qui se sont suc- 

cédés. depuis un mois avec tant de. rapidité, n'ont 

point. encore directement pest sur. moi s-gque le jour 

même. du siège, malgré ba canonnade que j'enten- 

dais de mon cabinet, j'ai, travaillé tranguillement 

depuis huit heures du matin jusqu'à minut. J'étais 

bien: persuadé qu'on ne pousserait pas la folie jus- 

gu’à se défendre bien long tems, qu'on ouvrirait 

des. portes aux alliës qui se piqueraient de généro- 

sité. … Quelgues jours après, j'ai vu des troupes 

&rangères couvrir les quais de Paris, passer sous 

mes fenêtres , remplir. toutes les rues ct les boules 
vards;-mais aucun militaire ma eu son logement 

chez. moi. N'ayant.pas de. maison de campagne aux 

environs de Paris, comme en ont quelques uns de 

mes confrères, je mai eu.à loger ni à nourrir aucun 

of: 
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oficter„ aucun soldat. aucuns chevaurs on na pas 

portdchez moi la dévastations L'avenir noffre 

pas ùne perspective bien-brillante-auw saváns , mais 
dis doivent savoir: se-contenter-despeus Vous savez 

igue smês'gouts sont simples. Le travail occupe tout 

mon tems, et toutes mes:facultés. Mon bonheur ne 
zenoit point à un peu plus d'aisance , j'aurai bien 
peu de chose à changer à mon train de vie perso- 
nelle. En fprekende van een zijner geleerde vrien- 
den , laat hij volgen: Je ne crois pas qu'il puisse van 
guer aux travaux qui faisaient ses delices, mais à 

cela près il pourra jouir de Pespèce de bonheur dont 

on est susceptible quand on commence à vicillir et 

gwon a yu ses espbrances frustrées, et qu'on na 

qu'un espoir médiocre de se voir dédommagé. C'est 
à peu pres ce que noùs,devons attendre pour noùs 

mEmes. ag à N 

Men ziet hieruit hoe DELAMBRE het zeggen van 
HORATIUS : 

| F 
Et mihi res, non me rebus submittere conor 

Kd 

in beoefening bragt, en dat het voorbeeld van An= 
CHIMEDES, die bij het beftormen van Syracuse zijne 
wiskundige oefeningen niet naliet, ook door geleer=" 
den van onzen leeftijd kan worden gevolgd. _ 

Onder zoo vele lesfen, die ik van dezen deugd- 
zamen en beminnelijken man mogt ontvangen, zal, 
hoop ik, deze niet geheel voor mij verloren zijn, 
dat geluk niet van een weinige meer of minder for- 
Bak Ddrr E tuin 
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éuin-afhangt en dat-de- geheele) tijd van. iemand, 
in. éenen-geleerden “werkkring geplaatst 5 aarden 

arbeid.moet. worden gegeven. Zijn roem zal zoo 

lang duren als xde- wetenfchap . zijne-nagedachtenis 
zal. gezegend-blijven door -àllefr, die-het: peat a 

hebben van. hem te- iakkerudns es UN een 
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Ree de Connüissance des tems. 

Van 1788,  Ôngttadès et laritudes: de 998 étoiles du 

Catalogue de MAYER. perd 

3789. “Noüveaux élémens pour le solefl, N 

1790, Tables d'aberration. ven 

s 1798. Tables du mouvement horaire de la lune, 

u 4 

An __ri,, Méthode pour tenir compte de l'excentricité 
de lorbite terrestre dans le calcul de T'aber= 

‚ ration, 

. ig, Reduction de la distance apparente À la dis- 

tance vraie dans fe calcul des longitudes. 

s “es _Remarques sur la formule de BORDA;, pour 

__ changer en distance vraie la distance appa- 

rente de la lune au soleil ou à une étoile, 

s s Formules pour le réticule rhomboïde. 

s 13e. Des latitudes croissantes dans le sphéroide. 

6 s Rapport fait au bureau des longitudes sur les 
| tables de M‚ BURG. 

s _ 14. Formules nouvelles pour la edduction des 
distances apparentes de la lune au soleil ou 
aux étoiles„en distances vraies, 

E « Van 
/ 
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Van 1808, - Tables -pour.trouver les configurations des 

u 

Ld 

ijs 

ij 

18ro, 

„ABI; 

1812. 

e 

1816. 
Ld 

€ 

1817, 

3818, 

satellites de Jupiter. 

Histoire de l'Ástrohomie pour 1804 et 1805. 

Methodes pour trouver les corrections des 

passages observés à la lunetté méridienne. 

‚Methode, pour, trouver la latitude et le tems 
par observation de deux étoiles connues. 

Sur la solution nouvellement: donnée par 

M. causs d'un probléme d Astronomie sphé- 

rique, dans lequel on se propose de déter- 

„miner tont_à la fois la latitude, du lieu, la 

correction de la pendule et celle d'un instru: 
ment par-les hauteurs égales-de- trois: étoiles 

connues. | En | 

Sur les différens. moyens--employés “par les 

astronomes pour observer les éclipses de 
_ soleil, 

Nouvelles remarques sur le ciënt des parale 
“laxes et sut les formules de M. M. OLBERS 

ét LITTROW. gn 

Hipparque a-t-il observé à Alexandrie ? 

„Meridienne d’Uranibourg. | 

De loptique de proLemer, comparée a celle 

qui porte le nous d'Euclide, grnezen et de 

Vitellon, 

Nouvelles recherches sur les methodes qui 
servent à trouver la latitude par deux hau- 

“teurs dun même astre hors du méridien, 

_ Formules pour calculer la lettre Dominicale , 

le nombre d'or, PEpacte’ et la fête de Pa- 

dües, pour une année GREGORIENNE- ou JU- 

LIENNE quelconque. 

Problème de Regiomontan. 7 ä 

’ Van 
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Van 1818. De  Nonius et, de ses formules pour: lès 
erépuscules., bbl: aa ie 

EN 

es 1819. Theorie purement analytique de Henten ak 

hd rectiligne universel et ‚particulier, avec des 

conjectures sur les moyens dont se servaient 

‘les Árabés pour trotiver l'lfeure. | 

EEN Formules pour déterminer la parallaxe rk 
Ef “ rastre d'après les prémiëres observations. 

e s Des formules qui servent à passer directe- 

ment du lieu héliocentriquë à'Yasecencion 

droite et à la declinaison Ree d'une 

„planete ou d'une cométe. ‚s101 1941 dt cker 

ze 

In de werken van onderfcheidene 
geleerde Maarfchappijen. n 

Akademie van Stokholm 1788. 

Om parallax vinklärs uträknande” Suf le caléuf des 

> parallaxes: Vetenskab Acad. Nya Hand, sei 

Nova Actd: Petropolitâna T. Je 

jr Poccultation de Venus ‘observée le 12 Avril 

1785. 

Memoires de U Arade de Berlin 178 al en 

Sur lès élémens de l'orbite solaire, 

Mémoires de Académie de Turin. 5 

T. 4e Formules. nouvelles, pour Adiletitner, ie maxi- 

mum de la réduction à P'écliptigue, À 

T. 5, De T'usage_ du. calcul différentiel. dans Ja con 
struction des tables astronomiques, … 

E3 Ml 



\ 

“JO LIJST DER UITGEGEV, SCHRIFTEN VAN DEN 

Memoires de la 17e Classe de donder 

de France 1799. 

E EN Passage | de Mercure sur le soleil observé le 

ee floréal an 6, 

T. 5e Kappost sur la description an Astrolabe de 
… … Synesius, 

Ibid, Rapport sur les grandes tables trigonométriques 

____ décimales du cadastre, 

Ibid. De la projection: Stéreographique. 

Volume 

1813, 1814 et 1815. Sur un cadran trouvé à Délos, et 
par occasion de la gnomonique des 
anciens, 

T. 6 Eloge de M, MÉCHAIN. … 

1806, é & _ BRISSON,. 

SATA s < ‘s COULOMB. 

1307. s $ LALANDE, 

1808. T.-10, … s € FERDINAND BERTHOUD, 

1810, s $ —_ MONTGOLFIER. 

I8rr, e # BOUGAINVILLE. 

s s S _MASKELINE,. 

1816. s s _ FLEURIEU. 
de & __BOSSUT. 

» ee B NS! LEVÊQUE 

Memoires de U Academie sogale des Sciences. 
de P'Institut, 

1812. Eloge de M. MALUS. 

inte # LAGRANGE. 

1817. s 2 _ROCHON,. 

AP zi * ®_MESSIER, 

1919. T. 3. 9 9 PERCIER. 

Men 
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‚Men ‘vindt daarenboven: federt verfcheidene jaren , 
in de „werken ‚van de eerfteklasfe van het ZrfZituut 
van Frankfijk j het jaarlijksch verflag “van -de werk- 
zaamheden der. klasfe; in. het--wiskundig- gedeelte 
„door DELAMBRE als vasten Secretaris opgemaakt 

m ess VW J 

te Ge 
vf Ok 2d Y Ae Ade ret 

„Afzonderlijk. uitgegevene Werken. 

1792. In de derde ‘druk van’ de Sterrekunde. van La- 
LANDE, behalve vele andere belangrijke bijvoeg- 
fels, vindt men van DELAMBRE de tafels van Urge 

nus, van de Zon, van Saturnus, van Jupiter en 

van de Satelliten van Jupiter, allen volgens de 

theorie van LAPLACE berekend. Dezelve zijn al- 
len, behalve die van Uranus, naderhand door den 

Schrijver verbeterd uitgegeven, 

An VII. Méthodes analytiques pour la détermination 
d'un are du méridien, tx Vol. 4to, 

An IX, Tables trigonométriques décimales , ou tables 

des logarithmes des Sinus, Secantes et tangentes, 

suivant la division du quart de cercle en cent dé. 

grés et précédées de la table des logarithmes des 

nombres calculeés par cu, BORDA, revues , augmene 

tées et publiées par M. DELAMBRE. 1 Vol, 4to, 

1806. 1810, Base du système métrique decimal. 3 Vol. 4to, 

1806 etc, Tables publiées par le bureau des longitudes de 
‚France, 

Tables du soleil, par M. DELAMBRE. 1 Vol. 4to, 

Tables de Jupiter, d'après la theorie de Mm. LA- 
PLACE €t la totalité des observations depuis 1662 
jusqu’a rôoe, z vol, 4t0, 

E 4 Nou- 
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Nouvelles, tables éeliptiques des. satellites de Jupí- 

ter d'après la théorie’ de M, LAPLACE et la totalité 
des observations depuis 1662 jusqu’à 1802, 1 Vol. 4to. 

1813. Traité d'Astronomie théorique et pratique, 3 Vol, to. 

»Abrégé ou lecons élementaïres d'Astronomie théo- 

rique et pratique. 1 Vol, 8vo, / 

1817, Histoire de l'astronomie ancienne, 2 Vol. 4to. 

1819. Histoire de astronomie du moyen âge. 1 Vol, 4to. 

18a1. Histoire de rastronomie moderne. 2 Vol. 4to. - 

De: aanteekeningen, en‚ ophelderingen- gevoegd. bij 

de uitgave van PTOLEMEUS door den Heer HALMA. 

Elen 

AARD. 
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OVER DE . 

BESCHAVING van INDIË, 
VAN DE ONGUNSTIGE ZIJDE 

BESCHOUWD (1); 

DooOR 

N. G. van KAMPEN. 

EAS EED > 

ZEER GEACHTE TOEHOORDERS ! 

ads eene voorgaande fpreekbeurt heb ik u niet 

zoo zeer den maatfchappelijken toeftand, als de lèt= 

terkunde der Zndianen doen kennen, waaruit wij 

meer hunne oude, dan hunne tegenwoordige ge- 

fteldheid kunnen opmaken, Het is echter niet al- 
één de letterkunde van een volk, niet alléén des- 
zelfs aloude roem en glans, maar welke wij de 

hoogte kunnen bepalen , waarop dat volk in de 

fchaal van verftandelijke , zedelijke en godsdienftige 

befchaving en verlichting ftaat. Het is-eene be» 

kende waarheid, dat volken, gelijk enkele menfchen , 

éene “onnóozele “kindsheid', bloeijende jongelings- - 
Ps Rig ja- 

(1) Eene Voorlezing in de Leydfche Afdeeling der 

Hollandfche Maatfchappij van Kunften en Wetenfchappen, 
in Maart 1821, en in de Maatfchappij Zelix MN, vb 
den nn November 1922, | 
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jaren, eenen krachtigen mannelijken leeftijd en eenen 

fuffenden ouderdom hebben, die fomtijds tot eene 

tweede kindsheid vervalt. Dus heëft ook de grijs- 
heid der Indianen reeds eeuwen geduurd; en voegt 
bij alle gebreken, aan een’ hoôgen ouderdom eigen, 
zwakheid , vreesachtigheid , bijgeloof, nog die , waar- 
toe de brandende luchtftreek en verkeerde maatfchap- 
pelijke inftellingen hen aandrijft : buitenfporige zin- 

nelijkheid, en voorbeeldelooze minachting der lagere 

flanden. | 
Het zijn deze verbasterde hoedanigheden der zie 

le, welke wij achtervolgens in het tegenwoordige 
Indifche volk zullen befchouwen, en hetzelve daar- 

omtrent bij onze befchaafde Europifche natiën ver- 

gelijken. Was de vergelijking van, Zwropa ‘met 

Indië, ten aanzien der oudheid, vroege befchaving 

rijke taal- en letterkunde , diepzinnige wijsbegeerte, 
verdraagzaamheid en zachtaardigheid, vóor ons min- 

der. gunftig, wij zijn overtuigd, dat eene overwe 

ging van de lijdelijke onderwerping der Zndianen, 

van hunnen. Godsdienst , hunne ongebondene zeden 
en hunnen heilloozen rang- of kasten-geest, de fchaal - 

zeer verre op de zijde. van Europa zullen doen 

overflaan. 

„Gelijk geen misbruik eener zaak het. ‘wezenlijke 

nut, ja de behoefte derzelve. voor „het menschdom 

kan wegnemen, of. men zou het vonnis der ver- 
oordeeling tegen Godsdienst, vrijheid en wetten 

moeten uitfpreken: dus is het ook ontegenzeggelijk , 

“dat mannenmoed bij. een volk, in weêrwil van het 

fchromelijke misbruik „ daarvan inallevtijden. gee / 

maakt, 
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maakt, cen vereischte is, zonder hetwelk alle zelfs 

ftandigheid en onaf hankelijkheid , ja kracht tot deugd 

ef ‘braafheid:” verdwijnt. En deze mannenmoed 

fchijnt thans “in Zrdië verdwenen. Het iswaar, ik 

heb ‘in’ mijne voorgaande fpreekbeurt verfcheidene 

voorbeelden van. moed ‘der Jndianen medegedeeld, 

doch eensdeels: waren dezelve meest uit hunne: ou= 

dere: gefchiedenis ontleend; ten anderen ftraalt in de 

fiieeste » derzelven- meer: lijdelijke , doffe onderwer 
ping door; die niet klaagt, maar fterft, dan een 
gevoel ‘vän “eigene waarde, dat geenen onderdruk- 

ker ‘kan huldigen: Dit laatfte fchijnt,-in onze tijden 

althans „ in Jndië geheel te ontbreken. De hcilige 
gloed der vrijheids- en vaderlandsliefde is dáár onbe- 
kend, Mannen, gelijk weleer Griekenland en Rome 
er zoo velen voortbragten, zoeke men dáár niet: 

géen heilige opftand, gelijk die der Zwitfers tegen 
Oostenrijk „of onzer vaderen tegen Spanje, of der 
Grieken tegen de Turken, is daar mogelijk. Lijde- 

lijke gehoorzaamheid is het ftelfel der Hindoes, 
een ftelfel, dât hunne kracht verflapt, hunnen arm 
verlamd: heeft, en waarvan de gevolgen, zoo het 

immer in. Ewropa kon ingevoerd wordem, ook voor 

ons werelddeel onberekenbaar zouden zijn. Want 

niet alleen de ondêrdrukking door eigene vorsten; 
maar ook die van den vreemdeling dulden de Miz 

does. Sedert acht eeuwen zuchten zij onder. het 
juk van Mahomedaanfche of Christelijke. onderglruk« 

kers, Patanen , Mogolen of Engelfchen; en men 
vindt in die lange reeks van jaren niet ééne alge- 
meene poging tot opftand tegen de vreemde gewel- 

des 
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denaars.- Niemand dan de -ftoutere „meer, geharde 
bergbewonefs , de. gezinte „der Siks „of: „de 

woeste. Maratten; die bijna flechts,in”naam en afs 

komst, niet «in zeden of karakter, met «de „Hindoes 

overeenkomen,» verzetten zich--tegen--de- vijanden 
van hun ‚geloof en hunne vrijheid ;-de Mindoes. der 

vlakte; “gewoon voor hunne, monfterachtige, Goden 
et vóor-hunne-diep bedorvene Braminen te; beven; 

hebben Just en kracht verloren „-tot,- handhaving 

hunner ‚zelfftandigheid als „natie,-;-Deze ontfpanning 
des volks:verflapt „ook hun: gemoed. voor „mannelijke 
deugden. Achterdocht, dubbelhartigheid, -valsch= 
heid en bedrog zijn. nergens meer--gemeen , dan in 

Indië. De Braminen „die hun Despotismus- over de 

mindere kasten” door kruipende flaafschheid voor 

hunne meesters moeten koopen „zijn te-laf. om eene 

béleediging dadelijk te wreeken „maar zij vergeten 
die. nooit. Daarenboven- opent -dit- diepe verval het 

hart: der menigte voor „die. twee eigenfchappen des 

gemoeds , welke: zoo flrijdig zijn met de waardigheid 

van: den, mensch, en ‚daarom meest’ altijd in flaaf- 

fche volken het eerst. en het meest worden opge= 

merkt : bijgeloof en/grove zinnelijkheid, irt 

„Hier opent zich voor-onze befchouwing een on- 
metelijk- veld. … Het bijgeloof der Mindoes is zoo 

uitgeftrekt , het omvat zoo geheel het ganfche leven 

tot in de kleinfte dagelijkfche bedrijven toe, dat op. 

geene natie, meer dan op haar, de plaats van PLU- 

TARCHUS van toepasfing is (2). HerAxurrus zeide: 

EE: dat 

(2) De Superstitione. 
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dat wakenden vééne ‘en dezelfde wereld gemeen 
„is, doch dat flapenden elk’ eene werelds opzich 
sj’ zelve «hebben. “- Doch de “bijgeloovigen hebben 

"gêène:-gemeenfchappelijke « wereld-3’ wakend” toch 

gebruiken “zij “hunne ‘rede niet „ en flapend >heb- 

ssoben zij. geene “rust, maar’ de rededroomt ‘de 
wevrees - blijft eeuwig — wakker.’ “De bijgeloovige 

_syowerpt zich neder voor metaal! ên fteen y et was= 
z fen beelden ,-en denkt; dat de’ Goden menfche- 
3 lijke” ligchamen ‘hebben; die beelden vervaardigt 
hij; en knielt er voor neder. Het minfte kwaad, 

5)’ dat ‘hem overkomt „fchrijft hij niet aan menfchen, 
sj-aan den loop der dingen; aan: zich zelve ‚maar 
„aan de goddelijke wraak toe, en befchouwt zich 
s niet als ongelukkig, maar als gehaat door de 

3 Godheid. ‚De bĳjgeloovige“hoemt-elke ziektes, 

sj elk. verlies van- fchatten „ velk overlijden zijnet 

5e kinderen’ „elk ‘ongeval ‘in ‘het burgerlijk: lever; 

zflagen en ftrafferr van -God # “zoodat “hij. ‘geene 
s‚“hulpmiddelen “tegen” rampen ‘gebruikt opdat “hij 
»° hiet fchijne- tegen God te ftrijden „en tegenweêer 
ste bieden. >Wat - de’ bijgeloovige doet, ven “laat 
s-doen5 zijne"gezegden; zijne bewegingen , toovêrs 
s middelen ‚ herfenfchimmen 5’ wänklanken ; ‘onzui- 
» vere zuiveringsmiddelen „ afzigtige' “ontzondigin= 
s‚ gens barbaarfche “en ongeoorloofde pijnigingen’en 
s-fchandelijkheden, “in de > tempels gepleegd ; alles 
sis even. befpot telijk sven “deed velen zeggen, dat 

shet beter-was aan geene Goden-te°geloovëri ; dan 
» aan Goden „die zoo iets aannemen , zich” ovér 

| | k diek „200 
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3 z00v iëts - verheugen zóó -gewelddadig', zóó bêe 

„krompen; en zóó ligt geraakt zijns” - B. 

„Dus fprak een vérlichte Griek „ en'hoe onmete 
rik nogtans, was „de, afftand -tusfchen-den -Gods- 

dienst. der Grieken en -dien der Zndianen 2: Schoon 
wij ons, eigenlijk «eene vergelijking „der tegenwoor- 

dige. Zwropifche befchaving met die der Hindoes 
hebben voorgefteld „ zou het toch “bijna heiligfchen- 
nis.zijn, den. eeredienst der laatíten.met de zuivere 
aanbidding van het Hoogfte Wezen-bij een: gedeelte — 

der. Europeêrs ‚bij de vereering der ideale Chrüstuse 
en Madonna-beelden van. RAPHAEL , CORREGGIO, en — 

RUBBENS bij anderen, te vergelijken. Liaten wij lies 

ver. het. onmogelijke ftellen 5 verbeelden wij ons, 

dat wij van-de- aanbidding van Hem, die alle „zon= 

nen en werelden bezielt, en boven die alle den 
troon Zijner heerlijkheid uitbreidt , konden nederdalen 
tot de denkbeeldige Godheden „die: den. Olympus’ en 

den Parnasfus, bewonen. » Welk een afftand.-nog 

van „de Godheden van Zndostan! De Grieken kniel- 

den; hetis. waar; gelijk PrurarCHUS hui verwijt, 

voor metaal en fteen , en ivoor, en wasfen’ beêlden; 

maar het was metaal, en fteen „ven-ivoor „ door het 

genie van PHIDIAS „VAN sPRAXITELES ; VAn’LYSIPPUS 

bezield! Het was ‚ook «de hemelfche. Wens die 

nog de galerij van „Florence vertoont; het was-de 

Zonnegod „ die in het oogenblik zijner zege op den 
vernielenden draak bovenmenfchelijke majesteit met 

de „hoogfte menfchelijke fchoonheid vereenigt; het 
was de Jupiter, dien het bewonderde vers van-Hor 

MERUS eene geftalte gaf, terwijl zijn wenk de ber- 

gen 
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gen beweegt: En hier (3) — hier zien wij monfters 

met zes, met tien, met honderd’ hoofden , met 

twaalf , met tweehonderd armen, met honden — 
| __ met 

(3) De voornaamfte bijzonderheden in dit opftel zijn 
uit de nieuwere en nieuwfte fchrijvers over Indië , uit 

SONNERAT $° PORLIER 3 'SOLVYNS's den Abt Du BOIS; WARD: 
Kol. weBB; uit LANGLÈs (Monumens anciens et modernes 

de 'Hindoustan) en eene menigte berigten in de-Asiatick 

Researches, de Quarterly en Edinburgh Review, de Annan 

des des Voyages enz. getrokken. Eene enkele plaats uít 

RITTER is aan den voet der’ bladzijde aangehaald; doch 
men heeft-gemeend, door veelvuldige aanhalingén; ‘na 

de algemeene opnoeming der bronnen, geene noodelooze 

vertoofiing van belezenheid te moeten maken, Wil men 
voor het overige zien, hoe juist de plaats van’ PLUTAR- 

cuus, in het begin dezer verhandeling geplaatst ; hier te 

pâs komt; zoo leze men Zraité des Cérémonies Religieuses- 

des Hindous , parziculièrement de: celle des Brahmanes, lus 

Par H.J. COLEBROOKE à.la Société asiatique de Calcutta, 
communiqué par M. LANGLÈSs mambre de: PFnstitut , etc. 

in de Nouvelles Annales des Voyages, de la Géographieser 

de U’Histoîre ‚par RYRIES el MALTE BRUN: 7. XIV. p, 69—108. 

Het is onmogelijk, den kleinigheids-, ja den beuzelgeest 

in gebeden en godsdienftige. plegtigheden verder te drij» 
ven. Tallooze gebeden, de ongerijmdheid zelve, zijn er, 

aan de zon, de maan, het water, enz,; allen zijn lettere 

lijk voorgefchreven. Men ‘oordeele daarover uit de vol- 
gende ftdaltjes: „ De Bramin moet bij het ontwaken, 

» Op ftraffe van nutteloosheid aller zijner Godsdienstplig. 

„ ten, zich de tanden met eehen tak van den vijgeboom 

» wrijven, en het volgende gebed opzeggen: Luister, 

„„ Heer van het woud! Soma (de maan) de koning-der 

Der. KN kruis 
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met elefantenkoppen: de heerlijkfte waranden ,gelein 
‚den naar een’ tempel,:waar, inhet duistere, heilig= 

dom„het beeld des afgrijsfelijken . Afgods, te mids 

ie | | ___ den 

_ kruiden en. planten is u _genaderd 5 mogt gij ‘gezamen 

» lijk mijnen mond fpoelen, met-roem en-goede voorteer 

» kenen „opdat ik ruim voedfel-moge genieten. Of,” 

‚; Heer. van ‚het. woud!.geef mij leven, kracht , roem, 

» luister „kinderen, vee; oyearlagd van rijkdom, deugd, 

» kundigheden en verftarid. ==” „(Virtus post nummose 

Na het „mond {poelen flaat de „Priester zijnen arm, om 

den, hals, en bidt: Mogen--de wateren mij bewaren! 
Dan ‘fluit: hij de oogen, en denkt in ftilte, na, zich 
verbeeldende,- dat “BRAHMA; met een -fraai-gezigt en 
roode gelaatskleur, in zijnen nävel, viscHNou met vier 
armen en «een. zwart “gezigt in «zijn hart, en CHiven- 
met vijf. gezigten en eene blonde. kleur. op zijn voors 

hoofd woont, Dan houdtshij driemaal: den adem’ in; 

door het linker neusgat metde: twee-langfte- vingeren 

der regterhand wast--te houden, door het. regter „neus- 

gat, te ademen. en het -dan-met den duim te-flwiten, 

enz. _ In dien tusfchentijd „moeten de» geheimzinnige 
namen der werelden „ de-geheiligde woorden van. BRAHMA 
enz. worden uitgefproken. « Daarop. neemt de priester 

weder water in den mond, en’ Zegt een gebed op, Wane 

neer men iets, dat verboden is, gegeten. «of gedragen 

heeft, moet men achthonderd maal de geloofsbelijdenis 

(Gayatri) opzeggen ‚driemaal den adem inhouden „water 

in den mond nemen en zeggen: „ De tier brult, hij 

„ heeft vier horens, drie voeten, twee koppen, zeven 

„ handen enz” Sedvohe! jam satisvest, > Ditszijn wel 
die lange gebeden der Heidenen, welke de lama 
zoo zeer als nutteloos widevsschen | rijden. zaet 
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den. van, donker brandende lampen;en van den ons 

dragelijken, reuk „ die hare olie-verfpreidt „zich nog 
iĳsfelijker, vertoont, Doch neen „,M. H.! ik zal uwe 

verbeelding niet pijnigen. „door, ‚de. onbefchrijfelijke; 

laagte , „waartoe. -de,-mensch kan vervallen» ‘hij, die 
elders het beeld der Godheid zelve in. zijne gedaante, 

vertoont! Vergunt mij flechts, u in een; voorbeeld. 

te toonen „hoezeer de Jndifche. fabelleer „en … haar, 

“eeredienst van driehonderd dertig millioenen Goden 

het natuurlijke. gevoel beleedigt. 
In. de meeste bekende, ook Heidenfthe godsdienst= 

ftelfels. is aan het „denkbeeld der vrouw, van vrou 

welijke „Godinnen -of. „goddelijke „perfonen iets tee= 

dergevoeligs. gehecht „dat vertrouwen. en, liefde, 

inboezemt; „wreedheid „en bloeddorst ten, minfte is, 

verre daarvan, verwijderd. Het feest „van „CERES, 

was ‚bij..de Grieken een feest der weldadige, God- 

heid. die “aan, de menfchen, de eerfte- behoeften. des; 

levens fchonk. Op de altaren. van venus,te Cyprus. 

mogt geen bloed. geplengd worden „en de, wreede 
eeredienst. van DIANA-te Taurië was flechts bij Barba- 

ren te huiss Grieken verfoeiden denzelven, Dochde 

lang. befchaafde: Hindoe, heeft „eene „Godin, die de, 

DIANA te Tawrië in iĳsfelijkheid nog ver overtreft: 

DoERGA, de echtgenoot van CHIVEN „ de vernielende, 

Godheid, ‚ook, onder. den,naam van kALI vereerd. 

Verbeeld. u. eene „zwarte „vrouw. met vier armen 

in de eene hand een zwaard „ in. de andere. het 

hoofd vaneen’ reus , „dien. zij, bijde hairen vast= 

houdt. Zij. hoeft: „tweeslijken tot oorringen en een 

F a se hals- 



84 OVER DE BESCHAVING 
\ fi ei / 

halsband van fchedels; hare tong hangt uit den 

mond; de handen van reuzen hangen als een gorde? 
rondom hare lendenen 3 hare wenkbraauwen zijn 

bloedig, en hare oogen rood van bloed, gelijk die 
van een? dronkaard. Zij ftaat met eenen voet op de- 

borst van haren echtgenoot CHIVEN, en met de an= 

dere op deszelfs dijen; want, volgens de heilige 
boeken “der Hindoes; fchept deze Godin ook vere 
maak in menfchenbloed. Één menfchenoffer geldt 

bij haar voor eene eeuw, en drie menfchenoffers 

voor duizend jaren zondvergiffenis. Zij verheugt 

zich, wanneer men haar zijn eigen vleesch en bloed, 

niet in een’ figuurlijken , maar letterlijken zin, ten 

brandoffer brengt, of een gedeelte van zijn ligchaam 

ter ‘harer eere verbrandt. Ontelbaar zijn de flagtof- 

fers van dieren, die op hare altaren gedood worden. 
Doch misfchien moeten wij alle deze ongerijmd- 

héden en wreedheden flechts als zinnebeelden aan= 

merken van eigenfchappen der Godheid , waarvan de 
beteekenis door de rampen der Hindoes, en hunne 
vervolgingen door de Muzulmannen is verloren ge- 

_ raakt.” Het kan zijn; wij gelooven dit zelve, doch 
dan zijn deze zinnebeelden ten minfte zeer kwalijk 

gekozen. Dus verdeelden ook eenmaal de Egypte- 
naren de ecigenfchappen der Godheid, en derzelver 

geduchte of weldadige uitwerkfelen onder verfchil- 
lende dieren; ja zelfs planten, wanneer wij juvE- 
NALIs mogen gelooven; en wat was het uitwerk- 

fel? de aanbidding van ftieren, van krokodillen, van 

honden „van katten, van tuinvruêhten, “Diezelfde 
Ur gro 
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grove afgoderij heerscht nog in Jndië. De olifant, 

de tijger, het paard, de hond, het Zwijn, de kat, 

ja ongedierte zijn voorwerpen van aänbidding ; doch 

bovenal de aap , om zijne gelijkheid. met den mensch , 

de flier, om zijne nuttigheid, de flang uit vrees. 

Men -fticht hun satie en brengt hun offeranden, 

ja het zou, gelijk in Egypte, eene onvergeeflijke 

misdaad zijn, een dezer dieren te dooden. Nog 

meer : men aanbidt rivieren, boomen, blokken hout 
en fteen, ja de korven, rijstmolens, kortom, alle 

werktuigen waarvan men zich tot den arbeid be- 

dient, en die nut of fchade doen kunnen: zelfs 

wortelen en regenwater. nen 

Doch vertoeven wij niet langer bij deze onge 

rijmdheden. De. Mindoes hebben die met andere 

volken, vooral met hunne oostelijke naburen, ge- 
meen: maar de afzigtige wreedheid, die hunne pleg- 

tigheden bezoedelt, de hooge graad van dweeperij, 
die hen tot de meer uitgezochte zelfkwellingen 

drijft, en op martelingen doet peinzen, om, hunne 

gedrochtelijke Goden te verzoenen; deze fteken Zoo 
zonderling, zoo in het oogloopend af bij de uit 

wendige befchaving dezer natie, vooral bij hare z00 

geroemde zachtaardigheid en afkeer van bloedver- 

gieten, dat ik niet voorbij kan, daarbij nog eenige 

oogenblikken te vertoeven; en onze zeden daarom- 

trent bij die der Indianen te vergelijken. 

‚Wat is ons gevoel, op het zien van eenen bree- 

den , flatigen ftroom, die, na de fchatting van hon- 

derd rivieren te hebben ontvangen, zijne golven 

door eene breede bedding naar zee ftuwt? Is het 

FS niet 
 @ 
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niet zekere mengeling van genoegen met ontzag , ge- 

voél van het fchoone met dat voor het verhevene vers 

bonden , gelijk de ftroom zelve van zijnen oorfprorig 

tot aan zijnen “mond ‘ons beurtelings ftreelt met het 

bekoorlijke gekabbel der beek door bloemrijke dreven 3 
én treft met de’ verhevene majesteit der opene zee? 

Nog belangrijker wordt dit tooneel , wanneer hetzelve, 

gelijk in Ewropa, gepaard gaat met bosfchen van 

masten of zeilende vlooten, die op den breeden rug 

der landrivier de fchatten van alle landen en wereld- 

deelen bijeen brengen, en eene gemeenfchip tus- 
fchen de afgelegenfte natiën openen: wanneer de 

weldadige ftroom tusfchen ‘heerlijke landftreken en 
fijk bebouwde gewesten vloeit, die hij zoowel met 
overvloed zegent, als den 1igtften en veiligften weg 

openzet, om dien overvloed aan anderen mede te 

deelen. — Dit eerbiedig tevens en liefelijk gevoel, 
hetwelk zoo vele vereenigde weldaden ons inboe= 

Pe fi Vervalt bij afgodifche natiën ligtelijk, en 
niet gelieel onnatuurlijk, tot aanbidding van de zee 

genende rivier.’ ‘Men weet den eerbied, «dien de 

Egyptenaren den Nj/ toedroegen; men kent den 
dienst der rivieren bij de Grieken. Maar dit alles 

was flechts bijgeloof: de dienst van den Ganges bij 

de Hindoes wordt dweeperij. Het is waar, bij een 

zuidelijk, dichterlijk volk, waar alle áardoeningen 
veel fterker ‘zijn, dan bij ons, moet een flroom als 

de Ganges een” onbepaalden eerbied wekken. Hij 

komt te voorfchijn uit het hoogfte gebergte der 

aarde ‚ twaalf duizend voet boven de zee, en waar 

bergen van’ eeuwigen fneeuw , drie honderd voeten . 

at | hoogs 

ld 
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hoog verrijzen „waar de natuur , als het ware ,harê 

puinhoopen vertoont „te. midden van watervallen 3 

die zich: in een’ afgfond=van vele honderd voeten 

verliezen.” “Hij windt zich daarop door fombere - 

bosfchen „ waar rozen en”jasmijnen-aan zijne oevers 

prijken, en bereikt eindelijk, met andere groote 

ftroomen vereenigd, de zegenrijke vlakte van Bengale , 

bevrucht ‘haar, gelijk «de Ny/, door zijn flib, en 

zegent haar met honderdtoudige oogften, wanneef 

hij, eener bare zee gelijk „heinde en verre het land 
bedekt „ en eindelijk aan zijn’ mond het-prachtige 

Calcutta met -hare paleizen en vloten befproeit, 

Maar-deze riviersis niet enkel verheven, weldadig 
en fchoon. Zü'is ook fchrikverwekkend. In de 

vele zandige en houtrijke eilanden; die zij aan haren 

mond omarmt; woont het bloedgierigfte „ vlugfte en 

misfchien fterkfte aller boschgedrochten , de Konings. 

tijger, en verflindt jaarlijks honderde ongelukkigen, 

die onvoorzigtig zijn gebied betreden. In de wateren 

zelve des ftrooms loert-de krokodil’ op zijn” prooi; 

en wee , dubbeld wee: den ongelukkigen, die in de 

hetté des daags de oevers "der rivier kiest, om den 

zoeten” flaap’ te. genieten!» Hier kan het „waterge. 
drocht-hem in de diepte fleuren „ dáár het, landmon= ig 

fter hem verflinden! Zoo is de Ganges en deze 

rivier „zoo rijk aan zegen; aan gevaar „aan: verhee 

vene. grootheid is het voorwerp van eenen ceren 

dienst"ertvan’ tooneelen-aan zijne oevers geworden ; 

die, meer “dan tijgers en krokodillen, de menfches 

lijkheid beleedigen. 

De Ganges is het algemeenfte ; beste en gereedfte 

F 4 _mid- 
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middel „volgens de Hindoes; ter. vergeving van 

zonden. __» O Godin!” zegt. een hunner heilige 

boeken, „de uil, die in een’ hollen boom aan uwe 

‚5 oevers nestelt, is boven alle begrippen verheven; 

$, maar «de Keizer, wiens paleis ver van u is, al 
s bezat hij een millioen elefanten, al wierd hij door 

de vrouwen van eene millioen overwonnene vijan- 

s…-den bediend — hij is niets.” De Braminen heb- 
ben den .natuurlijken eerbied der menfchen voor 

dezen. ftatigen ftroom, tot de fchandelijkfte einden 
misbruikt. - Wie de vrouw van zijn’ vriend heeft 

vermoord, den grootften diefftal begaan: baadt hij 

zich flechts in den Ganges, zoo is hij van de 

hoogfte mate der zaligheid in het volgende leven 

verzekerd. Van daar de bedevaarten naar die rivier, 
waarvan het aantal der pelgrims alle denkbeeld te 

boven gaat. Ziet gij daar dien ftroom van reizigers ? 
Wat is hun oogmerk? Koopbedrijf 2 of nieuwsgie- 

righeid? of belang? O neen! het is de zucht, om 
zich van alle hunne' zonden te wasfchen in den 
heiligen vloed, Sommigen komen van de uiterfte 

zuidfpits des fchiereilands , eene reis van maanden 

lang, om eene gelofte te betalen, of om eenig wa- 

ter uit den reinigenden ftroom huiswaarts te bren- 

gen, daar. het hunne huisgenooten niet gebeuren 

mag,, zelve den heiligen vloed te bezoeken. Hier 

ziet gij bewoners der oevers van den Ganges, die 

zich geregeld tweemaal -daags -van hunne zonden 

komen zuiveren5 -daar ziet gij moeders, die van 

hare kinderen, volgens eene gedane gelofte, één 

ten offer brengen aan de Godheid, die haar op hare 
hes 
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_‘béde' twee: telgen gefchonken heeft,:…-Is-het moges 
lijk ? kan het bijgeloof ook. over het moederhart 
zegevieren? … In: Zndië kan het bijgeloof alles: het 

kind wordt in den ftroom. geworpen. door de ar- 
men, die zijn- leven mioesten befchermen3 flechts 

een teêrhartig pelgrim, die het zich ter taak gefteld 

heeft, deze kleine ongelukkigen te behoeden , redt 
den kleinen “drenkeling, «en zorgt voor hem; hij 

swacht zich wel, hem aan de ontaarde moeder we= 

der te geven. Ginds opent zich een ander fchouw- 

fpel. Het is een zieke, (thans-is hij ftervende) die 

op zijne begeerte, of die zijner bloedverwanten ; te 

„midden «der brandende zon uit zijn bed, uit zijne 

„woning .gefleept is, om zondvergiffenis of een zalig 

‘einde aan de oevers der rivier te erlangen. Reeds 

‘heeft hij dáár, geblakerd: door de zon, een’ langen 

dag gelegen, thanserigt men hem op, plaatst hem - 
tte midden des waters, doet hem met ftervende lip- 

pen honderd malen de namen der Goden herhalen; 

„men befpat zijn voorhoofd of. borst met. het flib 

der rivier, of fchrijft daarmede den naam der God- 

heid op zijn voorhoofd. Ginds ftort zich een. vrome 

dweeper in den ftroom, niet twijfelende, ‚of zijne 

ziel zal terftond van. dáár den hoogften hemel bes 

klimmen, | K; 

Dus zijn de roomnslein: aan den Beneden - Ganges, 

waar “hij de landftroom ‘van Hindostan is.… Meer 

bovenwaarts „ digt bij zijn’ oorfprong koestert het 

plegtige ‚ huiveringwekkende der omringende natuur 

“andere foorten van bijgeloof, De fman van fmaak, 

van ópvoeding en vermogen zal in Zuropa zelden, 

Pig. wall 
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waânìntet” de; gelegenheid zulks vergúnt, eene bêde 
vaart” naar Zwitferlands eeuwige bergen, naar die 
pilaren der vaarde verzuimen, waar de verhevenfte 
tooneelen aan’ zijne. ziel eene ftemming kunnen’ ge- 

ven, die invloed heeft op zijn geheele volgend be- 
faan.” Dáár voelt “hij zich in heiligen eerbied opgen 

togen tot dat’ eeuwige Wezen, dat: was; eer de 

bêrgen” geboren waren wiens’ grootheid en luister 

hier de geheele natuur hem verkondigt, en - keert 

rêiner, beter losfer « van de“ wufte. belangen des 

oogenbliks, tot de zijnen terug. Dáár heeft Chris- 

têlijke milddadigheidsen barmhartigheid-kloosters ge= 

ftücht om zorg te dragen” voor “de arme , verdoolde 

reïzigers op “de” bergen. Ook Zadië heeft een Zwit- 
ferland ; mäâr veel “ruimer, trotfcher „ verhevener 

nog , waar - pieken’ van zeven en twintig, duizend 

woeten zich verheffen „die ‘dus: de-geduchte hoogte 

vertóonen var een’ Montblanc ‚op den Montblanc 

geftapeld! Ook daarheen doet de Zudiër bedevaare 
ten „waar geet Rhijn, of Donau, of Pé, maareen * 

Gangés “aan “die reeuwige rotfen vontfnapt. > Scharen 

van pelërims; die een der nieuwfte reizigers. gerust 

op ‘twee - millioenen’ meent te-kunnen “begrooten , 
verdringen zich op deze bedevaarten. En wat ziet 

de Indiër daar? God? den Oneindigen? den Eeu- 
wigen? - Ja; hij ziet: er ook eene Godheid, maar, 
welke 2 a eën weinig beneden het punt, waar de 

„hoofdarm van “den” Ganges te voorfchijn komt, is 

een “zwart ftéenblole, volgens de Braminen het 

achterfte” gedeelte. van een’ buffel, in welk dier 

KEDAR „ten def mindere Goden, doors een’ reus 

ver. 
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vervolgd „ zich” veranderd “had,” Dóch de reus 
nam “ook -de'-gedaante eens buffels aan, ontdekte 
KEDAR “te: midden “van “den’“troep „waaronder hij 
gradsde en ‘veranderde’ zich toet in eenen Kolos« 
Jus; tusfchen wiens beenen “de kudde ‘door moest. 

Kepar op zijne beurt daar verfchijnende, ‘werd 

verpletterd: hoofd en fchouders zakten onder den 

grond door naar’ Nepal; de romp bleef een zege: 

teeken van den reus.” Ik verzoek uwe verfchooning, 

M. H.! voor “de” niededeeling! van dit fprookje , 

hetwelk „hoewel “een der kortfte minst ongerijmde 

minst érgerlijke van allen, nógtans flechts belag- 

chelijk zou zijn, indien het niët tot vrijwillige men= 

fchenoffers aanleiding gaf. Deze zwarte rots wordt 

namelijk ook als een heiligdom ter ‘verzoening van 
zonden befchouwd, mits de zondaár eerst ‘alle zijne 
goederen onder de Braminen verdeelt, alsdan raakt 

naar eene fteile-fóts , over’ cen’ afgrond Klimt, “en 

aldaar “in” dien afgrond {pringt; om verpletterd te 

worden. Niet ‘gering is het aantal der verdwaalden, 

die dezen zelfmoord uit bijgeloof ‘plegen. * Kapitein 

WEBB, \dië dit verliaält, “zag cènsdrië vrouwen ‘té 
gelijk, welke drie dagen ‘eri drie nachten te midde 
van den fneeuw „ náakt, te vergeefs den regten afs 
grond gezocht hadden, en waarvan nù twee onder 

üsfelijke fmarten” ftierven; Iets lager is de verblijfs 

plaats ‘der ‘berg ggeesteri, die, volgens het bijgeloof, 

fchóonê meisjes en jongens’ rooven. Het wordt 

voor eén verdienftelijk werk ‘geacht, zich zelve van 

eene hoogte te pletter ’te fpringen, en dus cen 
„vrijwillig offer -aanden berggeest te brengen; opdat 

en hij 
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hij. het dand van ongedierte verfchoone. - Valt iemand 

der fpringers, zoo … wordt hem zonder barmhartig- 

heid het hoofd afgehouwen, als een offer aan den 

berggeest. Ziedaar de rigting , die ‘het bijgeloof 

aan de verhevenfte gewaarwordingen der menfche- 
lijke natuur doet nemen! — | | 

Maar niet alleen de Ganges, of de bergen , waar- 
uit hij ontfpringt, leveren zulke tooneelen van heil- 

looze zelfmoord en zelfkwelling op.” De zelfmoord 

is in Zudië eene verdienftelijke daad: vijf halve Go- 

den verdienden den hemel, door zich op een’ hoo- 

gen berg van koude te doen fterven. Door geheel 

Indië fchijnt de. leere verfpreid, dat-men, om der 
Godheid welbehagelijk te worden, om zich tot de 
hoogfte mate van geluk naar hunne begrippen — 

het verzwelgen van alle eigene beftaanlijkheid , alle 

denkbeeld van zich zelve, in de Natuur des Hoog- 

ften Wezens, — voor te bereiden, vooral ook de 

gewaarwordingen des ligchaams, ‘honger en dorst „ 

hette en koude, pijn en vermaak, kortom alle ge= 

noegeliĳke en fmartelijke aandoeningen moet dooden „ 
en ‚zich tot volkomen ongevoeligheid verheffen — 

of. vernederen. Een nieuw bewijs, hoe uiterften _ 

elkander raken „ en hoezeer het edele beginfel van 
zelfverloochening. door dat harer « bastaardzuster „ 

zelf kwelling zonder doel , verdrongen „den mensch 

dien zij tot engel moest doen rijzen „tot het dier, 

ja beneden het dier verlaagt. Of heb ik te veel 

gezegd? Ziet die fcharen van Zudifche monniken, 

kluizenaars en boetelingen van alle fekten , die reeds 
in. de oudfte boeken der, Möndoss zoo hoog geroemd 

Wor 
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worden, dat hunne ligchaamsdoodingen en verdien= 

ftelijke “werken zelfs de Goden dwingen kunnen 

naar hunne ftem te luisteren, &n hunnen wil te 

doen.’ Oorfpronkelijk. was namelijk deze inrigting 

zekerlijk godsdienftig , en de boetedoeningen der Hin= 

does waren het gevolg eener overfpannen verbeel-. 

ding, die, in het heete Zuiden ontvlamd, door 

afzondering van. de zamenleving Gods- oogmerken 

dacht te vervullen. Doch thans zijn deze Zudiaan- 
fche Fakirs, even als die onheilige monniken , welke 
het Christendom federt de vierde eeuw ‚zoo ontluise 

terden, bij geheele troepen in de fteden kwamen ; 

en, onder eenen booswicht als cyriLLus , de deugd- 

zame HYPATIA vermoordden „ geheel van ‘hunnen 

oorfprong verbasterd: Zij wonen niet meer; of 
toch zelden, eenzaam in de bosfchen, van hunnê 

vrouwen verzeld ; doorgaans zijn het bedelaars, die 

door vertooning van heiligheid indruk op de me- 

nigte- zoeken te maken, en, wanneer men zich niet 

haast, hunne behoeften te voldoen, of zelfs voor 
te komen, de karigheid der leeken met fcheldwoor- 
den ftraffen , of wel eens in geheele troepen bijéén- 

fcholen, tuinen en dorpen plunderen, en zich “in 

alles als roovers gedragen, zoodat de inwoners, vol 

fchrik, de vlugt nemen, en hun eigendom aan de 

heilige dieven ten prooi laten 3 of het zijn ellendige 
dweepers, die meestal afzonderlijk wonen , doch niet 

meer te midden der wouden, maar in de fbeden, 

Dáár ziet men hen walgelijk, vuil, naakt „met asch 
van mest of flijk beftrooid, een touw om de len- 

IENS 
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den methair.;-dat tot de’« voeten reikt, een’ nooit 
gefchoren’ „-nooit gekemden baard „inde vreemdfte „ 

moeijelijkfte houdingen. ftaan.: Sommigen houden den 

arm. op den deur uitgeftrekt ; anderen laten de na- 

gels groeïĳjen … tot zij naar -die- van een’ roofvogel 

zweemen ‚ om-nu van. andere, nog onnatuurlijker, 

en zedeloozer houdingen .niet te: gewagen. Het 
groote doel dier ongelukkigen is: ongevoeligheid 

naar ligchaam, en-ziel- te verwerven, zich, volgens 

de uitdrukking „hunner - heilige boeken, gelijk een 

fchulpdier in- zijne fchulp bijeen’ te trekken, van 

alle aandoeningen van menfchelijkheid , ouder- kin= 

der- broeder- en. huwelijksliefde te fpenen, zinne= 

lijke gewaarwordingen te. dooden „en. eindelijk die 

hoogte te bereiken, dat het verftorvene lijf en de 

gedachtelooze geest „niets, meer ziet , niets. meer 

hoort, „niets; meer „gevoelt, niets meer bedenkt 4 

niets meer weet — dan den naam, den eeuwig her-. 

haalden: naam zijner. Godheid, … 

Maar buiten deze: perfonen „ die zich geheel aan 

de wereld, „en, hare genoegens en. pligten „onttrek» 

ken; (een, hedèndaagsch fchrijver. begroot hen „mis 

fchien wat ruim, opeen achtfte „deel, der bevolking) - 

buiten hen, zeg AK heeft de „dweeperij ook alle 

klasfen en ftammen-van Hindoes befmet, de Bra- 

minenmisfchien het. minst 3, hens, ‚die thans meer 

bedriegers dan „bedrogenen Schijnen te zijn. Doch 
onder ‚de, mindere klasfen ziet „men, vooral bij de 

hooge. feesten en op‚de bedevaarten „de. afzigtigfte- 

tooneelen. Verzelt, mij „in uwe gedachten. naar . 

eenen. tempel Van CHIVEN , God den Vernieler. Ziet 
daar 
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daar--hoe-de vongelukkigen, ten aanzien eener‚ons 
telbare fehare, die hunnen moed engodsdienftigs 
heid--bewonderte5 zich van „hooge bamboesftaken 

op-mesfen of „fpijkers- ter.„nederwerpen „zich de 
tong of zijden-met-puntige wapentuigen „laten, doore 

boren, en‚dan „„al-danfend ter eere,-der- Godheid, 
zich oversde koelbloedigheid, verheugen „, waarmede 

zijde „nuttelooze ‚verminking „hunner, ledematen 

kunnen verdragen» «Bij anderen, beklimt,de „dweer 
perijsscen” nog „hoógeren, traps, Zijdaten: zich 
haken door -den-rug s{laatt, ve zoo doende, terwijl 
het:ganfche gewigt van, hun ligchaamsop de haken 

rust ‚in de-lucht. flingeren„„fomtijds een half uur, 
Tomtijds- uret: lang. Bezwijkt dan shet, touw onder 

_den-last, zoo valt-het flagtoffer der. onzaligfte -dweer 
perijvop. den;grond,vdie reeds. mêt zijn bloed. ber 

fproeid is ‚te ‚pletter. Waarlijk} men moet terwijl 

_het. menfchelijkes hart, de;,verblinding, des -bijgeloofs 

bejammert ; de, krachten bewonderen „ die-de Schep» 

per aan «de menfchelijke natuur: tot het doorftaan 
van fimart heeft -gefchonkens ven die „op eên- edeler 
doel ‘gerigt ‚de; onaf hankelijkheid onzer.-natuur van 

gemak „en van, toevalligen voors of tegenfpoed: zou 
den voldingen 3, die „ noch den.dood ‚noch wat. in 

aller pijnen magtis vreest, „waánneer;-eeriv;hooger 

doel;-een-ideaal den geest ontvlamt „eene onaf hanke- 
lijkheid „die, „om „eene „betere zaak „-martelaars-deed 
zingen in het gezigt der vlammen, die-henvdevend 

moesten, verteren. Doch. waartoes verf pilt hier: de 

Hindoe, zijn. bloed: en zijn. leven?.‚helaas ! alleen-om 
welgevallig te worden, ;aan: een denkbeeldig monfter , 
ivo … Even 
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even zeer afzigtig van hoedanigheden des (geestes; 

als van geftalte. k 51 iT: 

„Doch niets fchijnt in akeligheid de zoo wvermaârde 
bedevaart. naar Jagrenat ste “evenaren, Deze tem- 

pel, op de noordoostelijke kust van het fchiereis 

land, lokt (zoo als- eene menigte- andere: gewijde 

plaatfen) om de vermeende heiligheid van’ dit oord 
jaarlijks eene bijkans onnoemelijke ‘menigte pelgrims 3 

waarvan er velen op weg door ongemak der lange 

reis bezwijken. Doch wat zien, wat hooren. wij 
daar? lofzangen aan het Opperwezen te “midden der 
fchoonfte natuur, die Zijne weldaden verkondigt? 

regtftreekfche of zinnebeeldige aanmoedigingen tot 

zedelijkheid, tot het volbrengen. van alle-maatfchap= 

pelijke pligten? ja, zedelooze liederen en pleg- 

tigheden, van alle zijden opwekkingen tot, en vol- 
doening vaan‘ de-groffte zinnelijkheid, en — naast 
deze dienst, welke dien van venus op Paphos her- 

innert , waarbij echter geen bloed mogt ftroomen =— 

nadert de hooge kar van den Afgod.: De menigte 

ftort zich in diepe aanbidding ter neder: daar kruipt 

een “veelbeloovend jongeling , hier” een man, de. 

fteun van zijn talrijk huisgezin , nader. Wat is hun 

doel? Zij leggen zich, in de hoop eener zalige 

wedergeboorte-in deze of eene andere wereld , dwars 

over den weg, waar het logge gevaarte voorbij 

moet, en laten. zich geduldig aken door dese 

zelfs wielen. Dee 

‚Dan nog is de-lijst dier wsdwelen niet volledig; 

waarmede de Hindoes hunne hemelfche tirannen 
meenen te bevredigen. De fnoodfte blijft ons nog 

) „Over 
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dver te ‚melden, — de fnoodfte, omdat zij niet, 
gelijk de tot hiertoe vermelde , louter’ vrijwillig is 4 
maar het ongelukkige flagtoffer, op ftraf eener ecus 

wige fchande in deze, en Zware {matt in de andere 
wereld; tot zelfmoord dwingt; Gij begrijpt; dat ik 

van de verbranding der weduwen fpreke; 

Hoezeer verheft zich hier onze befchaving bovert 

die vanhet oudfte volk der wereld! De “Christe= 
lijke Europeêr, die weet, dat de ware Godsdienst 
in het onderfteunen der bulpelooze, en toch meest 
hulpbehoevende ‘gedeelten der maatfchappij ; van we« 

duwen en weezen, beftaat ; neemt zeer veel deel 

in het lot eener weduwe, misfchien met een talrijk 

kroost overgelaten , van den fteun des huisgezins 

beroofd. De man is:geftorven. Wat zal de weduwe 

beginnen? is ‘het woord vol deernis, hetwelk men 
allerwege verneemt. - Deze vraag is in Indië fpoë- 

dig beantwoordt. Zij zal fterven! roept de wet 

der Braminen. Ik wil fterven! antwoordt de mis 

leide, bedwelmde vrouw, en laat haar huisgezins 

hare kinderen over aan dè-deernis van vreëmden. 
Daar gaat zij, door hare magen verzeld; tot den 

dood, niet uit liefde voor den overledenen; hoe 

zou eene Oosterfche vrouw haren despoot zoo 

waarachtig kunnen beminnen, om met hem te ftêr-. 

ven? Neen , opgewonden „ overreed ; gedrongen 

door het treurigfte bijgeloof, misfchien met opium 

bedwelmd; ‘daardoor zijn hare krachten verdubbeld , 
haar moed tot dweeperij verhoogd, De togt komt 
aan onder krijgsmuzijk, Het lijk van den man ligt 
H Deken G op 
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op. de „baar, Zij zelve îs- prachtig gekleed ; mêe 
losfeshaïrens en bloemen’ door dezelve, rijkelijk met 
gouden en zilveren ringen getooid, Zij ziet den 

kuil,--met brandftoffen gevulds- zij ziet dien, maar 
fiddert niet. Driemaal. baadt zij zich, als tot een 

plegtig feest, gaat zevenmaal rondom den- brandfta= 
pel, zegt fpreuken uit de heilige boeken op, om 

zich: te verfterken in haar opzet, verdeelt hare klee= 

deren, en vleit- zich neder naast het lijk opde 

houtmijt. « Meermalen ontfteekt zij dien zelve, of 
fpringt in eene reeds. brandende hel van acht voe= 

ten diep: en zoo nu het natuurlijk gevoelde arme 

bedrogene uit hare begoocheling opwekt; zoo komt 

het te laat! - Barbaarfche fpeeltuigen verdooven haar 

angstgefchrei:-- Zoo wierpem de Phenicifche vol 

ken den lagchenden zuigeling «in de vlammen van 

Moloch; en fmoorden zijne kreeten met fluiten ent 

trommelen: Zoo misbruikt het fchandelijkfte bijge- 

loof , de verfoetjelijkfte dweeperij , die liefde, welke 

volgens voONDEL „ Godsoliefde het naaste komt, — 
huwelijksmin. Wat zeg sik? het is geene liefde , 

het is bedwelming of dwang, ontfpróten- uit het 

denkbeeld; dat de vrouw een minder wezen is, die 

in alles het lot van haar’ echtgenoot volgen moet 

„De man,” zeggen hunne heilige boeken, ís ten 

„aanzien der vrouw; wat de Ganges voor de oves 

„tige rivieren, wat God voor (de heiligen is. De 

se vrouw moet bij de offerhande- zeggen: gij waart 

„ met alle uwe eigenfchappen mijn echtgenoot. Met 

su wil ik fterven, gij zult ook mijn: échtgenoot : 
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# zijn in eene andere wereld. Hetzij gij ten hemet 
5 -gaat of ter helle, aan uwe zijde wil ik blijven er 

su verzellen. Gij zijt mijne toevlugt hief en dáár. 

sy De echtgenoot worde: bij zijn leven als eene mdr 

» heid. geëerd.” OND keda von 

‚Zoo. ver. dus hifi het hunne esterni 

befchaving gebragt „ dat: de vrouw nog, gelijk bij 

de wilde volken der nieuwe wereld, als een ondet= 
gefchikt aanhangfel, eene flavin van den man wordt 

befchouwd, dat hare waarde ‘als mensch, als redelijk: 

wezen voor geluk beftemd, als niets wordt geacht !: 

„Dat verre weg de meeste. weduwen vrijwillig ten’ 

brandftapel (gaan „ fchijnt zeker; doch: men „moet: 

hierbij; ter verklaring -van dit verfchijnfel , aanmer=! 
ken: vooreerst de-onuitwischbate- fchande , die haar 
en haar geheele. geflacht bedreigt; wanneer: zij den’ 
man overleeft3 ten tweede, de denkbeelden: dezes- 
volks van den dood. Dezelve is niets meer dan 
eene verhuizing uit het eene in het andere” lige 

chaam; de ziel werpt haar omkleedfel af „ gelijk de 

flang hare ‘huid, om een ander aan’ te nemen. 

Slechts geheel verharde zondaars moeten hunne’ 
misdrijven in de hel boeten; ‘flechts geheel -uitfte= : 

kende heiligen, worden “in. eene. der hemelen opge 

nomen, en daarop mag-ook die vrouw “woor zich en 

haren. echtgenoot hopen ‚-die hem gewillig en” vro= 

lijk. verzelt in den dood, Welk eem prikkel tot 
zelfsopoffering ;' tot doorftaan eener fmart van eenige» 

‚ oogenblikken b — Doch: ook hier gaat meermalen de: 

natuur boven de-leer,  Somtijds tracht-de’ vrouw, 

G 2 op 
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op--hêtegezigt van den brandftapel; ‘haar leven te 

redden: vroeger zou haar dit hebben mogen gebeu- 

ren, doch. alsdan is het te laat. Jm 1796 had het 

volgende verfchrikkelijke. geval plaats. Een Bra- 
min fterfts zijne vrouw moet met hem verbrand 

worden; het is een regenachtige „ duistere riacht 3 

het vuur nadert haar» ligchaäm > in de doôdsangst 

rukt. zij zieh ongemerkt los, en verbergt zich onder 

eenige ftruiken. Doch het bijgeloof waakt :- het mist 

zijne prooi. Erris flechts- één lijk op den brand- 

ftapels-» Men zoekt het,flagtoffer: en de zoon — 
o gruwel! — de «eigen zoon ontdekt: zijne moeder , 
eneischt, dat zij op nieuws de „houtmijt beklim= 

men „zich verdrinken of ophangen: zal. Zij {meekt 

om- haar leven, en bidt, haar van zulk een?’ vrees- 

felijken- doöd te verlosfen. … Vergeefs! „Ik zow 

y mijne kaste verliezen „”vtoept het monfter ; dus 
os moet «gij fterwen of ikt”. De vrouw werd , met: 

handen” en” voeten gebonden, op nieuws in het 
vuur geworpen. | | | 

‚Het getal dezer nannake <flagtoffers wordt on- 

derfcheidenlijk begroot. ‘Over het. geheel kan het 

niet veel minder dan vijf duizend jaarlijks bedragen. 

De vrouwen. der Braminen. zijn, als van de hoogfte 

kaste ‚daartoe vooral gehouden, en:;-daar onder hun 

de, veelwijverij heerscht „zoo gebeurt het enkele mas : 

len (zooals volgens -zêkeren {chrijver , in 1799 3) dat 

de houtmijt drie dagen lang brandde. Er werden toen» 

in „dien, tijd..zeven en dertig vrouwen van eenen” 
Bramin, verbrand , wan veertig tot zestien jarens 

| fom- 
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foimmigen van dezen hadden haren echtgenoot naau- 
Oe gezien. ' | 

„Maar ook hier kan de Mindoe zich eenigermate, 
«zvor als reeds getoond: is,“ met het fchijnbaar vrij- 

willige der daad , althans bij de meeste weduwen’, 

sverontfchuldigen , fchoon opvoeding en vooroordeel 

vaan de: ziel, van jongs af in hare boeien gekneld, 

paauwelijks. de mogelijkheid overlaten , zich daaraan 
te onttrekken. ‘Maar wat zullen wij van den moord 
der-dochteren , terftond na de geboorte, in een ge= 

deelte van: Hindostan zeggen, door het onverander- 

lijke, bijna godsdienftige gebruik gelast! Ook dit 

is-weder de heillooze vrucht van de minachting des 
vrouwelijken -geflachts-,-befchouwd als een lager ge= 

deelte des menschdoms, goed genoeg tot menfchen- 

offers, maar de zorge der opvoeding naauwelijks 

waardig! - Heeft niet een Europisch, een Engelsch 

krijgsman , de brave WALKER , eerst na ongeloofelijke 

moeite de harten der moeders kunnen vermurwen 3 

_dat zij hare dochters niet na de geboorte, die wij 

in -Ewropa vieren met gejuich en bijeenroeping van 
_ magen „geburen en vrienden, aan een’ -gewisfen 

dood-overgaven ! — had 1 | 

‚Ik-zow thans moeten overgaan tot het derde ftuk , 

hetwelk ik mij ter behandeling had voorgefteld, na 
melijk. de grove zinnelijkheid der Indianen. Doch 
de achting, aan deze vergadering verfchuldigd , ver” 
biedt mij daaromtrent in de minfte bijzonderheden 
te treden ik zal flechts eenige algemeene trekken. 

_apgeven; die van de verbastering der. Zindaes, het» 

G 3 | „4 Be 
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„gevolg van hunnen Godsdienst, genoegzaam’ zullen 

getuigen. De geheele Godsdienst is niets” dat zin= 

_nelijkheid., geenszins verfijnd of befchaafd, gelijk bij 

de Grieken ; maar in hare: groffte ; walgelijkfte- ge- 

‚daante. Gelijk de jupiter. van dezen: door: zijne 

‘minnarijen. berucht was, zoo zijn het de Goden 

der Hindoes, vooral viscunor, hun aPoLLO, niet 

‚minder, en liederen „ en. vertooningen „en af beel- 

‘dingen ;- alles: draagt. den ‘ftempel van eenen” Gods- 
„dienst „ die „gelijk bijde oude PAenicifche volken, 

eene. verdienfte ‚„ eenen gewetenspligt ftelt in “het 

„voldoen aan ongerégelde driften. Van daar, dat de 

voornaamfte tempels-danfende meisjes onderhouden, 

die ‚men eenigermate met de-Aetéren der Grieken 
zow kunnen vergelijken, fchoon” deze hare ongere- 

geldheden-louter vrijwillig bedreven. Doch de one 

gelukkige ‚welke dikwijls reeds door hare ‘vroome , 
verblinde. moeder ; vóór-de. geboorte aan den dienst 

eener, van-Zndië's Godheden toegewijd is, moet ter 

eere van dat onzuivere wezen, gedurende haar ge= 

heele. leven; bewaarheden , hetgeen HERODOTOS van 

de Babylonifche vrouwen , doch flechts op ‘eenen 

feestdag des jaars, verhaalt, en-hetgeen vorTAIRE 
reeds als. ongeloofelijk en. buitenfporig” verwierp. 

Deze danferesfen zijn de eenige’ vrouwen in Zudië , 

die mogen. leeren. lezen, zingen «en danfen'; en 

daarom’ worden ook: deze “kunften. bij eerlijke vroù= 
wen hartelijk veracht. Bevalligheid in gebaren „een 

afgepaste flap, geurige wateren , bloemen en fieraden 

de hooge volmaaktheid , waartoe zij Kd in de bo- 

de vene 
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wertgenoemde kunften gebragt hebben, onderfclieidën 

haár, en maken ‘haar zeer’ gevaarlijk ‘niet alléén 

woor de bewoners des lands, maar “zelfs voor de 

Europeërs ; terwijl hare bekoorlijkheden door de Bra- 
mênen gebezigd worden, om hun geld aan te bren- 

gen, en fcharen naar de tempels te lokken. Men’ 

begrijpt dus, dat deze volksverleiders geene kracht 

van overréding verzuimen, om het getal dezer die- 
naresfen der wellust, en — hunner hebzucht, te 

vermeerderen, Somtijds werfpreiden zij zich bij 

plegtige gelegenheden onder’ het volk , om voor den 
dienst van hunnen God veNAGATA RAMA getrouwde 
vrouwen te lokken, hetwelk hun bij fommige goed- 
aardige echtgenooten gelukt, terwijl anderen zich 
nadrukkelijk tegen deze vroome wervers verzetten. 

Zoodra eene vrouw’ het hoofd gezalfd heeft met 
ôlie uit de lamp voor het autaar des Afgods, ziet. 

zij plegtig van” hare ouders en bloedverwanten af, 
en wijdt haar toekomftig beftaan aan de zedeloos= 
heid. “Maar ‘is het wonder, dat zoo iets openlijk 
geduld en aangemoedigd wordt in een land, waar 
de’ ftelregel doorgaat, dat vrouwen tot geen ander 

einde beftaan, dan om te dienen voor de behoeften 

en ‘vermaken der mannen? Hen 

Deze grove zinnelijkheid -gaát: ook hier, zoo als 

doorgaans , zoodra dezelve den teugel der fchaamte 

heeft afgeworpen, met wreedheid: gepaard. Van de 

fcharen der losbandige danferesferi tot den gedwon- 
gen’ zelfmoord der weduwen is flechts ééne fchrede, 
gelijk zich in de eeuwen der HERODIASSEN en FUL- 

| G 4 VIe 
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VIA?S4\ CN MESSALINA’S Ct AGRIPPINA’S altijd wel 
lust, met wreedheid, vereenigde. Immers, onbe- 

toomde involging der zinnelijkheid opent de déur 

tot-den laagften eigenbaat, en eigenbaat, tot verza- 

king van alle belangftelling in anderen, gedreven, 
wordt hardvochtigheid „ongevoeligheid, „wreedheid. 

Van daar, dat de Bramin, met alle zijne. gewaande 

pnthouding. van fommige fpizen, de -gulzigfte ter 
vens „en ongevoeligfte. der menfchen iss die een? 

ongelukkigen van eene andere kaste voor.zijne deur 

kan. zien fterven, zonder hem cen’ druppel waters 
te geven: het is iemand, van eenen-anderen {tam , 

dan de zijne} Iemand dier kaste zelve. bekende vaan 

een’ der nieuwfte fchriĳvers over Zndië,. dat „een 

Bramin een mierennest vol leugen en bedrog was. 

Maar de. ongevoeligheid, onmenfchelijkheid en. vers 

bastering der natuurlijkfte aandoening. bepaalt. zich 

niet enkel tot dezen hoogeren flam. Alle, Zindoes 

zien met minachting op hunne moeder neder „ zeer 

velen flaan dezelve ongeftraft; en zijn ook-omtrent 

hugen vader , wanneer zij volwasfen zijn, onvers 

fchillig. Hun tegenwoordige Godsdienst, alleen. tot 

zinnelijkheid, plegtigheden en eenige pligten „om 

trent vreemdelingen, reizigers en, leden zijner. kaste 

bepaald, laat vele grove ondeugden toe, Men vindt 

in fommige latere heilige boeken gebeden ten bes 

hoeve van. dieven, eer zij hunnen, diefftal plegen „ 

en voor alle andere zonden: — die gebeden beek: 
ken ter verzoening derzelve. 

7 oodanig zijn de kenfchetfende cigenfchappen 

ger. 
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» misfchien» de. Chinezen uitgezonderd, heeft met 
-_@ zoo veel zelfftandigheid- de uitwerkingen des tijds 

» weêrftand geboden, als de Mindoes. … Zij ‘zelve 
» zijn-niet veranderd: hunnen. eigenaardigen {tempel 

» ‘hebben «zij. behouden „ maar zijn, gelijk hunne 

-Pagoden „tot puin. vervallen; — Bij valle hunne 

» vorderingen waren zìj nog-niet- tot de, grondflagen 

ster wares-befchaving gekomen. Zij kenden den. 

skuifchensecht en het familieleven; het-geluk der 
„burgers in seene- vrije Staatsregeling em de zalige 

sy-leet vansshet. Evangelie niet. Zij bleven op-de- 

» zelfde „hoogte, en ontaardden allengs onderden- 

s,druk ‚vans-inlanders…en „vreemdelingen „ tot hun 

ss nadeel.(4).”? 75 Men vindt,”zegt het Edinburgh 

Review „bij die zonderlinge natie, uit de ftrijdigfte « 

» beftanddeelen zamengefteld, de buitengemeenftg 

ss contrasten der menfchelijke … natuur vereenigd : 

ss-hardnekkige „verkleefdheid. aan. ingezogene gevoe 

sdens er „gebruiken, met oflaaffche „onderwerping 
spaan ieder „buitenlandsch juk 5 eene ongeloovige , 
ppantheistifche Priesterfchap „gereed den marteldood 
ste: fterven „voor. de. nietigfte plegtigheden van, 

„ hunnen „eeredienst :, een. bijgeloof „ hetwelk het 
„ befluit inboezemt om de iĳstelijkfte „wreedheden 

»aan te doen of te dulden, zonder eenig? natuur 

„lijk gevoel aan te kopeeken. ‚of eenigen maatfchap- 

Vid ieawsnor nurse Es 

Ka) Rurrers-Erdkunde im verhänfs zur Natur und. 
Keke des Menfchen ‚NM. Stef. 823, 
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„pelijken pligt aante dringen: alle-trappen van het 
ss menfchelijk leven in ééne natie’ bij een; van de 

3 Verachterkasten j in dieper dierlijkheid verzonken 

dan de Nieuw Zeelander Wilde „tot de-béfchaafde 
manieren en het verfijnde. karakter in’ de hoogere 
rangen: „zigtbare genegenheid tot hun geflacht., 

sen huisfelijkheid , zonder :vriendfchap «en vader- 
4 landsliefde & goedhartigheid- en -zachtaardigheid., 
ss met. weinig dadelijke “wreedheid vermengd ;- bee 
» halve wanneer ‘het bijgeloof in het-fpel komts 
5 maar weinig gevoeligheid , “weinig medelijden 

3 fchaars eenige gezindheid , om lijdenden te ondere 
s fteunen', of onregt , hun zelve of anderen aange 
js daa ; te keer te gaan: vreesachtigheid; met hare 
; hatuurlijke gezellinnen , valschheid en laagheid in 
„de gewone betrekkingen van het menfchelijk leven 
s’gepaard3 "doch tevens vatbaarheid voor dapperheid 
„ín ‘het veld, voor “geestdrift ‘in den “krijg , voor 
»” heldhaftige zelfopoffering : onthouding „’ weleens 
As geftrenger dan van eenig kluizenaar in ‘het Wege 

sten; bij een’ fraat ‘van gedurige  dronkenfchap 

‚4 door opiuin of andere bedwelmende kruiden : bijna 

_# ongeloofelijke zelfskwellingen “door “die eigene 
4 thenfchen , die zich op andere tijden “in de groffte 

# zinnelijkheid wenteler* kinderachtige 1ligtzinnig- 
» heid bij onbefchaamde valschheid : geene tróuw s 
» geene ftandvastigheid , geerte fchaamte; geen ges 

„loof in regtvaardigheid.”’ | 

wsMaar. welke: is nu de reden dezer tegeiúftrijdig- 
heid , die zekerlijk ik van eene oudere betere 

wete 
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„wetgeving 2 -Het- onderzoek dezer oorzakén”-zal hèt 
‘Jaatfte gedeelte mijner voordragt uitmaken. Vooreerst 
-het klimaat,  Hetsis waar, alle zuidelijke landen», 
valle gewesten der keerkringen wertoonen ons de 

natuur in hare-edelfte pracht; dáár alléén groeïjen 

de heerlijke, voedendeen faprijke: palmfoorten , de 

‚grasplanten, die zichtot de hoogte onzer &iken 

verheffen „ kolosfale varenkruiden van’ wijfen. dertig 
voeten hoog, en die’ volheid ven” rijkdom aan loof 

en bloefems, dat men naauwelijks inde ineengeflin- 
gerde- en door elkander gevlochtene bladen en bloe. 

men den boom of het kruid kan erkennen „ waartoe 

zij behooren: — maar Zudië is toch «de parel aan 

die heerlijke kroon onzer aarde, de keerkringsge- 

westen, Daar vindt de inwoner-niet alleen” alle “de 

behoeften des levens voor luttel arbeid , maar ook 
vele fieraden en gemakken van hetzelve,: Dáár be- 

hoeft. de. inboorling bijkans: flechts « het lommer 

zijner reuzenboomen met het welige ‘bamboesriet 

ter wonirg', het kolosfale- loof. -derzelve „met:-de 
vrücht der katoenftruik tot ‘kleeding, én hare voes 

dende vruchten, “benevens de “rijst: totfpijzeven 

drank,” En ontbreektshem nog iets 2 Heeft ‘hij dam 

met, zijne “fpecerijen ; kaneel- en “peperbosfchen "de 
fchoonfte parelen; edelgefteenten envgoud? Naar 

Indië vloeiden dus, van het begin der befchâving af „ 
alle-edele ‘metalen der wereld, wantt:het lokt door 

zin’rijkdom alle-volken der aarde „terwijl het zelve 

niemand behoeft.” Dit is de werking der zonnen= 
hette , die de vruchten ftooft in den weligen grond, 

Hi pa 
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„de uicwafeming bevordert, en dus, terwijl zij rijke 
dijksvoor de behoeften des inboorlings. zorgt , zijnen 

eetlust vermindert, en hem, meer dan den Eurô- 

peër, die fleeds-moet zwoegen om het dagelijkfche 
brood; wien. de nood tot kunften en wetenfchap 

drijft „ tijd laat: tot godsdienftige plegtigheden, be- 
fpiegelingen en mijmeringen , waarin geene natie 
rijker „en tevens buitenfporiger was. Immers , die- 

zelfde- zonnenhette vindt de verbeelding op tot het 

uitbroeijen der zonderlingfte ‘herfenfchimmen. Zij 
prikkelt de zinnelijkheid, zet de hartstogten aan, en 

hult zelfs de koele wijsheid in zinnebeelden. wia 
daar die zonderlinge Zndifche wijsbegeerte, die, ja; 

in, vroegere ‘tijden verheven was, maar later verval= 

den is-tot het voor de zedelijkheid gevaarlijke denke 

beeld „dat alles, de wereld der geesten geliĳk die 

der ligchamen, flechts één is, waarvan alle bijzon= 

dere. dingen niet-dan uitvloeifels of fchaduwbeelden 

zijn, terwijl «onze daden , als noodzakelijke wijzi= 

gingen” dier zelfftandigheid ,- geene zedelijke waarde 

hebben. «Ook andere zuidelijke volken „ de Grieken 

vooral ;… werden door hunne warme luchtftreek en 

verhitte verbeelding tot eene fpitsvindige wijsbe= 

geerte - geleid; onze Noordfche ‘vólken zijn flechts 
huure navolgers, ‘Was niet de fchoolfche wijsbe- 
geerte (uit de: fcholen- en fchriften: der Arabieren 

ontftaan ? En is niet de nieuwfte wijsbegeerte 
der Duitfchers , flechts onder andere namen , «eene 

vernieuwing. der” Zndifche leer van ‘het Al in-Één 
cu É én sin Al? Uit deze verbeelding ontftaan-dan 

$; ook 
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dök de tallooze fabelen , waarvan het buitenfpöv 

rig(le, meest opgewondene brein eens Westerlings 

zich geen denkbeeld kan maken; het karnen van 

de melkzee door de Goden, waarbij een berg tot 

karnftok dient ,- duizend jaren lang, tot eindelijk 
daaruit geene boter; maar eene koe te voorfchijn 

kwam: het leger van goddelijke apen, hetwelk voor. 

Rama eene brug naar Ceylon flaat, en- wat aren 
lijke dwaasheden meer zijn. enke Il wf 

Dan de oorzaak’ wan het Klimaat werkt geenszins 

alleen of uitluitend; immers, wij hebben de Jndis 

fche godsdienstpligten in het barre Jmäus-gebergte „ 

hooger dan de Alpen, wedergevonden. Er moet 

dus eene andere oorzaak beftaan , onafhankelijk’ van’ 

den invloed der luchtftreek , die het volk zóó vers 
basterd, allen publieken geest uitgedoofd 5 algemee= 

nen tegenftand tegen overheerfching onmogelijk ge= 

maakt, aan de Priesters een onbepaald gezag: over’ 

de” gemoederen verfchaft, en daardoor voor het bij= 

geloof alle deuren heeft opengezet, Het is de vere 

deeling in kasten, die, fchoon uit de hoogfte- oude 

heid afkomftig, zich even als de kanker eerst one’ 

gevoelig , maar daarna ook ongeneesfelijk doör hét 
ftaatsligchaam verfpreid heeft, om het ten’ verderve 

te leiden. | | | 

„De oorzaak van dit -ftelfel liet misfchien’ in uit-’ 

heemfche verovering. De Braminest zijn, gelijk — 

{chrandere- opmerkers uit hunne lichte kleuren an’ 
dere konteekenen willen opmaken „ waarfchijnlijk van 

een” anderen fam, dan de oude Zndianen, en vers 

8 over 
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overaars,des. lands; men vindt nog in de gebergten. 

woeste inwoners, denkelijk het overblijffel der daar- 

heen verdrevene oorfpronkelijke Indianen ‚ terwijl. 

de-anderen-het juk der Braminen opzich. namens. 

hetzij deze laatften uit het Noorden van /zië kwas: 
men, hetzij men hen als volkplanting- der Egyptês, 

fche priesterfchap „ door sesostris of eenig vroeger 
veroveraar. aldaar achtergelaten „ mag. aanmerkens. 

Hoe het zij, de Braminen. deden -zich als verres: 

weg, de -voortreffelijkften der menfchen befchouwen. _ 

Vande vier. kasten of hoofdftammen, waarin zij: 
Indië verdeelden, waren “zij uit ‘het hoofd van 
BRAMA „de fcheppende Godheid, ontfproten, gelijk: 

de.tweede kaste, die der Ksettries of krijgslieden 

uit.zijne fchouder: de derde, die zich en -den-ftaat 

hoofdzakelijk door landbouw en koophandel voeden: 

moesten „uit zijnen buik, en „eindelijk de vierde 

de Choederiesiy tot dienstbaarheid beftemd , uit zijne 

voeten. Alle geleerdheid, ja alle kundigheden. zijn, 

even als in Egypte, het uitfluitend eigendom-der: 

eerfte „ ‘hoogfte kaste, terwijl de vorsten voorheen. 

altijd -uit de tweede kaste; of die der krijgslieden ;: 

werden genomen. Het is waar, dit bevordert zes 
‘kere “orde en ondergefchiktheid inden -ftaat; belet: 

de geringere klasfen, door het gevoel hunner mine: 

derheid voor: God en menfchen , zich-tegen den hoo-= 

gen Adel of de Geestelijkheid te-verheffen, en: geeft 
daardoor, zoo men wil, zekere rust; doch. tot welk: 

eenen,-prijs! „De, Braminen worden, als vertrouwe-, 

lingen als. begunftigden der Godheid; geëerd ;\ hen, 

Cmr ri te 
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te onderhouden , ook zonder hunnen arbeid „ iseen 

allerverdienftelijkst werk. Men belooft, eene geluke 

kige wedergeboorte. of- eeuwige zaligheid „ook aan 

hun, welke. zich door allerlei. misdaden: hebben be= 
zoedeld, mits, zij. de afltammelingen van BRAMA’S, 
hoofd. eeren of hun gefchenken brengen. Wieaan 

de. Braminen.bìj zijn. overlijden geene, koe fchenkt „ 

kan de vurige rivier (in de benedenwereld) niet overe 

Doch hem, die zulk, een gefchenk heeft gedaan. 

toeft eene koe aan-den ftroom „ en draagt hem-in 

veiligheid. over. Doch wordt-nu deze, fchatting » 
door de bevoorregte kastes.op-de ligtgeloovigheid 

hunner, medemen{chen gelegd, door hartelijke zorg 

voor hun welzijn, door vaderlijke raadgevingen en 

vertroostingen misfchien vergoed of verdiend? Raad= 

geving? vertroosting? hoe zou de: wedergeborene; 

dezen. trotfchen titel nemen alle Braminen aan) 

zich vernederen, met het lage gemeen der mindere, 

kasten als vriend om te gaan? Hij. zou zich vers 

ontreinigd- achten, door met hen te eten. Wanneer 

een Paria uit de laagfte onderverdeeling. der laagfte, 
kaste, deze heilige mannen» genaakt, zoo moet hij 
van verre roepen, omdat men hem uit den- weg: 

kunne gaan ,-en-zijn gezigt , zijn. adem „ den. damp=, 

kring des heiligen mans niet befmette., Doch even: 

zeer als zij deze ongelukkigen verachten , even zoo; 

laag kruipen zij voor de Grooten zelfs -uit-die Jas, 
gere ‘kasten ‚ wanneer de fortuin hen tot magtheb-, 

bers verhoogt;-en de Braminen, als-eerfte ministers, 
aan. de hoven der. Marasten, zijn „de geefels. des, 

ver- 
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vertrapten “volks: “Bve zeêr zijn de Raja's, de 
tweede „ of” vorstelijke {tam (hoewel thans grooten 

deels van alle gezag beroofd) berucht wegens roof= 
zucht en âdeltrots: en het was onder-deze kasten, 

| dat misfchien de vrees, van hun oudadelijk ‘bloed 

verontreinigd te zien, den bovengenoemden moord 
der dochters in zwang bragt. « De derde kaste (waar- 

toe de Banidhèn of kooplieden behooren) ichijnt 

gelijk de niiddelftand in alle landen; de- bloem der 

maatfchappij uit te maken, hoewel men hen van be- 

driegelijken handel befchuldigt; doch des te verach= 

telijker en dieper gezonken zijn de laagfte onderafe 

deelingen der laagfte kaste. De Paria’s worden 

even wreed en verachtelijk behandeld als de Negers 

in de koloniën; Inlandfche vorsten brengen hen on- 
geftraft ter dood, Van daar de verachting, die de 

Ewropeanen ìn- Indië ondergaan, wanneer zij deze 
óngelukkigen in hunnen dienst nemen. Is het te 
verwonderen , dat deze verachting der Paria’s op: 

hen zelve terugwerkt , dat zij als wilden rondzwers: 
ven, zich met het walgelijkfte voedfel verzadigen, 
en. dat de ftempel der vernedering zoo diep in 

hunne zielen” gedrukt is, dat dezelve , na vierveeu= 
wen van ballingfchap „ nog de Heidens of Zigeuners, 
te midden. van het befchaafde Zwropa, als eene 
horde van dieven en waarzeggers kenmerkt? Maar 

ook “onder de befchaafdere- kasten heerscht alleen 

genegenheid voor hunne ftamgenooten „ die in on- 
verfchilligheid voor de anderen, ja wat zeg ik? in 

een’ kinderachtigen, haat.en. naijver tusfchen- de zoo 
; gee 
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genaamdesflammen derregter- en der linkerhand 
ontaardt, Vaderlandsliefde „algemeene belangftelling 

in den ftaat is dus-onmogélijk, even zoo zeer als 

voortgang der kunften „ daar dezelve tot een. vader= 
lijkerfgoed- geworden zijn; en “de zoons'ook in 

fpijt van” zijn’ aanleg’, tot het beroep van zijn’ va« 

der “beftemd is. Het zal ons-te “meer blijken; dat 

deze- oorzaak (waaruit zich natuurlijk het alvermos 

gen der Braminen, als den heiligen ftam „ en het 

verbasteren van «den Godsdienst door -hunnen ine 

vloed. ontwikkelt) de fchuld aan het. bederf van 

Zndië heeft; wanneer wij-de gefchiedenis raadplegen 

omtrent andere volken , waar eene dergelijke inrig- 

ting=plaats ” had, «De kastengeest. was in de oude 

wereld zeer algemeen 3 -dochì hij was- ook overal; 
waar. geene» heilzame „wetten hem breidelden of vere 

nietigdén „de oorzaak-van het verval. des volks, den 

ondergang der fltatens der, menfchenoffers “en der 

flavernij.  Egypte's vijkkisshae bloeijend ook, is fe- 

dert: KAMBYSES- nog: vijftien. honderd jaren. vroeger 

dan. Jndië, tot eeuwiges-verwisfeling van Heeren 

gedoemd, en dit land van: verwonderlijke kunst en 
vat werken, die «de eeuwen trotferen is al dien 

tijd-larig: de: lijdelijke fpeelbal van satrapen „ Procon= 

fuls 5 Bey’s-'of- Pacha's- geweest, tegen wier roof- 

zucht zelfs, de overvloed: van den NZ niet beftand 

is.“-Bj de Metruriërs heerschte de Adel onbepaald 3 

zij vielen -weldfa als-eene prooi der Romeinen. Ook 
bijs-de»-Romeinen hield de: kastengeest, in deszelfs 
volle geftrengheid de ontwikkeling en uitbreiding 

a. Dt. Hs ce des 
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des volks eeuùwen lang: achter, … Zoo langs-na het 
wegnemen van het tegenwigt der koninklijke waar» 

digheid, de- kaste der Patriciërs de magt in handen 

had,” en-“aan : het volk “flechts -ontkennende-regten 
vergunde; bleef Rome :klein ; arm „ verdeeld j-mag- 

teloos „ dé“ proof van den: Senaat en »der:7ien- 

mannên, der Volskers en “Galliërs maar-toen de 

heilzame wetten van den Gemeensman Licinius den 

flagboom “tusfchen “de twee kasten” der“ Patriciërs 

en Plebejers omver wierpen; toën ambten en waare 

digheden voór allen open’ ftonden!, ‘ ér-wederzijds 

die huwelijken waren geoorloofd: — toen verrees 

Rome in hate volle grootheid men zag'de fchoone 

eeuw der DECIËRs , vâfi® FABRICIUS en” van “CURIUSs 

Bj de Galliërs of ‘Celten waren, gelijksvin Zwudiës 

de Druiden of de Priesterftam „en ‘die’ der-Grooten 
of Edelen älles, het volk flaaf of ‚niets. „De: vers 

deelde natie ‘bezweek: dan’ ook in eehigerweinige 

jaren onder het zwaard: van! CESAR 3 gelijk: hunne 

flamgenooten in. Engeland kort „daarna zonderde 

veldheeren “var. cLAUDIUS"j “Wien het „veel ligter 

viel, de vrijheid des- volks uitte vroeïjen „dan de 
menfchenoffers; door de Draiden gepleegd: Slechts 
Schotland ; waar mên’ die Druiden verjaagdechäd 3 

de Celten van FINGAL € OSSIAN » behielden. hunne, 

vrijheid, hûnhe edele denkwijze, en gevoeligheid 

voor het’ groote en” fchoone. “Doch waartoë zoo 
ver ‘af näar voorbeelderieste zoeken 2 Hadden: voök 

onze voorzaten in” dé middeleeuwen geene “heetschs 

zuchtige Geestelijkheid 5” die „9 gelijk de “Braminên ; 
on 

Ei a MR 
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Jalle- geestbefchaving “als laar uitluitend ‘voorrégt 
befchouwdes ven dooreen “driest. bijgeloof naar hét 

‘onbepaalde gebied over de gemoedêren' ftond :- eenen 

trotfchen ‘ftam van Raja’s.'de-'Barons en verdere 

hooge “Adel, die hunne medemenfchen als, het vee; 

alleen tot dienstbaarheid gefchikt „aanzag; ‘en eene 

talrijke lijfeigenfchap , die in voortegten flechts weir 
nig boven de Pariah’s.uitftak! Zoo verftompten 

de hierarchie en het leenftelfei in die ijzeren eeu-- 

wen den geest, en dreigden Zwuropa, ten fpijt der 

aanneming des Christendoms, hetwelk de hoogere 

kaste misvormde, met eenen eeuwigen doodflaap. 

Maar de kruistogten, hoewel door de Geestelijke 

heid aangeftookt, en door den Adel bevorderd , 

moesten, in het beftuur der Voorzienigheid, juist 

beider gezag ondermijnen. Zij reddeden Europa 
door het opbeuren van den burgerftand, die allengs 

met de andere ftanden gelijk is geworden. Maar 

nog bleef er een geduchte ftap over: het verbreken 

van de magt der Aierarchie, Dezen ftap deed 

LUTHER met het Evangelie in de hand, en aan 

hem heeft Europa de verwijdering van alle gevaar 

te danken, dat deszelfs befchaving ooit tot de doode 

vormen van Zndië zal vervallen; een gevaar, niet 
herfenfchimmig voor hem, die het oog flaat op het 

oude Spanje, deszelfs volkplantingen , de leerwijze 

aldaar , en de Znguifitie. 

Gelukkig dan wij, Mijne Heeren! die ons in den 
zonnefchijn van waarheid, verlichting en een’ redes 

| H 2 lij 
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lijken “Godsdienst mogen verheugen’ en koesteren ! 
Mogt tijd noch toeval ons die fchatten immer ont- 

rooven, en betuigen wij onzen dank voor -dezelve 

aan de Voorzienigheid, door tegen het rijk der on= 

kunde, ‘des bijgeloofs, der dweeperij. en der zede- 
loosheid -de wapenen van het verlichte -Christen- 

dom , der rede, deugd en vrijheid over te (ftellen, 
Ô 
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COVER DEN DICHTER … 

JOANNES SIX van: CHÂNDELIER. 

Aan den Heer Redacteur van het 

Magazijn voor pilaar > k 

| t Kunften en Leeren 

Medegedeeld door «den Heer JERONIMO' DE VRIES 

E en ijverig vriend. brag êt mij nevensgaande 

Verhandeling, met de vraag, F ik dezelve eenige 

algemeermaking „ en wel bijzonder én ty Magazijn , 

waardig keurde, Ik doe U bij dezen, met voor« 

kennis des fchrijvers, dezelfde bd „en laat de 

beflisfing gchetl en al aan U over. “Kort na hi ne, 

bij het algemeen, waarlijk boven verdienen met 

zoo veel goedwilligheid beoordeelde Pri gjsverhande: 

ling a)» werd ik de mij bevorens onbekende, Gen 

dichten ver Psalmberijming var SIX VAN CHANDELIER 
ERA mag: 

(a) De Redacteur neemt de vrijheid ‚in naam van 
het Publiek, plegtig te protesteren tegen het door den 
zedigen fchrijver hier geftelde, als of de algemeene goede 

keuring zijner Prijsverhandeling td hare hel 

zou enge RE De 
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magtig , en bereidde mij, om over hem eene afzon- 

derlijke bijdrage te geven, hetgeen, door andere 

bemoejingen-uitgefteld , thans door het wérk van 

mijnen vriend nutteloos geworden is. Het is echter 

ook op het verzoek van dezen, dat ik bij het zijne, 

als tot inleiding , iets van het mijne voeg. 
\ 

H. jaar 1612, als het ftellige geboortejaar van 

JOAN of JOANNES SIX VAN CHANDELIER » vinde ik, 

met zijne geboorteplaats Zmflerdam, vermeld op 

eene teekening van jy. STOLKER, naar eene fchilde- 

ring van M. MIEREVELT , verbeeldende onzen dich- 

ter, in zeer deftige kleeding, ten voeten uit, en 

gefchilderd in den jare 1630, wanneer hij den ou- 
derdom wan achttien jaren, op de fchilderij vers 

meld. bereikt had: Hieruit fchijnt men eene vroege 

vermaardheid van -hem-te mogen afleiden. Tegen 

den muur van het. vertrek , waarin de dichter is 

‘afgebeeld, hangt het portret van EOBANUS HRSSUS, 
waaruit ’s dichters liefhebberij voor de nieuwere La- 
tijnfche dichters , en van zijne hoogachting voor dezen 
beroemden vertaler van den Zas van HOMERUS in 
Latijnfche werzen, mede mag onderfteld worden. 

Van-waar hem de naam van CHANDELIER opgeko- 

men zij, is mij, ondanks eenige moeite, onbekend 

gebleven. Wat de berijmde Psalmen van six aangdat , 

blijkens uitdrukkelijke. vermelding op den titel en in 
de voorreden is-dezelve geenszins naar. eenige La- 

tijnfohe of andere overbrenging gefchied , maar wel 
de- 
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degelijk, na beraad met cocceryus en anderen, naar 

het oorfpronkelijke Mebreéuwsch naauwkeurig ver- 

vaardigd „ waaruit ’s dichters grondige geleerdheid 

daarin genoegzaâm is op te maken, die ook in an- 

dere opzigten. en uit vele plaatfen zijner gedichten 

doorftraalt. Niet. minder keurig was hij op de be- 

oefening zijner moedertaal. In den tweeden -druk 

van 169go legt hij openlijk aan den dag „zijn vast 

 voorneem ‘om onverdraaid en rechtfchapen Duits 

ste fpreken,” ja betuigt zelfs „veel liever eenen 

5 tijkeren fin om de eigen woorden te hebben 
„ uitgelaaten, dan verkeerd Duits te fchrijven. en 
», onfe taale te fchenden,” - Hieruit blijkt zijne groote 

lust en naauwgezetheid voor den Nederduitfchen 

ftijl, maar ook tevens den geest van den tijd waarin 

hij toen fchreef. Zijn gedurige arbeid in een lang 

leven „ en zijn eerbied voor deze Godgewijde liede- 

ren blijken „ bij de opdragt ik deze Wiget uit de 

NN regels : 

De vink, @n decheedt 

De beesten altemaal, 

De heemel; zee, en ftrand, 
Rivieren, berg, en land, 

‘Elk weet, op eige wijfen 
„Den fchepper fraai te prijfen. 

Een redelijk verftand, 

Indien *t van liefde brand, 
Van liefde tot fijn-God., 

Zou dat, als met een flot, 
Voor hart, ‘en mond, geflooten, 

Sijn eernaam niet vergrooten? 

H 5 Ik 



122 IETS COVERS DEN, DICHTER 7 

HALE v… Ek fing van Davidsofang „ 

wu ne Mijn gentfche leeven langs dan 

hief „… Nooit werd. Gods-deugd, en magt, ; 

Van ons genoeg betracht, 

_Noch naa waardij gefongen 

Al had elk duifend tongen. Áo 

best Dichters « nederigheid, wije en Godeiirdete 

blijken ten duidelijkfte uit het flot van de voorredes 

waar hij-zegt: ;, voldoe ik iedereens oordeel in dit 

we werkjen” niet gelijk “felfs de geleerdfte boeken 

niet iedereen veeven feer “behaagen, zoo komt 
5 het rijmpje, dat in onfe eens ‘afgebrande: nieuwe 
2 kerke, booven ’t:koor aan een’ balk ftond, Bier 

» niet quaalik te pas: 

» Wie kan 't zo raamen, feg het mij 

2» Dat het allen man te wille zij? 

# Hoewel ookdit- werkje misfchien. niet ERE zal 
» beftaan: zo hebbe ik * nochtans uitgewrocht, als 
» of % altijd beftaan zoude, 

„ Met deefe ‘voorreeden , en ’% volgende vaarsjen , 

ji neeme ik mijn affcheid, zoo van „allen lief hebbe- 
„ ren der psalmen, als-;van. mijn „boekjen: wen- 

„ fchende, en biddende, dat God uit ‘fijne genaade 
‚hun allen ;“jaa vallen menfchen de «eeuwige faalig- 

„ heit, en aan mijn boekjen. veel feegens ter fliche 

» tinge , verleene ; 8 on 

»” nt Ohe jam satis est, Ohe libelle. 

ss Hou boekjes 7 ds,genoeg ; mijn geest is ofgeploegt: 

„Doch leef mijn-God ter eerz,zao flerve ik ruim vernoegt.” 

De 
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De-overbrenging en, berijming komen mij waarlijk 

miet. onverdienftelijk voor, en zijn, mijns oordeels; 

te ftellen-boven de toen en later algemeen gebruike= 

lijke van-den , in zoo vele opzigteh „-ruwen DATHEEN 

Om eene kleine proef te geven van een enkel vers; 

zoo ’t boeksken voor mij ligt, ftrekke - het. begin. 

van den negentienden Psalm: 

Der heem’len fchoon gebouw ile 
Vertelt , te goeder trouw, | 
Gods eer, als met verftand : sdh 

Dat uitgefpannên perk 

Verkondigt fteeds het werk: 

EE) ‚Van fijn alwijfe hand Tabor 

af ‚De dag ftort, aan den dag, | at 

Vau 't wonder, dat hij fag, 

_ Veel fpraaks, tot roem des Heeren : 

Ook toont de nacht fijn magt , 

En leert, den naasten nacht 

Die weetenfchap vermeeren. — 

| Achter deze berijming heeft men een elftal Beildse 

gefangen, die overal getuigen van 's dichters regt. 

erkentelijk en godvrezend hart 3 men leze flechts 

den morgen- en aavondfang , of wel den dankfang 

aaa den ecten, beginnende 

O God wij danken u van harte, | 
4 “ Voor al uw meenigvuldig goed: « … … 

Een ander at fijn brood „ met, fimart@ ;-: 1 

‚Wij aaten, wel vernoegt,„ gevoed: enz. … … 

Dan, om den dichter in zijn oorfpronkelijk werk 
te kennen , is zeker zijne is Jl elke alhier, uite 

gegeven, P belangrijker. | en 
Be- 
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> Behalve eenige opfchriften, is het werk verdeeld 
in Klinkdichten ;’s Amfterdammers. Winter ; Schetfe 
van Venecien; Afraadinge van Vreede met -de“'ten 
gemwoordige Reg geeringe van Engeland; Gierigheits 

… wooninge en geftaltenisfe; Eklips of Verduisteringe 

der Sonne; Spadichten (dat is, gedichten!te Spa 

vervaardigd) en Dichtbosch (of Mengelwerk) in drie 

deelen. | 

De dichttrant komt mij zeer onderfcheiden van 

aard en verdienften- voor „welligt. naar: den tijd, 

waarin six die vervaardigde. | | | 

Zijne reizen zijn, blijkens vele gedichten, zeer 

menigvuldig geweest, en met vele gevaren verzeld, 

‘Twee malen was hij door een eigen geweer in ge= 

vaar zijns levens: eens op zee, bij het barsten van 

zijn pistool (e), en eens in Spanje, toen onder het 
paardrijden mede zijn roer losbarstte (3). 

Hij fchijnt zijne reizen meestal te paard te hebben 

afgelegd, Op vele plaatfen ziet men hem regt fchil- 

derachtig en geestig, op hetzelve ronddwalende, 
der gewijde en ongewijde Mu/e hulde bewijzen , 

b. v. in den brief aan JOANNES HOORNBEEK te 

_ Utrecht, | | 

Oe, 
Terwijl mijn loome ruin Britanje ging ontwijken, 

En Nantes, naa mijn rugh, Rochelwaarts om liet kijken, 

Droegh ik, in elke tasch, van twee gelaân pistoolen, 

Hier Davids gulden harp, daar Flakkus lier verhoolen (4). 

ne ee | Hoe 

(2) Bl 426: (3) BL 493. …_ (4) Bl 203. 
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Hoe. ver „1 hoe. veel hij ook: in vreemde Landen 
verkeerde „ nergens. echter vond hij zijne vaderftad 

vergoed, veelmin overtroffen „ betuigende: 

Men kent uw waarde, o Y, befiende vremde ftroomen (5) 

en zijn geheel gedicht Nahuiswensch (6) is ver 
vol van, … Ook nergens vond hij kooplieden als 

RAIMOND DE SMETI, zijnen neef, wien hij toezong: 

De Smeth, die op uw kas de beurs van't Y doet draaijen 

Gelijk de werreld draait. op 't een en ander punt, 

waaruit de deftigheid van zijn geflacht en zijner 

betrekkingen is af te leiden. | 

Dat hij in Drogergen handelde , blijkt, onder an- 

deren, uit den-vaanhef van -het eerfte-deel. van zijn 

Dichtbosch ‚ waar. -zijne Bosch='of Dichtmaagd zich 

noemt 4 

stee BEN kind van zoo een, droogen geest 

Meer doende in droogerij, dan boeken, | 

En dat hij in dit beroep hier en elders ijverig was s, 
bewijzen se als deze Chi 

Maar op mijn handelingh. pane ik forrighvuldigh 

Geweest te zijn, in elk gewest. 

Ik fach nu hier, dan daar, „een plaatfe , om wat te winnen > 

js In mijn beroep van droogerij: 

Al def-tijd, dien hij van den handel kon uitwins 
nen, gaf hij aan de Letteroefeningen. 

KA il Cee eebAN 
(5) Bl. 28. (6) BL 300 (7) BL 3185 
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Dat hij, behalve in het Mebreerwsch , zichvin het 
Latijn ltaliaansch ; Fransch «en Duitsch eandes 
blijke uit HEt versdan- jr" ATB aidiboo, . hoograu 

… Wat waaren wijs; in taaler, niet ervadten? 01 

Wij kliefden, op een haairtjen, meenigh woord, 

In Italjaans, Frans, Duits, en als Latijnen: px 

Sijn ABeIeR had gnd finnen mee bekoort. 
à Ä N 4 À 

Het huis, waar hij woonde , had in den waden. 

of tot tot uithangbord, de Eenhoorn, Een zijnet 

aardigfte gedichtjes is dat aan zijne mintares Ro- 

SELLE, wie hij uit, fcherts een „mesje had ont= 

vreemd, hetwelk hi haar met een gedichtje 9) 

terug zond „ in beginnende: 4 

Dis Af Gaa weer mot’ loiawert miesje» 

oen berNaa mijn welbemint meestresjes. . 
Gaa uw Joffrouw weer befoeken, - 

„Die u focht, in alle hoeken, _ 
_ Maar als ghij, fe fult ontmoeten, geek 
‘Zoo fuit ghij fe eerbiedigh groeten, vi 
“Eer ghij:veel begint te fpreekens; ; ve „or 

Zoo fult ghij ’- gevest. beflreeken, AEN 
__ Van mijn kusjes, fonder tellen, … 
S'Kdn heur lipjes foet’ beftellèn. gaas qo hety 

Mert fe dan begint te vraagen, “ 

Wie u zoo lanigh heeft dhc eng oe dpf Al 
Waar she wäârt zoo langh verloorên, 

eerie, Noem mij, in den GERERORSEST (Loe 

®) BL 178 6) Bl. 192. Ee 
(10) Vergelijk het gedicht aan bs Suster KATHA=. 

RINA, Dl-557s 8 | vinder 
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Daar heur. minnaar heur: terseeren;, 

U floot, bij fijn beste kleeren; 

Bij fijn allerlieffte panden, enz. > 

Dat deze naam van ROSELLE eene verbloemde 

naâm was, waaronder hij zijne geliefde, eigenlijk 

MARIA geheten, bezong, blijkt uit eenen brief aan 

deze zine ROSELLE, waarin hij; onder anderen „ 

Schreef op reis (x1): | 
iS 

Hoe zou ik u, Mary, verfetten, uit mijn fin? -; ‚> 

Waar ik koopgierigh reis, door landen , en-door fteeden, 

Daar werd. uw lieve naam, op-kniejem aangebeeden, 

Van alle menfchen, als een, Heemelfche ‘Godin. 

Sij bidden, bid voor ons, o! faalige Mary! — 
Marye, al fcheiden ons veel millioenen fchreeden, 

Ai, laat uw foete gunst nooit „ van uw minnaar, treeden, 

Diet is des aavonds laar, en’s morgens vroegh mijn les, enz. 

| Zijne miinmgdiehjes o op deze geliefde zijn) van zijne 
beste „be ‚Va (42); | | 

ded Wanneer ie fie de dochtyioh a5 775 

go A Zoo konftigh chart beisiid to zi 
o En draaiende, om den,kloots, …… ‚ass 

‚Nu blank, dan blaauw, nu root, 
Dan blinkende;lijk;goud, bij ftraalen watt-de Son, 
Zoo dunkt mij nergens iet die fchoonheit “oaverwon, 

_Maaf blijft mij ogh’ bêneên f al 
_ Verlet, oï’ uwe leëd, T° nä 

«Uw engllijk gelaat, evi Lon ze 

“Meer dan in’ middetmaät , * rde 
Met roofe; ei° febifkletr 3 vereni, deur de glans 
Van ooghijes’, âls rnlente 2 Pd een vergulde krans: 

| 5 ei” Nn 
(11) Blas BEET EDG  Bon LT Cot 

RP / EAT Ei 

afs 
hd 
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Zoo denk ik, Saalge Goôns 

Leef vroolik „ op uw throon, 
Ghij mooght de fon, en maan, 

shawantd Met voeten , oovergaan., 

Gun mj t gefelfchap maar, op aard, van Rofellijn. 

Hag a woonen, in heur licht, zal mij. den Heemel zijn. 
ri 

Dat hij met vele vernuften van zijnen tijd bekend 
was, blijkt uit zijne gedichten. VonprL , HOOFT, 

G. J. VÓSSIUS ; ‘CONST. “ HUIGENS. „ inzonderheid 

KASPER VAN BAERLE EN GERARD BRANDT ’ waren 

bij «hem hoog in aanzien. Op VAN BAERLE vers, 
vaardigde hij ‘een liĳkdicht naar den fmaak van dien 

tijd, met den fmakeloozen naam van Rowwpmantel 

achter het h jk Van KASPER VAN BAERLE (13) be- 

titéld. De brave en edele GERARD BRANDT (hier 

GERRIT genoemd) toen hij om de „meesterlijke , 

maar hoog geftemde Lofrede op PIETER CORNELISZ. 

noorT befchimpt werd, vond in onzen six -een’ 

moedigen en ftouten verdediger. - Men zie het krach- 
tig en bijtend -gedicht “teegen het lasterfchrift op 
GERRIT BRANDT CDs beginnênde: ens 

Li 

swg baden fnoer den dollen bek, 

‚eo:3/Schuim basfende; om een kankerplek , 

Im d’ eernaam,van een geest te vrijven , 

En op de fnaatertongh te drijven, 

Van ’t lichtgeloovigh praatfiek hoofd „ 

Dat waarheit van haar glans berooft. 

Wat helsch ferpent, o wijfe dooren, 

En nijdigaard, blies, în uwe ooren, 
ia) Dat 

en Bl, 408. (14)&Bl. 318. 
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Dat ghij uw fmuil, en doggetand , 

Zoudt wetten, op dien fraaìjen Brand? 
Misgunners van de fonneftraalen , 

Die op uw naastens akker daalen , 

Wat fchort u, dat ghe, dus ontfint, 

Sijn redeneeringhs ftaaciprint , 

Waarmee hij. Hoofd, zoo fraai betreurde? 

Op ’t nieuw toonneel , zoo gaarne fcheurde ? 

Dit gedicht is, mijns oordeels , wel het beste van 

den gantfchen bundel. Achter het leven van GERARD 

BRANDT door j. DE HAES, heeft men in den zese 
tienden brief, zijnde gefchreven in den jare 1671, 

door Je VOLLENHOVEN aan Ge. BRANDT, die dese 

zelfs lofdicht voor den, HENDRIK DE GROOTE van 
P. K. HOOFT wel had willen nazien en befchaven , 

en zeker aanmerking gemaakt had op de onzekere 
heid , welken der beide SIXEN VOLLENHOVEN bedoelde 

in de regels, 

* Hoor AnsLo dus, MARTINIUS @n sIx 

Uit eenen mont met BRANT- En DEKKER {preken 

de volgende zinfnede: 

» De Medea van six heb ik nooit gelezen , maar 
wel de Poëzij van JOAN SIX VAN CHANDELIER 

„in 8°, bĳ gelegenheit in handen gekregen, en 

» vaarzen daarin gelezen, mogelijk van de beste, 
„die mij behaagden, en nu dezen man deden noe- 

» men onder die groote namen. Is hij zoo. groot 

„een liefhebber van den Drost niet, hij behoort 

»„ het ten minfte te zijn, en kon, mijns dunkens 

zonder dat zoo veel goets…, als ik ’er meen van 
» gelezen te hebben, niet fchrijven.” 
BER Te | __Waar- 
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Waaruit blĳkt „dat: VOLLENHOVEN: met „six onzen 

SIX VAN" CHANDELIER bedoeld heeft „en waaruit 
thans, kan werden afgeleid ‘dat. „BRANDT aan 

VOLLENHOVEN, die hierop antwoofdt, gefchreven 

had, dat het hem onbewust was, dat six vaN 

CHANDELIER ZOO bijzonder met den Drosfaart inge 

nomen was. | 8 

Binnen Rome had six eerst kennis gemaakt met 

den zoo even genoemden zoo vermaarden REINIER 

ÄNSLO , die hem naar Venetië en Pedua fchijnt 
verzeld te hebbens de vriendfchap werd door dich- 
terlijke brieven onderhouden. In eenen brief (15) 

herinnêrt hij ANsLo, hoe hij met moeité dezen op- 

‚fpoorde en ontdekte dat 

hij in ’ machtigh, 

En trots Rome hiel fijn woon, 

Bij den kardinaal Kappoon. 

Hij had Menno uitgetrokken, 
Ging in Jange-knunnikrokken , 

Honeh de feilen, naa den wind 

Van den mytergod bemint, 

Welkers ftoel hij kon verplichten, 

Met hooghvliegende eergedichten, enz. 

Six heeft ook een gedicht gerigt aan HENDRIK 

LAUBENTS SPIEGEL , beginnende: 

Wat krielt ons Amfterdam van kreupele Poeëten! 

Dat hij, aan wien ‘dit gedicht gezonden is, de 

vermaarde dichter van den Mert/pieghel niet is, 

fpreekt van. hic. ni gmt deze in den jare 1ór2 , het : 
A hi / Ì ge 

5) 1 Bie,60a. 7, 



EE ed 

JOANNESCSER VAN CHANDEL TER ed 

geboortejaar” van onzen “six „den ouderdom van twe 
en zestig jaren bereikt hêbbende; juist overleed, 

toen hij dope zijne. gade uit het vertrek, Waar zijne 

kinderen aan de pokken Jagen, uit voorzorg gehou 
den , bij het klimmen op-eene-leer tegen het raam „ 

door het.affchuwelijk-gezigt van de uitwerkfels de- 

zer ziekte, van fchrik zich -dezelwe , zoo men wil 

met doodelijke gevolgen op den hals- haalde, 
Six toont zich overal in zijne gedichten een har- 

telijk minnaar van Zijn vaderland, wiens dappere 

verdedigers, zoo als inzonderheid Mm. TROMP, WAS= 

SENAAR CN VAN GALEN hij met warmte bezingt. 

Als kind, als broeder, als vriend, als burger 

geeft hij overal de treffendfte blijken van hartelijkheid. 

Verder hierover uit te weiden is noch mijn doel, 
noch overeenkomftig met“ deze ederi tot het 

breedvoeriger ftuk. | 

Ik befluit miet een drietal korte proeven van het, 

dichtvermogen van dezen onzen ftadgenoot , waaruit, 

men zĳnen aanleg, dichtgeest en den fmaak van, 
zijnen tijd eenigzins zal Kunnen afnemen. | 

Op de fchoonheit van de koninginne van Spanje 

oe AR | aan de felyc (16). 

Zoo d'eer geftreeden frijd, van drijertei Godinnen, 

‘Op Ide, om fehoonheit, noch , aan d’Iber, zou beginnen, 

En ghij Marye mee mocht, om uw maare, reijen, 

Ghij zoud de goude prijs verdient, Madridwaarts leijen, 

De vrouw van God Jupijn, iu pijn, zou bleek befterven. 

Minerve liet haar haat, op Paris, niet min erven. 

(16) Bl 323 
En 
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En Venus zou venijn, aan minnepijlen , ftrijken. 

Ghij zoud alleen Godin, van vier Godinnen , lijken, 

Op gen torsfend. Bultenaartien (17). 

Wie laadde , och armen bloed, dit krom gebulten dwerghjen? 

Ai meedelij, ontlast hem, van dien last zoo fuur. 

Heeft hij niet lasts genoegh , wien d’ eevele natuur 

Den kleinen fwakken rugh belaste, met een berghjen ? 

Kracht des ‘gelds (18). 

Indien het geld, dat {tom is, 

Het recht maakt dat het krom ís: 

Wat maakte ’t niet gebreeken, 

Indien het quam te fpreeken ? 

Op zijn eigen begeerte werd, in hoogen oudere 
dom overleden, begraven in de Zuider Kerk, al- = 

hier, ingevolge de uiterfle wil aan het cinde zijner 
gedichten geplaatst. 

Bedrijf, nablijvlingh, aan mijn lijk geen hoovaardij. 

Waar toe een doodkleed, van fijn lijnwaad, aan een prij? 
Waar toe gebloemten? dek de fchaamte, met een blad 

Des vijgebooms , en gun aan aarde, een aarden gat. 

Maar let dat ik verrijfe, uit Suidens kerkfpelonk, _ 

Waar in men ’t lichaam van mijn faalgen vaader fonk, 

Ik hoef geen opfchrift, of fchrijf , op de fteenen kas , 

_Dit ftichtelijk vermaan: Ghij zijt noch, wat ik was. 

Amfterdam , 

1 April 1822. 

| 8 ld 

(17) BL. 324. (18) Bl 548. 

ak 
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D e onderftaande Verhandeling is ons toegezon- 

den door de goedheid van den Heer yeRONIMO Dr 
VRIES, eenen man, in het vak der Nederduitfche 

Taals en Dichtkunde ‘zoo “ongemeen voordeelig be- 
kend „dat zijn gunflig gevoelen , in de toezending van 
en bijvoegfelen tot dit fluk gebleken , reeds een Zitie 

flig vooroordeel voor hetzelve moest wekken, hetwelk 

door de meerdere bekendmaking van eenen werdien= 

flelijken dichter , naar ons oordeel, waaraan de 

vriendelijke toszender het wel gelieft over te varen, : 

volkomen bevestigd wordt. 

H. is geene ijdele loffpraak , wanneer men 
ergens. vindt aangeteekend, „dat Zmflerdam, die 

‚de Hoogefchool van den Koophandel niet alleen 

» van „ons vaderland, maar- van den geheelen: aard- 

„ bodem. worden moest, ook de opperfchool werd 
» der Nederlandfche Dichtkunst; dat zij in zijnen 

Ï 3 „ kreits 

k 
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n kre zou opklimmen tot wolkomenheid , eén 
» HOOFT € VONDEL' de Grootmeesters dier kunst 
„ worden, die van hun en uit Amfterdam zou uit- 

» gaan, en „zich verfpreiden dooryde vereenigde ge- 

westen (19)” Immers heeft de gefchiedenis ons 

een aantal ‚voortreffelijke vernuften opgeteckend „ 

wier fchriftet een nog meéêr helder licht over hén 

hebben verfpreid. 

Ik acht het onnoodig, hier hunne, namen op te 

fommen, omdat zij elders reeds met waardigheid 

zijn gedacht (eo). Doch wien, die hier zijne wieg 

en bakermat. vond , zou-men van eigenliefde durven 

befchuldigen, wanneer hij. den grond zijher.geboorte 

billijk. doet deelen in de. aanfpraak en. den roem, 
van zoo vele doorluchte „mannen.te hebben voort- 

gelmagt? Mannen, die, fieraden van hunnen tĳd, 

ons, hunne nakomeren. , tot volgenswaarde  voor- 

beelden zijn geworden, waar. wij met. heiligen. ecr- 

bied en. diepe bewondering-op flaren! 

„Offchoon. ik mij. niet vermete, de. andere: of 

meerdere: verdienften van fommigen, zelfs niet van 
een? enkelen , te bepalen „200 is het. echter op, 

voorgeng van. bevoegde regters, op wier oordeel 

men 

Cr 9) P. HUYSINGA BAKKER, over den ouden, gebrekke- 

lijken en federt verbeterden trant onzer Nederduitfche 

verzen, in de Werken der” Maatfchappij van Nedétland: 
fche- Letterkunde, V. D.-bl, 130. 

Cao) Redevoering van den Hoogleeraar-vAN CAPELLE y 
gehouden ter aanvaarding van het Hoogteeraaramibt in de 

Nederduitfche ‘Taal, enzs: Amft, 1816, 

4 ® 



JOANNES SIX VAN CHANDELiËr. ‘95 

men zich veilig verlaten kan, dat” Sn VAN CHAR- 
DELIER ‘geacht mag worden „van ‘ondér de tei-der 

Dichteren vans de XVIL,-ëtuw eene niët geringe 

plaats te verdienen. _Huipfcorer , ‘toëh, ‘noemt 

hem een” Dichter die minder bekend ís én gelezen 

werd dan hij verdient (ar); en het is” welligt aan 

diezelfde geringe bekendheid onzes Dichters, ‘en aan 

de weinige lezing zijner fchriften , welke muIDECd= 

PER gispt, dat wij thans de fchaarschheid zijner 

Potzij te danken hebben. De kundigé feRONtMo 
De vries betuigde, in zijne bekroonde Prijsverhan- 
deling, geene gedichten van den beroemden six vAn 
CHANDELIER te hebben in handen gehad (e2). 
Niet zoo geheel echter zijn zijne fchtiften voot 
de letterkundige wereld verloren gegaan, dat mett 

naauwelijks „ of geen gewag van dezelv& zóu ges 
maakt - hebben. * Integendeel „ de fchrijvers der taalá 

en dichtkundige bijdragen, die, benévens den reeds 

gemelden nuipecoPer , zijrie “poëzij meetmalert dafte 

halen , doen hem regt wedervaren: zij noemen ‘heft 

den keurigen six. VAN CHANDELIER: (83) Einde 

lijk: de doorkundige mnzoPen blijft hun- hiets 
_fchuldig 5; ja hij ftelt onzen Dichter, indien wij altoos 
in zijne rangfchikking berusten , op eenen zeer hoo- 

gen, prijs. Die fchrandere Pts en zegt: De 

p ‚ECUW 

Cor) Proeve van Taal- en Dichtkunde: Di E. bl, 48, 
(22) Proeve van eene Gefchiedenis der ati 

Dichtkunde, D.I. bf, ior. 

> (23) Tadk en vage vg asch. Teyt den 1d 
D. 1. ble43t, 

14 
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» eeuw van HOOFT en voONDEL heeft, behalve hen, 

» groote mannen opgeleverd, Getuigen zijn BRERO , 

», COSTER ‚ ROEMER ; WESTERBAAN, CATS, en die 
„ik eer moest genoemd hebben , six .vAN CHANDE- 

» LIER, DE DECKER €En HUYGENS, CDZe (24) 

En ziet daar den fpoorflag, welke mij heeft. aan- 
gedreven om dezen man in zijne pofzij eamigzips 

meer bekend te maken. | 

Het is moeielijk te bepalen, in welk jaar onze 
Dichter zou geboren. zijn. WAGENAAR: (25) ftelt 

dit omftreeks den jare- 1610, en er is geene reden, 

om deze onderftelling grootelijks te betwijfelen. Hij 

zelf laat ons hieromtrent in het onzekere, doch 

maakt ons evenwel de plaats en den dag zijner 

geboorte bekend, wanneer hij zegt: 

Ik die mijn moeder heb , den moeders naam gegeeven, 

Toen ik „aan ’ Y begon te-leeven, 

In die beroemde ftad (26). | 

en wederom | | 

Nu ben ’k God dank geen feevendartich jaar. 

Of ik die, naa de neegentiende ftraal, 

In fprokkel, noch, ver tfoek, zal fchrijven . 

Laat ik onfeeker heenen drijven, 

Bekommert, of ik deefen aavond haal (27). 
, | 1 HEE 

(24) Verhandeling over het duistere in de werken van 
C. HUYGENS, voor zoo verre het de Taal betreft, «te 
vinden in het II, D. I.-St. der Verhandeling van de Maat- 

Jchappij van Nederduitfche Letterkundete Leyden, bl. aer. 

C25) Befchrijving van Amfterdam, D. XI bl, 375, 

(26) Poëzij van SIX VAN CHANDELIER, bl, 319, 

(27) Bl 130. 
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‚Het was dus op den: goften Februarij, dat JoAn- 

NES SIX VAN CHANDELIER te. Zm/lerdam voor de 

eerftemaal het licht aanfchouwde. Hij, de oudfte 

van zes zonen en vier dochteren (28) van jacon 
SIX €en «…… JULIENS, was met eene hartelijke liefde 

aan zijne ouders verkleefd. In zijn beklagh oover de 

Schierlijke en ongefiende dood. mijnes Vaaders , welke 
voorviel terwijl hij eene reis naar Vlaanderen deed, » 

hoort men hem aldus fpreken: 

O droeve doodt! waar alle flach 
Van droef heit niet bij haalen mach, 

Voor mij , ook jongh, en onbedreven: 

Die eerftelingh van tien, wel dien 

Naa weeuw, en weefen om te fien, 

En felf mistroostigh, troost te geeven, 

O dood! wat maak ik nu te huis, 

Waar ’c ftroomt, en ruischt, gelijk een fluis , 

Van traanen, en geduurigh karmen ? | 
Ik fuffe, en weet niet wat ik doe, 

Mijn God, hoe treft mij deefe-roe! 

Mijn God wil mijner u ontfarmen. _ 

Zoo vroegh, in eenen oogenblik 4 

Te flikken in een harteftrik ! 

Gelijk een ruiter kloek gefeeten 

Getroffen van een gootlingfchoot 

Uit fijnen faadel ftort mors dood! 

Hoe kan? hoe kan ik dit vergeeten ? 
Och vaader! wat waar ik gerust, 
Indien ik u nog had gekust , EN 

En gbij mij meede, met uw feegen? (29) 
| zi 

(28) Bl 177, (29) Bl 169. 8 
15 
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* le moeder: noemt hij in denen er: aan : (ke : 
MATE 

„ Bemindfte paid, „dar ik op, aarde heb, 

F Gelijk een Meld ‚uw Berkes heb gefoogen, 
Een jonglingh was, een’ man wiefd wise ei 

Daatvoor zij: God mijn Scheppér dank’ gefáght ; 

JEn. uwe trouw aan vaader fealgers echt 30). ks 

‘En of die nièt genoegzaam ware , om onzen Dich- 

tèr te leeren kennen als een regtfchapen kind, dat 

de natuur niet „gewelddadig verkrachtte. maar door- 

drongen was vanden pligt» dat- hijs na-den dood 

zijns vaders:3-de-plaats van verzorger ‘bij zijn moe- 

der zou bekleedef volge hier datgeties wát hij zijns 

vaders lijk , hent toefprekende „ in den mond legt: 

Mijn lieve Soon, wat klaaght uw droef gefucht, 

\__Ôntrent dit lijkgehucht ? | | 
flet is vergeefs het doove graf beperrelt. 4 
Met fchreiĳjen, want de dood belacht de werreld. 

Ghij droopt eéns van mijn bloed „ Du ben ik ftof, 

_Ghij oopent eerst uw de 
Laat dooden dan, met dooden vaaren: 

Gaat heene ‘u, met den leevenden, vergaaren, 

Treed af, en fimeek heur, die u heeft gebaart , 
Dat fij het treuren fpaart, 

En heuren geest betoom , die deefe knokken 
Omfwiert , ontroert , en tracht weer om te lokken, 

Treed af, en fegh, % was quellinge vergeer: 

_ Wânt niemand flapt de fchreef „ | 

Hem voorgehaalt, van % fot, voor bij, noch keerde, 

Aan s leevens dräad, na dar de dood diën ‘fchêerde. 

Ale 4 ERREO 
Maos Bl 584 Gr LORE) RUE 00) 

het 
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‚ „Treed af‚ en troost die goe bedrukte vrouw, 

Leer maatigen. heur rouw, 

Ach troost mijn weeuw „en neegen jonge weelen, - . 

Wees Vaader, Man, en Soon, in liefde en vreefen. 

Treed afp en troost mijn half geweefen deel, 

te Leér ftichtlik wat verfcheel | 

“Dat tusfchen man, en vaader zij, op aarde, 

“Bij ’s Heemels , die haar liefde , en trouw aanvaarde. * 
“Treed af, fij bidt met mij te zijn verfelt, 

Bewijs hoe fij vast {nele $ 

Onvoelik naa. Dan zal ons aárdsch vergaaren, 
En beider ziel blijde, om den Heemel, vaaren. 

„Treed af van ’t graf, en fpiegelt u mijn foon, 
Dit’s groot , dit’s jongh, dit’s fchoon. 5 

Zoo vreet de dood elks vel, en vleisch, en aaders., 

fl Treed af, en houd het deuchdfaam fpoor uws Vaaders, 

| Mijn lieve foon, wat klaaght uw droef gefucht, 

Ontrent dit lijkgehucht ? zh 
„Het is vergeefs het doove graf beperrelt,' 

„Met fchreijen, want de dood belactit de werreld G5). 

weklet is niet sede. dat SIX VAN /CHANDELIER 3 

die met een aanzienlijk geflacht. vermiäagfchapt- was 

32)» eene Aes: den welke den fland 

zijn ee 
31) Bl, Wbs ie 

; (32) Namelijk met den be brrae JOAN six. Wa- 

GENAAR, t. a, P. 

“CoRNELIS DE BRUIN, in het TI, Deet van zijtte reizên:s 

fmaakt gewag van de Gemalin des Heérdif FRANCois Kase 
PELEIN, Opperhoofd der Hollardfche Maatfchappij té 
Spahan (lspahan) , geheten SARA JACOBA SIX VAN CHANDES 

LIER ‚ uit Pranfchen bloede gefproten. „ Haar oom ” vóegt 

hij er bij, „ de“Heer foÂN six! VAN CHANDELtER hd 
| es ZIEN 
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zijner geboorte voegde. Zes jaren genoot hij het 
onderwijs van KORNELIS sLADUS, Regeerder, gelijk 
hij zich uitdrukt, der Latĳjnfche fcholen aan de 

oude zijde, bij wien hij, en desgelijks ook zijne 

vijf broeders, in de kost befteed was. In een 

dankdicht aan dezen zijnen leermeester, waarbij hij 

zich zelven befchuldigt van twintig jaren in verge- 

telheid te hebben laten voorbijgaan „ zonder hem te - 

gedenken, legt hĳj zich te last, dat hij een zoo 

fpaarzaam gebruik had gemaakt van diens onderrigt, 

„en ftelt hij zich tegenover de prckers, de orT- 

JENS, de HASSELAERS en anderen, als die tot hooge 

eerbedieningen waren bevorderd, terwijl hj, in 
plaats van door geleerdheid te zijn verheven, met 

- Zijne broeders , het voetfpoor van zijnen vader 

drukte, en zich den koophandel toewijdde (33). 

Doch, niettegenftaande onze Dichter zich, tot den 
handel, en wel met name dien in Droogerijen (34) > 

bepaalde, legde hij zich van vrocg af toe op de 

poëzij , en flaagde daarin veelzins vrij gelukkig. De 

kennis aan Griekfche en Latijnfche fchriften, die 

onmiskenbare bronnen van echte geleerdheid en we- 

tenfchap , waren ook voor hem de bronnen, waaruit 

_ hij profijtelijk trachtte te putten (35). En zoo dan 

| | al 

„zich eenen naem gemaekt in Hollant, door het kun- 
», ftigh berijmen van, Davids Psalmen,” Bl. 134. Zeer 

waarfchijnlijk is deze sARA JACOBA ; de dochter geweest 

van ’s Dichters broeder joost, die, volgens zijne Poëzij 

bl, 195, naar Batavia was vertrokken. 

(33) Bl. 382. (34) Ble 146. (35) Ib. - 
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al zijne gedichten geene blijken dragen van zulk 

eene hoogte als HOOFT, VONDEL en anderen hebben 

bereikt; kenmerken zij zich, over het algemeen, 

niet door eene grootfche verheffing, zij hebben; 

hoezeer hij zelf deze zijne woortbrengfelen niet 
breed uitmeet, evenwel, gelijk wij vroeger aantee- 

kenden, de goedkeuring mogen verdienen van be- 

voegde kunstregters in dat vak. ’ 

De zucht tot het voortzetten zijner oefening in 
de poëzij bleef six VAN CHANDELIER zelfs bij, toen 

hij in zijn dertigjarigen ouderdom van eene guek 

lijke miltzucht was aangetast (36).. Hoe heftig deze 

kwaal hem drukte , en zeven jaren lang martelde (37) 4. 

legt hij geheel open aan zijnen. vriend GRENIER, 
Regtsgeleerde te Middelburg, in zijnen dank voor 

gezondene geneesmiddelen , zeggende van zich zelven: 

Hij fiet de frifehe bloem van fijne jeughd verflinden, 

‚Sijn kaaken vallen in, fijn fterkte die befwijkt, 

‘Zulks hij een dooden merisch, of leevend lijk sen 

Wat voor fes jaar aanminnigh, : 

En vriendelik geleek, werd, in hem, nu. onfianigh , 

_ En walgelijk befpeurt, ’t verveelt hem dat hij fpreek „ 

Hij kan niet fuurder fien al dronk hij fterken eek, 

Hij grouwelt van de ftraaten, 

Of wandelt hij, ftrax werd de krankheid hadeiten. 

De weeke milt, fimelt, als een blaafe , en noopt het hart : 
Se drijft hem,naa een bank, in bochten,met veel fmart (38). 

Vruchtelóos zocht onze Dichter hulp bij zijnen. 
Neef , den Geneesheer - simon DILMAN , die hem,” 

met 
(36) Bl 29. _-(37) Bl 136. _ (39) Bl. 475. 
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giet -deskunsk van God gegeven niet kon helpen ;n 
tot dat hij eindelijk te rade werd, zich, ter zijner: 

herftelling, te: begeven. naar de „wateren: in Spas: 

met het voor ‘hem zoo gelukkig gevolg; dathij zijne: 
vorige gezondheid herkreeg (39). In meer dan een: 
gedicht roemt hij de genezende kracht en werking: 

dier wateren; trouwens hij kon-dit met-volle- rege: 

doen, ja zelfs lijders daarhenen noodigen. en hun 
toeroepen’: 8 

Komt herwaarts, hier vliet falf (40). 

“Na zijne herftelling ondernam six.VvAN CHANDE= 

IIER eene reis door Frankrijk, Spanje en. ltalië 

die ettelijke jaren fchijnt geduurd te hebben. Hier- 

door had hij gelegenheid , om zijne oefening in de 

poëzij, waar zijn hart aan hing C 41), waar hij elk 

ledig oogenblik aan befteedde, dat hem overbleef: 
van de voortzetting zijnes koophandels , waartoe 
deze reis ook voor hem ‘dienstbaar was , uit te brei- 

den. Onder eenige kleine en grootere gedichten is 

’s Amfierdammers. Winter. zijn oorfprong verfchul-: 
digd aan het verblijf van onzen dichter in Zralië (42). 

Ten jare 1650 (43) keerde hij weder te rug naar 

zijn vaderland, en had twee jaren later, toen het 

_ Raadhuis der Stad Amflerdam eene prooi der vlam- 
| men 

hj 

(39) Bh 136, 138. (40) Bl, 136. 

(41) Dl. 584. | (42) Bl. 387, | 

(43) Vaar wel, o jonge Prins der Amftelfche Poeëtens « 
In % juitingbjaar. | 

“Schrijft hij. den Dichter ansLo, bl, Ar. 
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mrên „werd , intmers naar. zijne eigene woorden “te 

oordeelen, een zeer levendig aandeel in dit zelfde 
ongeval, avaarvan hij de omftandigheden zoo breeds 

voerig «befchrijft, dat. wAGENAAR vele bijzonderhe- 

den, omtrent dien: brand aan het verhaal van six vAn, 

CHANDELIER: ontleent (44). . 

Van zijne deelneming oordeele men , wanneer hij 

zegt: 

Sa! mannen, na de bank. Sa! met dien fterken boom; 
Forts gerameit, op ’t flot, mijn haamer kan niet baaten. 

Het kraakt, het wijkt, het valt, fa, fat koom, mannen,koom, 

Hou; bergh de-boeken „ín een hnis der naaste ftraaten. 

“Al wat ontflooten was, dat wierp ik, onder voet. 

Twee laÂn klabbotfte ik op , en berghde veel fchriftuure, 

‚Ik vond vier morschmouwen, en gaf fe eenarmen bloed: 

Hij riep, Men heer ik waagh „met u , mijn bloed „ten vuure. 

„Hier is niet meer, koom naa ontfangh, en wisfelbank, _ 
Daar vond ik % graauw , in ’t geld, als in de bloemen, graafen, 

Met ftoeiĳing, met krakeel, elk berghde van dien klank: 

Maar God kent ieders hart; Hier gol geen teegenraafen. 

Ik floegh een andre kasfe, in duigen, vol metaal. 

‚ Ik vulde een emmér op, die bergers Zouden draager, 

Zoo als de bankknecht quam „van pas „ tot achterhaals: 
Menriep:den brui valt in,’k ontweek die wisfe flaagen enz.(4s) 

| In 
} 

gesae 

an) WAGENAAR, maniere van duferdam. D.V. 

bl 188: 

(45) Bl. 374. 
Het blijkt uit den verderen on van dit br orakel” dat 

de. woonftede van six vAN CHANDELIER- in de nabijheid: 
van het Stadhuis moet gelegen geweest zijn,- bijzonder: 

als.hij Zêge:’ EUS EEE RENK 50 ek CE} 
Als 
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In eene zonderlinge overeenftemming met - de 
daadzaken, in het voorgaande gedicht bevat, fraat 
het verflag , wegens die gebeurtenis, in den Holland= 
fchen Mercurius van het jaar 1652, alwaar men, 
Opzigtelijk den meergemelden brand leest: „de vlijt 
» van fommighe was hier foo groot, dat zij in 
„‚ heetfte branden na de Griffiën liepen, rucken van 
»‚ daar ’t gund ten dienst der Stadt beter bewaert 
„als vernielt diende, ‘Seecker gau Man vlooch na 
„ de Weeskamer, en alhoewel die in ’t vuijr ftont 
» en lade, greep hij armen vol Papieren en Regis- 

„ters, en die ter venfter uitfmijtende , foo falveer= 
» den hij hem met een Tou aan den Tooren, want 

“de Trappen waer langst hij opgekomen was, wa= 

ren reede verbrant, en ftracks daer aen viel den 

» heelen bras in waer op hij hadde geftaen.” (46) 

Twee jaren bevorens sIX VAN CHANDELIER zijne ‘ Eeen 

Als fj, die met geweld, hun vijand, met der vaard, 

Het fort ontnaamen, en daar op de Stad befprongen: - 

Socht vuurvlam Hartgers dak, drij daaken van het ons. 

Toen trof het mij. Sijn goot, en langsgefpanne feilen 

Ontvlamden, 

Het is neff dan waarfchijnlijk, dat deze HARTGERS 

dezelfde zij ‘met eenen joosT HARTGERS; bekend aîs 

Uitgever van vele flaatkundige en andere gefchriften 5 

noemènde hij zich op den titel van vonpeLs poëzij, 
door hem in het jaar. 1650 in 8vo, formaat aan het 

licht gebragt, Boekverkooper, bezijden het Stadhuis, op 

den hoek van de Kalwerftraat, | 

(46) Hollandfche Mercurius van den jare 1652, bl. 72. 
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poëzij in het licht gaf (47), en ten tijde, dat eene 

werfchrikkelijke pestziekte woedde, die duizenden van 

menfchen ten grave fleepte, deed hij eer reisje naar 

Engeland ;doch niet „ gelijk hij zijner zuster toevoegt: 

| hi ‚Niet om Gods roe in 
ke 

t ontgaan (48). 
Kleed 

„Na éene zoo senda baan doorgeloopén Ie 

hebben, kan het niet «wel anders, dan ‘dat de ver 
“moêide reiziger naar ruste verlangt. Hij fchijnt ook 

deze verkregen en de laatfte jaren ‘zijns levers in 

flilte gefleten te hebbén, op het buitenverblijf van 

‘zijne grootmoeder KATHARINA gino’, À in het Diemer= 
weer gelegen. A | y 

Ook deze flandsverwisfeling maakte: SIX VAN CHAN- 

DELIER zich ten nutte, door een ontwerp , waarvan 

hij twintig jaren zwanger was geweest, ten’ úitvoer 

te leggen. Na eenen arbeid van bijna tien jaren , 
verfcheen- in 1674 zijne berijming der Psalmen van 

PAVID, en daar nevens rckenfchap vân den tijd, 

omtrent welken vele meenden, dat hij dien óp zij- 

nen lusthof in ledigheid had doorgebragt. Zoo 

naauwgezet was hij met deze berijming ,, dat „de- 

zelve niet openbaar werd, voor hij het „gevoelen 

van „vijf. Geleerden had ingenomen, of, zijne over- 

brenging in juistheid aan den grondtekst beant- 

woordde. « Drie vêérklaringen , ten dezen opzigte, 

namelijk van de Hoogleeraren r. BURMAN en J. AL= 

kid en van den Predikant P. SCHAAK (zijnde de 

| beie . 
7) Namelijk in 1657. _ (48) BL 557, 

Me. Ko K 
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_sbeide anderen inmiddels overleden); gaan ‚danook 

dit werk vooraf, waarvan hij een tweeden ;:groote- 
lijks verbeterden druk en-geheel op noten. gefteld,, 
ten jare 169go.uitgaf. Na eene opdragt aan de-feer 
eerwaardige leeraars van Gods Kerke „ volgt in 
beide drukken eene voorrede „met, zijnen naam 
JOANNEs onderteekend, waaruit dus- ’s Dichters juis- 

ter, voornaam „blijkt terwijl, de uitgaaf ‚van, 16go , 

„duidelijk doet zien, dat hij » die omftreeks den. jare 

1610 moet -zijn geboren, een. vrij „hoogen, ouder- 
it heeft, bereikt 49e gf 
„Het moet. wel bevreemden, dat onze Dichter : zoo 

weinige „bekendfchap, fchijnt „gehouden, te hebben 
met de Dichters van zijnen tijd. Wel vindt men, 
hier en elders „ in zijne poëzij gedichten aan, von- 

„DEL, „SPIËGHEL , BRAND „en. anderen; doch, voor 
„zoo. verre, ik heb kunnen. opfporen nergens ‚is ‘bij 

hen of anderen eenig;gewag van hem gemaakt. De 
‚eenige ,„die-hem met een, gedicht vereerde , was REI 
„NIER , ANSLO, (Go); met wien hij te Rome. meer 

“bekend mar (Si), en aan, welken hij vooraf „een 
nd ‘ | | klink- 

(49) De Heer j. scroureN te Dordrecht, een ĳverig 
‘voorftander der- Vaderlandfche Letterkunde, heeft niet 

alleen de goedheid gehad, ‘mij een exemplaar vän den 

“eerften druk ten gebruike te werftrekken; maar zelfs dien 

van 16go ten gefchenke aan te bieden, Ik mag. dan, 

-overzuiks „niet nalaten, mijnen dank voor deze vereering 

en dienstvaardigheid bier te herhalen. ‚, Oe, 

…€50) Bl 332. Zie ook ANSLO’s poëzij, 5 bl, 2 77, 

(51) Bl 6ote 
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klinkdicht «had gerigt; waarin: hijs dezen den Prins 

der opperfte Poëten- noemt”(52). Later ‘zond hij 

ANsLo nog” eenen” geestige brief „ over diens vers 
kregen eêrbelooningen “vâù PäúsINNOCENTIUS X. 
en van der Zweden Koningin CHRISTINA , alsmede 

omtrent deszelfs overgang tot dên’ Roomfch n Gods- 
dienst 3). Ook zijn Zijne ‘Téttervruchten niet 

verfpreid , gelijk toenmaals. zeef dikwijls gefchiedde, 

Van alle pe mij, in handen. gekomene verzamelingen, 

bevat alleen. de „hips Kraam, cen enkel, fak van 

hem (54). Wou. oale A | 
Offchoon- het fchijnt, ais SIX, VAN’ CHANDELIER 

nimmer „ altoos „tot»-op „de uitgave. zijner poëzij , 

gehuwd zou geweest zijn’, is men echter gedrongen 
van te gelooven; «dat. hij” niet altijd eenen- afkeer 

van den echtenftaat hebbé deme Van zen zele 

ven wilds À 
lj Ni 

De lefde.greep gj } Lijn had oe evin green C55)e 

+ Qok behoefde hij anders. 4 kn men eenig. vertrou- 

wen. aan zijne, „woorden hechten; „eenen niet om 

» gunst te bidden „” ten aanzien, van een voorwerp, 
dat hij, in zijne. gedichten onder den naam van 
ROSELLE vereert, en aan welke een aantal ftukjes 

in- zijnen, bundel gerigt worden gevonden, ” Ghij 
» vraag ght mij, AR Zl antwoord gn gnd, 2 

à waarom ik niet trouwe.” … 

52) Blozen €53) Bl. 6oo, el 
(54) Clioos' Kraam, rfte opening , bla 129. 

455) Bl, 145. 
K 2 
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ns Ghij vraaght mij, waarom trouwt ghe niet ? 
Ik vraage u, waarom woudt ghe niet, » 

Ik trouwde, toen ik trouwen mocht, 

„En noch zoo ver geen trouw bedocht? 

Indien een wijf. een peeperbaal 

| Gelijk was, die men op een faal, 

din ARE folder leght, en weer verkoopt, 

‚_ Wanneer men nut daar van verhoopt: 
OF dat men, op de Thraakfche wijs, 

Sich fcheiden kon, om kleinen prijs, 
Ik nam er wel een proefje van, 

En wierd ook licht een wakker man, 

k Maar deefe koopmanfchap die blijft. 

Wie eens gewijft is, blijft gewijft. 

| „Ik tracht geen raadfel, om Jokast, 

bie tOntbinden, tot mijn leevenslast. 

Ik trouw aan ‘t eerlike oost, en west, 

Niet aan een ftad, of naauwer vest, 

lv Een voogel tiert, in-’t-oopen woud, 

Veel beeter, dan benaauwt gekouwt (56). 

Zeer geestig behandelt six VAN CHANDELIER ook 

hog zijn afkeer van het huwelijk in een antwoord 
aan zijnen vriend ABRAHAM GRENIER (57), die hem 

bij zich noodigde, om de plegtigheid zijner echt- 

vereeniging bij te wonen. | 

Geen wonder, evenwel, dat onze Dichter den 

echten ftaat zoo verre verwerpt; lees flechts zijne 

vrouwenmacht. | 5 4 

De vrouw is, voor den man, een onwaardeerlik goed. 

De vrouw is, voor den man, een hel, in fijn gemoed. 
Sj 

(56) BL 265, (57) BL 535. | 
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Sij kan den man doen lustigh leeven, 

Sij kan den man den treurpriem geeven, 

Sij is in klaare deuchd een vat van kristallijn. 

Sij is in ’ vuile quaad een doofe met fenijn. 

Heur macht in goed moet ieder roemen. 

Heur macht in quaad moet elk verdoemen. 

Sij geeft den man heur bloed. Sij fuight fijne aaders leegh. 

Den Heemel nigts zoo rein, of niets zoo valsch ontfeeghe 

Sij lijkt een Engelin bij tijen, k | 
Bij tijen lijkt fe weer Harpijen. 

Zoo vaardigh gloeit heur borst niet van een fuivre min, 

Als fij een haatigh vuur onleschlik ftookt daar in. 

Een ecchel is fe, in korte. woorden „ 

Die een kan heilen, een kan moorden (58). 

Waarlijk, indien hij flechts deze twee uiterften 
gekend hebbe , dan zegge men hem uit voller 

harte na: 

Dat hij, tot fijn geluk, voorts’ vrijer is geblêëven (59). 

Doch, wilde ik op- deze. wijze voortgaan, en 

meerdere bijzonderheden opteekenen, ik. zoude het 

perk , dat ik mij heb voorgefchreven,, verte overs 

fchrijden.. Liever keere ik daarvan terug, om sIx 

VAN CHANDELIER nog kortelijk in eenige opzigten 
nader te befchouwen. | 

Als Dichter, gelijk wij bereids zagen, weêrd hij 

zeer onderfcheidend vereerd, De in dit vertoog 
bijgebragte vruchten van zijn vernuft, welker uit- 

gebreidheid alleen is toe te fchrijven aan het voore 

nemen, om hem als zoodanig te leeren kennen, 
Moe 

(58) BL 242. (59) Bl 146, 
gi Ke 
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mogen daarvan werder tot een blijk” ftrélëken. Zijn 
Amfterdaminers Winter , dat het uitgebreidfte zijner 

ftukkerf , en in een geestigen trant gedicht is, her- 

innert Ofis op eené aangename wijze aan de verma 

ken van ‘dit jaargetijde, ja, men mag bijna zeggen, 
dat hij geen gebruik of. „gewoonte in den winters 

hoezeer. thans fchier geheel vergeten „ onaangeroerd 

laat. Doch ik laat. hem zelven liefst fpreken, 

_Nu fult- het op een gladde baan, 

‚ Waar flus een veeger loon af heeft, 

Wienvelke fchaatfe cen oortjen geeft. 

Daar valt het eens, bots een planeet, 

“In ’€ flipprigh ijs, waar op ’ gereed 

Een {preuk past, teegen ’s maats gequel, 

De harde flaagen leeren wel, 
Dan klikt het met een kleine kioot, - 

Aan ’t paaltje, of in een oopen boot, 

„Nu fchuift. het op drij barden, met 
Twee krukken, onder fpits befet. 

10e CSOÉ taat fich if eéù grooten bak; 
Aan fteunfel achter; met gemak 

Voorts ftooten , quistigh van plaifier, 

„Het denkt om tijd ‚hoch kost, noch viers 

Zoo flaat de noenklok op het meest. 
Veel losfe jeuchd wijkt onbevreest 

Naa buiten, op de waatervest. ú : 

_ Een deel keurt d'Emfter voor het best. 

Hier krijsht het fpeelen eerst een aard, 

Een. onbeflooten Heemel baart 
Een onbeflooten lustigh hert, 
Zoo fpéurtmieú dat-de gelvisch verd — zie 

Gefiener neert, in ’% oopen meir, 

Dan in een oingegraaven weer. 

Ek dn War 

nd 
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Wat braave fwaanplnim is -bequaam, > 

„Om ’s winters Tpeeltuigh, ‘hier te fant, 
Waar mee het ijs gefchaaft ‘werd , wijl. 

Het aanbaakt in veel grooter ijl, 

En al-de wijfen. van het fpeb‚s» 1 
Naa eisch, te teiknen, op een vel? >» 
Die zal Schier -’t ongetelde vier 
Van % nachtlicht telten op ‘papier … 

Hoe meenigh hoofd, zoo meenigh fpul : 
Elks hair heeft-een befondre krul, » 

Den hoop hoopt aan. Den ouderdom / 
Vermenght fich, onder al den drom. 

«Het zeedigh vrouwvolk woelt er mee, 

Elk maakt fich in fijn waapnen ree.” 
De fchaatfen raaken aan den voet 

Van meesters, en die leeren moet. 

De kolver bindt fijnijsfpoor aan, 

Of heeft iet ftrams om opte ftaan, 

Want ’t gladde glas, is * onbefneeuwt , 

Met effe foolen lacht, en fpreeuwt, 
‘En raa het looten van paartij, 

Schrapftaande flaat zijt esp, met blij: 

Verfwaart, of fijne fchotfche klik, 

Van palm, drij vingers breed, een dik ; 

Met loot der in, den Pennebal — 

+ Van 't druifje onfichtbaar voor haar val, 

Van ballemerkers opgemerkt, ‘ 

„Voorts kolvende aan een-paal geperkt, 
Of flaat om t verdfte, flach om flack, 

Om witjes, of: een vaan in *t lach, 

Gekorven op een dunnen tak, 

Die ieder veur in *t wambuis flak, 
Mids wie fijn kerfftok niet neemt waar, 

Uitveegen zal voor allegaar. : 
pd Ka Gins 

8 / 
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Gins. komt een fterk gevolghde boer 

_— „Volwinds, gereen , uit * Veener moer, 
Ruigh om fijn ongekemde kin, 

Met Jange keegels- ijs er in, 

Dat alseen kraalbos, om het haair 

Gelaafich ramm’lend wiewauwt fwaar, 
Hij heeft een blaauwen raagbol op , 

Van fchaapen, als een tweede kop. 
Hij houdt een bootshaak , op den nek, 
En {lingert-fraai een ftaagen trek 

‚ Van halve maanen, of gelijk 

Een páalingh bochtich woelt in flijk , 

Wijl voet, voor voet, fel zijdlinks roeit , 

En giert in ĳĳs, en locht, gefchoeit 

Op ĳfers fcherp ‚en fimal, en langh, 

Voor krom, gelijk een halve tangh , 

Gedekt van wilgen naa *t fatfoen 

Van fijne kousfool, of fijn fchoen, 
‚Die hij onroerlik daar op bind:; 
En fnellik zoo fteekt door den wind. _ 
Een vond die ’t geestigh, Holland vond, 

Een wonder in des-Spanjerds mond, 
Die dat, met bloedge fchaade, fach, ” 

Wanneer hij Haarlems muur belagh. 

Twee Boeremeisjes van: Abkou, OR, 

‚ Die. flooven ook, met douw ‚op douw , 

Met handen, en geficht voor uit, 

„Haar rokken , waar veel winds op fluit, 

Draaiftaarten als een drabbiende eend,» 

Haar trooni , door den wind, beweent; 

Gloeit, als van winterroos gequelt , 

Haar lip barst oopen ‚en vervelt. 

‚De ftad, geharnast; aan den voet, - 

Met iĳjsre vleuglen, vlieght te moets 
En 
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En fchaaverdijht voor wind voor bij 

De melkfters, en dien langen: rij. 

Een fchijtvalk, in die vreesbre tocht, 

Glipt met de beenen in de tocht, — 

Op 't achter aanficht, en hij, glijdt, 

Zoo ongeblutst , twaalf roeden wijd. 

’ Gedrangh dus fwierend, krom en recht, 

En gins en weer, door een gevlecht, 
Gelijkt het, of men fchermutfeert, 

Maar niemand. werd met wil gedeert, 
Wie ’% fiet, die meint, dit vlugge volk — 
Zijn fchimmen, die een duistre wolk, 

Fel voortgewaait , van *t buijend fuid , 

Door ftraalen van de Sonnefchuit, 

‘Langs d’ aarde fomtijts fcheemelblike, 

Dat als een geest den mensch verfchrikt, 

De fchaats fchoof qualik op het ĳs, 

Het wulpfche narpaard werd het wijs. 

Daar draaft het ftoute belgedruis , 

Met- kleurde pluimen van een ftruis, 

Op d' ooren, en de ftijve ftaart , 

Gefcherpt voor ftruikelingh bewaart, … 

Het fleept een waagen fonder rad, 

Of wielen, langhs ’t geftremde nat,” 

Op ftaale latten, als een flee af: 

„Gefpannen, aan een Rufche rhee, sies 

Het maakfel is een blanke fwaan;, 

Met fachte warme donfen aan, 
Of lijke een wreede: waaterftier, — 
Bebeitelt uit een populier, ) 

Gevoedert van een ruigen Beer, 

Gehardt in Groenlands winterweer. 
Daar binnen fit die fchoone Maaghd, 

Waar meenigh faage van gewaaglt, * >) 

% Ks En 
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Europe; warm gekleedt; geftooft, 

Met handfchoen , moffel, maske, en ’ hoofd 

Omfluijert, die als van een God 

Gevoerd werd ; in dat “basterdvlot „ 

Ter beede van, een jongelingh, 

Die vrijende laaveeren gingh. 

‚De minnaar fonder mantel „die“ 

Sijn Joffers hals, en hand, en knie 
Verwarmt, omgordt van een rapier, 

Heel-lustigh fit , en ftaat , aan °t {tier 

Van achteren; fijn fchoenfool viert, 7 

Of pint, naa dat de fleede fwiert , 
Het ijs, met ftaal door d'eene lat, 

En elke hand, die ment; en vat — 

Het mondftuk , aan langh haairigh touw. 
„Zoo beefich. weet hij van geen kous: 

De liefde ontglommen, in een borsts 
Brandt teegen d'ijsfelijkfte vorst. 

Zoo. druifchen hondert bellekleên, 
_ Ordentlik-draavende , achter een, 

Met allerlei gediert van „hout, — 

Val omg enz, C glide 

Dat six VAN CHANDELIER zijne lier haakte kon 

fpannen À bewijst, mijns inziens ‚de aanhef van zijne 

afraadinge van vrede, met -de tegenwoordige ree 

geeringe van vka Ô 
ak â 

| Waar zijn de vroome Batavieren 

Gekroont met duifenden laurieren,. 

Geplukt te waater, en te land, 5 

- Met vuur, en-faabels, in de hand? 

‚ _ Wass Ad 4 

(60) Bh, MA ld de oc olde 
ef e 4 a 
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Waar zijn de harten van de Leeuwen? , 

Flaauwt Holland? flaauwen nu de Zeeuwen? 
‘st sVeranidert smên wúuin ween Tiet ; ee’ 

„En-werd.de felle mak, entam ? 
Waar is het volk in zee gebooren? 

Laat dat de zee nu gaan “verlooren? 
Verliest de visch fijn element , 

Verbasterdt, en van, aardt Ontwent 2 ” 

Toont nu een. vloot van hondert kielen , 

Braaf uitgerust , met Duitfche zielen, 

„Het achterfchip met fchaa , én-fcharid, 

„Aan neegentich van Engeland ? (61) 

Krachtig is ook zijne Amfterdamfche ‘vondheit. 
Van zijne opfchriften zijn fommige mede niet zons 
der geest, bij voorbeeld ; 

Moffel. 
De: moffel waar niet warm , zoo Joffrouw niet moest tellett 
Brij hondert guldens, voor Sarmaatfche faabelvellen. 
c 

De war visgefchildert. ie 

De werreld ‘draaght een kruis, ea ki 

Wie heeft -het niet “in huis? KO ned 

Tang. 
eed 

Wie eerst de tangh, om vuur, te handfen, konftigh vandt ‚ 

Heeft feer waarfchijnelijk te voor fijn hand verbrandt. 

| 5 Gel 
CED) BL, 86E td IE SU nt, amzoozerdti OD 
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ksa Geloof. | 

Hoe is ’t geloof zoo: klein? geloof baart faalicheit. … 

Wie veel gelooft, die loopt gevaar van kaaligheit, « 

Vastelaavend, 
bent 

Waarom niet gastelaavend , 

«In plaats van vastelaavend? (62’) 

Als Taalgeleerde. “Reeds heeft men uit het mede. 
gedeelde genoegzaam ‘kunnen opmaken, welk een 

fchat voor de kennis van onze rijke moedertaal de 

Poëzij van six VAN CHANDELIER ten toon fpreidt, 
Welligt geen bladzijde derzelve, die daar geene blij 

ken van draagt. Van hier dan ook waarfchijnlijk , 

dat verfcheidene fchrijvers zijne gedichten aanhalen. _ 

Hoezeer hij evenwel niet îs vrij te fpreken van het 

bezigen. van -duistere ‘of bijna. onverklaarbare uits 
drukkingen (63) ‚ is» ondertusfchen „ het oordeel over; 

SIX VAN CHANDELIER , met betrekking tot de Taal, 

niet ongunftigs De meermaals. aangehaalde HUIDE- 

COPER, wanneer hij opzettelijk over het gebruik 

der p, r en-pr in velerlei woorden handelt, brengt 
onzen Dichter, onder “weinige anderen’, ten voor= 

beelde bĳ, die daarin met veel naauwkeurigheid zijn 

te werk gegaan (64). Een ander fchrijver prijst de 

/ Eler 

* (62) Bi. ken en volde. 

(63) Men zie HINLOPEN in zijne hiervoor aangehaalde 

Verhandeling. 

€64) HuiprcoPEr, Proeve, D. I. bl, 88e,0t 11 (157 
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eigenaardigheid zijner nabootfing van het gezang der 

kikvorfchen, bij hem door % gebrikkekik koak koak 

voorgefteld „ en wederom de fierlijkheid van het vol- 

gende, gezegde in zijn Zmfterdammers Winter. 

Wat er blinke is goud, 

En filver, fijne wol, en fij , 

Die in de kuip der verwerij 

Verfcheide fchoone verwen dronk (65). 

Ik onthoùde 1 mij, met reden , van de mededeeling 

Gener dorre woordenlijst „ en ga liever over tot mijne 

laatfte befchouwing vän SIX VAN CHANDELIER5 nd- 
melijk , Ke 

als mensch en Christen. Wanneer men het kae 

rakter van SIx VAN CHANDELIER naar ten ruim deel 

zijner Poëzij wil „beoordeelen, , Zoo kan men hem 

eene, eigenaardige geestigheid niet ontzeggen. Ner- 

gens echter. flaan „deze aahweelige lwimens gelijk. ‚hij 

ze noemt „tot -wulpfche. dartelheid. over , sla 

in zijne verzen, aan en op ROSELLE.. « | 

Hij was hierbij nederig, zoo met betrekking tot 

de voortbrengfelen. van zijn vernuft, als ten aanzien 

“van zijnen handel en wandel. In het affcheid aan 
het boek zegt hij: ED Matin 

Ps | | 

Ik fie, befiende eens anders pen, 

In fpiegels, dat ik leelik ben (66) 

Op 

(65) Nieuwe Taat. en â Dichtkundige Bijdragen. D. IL, 

“bl, 136 en 153. 

(66) Bl. 29zet «…& <0) 
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A Opr eene anddarp, please Jant hij, het horigen > 

Vraagt nu een groot verftand, wat Konit ge‘dan ia sticht. > 
“Zoo weidsch , met Vaaders naam, in geevels van gêdieht/, 

Op %-pothuis, en de ‘bank van’ ‘boekverkoopêrs Here 

Dan om de gaande, lui te, lokken om te kijken? 
. mn, wen Le he , c hdd \ ed: , 

Pen „ 

en daarop antwoordens Eid smelt 1 
î e e Pk t 

Opdat ilk wijfer: ane pbo en; ewaad fticht. 
Dee juist op; dat ik toon wat hie nan kan in dicht 67). 

} Van ‘het andere, ‘nederigheid in zijnen ‘wandel, 13 

getuigt, onder meer r Anderen, Rn Be 
Pa 

mijn uiter fe wil, kil kaas 

Bedrijf, A mablijvlingh, aan mijn lijk geen hoovardij. 
Wagr toe een doodkleed, van fijn lijnwaad , aan een pjd 
Waar toe gebloemten ? dek de Schaamte , mèt een ‘blad 

Des vijgebooms ‚Erf gun aan aarde, een darden gate 

Maar let dit ik” verrijfe, ‘vit Suideris Kerkfpelonk | 

Waarin. men ’t lichaam van mijn faalgen Vaader fonk. — | 
Ik hoef geen opfchrift, of fehrijf , op de fteenen kas, 

Dit ftichtelijk vermaans Ghij- zijt noch „wat il was (5) 

ie, 

Trefrend_ is ook, de, les aan zijnen. broeder. wins 
HELM. — it aad Â- sid 

Hij heb het lijf ten dienst hele | 

Getroost ût kou’, én hitten,’ 5 -! 
Indien het hoofd “geen letfel“ heeft, 

a Hij laat den hoed niet fitten, 

Heb d’ oogen needrigh, gaauw, en eee 

“Den mond gevraaght Loet” voren” e 
MK: Ge 

(67) Bl i46 en 147, —_ (68) Bl Cafes za vod Pd 
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amis ex?t Gehoor, bij quaade reên, van huis,” Our! 

en not Der voeten ras tot’ loopen: wd 
Lo! £o/0De handen rein van tarpentijn 

_ Waar -alles aan blijft: hangens: « 
Den buik, met forgeloofen wijn 

Noch gulficheit; bevangen. 

De finnen: nimmer leegh wan, werk: 

‚Maar om Latijnfche boeken,-- 

Ook „ mach ‘hij ;‚ woensdaghs-, «om: de Kek é 

"Lv ecEn moeder te. befoeken., | 
Gods vrees, voor al, in ’t hart gemetst, 

“et Wat anders’ fwaâr fou vallen, | Ì 

«U Hoe feer het weeght , of raakt „ of quetst 

Zal gea ma niet met vien (65) 

ti dad nederigheid ns SIX- VAN, CHANDELIER 

din. opregt hart. ‚Ik fende flechts- eem brief ke „” 
fchrijft. hij. aan zijnen Neef BAARD, s‚aangefien mijn 
„ gevoelen is dat de meeste toewijdingen niet 

„ beeters gelijken, dan een fchetfe beworpen, om 
», de valfche Godinne der 9leijerije wat cierlijk te 

yi perieeelen. Welk, monster ‚gemeinlik. opgefmokt, 
in wit fatijn van eerbiedinge , ik,verfeekert ben, 

dat u la,zoo, fer, verfoeit, als ik het haate,… Im 
„mers kan het fimpele duifje geen meerder afgrijs 
„ fen hebben van den bloedfieken Haavik, dan mijne 
à eenvoudige natuur van de dubbelhärtige miomnme= 

» tje (70). | (3 
Wanneer men bij dat alles in aanmerking neemt, 

dat six Van CHANDELIER tot den zeer gegoeden 
k | ftand 

jp 

(69) Ble 471, GrWMBlehze … cor Ia Cr) 
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{land moet behoord hebben „ dan komen’deze zijne 
hoedanigheden nog helderder uit. „Doch kon dit 

wel anders, daar hij zich nederigheid met God had 

voorgefteld ? „Den Rijken voegt ú. toes 

Verfmaa geen armen uws frege 

En ghĳĳ, en fij zijnveene- ftof. 

Wanneer Gods rechter;voor ‘fijn hof, 

U naamaals zal ter vierfchaar daagen , 

Zal bij na macht é nóch ga $ rangen (71). 
EN | 

In een weeks bi hem ging Godzaligheid voor 

grootsheid! En waarlijk, zijne ftichtelijke Poëzij, 

die ook een gedeelte van zijnen bundel inneemt, 

dragen kennelijke blijken van ’s Dichters Godsvrucht. 

Het is wel niet te ontkennen , dat hij niet geheel vrij 
was van bijgeloof; daarin, bij voorbeeld, dat “hij 
„ach op zijn dertigfte jaar flus half west verend 

- met es 

waar zoo veel aniians: nkaden 
me sdi … 

op neegen feevens (zade 

maar hij befträft toch ook den angmoêdigen, die 
eene verduistering der zon, als het onfaalbare 

voorteeken van den fchrikkigen dag des oordeels 
aanmerkte, | ie: 

Wat flaat van angst uw hartaár flagh, op ijt 

Angh voor den jongften dagh? 

De fluijer, die het Sonlicht nu bedekt, 
Werd van de Maan geftrekt, | 

Voor 
(71) Bl, 598. (72) Bl 29. pe) 
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„Voor ’t Hichaám “vans dat {ooit aah one 
| ‚Der, blaauwe: Heemelboogh; Ver bird 

di Die machtplaneer „ die bruine alwinne felt: of 
shank 

Sich tusfchen '% daagend veld. 

Van Son ed ong (73de 

Toen hij van zijne miltzucht, door het gebruik 
der baden te Spa, geheel herfteld was, gevoelde hij 

innig, dat deze hulp hem niet van menfchen kon 

verftrekt zijn, maar dat eene hoogere magt, de 

Gever van alles goeds, hem deze onfchatbare wel- 

daad had gefchonken, en dat hij dezen daarvoor 

niet anders, dan een dankbaar leven geven kon. De 

Godsdienst was voor hem eene verkwikkelijke bron 

van troost geworden , waardoor hij alle de rampen 

en ongevallen des levens moedig kon weêrftand 

bieden. Hij fmachtte naar dat hemelfche brood, 

toen hij hetzelve op zijne buitenlandfche reis. ont- 

beren moest, De Godsdienst had hem geleerd den 

Hemelfchen Vader, die zelfs het vergeten bloempje 

in zijne heilige hoede neemt, alle zorge aan te 

bevelen , omdat zijne goedheid alles wel maakt. 
De Godsdienst , eindelijk, deed hem den langen treu- 

rigen nacht van rust in het graf, welken zoo velen 
wanhopig te gemoet zien, kalm en gelaten af- 
wachten, in de ftille hoop, van eenmaal, bij het 
aanlichten van den helderen morgen des eeuwigen 
levens, een geluk deelachtig te worden, hetwelk 
de eenige troost van den waren Christen in leven 

en in fterven uitmaakt! 

(73) BL ror. Most 

KD Le 
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DE VREES 

VOOR HET NATUURLIJK STERVEN," 

GEHOUDEN 

IN DE TIELSCHE AFDRELING 

DER MAATSCHAPPIJS 

POT NUT VAN 'T ALGEMEEN, 

den osften November 18225 

DOOR 

dik mam 0 RE, 

Stads Med. Doct, te Tiel. 

adenine dd ordende dedidied erdee à 

We, op eenen fchoonen lentemorgen der ftad 

ontweken , zich op het vrije veld begeeft, zich al-_ 
daar verlustigt in het befchouwen der fchoone ver= 
jongde natuur, de vogelen hun morgenlied hoort 

aanheffen ter eére huns Scheppers, het vée ziét 

dartelen door de weiden en de visfchen fpelen in 

den ftroom, ieder zich op zijne wijze verblijdende in 

zijn aanzijn, en daarbij een hart heeft, vrij van 

wroeging , maar vatbaar voor genot, die roept voor- 

zeker vol aandoening uit: „hoe zoet is het leven!” 

Zelfs hij, die, gekromd onder ’slevens last en te- 

genheden, wel eens onbedachtzaam naar den dood 

M 2 wensch= 
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wenschte , als het einde van zijn leed, gevoelt 

zich, door het zien der vreugde van zijne mede- 

fchepfelen , weer met het leven. verzoend, wenscht 

den dood niet meer, en zegt: „het is toch zoet 

» te leven 17 PRE GR wat error 

Doch men behoeft derbelijke dens padt 

heden niet, om zich «vanodeze “waarheid te over= 

tuigen; ieder oogenblik, ieder fchepfel kan ze u 
leeren. “De zucht, de liefde tot het leven is ieder 

fchepfel diep ingeplant, zij is ‘zoowel zigtbaar in 

„den worms dien-gij vertrapt „als in den Koning der 

dieren; die de bosfchen van zijn gebrul doet weer- 

galmen; in ‘het kind, zoowel als in den man „ zelfs 

nog in den afgeleefden grijsaard. Ieder beeft terug 

op het denkbeeld, van het leven te zullen verlie- 

zen; erf toch is niets zekerder, dan dat wij een- 

maal alle zullen fterven. Eenmaal komt de dood! 

Hij treft jong en oud, aanzienlijk en gering, rijk 
en arm den Vorst zoowel als den bedelaar, alle 

moeten eens de aarde verlaten „ eens maakt de dood 

allen „gelijk, Dit is eene wet, die door. niets tè 
veranderen , te ontduiken-of af te koopen is. … 

Het fterven is eene gebeurtenis, waarvan de naam 

alleen den mensch doet- beven; hij hecht een iĳsfe- 

lijk denkbeeld aan het natuurlijk fterven , hĳj ftelt 
zich den laatften kamp van het bezwijkend levensbe- 

ginfel, met de doode krachten der natuur voor , als 

de grootfte foltering. voor dien die het ondergaat, 

In plaats van er zich eene regte voorftelling van 
te. maken, de ziel met kracht er tegen te wa- 

PEREN) en, het als eene noodzakelijke natuurlijke 

ge- 
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_ gebeurtenis té leeren befchouwen , vermijdt hìj-dlle 
gefprekken, ja alle gedachten dan hetzelve, hij 

fchuwt de fterfbedden zijner broederen, in’ plaats 

van dâar regt flerven te leeren, en flelt deze ge= 

beurtenis altoos Verre, ja zeer verre af; of de 
vrees voor hetzelve verbittert alle genoegens, ver- 
lamt de kracht des geestes, en vervult de ziel met 

eenen gedurigen angst, - Slechts zeldzaam befeft de 

mensch, dat dé kennis van wel te fterven ‘onaf 
fcheidbaar verbonden is aat een’ gelukkig deven 3 
dat het eene zonder het andere niemand te beurt 

walt, en dat men zoo ver komen moet, dat men 

het-fterven noch haat noch bemint, noch wetischt 

noch vreest , maar hetzelve gerust en gelaten afwacht. 

Het is over deze vrees voor het fterven, -als 

eene natuurlijke gebeuftenis befchouwd ; zonder op 
hare zedelijke gevolgen te letten „dat ik u eenige 

oogenblikken wilde onderhouden „ ef trächten aan te 
toonen „dat deze vrees meer een fchtikbeeld der ver= 
beelding , dän' op het’ wezen der zaak gegrond is. 

Vrees “te koesteren voor ,- én zich {chrikbeelderi 
te vormen vän -éene gebeurtenis „ welke « eenmaal 

zeker gebeuten moet; welke uit den aard der zake 
onvermijdelijk iss is eene groote dwaasheid. Of 

waant gij, dat het mogelijk zijn zou, met dit lig= 

chaam eeuwig te leven ?-— (Vergünt mij hier eene 

aanmerking , eer-ik’ verder gas niemand uwer meene; 

dat ik óöte ot die verlichte geesten behoore, die 

den” mensch oorfpronkelijk tot een*dier maken, die 
het geheele feheppingsverhaal van Mozes woor een 

fabeltje- verklaren’, en dat ilk dus: den dood ook niet 
M 3 be. 
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befchouwen.zou als de ftraf der zonde, „Maar met 
MOZEs verhaal is zeer wel. beflaanbaar dat. wij, 
ook al ware, ADAM. in den, ftaat der regtheid. geble- 

ven, evenwel niet eeuwig hier, op aarde. zouden. - 

geleefd hebben. Sterven,toch. is niets anders, dan 
een, ophouden. van de. werking der ziel op het.lig- 

chaam,.en-deze, houdt noodzakelijk op „-zoodra. het 

ligchaam, onbekwaam, wordt tot-haar. gebruik „en 

‘de levenskrachtens hem eigen „ verliest3 het is 
niets anders, dan eene aflegging van dit aardfche 

hulfel, waardoor de „ziel, vrij wordt, en naar andere 

gewesten verhuist, om aldaar in een grooter en edes 

ler. „werkkring werkzaam te zijn. Ware de -mensch 

niet, gevallen „ deze gebeurtenis ware voor, hem 

geene, ftraf geweest; hij. zou voor. dezelve. niet: ge= 

beefd, maar haar met: blijdfchap te. gemoet gezien 

hebben „wijl hij. van, de toekomst:zeker was.).— «Of 

waant. gij, zeide. ik dat het. mogefijk „zijn zou » 
met dit ligchaam, eeuwig. te- leven; dat reeds bij des 

zelfs wording de zaden des doods met zich brengt! 

Verwondert u veeleer, dat, een-ligchaam door dese 

zelfs levensbeginfel fteeds ‚in ftrijd met -de-doode 

krachten der natuur, die. naar-deszelfs „ontbinding 
ftaan „ aan zoo vele veranderingen onderhevig; onop= 

houdelijk, blootgefteld: aan den verwoestenden invloed 

van driften en ‘hartstogten., dat zulk een. ligchaam. 

zeventig of tachtig jaren bereikèn, dat een.‚zoo 

kunftig- zaamgefteld raderwerk zoo lang loopen kans 

niettegenftaande de minfte afwijking van. een. dier 

raderen eenen oogenblikkelijken dood zoo ligt veroors. 

zaakt , wietoanmmbande in ieder oogenblik, duizende 
din- 
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dingen fchade aan een of ander werktuig dreigen toe 

te- brengen „ welke. te vermijden, altoos niet in ne 

magt ftaate pre tn nbs 

Mijn oogmerk i is niets nu den. mensch. te, volgen’, 5 

van het „oogenblik. zijner. „wording , tot, aan. dat van, 

zijnen-dood , in zijnen groei, -ftilftand „in „zijne -af= 

peming- en in zijn: einde ; ik wil ‘alleen. in. eenige. 
trekken de. waarheid van «het gezegde fchetfen. - 

„De eerfte verrigting vanhet pasgeboren wicht is, 

de ademhaling, en deze wordt ‚onafgebroken, voort, 

gezet: tot”aan: het einde: des, levens, De ademhaling; 

is eene der noodzakelijkfte werrigtingen. des menfches 

lijken ligchaams,, Van het, goeden. geregeld voorte. 

gaan 'van-deze hangen meer vof. min alle, dierlijke 

werkingen af want door,dezelve. bekomt. het lige 

chaam de noodige hoeveelheid zuurftof; het is dus, 

noodig, dat de. lucht, „die vingeademd-wordt „rde 

noodige „hoeveelheid zuurftof ; bevatte, -en „ook „dat, 

dezelve met, de overige. beftanddeelen, der lucht. niet, 

fcheikundig verbonden zij ‚ wijl anders de levenskracht: 

der longen. niet in ftaat ware „ dezelve in. behoorlijke 

hoeveelheid af te fcheiden. Het gevolg: hiervan zoude 

zijn, dat de ademhaling bezwaarlijk , ja foms,geheet. 

belet wierd; hetgeen den dood onmiddellijk ten, gee. 

volge. zou ‘hebbe. | | 

„Is de zuurftof in te groote: hoeveelheid aanwezig 

dan is-zij even zeer nadeelig. voor, de. dierlijke huis- 

houding ;ewijl zij wel in den. beginne de ademhaling; 

ligter «en fneller maakt ‚ maar „door-al te groote, 
prikkeling, ontfteking en brand der longen te weeg, 

brengt „en dus den dood-des menfchen.naar. zich flecpt. 

6 M 4 Is 
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“Is ef nu omgekeerd in de lucht, beftemd tot de inade= 
ming, geheel geene of te weinig zuurftof- aanwezig, 
dan is of een oogenblikke!jke dood, of eene langzame 

blusfching der levensvlam het noodzakelijk gevolg 

van het verblijf in zulk eene dampkringslucht. 
Gewoonlijk ademt een mensch’ in’ iedere minuut 

Zestien of zeventien “maten, het kind nogmeer, en 
tot iedere in- en uitademing ís-de werking van hon- 

derd fpieren noodig: Reken dit op den leeftijd van 

eenen mensch, en verwonder u„ hoe: de longen, 

bij zulk eene afwisfeling van beftanddeelen der lucht 

en bij de fijnheid van haar weeffel, en de fpieren bij 
zulk eene ontzettende infpanning , die nimmer door 

de minfte rust wordt “afgebroken, het zoo lange 
tithouden , zonder onbekwaam te worden tot hunne: 

verrigtingen. | | 

“De tweede verrigting des ligchaams , van welker 

vrijheid en regelmatigheid leven en gezondheid ons 

voorwaardelijk afhangen, is de omloop des bloeds. 

Het hart is hiertoe het voornaamfte- werktuig, en 
dit is niets'anders dan eerie fpier, beftaande uit twee 

kamers, twee boezems en verfchillende-klapvliezen 3 
dit hart fpuit het bloed met eene fnelheid van vijfe 

tig voeten in ééne minuut in de groote flagader, en: 

klopt in middelbaren leeftijd bijna honderd ‘duizend= 

mâal in vier en twintig urens en tot de kracht, 

welke “het ieder oogenblik uitoefent, kan men bee 

fluiten „ uit de kracht van de groote knieflägader, 
welke bij iederen polsflag een gewigt van vijftig pens 

den opligt. | 

- Rekent men: de „gemiddelde hoeveelheid bloed op» 

drie: . 
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drie en dertig ponden , de polsflagen op vijf en ze- 

ventig in de minuut, en dat het hart bij iedere, 
zamentrekking twee oncen uitdrijft , dan gaat de 
geheele masfa bloed ieder uur ruim twee en Awrintig 

malen door het hart. _ | 
ledere beleediging van het hart, iallare afwijking: 

van het bloed- van deszelfs regten loop ‚ de minfte 

fout der zoo dunne klapvliezen , “is onherroepelijk 

doodelijk , en evenwel oefent het hart deze kracht 

zeventig of tachtig jaren uit. Zou deze kracht nim= 

mer worden uitgeput ? 

Hoe ver de menfchelijke kunst ook ga, nimmer 

heeft of nimmer “zal zij een werktuig uitvinden, 

dat in zich zelve het middel heeft om zich te 

herftellen; dit gebeurt alleen in het dierlijke lig= 

chaam. Door de gedurige afzonderingen , bewegin= 

gen en wrijvingen der deelen gaat; er’zoo veel 
verloren „ dat er na vier jaar van denzelfden mensch: 

niets meer over is. Gedurende den groei des lig» 

chaams - moet niet alleen ‘het verlorene herfteld., 

maar nog vele nieuwe. deelen aangevoerd « worden. 

Hiertoe gebruikt de mensch. fpijs-en drank, van 
welke hij door elkander vijf ponden dagelijks noodig 
heeft; de ingewanden van den buik zijn onophou= 

delijk bezig „ruit: deze genotene fpijs en. drank het 

voedingsfap toe te bereiden, welk fap „na door ver= 

fcheidene klieren té zijn doorgegaan, eindelijk door- 
eene enkele buis in het bloed gevoerd wordt 5 

eene ontelbare „menigte. vaatjes rusten nimmer var 

het fchadelijke of onnut gewordene af te zonderen 3 
en buiten het ligchaam te voeren, of- om dit vêrs 

M 5 | lor 
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lorene te “herftellen, Gebeurde dit -niet:z-dan: was 

„ons/leven, van. korten duur ; maar “is het wonder, 
dat,“na zulk eene aanhoudende « werkzaamheid en: 

infpanning- vanvkrachten „ eindelijk” deze werktuigen: 

verzwakken , en geheel onbekwaam: “orden voor: 

hun werk! > Rate 

„De zenuwen, deze trouwe Ho olfichdsneib aan de: 

ziel van alle lief. en leed, dat -aan-het ligchaam ge- 
beurt „ en ook weder de uitvoerders; van haren wil, 

zoo vele jaren: blootgefteld aan het ‚geweld der ins 

drukken van buiten, en van de werking der zielz 

zouden deze nòoît verouden ? | ‚id 

‚De fpieren, waaronder er vele zijn, welke van 

pri wieg. tot aan het graf geen enkel oogenblik ruse 

ten: zouden deze nôoit verftijven ? EH) 

„Het noodzakelijk gevolg dus van een lang leven» 

is, dat het ligchaam onbruikbaar wordt. Aanfchouwt: 

den-grijsaard; zijne huid is hard ‚geel en met diepe 

‚voren -doorploegd , de haren grijs, de tanden uitge- 

vallen, derzelver kasfen verdwenen, “de mond is 

zelfs niet meer. gefloten „ wijl: de kracht der fpieren 

zoo zeer verminderd is „dat zij niet dan met moeite 

de van zelve neervallende onderkaak kunnen op-= 

houden. | Oe 

„De herfenen zijn vaster geworden, en het rugge 

merg verdroogd; vanhier het gezigt-zwakker, het 

gehoor minder, de reuk verdwenen, de fimaak veel 

minder fijn, en het geheele gevoel verftompt. Het 

celwijze weeffel , waardoor die wonderbare buigzaams 
heid des ligchaams plaats heeft; wordt hard, de 

‚ vaten-verdikken en vernaauwens de {pieren veran= 
| _de= 
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deren bijna geheel in. pezen „de. banden der “gele 

dingen krimpen ineen, en de geledingen zelve 

verliezen hunne gladheid dus word-de; beweging 
zeer moeijelijk „ en. heeft: ten minfte valle vlugheid 

verloren, Het ligchaam wordt kleiner en‚zakt voor- 

over. zoo wegens.de zwakheid, vande fpieren; van 
den, rug, als-door het: verdwijnen, der, kwakigenige 

lagen tusfchen de ruggewervelen. dn ds 

‚Wegens het vaster, worden. der „herfenen4 en; het 

mons van, het „-zenuwmerg „‚-worden ook „de 
gemoedsaandoeningen,en zielsvermogens-minder, en _ 

geen wonder}: de, ziel kan het,Jigehaam niet meer 

gebruiken, als, het. werktuig , waardoor: zij- naar buis 

ten werkzaam is 5, zij „ontvangt. weinig of geene in= 

drukken meer, van. buiten „ maar „zij heeft:-ook „hare 
beerfchappij ‚over. het, ligchaam: verloren5 vanhier 

dat „de afgeleefde „grijsaard tot>den ftaat-van kindsch= 

heid „wederkeert „en; bijna. geene „weet, meer heft 

van; de wereld-buiten heme: « ses has | 

Eindelijk wordt de omloop des blaadt al,langza- 

mer en langzamers de, ademhaling -moeijelijk enaf= 

gebroken, het „hart kan „door te, groote zwakte, en 
door teveel ,wederftand van, buiten; de al. minder: 
en‚„minder.„voortgaande golf ‚des-bloeds ‚niet, meer, 
uitwerpen „dus bezwijkt het onder zijnen” lasten: 
Ítaat ‚na, twee of drie, vergeefs ingefpannene-pogine 

gen, om, zich van, er last te. het 5 ftil, om 

nooit, weer te flaan. nomie 1oosrsbor ein al 

„Ziedaar het nana einde- van laces menfithen | 
lijk deven!. —-Zou,dit. fterven „ „dat geheel gelijk: 

(jaan met, het witdooven; eener. vlam bij, gebrek, aan, 
| voed. 
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voedfel, zou dit paer eene eed foltering zijn 

voor den lijder? | 

… Wie ooit bij zulk een fterfbed geweest is, heeft 

voorwaar daar ook niets iĳsfelijks gezien! 

__Dan, gij zult zeggen, dit is ook eigenlijk de 
dood niet, waarvoor men zoo zeer vreest, even 

min als die, welke plotfeling overvalt,-en den 

mensch in een oogenblik wegrukt, of die, waarbij 

de mensch in “eene” ongevoeligheid of flaapziekte 

valt; en hem dus onvatbaar maakt voor alle onaan= 

gename gewaarwordingen. Maar het is die dood, 

die wijze van fterven , welke, bij hare langdurig= 

heid , gepaard gaat met zoodanige verfchijnfelen “en 
ligchamelijke aandoeningen , welke een grievend lj 

den der ziel fchijnen te kennen te geven. 

En het is dan voornamelijk ook , dat ik wil trach-- 

ten te betoogen „ dat dit lijden des ftervenden meer 

beftaat in de opgewondene verbeelding der omflan= 
ders, dan plaats heeft in het ligchaam of de ziel 

des ftervenden. 15 

- Van onze vroege jeugd af aan wordt ons het nas 

tuurlijk. fterven voorgefteld. als. eene iĳsfelijke ge= 

beurtenis, ja als de grootfte ftraf; van hier dan 

ook, dat wij er ons allerlei fchrikbeelden van wor- 
men, eneen” fterfbedontvlieden, ‘zoo - lang het 

maar mogelijk is; maar vroeger of later moeten wij 

toch dit tooneel aanfchouwen: men ziet den met 

het klamme doodzweet bedekten dijder , de pijnlijke 
trekken van zijn gelaat, het angftig zwoegen der 

borst, men hoort de laatfte reutelende ademhalin= 

gen, en ziet den lijder eindelijk, dikwerf- onder 
| he= 
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kevige kramptrekkingen „ den laatften doodfnik geven. 

Nu meten wij zulk eenen ftervenden naar ons zel” 

ven in onzen gezonden toeftand af , en willen, dat 
hij alles gevoelt, wat wij, gezond zijnde , in zulke 

omftandigheden’ gevoelen. zouden, en zien alle dic 
aandoeningen aan. als onmiddellijke uitwerkingen 

als tolken van hetgeen in zijne ziel omgaats wij 

willen niet onderrigt worden ven kunnen niet geloos 

ven , dat «alle deze lígchamelijke aandoeningen 

flechts uitwerkingen zijn van het ligchamelijk levens- 

beginfel , kampende met de doode krachten der na- 
tuur, “waarvan de ziel flechts. weinige of geheel 

geene gewaarwordingen heeft, | 

Om dit begrijpelijk te maken, zullen wij eerst het 

een en ander zeggen aver de werking der ziel op 

het ligchaam «en van het ligchaam op de-ziel, en _ 

van derzelver verband in den gezonden ftaat. 

In den gezonden. ftaat zijn ligchaam en ziel ten 

naauwfte verbonden, en hunne werking is weder- 
keerig ; ieder prikkel , het ligchaam aangebragt, wekt 

eene bepaalde gewaarwording der ziel, en zoo ook 

heeft iedere werking der ziel , iedere -gemoedsbe- 

weging eene zekere bepaalde ligchamelijke aandoe- 

ning ten gevolge; deze. aandoeningen zijn aange= 

naam of onaangenaam , naarmate van den aard en der 

natuur der aandoeningen zelve , meer of minder he- 

vig, naarmate van de meerdere of mindere gevoc- 

ligheid der zenuwen , als de werktuigen ‚ welke deze 

aandoeningen moeten overbrengen, meer of minder 
langdurig, naarmate de aandoening meer of minder 
indruk gemaakt heeft, 

| Dan 
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Dan de aandoening der ziel ‘ís niet altoos even 
redig’aan het geweld van den ligchamelijken prikkel , Î 

en’ zoo ook omgekeerd, beantwoordt de uitwendigë 

ligchamelijke aandoenistg niet ‘altoos aan het inwendig 

lijden der ziel; dit hangt wederom veel af van de meer: 

dere of mindere gevoeligheid der zenuwen ,‘en van 

het meerdére of mindere vermogen, dat de ziel zich 
verworven heeft, om hét ligchaat té beheerfchen.” 

Waar is het, dat oogen, gelaatstrekken, gebaar- 

den en houding regt geven om te befluiten, wat 

er in de ziel omgaat, en van welken aard hare 

aandoening is, dat zij de tolken van ons hart zijn; 

maar even waar is het, dat deze regel, ook bij 

de gezondfte menfchen, wele uitzonderingen lijdt. 

Hoe velen hooren’de grootte beleedigingen, dei 

grievendften hoon , met dezelfde onverfchilligheid, als 

de boodfchappen der grootfte vreugde ! Hoe me? 

nigeen is inwendig ter prooi der gloeïöendfte harts- 

togten, van toorn wellust, ĳverzucht, en weet 

toch’ zijn uiterlijk zoodanig te ‘beheerfchen , ‘dat de 

diepfte menfchenkenner niet raden kan, wat er in 

zijn binnenfte omgaat. | | | 

Soms zijn de zenuwen zoo ongevoelig, dat de 
uitwerking van den toeftand” der ziel naauwelijks uits 

wendig zigtbaar ís, terwijl omgekeerd bij anderen 
het zenuwftelfel zoo ligt geraakt is, dat het bij 

de minfte aandoéning der ziel geheel in wanorde 

geraakt , én° dat ‘eene nietsbeduidende oorzaak in 

{täat is, alle die vonwillekeùrige bêwegingen welke 

wij anders voor tolken van een aangedaan gemoed 

houden, als lagchen en fchreïjen , te ‘weeg te bren- 

gen, 
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gen, zoodat vin. deze ‚gevallen oorzaak en uitwer- 

king ‚ het lijden-der ziel en de kenteekenen. daarvan 
op het ligchaam „ geheel niet evenredig zijn. 

Het zenuwftelfel is het verband tusfchen ziel en 

ligchaam. De zenuwen zijn de geleiders, waardoor 

de-ziel kennis krijgt van iedere uitwendige prikkeling 
op het ligchaam-aangebragt; even gelijk eene aan- 

gename prikkeling eene aangename gewaarwording te 

weeg brengt, even zoo veroorzaakt eene onaange. 

name fchadelijke prikkeling ook eene’ onaangename ge- 

waarwording ; die. wij pijn noemen, Dit is weder cené 
algemeene waarheid, maar dezelfde fchadelijke prikke- 
ling veroorzaakt niet bij alle menfchen denzelfden graad 

van pijn: Dan is het gevoel minder fijn dan is het 
door oefening en gewoonte-meer verftompt, of men 
heeft door de kracht van den wil, of door geestdrift 

zijn gevoel zoodanig leeren beheerfchen dat het 

lijden der hevigfte fmarten naauwelijks of in het 

geheel níet uitwendig zigtbaar is, ja dat zelfs. de 

lijder bij de hevigfte fimarten eene blijmoedige. geest» 

gefteldheid vertoont. Hoe weinig men uit de op= 
gave des klagenden tot den graad van pijn befluiten 

kan, zonder op de. bijomftandigheden te letten, peu 
ondervindt de geneesheer het beste. 

Uit dit eenen ander blijkt genoegzaam „ dat men 
uit het uitwendig vertoon niet voldoende en zeker 
tot de inwendige gefteldheid, tot den eigenlijken 
toeftand der ziel, ook inden gezonden toeftand , kan 
befluiten. | 

Is dit nu zoo in den gezonden ftaat, hoe veét 
te meer moet dit plaats hebben in ziekte! Hiet 

toch 
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toch is het verband tusfchen ligchaam ven ziel vers 
broken, ten minfte geftoord: de ziel heerscht niet 

meer regelmatig over de dierlijke. verrigtingen. en 
bewegingen, en deze zijn ook niet meer onderge- 

fchikt aan haâr: beftier. «De ondervinding leert ; 

dat de ziekte’ zelve ; die op het ligchamelijk levens- 
beginfel werkt, dezelfde bewegingen voortbrengt ; 

die anders het uitwerkfel zijn eener gefchokte ziel, 

en waarvan «de ziel-zelve toch geene de minfte 
„bewustheid heeft3 zelfs eene prikkeling der gevoe 

tige deelen brengt hetzelfde woort, wat in den ger 

zonden: ftaat de uitwerking is van onzen wil, of 
wan eene hevige gemoedsbeweging.: Steh u iemand 
voor’ door ftuiptrekkingen- aangedaan ;-zie zijne ge- 

daatstrekken „die , “beurtelings - de -hoogfte vreugde 

òf de diepfte droef heid aanduiden; zie’zijne vrees 

felijke kracht, het ĳjsfelijk wringen der ledematen; 

evên. of zij zoo uiteen zullen gedraaid worden, de 
groote verwondingen, die- zulk een zich: dikwerf 

toebrengt, en die de zorgvuldigfte oppasfing niet 
altoos, kan verhoeden. En evenwel bij zijn onte — 

waken gevoelt «de lijder zich wel pijnlijk en afge- — 

mat; doch van-al wat er voorgevallen wike weet. hij 

niets, heeft hij niets gevoeld, | 

„Ik «vrees bijna uw kiesch gevoel te beleedi- 

‚gen, door het verhaal der. proeven met: het Galvas 

nismus, dat fterkfte aller prikkels, genomen. Dan 

het gewigt der zake vordert het; zij zijn zulk een 

fterk en onwederfprekelijk bewijs voor mijne ftel- 

fing ,- en ik, wenschte ulieden zoo, gaarne te over- 

tuigen; dat het fterven,- als natuurlijke -gebeur- 

‘ te- 



VOORSHET NATUURLIJK STERVEN. T79 

veenis: befchouwd, zulk een ijsfelijk lijden niet is, 
dat ik ze toch niet geheel verzwijgen kan. “Reeds 

lang” wist mei, dat door de prikkeling der zenu- 
wen bij onthoofde dieren „dierlijke bewegingen. kor- 

den voortgebragt worden , maar na de ontdekking 

van het Galvanismus is men nog veel verder ge= 

gaans men vernietigde niet alleen de herfenen „ maar 
ook het ruggemerg, dus ‘het leven, en met hetzelve - 
alle de eigenlijke organen van zinnelijke woorftelling 

en gemeen gevoel, en toch deed men het ligchaam. 
alle. bewegingen maken, ja zelfs het harte laait. 

Men heeft in Zngeland deze proeven herhaald- op 

het lijk van eenen misdadiger; hier veroorzaakte 
men door het verfchillend leiden van -den Galyani= 
fehen Stroom, door het plaatfen der beide polen op 

verfchillende zenuwen, de geweldigfte ftuiptrekkine 

gen. van het-geheele ligchaam, men zag eene fterke 
en krachtdadige ademhaling aanvangen , de’ börst 
zette zich uit en viel neder, de “buik verhief. zich 
en daalde weder, het middenrif werwijdde zich en 
trok zich zamen; en. deze bewegingen duurden 

voort „-zoó lang de electrieke fchokken voortgingens 

Alle fpieren van het gelaat geraakten gelijktijdig op 

eene verfchrikkelijke wijze in werking, men zag 

woede, fchrik, angst en een vervaarlijk glimlagchen 

op eene akelige wijze op hetzelve uitgedrukt, de 
vingers bewogen zich met de grootfte fnelheid, een 
der helpers kon de vuist niet gefloten houden ; zoo 

fterk was de kracht der zich uitftrekkende vingers 4 

en naarmate de ftuipachtige beweging van den arm 

plaats greep, f'reen het lijk de verfchillende-aan= 

ED. 9. N fchou= 
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fchouwers met den vinger aante wijzen. „Van. die 
„alles; konde. ziel „met, geene. mogelijkheid bewust- 

„heid hebben, daar de misdadiger niet alleen. gehan- 

„gen, maar ook een half uur te voren het lijk” van 

„bloed geledigd „ en het-ruggemerg doorfneden. was. 

„Dan genoeg om te-bewijzen, dat eene prikkeling 

der zenuwen. eene hevig aangedane ziel kante ken- 

„men. gevens zonderdat toch de-ziel zelve “hiervan 

eenige „bewustheid.heeft. … 

‚Hetzelfde geïdt voor al ‚wat pijn en fimarte ‘heet. 

“Is eenmaal het,gevoel der zenuwen. verftompt „ en 

het: verband tusfchen ziel en ligchaam verftoord, 

dan brengen, zij ook, den pijnlijken indruk, niet meer 

zoo-aan, de ziel over,,als in den gezonden ftaat , 

dan is de gewaarwording evenredig zwak en minder 

| onaangenaam. Herinner u, watvik. zoo even zeide 

ingeval van. ftuiptrekkingen; herinner u, wat- zeker 

ieder uwer wel eens bij krankzinnigen gezien-heeft, 

hoe. zij: bij-de: diepfte wonden geen. gevoel toonen; 
hoe, zij. naakt de grootfte-koude doorftaan, hofger en 
dorst, verduren „ onaandoenlijk,zijn voor: de werking 

der. fterkfte geneesmiddelen z-_alleen omdat ‚de zenu-= 

wen veel van haar-gevoel „verloren hebben,en dus 

niet meer de geregelde geleiders zijn’ van de ligeha> 

melijke aandoeningen „naar, de. ziel. 

_„:Pas- dit alles nu toe op -ftervenden. keren 
tusfchen ziel en ligchaam-is door het geweld-der 

ziekte verbroken „het ligchamelijk  levensbeginfel 

verzwakt „het gevoel verminderd; de zenuwen brens 
gén. de ligchamelijkesaandoeningen niet meer-of zeer 

flaauw. naar de. ziel over „ dus krijgt deze ook geene 

‚kond- 
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dkondfchap meer van hetgeen inhet ligchaam ots 

“gaat, daarom werkt de ziel ook niet meer geregeld 

naar. buiten, het ligchaam wordt haar als het ware 

vreemd 3zij gevoelt , dat zij daar niet länger blijven 

kan ; ‘en maakt dus aanftalte om te verhuizen, en 

zoo gevoelt zij, ook reeds voor haar fcheiden, 

geen ligchamelijk lijden meet. | 
Hoe fchoon wordt-deze waarheid door de onder- 

winding bevestigd! Vraag het den lijder , die in eene 

koortsziekte aan alle die toevallen geleden heeft, die | 

geliouden worden woorde bewijzen van een ‘bitter 
zielelijden, of hij bij zijn" gelukkig herftel van alle 
deze toevallen wel eenige bewustheid heeft.” 

Mag ik mij zelven ten voorbeeld aanhialen ? Voor 

eenige jaren heb ik op het ziekbed gelegen; vol 
gens devuitfpraak van den , vér boven mijnen lof vets 

hevenen; geneesheer, was: ik zeer gevaarlijk kranks 

veel leed ik, zoo lang ik bewustheid had van het- 

geen er-om mij omging , nog meer’ leed. ik “bij mijn 

herftel 1 Dan-in die dagen, toen de ziekte op het 
hevigst woedde , verklaar ik geen lijden gevoeld, 

maar. integendeel ‘in eene naar mijn’ gevoel zachte 

bedwelming verkeerd te hebben, diein mij niets 

dan eene-aarigename herinnering achtergelaten heeft. 
Ware ik toen geftorven;-o het fterven’ was mij 

niet bitter geweest ! | | 
‚Is niet een onomftootelijk bewijs ; voor het weinige 

zielelijden „ dat de mensch bij ‘het fterven ondergaat, 

de” uitfpraake- van den ftervenden “zelve. „Het is 

“wel met mij,” dit vis zijn antwoord; dat ik ten 
mike menigmalen- gehoord sheb , en waarvan ik mij 

N 2 nu 
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‚nu nog menig:geval met aandoening herinner , niete 
tegenftaande de “omftanders „uit «de hevige trekkine 

gen, uit de angftig zwoegende borst, en het hoor- 
en zigtbare kloppen van-het hart, tot een iĳsfelijk . 

zielelijden befloten, en de koude ledematen , het 

klamme doodzweet ende gebrokene oogen den op 

handen zijnde dood verkondigden. 

Vroeg reeds “wordt menigmalen het verband tus- 

fchen ziel en ligchaam- verbroken. Is het niet een 

zeker teeken van den doodelijken afloop eener ziekte, 

„wanneer de lijder geen gevoel van zijne ziekte heeft 

en. van den beginne af aan, niettegenftaande zijne 

ziekte zeer hevig is, zijn fchrikkelijk „ik gevoel 

ss geen. lijden „” uitfpreekt. 

Is de ziekte van eenen anderen aard, brengt zi 
pijnen, ja ondragelijke pijnen met zich voor dat 

het oogenblik van fterven daar is, is het gevoel 

‚van lijden verdwenen, verfterving grijpt zijn bin= 

nenfte aan, en de lijder meent zijne herftelling nabij 

te zijns de naastbeftaanden vleiĳjen zich, en deelen 

in zijne bedriegelijĳke hoop, tot. een bewustelooze 
toeftand, aan eenen gerusten flaap gelijk, een einde 

aan het leven maakt, dia 
Wilt gij nu nog een bewijs, dat het fterven niet 

bitter, geen zielelijden is, verzelt mij dan aan het 

fterfbed derzulken, die de vrees voor het fterven 

hebben leeren overwinnen,-en weten, dater. eens 

een tijd van fcheiden komt, maar die niet eeuwig 
duren zal; die weten, dat de dood geene vernietis 
ging is van ons Jk, en daarbij het zeidzame maar 

groote voorregt hebben, datis tot de laatfte oogene 
bliks 
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blikken. toe;”de ziel hare vrije en ongeftoorde were 

king op het ligchaam uitoefent. — Geene klagt komt 

over hunne: lippen , geen lijden teekent zich op hun 
gelaat, enal heeft dit plaats; de ziel behoudt hare 

“opgeruimdheid en tevredenheid, hun klagen is geen 

ongeduld, geene taal der. wanhoop „zij mogen kla- 
gen over ligchamelijke fmarten, nimmer doen zij het 

over «de “bitterheid des doods! Tot «het laatfte 

oogenblik toe troosten en bemoedigen zij hunne 

teederfte betrekkingen, fchikken hunne zaken en 

aangelegenheden , tot zij eindelijk „ gevoelende, dat 

de ziel niet langer over het ligchaam te; gebieden 

heeft, zich ter ruste fchikken , en fpoedig ontflapen. 
Zoo was het fterfbed mijner mij eeuwig onverge= 

telijke moeder! “Zoo was ‘het flerfbed der nu zalige 
zuster van mijnen waardigen vriend en ambtgenoot ! 

Zoo zij het eenmaal voor ons allen ! 

Maar waarom ftellen wij ons ge het ftervên zoo 

oppe woor 95; trl ' 

‘Indrukken, in onze jeugd diep in onze ziel ges 

prent, worden nimmer uitgewischt. Reeds „vfoeg 

wordt ons geleerd, dat het fterven eene groote: ftraf 

is en” van ftraf heeft vooral het jeugdig „gemoed 

eenen geweldigen afkeer. Stelde men het kind het 

fterven voor, “wel als eene allergewigtigfte , maar 

tevens alseene natuurkundig noodzakelijke gebeur- 

tenis als eene verbreking der kluisters, die der zicl 

in hare. werdere volmaking hinderen, en dus als een 

geluk; de vrees voor het fterven zou veel minder 

zijns. maar nu {childert men het fterven aan het 

kind af ; als het verfchrikkelijkfte , wat. ooit gebeu 

€ | N 3 70E 
IN 
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ren kans men ontneemt het de gelegenheid „ome 
_bij-tegenwoordig te zijn, men boezemt het affchuw 
in plaats-van eerbied voor een lijk in. Eindelijk komt 
toch de jongeling aan- een; fterf beds ‘hij-ziet-den 
Jaatften kamp der natuurs/welke zich de:gloeijende 
verbeelding nog .ijsfelijker af maalt; of-de dood treft 

hem in zijne: naaste betrekkingen „-hij-zieti het/bleeke 

_ tĳk, in veen wit gewaad gehuld inseene eenvous 

dige ‚kist. befloten „het gefloten huis „ode „fombere 
ftilte , de. zwarte: rouwkleeding j de droef heiden ‘het 

eigen gevoel van grievend ven -dikwerf onherftelbaar 
_ werlies5. watris er meer ‘gefchikt,;om het: gevoelig 

hart met, angst en vrees’ voor saas ssh té 

vervullen ? ii rg | Leew: COX 

… Daarenboven telt men in dad voor: vide het 

beeld. van een geraamte ‚„met,eene zeisfen gewapend; 
gereed om, als het. laatfte,-korreltje sin deri-zands 
tooper, gevallen ís , den levensdraad, wreedaardig af te 

fnijden , en als het ware het geheele, beftaan te -vers 

nietigen. „Dit afbeeldfel is, even: ftrijdig--met den 

goeden {maak als nadeelig;voor de zedelijke befcha= 

ving 3--want -het geraamte” getuigt wel; vals ftut-en 
fteun van het» fchoone „gebouw. van-ons:ligchaamy 

_ befchouwd ‚in- alles zijne deelen, zoowelvals in „de 

zamenvoegingen van het geheel ‚>de wijsheid zijns 
makers; -het- heeft wel, niet alleen» voor: den; ont- 

eedkundigen „maar ook. voor iederen sgevoeligen: en: 

befchaafden aanfchouwer „ » niets Lafzigtelijks „o-maar’ 

wel iets verhevens ; en dersaandachtige, befchouwing: 

overwaardigs ; doch de verkeerde woorftellingen , ons. 
in onze ‚jeugd geleerd, zijn bij de meeste men{chen 
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zoo diep geworteld, dat „zij beven, op: het gezigu 

van een geraamte, dus zijn zij volftrekt ongefchikt 

om het uit het regte- oogpunt te bezien. —. Ook 

is het denkbeeld van fterven in het affnijden van den: 
‚ levensdraad. met ‘eene zeisfen zeer flecht uitgedrukt. 

Het fterven toch is geene vernietiging van sons, les 

ven s..het is alleen eene zachte overgang van dit; 

in een „volgend leven. Dweepzucht en bigeleof 

alleen” konden-zulk: êen beeld uitvinden. 

„Waarom niet liever, naar aanleiding van «den .Bijs 

bel „den doód - voorgefteld onder het beeld van 

zijnen broeder ; de flaap3 of als een vriendelijk jon= 

geling,’ gelast, om den mensch „ als volgens ‚het 
_wijze-Godsplan-zijn werkkring op aarde afgeloopen 

is, vän zijnen post af te losfen, en zachtkens-over 
te brengen naar de gewesten eener zalige: onfterfe- - 
lijkheid of alseen, maaijer met een fikkel, om ‘het 

rijpe koren af te maaijen. Bij den oogst toch voegen. 

geene tranen. Een dwaas die bij de garven fchreitL 

„De oude’ Grieken en - Romeinen waren ons hier 

verre voors daar zij gewoon waren alle afzigtelijke 

en voor het gevoel terugftootende denkbeelden van 

hunne graven te, verwijderen, en den dood nooit 

voorftelden in zijne verfchrikkelijkheid maar “altoos 

onder het beeld wan den flaap en der rust, Onder ande- 

rem is ons uit de oudheideen grafteeken overgebleven, 

waarop de dood ftaat als een:gevleugeld jongeling ; 

in eeng treurige houding, naast een lijk. Zijn hoofd 

rust op ‘zijne. regterhand, fteunende op: eene «omgee 

keerde fakkel, wan” welke het einde geplaatst isop 

de borst van den gefforveuen,als een teeken van 

N 4 ver. 
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vernietigd leven; maar in “zijne * finkerhand draagt 

hij eenen krans van bloemen «en eenen vlinder, als 
de vrei zinnebeelden van overwinning en onfter- 

felijkheid, / | Lik 

„Zeer wel weet ik, daf men nimmer de vrees 

voor het fterven ferien overwinnen zal. Ware ver- 

achting van den dood ‘te willen en “te’“kunnen 
leeraren, ware der menschheid eenen flechten dienst 

bewezen. Iemand die waarlijk den dood niet vreest 

geeft om goddelijke noch menfchelijke wetten, en 

is dus ‘het gevaarliĳkfte lid der menfchelijke zamen- 

leving 3 of hij befchikt over eene gave „ waarover 

hij niet te befchikken. heeft, door de handen aan 

zich zelve te flaan, zoodra hij meent, dat een of 

ander” ongeluk hem te- zwaar treft, of als hij zat 
‘is van ’levens wellust. 

Ook zal ík nimmer ontkennen , dat het: fterven niet 

iets heeft, waarvoor de mensch terug beeft. Ieder 

denkbeeld van fcheiding, «ook al is dezelve: in de 

" gevolgen weldadig voor ons, is ‘fmartelijk. Zou de 

jongeling, die vol moed , vol vuur, vol zelfvertrou- 

wen «de wereld intreedt, die allerlei plannen voor 

zijn “vólgend leven gemaakt heeft, en van niets, 

dan” van eene ‘aangename toekomst droomt: — zou 

‚de man, al heeft hĳj reeds lang geleerd, dat van alle 

die plannen bijna niet een verwezenlijkt wordt, dat 

al het aangename van het leven rijkelijk door bite 

terheid-wordt opgewogen , maar door gade en kroost 

wier voor- of tegenfpoed veelal van zijn leven of 
fterven afhangt, en voor welke hj toch niet on= 

verlchklg zijn-kan, aan deze wereld verbonden is: 
Zou 
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„Zouden deze het fterven niet vreezen ? OQO dan 

waren zij geene menfchen meer! ' 

‚Alleen. hij, , die ’s levens toppunt bereikt de 

% werelds lief en leed in volle mate genoten heeft, 

die alle zijne tijdgenooten voor zich heeft zien he= 

nen gaan, en dus alleen ftaat: — O hij- vreeze 

zijn fterven niet meer! wid 

Smartelijk: is en. blĳft- het enkdbhiekde ait ons. 

ligchaam , thans: zoo zeer door. ons gekoesterd en 

verzorgd, door ieder geliefd „en bewonderd, cen= 

maal-een voorwerp. van iĳzing en affchuw. zal wor=: 

den, dat het eenmaal van de wormen gegeten en 

tot.flof zal wederkeeren. | 

___Dan juist dat, waarvoor de mensch het meesté. 

vreest zal. nimmer gebeuren. Wij worden niet 

vernietigd! Gelijk op deze wereld altoos de dood. 

van het eene, het leven van het andere is, zoo 

ftrekt ook ons ligchaam, ontbonden in zijne be- 
flanddeelen , tot voedfel aan ontelbare dieren en 

planten, waarin wij dus hier reeds herleven. 

Maar dat nog veel meer beteekent, onze ziel! O, 

zelfs de minst befchaafde mensch, van welk eene taal 

of natie hij zij, onder welke hemelftreek hij wone, 

kent iets in zich, dat boven zijn ligchaam verheven 

is, na hetzelve voortduurt, en hoopt daarvoor eenen 

gelukftaat na dit leven, En wiĳj Christenen „ wij 
„weten, dat wij eene ziel hebben, voor de onfter- 

felijkheid gefchapen, en dat die, hetzij terftond na 

het fterven, of na nogmaals werelden ter verdere 

volmaking te hebben doorgeleefd, eenmaal zeker 

ge eeuwige gelukzaligheid te wachten heeft. 

N 5 De 
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De wijze dus befchouwe het fterven als eene: 

natuurkundige , noodzakelijke gebeurtenis, welke. hij, 

noch haat noch: bemint, noch wenscht noch vreëst , 

maar welke hij gerust en gelaten afwacht. 
Kal 

O dood, als whet oog van naderbij befchouwt , 
Heeft uw gedaante niets, daar ’t hart terug van grouwt, 

Gij zijt geen dor geraamt’ met ingezonken oogen, 

Geen gruwzaam dwingeland, beroofd van mededoogen —/ 

Zoo moog verbeelding-u vertoonen in ’t verfchiet, 

Voor ’t min beneveld oog zijt-gij zoo vreeslijk niet. 

Aanminnig jongeling! wie kon u dus miskennen? 

Hoe ligt laat zich het hart aan uw gedaante wennen! 

Neen, ’t kan niets vreeslijks zijn wat uw bevel bevar. 

Gij dient den grootften vriend, dien immer’ menschdom had. 

O dood! zou op uw komst het hart u. tegenbeven? 

Gij rooft een nietig, maar gij fchenkt een eeuwig leven! 

FEITH > het Graf, bl. 39. 
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‘ALS NEDERDUITSCHE REDENAAR 
‘ EN LETTERKUNDIGE; 
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Mr. M. C. van HALL. 

Uitgefproken te Amfterdam. 

Hs zij gij Themis tolk, of Phoebus liev’ling zijtt 

Toef wandlaar! in ’t gefticht, den hoogen God gewijd’ 

In Haarlems grijzen wal. Wat kunstloos klein gefteent, 

Bedekt daar ’t overfchot en ’’t heilige gebeent 

Eens grooten Mans , wiens geest, met onbewolkten glans; 

Als ’t beeld der reinfte deugd, blonk aan Astrea’s trans5 

Aan wien zij zelve in ’t koor , aan IJ voor haar gebouwd; 

De zorg voor haren dienst , haar Godfpraak , had vertrouwd 5 

Die, op der dwazen nijd reeds wachtende in zijn jeugd, 

Dien koen braveeren dorst, beveiligd door zijn deugd. (1) 

Een wijze, zonder waan, die, met zijn lot te vreën 

Zich nimmer trots verhief en was hetgeen hj fcheen 5. 

Die , minnaar van de vreê, van ’” regte fpoor nooit trad, 

Zijn rust en leven wijdde aan ’ Land en de Amftelftad; 

Die, 
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Die , door zijn pen ‘vermaard, ‘derswijzen. voorbeeld was5 

De glorie zijner eeuw — deez’ lijkfteen dekt zijn asch. 

Maar, fchoon ook ‘ernageflachtrhemseen gedenkzuil fticht, 

Aan zijn verdienfte alleen werd hij zijn roem verpligt! 

Hoe vaak toch heeft nij: niet; met woorden zacht en goed, 

Als Nestor , ’t vuur van. haat gebluscht in ’t gram gemoed, 

En ftrijd bij ferijd geweerd, door baatzucht opgehitst 5 

En, met der boozen tong, gefnuikt hun doel en list. 

Hoe heerlijk klonk zijn taal, als hij voor waarheid ftreed, 

De vierfchaar., bij “t gejuich des volks, verbazen deed, 

Of met ‘den moed eens Helds , als hij voor vrijheid {prak , 

De kluisters aan-den geêst ontweldigde: en verbrak! 

Zoo wijs en grootsch verhief hij , voor ’t verwonderd oog , 

Zijn fchedel, *t eerst omkranst door Themis zelve, omhoog? 

Breng wandlaar! wie gij zijt, wien zoo veel deugd en moed 

Bekoort,; met mij deze asfche uw” zegenenden groet ! Ä 

Van-hier, oneedlen! ‘Gij „gereed têr-flavernijt 

Van hier, die „: onbefchaafd ; nog. wroet in bastaardij ! 

Vooral ‚ barbaarfche drom! wier zinloos wâangeluid. 

Voor: goud „ en-nooit:om- regt „ zich in de pleitzaal uit! 

Van hiert de’ fchim 7 wier ftof deez lijkbus houdt vereend 

Eischt eerbied! heilge frilte omzweve 'smans gebeent’!(a) 

$ 

„ Omtrent op deze wijze herdacht, voor omtrent 
vijftig jaren, de vermaarde PIETER BURMAN, de 
zweede, in Latijnfche zangen, de groote gaven en 

deugden van den beroemden HERMANNUS NOORDKERK 3 

van NOORDKERK ; die, omtrent ter helfte van” de 

vorige eeuw, binnen deze’ flad, ‘als Regtsgeleerde , 

r den 



ALS ‘REDENAAR EN LETTERKUNDIGE, 105 

den naam van eerlijk en kundig; als Burger den 

roem van vrijheidlievend en gematigd, en als Chrise 

ten dien van opregt en deugdzaam , te regt verwierf, 

en tot aan zijnen dood onverminderd behouden mogt : 

een geluk, dat zelfs de grootfte mannen; niet dan 

zeldzaam , te beurte valt! 

Aan onzen WAGENAAR (3) zijn wij ene korte 

fchets van zijn leven, zijnen aard en van zijn gedrag 

verfchuldigd. ‘Te vergeefs echter zoeken. wij daarin 
«eene volledige ‘opgave en aanwijzing van ’s mans 

verdienfte , als befchouwend of beoefenend Regtse 

geleerde „ noch ook als Pleitredenaar en Nederduitsch 

Letterkundige. 

Het is misfchien niet van deze plaats, en zeker 
niet van mijne bevoegdheid, om van NOORDKERK 3 

als Regtsgeleerde te fpreken: voornamelijk in-zijne 

betrekking als verftandig Burger en Christen, is 

hem, bij monde en-gefchrifte , en nog in onzen 

leeftijd, door eenen. onzer ftadgenooten regtmatige 

hulde gedaan. , Ì 

„Bekend is zijne verhandeling over de Beer ohi/ink 

wet, zijne verzameling van opmerkingen over on 

derfcheidene wetten uit het Romeinfche regt; en 

zijne verhandeling over de ontbinding. des huwelijks, 

om het onnatuurlijk misdrijf, in het jaar 1730 zoó 

algemeen ontdekt; en allen in. de Latijnfche taal 

voorhanden (4). Hoezeer de fchrijver zelf, dezen 

zijnen wroegften arbeid in latere dagen min gunftig 

beoordeelde , ftaaft- echter dezelve te zeer zijnen 

regtsgeleerden roem, dan dat niet elk: bevoegde 

zich zou verheugen, dat het aan de zedigheid van 
Ria NOORD- 
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NOORDKERK nimmer heeft mogen. gelukken „dit alles 

der geleerde wereld, die. hij het bafsbanken had, 

weder te ontnemen (5). ì 

„Maar NoORDKERK had, behalve zijne haten 

Akte s die van «een witmuntend, welfprekend 

redenaar voor de balie en letterkundige in onze 
taleste zijns Als zoodanig van hem, en hier, te 

gewagen, was mij lust en - behoefte. tevens 5 wel 

verzekerd, dat gij mij uwe welwillende aandacht 
niet zoudt onthouden, wanneer ik van dezen voor- 

treffelijken Nederlander tot u zou fpreken, daar 

gij mij die te meermalen vergundet, wanneer ik den 
lof van vreemden, uit lang verloopene eeuwen , u 

voordroeg. | 

Men handelt onbillijk ; wanneer men , in de be- 

oordeeling van groote. mannen , niet in aanmerking 

neemt den tijd, waarin zij leefden, NooRDKERK 

leefde en bloeide in de eerfte helft der vorige eeuw; 

en dus in eenen tijd, dat de Nederlandfche Letter= 

kunde, inzonderheid de welfprekendheid, gezonken 

lag in eenen diepen flaap, waaruit eene ftem als de 

zijne, en later die van eenen sIMON STIJL ; noodig 

was, haar tot een. nieuw. leven-op te ‘wekken, 

Groot moet ,-om die reden, dan al aanftonds zijne 

_ waardij als Redenaar en Letterkundige in onze oogen 

klimmen! „Mogt. &: flechts in ftaat zijn voor u 

die waardij uit den nacht „ die haar bedekt „eeniger= 

mate in het licht te ftellen ! We, 

Maar. reeds: bij det aanvang mijner rede” cda 

ik, in de -bereiking van dit doel , mij niet weinig 

belemmerd. varen: 

__Aan 
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«Aan de vêelvuldige, voortbrengfelen toch van ‘Gfick= 
fche en Latijnfche welfprekendheid „die „de «tijd 

fpaarde „kunnen wijde» hooge «bekwaamheden van 

DEMOSTHENES € CICERO rog toetfen 5. hunne: fchoo= 
ne redevoeringen, inzonderheid «die van” ciceRo, 

waarin hij den; aangeklaagden > booswicht ftoutelijk 

ontmaskerde 5 ‘of „waarin» hij den befchuldigden zege- 

vierend verdedigde; die van DÊMOSTHENES , ‘waar- 

door deze het-luisterend-/théne „ heétzelve aan zijne 
ftem boeiende ;-tot zijn gevoelen Wist over te” ha- 

len, of waarin hij de moeelijkfte gefchilffukken uit 

het burgerlijk regt ontwarde 5 ==: zij: liggeh erster 

gen voor ons. B 

Ook de pleitredenen van, de. Beroemde mannen 

uit lateren tijd; die der Engelfchen : inzonderheid 

die der Franfchen, zijn meerendeels der vergetel- 

heid ontrukt , en, fpreken luide „de bekwaamheid 

hunner opftellers voor ons uit; maar flechts wei 

mige van zulke gedenkftukken, het zij doorde -za- 

ken belangrijk, het zij door- de uitmuntendheid van 

derzelver zamenftel. merkwaardig zijn „ of. worden 

nu nog, door onze. Vaderlandfche Regtsgeleerder 

wereldkundig -gemaakt, en” alzoo voor den letters 
kundigen roem van Nederland bewaard. 

Waaraan „El is dit toe te fchrijven 2 7 

“e- Aan. den-aard. onzer landgenooten , die, ongaarne 

zien, dat hunne namen „ als. gefchilvoerende partijen 

of aangeklaagden „op deze wijze. vereeuwigd worden ? 

Aan de zedigheid onzer. geregtelijke  redenaren ; 

aan welke, zij hunne bezittingen, eer, vrijheid, of 

deven ter verdediging aanbetrouwen?- . | 

HD. 2 8) otten 

\ 
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Aan-de gewoonte der bekwaamfte Regtsgelter- 
‘den , om niet dan zeldzaam ‘hunne pleitredenen 

geheel te fchrijven , maar-die, meerendeels, voor 

„de vuist voor te dragen? « rk 

Of eindelijk vaan het min beteke: en. balen: 

kende dier pleitredenen zelve, ende doorgaande 

veronachtzaming van ftiĳl en taal, di esaben ge= 

„woonlijk kenmerkt ? | 

Welligt hebben alle de: vern eosteslies b 

„meerder of minder, tot ‘het gemis, waarover wij 

‘klagen, het hunne bijgebragt. VRA | 
Maar hoe zulks ook zij, van onzen NOORDKERK 

kennen wij althans geene pleitrede, “waarvan wij 

zeker zijn, dat dêzelve door hem alzoo gefchreven 

en uitgefproken is, 

Reeds vroeg echter de dte wriksede tiaauwelijks 

gezet hebbende op de door hem gekozene:moeije- 

lijke loopbaan, handhaafde hĳj de gefchondene reg- 

ten der-menschheid, in de verdediging van “eenen 

flaaf , die zijnen meester in Amerika ontvlugt, doof 

dezen achterhaald en alhier in’ de giĳzelinge was 
gelegd „en wist door zijne welfprekendheid die 

hetfmeede kluister, ten’ minfte voor «eenigen tĳd, 
te breken (6). Later gelukte het hem ,-door eenê 

voordragt, die eenen ieder trof , overtuigde, en weg- 

fleepte „eenen ren ad aan de ditto ftraf 

des doods te ontrukken. ES 

‚Meer merkwaardig” was - echter - koke dion een 

ander geding, waarin hij, door ‘die zelfde-gave, de 
weegfchaal des regts ten woordeele van twee zijner 
ftadgenooten, door hem verdedigd, beflisfend deed 
Bverhellen, C rs 

< 

Dit 
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Dit/geding werd gevóetd op eenen tijd, waarop 
het, ín het verduisterde oog van fommige Geeste 

dijken der toen nog heerfchende kerk , eene misdaad 
was, wanneer men, zoo als HoorrT zulks noemde ;, 

bij hen de leuze niet haalde; ja, toen verlichte en 

geleerde mannen zelfs ienketd werden , indien zij 

de wijsgeerige grondftellingen van zvriBNirz. of 
WOLFF omhelsden (7), terwijl het nu-en dan: aan 
de heethoofdigheid en eerzucht dier ketterjagers 

mogt gelukken , de burgerlijke en zelfs de regterlijke 
magten: onzes vaderlands ín hunne nietige en ramp- 

zalige twisten te doen deelen, en de verkondigers 
van gevoelens, ftrijdig met hunne begrippen: tot 

boete en ban te doen verwijzen. 

Te vergeefs hadden de Staten van dit meitest, 

bij monde van hunnen Raadpenfionaris, aan de Ges 

tastigden uit het ligchaam dezer vervolgzieke Geese 
telijken, doen verklaren, dat zij hunnen tijd té 
» dierbaar, en hunne bezigheden te gewigtig oors 
deelden, om over een zoo verouderd als niétig 

5 gefchil te raadplegen :” de vervolgers , vergetende ; 
dat hun goddelijk Meester, tot voortplanting zijs 
ner leer, nooit eenen Romeinfchen Stadhouder of 

tenen : Joodfchen Hoogepriester ingeróepen, veel 
itider zich daartoe van banblikfem of fchavot bee 

diend had, zij rustten niet, voor dat de ùitgever en 

de drukker vân een bekend boek , hetwelk zij, als 
onregtzinnig , hadden weten te brändmerken, ter 
Schouten role dezer ftad, in perfoon gedagvaard, 
de cerfte tot een banmisfement voór altijd uit dit- 

gewest, en de laatfte tot eene geldboete van drie 
duizend gulden, verwezen waren, 

Oz Groot, 
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Groot ‚maar echter. kortftondig , was dh 

hunne onedele blijdfchap. i 

NooORDKERK , wiens overgrootvader om zijne ge- 

voelens als Leeraar. van den Godsdienst, eene eeuw 

wroeger in Duitschland vervolgd, in Nederland 

eene fchuilplaats en de. edelmoedigfte onderfteuning 

gevonden had (8), was nu in de gelegenheid „ voor 
zich-en zijn-geflacht, deze heilige fchuld dankbaar 

en eervol saf te doen, Gedachtig aan de-fpreuk: 

Vrijheid des Vaderlands en van het. geweten ,-door 
WILLEM I,, in den heiligen opftand tegen. Spanje 

ten. titel zijner wapenen gekozen (9): fchroomde_ 

hij niet, om: voor de verwezenen zich, van dit 

vonnis op hoogere. Regtbank te beroepen, en eene 

Staatkunde; tegen deze eeuwige beginfelen aandrui- 

fchende „, moedig te beftrijden., Zijne pleitrede „ des- 

tijds gehouden, ftelde , bij den roem zijner welfpre- 

kendheid, zijne regts- en godgeleerde kundigheden 

in het heerlijkst licht, en verwierf hem „niet -min- 

der dan-der verlichte vierfchaar,, die, welhaast de 

regtvaardigfte uitfpraak deed, bij alle voorftanders 
eener redelijke vrijheid van Godsdienst , onfterfelijke 

gere (10). 

‚…_ Wij weten, dat NOORDKERK deze pleitrede , met 

klem van ‘taal en befcheidenheid tevens, ten aan- 

hooren eener talrijke fchare van toehoorders, heeft 

_witgefproken3 dat hij derzelver toejuiching, zelfs 
die der Regters, in Zmeflerdams aloude grootfche 

pleitzaal, (federt aan den koninklijken „zetel. ingé- 

raimd, en elders „ met zoo weinig luister, in een 
ander gebouw vervangen) 4 heeft mogen wegdragen ; 

maar 
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mäar het geheel van dit meesterftuk zelf is, “met 
de meeste zijner overige ‘pleitredenen, voor ons 

‘werloren;” À Hield bf | 
Het moge toch, uit zijnen mond opgefchreven , 

_ naderhand gedrukt en thans nog voorhanden zijn, 

wij kunnen, wij mogen den Redenaar, uit deze 

zonder orde en oordeel zamengelapte brokken, niet 

beoordeelen; derzelver uitgever. heeft hem daarin 

zaken doen zeggen} die hij nooit gedacht, en woor= 

den in den mond gelegd, die hij nooit gefproken 

had (11). 

‚ Dit echter is mij uit naauwkeurige daarvan ge- 

houdene aanteekeningen gebleken, dat NOORDKERK , 

in dezen pleidooïje , de vrijheid van Godsdienst en 
geweten op het mannelijkfte verdedigd, en op on- 

wederlegbare gronden heeft betoogd: dat het geloo- 

ven of niet gelooven van waarheden onafhankelijk 

is van den wil der menfchen, en alzoo: boven het 

bereik: van de voorzorge eenes Wetgevers , ‘ende 

beoordeeling en de beftraffing des Regterss dat het 

fchenden van. dit beginfel der voorvaderen. de was 

penen tegen den Spaanfchen ‘rinerius en zijne beu» 

len in handen gewrongen, en aan dien „dwingeland 

de fchooníte parel zijner kroon voor altijd ontwels 

digd had; dat ’sLands Algemeene Staten dit begin= 

fel altijd, en toen nog onlangs, hadden gehands 

haafd, door aan onderfcheidene gekroonde en- onge 

kroonde magten van- Zwropa te verklaren : ‚dat het 

» in ons vaderland aan eenen ieder vrij ftond , zoos 

s danigen- Godsdienst te belijden , als met zijn ge= 

» weten overeenkomftig was; m dat God zelf aan 

O 3 „ zich 
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zich alleen ‘het regt en de- magt „om over het 

ss menfchelijk. gemoed ‚te heerfchen ‚had voorbe 

„ houden;3 — dat geene begrippen door geweld 

»-waren uit te roeĳöen, En dat zij boven het bereik 

» van-alle geregtelijk onderzoek en beftraffinge verre 
» verheven waren,” f 

Marron,” vervolgde de Redenaar , mabekte 

$» SALMASIUS , die, met groote praal van Griekfché 

„geleerdheid, de volftrekte willekeurige. magt der 

w vorsten verdedigd had, eens toe, dat hij die eens 

‚ maal onder de puinhoopen van Griekenland mogt 

„ onderviriden 5 zoo ook wenfche: ik, dat diegenen , 

” welke anderen ‚om verfchil in gevoelens, ter 

s lijve willen 4 flechts eenen dag mogten fmaken, wat 

as vervolginge. zijl. Vervolginge is vervolginge , het 

zijde kome: van Rome, van Augsburg, van Ges 

3 HÈves, Of. van Dordrecht! Men zegge niet, dar 

s tmen-niet-de regtzinnige, maar, alleen de. ketters 
ste lijve wilt, Want de regtzinnigheid is een 
» foort van. kans- en dobbelfpel — het gevoelen 

ss. van de bovenliggende. partij: van daag zit uwe 

» regtzinnigheid op het kusfen, en , bij omkeeringe 4 

9, morgen ‚de mijne: dan wordt ei regtzinnigheid 

«> van. heden. ketterijs en deze wacht dan dezelfde 

» vervolging en ftraf, Op deze Graaflijke. kusfèns ,„°* 
400. Omtrent eindigde” NOORDKERK zijne pleitrede 

„hebben zij weleer gezeten, die onze voorvaderen 
„ten vure doemden , om. datgene, dat nu regtzin= 

nig is. —  Weinige fchreden hiervandaan is de 

s Plaats, waar deze vonnisfen over hen werden 

» peek den , Ook dit gefchiedde , our Gode. te 

dies 
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5 dienens maar de Almagt behoeft geene’ hulp van 

sy ftervelingen, tot handhaving zijner eere. — Voor 

5 de eerftemaal mijns. levens fprak ik over, eene 

» zaak als deze: mogt het de laatfte zijn! Dat dè 
»yeisch, ter vernietiging van het vonnis, mij dan 

 ookesworde toegeftaan! Zoo niet; ik zal mij dan 

»‚ troosten met. de gedachte, dat, wanneer eens, 

»y bij omkeeringe van »zäken „onze nakomelingen; 
» op onze graven taande, zullen vervloeken;degee 

5 nen, die het allereerst den dwang des gewetens 

s hier weder hebben ingevoerd , mijn naam zal-mor» 

9: gen vermeld worden onder degenen, die er zich 

_ met ijver tegen kantten, toen-de vrijheid bij opene 

2 bare Sententie ten: Liande werd uitgebannen.” « 

«Dan, ‘wat NOORDKERK iù-deze pleitrede moge 
gefproken en betoogd hebben, zijne welfprekende 
heid voor ‚de balie is meerendeels alleen te- bedor- 

deelen uit hetgeen zijne tijdgenooten daarvan gezegd, 

gefchreven- of overgeleverd hebben. » É 
„Met gedekten hoofde, het zinnebeeld der vrij= 

heid, met. welke hij zijne befchermelingen-zou ver 

dedigen 3 met eene. heldere ; bevallige {tem „ {telde 
hij het gefchilpunt klaar en duidelijk voor, ontwike 
kelde de middelen zijner verdediging met orde, en 

kracht. „Geene vergezochte inleidingen, geene uite 
weidingen, ter zake niet dienende, geene hoogge- 
ftemde flotredenen , met niets van’ dit alles vermoeide 
hij de aandacht der Regters, of verveelde zijne toer 

hoorders! Het zij’ hij voor den ‘Eicher vof voor 

den Verweerder fprak , naauwelijks ftond hij fil op 

kleinigheden „ven bleef; alzoo. ook hier, getrouw 
4 O4 | aan 
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aan «de hem eigene oude Holländfche eenvoudige 

‘heid: redenen en omftandigheden alleen „ waarvan in 
zijn oog de beflisfing der zaak kon afhangen; drong 

hij-aan, en ontwikkelde die meer uitwoerigs 

‚Sommigen zijner Ambtgenooten mogten toen ger 

dacht hebben, anderen mogen nu nog denken ; dat 
zulkseene korte en onbewimpelde voordragt met den 

roem der welfprekendheid voor de balie onbeftaane 

baar was en is! Over de hem aanbevolene zaak 

{prekende , was het hem genoeg: de Regteren te 

overtuigen ; zonder. voor’ de menigte, door klanken 

«en zwier van woorden , of magtfpreuken , te. willen 
behagen ; wel ‘verzekerd „datde echte welfprekende 

heid in de waarheid ;-en deze in onopgefmukte duis 

delijkheid” hare vaarden kracht. en fieraad … warn 

moest, <2, kid | 

„Maar die- zilentis 5 om vooral duidelijk en wnd | 

en zonder. praal van woorden en nutteloozen ges 

leerden tooi , de zaken uiteen te zetten en derzelver 

regtmatigheid te betoogen, verlaagde echter zijnen 

ftijl nimmer tot dorheid, veel minder tot platheids 
Indien. de aard van het onderwerp zulks vorderde 4 

wist hij ook een gepast gebruik te maken van de 
fchoone bloemen der welfprekendheid; en, nadat hij 

het verftand overtuigd ,“en, door gezonde redene= 

ting, aan zich geboeid had, eenen ftouter, verheve= 

ner en meer wegflependen toon aan te nemen, óm 

ook hen: te overreden; die, in zijn oog, voor den 

indruk eener koeler rede onvatbaar fchenen. | 
«…Zoo had de Godin der overtuiging altijd haren 
zetel op zijne lippen, en was zijne welfprekendheid 

als 
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als die, waarvan ertero ergens gewaagt: ’de wijs: 
» heid fprekende uit haren overvloed!” | : 

„De taal zelve, waarmede hij die omkleedde, was 

mee van dien vreemden tooien bastaardij, die 

‘vooral federt de Grafelijke regering van het Bour= 

gondifche Huis, en de invoering der Franfche pro= 

‘Ces-orde bij die-gelegenheid, in onze regtbanken 

“was ingeflopen, en ook toen, zoo als ook nu nogs 

de pleitredenen, zelfs het meesterftuk van eenen 

WAN MIDDELGEEST: voor Mr, Pp, DE GROOT uitges 

fproken (re), zoo zeer ontfierde; maar ook hier 
ging hij niet te verre: aan de zucht, om zuiver 
Nederduitsch te fpreken, offerde hij het regt ver= 

ftand der zake nooit op. Zoo als'cicero „ die zich 

dan alleen van het Grieksch bediende, waar hij zich 

in het Latijn niet goed kon uitdrukken, maakte 

NOORDKERK , indien de noodzakelijkheid zulks ge- 

bood, van uitheemfche kunstwoorden vrijmoedig ges 

bruik „ wanneer hij dezelve niet dan gebrekkig en 

omflaetig in onze taal ‘zou hebben’ kunnen over- 

brengen, en terwijl hij die taal zelve gelijktijdig zou 

hebber moeten verarmen en verharden „* zich’ niet 

dan onverftaanbaar zou hebben kunnen iden 

ken (13). | A90 

“Op deze wijze handhaafde en vikweetde hij -de 

regten en belangen zijner medeburgers voor de viers 

Scharen dezer ftad, en droeg daarbij’ dan nog de 
goedkeuring der Regters en der wijzen, die hem 

hoorden, weg, wanneer hij verpligt was, om on- 

aangename waarheden te doen hooren, en met klem 

én Mme te {preken geen wonder! gémad 

en | Kd A tigd- 
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tigdheid en-befcheidenheid verzelde ieder woord en 

zinfnede die-hij uitte 3 nooit beklaagden zich zijne 

medepleiters over de bitsheid zijner. uitdrukkingen 5 

deze , de onheufche „maar gewone toevlugt van, den 
voorftander eener onnggwvaardige zaak, liet hij aam 

dezen, gaarne over; overtuigd „ ja wel , dateen fcherpe 
toon en eene verachtelijke bejegening „ het oor der 

menigte zou gekitteld., en fommigen zijner Befchermes 
lingen behaagd hebben 5 maar dat hij zich te groot 

en te goed moest achten ,- om, als een onbefuisd 

huurling , de hartstogten en den. haat van de laatfte 

aan te nemens de door drift ontftoken gemoederen 

nog meer te ontvlammen, en. alzoe „ zijner orde tot 

fchande, der regtbank onaangenaam „ en der be= 

fchaafde eeuwe, waarin hij leefde, onwaardig te 

worden (14). | | 
„Dan „ hoe groot zijne. gaven als Redenaar voor de 

vierfchaar, ook „waren, derzelver waarde en kracht 
beide. vonden «haar. fteunpunt in zijne vlekkelooze 

braaf.heid en deugd: hoedanigheden ; zoo algemeen 

erkend, dat het edelst. vooroordeel van zijnen tijd 

reeds de. zaak gewonnen rekende die. door Noorp* 

KERK ‘zou verdedigd worden 3. terwijl men, nu nog 

den regtfchapen Regtsgeleerden willende vereerens 

het genoeg acht, hem eenen anderen NOORDKERK 

te noemen, dbs elen. 
…„Mogten. wij, bijhet denkbeeld. dat wij nu eenis 
germate van ’s mans. welfprekendheid kunnen vors 
men; van die welfprekendheid „die, ook zonder 

die-onftuimigheid der ziele , welke zoo dikwerf den 

toon der Redenaars. ftemt, behaagt en overtuigt; 
} mog- 
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mogten wij in ftaat zijn, om dit alles met nog áne 

dere voorbeelden, uit één of meer zijner gehoudene 

pleieredenen, te kunnen ophelderen! 

… Vruchtelooze wenfchen! Dat wij echter hier waars 

heid: fpreken „ hiërvoor kunnen wij ons beroepen op 

het getuigenis van wAGENAAR 3 op dat van den. be- 

roemden. NICOLAAS BONDT ; HENDRIK BARTIJN, LUIJ= 

KEN ; JEAN /BAPTISTE DE GRAAFF, en andere leden 

zijner orde „ die onder hem als leerlingen „ of tegen= 

over hem „in de laatfte jaren zijns levens „ gepleit 5; 

op enige weinige nog levende. grijsaards., die; als. 

jongelingen, hem gekend en gehoord. hebben, tere 

wijl ook hiervan getuigen de weinige overgeblevene: 

Schriftelijke gedenkflukken van zijne regtsgeleerde: 

bekwaamheid, goeden {maak en Mederdnit/ole wel.» 

fprekendheid. a ai 

Onder „de eerften zijn gelukkig voor: ons bewaard: 
enkele. regtsgeleerde memoriën (15)-en eene. menigte 

keurig uitgewerkte. antwoorden: op gewigtige wraag= 
_flukken, uit het Burgerlijke en Handelsregt gege: 
ven 5 antwoorden, waarin hij zich ten voorbeelde: 

fchijnt „gefteld te … hebben -den slanken: DE 
GROOT. 

‚Wij althans vinden daarin die kortheid en klaar-, 
heid, dien. redekunftigen loop welke den regtsge-- 

leerden arbeid van pre GROOT hierin, kenmerkt; en», 

behalve. dit alles, die. {paarzaamheid. van. aanhalingen: 
van. wetten en fchrivers, wier: bijeenbrenging. zoo. 
dikwerf uit praalzucht gefchiedt, en, meer bewijst, 
dat men. vele boeken, of liever derzelver « bladwij=: 
zers, heeft opgeflagen, dan dat men dezelve. wèl, 

ge 
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gelezen; verftaan ens met oordeel, heeft weten 
toe: te pasfen. f ki 

Uit deze fchriftén echter is “NoORDKERK noch als 

Letterkundige in onze Taal, veel minder als wel- 

fprekend Redenaar ie, rav te beoordeelen! 

Beiden echter was hij! —  Eenige weinige of 

geheel ‚niet gekende en door velen onachtzaam voors 

bijgeziene bronnen ftellen zijne groote verdienften 4 

als. zoodanig, in het heerlijkfte daglicht „ en toonen: 

alzoo aan, dat NOORDKERK op het voetfpoor der 

SULPICIUSSEN- €1l HORTENSIUSSEN bij de Romeinen 

der D’acurssEAU’S en coCHINS bij de Franfchen 3, 
en dat van DE GROOT , HEEMSKERK; VAN MIDDEL“ 

eresT en anderen bij de Nederlanders (16) de be- 

oêfening onzer krachtige Vaderlandfche Taal met 
die der Regtsgeleerdheid wist te vereenigen „ En dat: 

hij in de eerfte zoo ervaren als welfprekend was. 

“Van den aanvang tot verre over de helft der vo 

rige-eeuw geleefd hebbende, was hij echter reeds 

ten eeuwigen leven ontflapen , toen de vlam van- 

inwendige “twisten, die. federt, door geheel onze’ 

jeugd en mannelijke jaren , telkens door uitheemfche- 

brandftof werd gevoed zoo fchrikkelijk uitbarstte „ 

ei toch beleefde hij eenen tijd, die hem ftervende 

met het reinfte gevoel der’ Christelijke deugd, en 

toen nog zoo welfprekend, zeggen deed: uit de 

Pormen in de flilte, in de haven (17); eenen tijd 

waarin cen opgeruid gemeen de vroedfte en eer 

lijkfte Regenten op het eergeftoelte beven, en de 

braaffte Burgers fidderen deed, In deze voor «4m- 

Berdam “zoo zorgelijke dagen vernederde hij zich 
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giet: (zoo als WAGENAAR zich. min gelukkig uit 

drukte (18),) neen: hij verhief zich: tot de ware 
hoogte zijner beftemming als Burger en Volksleeraar , 

toen hij in gefchriften , met oordeel zawengefteld, 

een onkundig en verhit gedeelte’ van” de burgerije 

dezer ftad tot orde ‘en ‘rust trouwhartig vermaande 

„Door de heufche mededeeling van “een derr’af- 

ftammelingen van zijn geflacht, bezit ik een -ge- 

deelte dier gefchriften (die mij nimmer gedtukt 

„waren voorgekomen) in een opftel, door den hete 

fchapen Schrijver zelven gefchreven.s ie 

s Pest, honger; vuur, wateren ftormen zoo 

fchreef hij onder anderen, treffen als ziekten 

„ flechts de uiterlijke leden van-het:ligchaam van 

“sj den Staats maar „oproer. doelt-regelregt op ‘het 

„hart, en fnijdt” den band, waardoor de- zamenle: 
25 ving « moët -beftaan’, «aan ftukkens De ‘burgers 
plkunnen door andere rampen de vruchten van hune 
“5 nen handel, hunne bezittingen, goederen, fterktes 

s, En allerlieffte- panden verliezen; maar, de vrijheid 
5 behouden wordende, kan God hen weer-zegee 
op nem „ren het verlorene , doors zijn"-Alvermogen;, 
5 vergoeden, Alleen het-oproer is het, dat de: (la 

Vernij, als aan eenen. keten met zich fleept’, se 

„een zêel aan den hals brengt van hare dienaren; 

‘sy dat zij en hunne kinderen tot in eeuwigheid niet 

z) zullen afwerpen, — — == == Nooit heeft een 

Vorst, die eenig denkbeeld vormde, wat zijn" ei- 
gen belang, vde zekerheid zijner: regering en de 

» vaste opvolging van zijn Huis en Erve'vorderde, 

pe iden bemind, of-de: oorzaken van het 

Op” 
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 opróers fchoon: hij daardoor ten. troon mogt zijn 
s-gebragt, ná verrigte zaken aangehouden …— 

» Het is dan niet vreemd, dat zoo haast een op- 

„toer is geëindigd, de aanleidende deelgenooten 
„ van hetzelve, voorwerpen worden van den alge 

»» meenen haat, verfoeijinge en „verachtinge 5 maâr 

» het is eene onverfchoonelijke dwaashéid, die hunne 

3 verontwaardiging zoo verre -uitftrekken, dat zij 
» daardoor “vervallen in dezelfde misdaad; en, uît 
» verbittering tegen de oproermakers, zelve oproe- 

ze „rig worden , en_de zekerheid, dewelke aan ieder, 
zy dië onder ‘de befcherming van de wet is, niet 
»s mag ontftaan, verbreken.” | 

„Het zal aan dén kenner van de wefehikdeend abzer 

ad ligtelijk in het oog vallen, «aan. welke gebeur- 
tenis onze Vaderen deze wijze vermaning hebben 
dank te wijten, Hetzelfde graauw , “dat zich tot 

oproerig werktuig -had laten gebruiken; vervloekte 

welhaast deszelfs verachtelijken aanvoerder; verhin= 

derde later , oproerig „de begravinge van deszelfs lijk, 

vernielde de lijkbaar, en noodzaakte dezer ftede 

Regering, hetzelve in het holst van den nacht, en 

âm flilte, ter grafplaatfe te laten flepen (19). - Zoo 

dos van hoofd: en wispelturig is. de heffe des. volks „ 

en-zoo wreekt zij zich op hare verleiders!- 

Maar wij toeven , in enze min voorfpoedige , doch 

ftiller en alzoo gelukkiger , dagen ongaarne bij zulke 
fchandelijke tooneelen langer; wij zouden deze zelfs 

niet hebben aangeftipt, indien het niet ware gee 
weest ter opheldering van een gefchrift, hetwelk 

van NOORDKERK’s letterkundige verdienfte getuigt, 
| en 
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en ‚zijne deugden als een braaf. en verftandig. Bur- 
ger gelijktijdig vermeldt, Liever flaan wij het oog 

op een ander zijner nooit gedrukte fchriften „ het- 

welk , door dezelfde heufche hand „ voor ons werd 

opgeflagen ; op een gefchrift; dat wel aan het vroom 

en edel gemoed van onzen NOORDKERK ‚ maar niet aan 

de gelegenheid of behoefte des. tijds , „zijnen oorfprong 
verfchuldigd, was, en, hetwelk tevens ten bewijze 

kan verftrekken„ dat NoorpkERw’s welfprekendheid 
zich niet uitfluitend, tot de vierfcharen des Regts 

bepaalde „ maar dat hij de min lagchende paden van 

Themis nu en dans met meer aangeriame wist af te 

wisfelen ; en dat ook in zijnen leeftijd, en dus: ook 

lange. voor dat -hier of elders aan de -welfprekendheid 

een tempel of eene kapel geheiligd werd, -de kunste 

zin en_{maak van Zmflels burgeren, in-kleiner krin= 

gen ‚den beoefenaar van wetenfchap én -detteren 
ook tot het-mededeelen zijner redekunftige ‘opftels 
len. gelegenheid gaf „ en’ daartoe>wist uit te lokken. 
„Het gefchrift Tl dat „wij bedoelen is eene keur 
rig bewerkte redevoering over het ajdele en nuttige, 
dat , hier beneden, den mensch, als natuurlijk en 
zedelijk verflandig wezen , ae en ten deele 
valt. bin | | 

Ik- vond in die fak geèhe shae dies eeher 
vite wijsgeerige eeuw „ noch: ook deszelfs -Op» 
fteller „… onwaardig zou kunnen zijn. In eene, wel 
niet naar „de „gewoonte van dien tijd; aangewezen, 
maar echter geleidende , redekunftige-orde , behandelt 

hij het woorgeftelde Onderwerp vin “krachtige ; wel- 
miiende: taal „en. in. -eeny. maar’ dien. eenes Dichy 
ig, | ters 
er 

Ea 
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ters „én; nuven dan, naar dien van HOOFT Zwet. 

menden , kortfpreukigen , mannelijken ftijl. 
Tot eene proeve ftrekke zijne befchouwing van 

aardfchen rang grootheid en roem! Te EN 

» Heerlijk blinkt der Vorsten kroon; maar vin- 

5» nig prangt zij het hoofd; fchoon zwiert de tab- 

» berd , maar is.een ondragelijk juk voor de fchou= 

3, deren. De Vorst is voor den Staat, en zijn ge 

pheele leven ten dienfte van denzelven gewijd; 
5, maar de flaaf dient flechts éénen Heer „ hij is die 

3, van alle zijne onderdanen, Denkt hij anders, dan 

3 is hij een Dwingeland, en’ wat’ uitdrukking is 

3 krachtig genoeg, om de knaging te befchrijven; 
die den dwingelanden de ziele aan ftukken rijt 5 

9,zoo als de gier de lever van PROMETHEUS.” —_ ° 

«#3 Maar hier komt mij-de roem, omftuwt - met 

s‚getuigenisfen van groote mannen, en verzelt van 

‚haren - lieveling ciceRO tegentreden, en beweert, 

» dat zij alleen hetis, die de zwakheid en kort- 

»ftondigheid des levens vergoedt — — Ik ftem 
zy’ gaarne toe, ‚dat de roem der vermaardheid niet is 

ste. verwerpen, - Maar. wat is ware roem? De 

„ roem is eene fchaduw van de deugd. — — — == 
3, Maar hij die zich” kittelt in de toejuiching der 

5 gemeente, en buigt zijne handelingen naar ders 

» zelver fmaak , om door hare ‘algemeene toeftem= 
„ming ter vermaardheid te geraken, bereikt die 
3, DIMMCr a a 

5 En wat aangaat de wetenfchappen: met moeite 

„worden zij verkregen, met arbeid. behouden en 

„ 5e 
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» geftádigen: kommer vergezelfehapt. De fen” van 

„ Twion fchijnt wel eens den ‘top. des bergs te” nas 

„deren ‚maar ftort telkens riaar béneden. ‘Na veel 

 zweeténs- fchijnt mén wel tot ‘het tóppütit ge= 

5 klommen , maar eene nieuwe ontdekking fmijt het 
„ geheele werk overftaag:’-De- Natuurkundigen vers 
„ wonderen: zich over de onwetendheid der Ouden; 
» en verheugen zich ower de waarnemingen haast 

„ eene eeuw herwaarts gedaan, en mogelijk zal de 

» volgende eeuw zich nog meer over ónze onkun- 

5 digheden “verwonderen — — —& Al. was ‘onze 

„ levenstijd als. die der eerfte vaderen ‚ nooit zou 

‚ men het eindeloos «einde eener wetenfchap berei= 
» ken —'—=. De begeerte ter uitvinding van iets 

„ nieuws ftuwt ons geftadig voort -tot in ‘het on-_ 
„eindige , even als de wateren der rivieren in 
„ den ongemeten Oceaan, gedurig afvloeijende , zich - 

»„ verliezen.” | | 

Dan, T.! dk zou het grootfte gedeelte dezer re 

devoering u “moeten voorlezen „ indien ik’ al het 

krachtige „ goede. en fchoone , dat dezelve bevat, 

u wilde voordragen: maar dan zou deze ure, mij 
toegeftaan’, te kort fchieten; en ik zou U niet kun- 
nen bekend maken of herinneren aan een voorbeeld 

van Nederduitfchen {tijlen welfprekendheid, door 
NOORDKERK gegeven, waardoor hij zich in den rang 

der HOOFDEN En BRANDEN voor altijd. heeft ge= 

plaatst, en als Nederduitsch Redenaar en Letter- 

kundige beroemd zal zijn, zoo lang onze taal ge- 

HD, 2m U PRM tn fpros 
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fproken en gelezen zal worden: ik bedoele de merke 
waardige opdragt aan de Regering dêzer ftad , ge- 

plaatst voor de nieuwe uitgave der Handvesten van 

Amfterdam, door anderen begonnen, maar waaraan 
NOORDKERK de laatfte hand gelegd heeft: eene op- 
dragt ‚ in mannelijke „ ftevige welfprekendheid. verre 
te fchatten boven die vleijende en zwierige aanbe- 
velingen, op welke wij nu nog als op 400 vele 

meesterftukken, gewezen worden (ao). f 
Met fchaamte erkenne. ik, dat «dit kunstjuweel „ 

waarvan, misfchien in onze tale geen weêrga gevon- 
den wordt, mij niet dan laat, en, nadat ik jaren 
lang de verzameling, aam welker hoofd ‘het fchit- 
tert „had gebruikt en geraadpleegd, in het oog 

heeft geblonken. Zoo ziet een. onachtzaam nageflacht 
den {chat zijner vaderen lange voorbij, en- beklaagt 

zich over zulk eene verwaarlooaing « wanneer het 

die eindelijk leert kennen. 

WAGENAAR zelfs; WAGENAAR, de vriend en Ie 

vensbefchrijver van, onzen NOORDKERK, heeft de 

waardij dezer opdragt niet gekend; deszelfs afkeer 

van allen zwier en verheffing wan ftijbk heeft hem: 

welligt derzelver fchoonheid. niet doen gevoelen z 

zeker is het, dat hij die niet heeft doen opmerkene 
» Het werk is opgedragen,” zegt hj, s,aan den 

„ Magiftraat der ftad (a1).” «Tot deze koude gee 
fchiedkundige vermelding, zonder eenig ander loffes 

lijk gewag , heeft ’sEands en Stads gefchiedfchrijver 

zich ine ‘bepaâld. | 

Met welk regt, «em hoe billijk mijn beklag en 

mijne fchaamte zij, zult gij beoordeelen ! …d 
| 0 
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Ook dan; wanneer deze beflisfende proeve vâtt 
NOORDKERKS Nederduitfche taalkennis en welfpres 
kendheid, niet op den osflen Januari v748 gedag- 
teekend was, zou men uit derzelver inhoud ligtelijk 

kunnen opmaken ; wanneer, in welk donker voor- 

uitzigt, en met welk eene heilzame bedoeling , de- 

zelve gefchreven was, en tevens daaruit leeren ken- 

_ nen, welk ftaatkundig gevoelen hij omhelsde, en 

welken regeringsvorm hij voor zijn vaderland de 

beste hield. “Op het laatfte moge de verpligting, die 

Zijne vaderen en hij zelve aan vermaarde Regenten 

uit de aanzienlijk {te geflachten dezer ftad , hadden (e2), 

eenigen invloed hebben gehad; zijne opvoeding in 

de dagen eener Stadhouderlooze Regering, en zijne 

ondervinding in volgende tijden van de rust en wel« 
vaart „ die haar vergezelde , moge deze zijne befchou= 

wing van ’sTands oorbaar hebben verfterkts uit de 
ópdragt zelve, en de krachtige aaneengefchakelde 

redenering , daarin voorkomende, zal ieder onpartijk 
dige gaarne gelooven, dat NOORDKERK noch uit 

vooroordeel , noch uit vleïöerij, veel minder uit 

fehandelijke baatzucht, maar op voor hem beflisfende 

gronden van de waarheid der ftaatkundige begrippen; 
die hĳ, als een braaf en verftandig burger, óm- 
helsde ‚ met hart en geest overtuigd was. 

Maar, zoo de toon en inkleeding dier opdragt 

hier, ter zijner werdediginge, nog niet genoegzaam 

waren, wete men, dat hij, zoo als zijne voorou- 
ders, de leere van LUTHER was toegedaan — een 

aide welke in die dagen voor hem den weg 

P 2 tot 
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tot, het eergeftoelte van Regent, of Regter, fluiten 
moest „ ook indien zijne deugd hem boven: het- dwaas ' 

verlangen naar zulk. eenen. gevaarliĳken, rang. niet 

voor altijd verheven had. a 

‘Maar welke ‘ook is de toon en onding van ak 
welfprekend voorwerp zijner penne? … 5 sos 

__ De hoogfte roem van een volk,” zoo {preekt 

hij, » beftaat hierin, dat, hetzelve met „wijze „en 

nt billike wetten. voorzien sis — — me me? 

„ Te zwak werd voor lange de „verbindtenis, 

‚waarmede. de ingefchapene wet het. menschdom 

„ Onderling had verknocht, om den mindermagtigen 

tegen het geweld. van eenen onvermogenden. te 

„verzekeren. Vruchteloos: haddén- ook de ‚Vvoorou- 

„ ders zich tot krachtiger. verdediging vereenigd en 
» aan den voortreffelijkften onder hen de zorge van, 

„den gemeenen welftand. — — overgedragen. De 

„ heerschzucht, verftoorfter van de rust der eerfte 

„ huisgezinnen, is in de geregelde zamenleving we 
‚_» derom tot moedwil en verdrukkingen uitgefpat — 

„ (zoodanig) dat de besten andermaal moesten uit 

» Zien naar middelen, waardoor men, zoo tegen 

„de misbruikte magt der verkoren -befchutters, als 
Á voor het onregr der medewonenden, verzekerd 

pe mogte wezen.” enn 

‚Hierop weidt hij kort , maar heerlijk „ uit over ‚de 

wijsheid der ouden, in. het bepalen van het „gezag 

en de pligten van Regenten en Onderzaten. 
vn Dit zijn de zuilen,” zegt hij, waarop het 

» gebouw der burgerlijke maatfchappij rust, De er- 
p 5 va 
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5 varéniheid, “federt zoo vele’ eeuwen  herwaards , 
«3 heeft getoond, dat, welke. vorm of wijze van 

1 Regering gekozen worde, geen. Staat zich -ge- 
 lukkig-kan noemen, daar, of de vereischte wet- 

3 ten tot zekerheid der ingezetenen ontbreken, of 
s, de uitvoeringe van ‘dezelve aan zulken is bevoe 

s len, die noch den moed; noch den wil, noch. 

shet vermogen zouden hebben, omde aan hun 

zi serene gemeente bij hare regten te be= 

3, waren.” prs ; é 

-… „Hierin was .dmfterdam ‘door. niemand voorbijges 

„gaan: dit zou roemrijk « blijken, zegt hij te regt, 

uit” de verzameling der Mandvesten , «die. hij als 

fchatten, door den ijver van het voorgeflacht ver- 

kregen , aanbood , en dit toont hij vervolgens door 

een zoo welfprekend als. bondig overzigt van. hare 

ftedelijke wetgeving en befturing. | 

sp De ĳver der'Regerenden had (naar zijn-inzien) 

“op bijzonder geftrekt , om der Burgeren leven en 
goederen als heilig en onfchendbaar- te ftellen , 

op en de welvaart door- allerlei voorregten han: te 
z, lokken. “Hierom zijn alle. vreemde Regters en 

» Regtsvorderaars van de halzen der Poorterén-ge- 
weert, en «niet alleen hunne middelen en eere, 
maar ook hunne misdaden „ gefteld + onder ‘het 
oordeel van medeburgeren, die het kwaad moe- 
ten ftraffen, maar ftraffen als vaders. ‘ Hierom 

» werd de altoos gapende boetkasfe: der Vorsten 
» gefloten „en boeijens en banden weggenomen vat 

» allen, die. zich mogen verborgen.” h 

P 3 De 

3 

2 
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_ De middelen tot. bereiking van deze heilrijke oog. 

merken „ tot handhaving van vrijheid, regt en orde, 

tot verzekering van voorfpoed, en tot bevestiging 

en uitbreiding van den bloei en luister dezer ftad, 
daargefteld, vervolgens met weinige. woorden heb= 
bende aangeftipt, gaat hij op deze wijze voort: 

_„ Dood, echter, en zonder beweginge zoude dat 

»„ ligchaam ter nederliggen , indien de ziel aan 

„ hetzelve moest ontbreken, en zoo het de ftad 

„ gemist had, getrouwe en onkreukbare. Befcher- 

» Mers «te vindén, aan wien “de klem der Rege- 

» ringe, de bewaringe van het heil der Burgeren 

„en de uitfpraak van het Regt gerustelijk werd 

„ bevolen.” 

De middelen , waarvan het voorgeflacht zich be- 

diend had, en de opoletingen; gedaan om zich van 

zulke Magiftraten te verzekeren, ontglipten ’s Ree 

denaars oplettendheid niet; hij beroept zich daarbij 

op den, bondel van hide en bezworene Mand- 

vesten, door hem in het licht gebragt, die tevens 

van „de ‘onkreukbare trouw en van den moed der 

Regenten dezer ftad voor altijd getuigen zou. 
» Hierdoor,” roept hij nu uit „leeft onze Vrij= 

„ heid en welftand tot heden toez en. wanneer 
5 door het ongeluk der tijden deze befcherminge 

s ooit weggenomen. zoude kunnen worden, is het 

» vonnis van ons bederf geteekend.” 

Het geheele ftuk ; waarvan wij fpreken; is eene 

Vaneenfchakeling van de edelfte en de fchoonfte gee 

dachten , waardig, om door eenen man, als NooRD*- 

) KERK; 
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KERK, gefproken, aan wijze en deugdzame Beftuur» 

ders herinnerd , en voor het oog der Burgerij dezer 

ftad, vooral in dien tijd, met zoo veel nadruk te 

worden opengelegd. | 
De ondervinding der eeuwen had hem geleerd , 

en zijne eigene ervaring begon zulks ongelukkig te 

bevestigen , dat een volk niet altijd erkent of kent 

de voordeelen eener flandyastige en wijze Regeringe ; 

hij wist, dat de gelijkheid van regt en magt, hoes 

zeer de bron der ware vrijheid, dikwijls verborgen 

nijd tegen het meerder aanzien verwekt, en dat 

deze dienaresfe der dwingelandij gewillig uitblaast, 

wat haar door de boosheid wordt ingegeven. 
Maar NOORDKERK kende ook:de hooge waard 

van het oordeel der nakomelingfchap! In de volle 

overtuiging hiervan, en in het donker vooruitzigt, 

welligt, van hetgeen hen, tot wien hij fprak, eer= 

lang wachtte, verheft hij zich tot den toon dier 

bemoedigende , geest- en hartverheffende welfpre= 

kendheid, die men alleen kan gevoelen, maar die 

bij de minfte ontwikkeling verloren gaat, en als 

eene fchoone bloem, ten minfte in mijne handen; 

zou verwelken. 

Op het oordeel der nakomelingfchap, wel vers 

zekerd, dat deze zich dankbaar en met overtuis 

ging omtrent hen kwijten zou, wijst hij den Beftuur- 

deren zijner geliefde ftad dan ook op deze treffende 

wijze : | 

„ Als die opgejaagde nevelen Vebbijhen als dé 

5 verduisterde „waarheid weder doorbreekt, en aaf 

| P 4 „ de 
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de‘ däden regt doet „ dan veranderen ‘de lasteringetr 
in eeretitels, en de “kinderen ‘en. kindskinderen 

zegenen de graven” van’ diegenen, welke door 

hunne ouders zijn gefchonden.” 

„Op zulk ”eenen krachtigen- toon wijdde Noorp- 
KERK den ârbeid , waaraan hij de laatfte hand gelegd 

had, aan de Regenten dezer ftad, en ftortte gelijke 

tijdig den aardfchen troost van den ftandvastigen en 

den wijzen in hunne zièlen; terwijl hij hen de 
dankbare ‘ftem- der nakomelingfchap, in eene taal, 
als die van eene Godfpraak „-deed hooren (23). 

‚De geheele geest dezer opdragt, zoo. bondig als 

fchoon , ademt niets dan waarheid, vrijheid en deugd. 
Hoe fterk gefpierd , ftevig en kernachtig is:hier niet 

elke volzin! Hoe fchoon en toch hoe onmerkbaar’ 

is niet alles zamenhangend en aaneengefchakeld ! 

Hoe volgt niet elke gedachte de andere met natuur- 
lijke ‚gemakkelijkheid, in woorden, rijk van zin, 

vol mannelijken zwier, zuiver en welluidend ! 

«““Mogten wij ons nu-eene “vergelijkende beoordee- 
ling veroorloven tusfchen. NoORDKERK en zijne voore 
gangers en tijdgenooten,; dan zou de flotfom daar- 

van misfchien deze zijn, dat hĳ, in kernachtige 

ftevigheid van fliĳl, Hoorr op zijde ftreeft , maar 

hem in, gemakkelijkheid van overgangen en ook in 
duidelijkheid ‘overtreft dat hij in «zaakrijkheid niet 

behoeft te wijken voor:BRANDT 3 dat hij-dien gelijk 

is in edelheid, maar hem, in ftoutheid van uitdruke 

king en “zuiverheid van taal, achter zich laát; dat 
hij met meer-fterkte en ernst ‚ maar minder zoet- 

vloei= 



ALS-REDENAAR EN“ LETTERKUNDIGE, 219 

wloeijend „ dans. sriju heeft gefchreven; maar dat 
bij in ftoutheid, en, nadruk , en fierlijkheid, boven, 

den eenvoudig, maar. altijd. zuiver fchrijvenden wa- 

GENAAR verre verheven was, , « 6 

„Zoo, T,! wist dan NOORDKERK de aime weten. 

fchap- van het. Regt aan die der Fraaie Wetenfchap» 

pen- zusterlijk te verbinden, en aan onze. fchoone 

Taal , als Redenaar en Schrijver regt te doen: regt 

te-doen nog voor. den aanvang der wederhelfte van 

de ‚vorige eeuws en, dus op een tiĳĳdftip, toen de 

doode . talen der Ouden nog in ors vaderland met 

zoo veel: uitfluitende geestdrift werden beoefend, 

terwijl de rijke taal onzer vaderen, zoo als in de 

dagen van CICERO (24) die- van Latium, aan velen 

ten walg. was. | | 

„Ja, wie zou het gelooven „indien, gedrukte oor- 

konden zulks niet vereeuwigd hadden? Het is 

naauwelijks eene eeuw geleden, dat een Hoogleeraar 

van grooten naam en verdienften de beoefening on- 

zer Tale, ‘in eene plegtige redevoering, openlijk 

durfde afkeuren (25). 
‚…Zoo onderfcheiden , wonderfpreukig en verkeerd 

zijn dikwerf de, begrippen en ‚beflisfingen van de 

grootfte, en zelfs der vaderlandlievendfte mannen !, 

Dat wij echter, overtuigd van het menfchelijke 

aller dwaling, en onze eigene gebreken „ op het 

voorbeeld van NOORDKERK zelven (26), in het oog 

houdende, die van anderen dan ook met befcheiden- 
heid beoordeelen,-en onze eigene daden en gevoe 

dens „ zoo veel mogelijk, trachten te zuiveren van 
BER hee 
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de fmet der menfchelijkheid, ‘die haar zal blijver” 

aankleven , zoo lang wij menfchen zijn. 

„Die - befcheidenheid nogtans heerfche nimmer ten 

is van waarheid en vrijheid! Zoo vwerheûgen 
wij ons dan ook vrijmoedig it ‘het mislukken der 
aangewende poging ; en’ in'de zegepraal onzer Va= 

derlandfche Letterkunde , op wanbegrip en bastaardij „ 

in het aangewezen tijdvak ! : 

Aan de beide VAN HARENS, SIMON STIJL, €en, 

zoo als wij nu ook weten, aan Onzen NOORDKERK „ 

zijn wij deze zegepraal „ vooral, verfchuldigd: allen 

waardeerden de fchatten van Griekenland en La= 

tum; het voorwerp van onzen lof, inzonderheid, 
had in geleerde fchriften getoond , hoezeer de 

taal, waarin CICERO eens fprak, hem eigen was; 

en toch zij, en weinige anderen, rekenden het zich 

ter eere, om in die van HooFT €n VAN DEN VON 
pEL ook: krachtig en bevallig, en dus wèl, te 
kunnen fpreken en te fchrijven. 

Op hun voetfpoor, T.! werd federt de weldadige 

vlam der Nederlandfche Taal- en Letterkunde, ook 
in de bangfte tijden en in dezen tempel, gaande 

gehouden; en nu nog bewijzen Nederlands Rede 

naren en Dichters alom, dat zij nog niet is uitge 

bluscht. 

Die vlam, voorzeker! zij zal, als Westa’s heilig 

vuur, blijven glotijen en blaken! Dat wij elk haret 

vonken flechts opmerken , en die van de asfche ont= 

blooten, waarmede zij te dikwerf bedekt is! vooral 

dat wij bij onze waardering van het fchoone , dat 
| al- 
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alleen om zich zelve leeren beminnen; en die 

„waardering nimmer, kleingeestig, doen. afhangen 

van-de eeuwe, van de zoogenaamde fchole of van 

den naam van hem, die hetzelve ontftak, of voedde, 
of zuiverde , of hooger deed opgaan ! 

A A Ne 



AANTEEKENINGEN, * 
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(1) Zijne zinfpreuk was: spero invidiam et sperno, 

(2) Gevolgd naar het Latijn van P. BURMANNUS Se: 

cundus,. Zie deszelfs Poemata, p. 465. 

(3) Zie WAGENAAR, Historifche en Politieke Tracta- 

Zen. II. D, | 

(4) Specimen Lectionum, seu disquisitio de lege Petro- 

nias Observ. prCAS3 de matrimoniis ob Peccatum Soda- 

_miticum jure solvendis. Allen gedrukt en uitgegeven bij 

de gebroeders WARSBERGEN, te Amflerdam 1731 en 1733 

(5) Zie WAGENAAR's Schets, bl, 16. 

(6) Men vindt dit geding vermeld in de Regtsgeleerde 

Obfervatiën van de Heeren LULIUS, VAN SPAAN En VAN 
DER LINDEN , over de Znleiding tot de Holland/che Regtsgee 

laerdheid van u. pe cRooT. IV. D. bl. 65 en volg. 

(7) Dit was onder anderen het geval met den Hoog- 

leeraar A, vOGET te Utrecht, 

(8) Zie noorprerK’s Opdragt van zijne Obs. aan den 

Heer G. CORVER En WAGENAAR’s Schets, bl, 6 en 7. 

(9) Zie HUISINGA BAKKER, WAGENAAR'S Leven en 

Brieven, bl, 189. Gu 

(ro) Deze Proceduren waren in 1743 ondernomen 

tegen zekeren J. VAN DEN VELDE @ll CORNELIS PETERSEN ; 

als Uitgevers en Drukkers van eene Verklaring over het 
7 — Boek 
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Boek van jor, door w. pEuRHOFF gefchreven. Die over 

pEURHOFF meerder begeeren „lezen WAGENAAR ,- Befchrij= 
ving van Amfterdam. UI, D. ble 2345 en“ very , Gefchite 

| denis der Christelijke Kerk ‚in de, 18de Eeuw. III, D, hg 

(zr) WAGENAAR'S” Schets, ble Ti 

(12) Uitgegeve door 'Mf. zó scrrtremA „in deszelfs 

Gefchied. en Letterk. Mengelwerk. IL.-D. Ze. Ste 

(13) * Zie crcrro, de fiùibus bons èt mal. Lib. UL. be 4e 
Tusc. Quaest. Libs Is Cap. 8, -BirperDijk , in- de Ophel: 

deringen van. de Geuzen, bl. 278 en volg. SIEGENBEEK „ 

__Redev. over het Verband der Taal en van het Volkskarakter 

der Nederl. Dl, rio. pr VRIES, Bekroonde Verh. in de 

Werken der Bats Maatfchappij. II. D. bl. 135 en vAN- 
cAPPELLE, Redevoering over de Verdienften der Amifter: 
dammers, ten aanzien van den Opkomst enz. der Nederd, 

Taal. en Letterkunde , bl 9e ar dav Gibha dikt oval 
_ 

(14) WAGENAAR's sac bl, 25. 

(15) Onder deze munt uit eene doorwrochte Verhan- 

deling, vervat in een berigt, ten behoeve van den 

Baljuw van Noordwijkerhout enz. opgefteld; waarin vele 

bijzonderheden omtrent het Strandregt zijn bijeenverza- 
meld en ontwikkeld, te vinden in de nieuwe Nedert, 

Jaarb. 1769. bl. 578 en volg, Dat dit berigt door Noorp- 

KERK Îs opgefteld, blijkt uit de Nagel, Kerhande van den 
Heere cras. 1. D. KL 277. 

(16) Zie scnRanT, Orat. de Parr, Serm, studio ICtis ” 
maxime commendando, p. 19e. 

(27) Dit waren, zoo als men mij verzekerd heeft, 
de laatfte woorden die NooRDKERK fprak. 

(18) Schets, bl. 15. 

(19) Zie WAGENAAR, Vaderd, Historie. XX. D. bl. 299 
en 250, \ \ 

Ue de, (ao) Men 
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‚{2o) Men denke flechts aan de Opdragt van ue BAREs 

aan Mr. K. VAN BEUNINGEN. «SCHELTEMA „ „Mengelwerk. 

D. IL, he, Ste bl, 23 Le / 

ar) Zie HUISINGA BAKKER, Leven van GENE s 
bl. go; en WAGENAAR’s Schets, bl, 15. 

(aa) Zie WAGENAAR 's „Schets, bl, 7. 

(23) Over de Waardij van het Oordeel der Nakomes 

lingfchap leze. men de. fchoone Redevoering van van 
DER PALM, Verh. en Redev, D. IL, bl. 165. 

€24) Creero de fin. bon, et mal Lib.I, Cap. 2 et 3, 

(25). P. BURMANNUS in orat. de publici humanioris discie 

zlinae Prafessoris proprio afficio et munere, gehouden te 
Leyden 1715. 

(26) Zie flechts zijne Praefutio voor de disquisitio 4d 
bege Petronia en die voor Obsery. Decas, 

AARD: 
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DE VERDIENSTEN 

bone rosita oM 
NEDERLANDEREN; 

IN HET EEEN EN BEKEND MAKEN - 

VAN eer Nn oi ee een 

WERELDDEELEN EN GEWESTEN; 

rms 0 door f 

MATTHIJS SIEGENBEEK,. 
‚ Hoogleeraar te Leyden. 

vreses 

| D. roem der vaderen, de roem’ der natië moet 
aan elk regtfchapen beminnaar van zijn vaderland 

hoogst dierbaar wezen , hem ten naauwfte aan het 
“harte liggen. Ziet hij dien roem in eenig opzigt 

gevaar loopen , om bij vreemden , of ook: (hetgeen 

zijne bekommering nog meer moet opwekken) bij 

zijnen- eigenen landaard ín vergetelheid te geraken, 
zoo moet de {tem der vaderlandsliefde hem krachtig 

nopen, het hem tot eenen heiligen pligt maken; 

zine beste pogingen ter afwending van dit gevaar 

te ‘werk te flellen. Het was dit beginfel, T.! 

door u allen, naar ik vertrouw, op het -hârtelijkst 

toegejuicht, hetwelk mij beftuurde in de keuze van 

OD. 2. Q mijn 
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mijn onderwerp. voor de fpreekbeurt mij heden avond 

in deze aanzienlijke Maatfchappij (1) opg edragen. 

Met leedwezen merkte ik op, dat, terwijl de 

naam en verdienften van eenen COLUMBUS, dien be- 

roemden rontdekker van” het vierde werelddeel, van 

eenen VASCO DE GAMA, die voor zijne natie én 

geheel Zwropa eenen nieuwen weg langs den -uîter- 

_ften hoek van frica naar Zzië baande, of die 
wan: latere: Engelfche- en Franfche reizigers} inzort- 
derheid. van, COOK. en: LA; PEYROUSE „° aan” wie wij 

hoogst belangrijke ontdekkingen en ophelderingen 

omtrent het minder bekende Australië te danken 
hebben, in aller harten leven , op aller tong vermeld 

worden, de namen én verdienftên daarentegen van 

zoo vele doorluchtige Nederlanders, als deels den 
roem der genoemde mannen op. zijde geftreefd, 

deels hun stot--voorgangers-en--wegwijzers gediend 

hebben, flechts aan weinigen bekend zijn, en, zon- 
der eene, nieuwe en, opzettelijke „poging om dezelve 

in het,licht te, flellen„ gevaar loopen. van eerlang 
in; vergetelheid. „begraven te worden, Bij deze be= 

droevende opmerking. ‚heb ik mij door het: boven- 

gemelde, beginfel krachtig. aangefpoord. gevoeld, om 

ter voorkoming . ‚van, dit, gevaar, zoo veel in mij, is, 

mede. te, werken, Ik, heb, derhalve befloten in dit 

uurs. tot‚urte fpreken. over de verdienften,der Ne 

derlanderen inhet. ontdekken en bekend maken van 

onbekende ” Jobagn bezochte, wasarleeaen en 86 

Kk Ô «ft ê Weste 

zin De Miatfeheppij Felis. Mrizis te ‘nferdan, en 

ian. het Departement Koophandely > 310 „35 70 

gijn Q AT 
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pesten.” Het gewiet ende belangrijkheid wan dit 
‘Onderwerp, het ftreelend genoegen, hetwelk ik bij 
deszelfs bearbeiding gefmaakt heb, de regtftreckfche 
betrekking daarvan tot het meer bijzonder doel van 

dit Departement, geven mij de aangename” hoop’ b 

dat gij mij die toegevendheid, welke mij’ té voren’, 

ook bij de verhandeling van onderwerpen van mirf= 

der algemeen belang , meermalen te beurt mogt val. 

Jen, thans vooral gewilliglijk verleenen zult. Ih 
deze hoop ‘trede ik dadelijk ter zake, na voordf 

nog: verfchooning gevraagd te hebben, indien ile, 

bij de rijkheid en ‘uitgebreidheid van mijn onder- 
werp; den korten tijd , mij’ ter verhandeling daarvan 

vergund, en de geringheid mijner. krachten , vele 
belangrijke bijzonderheden niet dan ter loops en 

Wet stenen zal aanroeren. | PREM DDS 

‘ Voor dat de Nederlanders, door afludding va 
Hit juk der Spaanfche overheerfching, zich tot den 
ftaat van vrijheid en onerleikerpindid hadden opges 

voerd, vinden wij hen wel onder de volkeren” va 

Europá door koophandel: én zeevaart beroemd (2) 3 

maar zien echter de veêrkracht wan hunne werks 

zaamheid en hunnen ondernemingsgeest niët tot dié 

verbazende fterkte gefpannen , welke hen, ten tijde 

van hunne roemrijke worsteling hae het magtige 

nap | ek 

2) Zoo. ke de nn lijn Wiaamfche eilanden, 

later, tot. verduistering van den Nederlandfchen roem, 
de Agores geheeten, reeds in den jare 1445 » door eenen 
inboorling van Brugge, 1 met name Jos. VAN DEN mand 4 
ohedekt, N Nie ke) 

tra 8, ks) 
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Spanje en in de vroegfte dagen van het vrije Ge- 

smeenebest „ tot voorwerpen der algemeene bewon- 

dering van de toenmalige en alle volgende geflachten 

ftelde. Geen wonder dus, dat hunne- eigenlijke 

deelneming aan de geheel nieuwe handelswegen, 
door „de - ontdekking van Zmerika ophet laatst der 

vijftiende eeuw, voor de vlijt der Europifche vols 

keren. geopend, zich eerst van het tijdperk hunner 
kloekmoedige pogingen ter verkrijging en handhaving 

van hunne onaf hankelijkheid. dagteekent, Wij vin- 

den echter in de gefchiedenis duidelijke fporen, dat 

zij die wegen reeds vroeger bezochten. KAREL DE 
vijrDE namelijk , die magtige opperheer- ook van de 

nieuwe. wereld „ had, omftreeks het jaar 1523, aan 

eenen aanzienlijken Zeeuw „met name VAN BEVEREN 3 

een eiland in Amerika ten gefchenke gegeven. De 

Heer vAN BEVEREN bemant terftond. zijne fchepen, 

en, zendt die, onder bevel van zekeren HENDRIK 
VAN VEERE, af, om zich in het bezit van het hem 

verleende, eigendom te {tellen De ftoutmoedige 

zeeman volbrengt, doch zonder bereiking van het 
voorgeftelde „doel, den togt, naar. een werelddeel, 

werwaarts hem nog „weinigen flechts van andere na- 

tien en niemand van zijne landgenooten waren voor- 

gegaan, en: keert, na verloop van een-jaars met 

medebrenging van eenige koopmanfchappen , behou- 
den in het vaderland terug. Twee jaren later fteekt 

een niet minder onvérfàagd zeebouwer ‘van denzelf- 

den landaard, van vroeg af door. deszelfs uitgebreide 

vaart beroemd, in zee, en onderneemt met eene 

gelukkige uitkomst, eene reis naar Kaap Verd in 
Afri= 
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Afrika, alwaar nog nimmer een „Zeeuwsch of Hol 
landsch fchip vóór hem was aangeland. Dan deze 
eerfte beginfelen , hoe roemrijk in zich zelve, ko= 

men echter in-geene vergelijking-bij de ftoutmoedige 

zeêtogten, van welke de Nederlandfche: gefchiedenis 

van het laatfte der zestiende en «de war helft ete 

zeventiende’ eeuw gewaagt, «COC : 

«De eerfte. aanleiding , om hunnen handel en nne: 

zeevaart ook naar Azië of dé “Oostindië uit te brei 

den „ werd den Nederlanderen. gegeven door het be= 

welfchrift van hunnen onderdrukker ;inden jare 1584 

uitgevaardigd ;- waarbij” aan de opftandelingen “in 

de Nederlanden alle vrijheid tot het -drijven van 

handel op Portugal „federt- drie jaren mede aan de. 

Spaanfche heerfchappij onderworpen „: ontzegd werd. 

Nu toch werden zij genoodzaakt de Oostindifche 
waren, die zij, van de’Portugezen ,: federt de ont= 

dekking wan -vAsco DE: GAMA ‘meesters’ van den 
Aziatifchen handel , plagten te ontvangen „zich langs 

eenen anderen en wel langs denzelfden weg te ver- 

fchaffen„ langs welken hunne vijanden die’ verkre= 

gen. „Het inflaan: van dezen weg was intusfchen, 
zoo op zichzelve, als inzonderheid om de groote 

magt der vijanden, die vande “zeeën en de kusten 
meester waren, aan groote zwarigheden onderwor= 

pen. Van daar, dat het Nederlandfche vernuft zich 

fpitfte „ ont eenen nieuwen, doortogt „ tangs het verfte 

Noorden, naar Zzië en met name naar het rijk van 
China uit te vinden en de ftoute ondernemings= 

geest, onzen landaard ‘bovenal in die dagen eigen, 
waagde het de moeijelijkheden en gevaren, aan die 

Q 3 por 
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poging „verbonden „ heldhaftig. te -trotferen. … Tôt 
driewerf toe. beftonden Hollandfche en Zeeuwfche 

zeelieden zich naar eene -hemelftreek' en zeeën “te 
begeven, tot-welkerde natuur doorveeuwig'ijs dem 
toegang voor het-menfcheliĳke geflacht fcheen: geflo= 
ten te hebben. De eerfte vruchtelooze togt, in den 

jare 1594 ondernomen, werd reeds inhet volgend 
jaar door eenen’ tweeden „en deze ij den jare 1596 
door eenen derden-en läatften togt gevolgd, welke 3; 

wegens de zonderlinge lotgevallen en Schier; won= 

derdadige „uitredding van hen, die -denzelven bijs 
woonden, boven de- vroegere is wermâard- gewors 

den (3) Ongeloofelijk. waren dewimoeïjelijkkhedert 

en. gevaren ‚ met welke de;ondernêmers-dezer togten „ 

beurtelings. door aanhoudende fheeuwjagt, iĳsklippen 

en iĳsbergen, eene duisternis, als die der hel, eené 

volftrekte “onvruchtbaarheid ‘van den grond, fchrike 

kelijke zeemonfters en -verflindende landdieren be= 

{treden , op hunne vaart hadden te worstelen, en 

welke alleen de ftoutmoedigheid eener natie; federt 

lang gewoon de gevaren der zee te tarten, en, door 

het zielverheffend. gevoel der. pas vêrkregene vrije 

heid, als tot een nieuw en verjongd beftaan ‘herbo= 
ren, kon te gemoet streden en te boven komen. 

Schoon ook het hoofddoel dier togten, het vinden: 

van. eenen korteren em gereederen weg naar / Azië, 

door Wezélve niet bereikt werd, was echter deaan- 

/ / | winst 

(3) Men windt van deze toten eenig berigt bij “Bor, 
Nederl. Oorlogen. TI. D: bl. 867 en volgg. IV. D. ble zo 

en volgg. en bl, 337: en volgg. se add 



/ 

SHONTDEKKINGSREIZEN:/9 293 

wirst „ter „uitbreiding var «de kennis van landenved 
volkeren en vele uiterst merkwaardige voorwerpen déf 

natuurlijke, gefchiedenis „daardoor verkregen „hoogst 

_ aanzienlijk, „Met geestdrift. derhalve: doen. wij. hulde 

aan, de kloekmoedigheid en werdienften,van diegenen 

onzer vaderen „ die „tot bereiking van, zoo algemeen — 

nuttige en belangrijke oogmerken, hun leven in de 
waagfchaal  ftelden. … Vol verrukking leenen wij 
het oer aan de hoogst „dichterlijke, taal „ waarmedé 

de ‘beroemde ‘Muiderdrost inr zijn: Treurfpel. Gee 

waardt van Velzen den God des Wechtflrooms , op 

eenen voorfpellenden toonden roem doet verheffen 
van die onverfaagden , die vaan: deze ven inzonderheid 
aan den’ laätften togt, door. Onzen uitmuntenden 

TOLLENS zoo meesterlijk: bezongen, deelnamen, 

Dus luidt bij den genoemden dichter de wanen 
» loffpraak vn den gemene vor tr ek gende 

(Led „Wat voor woorden fmeên : 

Zal menfchen tong, om yet te zeggen van de gheen’, = 

Die reyzen zullen uyt, waar lanks zy noyt en’ hoorden? 

Dat yemaändt was ghekeerts en zoeken, în het noorden 

* Welk nimmermeer ontdoyt, door ’s pekels korter zwag 

Een” weg nae ’ maghtigh Chin’ en rijken van wer 

| Die terghers van den doodt, die henen zullen Mippen 

Door midden ® t driftigh ijs aen hemelhooghe klippen; 8 

Daer fchors op fchorfe fchuyft, en leyt in lang, en * breé, > 

Als kerken boven, en als kerken onder zee: ri 

Die door den, haghel blinde en onghebaende plekken, 5 

Ghelijk ter helle, van de zon af, zullen trekken, , 

Q4 | Tot 
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Tot daer de. maendt een deel is van den dagh ‚en daar: 

Een dagh ven nacht alleen volmaeken * heele jaar : erk 

Die, veele maenden, van de wereld afgefcheyderr , 

Begraven onder’ fneeuw hun leven zullen leyden;, 

By ’t hongrigh huylen van ’t*ruygh onghedierte fel, 

in ’t reed der wet, ghelijk als in de hel; — | 

Terwijl ie een deel we Nederlandereri in het oaiber 
kende Noorden eenen nieuwen en korteren: weg naat 

de Zndiën zocht op te fporen, waren anderen er op 

uit, om-langs den-weg, door vasco pe caMa. het 

eerst ingeflagen , derwaarts te ftevenen , of ook , op 

het fpoor- van MAGELLAAN ; door de ftraat; welke 
zijnen naam voert, het zuidelijkfte gedeelte van Ame- 

fikarom te zeilen, -en alzoo door de Zuidzee de 
° rijke veilanden - en kusten”-van Azië te bezoeken. 

Schoon het niet tot mijn beftek behoorty den eer- 

ften togt te befchrijven , door Nederlandfche zeelieden 
in-den jare 1595 langs den weg, door de Portuge- 
zen gebaand „ naar de Oostindiën ondernomen , zoudt 

gij echter, bij de. gedachte.aan de. hoogst belangrijke 

gevolgen van dien togt tot uitbreiding der Neder- 

Jandfche welvaart, mij met regt van. koelheid „en 

ongevoeligheid verdacht houden, indien ik niet, bij 

de vermelding daarvan „de hulde onzer gezamenlijke 

erkentelijkheid toebragt aan de nagedachtenis van 

den man, die van en op denzelven de voorname 
aanrader „ voorlichter en leidsman was. Ja, edele 

CORNELIS HOUTMAN die nevens uwen broeder FRE- 

DERIK , Eerst met trotfering der gevaren , aan welke 

de nijd der vijandige ahd: bij de ontdekking 

‚ van 
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vari -uw: oogmerk, uú blootftelde , w dé noodige ón= 

derrigtingen omtrent de vaart en den handel op dé 

Oostindiën zocht te verwerven, die daarna. de aan- 

woerder- werdt der eerfte handelsvloot, door eenige 

Amfterdamfche kooplieden derwaarts uitgerust ; en 3 
door uwe kunde , uwe fchranderheid en uwen moed, 
aan dezen eerften-togt eene uitkomst wist te geven , 

welke ‘de zucht tot Verdere ondernemingen langs 
het fpoor , door uwe kloekheid voor den ijver uwet 

landgenooten geopend, ten krachtigfte aanwakkerde 5 

gij hebt, als de eerfte grondlegger van die beroemde 

‘handelmaatfchappij , aan welke het Nederlandfche 

Gemeenebest deszelfs bloei en luister voor een groot 

deel te danken” had, de regtmatigfte- aanfpraak: op 

de dankbare. vereering der nakomelingen“ van die 

groote vaderen, op welke ZEwropa eens het-oog 

met bewondering gevestigd hield; uw naam moet in 

zegenend - aandenken blijven “bij ons, die ook nú 
nog de aangename vruchten genieten van de even 

woordeelige ; als roemrijke ondernemingen , van welke 
gij het voorbeeld gaaft. — Dan, gedoogde ons oog= 
merk flechts van de eerfte reize „langs den meest 
gebruikelijken weg naar Azië ondernomen , met eëti 

enkel woord te gewagen, hetzelve vordert van ons, 

dat wij uwe aandacht bij den eerften togt’ door de 

ftraat van Magellaan naar de “Zwidzee en’ verder 
naar ‘de Oostindiën ; den eerften tevens, waarbij- de 

geheele aardkloot  door- Nederlanderen eas om: 

zeild, eenigzins langer bepalen, 

Eene bijzondere maatfchappij van aohkheden dan 

Merde; in den jare 1598 , het befluit, om door de 

Q 5 zec- 

k ' 
daf 4 
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zeeëngte „aan, den zuidelijkften uithoek. van. „Amer 

rika in den jare 1519 door een ftoutmoedig Portur 

geesch zeevaarder, met name FERDINAND .MAGELr 
LAAN , ontdekts-de «Stille of Zuidzee „tot welke die 

engte uit de Noordzee of den. grooten Atlantifchen 

Oceaan den. toegang opent, en van ‘daar verder de 

Oostindiën tedoen bezoeken. Eene. kleine vloot, 

ten dien einde uitgerust, werd; onder bevel van 

den even wakkeren „ als kundigen. orrvreR … van 
NOORT gefteld, op wien Utrecht „als op zijnen 

inboorling, billijk „roem, draagt, en ‚ging op den 
13den September des genoemden jaars van „Rotter- 

dam onder zeil. Na eene reis van veertien. maare 

den „vol moeijelijkheden en gevaren van onderfchei, 

denen- aard „ op „welke de onderzoeklievende van 

NooRT geene gelegenheid verzuimde, om al het 

merkwaardige omtrent deze fchaars bezochte en weir 
nig befchrevene-oorden zorgvuldig bijeen te zamelen 
kwam. de kleine vloot, in getal van manfchappen 
zeer „aanmerkelijk … verminderd „ in „November des 
volgenden, jaars in de nabijheid der wermaarde zee- 

engte. „Hier had men, met nieuwe zwarigheden te 

worstelen „ „daar,-het binnenzeilen dier engte aan 

groote. gevaren bleek onderhevig te zijn, en de-poging 

daartoe tot twee, malen mislukte. Het beleid ech» 

terde moed'-en volharding van den. Admiraal en 

het „meerderdeel- zijner togtgenooten. kwamen die 
zwarigheden ‚ten. laatfte gelukkig te boven, en de 

ftraat zelve, in welke hij eenen geruimen tijd vere 

toefde „ werd. door ‚hem veel naauwkeuriger bekend 
gemaakt; ‚dan. zij-tot hiertoe «was, Verfcheidene 

nieu= 
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mieúwe ' badijen „ withoëken en eiländen werden-door 

_ kem ontdekt, en het zij metde onfterfelijke nas 

men van Nasfau en de beïde toen levende afflams= 

melingen van dat geflacht en dat van Oranje MAU= 

RITS en FREDRIK HENDRIK, het zij met” zijnen: 

eigenen ‘of andere namen benoeind, De ftraat doors 

gezeild en in deStille of groote Zuidzee gekomen 

zijnde, zette hij zijnen togt, Jangs de kusten ‘van 

het westelijke deel van Zuid- Amerika, voort, niët 

flechts ‘om “den Spanjaarden, beheerfchers van dië 

ftreken zoo veel mogelijk , af breuk te doen , maar. 

ook “om: aan zijnen lust tot onderzoek wnammand 
te geven. pe 

Hoogst visa en ten deële: gthieck zein y 

zijn de berigten ,-zoo Omtrent’ de genoemde kusten 

en bijzonderlijk-die van. Chilê en Peru , als omtrent 

eenige … nabijgelegene eilanden’ door onzen vAn: 

NOORT „deels uit eigene opmerking: deels uit ‘het 

verhaal „van anderen ;bijtengezameld „ en “derzelver 

mededeeling ftrekte - niet “weinig, vom de-land- en 

volkenkunde uit te breiden-en te verrijken. Een: 
geruimen tijd in de aangeduide “rigting hebbende 

voortgezeild , wendden zij lrunnen ‘koers naar “der 

Philippijnhfche eilanden, tot de »dusgénaamde. Oóst= 

indiën behoorende „welke zij in» October „des jaars 
_16oo in ’t gezigt kregen. Hier zocht vaN :NooRT’ 

niet alleen den Spanjaarden zoo weel amogelijk na» 
deel. toe te brengen, maar verzuimde «ook geenes 

gelegenheid , om de weetgierigheid en zucht tot 

onderzoek, waarmede, hij bezield-was.; te bevredigen. 

Hieraan hebben” wij. de .mededeeling--wan zoo’ vele: 
hoogst 



838 OvER DE NEDERLANDSCHE 

hoogst merkwaardige, ‘en onder deze geheel onbe=: 
kende bijzonderheden, rakende de genoemde eilan<’ 

den, dat van Borneo en de flad: Joutram op Java, 
dankte weten „als zijn reisverhaal, ‘tot merkelijke- 

aanwinst voor onze kennis van de aarde en hare 

bewoners, bevat. «Ten laatfte nam onze kundige. 

en -onverfaagde. Admiraal, langs den- meer bekenden 
en “bevarenen weg om den zuidelijken uithoek van 

Afrika „ de terugreis naar het vaderland aan, en 
liep op den zóften Augustus des jaars 16orte Rots 

terdam. binnen, van waar hij omftreeks- drie jaren 

vroeger „ter onderneming van zijnen even roemrijken 

als gelukkig wdn togt rondom de wereld 

was uitgezeild (4). | HOGE 
Ek heb bij dezen togt eenigzins. langer a ge: 

ftaan , M. H. !-omdat dezelve mij -toefcheen ; bover: 

anderen tot onfterfelijke eer te ftrekken ; zoo voor de” 

Nederlandfche natie in-’t gemeen , als ‘bijzonderlijk 
voor hem „die met trotfering “der ‘gevaren , aan’ 

welke niet nele het bezeilen van: grootendeels on=- 

bekende - zeeën; en het bezoeken van woeste en 

onbefchaafde gewesten, maar ook de overmagt van. 

verbitterde vijanden: hem telkens dreigde bloot te 
ftellen denzelven „op ‘het ftoutmoedigst ondernam, 

enmet wonderbâre- ftandvastigheid en beleid, tot. 

bevordering der edelfte oogmerken , ten einde bragt. 
Gaarne zou ik u omtrent de lotgevallen en bedrijven 
VAN SEBÁLD VAN’ WEERT ; die fchier gelijktijdig met» 

es 7 VANS 

(4) Zie het verflag van deze reis in de groote His 

torifche Befchrijving der Reizen, ing?. XVII, D, bl, 8-38. 
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VAN NOORT de ftraat van Magellaan bezocht; en 

aan drie kleine eilanden door hem ontdekt, zijnen 

naam leende, en bijzonderlijk omtrent. de veelzins 

merkwaardige reis, door JORIS VAN SPILBERG, if 

den jare 1615 naar dezelfde zeeöngte en. van daar 
naar de Oostindiën ondernomen, een gelijk verflag 

mededeelen 3 «doch de menigte van hoogst belang- 

rijke bijzonderheden, die ik, ter volvoering van mijn 

ontwerp, u nog moet voorhouden, verbiedt mij deze 

begeerte in te-volgen, Ik haaste mij derhalve , om 

tot „den doorluchtigen inboorling van Zmfterdam:te 

komen, die door zijne ontdekkingen, boven vroes= 

gere reizigers, zijnen naam onfterfelijk heeft gemaakt , 

en nevens den ervarenen en onbefchroomden zee» 

man , die de eer zijner uitvinding. met hem deelt, 

everwaardig is, dat wij eenigzins langer bij hen {til 

ftaan, nr: Dn | | Liss, 

„JACOB LE MAIRR , van zijnen. vader 1sAAC LE 
MAIRE ‚ die reeds met een gelijkfoortig ontwerp zwan» 
ger ging, de zucht tot grootfche en ftoute onderne- 

mingen hebbende overgeërfd , werd door de onderrig- 

tingen. van WILLEM CORNELISZ, SCHOUTEN; €en 

kloek en bedreven zeeman, die reeds drie togten 
naar de Oostindiën gedaan had, volkomen verze 

kerd, dat er buiten de ftraat van Magellaan „ waar- 

van het doorzeilen, blijkens de ondervinding van 

alle reizigers, aan vele moeijelijkheden en gevaren 

onderhevig „was, verder zuidwaarts nog een andere 

doortogt.- naar de. Zwidzee moest te vinden, zijn. 

Hunne lust-om dezen nieuwen doortogt.te beproe- 

ven, en daardoor voor,zich zelven. eer «en. voordeel 

te 



240  OVERSDESNEDERLANDSCHE 

te béhalén, en het nut van hunne landgenooten en 
alle “zeevarenden krachtig te bevorderen, verkreeg 
eenen nieuwen prikkel door de vrijheid, welke de 

hooge Overigheid;, in den jare 4615 ; aan iederen 
ontdekker van nieuwe landen verleende , ofn dezelve’,- 

vier jaren lang, met uitfluiting. van alle anderen:, 

te bevaren. Door zulke drangredenen aangefpoord:, 
befloten beide onderzoeklievende en tot alles groots 
even bereidvaardige vrienden in dat zelfde jaar, den 

wijsfelijk beraamden togt te aanvaarden. Door de 

onderfteuning hunner wederzijdfche bekenden ; wien 

zij echter hun geheim flechts gedeeltelijk toever- 

trouwden, zich van de noodige penningen voorzien 

hebbende, rustten zij te Hoorn, SCHOUTENS ge= 

boorteftad, en federt lang door zeevaart beroemd, 
twee fchepen , een groot namelijk „en een jagt, toe, 

en ftaken met dezelve op den ryden Junij des jaars 

1615 in zee. Langs den weg, waarop VAN NOORT 

en anderen hen waren voorgegaan, naar Zuid-dAmê- 

rika gezeild zijnde en deszelfs oostelijke kust nog 

verder zuidwaarts. dan- de hoogte, waar de ftraat 

wan Magellaan: gelegen is, vervolgd hebbende, be- 

reikten onze reizigers ten laatfte het doel van hun 

verlangen , daar ‘het hun gelukte eenen nieuwen eù 
veiliger doortogt naar’ de Zwidzee te vinden. Het 

land , hetwelk zich oostwaarts aan hen ‘voordeed’, 

ontving den naam van Staten- , dat, hetwelk zij aah 

de westzijde ontdekten, dien van- Maurits =land; 
een paar rotsachtige eilanden ,- niet werre van de 

“kust. gelegen, werden met den naam ‘vân Hollands 
achtbaren Advokaat, OLDENBARNEVELD ‘benoemd; 

de 
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de uiterfte hoek van het land ‚ door hen omgezeild:, 

werd. ter eete van scHourrNs geboorteplaats; de. 
Kaap Hoorn, geheeten, terwijl, eindelijk de edele 

moedigheid van dezen , hoe gegrond zijne aanfpraken 

ook zijn mogten, aan zijnen togtgenoot: LE MAIRE 

de eer afftond, van aan den doortogt zelven of de 
ftraat, door beiden op scrourens aanwijzing” ge- 

vonden, zijnen naam te. geven „en denzelven daâr* 

door te vereeuwigen. De lust tot onderzoek , die 

onze kloekmoedige reizigers bezielde „, was hiermede 

in geenen deele bevredigd. Integendeel ‘meenden 
zij nu eerst een nieuw veld voor hunne ontdekkim= 

gen geopend te zien. Zij ftaken derhalve in ‚die 

verwachting ‘de onmetelijke en tot hiertoe: weinig 
bezochte Zuidzee in, en doorkruisten die in ondere 
fcheidene rigtingen. Eene groote menigte van: eis 
landen „, vóór hen door geen Europisch. zeevaardef 
bezocht „werd op dezen moeïjelijken en gevaarvollen 
togt door hen ontdekt, en van namen voorzien 3 
gefchikt om den roem der Hollandfche “zeevaart 
wijd «en «zijd te verfpreiden. Met goedkeuring en 
genoegen zult “gij, buiten twijfel, vernemen, dat 

een der grootfte en fraaifte van die eilanden, miet - 
verre van- de kust van nieuw Guinea en meer “in 

de „nabijheid der Oostindiën gelegen, den naam-out:- 
ving van: den hoogst -verdienftelijken “scnourTen; 

gan. wiens. kunde, moed ‘en beleid men: de even 
roemrijke als- gelukkige. uitkomst wan dezen toët3 
voornamelijk te danken heeft. Groot intusfchen sen — 

ontzettend waren de zwarigheden en gevaren , welke 
onze  onverfaagde : zeebouwers: hadden te overwins 

£E MO nen, 
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nen, eer zij tot die uitkomst mogten geraken, daar 
zij nu eens met de onftuimigheid van het weder en 

de gevaren eener: onbekende zee, dan met gebrek 
aan levensmiddelen en vooral-aan versch water op 

eenen anderen tijd weder met den overmoed, het 

geweld en de verraderlijke aanflagen der woeste 

volksftanmen , wier woonplaatfen zij bezochten, 
hadden te worstelen, Gij zult zeker niet van mij 

verwachten, M. H,! dat ik alle de- bijzonderheden ; 

ter bevestiging van het gezegde dienende, voor u 

ontvouwe , u-alle:de eilanden, door hen ontdekt 3 

opnoeme „ en u de merkwaardige berigten mededeele „ 

die zij omtrent de gefteldheid van dezelve, en ‘de 

zeden, geaardheid en inftellingen hunner bewone= 
ren „ grootendeels door eigen onderzoek en nafporing , 

verzamelden. - Genoeg zij het. derhalve met een 

woord te zeggen , dat er weinige togten door Ne- 

derlandfche of andere zeelieden ondernomen wer- 
den „die voor de volmaking en uitbreiding der zee- 

vaart en der kennis van landen en volkeren van 

gewigtiger gevolgen waren, dan die van LE MAIRE; 

SCHOUTEN en hunne kloekmoedige medgezellen. 

Na het gelukkig doorftaan en overwinnen. der kor- 
telijk gefchetfte gevaren en moeijelijkheden’ kwamen 
onze reizigers ten laatfte behouden aan de Moluk- 

fche eilanden, en “zagen zich aldaar, tot hunne 
groote vreugde, te midden hunner landgenooten 

overgebragt , van welke zij eene aanzienlijke vloot 

aantroffen. Weinig intusfchen dachten zij, dat 

hunne vreugde eerlang ten fterkfte zou verbit- 

terd worden. Bij hunne komst namelijk op Java, 
eat _ den 



den hoofdzetel der Nederlandfche bezittingen in-de 

Oostindiën „ hadden zij het grievend werdriet , dat de 

toenmalige hoofdbeftuurder derzelve ; JAN PIETERSZ. 

KOEN: -vernemende dat beide LE MAIRE en sCHOU- 

TEN ‚-noch in dienst waren der. Oostindifche. maat- 

fchappij „ (door haren voorregtsbrief in het uitfluitend 
bezit: van de vaart.op Zndië langs-een der-toen ges 

bruikelijke wegen gefteldy, noch. tot-de-deelgenooten 

van dezelve. behoorden „zich ten. gevolge. van’ zijnen 

lastbrief gehouden verklaarde , om het groote {chip , 

aan onze reizigers alleen. overgebleven, (zijnde het 

kleinere of jagt. door eenen ongelukkigen brand ver- 

nield) met alle de zich daarop bevindende goederen 
ten „behoeve. der meergenoemde Maatfchappij. in be= 
flag tenemen , ent dit-zijn aangekondigd voornemen, 

niettegenftaande hunne ernftige  vertoogen: omtrent 

de-onregtvaardigheid: van dien maatregel, -met der 

daad ten uitvoer bragt.: „Vol regtmatige fpijt. over 

het. verlies van een--groot deel der. vruchten. van 

hunnen … moeijelijken. togt ‚- maar. tegelijk -zich- over 

dat verlies troostende door het- zielverheffend gevoel 

van. den. door hen behaalden. roem en het-groote 

nut „dat. uit hunne, onderneming, voor ‘hun vaderland 
ende menschheid zou voortfpruiten „keerden onze 

edele reizigers eerlang op’ een. der ‘fchepen „-behooe 

rende tot.de. vloot vandien SPILBERGEN „-van.wiens _ 

fchier gelijktijdigen togt door de ftraat van Magel= 

Jaan wij te voren eenig. gewag maakten „naar het 
Vaderland terug. | | 

‚LE MAIRE mogt. de valdoanias niet fmaken,° van 
zijne verdienften „ bij zijn leven ; naar eisch, gewaar- 

ID, 2. R | deerd 
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deerd: en beloond te zien, daar: hij. op den laatfterì 

December.des jaars, 1616, aan: boord: van, het fchip. 

hetwelk hem met zijnen. vriend. naar het vaderland: 

terug voerde, overleed. SCcHoUTEN kwamm- meteen: 
deel zijner. medgezellen op: den aften! Julij des jaars 

1617 behouden. in. Zeeland. binnen , en mogt. door 

de, uitgave, van het dagverhaal zijner. ftoute- en. be- 

langrijke. reize. de. verdiende „eer. van die grootfche: 

onderneming inoogften, « Verder zal u, naar-ik vere 

trouw, het berigt niet ongevallig wezen, dat onze 

kloeke, en, bedrevene, zeeman. fteeds voortging; de 

zee, die als, het “ware. de hem. eigene. hoofdftof ge- 

worden was, te- bebouwen, en, in de maand April: 

des; jaars 1625, op-zijne terugreize. van Batavia den 

algemeenen, tol. der. hatuur betaalde, Zijn naam ine 
tusfchen. en-die van zijnen edelen togtgenoot., fchoon: 

noch door eenig; gedenkteeken, ter hunner eere ops 

gerigt „noch door den zang van groote: dichters ver= 

_eeuwigd, zal in, zegenend: aandenken onders ons. 
voortleven, zoo, lang: ware, verdienften de haar- toe= 

“ behoorende hulde niet:geheel zullen ontberen (5)e 

„Omtrent, zes jaren verliepen ers, eer wij eenige 

melding vinden, dat de- nieuw ontdekte doortogt 
door eenen. Neêrlandfchen zeevaarder bezocht: werd. 

De- reden hiervan fchijnt-voornamelijk te zoeken. in» 
den. twijfel , door;den; naijver. vooral van den meerge- 

noeme 

(5) Zie over de reize van je LE MAIRE En w. CZ 

SCHOUTEN de Historifche Befchrijving, enz. XVII. De 
bh 3866; en de: Chronijk van. Hoorn , door Ti, VELIUS, 

ble 552555; vande uitgave van 1740, 
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noemden ÏSPIEBERGEN" öpseworjen aängaande” de 

eëhtheïd- der” berietenvâh SCHoGTEN en zijne togt- 
genooten, Doch in dén jare’ 1653 befloot de hooge 

Overighieid” dezer “lander „u vereeniging met de 

Westitdi che Maatfchappij „eene aanzienlijke’ oorlogs- 
vloot } ónder bevel? va de Admiraal JAQUES 1 ’rÊRk 
MITE, uit te rustéri', welke: dn” erfvijand van den 
Nederlandfchen- aänt ,- det Spanjaard’, in de West 
ïndiën afbreuk zou trachten’ te’ doen’, en tén diën 

einde de flrâat vaii Je Maire moest doorzeilen. Schoon 
het groote doel dezer uitrusting dóeh- buiten” fchuld 

der wlotelirgen en vane hunne moëdige bevelhebbers, 

weinig bereike werd, was echter de’ òfdernomene 
togt’, in’ vele opzigten belangrijk voor de’ uitbref- 

ding det volken. et wereldkenmis’ “en ftrekte in hét 
bijzonder” tot’ volkomerie Bevestiging van de berig- 
tert dóór svHóUTEN en’ zijne réisgezellen medege- 
deeld” (6). Dôth-het bepaalde oogmerk dezer vers 
handeling: verbiedt mij “hierbij: langer (Él té flaäri’, 
te. meer daar mij nog’ andere’ hoogst: belangrijke bij 

zomderheden -te melde” overig” ete abe tot t dat 

doel regtftreeks behooren: abel 7e 
Het: wieermaleu bezoeken der gimetenjke” Zijds 

moëst” niet otfmatuurlijk het’ vermoedeti döer gebore 

worden ,-dat'er"in ‘het Zuiden“ zich nog Landen vân 
| metkelijke prive se bevorder” tot welke tot 

Ee HEF 

(6 Zie over Ak togt van ;. L ‘eRMuTE de Historifche 
Befchrijving der Reizen, enz. XVIII D. bi. 176184, 

en ArTZEMA, Zaken van Staat” en Oorlagh. VL B. in het 
ee 

R 3, 
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hiertoe geen. Europisch zeevaarder. was doorgedron= 
gen. . De hoop van. deze te-zullen ontdekken „ was 

reeds. VOOr. LE: MAIRE. €n „SCHOUTEN: een fterke 

fpoorflag geweest ter onderneming van hunnen roem- 

rijken togt; doch .het gelukte’ hun niet, verre ge= 

noeg zuidwaarts te kunnen ftevenen , om hunne hoop 

volkomen vervuld tezien, „Dan de Nederlandfche 

ijver. en ondernemingsgeest, eenmaal op dit punt 

gevestigd rustten niet, voor zij hun doel. althans 

grootendeels bereikt hadden. Ik-zal-thans- niet ípre- 

ken. van verfcheidene minder. befchrevene ontdekkin= 

gen, op verfchillende tijden „ ook door “Nederlan- 
ders, meersleor eenig toeval, dan-ten gevolge van 

opzettelijk daartoe: aangewende pogingen, gemaakt, 

als van onderfcheidene deelen der kusten van -het 

wijd uitgeftrekte land, onder den naam van. Nieuwe 

Holland en later onder dien van Australië vermaard 

geworden , „welker Nederlandfche namen, als het 

land van de Eendragt, van Arnhem „ van de Wit 
en. meer andere van hunne eerfte ontdekkers genoeg 

getuigen, en van het land van Nuits, in den jare 
1627, door eenen Hollander met name PIETER NUITS;, 

het eerst gevonden. „Hoezeer toch-deze eerfte-ont- 

dekkingen voor de eer van den Nederlandfchen naam 

in geenen deele onverfchillig zijn, wordt echter de 

roem derzelve niet weinig verdonkerd door dien der 

meer gewigtige ontdekkingen , welke, in lateren 

tijd, mede door Nederlanders gedaan werden. De 

meeste ook uitheemfche Schrijvers kennen de eer 

der vroegfte ontdekking van de eigenlijk dusgenoemde 

Zuid „landen , aan eenen Hollandíchen koopman „met 
„ nä- 
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mäme FRANGOIS PELSART- toc‘, die in den jare ‘1629 

door ftorm en fchipbreuk naar dezelwe gevoerd werd, 
Anderen nogtans beweren, dat die eer aan eenen 

Franschman ; met-name- BENOÎT PAULMIER ‘DE “GON- 

"NEVILLE; toebehoort; die reeds eene groote eeuw 
vroeger ‘door eene geliĳkfoortige oorzaak derwaarts 

gebragt werd, Dan al is ook het dagverhaal van 

dezen reiziger , hetwelk eerst “bijna anderhalve:eeuw 

na zijnen togt in het licht verfcheen en vele ge- 

gronde redenen tot twijfel aanbiedt „ voor volkomen 

echt te houden,’ kan ‘echter “de Franfche natie op 

die geheel toevallige ontdekking met even weinig 
regt roem dragen, als” wij:op de even toevallige 

van Onzen PELSART , wiens” verhaal, hoogst merk- 

waardig - door ‘de zonderlinge: en uiterst rampfpoe= 

dige lotgevallen, welke hem troffen; en den edelen 
en” bedaarden moed „- waarntede «hij. dezelve droeg , 

anders de’ meest mogelijke kenmerken van -echtheid 

draagt.” Wij willen derhalve over deze weinig be- 

duidende eer met geenen vreemdeling in! twist -tre=’ 

den, indien men ons flechts-vrij late ons op onzen 

ABEL “TASMAN als. der” voornamen’-ontdekker : van 
de zuidelijkst gelegene landen, den. voorganger-en 

wegwijzer “van den beroemden cook, met regtma- 
tige fierheid te”verheffen. Het heeft: mij niet mo 

gen gebeuren” M.: H.! omtrent.dien doorluchtigen 

Nederlander; “op. wiens geboorte het in uitmuntende 

zeelieden zoo vruchtbare, Hoorn billijk roem draagt, 

tot hiertoe ongebruikte berigten in te winnen, en 

daardoor in’ftaat gefteld te worden , om u ten zijnen 

aanzien bijzonderheden-mede te «deelen „- welke in 
RK 3 geen; 
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„geen „der werken, die van hem gewagen ‚voorko 

2 

men. Gelukkig echter vinden wij daarin de omftan- 
digheden. zijner ontdekkingsreis; naar zijne eïgenc 
aanteekeningen, met genoegzame. uitvoerigheid te 

“boek gefteld, om zijne onfterfelijke verdienften naar 
eisch.te kunnen „waarderen, Gaarne zult gij mij 
vergunnen, u daarvan. zoo veel. voor uw, geheugen 

“terng te: roepen, als ;voor mijn. gone wel 

merk: noodzakelijk iSar 4 

ANTONIJ VAN DIEMEN wiens opperbefiuur over 

de Nederlandfche bezittingen ‚in: de. Oostindiën van 
shet jaar 1636 tot 1645 door vele roemrijke bedrij- 
ven tot uitbreiding van de magt der. Maatfchappij in 

die gewesten , ên door -verfcheidene nuttige inrigtin= 

gen verheerlijkt:is (7) ‚ had-ook het voorregt van den 
duister van zijn beftuur, en van zijnen naam-door de 
ontdekkingen van onzen ABEL JANSEN TASMAN VEL- 
wat te „zien, Op den zaden Auguatus meae 

waarfchijnlijk op haars gazan met aranka en 

onder medewerking vanden genoemden, vAN Dier 
MEN > met twee fchepen ; de leemskerkven de Zae- 
haan, van Batavia onder zeil, met- geen „ander 

oogmerk, dan om de Zwid-landen nog verderop te 

fporen, dan tot dus verre door, Nederlandfche reis 

zigers gefchied wase Hij flevende eerst-zuidwest- 
waarts naar hèt eiland Mauritius ‚later onder den 
vaan wan Zsle de France, bekând geworden. Nu 

ie take? _zete 

(7). Zie over dezen. verdiendlelijken man het werk van 

py Bois, getiteld: Wies des Gouverneurs Gluéraus, enze 

ps 116 et suiv. | 
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zette hij zijne reis nog eenen geruimen tijd zuid= 

waarts voort, waarna hij eene. meer. oostelijke rige 

ting nam, en eindelijk, op den eaften November 

op den afftand van tien mijlen, een nog:geheel ons 

bezocht land in het gezigt kreeg , hetwelkhij „ter 

eere van -den meergenoemden Gouverneur van Veêr« 

tands Indiën , daarom ‘door fommigen verkeerdelijk, 

op de lijst der ontdekkeren, geplaatst, „Aztonij van 

Diemensland noemde; eenen naam „ waaronder ‘hets 
zelve nog in onze dagen bekend is,  Verfcheidene 

dagen door ftormen en ónweders- verhinderd, het 

ontdekte land te naderen, mogt hij niet ‘voor den 

eerften December ‘het anker werpen in eenêrbaais 

aan welke hij, ter vereering van den geliefden Prinss 

die toen de Stadhouderlijke waardigheid bekleedde 4 

den naam van. Frederik Hendriks=baat gaf. De 
berigten van diegenen zijner. togtgenooten, welke 

hij ter opneming van de gefteldheid des lands had 

afgezonden, deden het den bevelhebber ongeraden 
voorkomen; dieper in hetzelve te dringen 3 wes+ 
halve hij befloot, na het oprigten van eenen” paalg 

waarop hij het wapen der Oostindifche Maatfchappij 
en eene “Prinfen-vlag ftelde, ter voortzetting van 

zijnen ontdekkingstogt van daar te zeilen (8). 

Grootendeels op dezelfde zuidelijke hoogte verder 

oostwaarts ftevenende ; ontdekte hij op den 1sden 
derzelfde maand een zeer hoog en bergachtig land 3 - 

door hem het Staten-land, later en ook nog in 

| ons 

B) Zie ts ddr ied deze beringei 8 

BED, * 

R , 4 
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onze, dagen Nieuw - Zeeland geheeten. -Noórd tet 
Oosten ftevenende , volgde hij eenige dagen deszelfs 
uitgeftrekte kusten, tot hij op den -18den der meer- 

genoemde maand-het anker wierp in” eene baai, die 
federt , omde euvele bejegening; welke hem en-de 

zijnen van de wilden aldaar ontmoette ; de moorden 

„aars «baai door hem geheeten werd, «vv oo 

Te “weten TASMAN” en” zijne mw bewelhehtedet 

in” debewoners. van: deze landftreek „eenige ge= 

neigdheid. meenende te- befpeuren „om vriendfchäp- 

pelijke. betrekkingen met hen-aan- te: knoopen „.had- - 

den het befluit genomen, ten dien einde, -zoo na 

mogelijk, aan wal te komen, toen zijde Wilden met 

een grooter aantal van vaartuigen, dan te voren; 

hunne fchepen zagen naderen. Voor verrasfing be= 

ducht „ achtte men het. raadzaam, eene floep: met 

zeven mannen, doch zonder wapentuig; naar de 

Zeehaan, welks bevelhebber. zich aan TASMANS 

boord-bevond , af te. zenden, ten einde de onder- 

ftuurlieden te waarfchuwen , om-de vreemdelingen ; 

van wier - gezindheden «en ‘oogmerken men nog te 

weinig kennis droeg, niet dan in kleinen getale toe 

te laten. » Naauwelijks was deze floep in zee gefto- 

ken, of.dezelve werd door de Wilden op eene ver- 

raderlijke wijze aangevallen; bij. welken aanval- drie 

onzer zeelieden het leven-verloren „ en” een, vierde 

doodelijk gekwetst werd, De drie overigen reddeden 
door zwemmen en behulp eener toegezondene floep 
ter, naauwernood hun leven; waarna het den onzen 

nog gelukte „ ook de eerfte floep , waarin zich „nee 
vens den gekwetften een der dooden bevond, we- 

der 
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der in hunne’ magt’ te krijgen. ; Door deze ontmoe- 

ting van alle verder. verkeer met „deze woeste en 
trouwelooze. menfchen, afgefchrikt „ging TASMAN 
weder onder zeil, tie 

„Een geruimen tijd zijnen koers daondelijk hebhande 

voortgezet in de onzekerheid, of het hem gelukken 
zou eenen doortogt naar de ruime zee te vinden, 

kwam hij op den 4den Januarij in- de nabijheid eener 

Kaap; tot het -nieuw ontdekte land behoorende; 
waar alle teekenen hem aankondigden, dat hij den 
verlangden doortogt met der daad- gevonden had. 
Hier deed -zich op. eenigen afftand een. Eiland aan 

onze reizigers. voor „ hetwelk zij op den óden der 

genoemde maand bezochten „ en daarom ter. eere 

van hen, aan „welke diedag is toegeheiligd, het 

Drie- Koningen=ciland. heetten. … Van dit eiland, 

hetwelk zij wel. bewoond vonden, doch „met welks 

bewoneren zij in geene gemeenfchap. traden „en waar 

zij, weinig of. geene fporen van. akkerbouw aantrof» 
fen ; namen zij weldra affcheid,-en zetten. hunnen 
togt noordwaarts , doch. meer westelijk „ voort. Op 

den „roden „der genoemde maand, ontdekten zij een 

ander eiland, om de menigte van pijlftaarten „ die zij 

aldaar zagen vliegen ‚door hen het pijlfaarten=eiland 
genoemd „ hetwelk zij, hoe fteil en weinig. vrucht- 

baar het zich ook vertoonen mogt,.om het onge- 

duldig ‚ verlangen ‚der meésten naarververfching., 
zeker zouden hebben aangedaan, ware. hun - zulks 
door. den fterken wind niet belet geworden. … Twee 
dagen later bevonden zij, tot hunne vreugde, zich 

in de. nabijheid van twee Andere eilanden , waarvan 
KE Ea zij 
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_ zij het grootfterden naam wan Armflerdan, het am 
dere “dien van Middelburg gaven. Beide deze eilan- 

den boden onze: reizigers eene verkwikkelijke rust 

…_plaats aan, daar hunne, bewoners , met «de. beginfes 

ten althans vanden «akkerbouw en der befchavinge 

niet onbekend „zich zachtaardig en vriendelijk om= 

went hen betoonden, en hen van varkens, hoende= 
ten en. allerlei vruchten rijkelijk. woorzagen. De: 

voorraad van water nogtans, dien zij hier bekomen 

konden „was. flechts gering, en het water zeer on. 

zuiver. Zij verheugden zich ‘derhalve niet weinig ; 
toen zij; weinige dagen ma hun vertrek van daar, 

een ander eiland ontdekten, en aldaar aan deze hunne 

behoefte overvloedig voldaan zagen. Vöor het ove- 

rige was dit eiland, hetwelk zij Rotterdam noem- 
den, aan de vorige niet ongelijk, en deed zich bes 

koorlijk aan hun voor, zoo door wel geregelde 
beplantingen , als door den vreedzamen aard zijner 

bewóneren , die huns in ruil voor fpijkers en andere 
gòöëderen van geringe waarde „ allerlei ververfchingen 

minzaam en -rijkelijk toebragter. | 

“Geen wonder dus, dat zij hier gaarne Getiide da- 

gen” vertoefden en niet voor den zften Februarij 
hunnen-togt voortzetten, Het verdère van dien togt 

was vòot onze reizigers doorgaans minder. genoeges 
lijk en niet” zelden van merkelijke gevaren verge 

zeld, en levert weinig of geene bijzondethêden ops 

welke voor ons oogmerk belangrijk zijn. Wij zul- 

Jen daarom van ‘TASMAN en zijn ‘togtgenooten âf 

feheid nemen, na alleen nog met een woord gemeld 
te di de dat zi op den 15den Junij des jaars 

1643 » 
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4643» Ha eenen togt”van- tien maanden, behouden 

te Batavia terug kwamen (8). zi 

«Hebt gij, M. H.l naar ik vertrouw, mij op des 

ontdekkingsreis zoo roemrijk voor den Nederlande- 

fchen naamven bijzonderlijk woor „dien van den on- 
dterfelijken “TASMAN, niet zonder genoegen en be- 

Jangftelling, vergezeld, zoo zult gij zeker mij niet 

„ongaarne nog eenige oogenblikken vergunnen, om 
het tafereel, hetwelk ik in’ deze ure voor: u. wilde 

ophangen, met de beknopte vermelding der verdere 

ontdekkingen , door Nederlanders in het Zuider. we- 

relddeel gemaakt, te voltooien. Ik zal echter, om 

uwe toegevendheid niet ‘te misbruiken, de merk- 
waardige reizen, door viNK en _NYTS in de tweede 
helft der zeventiende eeuw naar Nieuw Guinea, eù 
die door vLAMING, tegen: het laatfte dier eeuw naar 
het Zwidland ondernomen, mer flilzwijgen voorbij 

gaan, em uwe aandacht voor:het-laatfte nog korte- 
lijk te- bepalen bij de meer gewigtige ontdekkingen, 
inde eerfte helft der achttiende eeuw , door. JACOB 

BOGGEVEEN gemaakt, — «De ‘vader van. onzen zee- 
man, die reeds in den jare 1699 het ontwerp ter 

voortzetting. der gemaakte ontdekkingen in het 

Zuider werelddeel ‘gevormd had, welks uitvoering 
door min gunftige omftandigheden verhinderd werd, 
had de behartiging dezer „zaak nog -op- zijn fterf bed 
ef BG 5 MEUL OGS SOR EERE aan 

(9) Zie over de reis van Tasman de Histotifche Be= 

fthrijving „ enz; XVIII D. bl. 361—368, en vooral het 
_ dagverhaal van dezelve in liet Oud- èn tn: warner À 

Vall VALENTIJN, kn D, IIs St bl. 4758 Ù 

wets 
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aan“ zijnén- zoon “ten ernftigfte” aanbevolen; «Onze 
ROGGEVEEN, hierdoor.met eenen blakenden:lust tot 

eene zoo ‘roemrijke onderneming bezield, had, na 

zijne terugkomst uit Batavia, waar hij de aanzien- 

lijke waardigheid van Raad van Juftitie- bekleed had, 

inden jare 17ar, het genoegen, zijn ontwerp daar- 

toe’, bij de « Westindifche Maatfchappij ingediend, 
door: dezelve te zien aannemen. Ten gevolge hier- 
van deed zij, in datzelfde jaar , eene kleine vloot van 

‚drie fchepen uitrusten, met welke ROGGEVEEN, die 
tot opperbevelhebber van dezelve- benoemd was, op 

_den-ozften Augustus: uit Zewel in zee ftak. … Het 

eerfte ‘doel ‘zijner reize was de ftraat Je Maire: 

welke hij, zonder bijzondere tegenfpoeden of merke= 

waardige ontmoetingen, bereikte. Door deze ftraat 
met zijne kleine vloot de- Zuidzee ingezeild, had 

onze Admiraal op den 6den April desjaars 1722 

het voor: hem onwaardeerbaar genoegen , van een 

uitgeftrekt eiland te ontdekken, nog door geen Eu- 
tropisch zeevaarder vóór hem bezocht, aan hetwelk 

hij-den naam -van- het Paasch-ciland gaf, omdat op 

den voorgenoemden dag - juist de feestdag inviel; 

aan de gedachtenis: van: jezus: opftanding: toegeheie 

ligd. - Een-bewoner van het eiland,” bij de -nade- 

ring der‘ vloot in: een Kanoo , naar dezelve toege= 

roeïd „- en. vertrouwelijk: aan boord gekomen ; werd 

door de onzen met zoo veel minzaamheid en eer- 

betooning «ontvangen, dat hij tot de zijnen terug- 
gekeerd „hun een gunftig: denkbeeld van. de gezinde 

heden der onbekende gasten inboezemde. ‘Hierdoot 

ontftond tusfchen-de. onzen en de ‘bewoners ‚van 
dit 
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dit. eiland „die. van «eenen zachtzinnigen en:-vrêed= 

zamen aard. bleken -te- zijn ‚en - onder. welke zich 

duidelijke fporen. van akkerbouw en” maatfchappelijke 

inrigtingen vertoonden, een zeer vriendfchappelijk 

verkeer , hetwelk voor: de onzen, die daardoor van 

allerlei levensbehoeften rijkelijk voorzien werden, 

ten- uiterfte. voordeelig. was, Door eenen geweldi- 

gen wind, die de fchepen aan groot gevaar vante 
ftranden blootftelde „ werd ROGGEVEEN ‚genoodzaakt 

deze goedhartige eilanders, vroeger ‚dan hij wensch= 

te , te verlaten. Nu leide. onze „Admiraal - met 

de zijnen eenen weg wan „achthonderd mijlen af, 
zonder eenig land te ontdekken, en werd ‚niet lang 

daarna ontrust door, het berigt, dat van, twee-zijner 

fchepen; die bij eenen. duisteren nacht tusfchen ver- 

fcheidene eilanden vervallen - waren ;- het eene , -de 
Africaanfche Galei genaamd, zoo verre - tusfchen, 

_twee-klippen gevoerd was , dat. het. ondoenlijk viel, 

hetzelve. daarvan vaf «te brengen, Het leedwezen 

hierover werd echter niet. weinig verzacht. door-het 

behoud. der zich daarop bevindende manfchap „die 
over de beide andere {chepen „ met name den-.Arend, 

hetwelk den Admiraal aan boord had, en den Zïüen- 

hoven ‚ verdeeld werd. Het eiland , waarop de: Ga= 

lei. Schipbreuk „geleden ‘had; werd niet ten onregte 
het Verderfelijke door hen genoemd; twee andere 

kregen den naam van de twee Gebroeders „een vierde _ 

dat van,de Zuster. Alle- deze eilanden waren: met 

rotfen bezet „welker. gezigt hen „bij het: aanbreken 

van den dag, met fiddering de. gevaren.deed opmer- 
5 ken; 
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ken: aam welke: alle de ‘fchepeim in-den voor cert 

derzelve noodlottigen: nacht waren blootgefteld: gez 
weest, Zoo wel dit gezigt, als det boosaardigheid 

en wreedheid , welke zich in. het voorkomen ent des 

drag der bewoneren van eert dezer eilander vers 
toonden; dêden onzen. ROGGEVEEN niet: onnatuurlijke 
den meest mogelijken. fpoed maken „ om dezelve te 

verlaten. Reeds den volgenden- dag: kregen zij, met 

het: aanbreken van het: licht wederom een ander, 

en, tegen- het vallen’ vân den-avónd op nieuw’ een 

ander eiland in het’ gezigt. … Beide” eilanden?” deden 

zich bekoorlijk aan: heit voor’, door het'fraaije groene 

Kleed van kruiden en geboomten , waarmede” zij vet= 

fierd waren „en ontvingen, het eerfte den naam’ ván 

Arora „ of‘ morgenftond, het: laatfte dien van Ves: 

pera, of avondftond: «Minder aangenaam-was hunne 
ontmoeting van een: aantal andere: eilanden, tusfchen 
welke de zee met veelvuldige bogten en krorkelins 

gen doorliep, en bij-onftuimig weder hen tegen de 

rotfen dreigde te verpletteren. Gelukkig hadden zij, 
bij hunnen doortogt van deze eilanden , waaraan” zij 
niet ten „onregte dèn naam’ van doolhof’ gaven’, « ftil 

weder „ en ontgingen ‘daardoor het: gevaar, waardoor 
zij bij den minften’ ftorm’ bedreigd werden. « Hunmén 
koers. westwaarts vervolgende:,- kwämen zij’ eerlang: 
aan een eilând , waar” de behoeften van zijn“ vòllké 

én het behagelijk voorkomen des lands, den Admiraät 

noodigden aan land te gaans De vruchtbaarheid’ van 
dem grond en de-overvloed van kruiden tot vérs 

kwikking’ der’ zieken „-daar gevonden, overtfof zelfs 

vere 
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verre de verwachting, en gaf. eene fegtmatige «aats 
leiding, om: dit eilànd dat der Verkwikking te noef 

inèn, „Ook: was. het gedrag der inwoneren’, na de 

landing der onzen, eenigen- tijd zoodanig, dat het- 
zelve: hun vertrouwen op. derzelver goede gezind= 
heden inboezemde-; doch. zij’ vonden eerlang rede= 
fien’, om zich. over: dat vertrouwen ‘te: beklagen, 
daar de-“Wilden , hen verre: landwaarts in- gelokt hebe 

bende „ onverhoeds met eene hagelbui van fteenen op 

hen aanvielen, waardoor: velen gekwetst’. en: fommis 

gen gedood werden. De meesten echter- ontkwamen 
gelukkig: het hun: dreigende. gevaar , waarop de Ads 

‚ imíiraal beflbot- terftond’ onder zeil te gaans «Thans 

eene: rigting: nemende, welke hen de vastighedén 

hunner natie deed..naderen, ontdekten: zij, na- vers 

loop van eenige dagen „ wedêrom drie eilanden, 

die, als- doorfnedèn  van- bergen en- even {choone 

als vruchtbare dalen, alomme-het vermakelijkfte voors 

komen hadden, en: wier-bewoners- door befehaaftde 

heid 5 vriendelijkheid en zachtaardiglieid- zoo zeer 

uitmunten, dat zij, boven- andere, den- naam: van 

de goede ecôlandérs verdienden. « Aan BOUWMAN, 

Kapitein van een der fchepen, die dèze-eilanden-Het’ 
eerst gezien had, werd'de-eer toegekend’, van’ aant 

dezelve zijnen naam-te- leenen; Twee andere-citanw 
den, -läter ontdekt , doch welker uitgeftrektheid ‘hee 

ónzeker- maakte, of nren-dézelve- waarlijk ‘daarvoor , 
dan wel voor een gedeelte van het Zwidland te 

houdenhads „kregen, den naam „van, Tienhoven en 
Grogiugen., Omtrent; het. Verders. gedeelte. van: dert 

togt, 
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togt , hetwelk veel merk wagrdigs tot nadere “bekende 

making van vroeger reeds ontdekte landen opleverde, 
zal ik alleen nog melden, dat-zij-in de Zuidzee 

ten laatfte eenê tallooze menigte van eilanden. aan- 

troffen , aan welke. zij den naam van,de duizend 

eilanden gaven, en welker beworers zich als de 

minst befchaafde en boosaardigfte, natie der-geheele 

_ Zuidzee aan: hen voordeden. … Eindelijk - kwamen 

onze reizigers behouden op Batavia aan „ waar-huns 

tot hunne, verbazing en grievende fpijt, gelijke eu- 

vele bejegening. wedervoer, als weleer LE: MAIRE 
en ‘SCHOUTEN. ondervonden hadden. Men leide na- 

„melijk, in naam der Oostindifche Maatfchappij „ beflag 

op. hunne. fchepen „verklaarde „ derzelver - ladingen 

verbeurd, verkocht die inhet openbaar „ en ftelde 

den » Admiraal zelven, met zijne Officiëren. en zijn 

fcheepsvolk, in. verzekerde. bewaring onder voor= 

wendfel, dat: de Oostindifche Maatfchappij het uit- 

fluitend regt-bezat, om die .zeeën,te bevaren , welke’ 

door ROGGEVEEN „op „last. der. Westindifche., -be= 

zocht waren. » Onze edele reiziger, die in;den jare 

1723 behouden in het vaderland terugkeerde, had 

echter. nevens de. Maatfchappij in. wier. dienst hij 

geweest was, eerlang de- voldoening van het gele- 

dene onregt door eene -regterlijkeuitfpraak herfteld 

en de toegebragte. fchade vergoed te zien (ro)... 

__Het korte. verhaal van dezen hoogst, belangrijken 
en 

(zo) Zie over de reis van roogeveen de Historifthe 

Befchrijving der Reizen, enz. XVIII, D. bl, 427-444 
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ei roemvollen togt fcheen “mij. bover andere geféhikes, 
om het tafereel der Nederlandfche. ontdekkingen te 

befluiten ‚hetwelk ikeu in deze ure wilde voorhou= 
den. Bedrieg ik mij niet geheel,” zoo hebt gij op- 

dat tafereel, niet zonder innig ziclsgenoegen , ge 

ftaard, als waarop de roem en luister uwer groote 

vaderen u op het heerlijkst tegenblonken. Dit ge- 

noegen werd echter bij ‘velen nwer misfchien, dgor 
leedwezen getemperd over den afnemenden bloet in 

latere tijdperken temeer daar gelieel veranderde 

omftandigheden en betrekkingen ons weinig of geene 

hoop geven, van ons immer wederom „ gelijk in “de 

dagen onzer groote vaderen tot den eerften rang 

‘onder ‘de zeevarende volkeren van Zwropa te zul- 

len verheffen. Doch beklagen wij ons daarom geens- 

zins, M, H.! over de beftellingen der Gaddelijke 

Voorzienigheid, aan wie het, in hare aanbiddelijke 
wijsheid, behaagde , andere volken boven of nevens 

ons te verheffen; geven wij ons aan geene tmogder 

looze neêrflagtigheid „geene. trage werkeloosheid 
over: maar grijpen wij integendeel, met dankbaare 

heid voor het veelvuldige goede „ ons nog-vergund 3 
elk in zijnen kring; de hem verleende - middelen 

iĳverig aans flaan wij de ons geopende wegen met 

geestdrift in, om ons vaderland op nieuw in de 

rj der volkeren eene aanzienliĳke plaats te doen 

bekleeden. Zoo zal het ons voorzeker, onder den 

Goddelijken zegen , niet aan gelegenheid ontbreken, 

om den alouden roem der Nederlandfche natie lofs 

_felijk te handhaven, en aan Europa, ja geheel de, 

„ALD, 2, S woe 
' 
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wereld te toonen, dat, offchoon ook de omftandig» 
heden ons. beletten, ons tot de grootheid onzer 

vaderen op te voeren, wij echter in geen opzigt 

onwaardig zijn, hun nakroost genoemd te worden! , 

KANTEEKENING VAN DEN REDACTEUR 

op bl. 249 regel 5 van onderen. 

Men vindt in de Wouvelles Annales des Voyages par 

_EYRIÈS Ef MALTE-BRUN (T. II, p. 1—46) een zeer bee 
langrijk opftel omtrent de ontdekkingen der Nederlanders 

in Nieuw- Holland, door den kundigen medeverzamelaar 

evrks. Deze heeft daarin onder anderen het niet one 

belangrijke vermoeden geopperd, dat, vermits ANToONt 

VAN DIEMEN eene dochter had met name MARIA, en TAS- 

MAN (zoo men zegt) dit meisje beminde, het wel ter 

harer ere kan geweest zijn, dat hij op het zuidelijke 
van Diemens- land een eiland Maria naast het eiland 7ús- 

man, op Nieuw- Zeeland eene kaap Maria van Diemen 

naast eene baai Zuasman , op het eiland Aimfferdam eene 

baai Maria bij eene reede van der Lijn, op de kust van 

Nieuw- Holland (tusfchen Carpentaria en Arnhemsland) 

eene kaap. Maria bijde rivier Tasman, gegeven heeft, — 

Niet alleen het Zuidelijke ‚, maar oók het Noordelijke van 

Diemens- land (tusfchen Arnhems- en De Witts-land)) is door 
TASMAN , Zoo niet ontdekt, althans nader bekend gewore 
den in eenen tweeden togt, door hem op last van den 
Gouverneur vAN DIEMEN gedaan; waarop ook verfcheidene 

gedeelten zelfs. der Oost- WVoordweste en Westkust vait 

‘ Niadw- 
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Nieuw Holland ontdekt zijn, en waarvan (blijkens de-reis 

wan‘ rriNpers)- het oorfpronkelijke dagboek nog in 1765 
beftond, doch federt niet meer is te vinden geweest. De 

Heer eyruks betuigt, in naam vanalle vrienden der we- 

tenfchappen , zijnen wensch, dat dit belangrijke gefchrift 

mogt ontdekt worden, Wij als Nederlanders koesteren 

dien wensch nog vuriger, en verzoeken, in naam der 

wetenfchappen en des Vaderlands elkeen , die toevallig van 

dit dagboek, (hetwelk men toch in ederland moet zoe- 
ken) een handfchrift of eenige kunde bezitten mogt, 

hetzelve aan ons mede te deelen, of op eenige andere 

wijze het licht te doen zien. DaurvmeLe heeft in zijne 

Collection concerning Papua (door de vriendelijke mede. 
deeling van Sir josepn BANKS) het berigtfchrift van vAN 

DIEMEN aan TASMAN, tot onderneming dier tweede reis, 

bekend gemaakt, geteekend door hem zelve ,.als Gouver- 

neur Generaal, en door de Raden van Zndië, VAN DER 

LIJN, MAATZUIKER (nâderhand beide Gouverneurse Ge- 

neraal , SCHOUTEN en sweer (misfchien sweers),- en 
voorafgegaan door een tijdrekenkundig verflag van de 

vroegere ontdekkingen der Nederlanders in Nieuw - Guinea 

‘en Nieuw- Holland, Daaruit blĳkt, dat reeds in 1605 

het jagt Duifhen de kusten van Nieuw-Guinea (reeds 

in 1527 door de Portugeezen ontdekt’) tot kaap Keerweer 

bezocht, verfcheidene eilanden, en ook het eerst Nieuws 

Holland (hetwelk hij aan Nieuw-Guinea gehecht waande) 
ontdekt heeft; dat pik maärroes (1616) in-het fchip 
de Eendragt , JAN pe epeL in 1619, het {chip de Leeuwin 

in 1622, JAN CARSTENS in 1623 met de jagten. Arnhem en 

Pera (?) pieter Nuvrs in 1627 met het fchip het Vergulde 
Zeepaard van Middelburg, en j. r. DE wWirr in 1628, vers 

fcheidene ftreken der West-, Zuid en Noordkust van 

Nieuw- Holland ontdekt hebben, terwijl in 1636 door 

GERRIT THOMASZ, POEL (die even als CARSTEN, en op de« 

Ss 2 zelf. 
\ 
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‘zelfde plaats, met een gedeelte van zijn volk door de 

Wilden vermoord werd)!verder. Nieuwe Guinea bezocht, 

en na deszelfs dood door zijn’ Supercarga PIETER, PIETERSZ. 

het groote Arnhems- en van Diemens-land op de Noord- 

kust van Nieuw- Holland het eerst ontdekt en dus gee 

noemd werd, 1 NAS. 

De helaas! zoo algemeene onkunde der vreemdelingen 
in onze Moedertaal heeft tot eene befpottelijke dwaling 

aanleiding ‘gegeven, die tot-op deze tijden toe heeft 

voortgeduurd, en eerst. door den kundigen eyriks ont- 

dekt is;- Men heeft van het fchip de Zeehaan (Zeehaen), 

hetwelk Tasman op deszelfs eerften togt verzelde, eenen 

kapitein zecnäeN gemaakt, (deze dwaling vindt men zelfs 

úánvde Franfche Algemeene Historie der Reizen van den 

Abt prevosr, en in zeer bekwame latere Aardrijksbe- 

Schrijvers). -Zoo zegt ook DE BROSSES, dat THEODOOR 

HARTOGE , geboren van Eendragt, in 1616 met het fchip- 

Ja Concorde het Eendragtsland ontdekte, — 

‚Voor-het overige hebben de Fran/che ontdekkers, die 

in den jare 18oo MNieuw- Hollands Zuidkust -naauwkeurig 

‘opnamen, aan TASMAN’s talenten volle Regt laten weder- 

varen „ en de naauwkeurigheid zijner kaart erkend, VAN 

DIEMEN ‘heeft zich niet alleen door de beide uitrustingen 

‚van TASMAN omtrent de Aardrijkskunde verdienftelijk ge= 

maakt.- Hij zond in 1643 de kapiteins pr vries en sCHAAP 

met de fchepen Castricum en Breskens af, die in de 

MNoordoostelijke zeeën van Azië, ten Noorden van Japan, 

het eiland Pesfo, en andere ftreken ontdekten, die den 

grondflag der latere ontdekkingen van zLA PEROUSE en 

KRUSENSTERN geworden zijn, 

hs FRAAL 
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E. beftaat misfchien ín den wijduitgeftrekten 

kring der- befchouwingen en handelingen van den 
mensch geen enkel onderwerp van grooter moeïjelijk- 

heid en onzekerheid, dan de bepaling en toepasfing 

der algemeene wetten van den fmaak. Velen mijner 

Hoorderen zullen waarfchijnlijk aân de juistheid en 
waarheid dezer ftelling twijfelen, en zich verbeel- 

den, dat de beoefening der ‘natuur, de infpraak des 

gevoels , en de navolging van uitmuntende voorbeel- 

den, genoegzaam zijn om ons te leeren , wat fchoon 

of onbevallig, wat juist of wanftaltig zij. De zaak 
is niettemin onbetwistbaar zeker, het bewijs onloo» 

chenbaar. Immers aan den eenen kant is het gebied 

der fchoonheid, het rijk van den fmaak onbegrensd, 
en ontelbaar het getal der voorwerpen, die aan goed» 
of afkeuring onderworpen zijn; aan den anderen 
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kan het menfchelijk verfland flechts eenen bepaalden 

Kring van zaken overzien en beoordeelen; «- Hoe 
zou het dus mogelijk zijn, om ooit met genoegzame 

zekerheid van ‚het bijzondere tot ‚het algemeene op 
te klimmen; en zich wetten te vofmen ; wier opvol- 

ging het pleit beflisfen, en de juiste maatftaf van 

het fchoone leveren zoù?® ‘Neen voorzeker! bij. 

zulk eene poging gevoelen wij onze zwakheid! 

Het hemelfche ideaal in al deszelfs volmaaktheid 

te kennen en te bewonderen, is den fterveling niet 

vergund; daartoe, is de. afftand. te groot, het kolo- 

riet te flaauw, en de omtrekken te beneveld. Wij 
ontkennen dus het beftaan van eenen algemeenen 
regel, van êche beflisfende wet. Maar vernielen 
wij, dusdoende, niet met eene enkele magtfpreuk 

de grondflagen, van het {choone, en, betamelijke , 

en ondermijnen wij misfchien onwillig den „zetel 

van. den echten en gezuiverden {maak ? … Men 

befchuldige ons niet van, zulk. eene lakenswaar- 
dige vermetelheid ! Wij befeffen en huldigen zoo 

zeer als iemand de magt der rede en „de. infpraak 

des gevoels, en roepen zoo zeer als iemand de 

beflisfing in van beiden , waar het goeden fmaak, 
dat is natuur en waarheid „ geldt. Maar wachten wij 

ons hier voor den geest, der misleiding. Gelijk de 
onpartijdigheid der rede alle tegenfpraak. doet ver- 

ftommen, zoo is de eenzijdigheid des gevoels. de 

vruchtbare bronader van twijfeling. De eerfte, van 
tijd en plaats onafhankelijk, onwrikbaar en onveran- 

derlijk in haar oordzel, is en blijft dezelfde voor 

den Europeër en den Aziaat, voor den tijdgenoot 
van 

1 
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väh Homerus of dien“vân vONDEL of mm ToN3 het 
Jaatfte “wijzigt zich maar al te dikwijls naar aanleg 
of, opvoeding of landaard , en duizenderlei toevallig 

heden. Nooit derhalve kan er eene gewenschte 

evenredigheid, eene juiste overeenftemming tusfchen 

beide deze beginfelen zich ontwikkelen, tenzij’ het 

gevoel zijne eenzijdigheid verlieze , ‘tenzij - het» 

zelve in de algemeenheid van deszelfs beflisfingen , 

zich zoo veel mogelijk fchikke naar den voorgang 

der rede. Indien het mogelijk ware „ dat het gevoel 
zich geheel en al aan deszelfs natuurlijke neiging tot 

eenzijdigheid ontrukte , indien: wij alles konden zien 
uit het oogpunt des wereldburgers, ja dan: voorzes 

ker. hadden wij de hoogte bereikt „ waarop men 

ftaan -mòet, om met volkomen regt het algemeen 

en «onfeilbaar “wetboek van den ‘goeden {maakte 

ontwerpen. - =— Maar die: wensch: is ijdel, “Het 

ftreven naar volmaaktheid, zonder ze immer tes bes 

reiken, is hier, gelijk ín alles , het lot der menfchen: 

Het komt er flechts- op ‘aan „ dat-men--den” regten 

weg infla, en dien met iĳver voortzette’, den: weg 5 
die’ zoo gemakkelijk te onderkennen, als moeielijk 

te’ bewandelen is. Immers gelijk men den. volwass 

fen en gevormden jongeling uit het -ftof- der fchool 

overbrengt in het gewoel der wereld, en hem aan 

raadt, om even als de Momerifche uLysses: 

„Veler menfchen (teden te zien en hun hart te door- 
| gronden „” Bree? Kr MS 

pir De 4 „ef 

en van daar den edelften glans der befchaving té 
ontleenen ;- even-:zoo. voegt het den- finaakvollen 
ry S 5 ge= 
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geleerden, den dichter, den redenaar,” wien het 
niet alleen om kennis van zaken, maar om ontwik=, 

keling van den geest te doen is, zich niet te be- 

palen binnen den engen. kring der fchoolfche get 
…_teerdheid. Neen! wenscht hij waarlijk zijnen geest 

te verheffen, koestert. hij het innigfte verlangen, 

om zijnen fmaak te vormen , dan trede hij ftoutelijk 

buiten den toovercirkel, dien vooroordeel of opvoe 

ping om hem floeg ; dan befchouwe hij den mensch 

in duizend verfchillende houdingen, in allerlei ome 

| ftandigheden „ in alle tijden, in- al de gewesten, 

bĳ alle de natien, die de genius der befchaving ber 

gunftigde met zijne. tegenwoordigheid, … Dan behoort 

de weelderigheid van den Oosterling hem evenmin 

vreemd te zijn, als het fijn vernuft, der Grieken: 

dan” verwijle hij beurtelings bij den grootfchen maar 

eentoonigen Bardenzang der Schotten, en bij de 

rijke en prachtige fchilderingen der Indifche díche 

ters. | 

„Langs dezen weg dins het. waarachtige fehdon a 

ineen en hooger in zijne fchatting , omdat hij het 

niet meer bewondert op den wenk van zijnen. leer- 

meester „noch op «de infpraak van zijn eenzijdig gee 
voel, maar het kent door de ondervinding, en het 

uit overtuiging vereert, Maar ook längs dezen weg 

verdwijnen partijzucht ‘en vooroordeel, en. dezelfde 

grond , dien men voorheen als onvruchtbaar of onbe- 

bouwd miskende, levert ons dikwijls de fchoonfté 

bloemen, waaraan het nieuwe en onverwachte nog 

grootere bevalligheid bijzet, Hoe menigwerf heeft 

men, om flechts één voorbeeld uit duizenden aan te 

| vol. 
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vöeren, de Arabifche dichters veracht en befpot3 

hén van wanfmaak, van overdrijving en wanorde 

befchuldigd, hen der lezing onwaardig gekeurd; of 

omdat men hunné werken niet kende en ze met 

gene “bloote magtfpreuk veroordeelde, of omdat de 

vermetele kunstregter geduldig de kluisters verdroeg ; 

waarin eene partijdige befchouwing van menfchen 

en zaken. hem boeide. “Men denke niet, dat ik 
mij opwerpe tot verdediger van: al het wanftaltige „ 

dat zoo vaak de werken der Arabifche dichters ont» 

fiert. Ik wensch alleen, dat men hunnen zang 

niet verwerpe of -befpotte , omdat. hij: niet. ftrookt 

met onze denkbeelden, omdat onze zeden en onze 

landaard dikwerf eene andere leiding: der gedachten 

eene andere uitdrukking des gevoels gebiedend vore 

deren. Wanfmaak vindt men overal, en indien de 

ontdekking daarvan bij enkele „ja zelfs bij een vrij aans 
merkelijk aantal perfonen , genoegzaam ware tot het 

opmaken van een afkeurend oordeel tegen geheele 
natien , dan zou men kunnen twijfelen, of de Euro- 

peër-der negentiende eeuw wel een gunftiger vonnis 

waardig” zij, dan de onbefchaafde zoon der woestijn. 

Of zou de Arabier, wanneer hij al zijne verzen’ 

angstvallig op ‘éénen klank doet :eindigens of rijm 

en woordenfpel overal met dezelfde drift najaagt 

wel grooter berisping verdienen, dan de Europeër, 

die verzen of verhandelingen 'fchriĳft, waarin ‘het: 

gebruik van eene of andere letter des” Alphabets met 
„voordacht “ontweken is, of die “met vermaak toe- 

luistert ; wanneer de ‘toonkunftenaar de klanken van: 

het blaasinftrument aan. de wiool- tracht te vontwrins: 

hac gen, 
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gen, óf eene guitarre met eene Enkele fnaar bee 

fpeelt.” Die zoo iets doet of goedkeurt; verkracht 

de nätuur, en treedt den goeden {maak met voeten „ 

daar hij de taal , het: witmuntendfte-voorregt van den. 

grensch , tot een kinderfpel vernedert, en, in plaats, 

der-edele - muzijk., ‘eigenlijk mjg ten meer dan den — 

goochelaar. bewondert,” « kip sr PEP 

x Verbannen. wij derhalve zoo veel: wij kunnen: die 

dwaze. zucht naar het zonderlinge en overdrevene s 

die--kunften zoowel als -wetenfchappen met eenen” 

gewisfen ondergang bedreigt, maat laat ons tevens’ 

uit, deze-en dergelijke voorbeelden leeren „ hoe. wei 

mig de Europeaan, in weerwil zijner befchaving , bee. 

voegd zij, omzich tot onfeilbaar kúnstregter op te 

werpen, en de volken. van andere hemelitreken - en- 

amidere werelddeelen, op te-dagen' voor zijne .vier-> 

fchaar:-en laat ons-ten volle befeffen, hoe ligt men 
zieh «in het onderwerp zijner bewondering en goed- 
keuring: kan vergisfen. Dus nog eens :-onpartijdig-. 
heid en- toegevendheid- behooren onze leidsvrouwen 

te. „wezen bijhet befchouwen der. voortbrengfelen 

van vreemde en dikwerf met ons ftrijdige natien „ 

en … ik’ verwacht ‘dan-in:„dit uur ook die, beide: 

van u, M‚-H.! ‚Ik verwacht en verzoek; ze „zoo: 

welvoor «mijn „onderwerp „ als „voor mijne voors 

draëts daar ik te dezer gelegenheid ‘u wenschte bes 

kend te maken met het werk van eerien Arabifcher- 

dichter „en tevens gevoel, dat met eene korte en” 

getrouwe „maar ook. duidelijke en” belangwekkende, 

fchildering van ‚den “geest, den loop en “de “voor= 

naamfte. fchoonheden van. het -dichtftuk meer dan 

ge- 
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gewone: moeïjélijkheden verbonden zijn. De nâam 
van den dichter en tevens “van den grootften held 

der Voor- Mohammedifche tijden is, ANTAR of ANTA-= 

RA, een naam, dien de woestijnbewoner, ja zelfs 

de befchaafde .Muzelman „ nooit. hoort uitfpreken „ 

zonder dat zich het ideaal van geest en ligchaams- 

kracht aan hem vertegenwoordigt; maar echter, ‘zoo 
naauw. beperkt, zoo bedriegelijk is ‘de roem! een 
naam zoo goed als onbekend aan het grootfte gedeelte 
der wereld, Gij eischt dus met reden’ van mij, 

Mijne Hoorders! dat ik: u in: de veerfte plaats’ den 
man, zijne «eeuw, en zijn volk in korte en. zont | 
tige trekken doe gaave dk bets LD ad 

« p rr si “ NN É ha td NN 

, ne, 8 Y } 

’ pe % 4 

In het duistere tijdvak der barbaarschhéid, dat is, 

voor dat MOHAMMED , door de leere des Korans,' de 
‘Arabieren in hetzelfde. geloof „ onder één” beftutür 
tot hetzelfde doel had vereenigd, was de’ verbind- 

tenis’ tusfchen de talrijke: ftammeit van het woest 
en fteenachtige -Zrabië’ ten uiterfte los en zwak, 

Elke ftam eerbiedigde en gehoorzaamde onder ze- 
kere bepalingen den Emir, wien het erfregt de 
regering in ‘handen gaf. De behoefte’ van een ge= 

meenfchappelijk opperhoofd deed zich nimmer leven- 
dig gevoelen, of, omdat de ‘woestheid «en dorheid 

des lands geene opklimming van het herders- tot 

het akkerbouwend: leven gedoogde, of; omdat geen 

vreemd geweld , geen aanval van buiten , de bijzon- 

‘dere deelen der-natie nog ooit -hád herinnerd aan 
‚® het , 
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het algemeene belang 3 van daar een volflagen gebrek 

aan. nationalen geest, en eene onwrikbare gehecht- 

heid aan bijzondere betrekkingen, en, door een na- 

tuurlijk gevolg , geftadig toenemende verwijdering der 

ftammen van elkander, eeuwig herboren twist, al- 
tijd hernieuwde krijg en ftrooperij , naarmate -wraak- 

of roofzucht, óf behoefte, de volken te wapen riep. 

De verwarring werd nog vermeerderd door de on- 

verzoenbare vete ‚ die verfchil van afkomst en zeden 

tusfchen de Ismaëliten, en de bewoners van geluk- 

kig drabië, de Joctaniden,-gevestigd had, De 

Jaatfte , door aangenamer lucht{treek en vruchtbarer 

grond en hooger befchaving gezegend ,„ werden nu 

eens de gewenschte buit der ftroopende Nomaden, 

en zetteden hun dan eens weder hunnen roofzuchti- 

gen aanval betaald. Gelukkig intusfchen,’dat er 

eenige oorzaken beftonden „ die den woesten moed 

der Ismaëlitifche ftammen van tijd tot tijd beteugele 

den , en de opgeruide driften eenige verpozing 

verfchaften. Het waren de regten der gastvrijheid, 

de eerbied voor Mecca's tempel, de liefde tot de 

dichtkunst. … De perfoon van den gastvriend was 

onfchendbaar, en bleef het, zoo lang hij leefde. 
Welk Arabier zou het ooit gewaagd hebben, het 

zwaard op te heffen tegen hems dien hij eens in 

de fchaduw zijner tent had ontvangen ; al herkende 

kij ook naderhand in hem den moorder zijns va- 

ders, het uitgekozene offer der bloedwraak? -En 

Mecca’s tempel... die derwaarts op gezette 

tijden ter bedevaart optrok, om den God van ABRA- 

HAM en ISMAËrL te vereeren , moest allen wrok ter 

zij- 
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gijde ftellen. In den omtrek der heilige flad vee 

droegen de bitterfte vijanden elkanders bijzijn zon- 

der morren; daar «werd geen uitgetogen zwaard , 

geen opgeheven fpeer geduld; en óok voor hen, 

die Mecca niet bezochten, was het begin der vier 

heilige maanden het onherroepelijk fein van oogen= 

blikkelijken , onwillekeurigen vrede. Niet. minder 

weldadig was de verzachtende invloed der dichte 

kunst. „Gezangen, die den roem der voorvaderen 

vereeuwigen, of beurtelings al. de gewaarwordin= 

gen uitdrukken en opwekken van den bruifchenden 

geest, zijn overal de geliefkoosde uitfpanning van 

‘half gevormde natien. Maar hier had bovendien de 

gelijkheid der taal onder zoo vele verfchitiende ftame 
men den naĳver der dichters opgewekt. - Men kwam 

jaarlijks op een plegtig feest uit alle oorden van 

Arabië te zamen. Daar beftreed men zich onder- 

ling met edeler wapenen, dan die men anders pleeg 

te voeren: mén betwistte zich den palm der poëzijs 
Die dáár de zege wegdroeg; werd het voorwerp 

der-algemeene bewondering: de ftam , die hem voort- 

bragt, werd om zijnentwille gelukkig genoemd ,-en 

het dichtftuk zelf genoot fomwijlen’ de eer, dat 
men het, met gouden letteren op zijden doek -ge- 

fchreven, aan Meecca’s tempel ten toon fpreidde. 

„Zoodanig , M. H.! was hoofdzakelijk de toeftand 
der. Arabifche natie , toen ANTAR ; omftreeks het 

midden der zesde eeuw van onze tijdrekening, onder 

de regering van den Perfifchen Koning cuosroës 

den Grooten „ geboren werd; en het laat. zich vuit 

de fchets, die wij ontwierpen, reeds. genoegzaam 
| be. 
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bevrôóeden, hoedanig hij wezen moést „om de algee 
meene goedkeuring en toejuiching’ te verwerven. 

Hij moest een held: zijn, ‘zoo ‘onmetelijk in 1ig- 

chaamskracht „als ftout van” ziel3 “de voorvechter 

en, weldoener zijner ftamgenooten en vrienden in 

den dag van het’ gevaar; tot fpreken en tot han- 
delen evenzeer geboren, even fchitterend in het 
gewoel van den flag als in den: wedftrijd der -dich- 
ters; een man, die ,;volgens het Arabifche fpreek- 

avoord, op zijn zwaard, zijne taal en zijne gaste 

wrijheid kon roemen. Juist zoo fchilderen hem ook 

de aloude berigten , die, door eenen der aanzienlijkfte 

geleerden, aan het hof- van den Arabifchen Khalif 
HAROUN AL RASCHIDs flechts twee eeuwen na AN- 

“sars dood, uit den mond der woestijnbewoners 

verzameld; -en- in «een ontzaggeliĳjk werk van  bijng 

veertig deelen zijn opgeteekend. 
„Deze hoogstmerkwaardige ‘overleveringen ; “het 

audfte -gefchiedkundige -gedenkftuk der Arabieren , 

zijn eerst “vóór korten tijd gedeeltelijk aan vatlaad 

bekend geworden, in eene Engelfche vertaling: 
waaraan eene verkorte oorfpeonikeljke uitgave. ie 

grondflag ligt. Jel 

… Zij fchetfen ons met bevallige , levendige „ dichtere 

lijke verwen den -maatfchappelijken toeftand. van de 

Arabieren der woestijn , en malen ons ANTARS beeld , 

tot in de fijnfte trekken. Het verhaal is zoo ftreng 

‘historisch , zoo vreemd aan het wonderbare en bor 

wvennatuurlijke , als dat van OSSIAN „ hoewel het zer 

ker is, dat er meer kracht en talrijker heldendaden 

gan ANTAR worden toegefchreven , dan zich van den 

| mage 
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_ wagtigften” arm én. den hoogften ‘moed. latent vers 

wachtens-„Men-zou bijna vermoeden, dat de nakos 

melingfchap, wier oog de-dagen der oudheid doot 

den: bedriegelijken nevel der overlevering flechts ten 
deele kan onderfcheiden ; in den: perfoon van ANTAR 

alles had -willen bijeenvoegen, wat de “geheele natie 

immer edels-had bezeten, of uitmuntends had vers 

rigte „Doch juist deze. opfiering, ‘deze vergrooting 

van het ware is het fterkfte bewijs der hooge waarde 

van den held, … Of-denktriemand uwer, M. H.! 

dat ACHILLES of HERCULES, door. de dichters huns 

ner. natie, met meer dan menfchelijke kracht en 

ongeloofelijke. ftoutmoedigheid zouden zijn uitgerust 4 
zoo niet inderdaad hun heldenarm en heldenziel hen 

verheven hadden boven het gewone peil der mens 

{chen ? Maar ANTARS ‘grootheid heeft nog eene 
andere, eene -fchoonere zijde, waardoor zij onze 

belangftelling gebiedt. Wij bedoelen den jaren lang 
gerekten en eindelijk zeeghaftigen ftrijd van den edes 

len man „met altijd ‘hernieuwden rampfpoed en 

teleurftelling5- een tooneel zoo grootsch en verhes 

ven „dat de-Romeinfche redenaar het den blik der 

Godheid zelve waardig keurde, Verbeeld u-eenen 

{laaf, den zoon van een Arabisch opperhoofd en 
eêner gevangene en in ballingfchap weggefleepte 

vrouw „ eenen flaaf , wien de adeltrots zijner ftamge= 
nooten, uit hoofde van het lot zijnêr moeder „ tot 

kemelhoeder -beftemt en den weg: tot alle verheffing 
affluit. Alles, wat hem omringt, zijn eigen vader 

niët, uitgezonderd, ftoot hem terug. Hij zelf intuss 
fchen, vol van het innige gevoel zijner waarde en 
al. D. 2. jg kracht ‚ 
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kracht ‚ +rieemt het: onwrikbaar befluits ont: zich bez 

ven zijnen ftand te. verheffen. «Zonder een oogen= 

blik. den eerbied te. vergeten » dien hij aan zijne 

meerdere verfchuldigd is} tracht hij door dadert te 

bewijzen; dat hij in-hunnen -kting behoort; en dat 
hij.de- harid ‚zijner „nicht 1sra3-de ‘dochter Vât MAS 

LIKs ‘het voorwerp zijner teederfte liefde, volkomen 

waardig iss Herhaalde malen: redt ‘hij’ zijtie ftamge- 
pooten «van eerten gewisfen-ondergäng3 meer dát 
ëens outrukt hij pra aän den arm der belagers wán 
hare: eêr ; haar leven of hare vrijheid, etr;’fchoon hij 
door dit álles hare genegenheid en bewondering ops 

wekt en bevestigt, zijn fmaád en vernedering „ fchreeu= 
wende. ondankbaarheid; list en bedrog, het eenigfte 

dat hij-van hen tot loon ontvangt „ die behoud van 

goed en leven aan -hemralleen” verfchuldigd waren. 

Maar zijn geduld is en blijft onuitputtelijk, - Rustig 

vervolgt hij: den weg ;-dien’ hij- Zich éens: had voors 
gefchreven. Geene moeijelijkheid belemmert, geen 

tegenftand verfchrikt hein’ Met het verhevêné: doel 

zijner-pogingen onafgebroken voor. zich, treedt hij 
alle gevaren -zönder. aarzelen te. gemoet ; werpt 

hij alle hinderpalen met reuzenkracht ‘omver. -Ein- _ 

delijk zwicht ailes voof. de magt van zijnen armi, 
voor het gevoel zijner meerderheid; de nijd en de 

laster. verftommen.; de list: bezwijkt; ANTAR wordt 
door vriend en vijand als opperhoofd, en: door Mas 

wIK als fehoonzoon. erkend, en behaalt ten laatften 
de dubbelde zege, dat geheel „Arabië hem tegelijk 

als. den groótften. dichter enc krijgéman huldigt en . 

dat daneen» zijner voorueffelijkfte! voorfbrengfeléft 

€ RE ee lide 
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de zeldzânie ebr te” beurte' valt, óm aan her alget 
fneene- heiligdom der natie opgéhángen , en gelezen 

er bewonderd ‘te worden” door de fcharen der pel- 
grims, die’ Godsdienst of Koopliändel’ jaarlijks . vit 
het hart vat Afabië naar Mecca’s tempel voerde. 

Dé dichtftukkén; die ANTAR' bij elke gelegenheid, 

waardoor zijne ziël gefchokt en geroerd weétd, meest 

op ftaande- voet werváardigdé € witfprak, zijn ten 

uiterfte talrijk. Nooit ftorfte hij zich in het mids 

den der vijandetij rooit dâcht lij aan de tetetirftels 

ingen der liefde , nooit ondervond hij de flagen des 

goodlots ; of Zijne: aandoeningen ontlästten’ zich, nù 

eéns ih trotfché en ftoùte, dân weder in treurige 
eú Farelteride gezangen. Maar geen onder die allen 
wordt hem door de eenparige fteim der overlevering 

zóö ontwijfelbaar toegekend, âls’ dat, hetwelk de 
ëer der openbare “téentoonftellig genoot. ’ Het is, 

dus het eenigfte ; ‚dat wij hier ten voorbeeld kurnêëtt 

aánvoeren, en dat ons de fchoonheden en gebreke 
van ANramt de Qichter „ naatùwkeurig en getrouw 

vertoont. Ile gá dan over tot” @êftte- korte ei gts 
drongene Îcliets wan hetzelve;-töt éenè- rijmloózë 

wertaling van énkele gedeëlten , eene wetralint 
die: niets verfraait erf geene feilen vëfbêrgt. EH 
hier moêt ‘ik -Hogmdals uwe toegévèndheid intoë- 
perl, Me H‚! vóór allés dat tiet ftrookt met uúwé 

denkbeelden, en of wezenlijk ‘óf fehijnbâar den 8é- 
zuiverden {maak beleedigt. Bedenkt vooral, dat het 

de zang is van den onbefchaafden held der woese 
tijn, „die gaarne verwijlt bij eene opwellende ges 

dschie dezelve gaarne, tot in hare fijnfte, trekken vers 
| ‘ Ta volgt 



273 LOVER, DEN: ARABESCHEN » 

volgt, „en dikwerf te, midden van den -lof der ge= 

liefde zijnen eigenen roem: niet-genoegzaam vergeet! 
‚Het hoofdonderwerp des-gezangs. van-ANTAR' is, - 
gelijk ik in de: laatstvoorgaande woorden „reeds -ge= 

noegzaam te kennen’ ‘gaf „„ der uitdrukking „zijner 
liefde voor 1BLA, de; dochter van marik.” De gele» 

genheid, waarbij het vervaardigd werd , laat zich moeis 
jelijk. bepalen „ vermits dat’ gedeelte van” ANTAR’S 

leven „ hetwelk daarmede. onmiddellijk zamenhangt 

nog niet is uitgegeven „en geen. handíchrift van het 

oorfpronkelijke werk „voor, mij althans, toegankelijk 

is. Zoo veel alleen is duidelijk „ dat het.na ANTARS 

huwelijk moet vervaardigd zijn , toen de ‘held, dui 
zende. malen getergd door de zijnen ‚dien fmaad in 

het. bloed der fchuldigen eindelijk had uitgewischt; 

en dat het buiten. twijfel’ doelt: op die rampvolle 

tijden; wanneer anLa , het offer van den wrok harer. 

ftamgenooten „ genoodzaakt was om ANTAR. te ont= 

vlieden , en haar geflacht naar eenen anderen hoek. 

van Arabië te volgen. Hoort flechts zoowel ten 
bewijs. dezer. vooronderftelling „als tot eene proeve 

den aanvang van zijn, lied. Daar zien wij hem den 

weg der geliefde door het hart der woestijn vers 
volgen; daar „hooren: wij hem, die de fporen. van. 

haar, verblijf op de heide befpeurt, en de plaats: 

van, hare tent meent te herkennen „ in deze bes 

-woordingen losbarsten : 

Zou de dichter wel ooit het verblijf der geliefde vergeten ? 

Roept de verbeelding het niet voor zijn’ gedachten terug?’ 

Woning van Iblate Djiwa, geniet een’ gelukkigen morgen, 
rates verblijf, ik groet u! berend en verhaal mij haar lóts 

ul) | EE Daas 



HELD EN DICHTER: ANTARe 0/9 

Daar toev” mijn” kemelin, enrijz*als een burgt uit de vlakte; 

„Want ik verwijl er een poos, omdat mijn hart het mij zegt. 

Heil zij den fporen der woning wier dagen voor altogs 
| voorbij zijn, 

Thans door Ibla’s vertrêk tot diepe fte gedoemd ! ia 
Gij , mijn Ibla ; verkeert in het land des bruiléndeú vijands, 
Terwijl ik elken morgen met nieuwen kommer u: zoek. 

Ja ik vermoordde haar broeders „ en toch hing mijn ziel agn 
de fchoone;s | 

‘Toch is mijn’ liefde te groot, dan dat zij immer bezwijk’, 

Ibla, verdenk mij niet; in mijn minnend hart is uw zetel, 

Waarin: Ibla alleen, de teedergeliefde , verwijlt.… > 

“> Zoóo' klinkt -ANTARS aanhef, MJ H‚! ‘waarin gij 
zeker niets zult gevonden hebben,’dat den {maak 
des Europeërs kan beleedigen. Hetgeen onmiddellijk 

volgt, is minder gefchìkt voor eene getrouwe ver- 
taling „ en vordert te veel omfchrijving; om hèt 

hier in de eigene woorden des dichters te leveren. 

Hij maalt ons daar de list van 1pLa’s ftamgenootên, 

die des nachts de kemels gezadeld en hunne reize 

vervolgd hadden, om de nafporingen des minnaars 

zoo vecl te gewisfer te ontduiken. Maar te ver- 
geefs. Reeds lang had hij mii Klif om de 

legerplaats, en met fchrik befpeurd „ hoe de zoo» 
gende kemelinnen van Ibla, zoo zwart als het git 

der ravenwieken, den laatften voorraad der. wilde 
kruiden verteerden , het onfeilbaar teeken ‚ dat 1BLA’s 

horde fpoedig opbreken en eene betère weide zoe= 

ken moest, De treurige fcheiding brengt, TBLA) ia 

al hare bekoorlijkheden hem weder voor den 

geest. Hij moest haar dam verlaten , wier. fchoone 

mond hem zijn hart had. ontroofd ; die mond ‚ waars 

in T 3 uit 
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ait hem zoo dikwerf - de „muskusgeur- te - gemoët 

wweëfdez die mond, wiens frischheid en zuiverheïd 
‘de dichter vergelijkt bij eene weide met bloemen 
bezaaid , „die ‚nog ‚noait. door, den voet des wande- 

„laars en den tred van het grazende vee ontheiligd 
Âs,- maar dien telken morgen-en telken. avond een 

milde regen bevochtigt. - De fmart der fcheiding 

wordt nog vergroot door de tegenftrijdigheid van 
zijnen toeftand en den haren. Zij bragt de dagen 
‘door in haar. tent op het mollige rustbed;: hij den 
nacht op den rug van het altijd gezadelde ros. 

‘Maat -zou ‘het ‘dan onmogelijk. zijn, „om : haar” te 
bezoeken, haar fpoedig weder tezien? Neen gewis 
fiets roept hij uit, mijne ‘kemelin zal. mij derwaarts : 
voeren! en dit geeft hem eene natuurlijke aanlei 

ding; om den lof van zijn gelief koosd lastdier eenig 

zins breeder,te vermelden. zi 

‚Sommige hoofdtrekken. dezer befehtijniag kunnea 
wi hier niët filzwijgend voorbijgaan. pe ms odin 
he da Ad 

Gj, nk vlugge kameel! gij voert me terug naat : mijn bla, 

Gij die aan * einde der nachtlijke reis nog eden Â uw 
es e dend’nen EN 

maa” mek uw” flaart ‚en den heuvel beftijgt aas driftigen 
_hoefflag ; 

Gĳ die zelfs tén einde des daags langs den zandigen bergtop Ì $ 
aoe den’ kortoorîigen flruis, nog rent met gedrongené 

etreden t- 
arn dat even gewillis-i in % fik tons moesgfen zich 

neervlijt 

ls WE den fial, waar heer pel is uten leger bereid is. | 
) 

e Na ik zei vieflap 8 die: zeker bhans ons aba 
te lang gerekt en: té vreemd is aan-het droofddoel 
pis iks _ va y/ 
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van ‚den-dichter„;keert.ANTARA tat zijn onderwerp 
terug. Hij kan de gedachte niet onderdrukken , dat 
IBLA Ben” niet meer bemint, dat zij veelligt Tat 

zijne „vijanden -heult, «Zou zijn. bezoek, wel langer, 
welkom wezen? Heeft hij misfchien ‘te duchten , 

dat 1BLA hem als eenen Wreeinden’ ontvangen „ én, 
ten „blijke van. afkeer ‚ haar, liefelijk aangezigt in den 

fluijer- verbergen zal? Maar--dan, moet. 1BLA. ten, 
minften weten, wien zij veracht, dan zal lij haar 

yoor het laatfte herinneren, wie hi was en wat-hij 
deed. Anrar. wordt „hier, zijn eigen lofredenaar, 
en vermeldt beurtelings zijnen rijkdom, zijne vorste- 

lijke, gastvrije levenswijze en zijne, dapperheid. Vork 
verwijlt hij bij de laatfte , en het zal aan u, M,H.} 

Zoo. ik vertrouw „ niet. ongevallig. Zin el hier voor 

eenige oogenblikken naar. zijnen zang te luisteren, … 

Zoo gij mijn daden niet kent ‚ bekoorlijke genden 
Vraag ze‘ dan flechts-aan de ruiters, wen we in’ den oorlog 

omringden. „ost von + 54 
Nooit verlaa: ik den zadel des rifalken en kleppers, 

Van het ros met wonden bedekt, dat de helden zich leenen, 

Dan eens geeft het moedig zich bloot aan de ftooten der 
„peren, > 

Dan «weef  bräveert het gerust de menfchenmaaends 
fchichten, 

Die mij verzelde in den ftrijd , die kan het, 5 Iblat getuigen, p 

Dat ik, de eerfte in den flag, mijn deel varf den ‘buit ‘niet 
hs ‘begeerde. | 

Kwam er een held door ’t harnas befch ermd, dien de krijgers 
ontweken , 

Die niet wist van de vlugt, en geen’ overwinnaar, ervande 

Mild was voor. hem, mijn axm, Snel volgden elkander „de 
ftooten 

Van mijn zw eepende lans , uit knoop’rige rieten vervaardigd. 

&i k kj & Spoe- 
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Spoedig doorboorde mijn vreeslijke- fpeer de mmstiig der 
vijands ; 

Want geen moed beveiligt den held voor de wonden des | 
noodlots. 

Dikwijls doorkliefde mijn zwaard de voegen des malien: 
kolders 

Van den firijder, door daden beroemd , die ’t baat be 
N fchermde, / 

_ Daalde ik danaf van het ros en zag hij dreigend mij nad'ren , 
„Ja dan lachte hij ted maar ’t was geen grimlach der 

wenge. 

“Eene aangename verpozing en afwisfeling vinde 
wij in het volgende gedeelte des gezangs , waar de 

dichter voor «een oogenblik van de. tooneelen des 

oorlogs tot zachtere gewaarwordingen, en van- zich 
zelven tot zijne geliefde terugkeert, en haar „ volgens 

de heerfchende gewoonte der Oosterlingen , bij eene 

gazelle vergelijkt. Een liefelijk beeld, welks. fier= 

lijkheid wij ongetwijfeld nog, beter gevoelen. zouden, 

indien het. ons gebeuren mogt, het overfchoone 
dier in de volle kracht des Icvens- en in de vrije 

natuur te ziens en de vlugheid en bevalligheid var 

deszelfs bewegingen waar te nemen, ANTARA heeft 

dit beeld op eene fchilderachtige wijze gebruikt, en 

verdient den lof, dat hij het zuiver volgehouden „en 

door geene vreemde. inmengfelen verminkt en be- 

dorven heeft, 

Schoone gazelle! (dus roept hij uit) o Anet proof 

des gelukkigen jagers! 

Mogt toch de hoop op dien-buit niet langer aan Antar 
„ontzegd zijnt 

Ga dus, fprak ik, getrouwe flavin, befpied hare treden; 

Ga, RE mij haar’ dof : vere mij de wijkplaats der 
inde, 

ie gd Ik. 
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Ilezag haar, dus luidde het antwoord! geen vijand omringde 
haar leger, 

je de gazelle is voor hem, wiens fchicht het. doel weet is 
treffen. | 

Reeds ziet zij om met buigzamen hals en blikt op-den jagêrs 

Er heerscht in deze . ganfche vergelijking eene 
zekere zachtheid en teederheid , welke zeer aanmerke- 

lijk affteekt tegen de ftoute en woelige befchrijvin- - 

gen . die onmiddellijk volgen, en het laatfte , welligt 

ook het fchoonfte , gedeelte zijn van ANTARS gezang. 

De fprong tusfchen beide fchijnt zoo groot te 
wezen , dat men zich bijna gedrongen gevoelt, om, 

volgens de Teenfpreuk der Arabieren zelven, het 

dichtftuk niet bij een wel zamenhangend naauw aa 
een geregen parelfnóer „ maar. bij wel fchitterende 3 

doch los daarheen. geworpen, edele gefteenten.te 

vergelijken: > Evenwel “is: het gebrek aan verband 

alleen fchijnbaar, en bij een naauwkeuriger onder-_ 

zoek laat, zich de opvolging. en aaneenfchakeling der 

denkbeelden gemakkelijk onderkennen. … Was het 
dan niet: hoogst natuurlijk , dat. bij de laatfte aat 

fpraak aan zijne geliefde, en vooral bij die woorden: 

Mogt toch de hoop op dien buit niet langer aan Amar 
_ es ontzegd zijn, 

zich de ondankbaarheid zijner ftamgenooten en 
vooral van den laaghartigen MALIK; op de leven- 

digfte wijze aan den dichter opdrong? Zij ‘waren 
het immers alleen, die: hem aan zijne gade, aan 

zijne dierbaarfte betrekkingen, ontrukten, „zij, die 
honderdmalen in hem hunnen eenigen fteun en hel- 
‘per gevonden. hadderi „zij, diein den dringendfted 

E35 “nood jé 
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nood ‘hem -den-eerften- rang” aanwezet ; en” zich weis 
lig. rekenden achter. het fchild zijner befcherming, î 
Bij den vurigen bandeloozen woestijnbewoner wordt 

elke- gedachte fpoedig tat woorden: Zoo. ontftond 
bij ANTAR de plotfelijke overgang van het eene 

denkbeeld tot het andere, van den zachten toon der 
liefde tot de bitfe klagt der verontwaardiging , en | 

tot de volgende fchildering van een’ der fchoonfte 

dagen zijns levens, waarin hij alléén zijne natie 

bevrijdde en de tallooze Scharen des Perfifchen Ko: 

nings vernietigde, 

Ik ondervond dan, helaas! den repen agdenk der mijnen, 

Ondank is de verderflijkfte_ pest, voor het hart, van den 
8 braven, 

Heb ik dan niet, o Malik! geluisterd naar uwe gebeden ì 

Iú den ftrijd,daar de krijgers de blinkende tanden ontblootten; 

In de hitte des oorlogs, waar niemand’ een: Klaagtoop 
4 ontglipte,. 

Waar,te midden der botfing,de (kee der helden weergalmded 
Heb ik dan niet, toen gij alle terugweekt, de punten der 
35 fperen 

Moedig veracht,fchoon het digte gedrang mijn” aanval belette? 

Maar toen de drommen des vijands gemoedigd den wedftrijd 
hernieuwden, 

Toen rukte ik aan en treed, zoo dat de dappren mij prezen, 
Antar, val aan ! was de kreet, terwijl. de buigzame fperen 

Vinníg de borst van’t zwarte gennet van rondom beftookten , 

Vòorwaarts geleund op den nek van het paard verfloeg ik 
den vijand,: » ? 

Totdat het moedige dier door gapende wonden bedekt Was, 

Droef heid beving mij de ziel, maar het luide geroep der 
DE foldaten: 

rb rs ftreef ons voor uit! verdreef mij den knagenden 
„kommer. dl 

Vruehrlos intusfchen ontweek mijn ros de punten, der 
' eren 
KON P Ld Ok ’” Klaag- 
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% Klaagde zijn.nood aan den meester ‚met Erenen: en droevig 

gehinnik. 
Zoo het de taal der menfchen verftond, de taal der ge 

fprekken, | f 

‚Had het voorzeker op treurigen toon mij zijne wonden 
„verweten, | ’ 

Met deze woorden, M. H. Vbefluit ik” het: liefst 

mijne zwakke navolgingen van den-Arabifchen “zan> 

ger, fchoon zij de laatfte niet zijn van het oor- 

fpronkelijke dichtftuk. De bijvoeging van eenige 

„weinige verzen meer zou toch aan den eenen kant 
niets kunnen bijdragen tot betere ontwikkeling van 

ANTARA’s fchoonheden of gebreken, en zou dan de 

andere zijde flechts den indruk verdooven of uit- 

‚wisfchen van het belangwekkend en aandoenlijke 

denkbeeld, dat in de laatfte regels, die wij u voors 

lazen, begrepen is. Er is indedaad iets, dat eene 

gevoelige ziel treft en roert in, de wederkeerige vriend- 

fchap tusfchen den mensch en het edelfte dier; in 

die wederzijdfche belangftelling , en mag ik het zoo 
noemen, in die vertrouwelijkheid tusfchen den held, 

en het moedige ros, dat hem onverfchrokken. en 

onvermoeid op zijne togten vergezelt. Het is waar , 

onze hooge befchaving, en in het bijzonder onze 
meer huisfelijke levenswijze „ heeft aan ons gevoel te 
dezen opzigte eene geheel nieuwe rigting gefchon- 

ken; maar desniettegenftaande ftaren wij nog met 

een zeker genoegen op den Arabifchen krijgsman, 

die de wonden van zijn ros verbindt met de zorg- 

vuldigheid van eenen broeder, of op het paard, dat 

in het felst van den flag geenen enkelen voetftap wijkt 

van zijnen gefneuvelden meester. In weerwil onzer 
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hoogere befchávirig luisteren wij nog heden mét 
aandoening paar den zang des onfterfelijken dich= 

ters, wanneer hij ons de paarden, van ACuiLLes 
affchildert, die , ongevoelig voor de vleitaal of de 

bedreigingen des wagenmenners, onbewegelijk, het 
hoofd tér aarde neigend; heete waan vergianen 

over PATROCLUS’ dood, | 
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’k Ben mensch! ’k befef, *k gevoel mijn waarde, 

Als fchepfel san den hoogen God; 

Hij ‚die mij ’t aanzijn-fchonk, en ’e burgerfchap der aarde,” 

Hij toont zijn wijsheid in de-reegling van mijn lot.-> »: 

_, Van Heavalléén heb ik ontvangen | 

Die eedle. drift ; dat fterk verlangen 4 

Waardoor de vrije geest naar koogre ontwikkling tracht. 7 

Die pen ‚mij in-de borst gedreven; 

Is veel te reinste oor de aard,-voorfpelt me een eedler levens 

‚Welk ik, van 't ftof ontdaan, eens als beftemming „wacht. 

EE Door- 
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Doordrongen van dat grootsch bedoelen, 

Zie ’k op mijn lot met kalmte neer, 

Hoe ook de zorg hier prang, hoe 't om mij heen moog woelen , 

e 

EE Vind bij dat, vast, geloof terftond m mij zelvap oh de jk 

_ Door dat gevoel; door dat befeffen, tide 

Kan *k op mijn af komst mij verheffen, 

En roemen op mijn’ rang en mijn geboorteregt. 

Geen wacelst Ken mijn pede Aid 

Geen dijkdom fchenke mij glans, geen scinod kan me onteeren, 

God zelf heeft mij dien ftand ‚ dien adel toegezegd, 

ooWie mif-dien adel zoekt te drannwen:s! Ft 

Wie mij, nijn waafde âls mensch. betwist , 

Wie? in mijd. kloppend. härt die eérzucht poogt tê doovën, 4 

En de-infpráâk loochnên durft; die voor mijn’ rang) bertists 

Hij moog met magt en titels ptalenz- -/ 

De wijsheid van” zijn lippeh datèrs „>> +77 

Hemi fier hét órdelintz de-Kroom en konitigsftaf, 

’k Veracht zijn zinnelóos vermeten goos 2 1 

HIj Pronk” met nietig gtuis, fpeel met zijn’ flavenketen; - 

Maar fchende ndolë mijn” rang , noch de eer.die God mij gaf, 

vO re Is 
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x Is hoogmoed; wien geen râng- bevredigt ;) 

„Tot-welk een trap die, rang- ook tij ste. 

‘gls hoogmoed s dies terftond door ’t fchimpend woord béleedigd ; | 

In volle woede ‘ontbrandt, naaf. ftfengên -wraaklust' hijgt: 

R % Is hoogmoed s-die zichzelf. vergeréndgs- > 

Bij trotschheid st laagst gevlei vermetend ;-: 

„Zich tot in % flof vernéerd, zich kruipend opwaarts wint 5 | 

| Maar die, ten top-van eer geklommêa, -. 

In d’ eigen flavenftand’, ‘waar hij -den nek moest. kioiimen „o£! 

) Wer andren-bükkén doef en tot werhedring dwingt =d 

* 

Maar ’t hoog gevoel van eigenwaarde saw 

Blijft ftil en in zich zelf gekeerd, …n 

Geen wraakzucht (oort die rust „ Schoon nijd noch fchimp het fpaäde, 

Geen flag: van ’t kalme hart ; die, rang vof sroêin begeêërt,: A 

Te rein voor % «dwaas-bejag der: zinnen, 7 

Kan ’t nooit dén warklen geest verwinnen „: 

Die voor de- Inst zich bhigt én flaaf blijft wan ”e getiors/ 
Een rein befef van eigen krachten „…- wv | 

Een af komst-onbefmet doet: eedler ftand werwachtért, «- {0 

En waar *t ziekt ook-bepetkt; hét buigtvalieen voor God, 

OR EEM © 
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Q zoekt dat edelvzelfgevoeleri 

Niet in ’t genot van weelde en pracht „ 

__Het goud kan 't warmfte hart voor pligt en deugd verkoêlen; 

En drukt het fterkfte lijf door de opgeladen vracht. vel 

| Gezondheid vliedt “bij 'e bankettéren;  …! 

De 'zielrust wijkt bij ’ woest begeeren li 

>’ Geweten worde verfinoord irt van d' overvloed; | 

pe De Diadeem brengt onrust mede; » Ì 

Het, vorstlijk: purper is geen toonbeeld van den vrede, © #7 

Het dekt de, fiddrende-angst en heeft de kleur van ’ bloed, 

Wat baát het, of Goltonda's tmijnet — 

Aan ’t rustloos hart hun fchâtting biêrt, 

-_ Of dat in % feestfalet een kostbre gloed mag fchijnen ;’ 

Als--de onvoldane menscheniet in zich zelf durft zien, => 

Wat baat het; of door duizend tongen: 

Zijn lof ; zijn-grootheid wordt-bezongen, - 

Als t-grievend zelfverwijt hem, ir zijn binnenst knaagt f î 

Wat baat. het, of hem goud-kan dekken, 

Of hem zijn rang en ftand aan wet en ftraf onttrekken, 7 

_ „Als eigen uitfpraak hem voor d'eeuwgen Regter daagt! Ii 

{A Brait 
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Bralt op uw fchatten, rijke dwazen! 

Juicht, om ’e genot, waarom gij boelt, 

Laat kruipend zelf belang op uwe loffpraak azen, ‚ 

Uw eigenwaarde als mensch hebt gij nog nooit gevoeld, 

Werpt weg dat goud, werpt weg die fchatten ; 

Laat kist en koffer niets bevatten, | 

Dan ’t geen u zelf behoort en niemand u ontvreemde; 

Wat bijft u ter voldoening over? | 

Het lijf verliest zijn tooi, uw geest het flikkrend lover ;, 

Hij rooft u '* eenigst goed, die u het.goud ontneemt. 

Maar gij, gezegende op deze aarde! 

Die met uw. lot en ftand voldaan, 

Door ‘ dierst kleinood der deugd, ’t gevoel van eigenwaarde, 

Langs welk een pad gij treedt ‚ uw oogen op durft-{laau : 

Gij, eedlen! die bij ’t zorglijk zwoegen, 

Toch immer rijk zijt in ’t genoegen 

Hetwelk, de ziel gevoelt, van ’t misdrijf „onbewust; 

Gij, in paleis of ftulp gezeten, 

Gij kunt door ’t kalm. gemoed u zelven zalig heeten; 

Want rust is zaligheid en zaligheid is rust, — 

KK ee Das 



ayz GEVOEL VAN EIGENWAARDE. 

Dat andrên dan op deugden roemen 

En pronken met dien rang en eers 

Dat zij hun eigen waan met Weddrgheld verbloemen „ 

En *t opgeblazen ‘hatt zich voor- hét volk ‘werneer; — 

‘Dat zij met afgekeerde blikken, | 

Met loomen gang en hoorbre {nikken, | 

Met ‘zuchteit en geween zich werpen voor ’t altaar3 

Dat zij hun goud, hun fchâtten fpillen, 

Om ’t neêrgebukte hoofd weer trotfcher op te tillen gn 

Hun innig zielsgevoel is d”almagt openbaar. 

Het zonlicht, ‘dat met ‘fchruinfehe ftralen 

Op ’t kabblend’ water Biu en fpeelt; 

Kan nooît in warmte ‘of’ glans bij *t eigen zonlicht halen, 

Wanneer *t met voller gloed het aardrijk ftooft en ftreelt 5: 

’ Mag- fpieglen op- kristallen ftroomen; 

't Mag flikkren langs bebloemde zoomen; | 

*t Mag Ketiltere-op het vlak van d’ onbedwongen vliet, 

Ja, 't mag mer Itis verwglans pronken , 

Verbijstren ’E 'frareùd oog door ùitgefpatte’ vonken, 

Heeft toch “de wätmite en glams van *t echte Zonlicht niet, 

B, KLIJN, Bz 
„Nov. 1821. 
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en geloof niet, dat er in de Gefchiedenisfen iets 

merkwaardiger gevonden wordt, dan de fpoedige 
uitbreiding van het Errata: op aarde: het zij 
men zich het gewigt der zaak , met hare gevolgen , 

voor den geest brenge, het zij men; door de Olie 

flandigheden der gebeurtenis getroffen , ‘eerbiedig het 
oog vestige op de wegen der Voorzienigheid, dië 
tot het zoo’ fel verfpreiden der Christelijke leer gee 

leid hebben. Het is meermalen en te regt opgemerkt, 
dat het algemeené gebruik van flechts tweêe talen, 

over eene zoo groote oppervlakte dér wereld, die 
verfpreiding veel gemakkelijker heeft gemaakt, en 
dat alzoo , waarfchijnlijk , eerst de veroveringen bi 
ALEXANDER den Grooten, naderhand de gelukkige 
Krijgstogten van SCIPIO, POMPEJUs en CEZAR, ondet 

A2 Gods 
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Gods. beftuur „ middelen - geweest, zijn ter. bereiking 
wan dit heilrijk en gezegend doel. Maar de nelle 

voortgang, dien, het Christendom reeds, i in de eerfte 

eeuwen van onze jaartelling maakte, laat zich toch 

uit deze opmerking niet alleen blenden De blijde 

boodfchap is niet flechts gereedelijk medegedeeld en 
door velen. overäl. gehoord, maar gereedelijk, is zij 

ook door velen geloofd en aangenomen , daar zelfs, 
waar geene wonderen , voor, zoo yer wij weten „ 

haar geftaafd hadden. Er moet dus in de gemoe- 

deren van Grieken en Romeinen, op dien tĳd, eene 

ftemming geweest zijn, die hen dadelijk van de 

nieuwe leer minder afkeerig, en. bij verder onder- 

zoek, ter omhelzing van dezelve gereed maakte. 

Schijnt ons dit onloochenbaar„ dan. blijft er over, 
om naar de reden dezer ftemming te zoeken, en 

ik.-bedrieg, mij zeer; indien, men haar. niet. dank 

moet. weten aan den, arbeid der Griekfche en Ro- 

meinfche wijsg eeren; inzonderheid aan hunne nafpos 

ringen. omtrent den aard en het wezen der Godheid, 

hunne. bepaling van het hoogfle goed, en hunne res 

denering en over: de onfterfelijkheid - der ziel en over 

de hoop van een, beter leven, Misfchien_ houdt 

men het mij ten’ goede, indien ik de, gronden van 
deze mijne. telling hier, kortelijk opgeve, -Zij, die 
letteren en deugd, wijsbegeerte en Godsdienst gaarne 

in onderling verband „befchouwen, zullen. dan „ook 

met „mij, wel „eenige. oogenblikken willen, befteden 
aan) hes onderzoek , of, en in ‚hoe verze „de oude 
wijsgeeren , „werkelijk door deze befpiegelingen bij 

Grieken, en Romeinen. eene gunftige ftemming voor 

het à 
Len 
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het, Christendom hebben te weeg gebragt, en alzoo 

_ geacht kunnen worden, in het plan: der Voorzienig= 
heid, ter verbreiding van hetzelve, te hebben mede 

gewerkte 
« De aanneming van het Chtistendom was bij de 
genoemde volkeren eene verzaking van het oude 

__wangeloof. … Eenige bedenkingen omtrent de oots 

zaak, den voortgang en de gevolgen van dat wan= 

geloof zullen dus voegzaam tot het voorgenomen 

onderzoek leiden. - | Apts, AA in, 
Het is, naar mijn inzien, geen wonder, indien 

bij de grootere vwerfpreiding van het mienschdom 

over den aardbodem , onder: de omftandigheden, die 

daarbij plaats hadden, allengs de overlevering om 

trent den éénen waren God, Schepper van hemel 

en aarde, of bijna geheel uit het geheugen der vol 

keren verdween, of ten minfte veel van hare oor= 

fpronkelijke zuiverheid-ontaardde. Meer mag het ons: 

bevreemden , bij nadere befchouwing, nog zoo vele 

_fporen van dezelve in de ongewijde Gefchiedenisfen- 

aan te treffen. De eerfte eeuwen na den” zondvloed: 
waren woest en krijgszuchtig. Het: eene volk dreef’ 
het andere voor zich heen. Verhuizingen volgden” 
op verhuizingen. Bij een zwervend leven , fteeds 
met het bejagen der eerfte noodwendigheden’ bezig „- 
werd de mensch meer en meer zinnelijk. Zijn geest 

verftompte bij gebrek aan oefening ; werd onbekwaam: 
tot hoogere befpiegelingen , en kon zich welhaast 

het onzienlijke. naauwelijks meer woorftellen. „ Was 

hem dus uit-vroegere tijden nog het denkbeeld van 
een Opperwezen, en de behoefte van Godsverêêring . 

X 3 bij= 
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‚ biĳgebleven; hij zocht naar zinnelijke woorwerpen 3 

op” welke hij denkbeeld en behoefte zoude: kunnen 

toepasfen. De keus hing af van de omftandighedens 

dikwijls van een toeval. Het kan zonderling’ fchijs 
mén „ datde oudheid melding maakt van-zoo vele 

vórmelooze fteeneù, die als Goden of «goddelijk 

werden aangebeden, Doch de daarbij: fomtijds- vers 
melde omftandigheid, dat die fteenen uit de lucht 

gevallen waren, geeft de oorzaak :dér aanbidding op 

en doet het zonderlinge verdwijnen. - De fteen- of 

ijzerklomp , door een niet ongewoon natuurverfchijn- 

fel in de lucht gevormd, moest „wanneer zij voor 

de voeten des wandelaars nederplofte, in die tijden 

eene ontzettende verbazing wekken. Bij de Scythen 
die vän den krijg leefden „ werd datgene zelfs, hete 

welk hùn. roof en’ voedfel ‘werfchafte , een “zwaard 

of- {pies „in „den, grond geftoken „ als Godheid vers 
eerd. Zoo. kon ‘ook in Afrika een -olijventronk , 

bij herdersvolken eene koe of een ram, bij visfchers’ 

een visch het voorwerp der aanbidding worden. Niet 

altijd echter. is het met zekerheid.op te maken, of 
de oude volkeren het denkbeeld der Godheid zoo: 

danig. tot „die. voorwerpen bepaald hadden, dat zij: 

bij „dezelve aan niets hoogers dachten dan wel of, 

zij-die vereerden als zinnelijke: teekenen eener hoos: 

gere onzigtbare magt, welke door-die teekenen als 

vertegenwoordigd, werd. Bij kleine woeste horden „ 

die” door, een - zwervend .kommervol leven tot den: 

laagften trap van-befchaving zonken, had waarfchijns 

lijk het éeérfte plaats. Dit neemt echter de mage. 

keerd niet weg, dat naderhand, bij den aanwas em 

het. 
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het toenemen diëf volksftammen in befchaving , het 
denkbeeld van het onzienlijke wederom opgewekt ; 

&ü de vroeger als God- geferde fteen of fpies tot 

symbolisch teeken’ verlaagd wefd : gelijk het oms 

gekeerd- gebeuren kon, dat; bij afnemende verlich= 

ting en klimmend: bijgeloof, het. sginbolisch teeken 
met dé Godheid verward en aan dezelve gelijk gee 

fteld werd. Het een en ander fchijnt in Eeyptë 
te hebben plaats gehad, —’ Bij de woeste herderss 

ftammen, die het eerst dat gewest bevolkten; kar 

eene koe, fraai van leest of zonderling geteekends 
daarom &ls Godheid zijn vereerd: géworden. „Maar 

toen zich die ftammen in Lgypte gevestigd hadden; 
en ‚door den aard zelven van het land , tot landbouw, 

kunften en befchaving waren opgeleid, werd de koe 
of de os het symbolifche teeken, en als zóodánig 

werd „in navolging der Egyptenaren , door Aäron het 

gouden kalf aan de Israëlieten aangeboden 3 gelijk 

bok de eerfte Koning der tien ftäammen, JEROBEAM 5 

die lang in Egypte verkeerd had, den kalverdienst 
invoerde, ont ín dit aanfchouwbaar teeken den jie 
fovart van Ïsraël te doen vereeren, Doch ap den 
duur verlóot altharis het gemeen in Egypte de bee 
teekeride ‘zaak uit het oog; om flechts aan het tece 

ken te blijven ‘hangen, en kamnysês vond, bij de 

verovering van het Egyptifche Rijk, dat gemeen in 

eene zoo diepe bijgeloovigheid, in eéne zoo kindfche 

aanbidding van den’ fterfelijken Apis weggezonken 
dat uit dezen grond vooral zijne wreede denn 

en verguizing der Egyptenaren fproot. 

ed dezelfde wijze kan ‘het: vuur , dat bij eene ver 
ki X 4 äís 
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afgedwaalde horde: was. verloren „geraakt „ en „-toevals 
lig wedergevonden , naderhand eenen „zoo ‘heilrijken 

invloed op het Jhuisfelijk leven had, maar dat tevens — 
zoo verfchrikkelijk. was in. zijne- uitwerking „ in-den 

beginne als Godheid zijn vereerd geworden , fchoon 

het naderhand bij meer befchaafde natien ftechts het 

teeken werd «der Godheid. Zoo ras toch: meerdere 
rust en befchaving gelegenheid gaven tot nadenken , 

ging het menfcheliĳk verftand de oorzaak van ‘het 

vuur nafporen; en vond of den blikfem, die zijne 

gedachten wederom hooger tot. den. hemel opleidde „ 

of den gloed der zon, die , even weldadig als glans= 

rijk, daarenboven door geregelden gang en wisfelins 

gen. eene beftierende rede als verried. 

„In het algemeen is het geen wonder , dat volken 

wier-godsdienftig gevoel naar een. voorwerp ter aans, 

bidding.-zocht: en daarbij geleid werd. door eenige 

vatbaarheid tot opmerken, de groote, verfchijnfelen, 

der natuur, de. hemelfche. ligchamen „de hemel en, 

… aarde zelve als goddelijke wezens befchouwd en als 

zoodanig vereerd hebben, Het treffende en groot{che 

dier voorwerpen gevoegd bij hunnen merkbaren „ zoo 

krachtigen. invloed op het menfchelijk leven, dwon= 

gen, als het ware „ den, volken eerbied en- godsdien-= 
ftige. vereering af. Dan , natuurlijk moest hieruit al 
ligt een Veelgodendom geboren worden. Wie des, 

daags de zon als Godheid huldigde , moest zich wel 
genoopt. vinden, om ‚des nachts ook aan de maan. 

die- hulde tot te brengen. Beider dienst was ook, 

doorgaans verbonden. Maar het geducht verfchijnfel, 

van. donder en, blikfem, de vruchtbare invloed,van 
den 
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den tegen op het aardrijk , de werkzame groeikracht 

wan dat aardrijk zelve fchenen niet alle aan zon en 

maan te kunnen worden toegefchreven;, en echter 
mede bewondering en dankbaarheid te vorderen : 
zoo werd dus ook of een God des donders nevens 

zon en maan erkend, of de hemel als oorzaak van 

regen en onweder vereerd 5 terwijl de aarde, zoo 

onvermoeid in het voortbrengen, maar ook zoo gre= 

tig in het verflinden, met geen minder ontzag beje= 

gend werd. Voor volken, die aan de zee woonden, 

ef in de nabijheid van fomtijds verwoestende , doors 

gaans weldadige ftroomen, was ook ter godsdien= 

ftige- vereering van dezen de aanleiding evenzeer 

voorhanden. 

Zon en maan, hemel en aarde, zee en ftroomen 

maakten den ook werkelijk bij de Grieken en andere 

volkeren der oudheid het aloud oorfpronkelijk ge= 

lacht der Goden uit, en hoewel dit Godendom der 

vroegere eeuwen;in lateren tijd zijne-eer en plaats, 

als het ware; inruimde „aan het Godengeflacht door 

HOMERUS en ovipius bezongen, is het. echter bij 

naauwkeurig onderzoek blijkbaar, dat onder de na= 

men «en fieraden: der jongere Goden nog fteeds het: 

denkbeeld en wezen der oudere Godkeden bewaard 

bleef, zoodat Jupiter en Juno van hemel en aarde, 

Apollo en Diana van zon en maan meer in uiter= 

lijken fchijn , dan inderdaad verfchilden. 
Dan, hoe onverfchillig cok deze naamsverwisfe= 

ling moge geweest zijn, niet onverfchillig was het 

voor het heil der volkeren; dat men eenmaal het 
een of ander gewrocht, hoe uitmuntend. ook, in. 

ge X 5 plaats 
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plaats van den-eérften oorfprong, als God had aans 
genomen, Uit den aard toch en ‘het ftoffelijke der 
gewrochten zelve moesten denkbeelden geboren 

worden, met den aard der goddelijke natuur: ftrij- 
dig, en daarom nadeelig voor de zedelijkheid der 

menfchen. Maar, gelijk dit altijd eenigzins het ge= 

_ val: was „ zoo moest natuurlijk, naar de’ keuze vant 

het voorwerp der godsvereering; de voorftelling der 

goddelijke natuur. meer of min ongerijmd, en haaf 

invloed op de zeden meer of minder fchadelijk zijn: 
Indien echter bij-fominige volken nog cen flaauw 
geheugen van de-oude Noachifche overlevering bes 

waard bleef , en het Aartsvaderlijk denkbeeld van de 

heiligheid des goddelijken wezens nog niet geheel 

uit--den geest--det “nakomelingen was uitgewischt, 

zoo kon deze gedachte, op de gekozene Godheid 

‚ toegepast, en‚ in den nieuwen Godsdienst ingewes 

ven „een krachtig behoedmiddel opleveren tegen het 

zedelijk kwaad, dat uit de ‘ongepaste vereering van 

het ‘gefchapene, in ftede van den Schepper, volgett 

thioest. Dit fchijnt het geval geweest te zijn bij de 

Egyptenaren „, wier oude Godsdienst ten minfte eene 

zedelijke ftrekking had. Dit was ontwijfelbaar het 

geval bij «de oude Grieken of Helleenen, die, met 

het aandenken aan hunnen ftamvader jaPneTH, ook 

vele overleveringen van de Noachifche tijden bea 
waard hadden, De Zeus of Jupiter, dien zij in’ 
Griekenland deden wereeren , was, even als de God 

der Aartsvaders , een ijverig voorftander der gereg= 

tigheid,; den boozen een vijand en wreker, den 

goeden eene bron van alles goeds, In zijne befchers 
cie ming 
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ming flonden deugd en ‘trouw s wetten. en zeden. 

deKoningen en het regt, dat: zij fpraken, de vredes. 

herauten en hunne verbonden. Hij wâs de handha-= 

ver derseeden5 hij de fchutsgod der fmeekelingen „ 

der vreemden, der armen; hij de: vriend des gezel= 

ligen. levens, naar wien huis- en haardgenooten 

bloedverwanten en vrienden, elk in zijne betrekkin= 

gen; met vertrouwen opzagen; hij, eindelijk , de 
Vader van alle menfchen , maar. tevens de Vader 

ook der Goden; de Oppergod , voor wiens wenk 

hemel en aarde beefden, bij wien de magt van alle 

_ de overige Godheden te. zamen als een niets te- 

tellen was. . | | 

Eene in voorflelling van het Opperwezen 

kon. niet anders dan heilzaam op het gemoed der 

Grieken werken , en- hun geloof aan mindere Go- 
den, die nevens, maar onder Jupiter , het mensche 
dom beftierden ; kon aan dezen invloed geen’ hinder- 

doen „ wijl ook dat geloof dezelfde zedelijke ftreke: 

king had, en de Godfpraken van Apollo te Delphi 
in- denzelfden geest gefteld waren. Het ss-dan ook 

door dien Godsdienst en dien geest, dat de Gries: 

ken tot eenen hoogeren trap van zedelijke befchaving 

van gevoel voor het {choone en groote werden op= 

gevoerd, en dat naderhand de Romeinen, boven ane 
dere volken „in regtfchapenheid en edelheid van ziel 

“uitblonken. Want ook zij vereerden in den-juerrer 
OPTIMUS. MAXIMUS een deugd-. en beto Op=: 
perwezen. | BR ten 

„Men werpe, om zich van het belang eener zo0=’ 

danige voorftelling der Godheid te overtuigen, in 
eld het 
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het- voorbijgaan: hier «eenen vlugtigen blik op der 

Kanaänieten , die aan hunne Goden Baäl en Moloch” 

bloedige menfchenoffers, ja hunne eigene kinderen: 

ten -vure bragten, of in gewijde bosfchen voor de 

zónnebeelden of ter-eer der fterrekoningin, fchande=s 

lijke en fchaamtelooze feesten vierden. Men fla het 
oog op de zeden dier volkeren , ons met waarach= 

tige doch affchuwelijke kieuren in de gewijde oor=. 

konden geteekend; en men overdenke. daarna den 

diepen zin van het «woord des  Allerhoogften tot: 

het volk van Israël: weest heilig , want. Ik ben heilige 

Waar „ontucht. en -onkuischheid „den- mensch be= 
zoedelen , en het dierlijke , dat in hem is, over zijne: 

meer edele natuur doen heerfchen, daar wordt hij 

ook. doorgaans onmenfchelijk en gruwzaam. Men 

“kan dus met reden geneigd zijn, om de wreede 

godsdienstplegtigheden der Kanaänieten uit den alzoo 
bedorven aard van dit volk te verklaren. Maar zee 

ker waren hunne ontuchtige feesten minder het ge= 
volg van de algemeene volksneiging tot wellust, dan 

— van. verkeerde godsdienftige denkbeelden ‘uit louter 
misverftand gefproten, zoodanige als ook de Baby- 

loniërs noopten, om de kuischheid hunner dochte- 

ren.ter eere van Venus Mylitta prijs te geven, en 

die ook , bij andere volkeren, een aantal fchandelijke. 

plegtigheden en gebruiken in zwang bragten. Het 

kon namelijk , toen de volken , eenigzins tot rust en 

befchaving gekomen, de verfchijnfelen der natuur 

met meerdere aandacht gadelloegen , niet misfen, of; 

de aandacht moest in de eerfte plaats vallen op de . 

ontzettende vruchtbaarheid der natuur, op. die_on= 
Jak: ver. 
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vermoeide kracht tot voortbrengen ;”die zij jaarlijks 
@n allerwege aan-dên dag legt. In deze vruchtbaare 
heid, die de wereld bij voortduring in ftand houdt, 

Scheen’ dan ook “iets goddelijks te zijn opgefloten. 

IJverig om de oorzaken’ daarvan op te fporen, vòn- 
den zij die ras in eene geftadige betrekking en ver= 
bindtenis tusfchen hemel en aarde, van welke deze 
als bezwangerd wordt van boven door de koeste= 

rende zorinewarmte en het malfche regenvocht, in 

haren fchoot. uitgeftort. - Deze betrekking noemden 
zij huwelijken dat te gereeders-omdat zij zich den 
hemelen de aarde als Godheden, en dus als per- 

fonen voorftelden. Van hier ook, dat men die ‘bes 
naming van huwelijk welhaast niet meer ‘in eenén 
figuurlijken-, maar: in dén eigenen; geheel menfches 
lĳken zin opvatte, en vervolgens ook in feesten; 
ter: godsvereering “beftemd „op eene zeer. zinnelijke 

wijze voorftelde , fchandelijke afbeeldingen bekranste 
of in triomf rondvoerde, en zich bij dezelve, niet 

zelden, aan toomelooze wellust overgaf, 

‚Tets van deze feesten werd naar Griekenland over- 

gebragt door de Fenicifehe volkplanting in Beótie:, 

die aldaar den dienst van Bacchus“invoerde. Wij 
weten echter, dat deze dienst aanvankelijk tegen= 

_ftand vond, daar, zoo het fchijnt, de . wijzere Tapes 
tiden «of Helleenen in «eenen zoo: woesten dienst 
weinig fimaak vonden , gelijk zij ook“ naderhand die 

woestheid temperden, en vooral door het ftichten 
der. geheïmenisfen beletteden, dat fommige zinne- 
lijke voorftellingen op de Ceres= en Bacchus - feesten 

eenen verkeerden indruk op het volk maakten, Daar. 

B _ toch 
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toch „werd de ‚ware zin dier woorftelling aan-de inz 

gewijden verklaard en opgehelderd, hun geest van 
het teeken op de beteekende zaak teruggevoërd , 
en de zedelijke waarde der Godheid tegen de wän: 

begrippen vanhet, bijgeloof gehandhaafd. Hd 

„Maar vechter, had, ook in Griekenland het leens 
fprenkige der vroegere tijden eenen grooten invloed 
op den „Godsdienst, Ook daar heêtte oudtijds de 
haauwe betrekking van icts tot iets anders Auwelijken — 
hetgeen op -die betrekking volgde ‚of daaruit voort- 
kwam, het kizd- daarvan. Er” is’bij voorbeeld eerie 

naauwe: betrekking tusfchen nâcht'en duisternis „ef 
ook wij-zeggen nog, wel, dat uit den nacht en 
duisternis de dag geboren wordt. Dus: heette bij 
de Grieken de dag een kind van den nacht en duise 

ternis „en uit, hun. huwelijk gefproten: ‘De eerfté 
‘Thesfalifche ruiters, de Centauren, kwamen voor 

de verwonderde oogen hunner tegenpartijders uit 
eene „wolk van. ftof ‘opdagen. … Men noemde hen 
kinderen der wolk en-van rxion „die het eerst deze 

wijze van rijden had in zwang gebragt. Een Vorst, 
overzee in Griekenland gekomen , heette een zoon 
der zee of. van- den Zeegod3 de Koriingen 3 : wier 
magt van JUPITER afdaalde, uit dien hoofde , zonen 
van. JUPITER, … Dit: leenfpreukige nu werd allengs 

verkeerd verftaan-en uitgelegd, wijl de ijdelheid der 

Vorsten “gaarne / het “geloof. verfterkte , «dat of -zijs 
of een ‘hunner voorouders , werkelijk uit: eenen God 
gefproten waren , en de Dichters deze fabelen gaarne 
opfierden en tot in kleine bijzonderheden uitwerktens 

Zoo: werd de: oudfte „gefchiedenis van Griekenlana 

en EN 
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allengs bedorven „door „fabelen „en het denkbeeld 

der Godheid bezoedeld door het’ verhaal van der 
Goden minnarùjen „ overfpel en onkuischheid, Waare 

fchijnlijk. werd ook wel hiértegenrin de deer-der gee — 
heimenisfen geijverd, Doch de eigenliefde der Groo» 

tens en. de, dichtkunst van “HOMERUS «en anderen 
bragten die -fabelen allengs “zoo zeer bij het volk 

in achting, dat -zij langen tijd teen werkelijk deel 

der Griekfche Godenleer uitmaakten, en het fchier 

bij niemand opkwam, aan derzêlver waarheid te twijs 

felen. Men herinnere zich nu flechts, hoe in een 

blijfpel van. TERENTIUS de verliefde jongeling het 

bezoek van juPiTER bij DANA als genoegzamen grond 
van verfchooning voor zijn ontuchtig vermeèten vans 

voert , am -overtuigdte worden, sdat de: invloed:des 

zer fäbelen opde zeden inderdaad ‘hoogst verderfe- 
lijk: was, daar ook--alzoo in andere- opzigten de 

Godheid hare achting-moest verliezensven het niet 
meer godvreezend hart daardoorvallen-breidel zijner 

verkeerdheid- -affehudde.. Geen “wonder „ »zoo “de: 

dagelijkfche. ondervinding - van: dit alles eraTO: bee 
woog ,. om ‘aan de, Dichters allen” epe zijn 

Gemeenebest te ‘ontzeggen. … vos » fears 

„Gelijk toch ‚de vroegere: adenine van: Gries 

Henland „aan wier: hoofdvorPuneüSs ftonds; rdezedes! 

lijke firekking van den-Helleenfchen Godsdienst: naar 
hun vermogen bevorderden , zoo ‘als dit” vooral blijke: 

wit de bijnamen en eigenfchappen;-door:hen aan: de 

Goden toegekend, en „uit de inftelling der geheime» 
nisfen ‚ „even…-z00 beiĳverden „zich de, Wijsgeeren? 

| ma. lateren tijd som, door hét terugbrengen hunner: 
eo; tijd. 

Ee 
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tijdgenooten tot betere begrippen: van het wezen 

en den aard der Godheid „aan de zedelijkheid weder 

kracht te geven. Groot inzonderheid waren sten 
dien opzigte, de verdienften der Sokratifche {chool , 

hoewel reeds vroeger PYTHAGORAS denzelfden geest 

had aan den dag gelegd, en ook vóór’ PYTHAGORAS 

reeds: THALES en «zijne navolgers, de Wijsgeeren 

‚der Tonifche fchool , hoezeer iets vanders beoogende, 

door hunnen arbeid tot hetzelfde doel geleid had- 
den. Dit te ontwikkelen, hebben wij ons in de 

eerfte plaats voorgefteld , daar gewis het verfpreiden 

yan gezonder denkbeelden omtrent den aard en het 
zedelijk beftaan der Godheid , krachtig heeft moeten 
medewerken ‚ om den geest der Grieken. gunftig ter 

aanneming van het Christendom te ftemmen. 
„De Wijsbegeerte , wier invloed wij bedoelen, deed 

„in Griekenland voorhet eerst zich opmerken ten 
tijde van croesus en cyrus, ruim vijf eeuwen alzoo 

vóór de. geboorte van curisTus. Echter waren de 

zoogenoemde zeven Wijzen , die toen bloeiden, voor 

het grootfte gedeelte meer verftandige volksbeftuur= 

ders en wetgevers „ dan wijzen of wijsgeeren , in de 

beteekenis later aan deze bewoordingen gegeven s- 

of ; vaor-zoo verre fommigen hunner ook als volks- 

leeraars optraden, bezigden zij, naar het voorbeeld 

van — HESIOBUS „ daartoe het zededicht, of befloten 

zij hunne wijsheidsleer «in het kort begrip’ vant 
eenige „ veeltijds raadfelachtige , fpreuken. Zij volgden. 
dus ook nog min of meer den trant: der Orphifche: 
{chool , tot welke zeker de leerling van PITTACUS, 

PHERECYDES , en de Cretenfer EPIMENIDES’ móeten 
ges 

Ln 
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gebragt worden. Maar de leerling: van pnrrecv® 

DES , PYTHAGORAS, die het e@rst-den naam van 

Wijzen. zedig met dien van: Wijsgeer verwisfelde, 

was ook „werkelijk Wijsgeer naar de thans gebrui 

kelijke opvatting van het woord en gelijke eer 

komt toe aan ‘THALES, die een der zeven Wijzen 

was. Beiden nu werden -ftichters “van “ bijzondere * 

fcholen «van Wijsbegeerte. …— … ‘Menschlievendheid 

was het beginfel en de drijfveer van PYTHAGORAS 5 

die in zijne leer vooral gezelligheid, eendragt „vriende 

fchap «en. alle - maatfchappelijke deugden predikte, 

Daaftoe achtte hij zuiverheid van ziel onmisbaar, en 

worderde ‘hij ; tot behoud van-deze , matigheid in het 

woeden. des ligchaams en gezonde’ verpleging van 

hetzelve-door oefening. Maar de bron voor.die zuiver- 

heid van ziel lag „ volgens hem, in, haren oorfprong,. 

die niet aardsch , maar hemelsch en goddelijk was. 

Schoon nù PYTHAGORAS met zijne gedachten nog niet 

tot eenergeheel onftoffelijke Godheid opklom , ftelde 

hij. echter zich dezelve voor, als. geen ander: beftand= 

deel hebbende „ dan de fijnfte-en. zuiverfte ether , 

die als een-levendmakende geest het heelal door- 

drongsen bezielde. Van deze opperfte ‘bron va 
licht en leven waren zon, maan en ‘fterren uitges 

vloeid , ook Godheden , maar met het Opperwezen 

niet gelijk te ftellen, De menfchelijke zielen mede 

waren gedeelten en uitvloeifels der Godheid. Deze 

moest met een zuiver gemoed van den mensch ge= 

diend worden, niet met bloedige dierenoffers. Ook 

over zijn eigen leven mogt de mensch niet naar 

willekeur befchikken , maar moest hij rustig afwachs 

ll. DD. 5 IJ ten, 
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den „ «tot de Godheid hem door den dood opriëp3 

wanneer-de, ziel of-zuiver tot haren oorfprong wee 
derkeerde sof door onderfcheidene ftraffen. en. ziels- 

verhuizingen allengs tot zuiverheid gebragt werd: 
… PyTHAGORAS „derhalve ;ftond in -zijne-leer vooral 

de zuiverheid «en, eenheid des goddelijken. wezens 

voor, en, verhief. zich daardoor zoo veel boven zijne 
eeuw, datmen het ligt in hem verfchoonen- kan; 
indien hij.-de Godheid zich, nog niet.-genoeg- als 

geest voorftelde en, nevens het, Opperwezen nog 

Goden ‚van-minderen rang huldigde, . Misfchien moest 

hij ook wel iets toegeven aan de vooroordeelen zij 

ner tiĳdgenooten, gelijk, hij ook ‚ misfchien. om de= 

zelfde „reden , fommige» zijner. gevoelens-in geheime 
zinnige uitdrukkingen. bevatten. moest, … Zoo. waren 
in de, leer van. PYTHAGORAS één, twee ,-vier, gee 

heimzinnige getalen „ van. welke het eerfte de Gode 

heid- of oorfprong van alles, het tweede de zigtbarê 

wereld. of het meervoud ‚en het derde waarfchijnlijk 

de. hoogfte evenredigheid in de fchepping aanduidde. 
„Tuaues had, bij zijne wijsgeerige befchouwingen;, 

smid het verbeteren van den mensch, dan het 

ontdekken -der--geheimen ‚van de natuuf ten. doel, 

Ook bragt hij het daarin zeer ver, daar hij het eerst 

de zons< en “maansverduisteringen aan zijne. tijdgee 

nooten verklaarde en wist-te voorfpellen.- Het kon … 
intusfchen niet anders; of dit nader en juister inzigt 

in de natuur van zon en maan moest ook bij hem 

die gewaande Godheden van hunnen rang-doen vers 

vallen. … Hij-erkende dus als Godheid eene Hoogfte 

_ Rede, die ales. uit. de grondftof (volgens THALES, 
‚4 het bp Mar # Á En € = 
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het water) had „gevormd; envook “de ziel van allés 

was „ alomtegenwoordig én alwetend, zonder begin 

of einde, -Bij de naaste ‘opvolgers van “THALES is 
het onzeker, of zij, met hem,-eené Godheid als 

werkende oorzaak erkend en van de grondftofón= 
derfcheiden ; dan wel aan deze ftof eene eigene 

grondkracht tot werken toegekend, en de ftof met 

de werkende oorzaak verward hebben. Maar ANAXÂ= 

GORAS die op hem volgde , ftelde , met THALES, eene 

Opperfte Rede, die door goddelijk alvermogen’ de 
ootfpronkelijken. bajett-in het heerlijk zamentftel des 
heelals als herfchapen had;sens- bij voortduring, dat 

heelal onderhield en beftuurde , niet befloten in hets 

zelve; zoo als de menfchelijke ziel in het ligchaam; 
maar geheel onderfcheiden wan de ftof en oneindige 

Hij leerde daarenboven duidelijk „ dat de zon, maan 

en’ fterren geene Godheden waren, maar  ligchamen 

wän aarde, fteen of foortgelijke ftof.. De beroemdfté 
‘mannen van Zthene, PERICLES, SOCRATES , EURI- 

PiDES , “werden zijne leérlingen; maat het gemeen 

was nogte zeer aan de oude vooroordeelen ge- 

hecht; om de openlijke wederlegging derzelve te 

willen dulden; en ANAXAGORAS zag zich wegens 

zijne gevoelens in regten betrokken, en moest 3 

£choon door PERICLES hefersid „ welhaast Athent 

verlaten. $ | 

Men zou kunnen meenen, dat inzonderheid dit 

gebeurde met ANAXAGORAS zijnen leerling SOCRATES 

van natuurkundige of bovennatuurkundige befchou= 
swingen: afkeerig: maakte, daar toch hij het eerst 

«tenen: geheel anderen weg vän wijsbegeerte infloeg: 

ud a Even. 
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Evenwel bedriegt ‘men zich , indien ‘mén de-rederf 
hiervan in iets anders zoekt, dan in de bijzondere 
geaardheid en gemoedsneiging van socRATES. Hooge 

eerbied voor de Godheid „ en liefde tot nijvere „werke 
zame deugd waren de hoofdtrekken van zìjn karakter. 
Hoe diep hij de Goden eerbiedigde „ blijkt ; onder an= 
deren, ‘hieruit, dat hij ín den loop -zijner gemeen= 

zame, gefprekken nooit iets verzekerde: of bevestigde 

_ met, het „gewone invoegfel bij JUPITER ‚ maar in 

plaats. hiervan , op den hem eigen’ trant van fcherts 3 

de. fpreekwijzen bij: den hond-of bij de gans be 
zigdes-wijl hij het -onvoegzaam achtte, den naam van 

het: opperfte’ wezen: ligtvaardig in vlugtig onderhoud, 
of als een {topwoord-te gebruiken. Maar gelijk hij 

nu deze ligtvaardigheid-af keurde , zoo achtte hij het 

_ook-dwaas en vermetel „dat de mensch. zich begaf 
tot onderzoek omtrent de natuur en wijze „van. be- 

flaan der “Godheid; die ‚uit ‘haren “aard „oneindig 
boven het begrip des ftervelings verheven is. Hij 

oordeelde. het ook voor den mensch en -moeijelijk 
en. minder” nuttig, in de geheimen der zigtbare «na 
tuur-te willen doordringen ; maar vergenoegde zich: 
met uit de. befchouwing- des ‘heelals het befluit op 

te-maken s-dat de Godheid , die hetzelve beftuurde , al« 
wetend „alwijs en algoed zijn moest, Op gelijke wijze 

„werkte liefde tot de deugd in hem de overtuiging, dat _ 

de Godheid niet anders. dan volmaakt rein en heilig zijn - 
kon: Onder dit beding ;- met verwerping dus van âlle 
God onteerende verdichtfelen , kon hij in den Gods- 

dienst van Zijn volk berusten daar ook de leer van 
éénen Oppergod , Vader van Goden ensmenfchertg-zui- 
45 &.i ver 

| eN 



„172 TOT HET “CHRISTENDOM BESCHOUWD 913 

wer Helleenisch was „ eri het-denkbeeld van mindere 

Goden of goddelijke wezens, aans den Oppergod. on- 

dergefchikt, met zijn zedelijk gevoel niet ftreed. . Hij 

kon dus uit ongeveinsde godsvrucht eene: gelofte ook 

aan ESCULAPIUS: doen „en bevelen , dat men die»na 

zijnen: dood volbrengen zoude: gelijk mede zijn gee 
loof-aan eenen hem eigenen waarfchuwenden: geleit 

geest allezins-voor ongeveinsd. te -houden «is „daar 

het ook in‘verband, ftond met zijne denkbeelden 
omtrent de. groote, zorg. der. Goden voor der men» 

fehienwielzijn en:-geluksaovat obmorufk eurat0r 
«De bevattelijke ven -gemeenzame- toons op: eenen 

hij zijne lesfen: en: gevoelens: voordroeg , -zijn-dage- 

lijkfche en geftadige omgang ; gedurende eem vrij lang 

leven , met» allerhande foort van « menfchen „ voorat 

met jonge lieden , die hij gaarne opzocht en onver- 

moeid tot. deugd en godsvrucht. aanfpoorde :, zijn 

. dood ,- eindelijk „dien ‚hij tegen. regt en rede “var 

zijne medeburgers ondergaan moest, en-dien hij zoe 

merkwaardig, maakte door «zijne. gelatenheid:-en- de 

gefprekken.met zijne vrienden. bij zijn fterven over 

de onfterfelijkheid gehouden, warem allen zoov:vele 

krachtig. werkende, middelen „om. aan “de deerzen’ 
gevoelens, door hem geuit, eenen-algeméenen ‘en 

verbäzenden invloed te verfchaffên; Hier kwam. bij „ 

dat -zijne ‘leerlingen voortgingen , -met dezelfde ges 
voelens door hunne. fchriften te verfpreiden ; en dat 

zij dit met even groote vrijmoedigheid „als welfpres 

_kendheid deden, daar. de: overtuiging” -zeive “van >het’ 

onregt ; aan. SOCRATES gepleegd, de ‘Athenienfers em 

andere Grieken: voortaân:te. rug-hield, van: verder deï 

Wer 3 wijse 
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wijsgeeren ofn hunne gevóelens te vervolgen. XENo* 

PHON gaf in Zijne zoo bevallige. werken eenen hoogst 

getroùwen afdruk van de leer en leerwijze zijns on= 

vergeteliĳken meêesters. Prato ging verder. Niet 
alleen ontwikkelde hij de beginfelen” van sOCRATES 
nader en maakte dezelve tot onderwerpen van wijs= 
geerige ‘redenering en betoog, maar hij waagde het 

ook, van dezelve uitgegaan, de grenzen, door so-= 

CRATES voor het menfchelijk onderzoek gefteld, te 

overfchrijden. Men weet, dat,fchoon hij altijd 
SOCRATES fprekende invoert en aan de leerwijze 

van sOCRATES getrouw blijft ‚het-echter meest PLATO — 

is, die zijne eigene leer mededeelt; in welke nu 

en- danook het een en ander van vroegere wijse 
geeren „ vooral van PyYTHAGORAS en zijne navolgers , 

is overgenomen. Men heeft zich echter daarover 

niet te beklagen , daar ongetwijfeld pLaTo evenzeer 

door geestkracht en vernuft, als door fcherpzinnig 

oordeel en welfprekendheid uitmuntte; en men kan, 

gelooven wij, niet ontkennen , dat hij, in het ver« 

fpreiden van juiste denkbeelden omtrent den aard 

en het wezen der Godheid:en ’smenfchen betrek= 

king-tot dezelve , nog. gewigtiger gm dan so- 

CRATES bewees. 

Praro, namelijk , beiĳverde zich „om het denkbeeld 

van de Hoogfte Rede , door ANAXAGORAS en «anderen 
als God verkend, weder op den voorgrond te ftel= 

len; en” dien God te doen eerbiedigen, wel niet — 

als. den Schepper (want hij ftelde de ruwe ftof van 

eeuwigheid te zijn geweest), maar echter als den 

Formeerder van alles, naar het ideaal der hoogfte 
vole 



„ ATOT HRT CHRISTENDOM BESCHOUWD: … 315: 

volkomenheid 5; als den Onderhouder van dat heelal: 

naar vaste „wetten 3-als de Bron van leven bij hoo 
gere en aardfche wezens, van „wies ook waren uite 

gevloeid der menfchen „zielen „ eene „hoogere „ geen. 

aardfche. zelfftandigheid. „Die zielen, hier. op aarde 

aan ligchamen verbonden. en met „aardschheid - bee- 
zoedeld , moesten echter, voigens PLATO, aan het. 

denkbeeld hunner. hemelfcheafkomst vasthouden» 

en haar hoogfte. ftreven moest zijn, Gode. gelijk. 
vormig te worden. Wat in de Heilige Schriften, 

luidt &-weest. heilig , want ik ben heilig. == WEES, 

volmaakt, gelijk uw Wader in,de hemelen volmaakt 

is, datzelfde werd. door. PrraTo den: Grieken aanbes. 
volen;, en „ hoezeer dit allezins opmerking verdient 

moet het echter geene. te groote verwondering baren, 
Niets toch is door God, van den mensch gevorderd , 

dan hetgeen overeenkomt met ’s menfchen aanleg en 
beftemming, en waartoe de infpraak van zijn eigen 

hart hem roept, als die infpraak niet door driften 

of „wangeloof gefmoord is. -Aan PraTo kon zich 

die infpraak doen. hooren, Waarom wil hij „ dat 

men. trachten zal. Gode gelijkvormig „te. worden? 

Omdat God, als de hoogfte rede, fteeds „het „waar- 

lijk goede denkt en wil. Wanneer, ftelt hij, wordt 

men. Gode «gelijkvormig? «Zoodra men, de rede. 

volgende , ‘heilig. en regtvaardig wordt, Die naar 

heiligheid en regtvaardigheid tracht, worat, volgens 

PLATO , bij ‘het -ftreven naar dezelve „van de Gods 

heid niet verlaten: God moet beminnen-wat Her 
gelijkvormigsis. … Kennis-en waardering van regt en, 

heiligheid: is ware -dengd, Deze ftelt de ziel ‚in, 

Mik U 4 fraat „ 



316 DE GRIEKSCHE WIJSBEGEERTE, ALS VOORBER: 

fraat ; om, na hare affcheiding  ván :hêt”ligchaant 
door den dood’, zich met God haren oorfprong ; te — 
veréenigen, en aldus ‚in gemeenfchap met God „de 1 

abe en reinfte zaligheid:te fimakens «> ivan 

„De voortreffelijkheid der fchriften en leer van 

PLATO deed dezelve bij de ‘Grieken fteeds-ín-hoog= 

achting blijven, en verzekerde haren invloed. op den 
duur, al verlieten fommigen-van PraTO’S latere na- 

volgers den weg; door hem en socRATES bewandeld, 

of om zich te verdiepen in fpitsvindig” ‘onderzoek ; 

omtrent hetgeen men wetenen niet weten” kan, of 

om toe-te geven aan “menfchelijke zwakheden; ‘en 

alzoo het zingenot vóór of nevens de deugd te hul- 

digen. Echter werd ook , wat de Godheid’ en: het 

zedelijke betreft, de leer van praTo krachtig ge= 

handhaafd en aangedrongen door ZrNo , en zijne na« 

volgers de: Stóïcynen. Volgens hunne leer, die 

grooten opgang maakte , niet in Grickenland flechts , 

maar ook te Rome, is de Formeerder van alles „ de 

Oppergod, eenig , eeuwig; onfterfelijk 3 al wat leven 
heeft, van Hem afkomftig. Door Zijnen aldoor= 
dringenden geest alomtegenwoordig, is Hij ook tes 

vens alwetend. Niets ontgaat Hem, zelfs niet de 

verborgenfte gedachten der menfchen. Hij ís-tevens 
almagtig, alwijs, algoed, oneindig, onveranderlijk , 

voor berouw of’ hartstogtén onvatbaar. Zijne Voors 
zienigheid- gaat niet flechts over het geheel of de 
grootfte: zäken ; maar over alles; groot en-kleins 
zonder onderfcheid. Deze Voorzienigheid doet aan 

een ieder zijn befcheiden deel,’ den “goeden loon; 

den boozen ftraf toekomen, Want zoo wij meenen; 
| dat 
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dat het fomtijds den goeden kwalijk „den. boozen 

wel gaat „zoo bedriegen, wij ons, en begrijpen. dert 
raad-der Godheid niet. „God, immers, heeft het zoo 

befchikt, dat de deugd haar eigen loon, detondeugd 
hare eigene ftraf medebrengt. De boozen ‘hândelen 
niet willens verkeerd „ maar omdat hunne: ziel van het 
goede afgedwaald en‚krank is, - Derhalve deelt hun 
God de ftraffen als- geneesmiddelen toes De god- 

delijke regtvaardigheid toch - zoekt het. verkeerde 
minder te ftraffen,-dan te verbeteren... Wat de 

Dichters van de Goden vermeld hebben, kan niet 
letterlijk voor waarheid worden aangenomen, wijl 

het voorde ‘Goden onteerend en met „den aard der 

Godheid ftrijdig is. _ De- Wijsgeer moet zich «dus 

beiĳjveren „-om-den bedekten oorfpronkelijken zin der 

voorftelling wederom op te delven’, en daardoor «alie 
aanleiding tot-goddeloosheid woor. te komen. 

In Rome had allengs , met de Griekfche letteren 

en kunften „ ook de Griekfche- wijsbegeerte voorftan= 
ders en beoefenaars gevonden. - Van zijne jeugd af 

met haar gemeenzaam , im. zijnen min. gelukkigen 

ouderdom bij haar troost zoekende, gaf zich Cicero 

vooral. aan hare. befchouwing- over „ en: ijverde -hij 

inzonderheid, om ook zijne medeburgers. meer en 

meer voor. haar in te nemen; daar hij-in- zijne voor- 

teffelijke fchriften Schier geen enkel deel dier. wijsbe-. 

geerte onbehandeld liet. Ook omtrent, de Natuur-der, 
Goden: ging zijn, onderzoek, en-hoewel in-de -drie 
boeken over dit onderwerp, ‘op: den trant der, latere, 
Akademifche, wijsgeeren „ onderfcheidene_ gevoelens. 

beurtelings voorgefteld en tegen elkanders „verdedigd 
mw U 5 wor- 
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‘worden , zoodat het daaruit minder fchijnt te. blij= 
ken „hoe cicero zelf over den aard en het wezen 

der Godheid dacht , zoo ishet echter, ez uit al zijne 

Overige fchriften, ez uit eene aandachtige befchou- 
wing der genoemde boeken zelve , onbetwistbaar ze= 

ker, dat cicrRO, met’ verwerping van al hetgeen 
de fabelleer tot ontluistering der goddelijke “natuur 

verfpreid had, even als ANAXAGORAS en PLATO; 

vasthield aan het geloof van eenen Oppergod, die ; 

de hoogfte deugd parende met de hoogfte rede , 
alles door zijne Voorzienigheid beftuurde;' die ook 
den mensch op aarde geplaatst had ter beoefening 

van deugd en godsvrucht, met uitzigt, om, na dit 

leven, het loon daarvoor te ontvangen in den hemel; 
waar hem de deugdzamen van vroêgeren tijd vers 

beidden ; waar hij de Godheid zelve, zijnen oorfprong , 

zoude wedervinden. Het is bij dit alles onloochenbaar, 

dat diezelfde fchriften van ciceRro , door hare weder- 

legging van het oude wangeloof , met betrekking vooral 

tot de geflachten en huwelijken der Goden, eenen 
verbazenden invloed op de Romeinen gehad hebben ; 

zoodat, naar het getuigenis van den Christen =fchrij= 

ver ARNOBIUS , in den hevigen ftrijd tusfchen dert 

ouden Godsdienst eú het Christendom, ten tijde 

vân BIOCLETIANUS , vele voorftanders van dien Gods 

dienst te Rome, niet alleen zelve de werken var 

Cicero over de Natuur der Goden als goddeloos 

verfoeide , maar ook; op gezag van' den Raad; deze 

werken wilden verboden en’ vernietigd ‘hebben; 

daar zij de oude leer omver nen en het gaa 

tendom bevestigden. vroe pnt 

de | Dan 
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«Dan , niet flechts door Grieken en Romeinen tot 

gezonde denkbeelden , omtrent den aard en het wes 

zen der Godheid , op te leiden „ ook door het verbete- 
ren hunner befchouwing: van het hoogfte: goed. en 

hetgeen der menfchen geluk of ongeluk uitmaakt; 
hebben de oude Wijsgeeren ‘tot de uitbreiding van het 
Christendom den weg gebaand. Wie de Boeken des 

Nieuwen Verbonds met aandacht leest, en zoowel 

hetgeen daarin van den goddelijken Stichter. des 

Christendoms- en zijne Apostelen verhaald wôrdt; 

als de leer, daarin vervat, naauwkeurig gadeflaat en 
overweegt, moet erkennen, dat allés daarin ftrekt, 

om de hooge waarde van deugd en heiligheid, bo- 

ven hetgeen de menfchen groot of wenfchelijk ach= 

ten, in oorfpronkelijken: luister te herftellen, Men 

kan. geen. twee bladzijden. indie Boeken lezen, in 
welke niet een of ander nietig vooroordeel omtrent 

geboorte , rijkdommen ,„ wereldlijke magt en aanzien 4 

of met-der daad voor het hoofd geftooten en omver 

geworpen „ of met onloochenbare redenen weêrfpros 

ken wordte Is er iets ftrijdiger met den: waan en 
het wangevoel des. hoogmoeds uit te denken, dan — 

de teer.des kruifes® Zij was daarom ook velen Jo= 
den eene ergernis en velen Grieken eene dwaasheid. 
Maar echter vóór dat zij. aan de Grieken gepredikt 
werd, hadden deze reeds van- hunne eigene Wijs- 

geeren, bij het zoeken naar den weg tot geluk, 
menige aanwijzing ontvangen, die te blijkbaar met 

de nieuwe leer ftrookte , én , naar hun eigen gevoels 

te.-zeer. op waarheid fteunde „om niet ook velen 
hunner gunftig voor ‘het Christendom. gezind te 

Suu. ma- 
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maken. Weinig. zal genoeg zijn. „om: die dan te 
toonen. » nent sdansh shitosag 
„Reeds socRATES aichan de je everwend en (ljkdorn: 
men niets, ten zijde eigenaar daarvan’ een werftan- 

dig gebruik wist te maken, Gevraagd. zijnde „ “of 
hij ARCHELAUS „ den zoon van. PERDIKKAS» die toen; 
boven anderen, door het lot. gezegend” was 5: niet 
gelukkig; rekende , antwoordde hij: — il weet het 
niet 3-want:ik heb nog nooit met-hem gefproken. 
Kunt gij dit anders „niet, weten 2 —” Neen, “óp 
geene andere wijze, —_ Zoo kunt gij ook van deit 
grooten „Koning der. Perfen, niet „zeggen „ of hij ge= 

lukkig is? — Hoe zoude ik dat kunnen, daar “il 
niet. weet; of, hij verftandig „ of: hij, braaf is 2 „== 

Wat! acht gij daarin ’smenfchen- geluk -te zijn. ges 
legen? —, Ja zeker, datde goeden” gelukkig „de 

boozen, ongelukkig zijn, — - Zoo is‚dan-ARCHELAUS 

ongelukkig ? — Buiten twijfel, indien hij boos 

iSs,…— „Deugd op. reden: gegrond ; „was; + volgens 

PLATO, te {chatten boven alle rijkdommen der aarde 

Al had iemand den ring. van -cyers, zoodat hijs 

ongemerkt ven vongeftraft„ zich ten koste van anderen 
verrijken ,of onwettig, genot bejagen kon „hij moest 
het kwaad fchuwen „ omdat het kwaad-is; en deugd 

boven voordeel verkiezen. » Ook vArisTorruEs-ért 

de vroegfte navolgers van „prATO ftelden, in hunne 
drievoudige verdeeling.-van goede ‘en gewenschte 
zaken; de deugd „ metal wat-den. geest verfiert 
boven aan , en buiten vergelijking met „de -goedererù 
des. ligchaams „ die, zij in den tweeden, of. met-an= 

dere toevallige voordeelen, «die. zij in den derden 

Brû rang 
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rang ‘plaatftens” Echter meenden Zeno en de Stoïeys 

nen, dat hierdoor nog te veel aan de zucht tot 
aardfche “en vergankelijke goederen werd toegege- 

vens en dat‘men niets goed behoorde te noemen ; 

dan alleen de-deugds dat de mensch toch ‘hiertoe 

van. God gefchapen was „ opdat hij ‘zich in alles 

naar Gods wil voegen „ Hem in zijne volmaaktheid - 
kennen ven’ volgen zoude; dat alzoo” de’ volmákifg 

van. het zedelijke in den’ mensch waarlijk het eenige 
_ doel-des levens was, en dat ’s merifchen geluk ate 

leen “beftond in: wijsheid-en deugd: “Derialvê waren — 
tigchaamsfchoon , ‘rijkdommen “en “koninklijke magt 

niets-in-de oogen des Stoïeynst maâr de ‘wijze „mèt 
volmaakte „deugd begaafd , was’ tevens fehoon „ rijk 3 
Koning , bevatte” ales in-zich. - Die deugd toch was 

zich zelve. gehoeg bragt zelve haar loon’ mede, en 

(dit beweerden zeno en zijne navolgers) ‘het verkrij- 

gen wan die. deugd ftond in ’smenfchen magt, 

Men kan niet vontkenrren „ dat vele Stoïcynen vdezé 
leer met-hun leven en voorbeeld ftaafden. De Ro 

meinfche Regtsgeleerden, die- meest allen haâr- om 

helsden , blonken uit door-regtsliefde en braaf heid: 

PaPiNIANus wilde liever ftérven , dan eenen bróeders 

moord verdedigen. Ook vrEPtaNUs werd het offer 
zijner. deugd en regt{chapenheid, SENeca “in “het 

doodelijk bad, epicrerus in dé flavenpij, Mm. Av- 
RELIUS in het keizerlijk purper, vorderen mede 

achting voor: de leer van Zeno 3 en’ zoo de Stoïcynt 
fche Wijsgeeren te Athene zich ongunftig omtrent 
PAULUS en Zijne leer uitlieten, het was, of omdat 

zij hem of omdat zij omkt eigene leer niet goed 

ET ver. 
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verftonden ; „want er was veel in. dezelve „ dat -met 
| de. leer van pauLus overeenkwam. 

‚„In zijne leerrede. voor de raadsvergadering van san 
Areopagus fprak pauLus ook van de opwekking 
uit den dooden, en hoewel, fommigen- zijner - hoors 

ders. hiermede fpotteden, fchijnt echter juist dit op 
anderen. indruk gemaakt, en hen ter aanneming van 

het Christendom bewogen te hebben, Ook hiertoé 
Cen dit-zullen wij nu in de derde plaats-nog aans 
wijzen) was de grond: door, de befchouwingen der 

Wijsgeeren voorbereid. Sedert lang hadden zij in 

de gemoederen den wensch opgewekt, dien PAULUS 

door zijne leer kwam vervullen. Het denkbeeld; 

dater vansde ziel, na hare affcheiding van het lige 

chaam , nog iets overbleef , was reeds--aan de oùudfté 
Grieken niet vreemd. geweest „ zooals blijkt uit de 

_befchrijving van den Tartarus en de-Elyfifche vele 
den bij. HoMeRUS. Dat zij zich echtér van den 
gelukftaat der zielen in die welden geene hooge 
denkbeelden vormden, is evenzeer blijkbáar-uit hete 

geen HOMERUS aan de ziel of fchim van acrit.resS 

zeggen laat, dat hij liever op aarde als huurling bij. 

eenen armen landbouwer dienen zoude „ danin de 
Elyfifche velden over alle de fchimmen gebied voe» 

ven. ‚ Inderdaad isser-in-de befchrijving dier met 
asfodillen begroeide velden, op welke de fchimmen 

geftadig heen en weder. wandelen , iets doodsch en 
vervelends. . Misfchien… openden de … geheimenisfen. 
van. Eleufis gunftiger vooruitzigten. omtrent den 
fraat. der zielen na den dood, «Cicero althans ger 
tuigt „en „vóór, -hem ROONANE dat “men aldaar 
we leer= 
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teerde, niet fléchts- gelukkig te leven , maar. ook met 

‘blijdere ‘hoop te fterven. » Het fchijnt: dus „dat hier 
gen volmaakter toeftand- der zielen na, den. dood 

beloofd: werd, een zoodanige ten grif die aan 

werkzame geesten behagen mogt, gelijk „ bij woore 
beeld; die, welke bij nesiopus- gezegd wordt ‚het 

deel geweest te zijn der menfchen van het gouden en 

zilveren: geflacht „ die: na hunnen. dood tot den min- 

deren Godenrang verheven werden „en als zoodanige 
den last‘ ontvingen ; om ‚onder juPirTErs op dé ge« 

dragingen” der menfchen acht te geven.  Zeker-om- 
helsden fommigen der oude Wijsgeeren ; zoo als THA= 

LES, ENTANAXAGORAS' dit denkbeeld „en ftelden zij, 

dat de zielen der. menfchen, na het verfcheiden „ goede 

of kwade geluks- en-geleigeesten wierden, naar ge- 

lang van haar. onderfcheiden aanleg in dit leven. 
‚De deer der zielsverhuizing was (zoo men HERODO= 

„Tus gelooven mag) van Egyptifchen oorfprong „en 

‘werd door PHERECYDES €En PYTHAGORAS® vande 

Egyptenaren ontleend; Dan , PyTHAGORAS befchouwde 

deze verhuizing flechts als eene“ ftraf , ‘wanneer , ‘nae 
melijk „de ziel op-aarde door hare gemeenfchap met 
‘het -ligchaam ‘bezoedeld, en van „haren. goddelijken 

‘oorfprong en eigenfchappen. ontaard was, Want de 
‘eigenlijke beftemming der, zielen, die’ voorde 

goeden: dadelijk: na den dood - vervuld» werd was 
tot de „Godheid, haren: oorfprong, te rug te “kee- 

ren. Ook EMPEDOCLES maâm.de verhuizing aan als 

eenen ftaat vari boete en zuivering’ der zielenz en 
zelfs Jatere wijsgeeren ; PtATO en anderen wa- 

wen van het denkbeeld niet - afkeerig , ‘dat“voor de 
4 mees. 
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meeste» zielen „de eêne of andere zuivering van dé 

aardfche.fmetten vereischt „werd, vóór: dat «zij tot 
iden, haar wachtenden  gelukftaat: konden « geraken. 
Dien gelukftaat achtte. socrATES te beftaan in den 
omgang met de. Godheid, en met de wijzen. en vro- 

men. sonder de afgeftorvenen „ door’ welken, omgang 
„de „ziel fteeds meer en meer in kennis en volmaakt- 
heid zoude: toenemen. Hij ontwikkelde - zijne, ge= 
dachten.-daarover. in het gefprek, even voor zijnen 
dood. gehouden , en: raro. vereeuwigde. dit-gefprek 

dnozijnen. Phaedo, in welken hij-echter , waarfchijn- 

dijk veel. van «zijne “eigene: denkbeelden invlocht. 
Het ris dan «ook in-deze beroemde zamenfpraak „dat 
men genoegzaam alles bijeen vindt „- wat de. Griek- 
fche Wijsbegeerte ‘heeft kunnen. uitdenken, om de 
onfterfelijkheid- der- ziel waarfchijnlijk te maken „en 

CATO 3stoen: hij-naar de beginfelen der Stoïcyhen’, 

rie, den” vrijwilligen. uitgang uit dit leven in fom- 

anige -omftandigheden veroorloofden, zich te Utica 
den dood. verhaasten- wilde „ in_de hoop. van „dit le- 

ven metveen beter. te, verwisfelen;’ meende „om 

zich. indie, hoop-nog. te fterken, ‚niets. betérs, te 

‘kunnen- lezen; dan; den Phaedo. Intusfchen zijn 

miet--alle bewijsgronden „op. welke. Laro -de--hoop 

wan de; onfterfelijkheid „der zielen bouwt, boven 

bedenking: verheven. ‚De beste-en ;krachtigfte zijn. 

„deze: de befchouwing- der, natuur Jeertons, dat,de 
„dood-eene ontbinding isvan deelen , maar de ziel 

ás onftoffelijk , en ondeelbaar 3 want. zij denkt ,en 

het denken kan geene eigenfchap der ftof zijn. Der- 

halve-is de ziel voor den dood niet: vatbaar. „mm 
Deugd merg 

bn dip nak 
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Deugd ver waarheid. is het. doel; naar hetwelke,de 

ziel ftreven- moet. … Met het ligchaam verbondert; 

kan de-ziel dit doel niet; dan onvolkomen bereiken, 

Zelfs is haar het ligchaam daartoe hinderlijk; en zij 

komt het naast tot haar doel, wanneer zij zich. het 

meest van hêt ligchaam, als het ware, afzonderts 

Het is dus waarfchijnlijk „ dat de goddelijke Voorzies 

nigheid „ die -de liefde, tot deugd en waarheid in de 

giel gelegd heeft, en «de braven en waarheidlievens 
den bemint en voorftaat, hen tot. het gewenschte 

doel „zal. voeren in «eenander leven, nadat-de-ziel 

van de banden en fimetten des digebaame zal: ontflas 

a zijne Ws AD pt! 

„De eerfte dezer aen uit de ontinfalde 

heid der- ziel afgeleid , heeft inderdaad groote kracht ‚ 

maar. zij-laat onbeflist; wat na de fcheiding van het 

ligchaam met de onftoffelijke en onfterfelijke vziel 

gebeuren: zal, “De tweede opent hieromtrent eert 
wooruitzigt ‚ maar-kan het daarmede niet verder brens 

gen dan tot zekeren. graad van waarfchijnlijkheids ij 

‚Hoe moesten de Grieken en. Romeinen uitzien 

naar eene leer, die deze waarfchijnlijkheid in zeker: 

heid veranderde, die‚den wensch van soCRATES3 

de hoop van prATO vervulde , die ftellig op -goddes 

lijk. gezag” bevestigde, dat de- mensch bij den dood 

het» verderfelijke zoude afleggen; om het onverder- 

sfelijke aan te-doens om, ontflagen “van het ligchaam 

dezes. doods, eeuwig bij God en zijne heiligen te 
Jeven, en zich daar eindeloos te laven aan de hoogfte 

‚bron.‚van waarheid en_ kennis! Hoe gretig vooral 

sch D. Je Z moest 
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moest eene zoodanige leer ontvangen worden ‚ nadat 

Grickertland ; wan zijnen ouden luister wervallen, 

eerst zelf het zware juk der Romeinfche overheer. 

fching had moeten ‘ondergaan, en datzelfde juk ach- 

_tereenvolgens aan alle-de door Grieken geftichte 

Volkplantingen en Rijken had zien opdringen ; nadat 

ook te voren rèeds die Rijken federt lang” het bloedig 

_ fooneel waren geweest van allerhande omkeeringen 
en lotwisfels, die- het nietige en onftandvastige van 
âlle- menfchelijke goederen , zoowel als het verfoei- 
jelijke der aardfche driften” en « verkeerdheden „in 
het--helderfte daglicht gefteld- hadden 5-nadat ook ‘het 
Romeinsch Gemeenebest eene prooi geworden was 

derzelfde driften en verwoestingen , de heerschzucht 
over het regt had gezegevierd, en de kweekeling 
der wijsbegeerte, BRUTUS, toen hij de zaak-der 
vrijheid bij Philippi verloren zag, zich ‘gedrongen 
had gevonden uit te roepen: o deugd, gi zijt flechts 
wen ijdele naam! Neen! het raadfel was nu opge- 

lost: er was een ander en een beter-léveny in- hete 
Welk de deugd en het loon ontvangen zoude van 
haren’ arbeid en ftrijd op aarde, en tevens die vol- 

wiaaktheid bekomen „ die haar altijd hier isd aarde 

nog ontbroken had, - ad olp 

De voornaamfte Griekfche Wijsgeeren hulde wel 

Sngezien, dat er voor den redelijken mensch” geen 

geluk is zonder deugd, ja, dat boven alle andere 

zaken deugd hem tot geluk brengen- kan,’ Echter 
hadden ook de Stoïcynen te regt beweerd; dát er, 

om den mensch boven al het ADH AREN te ver- 
inerte ‘hef- 
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helfen, en hem in de deugd alleen zijú geluk ‚of 

alles te doen vinden, eéne ‘volkomene , in alle ope 

zigten „volmaakte deugd wereischt werd; en zij had» 

den ook te regt volgehouden; dat deze” volmaakte 

deugd niet beffond, zoo ras men in de minfte klei 

nigheid van het pligtgebod afweek, ‘Maar de ‘Stoïe 

eynfche wijze „de volmaakt deugdzame, wâs dus 

bok een ‘ideaal, dat niet beftond.. Niemand’ kon 
_gich diets maken, dat hij zelf werkelijk die vole 

maakte deugd bezat, en niemand kon dusook ‘ge- 
noeg in eigene deugd berusten , niemand daarin 
zelfvoldoening , vibe beftendig en volkomen geluk 

vinden, Had ook ijdele waan bij fommigen de ftem 
der rede en des gewetens kunnen fmoren , die waaù 
bezweek voor de. flagen des wederfpoeds, en de 

naam” der deugd werd gelasterd, omdat men te veël 
op eigene deugd vertrouwd had, “Maar den. een- 
voudigen deugdgezinden , den echten waarheïdsvriend 

‚moest, bij het erkennen van de wettigheid -der Stof- 

eynfche vordering van volmaakte deugd, als ‘een 

wereischte tot geluk, altijd tevens. de bekentenis 

ontvallen, dat deze deugd bij hem niet gevonden 

werd. Hoe welkom moest dan ook voor den ‘zoö- 

danigen eene leer zijn „ die de onvolmaaktheid aller 

menfchelijke deugd erkent en op den woorgrond 

plaatst, “maar tevens (wat de Stoïcynen niet vete 
“@ogten) het middel aanwijst, om’ het gebrekkige 

‘dier deugd aan te vullen, zoodat de” deugdgezinde 
mensch , ‘bij het gevoel zelfs zijner aardfche "zwake 
mi altijd’ kan ‘blijven vasthouden aan de hoop, 

L3 van 
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wan. eerimaal door Gods oneindige gunst hem gelijkvors 
mig „se heilig, zoo als God heilig , volmaakt te wor- 

den, zoo als de Vader in de hemelen volmaakt is. 

® Ook ten-opzigte van'den aard en het wezen der 
Godheid werd „ hetgeen de oude wijsbegeerte wel 
&angeduid maar niet ten einde doorgèvoerd, noch 

wan ftrijdigheden gezuiverd ‘had, door de leer der 

Apostelen op eene. voldoende wijze „uitgemaakt en 

öpgehelderd.  ”Want hoezeer velen der Griekfche 

Wijsgeeren juist begrepen hadden, dat de Godheid 

_moodzakelijk en uit haren’ aard oneindig zijn moest; 
én ook deze “eigenfchap ‘aan den eenen Oppergod 

hadden toegekend , zoo hadden zij nevens hem meer 
Goden blijven erkennen, zonder in te zien, -dât 
dezen „onafhankelijk werkzaam, het oneindige van 
den -Oppergod bepalen moesten; ‘afhankelijk van 

hem „-zêlve den naam van Goden niet verdienden. 

Zij hadden ook wel den Oppergod, als Formeerder 

van alles, gehuldigd, maar, fteeds gehecht blijvende 

saan het denkbeeld, dat niets uit niets kan voorkor 

amen, ftelden zij allen nevens hem eene ftof van 

eeuwigheid beftaande „en uit deze ftof door de God» 

… «heid of. hoogere rede het heelal gevormd te zijn, 

„terwijl zij niet begrepen, dat het aanzijn dezer {tof 

»van eeuwigheid buiten God het oneindige der God- 
heid bepaalde. Het bleef dus ook voor de Aposte- 

‘Jen bewaard, het. Opperwezen te doen kennen als 

„den eenen, eeuwigen „ waarachtigen God, die gee-, 

nen anderen. nevens. zich kentz als den Schepper 
‚van hemel en „aarde, Ronn wien ven uit wien alle 

üst < X din- 
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dingen zijn, en zonder of, buitêt- welken: niets. ber 

dftaat vof <beftaan. kan. …-Maär het. is, gelooven wijs 

tevens “uit. al het gezegde blijkbaar: dat „de. Gtiek- 
fche „Wijsgeeren - door hunne « nafporingen- omtrent 
het oneindige, onftoffelijke en wolmaakt;hejlige; van 

Gods wezen, door hunne bepaling van de deugd 

als het hoogfte goed, en- door hunne redeneringen 

over’ de onftoffelijkheid der ziel en een beter leven 

na den dood, veel hebben toegebragt, om Grieken 

‘en Romeinen, dat is het grootfte deel der inwoners 

van de toen bekende wereld, als het ware , voor 

te bereiden tot het Christendom , daar- zelfs het in 

fomimige opzigten onvolledige van hunne ftelfels 

aan de leer, die alleen dit onvolledige kon aanvul- 

len, grooteren bijval bezorgen moest. Zoo heeft 

dan de beroemde Kerkväder, CLEMENS van Zlexan= 

drië, te regt beweerd, dat, gelijk vóór de open 

baring van CHRISTUS, de Wijsbegeerte den Grieken 
noodig was tot regtvaardigheid, zij vervolgens hun 

dienflig îs geworden ter godzaligheid „ als zijnde 

sene opleiding voor hen, wier geloof uit overtuiging 

gehoren wordt: zoodat men niet dwalen zal met 
elke goede leering , onverfchillig of zij uit de Gries 
ken, dan wel van de Christen leeraars zij, dank 
ze weten aan Gods Voorzienigheid, nadien God 

alleen de oorzaak is van alles gaeds, nu echs on- 

middellijk , zao als in het Oud em Nieuw Verbond, 

dan weder bij gevolg en afleiding, zoo als dit met 
„de Wijsbegeerte het geval is: dat echter ook deze 

maarfehs ijnlijk door Gods invloed onder de Grieken 
ie 5 | 43 ge 
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gebragt werd, vóór dat de Heer ook de Grieken 
Aad geroepen, Want dat even als de wet voor de 
Hebreetiven, z00 ook Zij geweest is voor de Grieken 
de opvoeding leidende tot caristus: en dit was het. 
geen. wij Ons voorgefteld hadden te betoogen, 
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É, zijn in het gebied der men(Ehelijke reid 

wing en wetenfchap, met name ook in het gefchied- — 

kundige „ zekere punten , waaromtrent het gevoelen _ 
van alle kundige en bevoegde beoordeelaars zoo 

eenftemmig en op zoo fterke gronden. gevestigd is, 

dat het naauwelijks te verwachten fchijnt, dat ie- 

mand van gezond verftand en de noodige, bedreven; 

heid in hetgeen daarover voor én tegen gefchreven 

…s ten aanzien van dezelve een tegenftrijdig gevoe» 

len zal verdedigen, Intusfchen levert de letterkun- 

dige … gefchiedenis maar al te veel bewijzen, dat ook 

fchrandere en geleerde mannen zich door eene dwaze 

zucht naar oorfpronkelijkheid. lieten vervoeren, om 

zelfs de ongerijmdfte ftellingen, ftaande te houden, 

be Ls Wit 
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Wat anders toch was. het, dat den geleerden Jefuïe 
HARDUINUS verleidde, om de Eneis van virciLIus 
en de- Lierdichten van HORATIUS voor het werk-van 

onkundige Monniken tê verklaren? En wie, die in 
de letterkundige gefchiedenis. van onzen leeftijd geen 
volflagen vreemdeling is, draagt geene kennis van 
de buitenfporige gevoelens , welke, ten gevolge 

eener gelĳke zucht, bij onze Duitfche naburen in 
het godsdienftige , het wijsgeerige, het ftaat- en 

letterkundige zijn te -voorfchijn gebragt, en met 

ver en fomwijlen ook met fcherpzinnigheid verde= 

digd? Een dergelijk. verfchijnfel , maar men gisfen 
mag, uit dezelfde bron gefproten, de begeerte na- 

melijk om zich den roein van onafhankelijke zelf- 

denkers te verwerven, heeft zich, federt eenigen 

tijd, ook. onder ons geopenbaard met opzigt tot 

fommige voorname bijzonderheden , rakende de wroe- 

gere gefchiedenis van ons Vaderland. De geweldige 

maatregelen, bij voorbeeld,’ tot welke wirrem II, 

door eene niet onregtmatige gramfchap op vele Hol- 
Jandfche Staatslieden en bijzonderlijk op de regering 
van Amfterdam, in de gevankelijke vervoering van 

zes der eerstgenoemden, en den gelukkig verijdelde 

aanflag op- Amfterdam, werd weggerukt, vonden 

hiet alleen reeds in die dagen, maar ook door alle 

wolgende tijden „ zelfs bij de gematigde. voorftan=" 

ders van het Stadhouderlijke Huis, eene éenpa= 

rige afkeuring Cx). Doch in onze dagen zijn eenige 

jeug- 

ì (1) Zeer merkwaardig is bovenal het oordeel, daar- 
ber ‘geveld door A. VAN DER CAPKLLEN ; die wiLem IL ; 

als 
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fetigdige geleerden opgetreden, die, in het: ftaatss 

regt en de gronden der regeerkunde een dieper 

inzigt meenende te hebben, dan ‘welk een sore 

GELANDT , VAN DER SPIEGEL, KLUIT En meet 

dergelijke mannen bezaten, die maatregelen als r@gt» 

vaardig en wettig hebben voorgedragen. OLDENs 

BARNEVELDT èn DE WITT (om nog nader tot het 

doel van dit gefchrift te komen) werden, na de 

bedaring van die woeste ftormen, door welke zij 
van het roer van “Staat, *twelk zij te vóren met 

brik . EER … 

als hoofd der Commisfie uit hunne Hoogmogenden, door 
hem zelven benoemd, op de bezending. aan de voor- 

naamfte.fteden van Holland vergezeld had, Zie de Ge 
denkfchriften van dien Staatsman, IL. D. bl. 274 en 275, 
Bijzondere opmerking verdienen de volgende woorden: 
p Ick wierde tusfen negen en tien uren ontboden. by 

pden Prins, die my feyde: ghy /ult wel gefurpreneert 
pm frs als iek. u fal feggen „ wat ik gedaen hebbe, verhae» 

pelende daer op het arrest en de desfein. Ick vere 

5 lenlchen als ick het hoorde, alfvo ick noyt fin hadde; 

dat men tot extremiteyten behoorde te koomen; oock 

» dickwils fyn Hoocht. hadde gefeyt, als ick beforgde ; 

„ dat fyn inclinatie-daer toe foude mogeu ftrecken: dat 
pe felve ondienftich was, ende vermenght snet fyh rugne 

pe za verlos van autoriteyt, die éénmaal vervalien wer 

„fende niet wederom opgericht foude kunnen wordens vers 

 maende kem oock te willen gedencken aan de faken. van 

» Engelandt, en de exstirpatie van ’t Conincklyke Huy» 
wende digniteit aldaar)” Men leze ook hetgeen-de 

Eiloeleeat KLUIT over het gedrag van wiucem II, heeft 

aangemerkt in zijne voortteftelijke Mistorte der dellend; 
_$che Staatsregeling, IL, D, bl. a45-en volgg.. ads 

ti 
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eene vaste hand beftuurden „ afgerukt, jammerlijt 
emkwamen, door allé gematigden en befcheidenen 

ook: onder hen, die in. het ftaatkundige geheel van 
hen verfchilden „ als eerbiedwaardige flagtoffers van 

de hevige partiĳfchappen, in-hunne dagen woedendes 
op het’ hartelijkst beklaagd; en hoedanig ook hun 

oordeel zijn mogt over. de beginfelen „door. beiden. 

ik het beftuur-der openbare zaken gevolgd, hierin 

echter kwamen allen. overeen, -dat zij aan hunne 

braaf heid, eerlijkheid, en. zuivere vaderlandsliefde 

opregtelijk hulde deden (oe). Het was voor onze 

| da- 

Ce) Zie, ten bewijze van het gezegde, ’tgeen de 

wurige' vriend van het Huis ‘van Oranje, bijzonderlijk 

van wiLLEM IV. , de groote Staatsman en Dichter o. ZWIER 
VAN HAREN, omtrent het voorgevallene met OLDENBARNE- 

VELDT en DE wirt, als zijn gevoelen, opgeeft in zijn 

bitmuntend dichtftuk de Geuzen, Xl. Zang, bh 99, en 

XK. Zang, bl, 88—go van het I. D. der uitgave, door 

BILDERDIJK bezorgd. Der melding waardig is insgelijks, 

‘tgeen de beroemde natuurkenner c‚ HUYGENS, wiens 

werkleefdheid aan het vorstelijk geflacht van Oranje mede 

bekend is, over den moord der broeders pr wrrr aan 

eenen zijner bloedverwanten fchreef ; in eenen onúitge- 

gevenen brief, gedagteekend uit Parijs, den gden Sep, 

tember 1672’, van welken ik de mededeeling te danken 

_ heb aan de verpligtende dienstvaardigheid van den lettere 

minnenden Raadsheer Mr, …. scHoNK. Dus luiden zijne. 
woorden: „L'histoire de Mr. le Pensionnaire et de son 
4 frêre est horrible, Je l'avois sceu des le vendredy., 
3 ‘mais non pas avec ces particularitez que vous m'en 

„"tâcontez, Quand on voit des choses comme celle tas 
‚ Fon diroit ‘bien- que ces Messieurs les Epicuriens n'as 

_ Voie 
|. 
Í 
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dagen bewaard, het onverdiende uiteinde vaù OLDEN* 
“BARNEVELDT „ als eene regtvaardige ftraf van gee 

pleegde) wanbedrijven, te hooren verdedigen, en de 

gruwelen, omtrent pe wiTT bedreven; als de vrees» 

felijke uitbarsting eener regtmatige volkswoede „ ver- 

goelijken. ” Het is met mijn tegenwoordig oogmerk 
onbeftaanbaar , mijne denkbeelden omtrent den eerst» 

genoemden en het-harde lot, ‘welk hem in eenen 

meer «dan zeventig=jarigen ouderdom trof, nader te 
ontwikkelen; doch de voorgenoméne mededeeling 
svan eenen hoogst merkwaardigen brief van j. DE 

(WITT „ waarvan het affchrift mij geworden is. door 
de' verpligtende vriendelijkheid van den bezitter van 
het ‘oorfpronkelijke , gelijk van meer andere merke 

swaardighêden. tot het geflacht der DE WITTEN be- 

hoorende ‚ den Wel Edelen Geftrengen Heer, Mr. 

“He Per HOOG, Lid van de Regtbank van eerften aan- 

‘leg te Dordrecht, en gehuwd aan Vrouwe. M. DE 

WITT, Jaatfte - afftammeling uit dat beroemde: gen 
rn dar Aar, deg ee idlaeit;, 

… 

is voient aat. tort, de dire que versari in República non 
mest sapientis. Il ya eu bien de P'imprudence aù fait 
„ du Pensionnaire de s'aller exposer en plein jour au 

„ peuple irricé3 cependant je le plains beaucoup dans 

„ opinion que jay, qu'il n'avoit pas commis des-eri- 

mes, qui-meritassent la mort. «Les circonstances du 
#5 procès--contre le frère Ruwart, comme.sont cette 

4 Sentence contre les formes et la dimisston du barbier, 
„ excusent en quelque facon la fureur du peuple, qui 
on: paroit entièrement de la dernière meschanceté quand 

DE on ignore «par quelle raison il a esté niee à faire ce 
» WT WIFE GO zur TN EN, Und + 

\ 1 
Ela 
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gachts de voorgenomene mededeeling dan van. dier. 
krief- geeft mij voegzame. aanleiding „ en - mijne “bes. 

ttekking als Hoogleeraar in de Vaderlandfche Ger 
Schiedenis aan ’s Lands Hoogefchool te Leyden maakt 
her mij tot eenen pligt ; om. mijne gedachten omtrênt 

gien vachtbaren Staatsman en zijn dege ns 

nn uiteen tezetten. 7 bd 

„Dat ik verre af ben, van eén blind. henning j 

van De wiTT en alle zijne maatregelen en -verrigtin= 
gen te zijn, heb ik reeds niet onduidelijk doen’blij- 
ken in de vergelijking, welke: ik tusfchen-hem en 

‘Se VAN SLINGELANDT ; beiden Raadpenfionarisfen in 

Stadhouderlooze tijde, gemaakt ‘heb in mijne „Lof- 
ede op den laatstgenoemden „ gedrukt ín het IL D, 

wan de Verhandelingen der Maatfchappij van Nea 
derlandfche Letterkunde te Leyden, en ook afzon= 

derlijk uitgegeven „ bl. 4653, Ik. geloofs dat 

DE WITT gedwaald heeft in zijne inzigten omtrent 

de ware belangen van den Staat; ik geloóf „dat hij 
ziet vrij te fpreken is van al te groote onbuigzaam- 

heid en flĳfzinnigheid in het doorzetten van ’t 

geen. hĳ als nuttig voor het Vaderland en bijzondef- 

dijk. voor Holland befchouwde , en dat hij daardoor 

zich „zelven en den. Staat veel onheils berokkend 

„heeft; ik houde het daarvoor dat hij, indien. hij 

ide wijsheid en gematigdheid van SLINGELANDT b@= 

deten had, eenen geheel anderen weg Zou ingefla- 

‚gen, en aan het Gemeenebest nog veel grootere. 

sdienften bewezen. hebben , dan hij aan hetzelve were 

delijk gedaan heeft, „Dan toch zou. hij, doorziende, 

dat de algemeerte ftemming van de natiede nitflui- 
ting 



EN BRIEF) VAN DENZELVEN. 339 

Bing “van den jonge Prins van de waardigheden 
gijner voorouderen onmogelijk, en de gefteldheid van 

den vorm van: het Staatsbeftuur de benoeming wan 
een doorluchtig ‘hoofd der regering noodzakelijk 
maakte, zich veeleer voor eenen befchermer ; dan 
Voor eerén -tegenftander van het huis van Oranjé. 

Werklaard, ent zijn voornemen hebben aangekondigd 5 
om de verheffing: van den jeugdigen Vorsttot de 
waardigheden zijner Vaderen ten bekwamen tijde te 
helpen bevorderen. Hierdoor zou hij het vorstelijke _ 

Huis van’ Oranje , en bijzonder deszelfs jeugdigen 

afftammeling «ten fterkfte aan zich verpligt; de -op= 
wöeding en vorming van dezen geheel in zijne magt 

gekregen, en zich zelven” de gelegenheid geopend 

hèbben, om deszelfs- bevordering «tot de Stadhou- 
derlijke waardigheid en krijgshoofd wan het Bondge- 
nootfchap aan zulke voorwaarden én bepalingen: te 

verbinden, waardoor de vrijheid der Staatsregering, 
de onaf hankelijkheid wan Holland. het:best verzekerd. 
Schènen. En: wie is in ftaat de luisterrijker en zee 

genvolle gevolgen te berekenen; welke de ‘zamerie 

werking van twee zulke groote. manùen „ als DE WITT: 

en wirtem II, met der daad ware, aan- het hoofd 

vanden Nederlandfchen Staat, tot verhooging van 
‘deszelfs bloei enaanzien zou hebben: kunnen voorte 
brengen ? — Doch pe wrrr meende eene ande- 

fen weg ter bévordering van ’Lands heil en dat 

wan Holland in het bijzonder, welks roem en wel- 
vaart ‘hij bovenal voor oogen had,-te moeten if- 
flaan, en liet van den beginne af zijne. volftrekte. 
songenegenheid “blijken , om tot de bevordering mede. 

Kid te 
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te werken van-&enen. Prins, wiens vader den-zijnert 
eene zoo grievende belediging had doen ondervin= 
den, Integendeel leide hij meer en meer „zijn, oog» 
merk aan den dag, om; hem van verre de meeste 
waardigheden; door. zijne. Vaderen in het Gemeene- 

best bekleed, voor altijd uit te fluiten, en liet-van — 

de bejaging van dat doel ook toen. niet af, toen 

alle omftandigheden hem ‚fchenen te raden , -hetzelve 

te laten varen. Door de onvergelijkelijke kracht van 

zijnen geest overwon. hij met der. daad zeer vele;en 
gewigtige zwarigheden ,.die zich tegen de volvoe- 
ing-van zijn plan in den weg ftelden; en hoe meer 

„hij tot-de bereiking van zijn doel genaderd fcheen , 

hoe fterker zijn afkeer, werd, om zich. hetzelve te _ 

daten ontrukken. - Ten laatfte echter, kwam er, eene 

vonverwinnelijke- kracht , voor welke hij moest zwiche 

tens hij-zag het Vaderland onverhoeds op den rand 
dessverderfs gebragt, zonder dat hij middel vond, 
zom hetzelve te redden: en nu door den-onvermij= — 
-deiijken drang der omftandigheden, genoodzaakt te 

bukken ;‘kon hij van-zijne toegevendheid voor zich 
“zelven geen. het. minfte nut meer trekken , „maar 
werd „het deerlijk flagtoffer van zijne al te groote 

svolftandigheid- in het doorzetten van zijn eehs-gê- 

vormd. ontwerps--Men «is veelal. geneigd , de reden 

«van: zijne „onverzettelijkheid in dezen eeniglijk in 
zijnen perfoonlijken wrok over. den-hoon, zijn -ge- 
„lacht aangedaan, te zoeken , en weigert alle edeler 
„beginfelen van, zucht -ter. bevordering van ’s Lands 

swelzijn ; als drijfveren van zijn. gedrag „ te-erkennen. 

„Ik-ben verre af van te willen loochenen, dateen 
at r diep 
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diep. geworteld misnoegen: merkelijker invloed op 
hetzelve geoefend hebbe; maar ik-ben tevens ftellig 

van gevoelen, dat men, door de werking van ede- 

der beginfelen ganfchelijk uit te fluiten, den grooten 
man een grievend ongelijk aandoet: ik ga zelfs eenen 
ftap- verder ,-en “beweer, dat pe wirr voor zich 
zelven overtuigd was; uit geen ander beginfel, dan 

zucht voor. ’slLiands welzijn te handelen. Er is-toch 

flechts eene. geringe mate van zelfkennis en van 

oplettendheid op het gedrag. van anderen noodig 

om te erkennen, dat ook brave en verftandige-men- 

fchen dikwerf ongemerkt door. genegenheid „ of, af» 

keer ín hunne oordeelvellingen en daden geleid 
worden „terwijl zij., in goeden ernst, meenen alleen 

de uitfpraken der bedaarde rede op te volgen. Dit 

vrij algemeene, zelfbedrog geloof ik, dat «ook bĳ 

pE wirt heeft plaats gehad, en de wel ongegronde; 
maar nogtans , naar zijne eigene meening, ontwijfel- 

bare overtuiging bij hem heeft voortgebragt, dat de 
gelukkige uitflag van zijn ontwerp ter. vernedering 

van het Doorluchtig- Huis van Oranje met de ware 
belangen van het Vaderland. onaffcheidelijk. verbon= 

den was. „Ik. voorzie ten klaarfte, dat velen dit 
gevoelen voor geheel onaannemelijk zullen houden, 

ten. zij: ik fchijnbaar gegronde redenen weet aan te 
voeren, welke eenen man van die fchranderheid, 

dat diep. doordringend verftand , als JoHAN DE WITT , 

in den waan konden brengen, dat er een zoodanig 

verband met-der:daad beftond, Beproeven wij, of 
“er mogelijkheid: zij, zulke rederien te vinden, en met 

name of dezelve voorhanden zijn in die. fchriften„ 
Il. D. 3 Aa wel. 
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welke ons de ftaatkufidige inzigten en gevoelens 
van DE WiTT het meeste openleggen, en waartoe 

ìk voórnamelijk brenge het bekende werkje , getiteld 
Hanwyfing der heilzame politike gronden en maxie 

men van de Republike van Holland en West <yritsa 

land, en de verzameling van onderfcheïidene tfacs 

taten, onder den naam van Staatkundige Schriften 

van. DE wiTT, in den jare 1796 uitgegeven. Om 

het voorgenomen onderzoek mét vrucht te werk te 

ftellen , zal het noodig zijn, wooraf het ontwerp 
van Staatshervorming, ’t welk onzé groote Staats: 

man Zocht’ door” te zetten , eenigzins duidelijker op 
de geven. « Het kömt mij dan niet twijfelachtig 

vóór; of hetzelve: ftrekte zich voornamelijk daartoë 

ùit, of den opgroëtjenden’ Prins, die ka begreep 3 

dât, bij Zijne meerderjarigheid, in enige aanzien? 

lijke betrekking tot het Gemeenebest moest kome; 

gan alleú invloed op het politike beheer te ontzetten , 

én hem eéniglijk tot'opperhoofd van het krijgsvolk van 

den Staat te verheffen. Van daar, dat hij thinder zwae 

Heheid mädkte „dant hij welligt anders gedaan zou 
hebbén’, om în het verleenen*der zoo beruchte 

id wan uitfluiting in den jâre 1654, door CROM 

wit , als ‘eené- onvermijdelijke voorwaarde ter fluis 

hg wan dén vrede gevorderd, en waarvan het toës 

Raan zeker niet ânders dan âls vernederend voot 

eenen ‘oriaf hankelijken- Staat befchouwd kan worden, 
té bewilligëns ten zij men mogt Onderftellen ; * geen 
Zeker ‘hiét geheel. van” grond “óntbloot fchijnt, dat 
Kij ook daâtómnt te gefeeder was tot die bewilliging, 

odidât Hij: toen tecds voorzag, ’ geënt later door dé 
„IV? fAt Ù AE Miite 
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uitkomst bevestigd werd, dat de: nieuwe Engelfche 
Republiek weinig langer; ‘dam het leven van harer 
toenmaligen Protector, duren zou.  Vam daar inzots 

derheid; dat hij in den jare 1667 in Holland het 

dusgenâamde eeuwig Edict uitwerkte, waarbij het 
opperbevel over -’s Lands krijgsmagt voor altijd van 
de Stadhouderlijke waardigheid gefcheiden, en «di 
waardiglreid in ‘het genoemde Gewest voor eeuwig 

vernietigd” werd, en waaraan hij drie jaren “daarna 
nòg. grootere vastheid wist bij te zetten , door>ookk 

de overige” Gewesten over te halen tot het aangaan 
eener Harmonie: of“ overeenftemming „ waarbij de 

voörgetmielde affcheiding door allen. bevestigd werd. 

Met rditzelfde oógmerk ftond ook in ‘het naauwfte 

verband des aanzienlijke verandering, die ‘hij’ vooral 

inhet leger “van det Staat uitwerkte, en” waarover, 
naar ik meett , “tiet” geheel ten onregte door zijne 

tögenftanders « klagten ’ zijn äangeheven, gelijk: de 

fchadelijke uitwerkfelen dier vêrandering zich in den 
Oorlog vân 1679 aar al te duidelijk geopenbaard 

hebben. “De, wirto. namelijk verwijderde - van het 
léger langzamerhand’ alie krijgshoofden van hooge- 
ren en lageren rant,’ die aan het Huis van Oranje 

_te fterk’ verknocht-fchenen, en deed hunne plaats 

door zulken vervangen, vân wie men zich grootere 

gehechtheid »aan-“de“* Staatsgezinde partij” beloveh 

mogt. Hierdoor werden, ik erken het, wel eens 

mannèn , in den dienst van het Gemeenebest “grijs 

geworden, Onregtvaardig terug gezet, en hunte 

plaats - ingenômen- door onbedréverie- jongelingen’, 

ed nn atidere verdienfte hadden , dan dat zij eat 

Aa 2 Re- 
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Regenten’ van aânzienliĳjke fteden vermaagfchapt wà- 

ren. … Hoezeer ook dezen maatregel geenszins goed- 

keurende ; zal /men-echter, vertrouw” ik, daarover 
gen gematigder, en billijker oordeel ‘vellen, wanneer 

men de -volftrekte noodzakelijkheid daarvan ter uit= 

woering ‘van het-boven voorgeftelde groote ontwerp 

vän ve WITT ‘in aanmerking neemt. Immers was 

hij-fchrander genoeg; om te doorzien , ‘dat alle zijne 
voorzorgen, om den toenmaligen Prins van Oranje 

en „deszelfg nakomelingen- van het Staatsbeftuur. gan= 
fchelijk uit te-fluiten, weinig of- geene vrucht zou- 

den hebben, indien hij aan den Vorst, bij deszelfs 

meerderjarigheid , het. bevel over een leger meest in 

handen geven, dat ‚wegens de gehechtheid van dese 

zelfs voornaamfte hoofden aan het Oranje= huis , gee 
_ heel van,zijnen. wenk zou vliegen. «Te meer moest 
“hij, wiens -fcherpen blik de- groote hoedanigheden 

van” den: opgroeijenden Prins in geenen deele ont= 

gaan. konden, hiervan de ganfche vernietiging van 
izijn geliefkoosd: en. met:‚zoo veel moeite ‘en zorg 

stoebereid „ontwerp duchten, omdat de fchutterijen 

án de meeste fteden, naar den geest dier tijden, 

«meer gewoon door de oogen hunner geestelijke, dan 

hunner burger-vaderen te zien , van „welke veerften 

een- groot deel, om ‘redenen ftraks nader te melden, 

tegen de: Staten verbitterd was, gereed fchenen bij 
opkomenden twist, „zich tot: de, partij des Prinfen 

de, voegen, Men ziet uit het,voorgeftelde „zoo. ik 

meen, duidelijk, dat ‚de onderfcheidene maatregelen 

„door-pE WITT, van, tijd tottijd,-met opzigt tot 

bet binnenlandsch_ beeand genomen en. met kracht 

zes > Teln door- 
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doorgezet, allen moesten zamenwerken” ter bevoïts 
dering van één groot hoofddoel , de duurzame uitfluie 
“ing namelijk der Prinfen var Oranje -van>de «Stad. 
houderlijke waardigheid , of met andere woorden van 
het beftuur der Staatszaken ; een hoofddoel, ’t-welk 

hij , naar menfchelijke uitzigten, reeds volkomen bes 

reikt had, toen de onbegrijpelijke en door DE wit Ts _ 
naar het fchijnt , “weinig. vooruitgeziene, verblin= 

‘ding van den nietswaardigen kaREL Il, envzijn- ome 

koopbaar „ministerie, welke dien”Vorst, stegen de 

blijkbare belangen van’ Engeland en die van geheel 

Europa ‚met LODEWIJK XIV. tot verderf van ‘der 

zen Staat deed zamenfpannen, op eens het werk van 

wêeljarige-moeite in. duigen deed fpatter, en tegelijk 
het Gemeenebest op den rand des verderfs, en des- 
zelfs grooten beftuurder tot het deerlijkst einde bragts 

Maar wat, was het nu, ‘dat pe wrr het meergee 

noemde ontwerp met eenen zoo onvermoeiden ijver s 

eene zoo groote infpanning van krachten deed ter hand 

nemen en tot ftand brengen? Velen, door gelijke 

partijdigheid tegen de dusgenaamde Aristocraten 
bezield ; als weleer niet weinigen alle” Prinfen 

van Oranje, den vonfterfelijken “en. nooit genoeg 

geprezenen grondlegger der Nederlandfche vrijheid 

zelfs. niet uitgezonderd , van. onmatige heersch= 

zucht deed befchuldigen , zullen hun antwoord: op 

deze vraag gereed hebben, en-de reden. eenigliĳk, 

zoeken in eene gelijke begeerte van DE WITT - 

en de zijnen, om, zonder eenige beperking van 

de zijde der. Stadhouderen , “alleen het bewind 

van zaken. in- handen te hebben. Dan, hoezeer 

ke Aa 3 ik 
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k gaârne: erken; dat de Regenten der Staatsgezinde 
paftij , vaan” welker hoofd met-re@gt:OLDENBARNE- 

VELDT “en /pe WITT geplaatst worden, verre vaf 

waren’, van in het fluk der regering demoeratifche 
beginfelen. te ‘koesteren „en hen geenszins wil vrij- 

pleiten van. die zucht tot heerfchen:, welke „als. een 

algemeene grondtrek der menfchelijke natuur, zich 

bij “de, geringften evenzeer als „bij de magtigften 
openbaart ben ik-echter- tevens van gevoelens dat - 
het eene verregaande partijdigheid en onbillijkheid 

verraadt, alle pogingen en verrigtingender. Staats= 

gezinde partij eeniglijk aan heerschzucht toe, te fchrij- 

ven. Ten aanzien van-pe wirt althans houde ik 

mij overtuigd, dat hij, in de doorzetting van zijn 
gemeld ontwerp, door beginfelen gedreven werd, 

den echten vriend des Vaderlands, den regtfchapen” 

beftuurder van een vrij Gemeenebest- waardig sen 

dat, hoezeer ook zijn verftand gedwaaldren hem de 

gevaren, aan het Stadhouderlijk beftuur- verknocht 3 

im een merkelijk vergroot licht moge voorgefpiegeld 

hebben, zijn hart nogtans zuiveren doof” geene 

lage driften bezoedeld was. Het zij’ mij thans ver» 

gund, de bedoelde beginfelen , zoo als ik meên dee 

zelvé uit de bovengenoemde fchriften tehebben _ 
kunnen en moeten opmaken, nog wat bepaalder op. 
te geven en zoo veel noodig uiteen te zêtten. > 

„De wirr hield met regt Holland , welks groote 

heid en welvaart hij bovendien , als Raadpenfionaris 

van dat ken s op alle wijze moest bevorderen ; 

_ voor het oogelijn, de voornaamfte grondzuil van de 

Nederlandfche Republiek, en den Koophandel: voor 
ui de 



EN BRIEF. VAN PENZIEVEN. - 842 

de kins, de. ziel van deszelfs Welvaren, Om dien 

Koophandel, te befchermen en ‚hoe Jaugs, innn meer 

uit te breiden was ‚near zijn oordeel, niets, belang- 

ziĳker en noodzakelijker , dan dat de Nederlandfche 

Staat zich tot eene magtige Zeemogendheid vormde; 
iets,…dat niet gefchieden kon „zonder dat ‘dezale 
alle, aanfpraak liet varen „ om onder de, enden | 

heden, eene Schitterende rol te fpelens. Ei „Boyen; 

dien befchouwde hij den krijg, te lande, met. uits 
zondering van dien , welke ‚tot. ‘verdediging ‚van 

eigene veiligheid en onaf hankelijkheid gevoerd werd, 
als. hoogst verderfelijk voor. het, welzijn van eenen 

Staat „die door de kunften des vredes. moest, bloeie 

jen. „Maar nu had, ‚naar zijn oordeel, de ondervins 

ding. geleerd „dat de Prinfen van Oranje, doorgaans 

minder geneigd waren , dit flelfel te volgen, en 

door. zucht naar. roem geprikkeld, zich meer, gezind 

gevoelden, om de landmagt, ‚dan om de zeemagt 

van, den Staat te vergrooten, en de gelegenheid , 
om. eenen krijg te voeren en‚„daarin lauweren te 

plukken „ gretiglijk aangrepen. Hij herinnerde zich, 

hoe noode MAURITS te bewegen was geweest, on 

in de fluicing van het twaalfjarig beftand te bewilli 

gen, en meende de redenen van ’s Vorsten afkee- 

righeid ook vooral te moeten zoeken in, zijne vrees 

waar ‚de vermindering. van aanzien en roem, welke 

ophouden der vijandelijkheden. lijden z zou. Hi bragt 

zich te binnen, hoe FREDERIK HENDRIK , door zucht 

naar krijgsroem en de vleijende voorftellen, van. den - 

Franfchen, Koning, hem, onder andere eerbetoonins 

ge: \ Aa 4 gen 
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gen , met den titel van Zijne Hoogheid, door gêenér’ 
zijner Voorzaten gevoerd, vereerende, zich had la 

tem wegllepen, om den Staat in eene hoogst ge- 

__waarlijke verbindtenis met dien Koning, ter gezamen= 
lijke verovering der Spaanfche Nederlanden, in te 
wikkelen 5 verovering’, die, ware zij gelukt geweest, 

niet alleen aan Mollands Koophandel en welvaart, 
en bijzonderlijk aan die van Amflerdam, de gewel 
digfte afbreuk zou gedaan, maar ook het Gemeene. 

best, door de onmiddellijke riabuurfchap der Frans 

fchen, aan veel grootere gevaren hebben blootge= 

fteld, dan hetzelve immer van de verzwakte Spane= 
jaarden te duchten had. Hij herinnerde zich verder, 
hoe ongaarne en fchoorvoetend de jongst overledene 

Stadhouder tot het fluiten van den vrede met Spanje, 
Önder den naam van den Munfterfchen bekend; die 
reeds bij het leven van zijnen vader en met diens 
volkomene toeftemming fchier tot ftand was gebragt , 
bij zijne opvolging in de vaderlijke eerambten was 

toegetreden; hoe dezelve later , toen over het bren= 
gen der krijgsmagt-op den voet van vrede gehandeld 

werd, een merkelijk grooter leger had willen op de 

been houden, dan vele Staatsleden, bijzonderlijk in 

Holland , wenfchelijk en dienftig keurden, om rede- 

ne, wel is waar, uit eene betamelijke zorg voor 

de veiligheid van het Gemeenebest, bij de voort= 
during van den oorlog tusfchen Spanje en Franke 

rijk, afgeleid, maar die, naar het oordeel van pe 

wrrr en vele anderen, bij den jeugdigen en eer- 

zuchtigen Vorst haren voornaamften klem ontleenden 

van zijne begeerte, om, op het voetfpoor van zijnen 
= oom 
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óom en vader, -op „het. oorlogsveld roem te béhae 
Jen. Bovendien zag hij’ het- Huis-van Oranje meer 
en meer in aanzien en luister toenemen, enmet 
de eerfte vorstelijke geflachten van Europa familiee- 
werbindtenisfen aangaan , welké: het Gemeenebest in 
gefchillen en oorlogen konden wikkelen, die aam 

deszelfs belangen geheel vreemd „ven voor. deszelfé 
__ welvaart hoogst verderfelijk waren. … En had niet 

reeds het huwelijk van -wirLem Il, met veene Ere 

gelfche. Prinfes-den Staat werkelijk in het graotfté 
gevaar gebragt, om tot: merkelijk nadeel van zijne 

Zeevaart en zijnen Koophandel, in den rampzaligen 

burgeroorlog, tusfchen kareL Ten zijn Parlement 

ontftaan , betrokken te worden gevaar, dat alleen 

door de wijze gematigdheid van FREDERIK HENDRIK 4 
en niet minder door de-onwrikbare ftandvastigheid 

van eenige voorname Hollandfche Staatsbeftuurderen 
werd afgekeerd? Om alle deze redenen, die geen 

onpartijdige zal loochenen, dat althans eene fchijna 

bare gegrondheid hebben achtte pe wir de voorte 
during der Stadhouderlijke waardigheid in het zoo 
hoog gerezen Huis van Oranje voor de belangen 

van den Staat, en het behoud en de uitbreiding van 
deszelfs Koophandel, die, nadr zijn: oordeel, eene 

fterke zeemagt noodzakelijk maakten, gevaarlijk en 

nadeelig, en zocht hij derhalve de affchaffing diee 

waardigheid in Jlolland niet alleen , maar ook (*t geent 
ter volmaking van zijn plan van groot belang was) 
in de overige Nederlandfche Gewesten uit te were 
ken, en bragt dit ontwerp, eerst door het duss 

‘var eeuwig edict en later door de bovenges 
Aa 5 mel- 
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melde Harmonie, ook werkelijk tot fland, Inr Hok 
land was het. gezag: van den Stadhouder. tot dus 
verre.wel minder groot geweest, dan: inde overige 

Gewesten; dan zoo de luister van, zijn’,perfoon en 
gijne. waardigheid, als de invloed, „dien hij, ten 

gevolge der laatfte, op de keuge: der regeringsleden 
oefende „zetten ook daar aan zijn gevoelen: een‚zeer 
groot: gewigt bijz terwijl hij de;regeerders der over 
zige Gewesten , deels-om het- grooter gezag, ’twelk 

hijs-om. verfchillende- redenen “in; hunne vergaderin- 
gen. had, deels om den naiïjver.der andere leden 

van het Bondgenootfchap tegen «het overmagtige JJof 

land, en het verfchil van- veler; belangen met „dig 
van dat Gewest; nog gemakkelijker, tot zijn gevoelen 

kon-overhalen ‚en -dus vele middelen in. zijne, hand 
had, om in-de vergadering. vanohunne Hoogmogen- 

den- een befluit te doen doorgaan, ’t welk, naar 

Hollands oordeel, voor „den Staat „nadeelig wase 

Vraagt men , hoe het de fchranderheid..van pr, Wie 
kon-ontgaan „ dat een Staatsbeftuur „uit;zoo vele ons 
gelijke werkende en geduriglijk tegen. elkander ‘botfende 
raderen zamengefteld, als het oud» Nederlandfcheg 
den -magtigen: invloed. der Stadhouderlijke waardig» 

heid in geenen-deele -misfen. kon, omaan het bes 
beersder algemeene zaken de volftrekt noodige een+ 

parigheid „ en aan de eindelooze raadplegingen eene 
gewenschte. en «tijdige uitkomst. te geven; ik ante 

woords. dat ‘hij. in zijn genie, zijne ongemeene 

bekwaamheden en zeldzame geestktacht , ten gevolge 

waarvan hĳjin Holland niet flechts, maar in den 

wrang Staat, vele jaren achtereen, een meer dan 
Stade 
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Stadhouderlijk, gezag oefende, de middelen. vond; 

om dit gemis te vergoeden;ven welligt in den. waan 
verkeerde, dat het Holland nimmer aan Raadpen- 

fionarisfen „-hem-gelijk-‚„ontbreken ;zouern se 10 5 
… Zoo smeenvik dan door al het voorgeftelde te-hebs 
ben aangetoond , niet, hetgeen mijn doel. ook. geense 

zins medebragt ‚ dat DE WITT ‚geheel Torone en 
door ieder goed te keuren. rédenen, had, om ‘zijn & 
voren opgegeven ontwerp van, Staatshervorming, met 

kracht, door te „zetten ,‚ maar, alleen dat hij, daartoe 
door „redenen. werd aangezet. die den eerlijken ‚en 
verlichten Staatsbeftuurder- niet geheel onwaardigte 

achten te zijn, Daar ik niet ‘ten oogmerk. heb een 

verweerfchrift voor JAN DE WITT, veelmin eenè 
lofrede op hem te Schrijven , zal ik niet, ftilftaan 
bij. de vermelding der groote en uitflekende, „diene 
ften „door. hem, aan „het. Vaderland, bewezen „en die 
door velen en onder deze ook door. den -geleerden 
en eerbiedwaardigen kuùrT in- zijne Bes 
Historie der Hollandfche Staarsrcgering { 3) 

waarde, geprezen zijn, en nog minder | mij va 
2e ls! Baha 

bragt, £ en ver vd op het Nemen zarpns p en 
waartegen alleen zijne bekende fluiting»van- het -bee 

roemde drievoudige Verbond hemsinvhet oog van 
elken onpartijdigen, » ten Taper gef verdedigt Ge 

re : . e gy it al Ep Mij 

5) Zie het ur Deel En dat wet al ordered 
plaatfen, maar bijzonder bl. 338, ve over vor oder) vin 

(4) De lasterlijke befchuldiging vaar brennignnendk 
te. 
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Mij:is het genoeg, zoo veel in mij was, betoogd 
te hebben, dat JOHAN-DE ns hoe grootelijks hij 

vB RG 2 PEA + ROFTEIK ALE ROAN KHEENERD 0D AR Ade 

tegen pe wrrr-ingebragt , is- bovenal leëgdviedend wederlegd 
dn het bekende Stukje van. onzen voortreffelijken wacz- 
NAAR, getiteld Met egt en waar karakter. vanden Heerê 
Raadpenfionaris j JOHAN. DE. WITT ENZ, Het. drievoudig Ver- 
bond. is te allen tijde, door alle kundigen, en onpartijdigen a, 
als eene meesterlijke proeve der flantkundige wijsheid en 
onbaatzuchtige vaderlandsfiefde van Dè wirt. geroemd, De 

nen die, voor’ zoo” veel mij bekend is, ‘daarover’ eén. 
Min gunttig oordeel geveld: heeft, is de Heef “Mrs “Wv. VAN 
HOGENDORP: in zijne, Disputatio. Historico- politica inaugus 
ralis „ex jure publicodepromta, de cur1eLMo: UI Principe 
Arausiaco s. Pag. 23-253 doch, die, Heer houde het mij 

ten goede „dat ik de door hem bijgebragte gronden van 
zijn Oordeel voor min gewigtig keur. Er zijn in deze 
Disfertatie , welke anders “aan de kunde en het oordeef 
van dèn- Sehrijver de hoogfte eer aandoet, naar mijn ‘it 
zieh; twee hoofdgebreken, Het eerfte, uit zijnen aard „ 
althans: gedeeltelijk, zeer. verfchoonbaar,' isy-dat hij,-mee 
den, held, wiens. lof. hij. wil verkondigen, tezeer ingeno- 

men , in hem naauwelijks eenige plaats voor, „menfchelijke, 

zwakheden heeft willen erkennen, en, ’t geen minder te 
verontfchuldigen 197, ten gevolge dier vooringenomenheid, ; 

dan. zijne tegenftanders , en ‘bijzonderlijk aam “DE WITT, naar 

hét oordeel van den Prins zelven , een der groötfte mannièn 

zijner eeuw, en die. den Staat getrouwelijk gediend had; 
blijkbaar onregt, heeft. gedaan, Het andere hoofdgebrek is, 

de toon, van ftellige, en. meesterachtige beflisfing, „ welke op, 

vele plaatfen zijner Verhandeling heerscht; cen toon intus- 

fchen, die in latere fchriften van kweekelingen derzelfde 
School nog fterker en hinderlijker doorftraalt „en niet wei. 
nig ftrekt tot verdonkering der fchitterende beper 

vn men aan velen-hunner niet ontzeggen kan, H 
En 
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pok: in fommige opzigten môgê- gedwaald hebberig 
echter. den naam van’ eenen” eerlijken “Staarsbeftuuts 
der, eenên:-opregten beminndar van zijn Vaderland 

volkomen “waardig is, en op de dankbare hulde der 
nakomelingfchap regtmatige aanfpraak heeft. ‘En, 
zoo iëmand hieromtrent nog eenigen twijfel mogt 
voeden, deze zal, vertrouw ik, geheel bij hem 

worden weggenomen’ door de lezing wan den ftraks 
mede;te deelen brief , dien. hij- in de ‘hagchelijkfte 
omftandigheden ‘voor hem zelven en het Vaderland; 
kort na. den ongelukkigen uitlag van den zeeftrijd 
tegen de ‘Engelfchen; onder bevel vanden Heer 
VAN WASSENAAR, toen hij: zelf met-andere aanziens 
lijke leden: der regering naar’ Texel vertrokken wâs, 

omde uitrusting van ’s Lands vloot te bevorde 

ren „aan, zijne” echtgenoote: fchreef , zonder ook 
het geringfte vermoeden te’ kunnen koesteren ,- dat 

dezelve immer ter -kennisfe- van: zijne landgenoôterf 
zou gebragt worden „en waarin derhalve ieder gê- 
reedelijk- erkennen zal , dat. de ware gevoelens van 

zijn hart, eenvoudig en zonder de minfte praal, zijri 
opengelegd. Die brief: toch doet ons het verhieven 
en eerbiedwaardig beginfel kennen, waarin dievons 
gemeene en bewonderenswaardige vastheid en fterkte 
van gecst ;-welke in DE wrr valt op te merkén, 

haar shechtfte fteunfel-vond, onwankelbaar ‘vertrou 
wen namelijk op de Göddelijke Voorzienigheid, uit 
tene verlichte „ mannelijke. Godsvrucht gefproténs 

En zulk een man: moest niet alléen «bij zijn leven 

en. na zijnen-dood aan-den verfoeijelijkften laster ten 

doel kfn tmaar oûks-nadat hij reeds ván- allen ins 
if vloed 
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vloed en “gezag verftoken ‘was, tegelijk mêt zijnen 

tot ballingfchap verwezenen „broeder ,- als. het: flagte 
offer der; onmenfchelijke woede niet: enkel van het 

laagfte gepeupel; maar ook van «een groot “aantal 

burgeren uit den middelftand, op ‘het deerlijkst om 

komen: -Dit treurig wverfchijnfel in de Gefchiedenis 
zou inderdaad geheel onbegrijpelijk voorkomen, ins 
dien ‘zich niet voldoende redenen lieten opgeven 

van den zoo diep ingewortelden haat der: groote 

volksmenigte- tegen pr “wiTT’ en zijn geflacht. Ik 

acht het niet ongepast, met de beknopte opgave 

dief redenen, dit!inleidend vertoog omtrent den een 

ten Sraatsman te befluiten. f 

„De bedoelde srêderen dan: zijn deels in de plas 

kende, zucht voorhet ,Doorluchtig Huis van Oranjes 
vam ’t welke prs wir T met regt voor den grootften 
tegenftander doorging, bij verre de groote meerder= 

heid-ook der Hollanderen plaats hebbende, deels in 

de: uitftekende begaafdheden zelve, en het perfoorte 

lie karakter van-den Raadpenfionaris , deels einde. 

lijk, en wel. voornamelijk inde verbittering van eca 

groot’ deelsder. Geestelijkheid tegen hem-te zoeken 
Staan wij bijdeze. driederlei tedoen gene” 
met een enkel woord ftil. - 

„Niemand: die “met de gefchiederis + van die dailen 

en, de heerfchende denkwijze der natie bekend is; 

zal één oogenblik’ twijfelen of verre de grootíte 
volksmenigte „ookin Holland, was met eene vin 

rige liefde woor het vorstelijk Huis van Oranje be= 

_zield, ven “wenschte derhalve niets” hartelijker, dan 
dat deszelfs. jeugdige MD he zoodra moge: 
dad lijk, 
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lijk „in het bezit der vaderlijke waardigheden gêe 
fteld wierd, De meerderheid der regeringsleden, wel 

is waar, was ten dezen aanzien van &en ander ge» 

woelen, en ftémde met de denkbeelden van pe witt 

in; ook ontbrak het, onder het deftigfte gedeelté 

der burgerij, bijzonder onder de kooplieden, geenst 
zins aan zulken, die meer tot de Staatsgezinde , dar 
tot de Oranje-partij behoorden, gelijk uit de lofdichtèn 

van eenen CG. BRANDT; J. OUDAEN en vele anderer 
op j. DE wirrT-bliĳkbaar is; doch verre de grootfté 

meerderheid ‘der ingezetenen van Holland volgde 
‚eer ftrijdig ‘gevoelen met dat van pe wtrrT. Met 

name geldt’ dit” oök ‘omtrent de ondergefchikte leder 
van ’s Lands zeefmagt; nog meer dan de landmagt; 
uit inboorlingen zamengefteld, en vooral- omtrent dé 

fchútterijer der voornaamfte fteden. Geen wonder 

dus, dat de: haat van velen, die de verheffing van 
den jongen Prins tot de voorouderlijke waardigheden 

voor ’s Lands welzijn - éven nóodzakelijk keurden, 

als “pe wrrr -dezelve daarvoor gevaarlijk achtte 3 

tégen dien Stáatsmanheviglijk ontftoken, en zijn tee 
genftand' eeniglijk aan wrok, heerschzucht, ja noë 

verachtelijker ’ beginfelen werd toegefchreven. Dart 

ook vele zanzienlijkën en leden der regering warên 
op be wirt verbitterd om redenen, die haren 
voornaamfien grond hadden in de -uitftekende - be: 

gaafdheden zelve’ van dien grooten Staatsman, en 

het onderfcheidende “van zijne geaardheid en zijn 
karakter. Ik heb te voren reeds opgemerkt, en de 

‚ Gefchiedenis bevestigt het onwederfprekelijk , dat DE 

wrir, vele jaren achtereen; in Holland niet flechts } 

ie | maar 
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maar. in het ganfche ‘Gemeenebest, een gezag oê= 
fende „gelijk fraande aar dat der vroegere Stads 

houderen , ja dit zelfs. overtreffende, Dit …ge- 

gag, het gevolg ‘van zijne ongemeene begaafdheden 
en zeldzame geestkracht, werd hem natuurlijk 

door „velen, die hunne minderheid wel-gevoelden:, 

maar ‚uit hoogmoed weigerden te erkennen, en die 
zich. in ‚rang en geboorte voor zijns gelijken hiel- 

den ; grootelijks benijd, en vervulde hunne ziel met 

Ípijt en „wrevel, „Maar. pe wirr,-wel. verre. van 

door vriendelijkheid en infchikkelijkheid die: gewaar- 

wordingen„-zoò veel mogelijk „ neder tezetten „of 

althans te bedwingen, wekte dezelve door zekere 

ftroef heid en geftrengheid, hem van nature eigen, 

veeleer op. Onder de vele en groote hoedanighe- 

den namelijk, welke pe wirr bezat, was de kunst; 

„om de harten voor zich in te nemen „ geenszins te 
tellen; het zij hij daartoe eene natuurlijke onge- 

fchiktheid bezat , het zij hij, eenigliĳk fteunende op 
de eerlijkheid zijner bedoelingen , het overtollig en 

zijner onwaardig achtte, zich dezelve eigen te- maken : 

en zijn ganfche voorkomen en gedrag was meer ge- 

fchikt om ontzag en’ bewondering ‚dan om genes 

genheid en liefde in te boezemen.. Niet ongelijk 

was hij in dit, gelijk in -verfcheiden andere opzig- 

ten, welke het der moeite waardig zou zijn, dat 
door eene bekwame pen werden. uiteen gezet , vaan 
den grooten Prins, die in zijne jeugd in hem eenen 

Krachtigen. tegenftrever vond, en van wien.het.bes 

kend -is „dat. hij, als Koning van. Engeland ‚zich 

de. liefde der Engelfche natie nimmer wist te ver- 
wer. 
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wêrvef., gelijk in de Nederlandfche Gewesten het 

ontzag voor zijne achtbaarheid mede oneindig meer 

gold, dan de genegenheid van deszelfs ingezetenen 
en vooral der beftuurderen voor hem; om. welke 

reden. dan ‘ook de laatften „ of althans de meesten 
hunner, na het kinderloos overlijden van dien Vorst; 

zich “meer dan ooit ongezind betoonden, om het 

Stadhouderlijke beftuur te herftellen.- © 

‚Bij de ontvouwde redenen van den algemieenen 

haat en verregaande verbittering tegen DE WITT 

voegde. zich eindelijk nog, en mag als eene hoofde 

oorzaak worden aangemerkt de ftille afkeer, dien 

hetgroot{te gedeelte der Hervormde Geestelijkheid 

tegen hem voedde. Deze afkeer had zijnen voor- 
naamften grond in de onverzêttelijke ftandvastig- 

heid, met welke pe wir , het voorbeeld van den 
eerften WILLEM, en vooral het voetfpoor van ore 

DENBARNEVELDT volgende, de losbandigheid van 

vele Geestelijken in het verhandelen van zaken van 
Staat-en regering op den leerftoel van liefde, vrede 

en” Godsvrucht- zocht “te beteugelen, en ‘het gezag 

der burgerlijke overheid, ook in kerkelijke zaken, 

te handhaven: Hieraan paarde zich nog eene andere 

oorzaak „gelegen in de hevige gefchillen „ welke te 

dien. tijde tusfchen de volgers van coccrjus en die 

van VOrTIUS in dè Hervormde. Kerk ontftaan wa- 

‘ren : gefchillen-, die, van de zijde der laatften, met 
zoo’ veel verbittering en vervolgzucht gevoerd were 
den , dat men daarin , vólgens getuigenis van twee 
achtbare gefchiedfchrijvers, de Heeren yrev en DER= 
MOUT „hunnen -blijkbaren toeleg befpeurde „ our. 

id D B chin 
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hunne tegenftanders , evenals, weleer de „Remons 

ftranten, uit de Kerk en den Staat te verbannen (5) 
Gelijk de Staten van. Holland , en inzonderheid pr 

wirr, die de ziel-hunner raadplegingen. en befluiten 
was, deze, gefchillen, krachtig zochten te dempen ; 

zoo waren. hunne daartoe aangewende pogingen ‘bij- 
zonderlijk tegen de volgers van vorTrus, hevige 

drijvers der geestelijke ‘onaf hankeliĳkheid, gerigt 

@rwijl die van coccerjus, meerendeels vredelieven- 
der; ‚van aard, en , gelijk. weleer. de eerlingen van 
ARMINIUs en vroeger.-die van den. grooten Kerke 
hervormer. ZWINGLIUS „hét. gezag der overheid ook 

ine kerkelijke. zaken erkennende , bij hen: natuurlijk 
befcherming- vonden. Maar wien, die de onver- 
zoenlijke “bitterheid van den  Theologifchen haat, 

tot, een” gemeenzaam fpreekwoord geworden, uit dé 

Gefchiedenis flecht eénigermate kent, wien zal het 

vreemd. dunken, dat vele Geestelijken” tegen pe 

wirr en de zijnen vuur en vlam fpogen, en hem 

bij “iedere gelegenheid onder. de hatelijkfte verwenì 

voor de ‘Gemeente afimaalden? Ten bewijzé van 

het gezegde diene dit ééne, dat een simon -sIMO- 

NIDES , Predikant in ’sGravenhage, zich niet ont- 

zag, den NSO aan de broeders pe witTT ge- 

pleegd, 

(5) Zie de Gefthtedenis der Nederlandfche Hervormde 

Kerk door de genoemde Heeren. II, D., bl, 497. - Men 

vindt voorts in hetzelfde Deel van die Gefchiedenis , een 

meesterftuk van gematigdheid „ gezonde oordeelkunde,, bon- 
dige geleerdheid en uitgebreide belezenheid, een hoogst 

lezenswaardig verflag van de in den tekst genoemde gé- 

fchilleri, bl, 447 en volgg., waardoor het korrelijk. door 

mij gezegde ‘allezins bevestigd. want. | 
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_pleegd:y Góds werk én ‘wráak- te -noemên , onder 

verzekering, dat dezelve niet geftraft, maar béê- 

toond “zou ‘worden (6). ‘Neemt men nu hierbij 

den bijgeloowigen’ en fchier afgodifchen- eerbied in 
aanmerking „dien dé groote volksmenigte in die 

dagen’ der Geestelijkheid toedroeg , zoo zal men niet 

lang in twijfel kunnen ftaan „ bij: ‘wie de voorname 

fchuld. ‘te zoeken is van die verfchrikkelijke uit- 

barsting «van volkswoede’ „waarvan het rachtbaar 

broederehpaar het deerniswaardig: flagtoffer werd, 
Doch” fchúiven’ wij woot” deze vreesfelijke. gebeur- 

tenis en hare hoofdbewerkers een gordijn , en ver= 

heugen. wij ons liever” dankbaar. in het geluk van 

onzen leeftijd „waarin. verre de. groote meerderheid 

der- Hervormde. Geestelijken: zich eeniglijk bepaalt 
tot het voldoen aan hunne- belangrijke en vêrhevene 

róeping ;' als ‘verkondigers van ‘het Evangelium der 
liefde, des vredes; en. “der: geregtigheid sen zich 

door hunne: denke. en handelwijze op “de ioogach- 
ting en’ den eerbied. van “alle: verftandigen® én “wel- 

denkenden -de regtmatigfte. danfpraak werwervèn 4” en 
zoeken wij tevens“ verzaêhting: voor ‘onze ‘dröef heid 

over de onuitwischbare fimet, waarmede de gruwel- 
moord-der ‘broeders pe: wirT „de, gedenkrollen-der 

Gefchiedenis van. het-voormâlige: Gemeéenebest ‘der 

Nederlanden bezoedeld‘heeft , in de-troostrijke herin= 
eiste a We, : oven opk ber ate, 

6) Zie wAGENAARs ad, Hist. XIV.-D: „bh 175 zrvan 

waar het overgenomen is in-de Gefthiedenis- der Nederland- 

{che Hervormde Kerk door de Heeren yrry en -DERMOUTe 
U. D, bl. 502, dOr 

Bb ae 
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nering, dat die moord” bij alle gematigden en regt= 

fchapenen ook: van die dagen het hartelijkst beklag , 
het fterkfte afgrijzen heeft opgewekt, en onder deze 

niet het minst bij den Vorst, wien de blinde woede 

van doldriftige iĳveraars voor zijne belangen daardoor 
eenen dienst meende te bewijzen. Nevens andere 

blijken van dit laatfte voorhanden (7), zie ik mij, 

tot mijn bijzonder genoegen, in ftaat gefteld „ daare 
van een nieuw en geheel voldingend bewijs bijte 

brengen, ontleend uit een? ongedrukten brief van 

den Graaf VAN BENTINCK aan den Graaf DU DOUX, 

waarvan ik de mededeeling aan dezelfde vriendelijke 

hand te danken heb, gefchreven uit den Maag den 

gden- Februarij- 1687 „ welke , onder andere betui- 

gingen van ’s Vorsten - grootmoedige. wergevingsge- 

zindheid ;, ook de volgende verzekering van: dien 
grootften vertrouweling vat WILLEM II, bevat: ik 

kan uzeggen, Mijn Heer „dat ik Zijne Hoogheid 

zièmmer, meer getroffen heb gezien, dan toen hij het 
treurig, einde vernam, ’t welk de goede God ge- 

hengde, dat aan die beide broeders ten deel viel, 
die altijd tegen hem gekant waren (8)e 

| | | Doch 

"_(#) Zie WAGENAARS Vad. Hist. XIV, D., bl, 182 en 183. 

»- (8) Zie hier het gedeelte van den brief, dat tot het 

gellacht der pe wirrten betrekking heeft, met de eigene 

woorden van den fchrijver: „, Monsieur, j'ay esté surpris 

> d'apprendre, que le fils du feu pe wirr fust dans votre 
9 Pays. Son Alt’, a des sentiments ‘bien esloignez de ceux , 
s qui pourroissent l'obliger de faire resentir du mal auX 

5 enfâns pour les fautes des pèresz il seroit trop contraire 

5» à la charité Chretienne, et à la generosité 3 il pardonne 
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„Doch ik meen reeds meer dan genoeg gezegd te heb- 
ben ter ontwikkeling” van mijne denkbeelden omtrent 

den grooten Raadpenfionaris pe wrr , en ga dus over 
ter mededeeling van-den brief , welks voorgenomene 

gemeenmaking mij aanleiding gaf tot het fchrijven 
van dit opftel. «Ik heb ter opheldering van dien 
brief verder niets te zeggen, dan alleen met een 

woord de aandacht te vestigen op «de merkwaardige 

overeenkomst van een--daarin voorkomend berigt 

van DE WITT aan zijne» echtgenoote, dat hij des 

nachts naar. gewoonte rustte fonder wacker te wore 

den, met hetgeen ten zijnen aanzien; juist in dit- 

zelfde -hagchelijke tijdsgewricht ,: gemeld wordt in 

de vaanteekeningen ; door den beroemden dichter 

0 ZWIER VAN HAREN achter zijn hoogst voortref- 
felijk dichtwerk de Geuzen gevoegd (9). Men leest 

namelijk aldaar, dat ’s dichters grootvader verhaalde „ 

dat hij, in de zending naar Zexel ter bevordering 

van het: uitrusten van ’sLands vloot DE wrITT vers 

sezellende , en met hem in hetzelfde jagt en naast 

Ae zij 

» tous les jours à tant de ses ‘ennemis , et tit n'a jamais 

‚ temoigné de mauvaise volonté aux parents de M'. pe 

»» WITT, et qouyqu'il m'ait pasesté dans les interets de 

» Son.Alt. je puis vous dire M'! que je ne lay jamais 

» veu plus touché, que. quant il apprit la tragique fin, 
» que le bon Dieu permit, qui arriva à ces deux frères , 

» qui, luy. avoient toujours estéz opposez, Son Alt, le 

»» verra sans difficulté et je m'offte tres volontiers À l'in- 

»» troduire desqu'il sera de retour en ce pays.” 

(9) Zie het genoemde dichtwerk naar de uitgave van 

| den Heer Mr, w. BILDERDIJK, II. D,, bl, 354 
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zijne fldapkamer--huisvestende, &lken “avond, “niets 
tegeuftaande de moeijelijkheid van die tijden en om- 

ftandigheden ; door het: fhorken- géwaâr-werd „ «dat 

de flaap dien Heer beving , «zoo ras: Zijn’ bediende 

de ,gofdijneri van ’% bed had«toegefchovèn, terwijl 
_de zorgen ‚hem zelf uren: wakker hieldén» dat hijs 

aam den: Raadpenfionaris zijne verwondering hierover 

betuigd „liebbende ; van „dezen »tot antwoord kreeg; 
dat hij van-zijne jeugd af‘ aan veen: geluk had gehad 3 

hetwelk ‘hem „nooit had, gemist ‚; dat, «zoo «als des 

avonds: zijhe- voeten …in-’t bed traden, valle zâken 

en zorgen uit zijn geest-verdwenens.==| Jon ‚ns 

v. Nu volge -de- brief -vân-deri achtbarer- nanne 

uit. het ftraks „gemelde, jagt, den--17den!-Augustus 

van ’t-jaar-1665 dan «zijne. Echtgenoote, WENDELA 
BICKERS ;. gefchreven 3. brief > die zijn-vzedelijk en 

godsdienftig „karakter: in „een, zoo- hoogst. veréerend 

daglicht ftelt ; dat niemand-na de lezing dâarvari nan 

laten ‘kan-hem: zijne” rami te-fchenken.' Dus 

huidt- dezelve; er ft tr Pott nn SDR NR AS 

5 Alderlieffte, 

Mi Uw. Ed: misfive van: gisteren, ì is oli. wel. ter 

“handen: gecomen ;' waaruyt ickvaan-de eene zijde 
„met aêngenaemheydt befpeurt ‘hebbe Uw. Ed. 

„goede refoltutie , om wel getroost van Godes harde 

„te Ótfangen ar gene fijne Göddelijëke Majt 

ons tal: gelieven toe te fenden, daerinne ick bidde 

» dat Godtede Heere Uw Ed. meer en‚ meer. ge- 

zj dieve.. te ftercken’, gelijck defelve ten -hoogften 

_p Moet gedanckt fijn voor der genade „die Hij sin) 
„eer: 
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 deef? deel over mij-geliefft: te ‘bewijfen 3 want ick 
z in alles foo «wel. getroost. ef gemoedt ben, als 

sick wan amîijn-ganfche ‘leven ‘in „eenige-faecke gee 

troost ofte gemoedt ben geweest, rustênde. des 
„nachts naer gewoonte , fonder wacker te worden; 
Dt welck ick oock wil hopen, dat Uw. Ed. ins- 

5 gelijk tal wedervaren, fóo haest de eerfte veran 
»‚deringe wat fal wefen gepasfeert ; fonder “fichi 

„ teeghers de aenftaende flach, eenigfints te ontfet- 
„ten, maer op Godt de - Heer te betrouwen, eù 

van fijne handt blijgeestig te ontfangen al ’t géen 
„ Hij ons fal gelieven toe te fenden : immers, mijs 
» nenthalven niet bécommert te. wefen, ‚als verfee= 

„ kert zijù, dat. het mij in leven ef in fterven altijdt 

» fal welgaen, eû in lactfte geval oneyndig beter ô 
„als in ’t eerfte; fonder dat ick echter daerom 

» fal naerlaten, door alle betaemlijcke voorfichtig- 

„ heydt, volgens Godts, wille, mijn leven te con- 

»„ ferveren ten dienfte van het vaderlandt, eù van 

» mijn’ familie,” 

„ De vlote alhier is al berijdts in betere posture 

gebragt, als rick hadde durven ‘hopen; eù fullen 

wij niet naerlaeten alle bedenckelijcke vlijt efì 

naerftigheydt ‘toe te brengen, ten eynde defelve 

op ’t alderfpoedigfte volcomen klaer, eùû in zee 

geraecken mach, daer toe echtér noch al eenige 

»‚ daegen fullen van noode wefen. Wij vinden de 

3 Officieren «alhier-generaclijck feer verblijdt ef gea- 

 nimeert, dat wij mede fullen in zee gaen, eû 

dat zij aen ons altijdt asfiftentie fullen connen 

Mamaiis. fonder genoodfaeckt te wefen daerover 

Bb 4 » naer 
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zn, EN : 

„naer den Hage te fchrijven aen Heeren Staten, 
„ Waermede Godt Almagtig bidden, Uw. Ed. te 

zi tn ftercken , efì met fijnen Geest bijwoonen, 

” fal ick eyndigen ef verblijven 

„In ’t Sar van Hollandt » „Uw, Ed, oodtmoedige 

„leggefiin’tnieuwe Diep, „Dienaar ef getrouwe 

„den 17 Aug. 1665, | Man 

„JOHAN DE WITT.’ 

„ Indien JAN DIMER , buyten ver- 
‚ moeden , vergeten mocht hebben , 

e mijn fignet mede te nemen, foo 

„ gelieve Uw. Ed. ’t felve door 
» Commies vAN DEN BOSCH te e doen 

hi naerfenden.” 

Het opfchrift luidt: 

Mevrouw , - 

Mevrouw WENDELA BICKERS, 

Huysvrouwe van de Heer JOHAN DE WITT, 

_Ract penfionaris van Hollandt en Westyriestt. 

’s Gravenhage,” 

Kad 

AARD- 
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if Hee is gewis voor den Europeêr tlrars van 

dubbel belang, de dandftreken “te ‘leêrenn kennen; 

die zich nà eené doodflaap van bijna drie eeuwen 

aande: heerfchappij van „Spanje, dat hên altijd-als- 

eene ftiefmoeder behandelde ; onttrekken, en eigene: 

Staten-oprigten ;-die , volgens hetgeen wij in Voord-- 

Amerika. hebben zien: gebeuren „ misfchien -eerlang 

eene gewigtige-rol:op. het tooneel-der wereld--zul= 

len: vervullen , en, sdoor. hunnen rijkdourvaan edele. 

metalen, ookop Zwropa gewigtigen! invloed zullen. 

bekomen. Van alle deze Staten is Chili het verfte 

van, ons verwijderd, en ‚dus ook het minfte bekend, 

doch. geenszins. het. minfte: belangrijk. - Het zal onzen, 

Jezeren dus. niet onaangenaam zijn ‘hier een” kort. 

overzigt te vinden van deze nieuwe Republiek, die » 

reeds 
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reeds tot de bevrijding van Perù krachtdadig heeft 

medegewerkt. Sid | . 
Het gedeelte der Westkust van Zuid- Amerika, 

hetwelk zich van den eqyften tot den a4ften graad 

Zuiderbreedte, en saftenstot “s6ften- graad Wester- 

lengte uitftrekt, en noordwaarts door eene woestijn 
van Perù (1), zuidwaarts door. den Archipel CAiloë 

van Patagonië gefcheiden wordt, zich westwaarts 

langs de: zeë uit{ttëkt, ei oostwaarts door het Andes 
gebergte bepaald is, draagt den naam van Chili, 

welke uit de oude taal der ingezetenen herkomftig 

fchijnt. De „Natuur zelve ‘heeft het dus genoeg- 

zaam omheind, om een afzonderlijk gewest uit te 

maken, en tevens in twee zeer verfchillende ftreken 

verdeeld, de Zeekust en het bergachtige gedeelte, 

De eerfte is.wel niet geheel vlak, want er loopen 

drie: of vier bergketènen ; niet” verre-van’ de zee 5 

door het land, maar ‘toch effen in vergelijking vari 

hetgeen op de ‘hooge Andes ligt, hetwelk omtrent 

even breed:is, als de kust, namelijk veertig zeemij- 

Jen van twintig op eenen graad, Deze hooge berg=- 

rug, welken. men” langen ‘tijd. voor den hoogften 
der wereld hield, tot de nieuwfte: ontdekkingen der 

Britten den Himtnalaya tusfchen Indië en -Thibct 

daarover verklaard hebben ,-is"alhier de-grens “tus- 
fchén “de met heuvelen- en dalen afwisfelende vlakte 
Rea Id 5 A ond nr! 

(a) Onze uitfpraak van Peru is geheel verkeerd, Die’ 

der Franfchen (Pérou) met den klemtoon op de tweede 
lettergreep , is de ware, Ook ANronipes bezigt die in 

den Tstroome, … » 
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van Chili, eh de eentoonige Pampas of grasvlakten, 
welke zich driehonderd uren verre tusfchen Mert 

doza en Buenos Ayres uitftrekken „ en merkwaardig 
zijn door de onbegrijpelijke vermenigvuldiging van het 

rundvee en de paarden , aldaar door de Spanjaarden 

uit Zwuropa overgebragt, en waarvân ook de inboore 

lingen zich hebben leeren bedienen. Oostelijk van 

de groote keten verrijst, evenwijdig met: derzelver 

middelpunt „ doch nog hooger, de keten der “Coz- 

„dilleras met fpitfe en uitgekorvene toppen , die-men 

dus eigenlijk met de Andes niet moet verwarren. 

Op de oostzijde van het Andes- en Cordilleras- 

gebergte regent het op eene. groote uitgebreidheid= 

heid, terwijl het ten westen dier landftreek , zoo= 

wel in Peru als Chili, des zomers gelieel niet, op 
fommige plaatfen nimmer regent. De hette zou dus des 

zomers ondragelijk zijn, doeh wordt-er getemperd 

eensdeels door de nabijheid der hooge ijsbergen in 

__ de Andes, anderdeels door den. aangenamen Zee 

wind, die alle middagen‘in den zomer twee uren 

Jang de lucht bekoelt; en door den Zuidenwind, 
die van de nabijheid des Zuidpools, of liever van 

het altijd befneeuwde Vuurland, afwaait. Genoeg» 

zaam alle winden brengen dus verkoeling mede, 
doch de warme Noordenwind in den winter” van 

het Zuidelijk halfrond (Julij tot September) regen 3 

van daar*, dat Chi/# zoo gematigd en bekoorlijk is, 

Slechts in de laagfte ftreken kan fomtijds de hette 

„zeer fterk zijn, terwijl het daarentegen in. Januarij - 

en Februarij (den zomer van het zuidelijk halfrond) 

fomtijds. ook op het middelbare gebergte fneeuwt, 

“ en 
Ne 
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en de fneeuwsaisdan twee dagen »larig ‘bij. eenen or 
bewolkten- hemel, en «dus aan de kracht: der zonne= 
ftralen” blootgefteld ‚kan blijvenliggen: Ook uiter- 

_ dike omftandigheden beletten of wijzigen’ de. wärmtes 

Na de zware aardbeving van 1797; die veertig -dui- 
zend menfchen. verflond, is de luchtsgefteldheid van 
Quito, onder den Evenaar, volgens muMBOLDT vaû 

66 tot 41 à'54 graden van Fahrenheit. (middelbare 

—étand) gedaald. Daar nu Chilé veertien „werkende 

vuurbergen bezit , en dus zoowel als- Quito aan vele 
aardbevingen blootftaat (waarvan die van 173o7en 

1751. vooral. geducht. waren „ „en ‚de geheele,ftad 

Concepcion vernielden ‚doch flechts zeven menfchen 
het-levén kostten) zoo mag men denken „ dat gelijke 
oorzaken ook gelijke werkingen zullen voortbrengen 3 
en dat misfchien de warmte bij hevige aärd{chokken 

afneemt. Het is opmerkelijk, dat-de inwoners door 

de ‘gewoonte omtrent de aardbevingen. geheel--on- 
verfchillig” zijn: sen. Zich niets daaruit-makens”… 
Een aantal van wel twintig Rivieren” dalen. „van 

den Andes af; en -ftorten „zich. in de- Zuidzee „on 

der welken» de. Mgipo, de. Maule: de Biobio, 

Cautan; Vâldivia en Bueno de merkwaardigfte: zijn. 

In dezen ftorten zich weder verfcheidene kleine. zije 

armen. „Er zijn ook werfcheidene groote „meirens » 

‚De genoemde oorzaken werken alle mede , om het 
klimaat van Chili tot de voortbrenging vanezeer vele 

gewasfen „ zoowel ‘des heeten als gematigden, Aard- 

gordels , in ftaat-te ftellen.’ Overal, „waar (lechts; war 

ter is, groeit alles in overvloed zonder bemesting; 

Men mag Chilè het bloeijendfte gedeelte van Spaansch 
| Re Zuid= 
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Zwid- Amerika. noemen , en de vruchtbaarheid dêr 

Zeekust van Perù is met die van Chili niet te ver» 

gelijken. Uit het delfftoffelijk. Rijk. isshet land voor- 

eerst rijk in. goud, zilver, koperen ijzers” De zeer 

talrijke goudmijnen (zeker. monnik „noemde -geheel 

Ghili-eene goudfraaf) waaronder. fommmigen „ in hét 

zuiden des lands; door-de dappere Zraucanen here 

nomen, doch toegefloten „zijn ; anderen” fomwijlen 

overftroomd worden zouden „ volgens zekeren fchrij- 

ver (2) inde vorige eeuw omtrent zeven millioenen 

guldens bedragen hebben , “waarvan „er sbijna «drie 
gemunt worden , het overige ongemunt buiten ’s lands 

gaat, of binnen ’slands tot ezaderedients want hoe 

arm eene vrouw ook zijn mag, zij moet ten minfte 

gouden. oorringen. hebben. Het goud is zeer. zui 

ver. — > Aan ‘zilver is Chili niet minder „rijk, dan 

„aan goud De-meestbenoemde mijn moet die var 

het dal. Uspallata inde. Andes zijn-(tusfchen- den 
grften-en -geften graad : Zuiderbreedte). zij, werd in 

1688 ontdekt, doch ; misfchien-uit hoofdesder hooge 
digging, en ‚daaruit voortvloeijende-kosten:s verlaten, 

tot de Onderkoning van Peru dezelve in 1762 weder 

diet onderzoeken, zeer-rijk bevond, en aan-de: in- 

„woners. der naburige ftad, Mendoza verlof gaf „ haar 

te bewerken, hetwelk deze dan ook lang met groote 

„winst. gedaan: hebben. „Men wil, dat de zilveraäder 

hier negen vof tien: voet breed is, „dertig „mijlen 

voortloopt en: in de diepte honderd vijftig: of. hon- 

vti eh crcdend 

| (2) Vipaure, Gefchiedenis van Chili ‚ uit het Zraliaansch, 

dn EBELING 5 Neue “Samimläpg von Reifabefchdeibungen, 
IV. rie $. 98, 
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derd zestig voet: bedraagt. ‘Aan zilver is-deze mijn 
ook rijker:dan de beroemde van Portoft in Peru, 
doch de gebrekkige bewerking neemt eensdeels veel 

“van de winst weg, en is ten anderen eene onge- 
hoorde taak voor de arme mijnwerkers; die uit 

Indianen (inboorlingen) beftaan, “ Zij moeten al het 
erts op flechte ingekorvene palen op de fchouders 

naar boven brengen; terwijlde mijnen , niet behoore 
lijk onderfteund, dikwerf inzakken, en de inwoners 

levend begraven. Nadat het erts tot ftof vermalen’, 

met water en zout tot een deeg gekneed is; wordt 
het. vervolgens met kwik gemengd; tot dat deze 

zich geheel met het zilver vermengd heeft, welke 

ineenfimelting (emalgame) de arbeiders door allerlei 

bijgeloovige plegtigheden krachtdadig meenen te be= 

vorderen. Hetgeen zich niet metde kwik vereenigd 

heeft, wordt als nutteloos weggeworpen; en dè 

vereenigde masfa zoo lang: in geitenvellen gefchud', 
tot dat de overtollige kwik er door heen zakt; het 

overige worde door het vuur daarvan gefcheiden, 
en zoo is het zilver gereed. De zilvermijnen in 

Chili moeten een millioen piasters (twee en een haif 

millioen guldens) opbrengen, waarvan echter éen 

gedeelte te zoek geraakt door het beftelen der hoo- 

pen: erts, die men te vergeefs door kruifen op dee 

“zelve: zoekt tte beveiligen. -De zedeloosheid der 

mijnwerkers, „vooral hunne: zucht tot het dobbef- 

fpel „benadeelt hier-dus regtftreeks het land en eis 

‘genaars der mijnen (3). | | 
| De 

3): Fe MAWE;, Reis in de Binnenlanden van Brazilië, 

IL, Ds, bl, 375377. N, Vert. | 
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„De kopermijnen zijn’ des:te kostbaarder ; daar! de= 
zelve volgens hetalgemeene gevoelen der inwoners 
ook veel goud behelzen, Men fmelt het koper hiet 
in een gemetfeld.gat in den grond „door middet 
van groote blaasbalgen en hout. —UrroA vergelijkt 

het Chilifche koper met het beroemde Korinthifche 
metaal der Romeinen, hetwelk tegen goud werd op= 

__ gewogen. De voornaamfte mijnen zijn die «van 

Gwasco „Capiabo en Coquimbo. De mijn te Pajen 

is even als die werfchillende goudmijnen verlaten’, 
als- liggende in het gebied der Wilden. Men- vers 

haalt, dat aldaar weleer ftukken van: vijftig, ja- vatì 

honderd centenaars”masfief koper gevonden werden, 

hetwelk: als goud. fchitterde „en ‘ook meet goud dan 
koper. bevatte. Doch de werhâlen der Spanjaarden 

omtrent rijke goudmijnen of {chatten , die niet on= 

der hun bereik liggen, zijn verdacht „ wanneer men 

aân hunne droomen-van een Eldorado denkt. Ten 
minfte de delfltofkundige- mawr fchijnt aan dezen 

fijkdom van ‘het Chilifche koper niet te gelooven, 
en fpreekt met veel afkeuring van de bedriegerijen , 

die bij het fmelten-gepleegd worden. Het is- eche- 

‘tér waar, dat hij niet in Chéli geweest is. 

Het ijzer; waarvan Chili mede zeer rijkelijk woors 

is, zal thans behoorlijk kunnen bewerkt worden, 

nu-het monopolie , waaronder te voren “alle “Spaar 
fehe koloniën zuchtten, ook hier- niet meer de be- 

werking. van ‘het inlandfche ijzer verbiedt, om dat’ 

vanhet Moederland te begunftigen. Deze geest 
van uitfluiting en verbodswetten (het natuurlijk ge= 

volg van het mercantile coloniale ftelfel) „was zoo 

geheel verblind, dat: hij zijn- eigen onmiddellijk na= _ 

ED. 3 Ce deel 
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deel, over het „hoofd zag ,,en ook de. bewerking 

van. kwikzilver. verbood, zhaardan Chili. mede zeer 
rijk, „en- hetwelk tevens onmisbaar is voor de zuiver 

ring der-metalen, In Jateren tijd, toen het verbodse 
ftelfel (vooral onder de verlichte Staatsdienaars van 

KAREL. III.) door verfcheidene wijzigingen minder 
verderfelijk „werd, vergunde men de. opening van 
eenige kwikzilvermijnen. „Het land. is-ook ‚rijk aan 

tin, lood „ aluin, vitriool, zwavel, jaspis, marmer 
en.andere kostbare fteenfoorten ;- doch deze worden - 

nog, niet: bewerkt, zoo min als. mijnen: van eileen 
en lapis lazuli. 

Chili is, gelijk oudtijds Spanje en hensee waden 

Hongars dien, niet minder rijk aan voortbrengfelen 

uit het planten- dan uit het mineraalrijk, „De. Flora 

van, Chili is ongemeen welig, zoodat MOLINA in 1784 . 

verzekerde „meer dan drie duizend nieuwe foorten, 

hier te hebben opgezameld, Hier wasfen alle de koe 

renfoorten, die, wij in Zwuropa bezitten s zelfs. eene 

foort,,van „rogge en gerst (doch zeldzaam :) de-tarwe 

geeft „zestig, honderd, ja honderdvijftigvoud. (ade 

Mais „(Turksch of Indiaansch koren) groeit mede zeer. 

welig. Chili is het Vaderland der. aardappelen (Papa) 

Dezelve groeijen alleen ten Westen, der Zndes ‚ niet 

goed ten Oosten van dat gebergte „en dienen den _ 

Jndianen. tot. voedfel, „De wijngaard geeft, vooral. 

amftreeks Concepcion „ eenen voortreffelijken roodens, 

en elders eenen goeden muskaatwijn, UrrLoa-aarzelt, 

niet,.den wijn van Chili met dien van 1Spanje- gelijk, 

is: 

(4) ScrMIDTMEIJER’s opgave verfchilt hiervan zeer veels 

hij fpreekt flechts, van vijfentwintigvoudigen oogst, 
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té tellen; „Vlas en lrennip’ komen goed voort, de 

eerfte! voóral’ op. het: eiland C4iloë , vlakten Zuiden 
des vasten, lands van Chile s’dertweede fr de Provincië 

Quillotas-Er: groeit» tabak. De -tuifvfuchtên” zijn 
hier vuitftekend „ vooral groote aardbeziën „kómkom- 
mer, “meloenen kalabasfen „kool, ‘rapen ; venkel 

en speterfelies- “De ‘wêide “voorhet vee ís bijkans 
het geheele jaar-door groenen op fommige bérgen 
ongemeen” geurigecen krachtig, «De “boomvruchten 
van „Europartieren in Chili voortreffelijk: appelen, 

peren; pruimen; kerfen, «perzikken amandelen , 

kastanjes ; noten; hazelnotew zijn ver. gemeen, » Dé 

appelboomen maken in het Zuiden gfootebosfchen. 
De perzikken „ waarvan men twaalf foorter “telt, 
wegen’ fomtijds- een half (Nederl). pond’; “én “mien 

heeft: kweeperen van teer dan anderhalf“pond.- Op 
Chili-groeĳen verbazendesceders. Bijkans alle bloe- 
men „die men sin Europa zorgvuldig kweekt, groeie 
jen in Chili, door de Spanjaarden aan gebragt, in 

het wild, ven vin de lente wke het rang land 

een groote tuin. 

_Bij dezen rijkdom aam» de weet wete oet Ee 

matigde luchtftreken bezit Chili ook nog vele: van 

het zuidelijk Europa en niet weinige uiv den hee= 

ten Aardgordel; tot de eerfte kan men “de rcitroenss, 
hens re nad en vaeroort rekenen Gs van 
$ Art | re EN Weke 

KN ik volg bier het gezag. van ien 4 en gend 
EYER 5 ‘doch ULLOA, CReis, IL. D., bl. 203 ») zegt, dat 

het klimaatnoch de grond voor oranjeappelen én gier 

men’ gefchikt is, zoo min als voor fuïkerriet, 

vd Cts 
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welke laat{te fommige twee en twintig en eenen hats 

ven voet middellijns hebben; tot de laatfte koffij, 
cacao, fandelhout (op Juan Ternandez), katoen, 

fuikerriet, kokos-, dadel- en andere palmen. Doch 
het land bezit ook eene menigte kruiden , heesters en 
boomen, die men nergens anders dan hier, en mis- 

‚ fehien in het naburige Perdù en la Plata aantreft. Daar- 

toe behooren: aan kruiden de caa of Paraguay= 

thee, die eerst een weinig laf fmaakt, doch waarin 

men fpoedig behagen vindt, het Zoutkruid , hetwelk 

zich des zomers dagelijks met eene ronde zoutkorst 

bedekt, de Pangue, waarvan de wortel tot het leer» 

looien dient, het merg zuurachtig en verfrisfchend 

is, en volgens MOLINA ook eene fchoone zwarte 

kleur.-geeft. De wortel geeft ook eenen fterken 
reuk van zich, en men maakt daarvan zeer. goede 

inkt. Onder een aantal andere verwftoffen. onder- 

fcheidt men de wortels der-Cul/i, (in twee foorten, 

tot het violet en geelverwen) en de Reyun voor 

de roode kleurj de eerfte dient tevens tegen de 

koorts. De Quinchamali - wortel en. plant te zamen 

afgekookt zijnde, geneest de kneuzingen; het kruid 

Guadalaguen bevordert den omloop van bloed en 
fappen, en. geneest inwerdige ongemakken. - Het 

merg van den faprijken Kisco geneest de fchouder- 
pijns. de bladeren der Gwaicuru.de wonden, enz 
zoo men zegt, de kanker. Men heeft. eene foort 

kina in de oostelijke Andes. De Chilca geeft een 

geurig harst „ alsmede ‘de Pajacobobo en de Jarilla; 

de wijrookftruik levert wijrook, of gom. De Kik 

lat, wiens bladeren naar die van. den eik zweemen, 

wordt 
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‚ wordt vijftig of zestig voeten hoog; heeft een roöd- 

achtig zeer hard hout, waarvan de fchors, met water 
aangelangd , eene. goede zeep geeft.  De'dorenboom 
Gspino) dient tot allerlei nut: zijne. gele bloefems 
geven eenen aangenamen geur, en dienen, om de 

kleederen der vrouwen welriekend te maken. Zijne 

vrucht, eene foort van boonen , is een lievelingsvoed- 

fel der papegaaïen, en geeft goede inkt; de harde 
ftam een zeer goed brandhout, vooral uitftekende 

kolen. De Rod/e levert fcheeps- en gewoon timmers 
houts het groeit zoowel aan zee als op de Andes. 
De Peumo levert eene fmakelijke vrucht, en de pit 

daarvan veel olij, terwijl de fchors tot verwen dient. 

De canelo gelijkt naar de gewone kaneel, en de cu/en 

gecft eene foort thee. De Chilifche pijnboom (Pehuen , 

Pinus araucana) heeft flechts den naam en den pîra- 

midenvorm de kroon, meer niet, met den’ pijnboom 
gemeen, van wien hij zelfs in geflacht verfchilt, Deze 

boom wordt’ wel tachtig voeten hoog. De bladeren 

zijn fchitterend groen en zeer hard. De vrucht heeft 

iets van eene kastanje , en is zeer voedzaam. (Thans , 

Zegt SCHMIDTMEYER, ziet men deze boomen in 

Chili niet meer). — Men vindt ook enkele fchade= 
lijke boomen, zoo ais de Zitre of Jithi, wiens fcha- 

duw zelfs zoo gevaarlijk is, dat elk , wie daaronder 

uitrust, blazen op de huid bekomt, alsmede de Bo/- 
den, wiens hout een zwaar vergif is. 

Uit het dierenrijk daarentegen heeft Chili geene 

enkele fchadelijke foort; men kent er noch vergif. 

tige (langen, noch tiĳgers ( Jaguaars) noch onces 

noch wilde zwijnen; eene foort van dmerikadn- 

Cc 3 Sche 
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fche leeuwkat (jaguarete) tast alleen het vee aans 
en vlugtsvoor den mensch, zoodât mên ‘overal op 
hetsópen veld kan flapen , (iets zeldzaams"in' Ame- 

rika) zonder voor een fchadelijk dier te-vreézen te 
hebben „ behalvevalleen voor de pigues of” ziguas À 

een „klein infekt, hetwelk’ ongemerkt: in “huid én 

vleesch indringt, en zelfs: gevaarlijk kan worden (6). 

Ondér- de vruttige dieren” verdient het-rundvee en 
de pâarden de eerfle plaats, Beide dierfoorten zijn 

uit „Spanje herkomftig- dochhebben’-zich hier, ge- 
lijk in Paraguay en ten deele “in Brazilië,’ ‘onge= | 

toofelijk- vermenigvuldigd, ‘Van de eerfte- moeten 

drie” foorten” zijns de gang der duurften, is zeer 

kunstmatig, en eene foort van-dans, De Spanjaars 
den hebben zich in zékeren ‘zin door de invoering 

van: het. paard. zelvé geftraft: ‚de moedige. inboor- 

lingen, de. Araucanén, hebben dit dier van hun 

overgenomen; «en zijn, daardoor onverwinnelijk ge- 

worden’, vermits, zij nu „gelijk de Parthen weleers 

in tegenfpoed in bekende -woestijnen vlugten; waâre 

heen hunne vijanden hen niet kunnen vervolgens 

‚en op-den rug hunner vlugge paarden ook» eens- 

klaps „ als een ftormwind-, weder. aanvallen en alles 

onverwachts vernielen..;\ … « dende A7 

„De runderen zijn Zoo ‘origemeen. alike dat, zij 

‘ech vijf of zes on het «fluks kosten: £ Cz); en 
| in det 
(6) UrLoa , bl. pe In, bl. 207. de 

(7) Volgens VIDAURE E@n LA PÉROUSE kostte een os 
te Conception: acht piasters Ctwintig gulden), Misfchien 
verfchilt de prijs ín de onderfcheidene landftréken, en 
bij de weinige onderlinge geneenfthaps aanmerkelijk. 
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dat fommige landeigenaars op hunne goederen twaalf: 

duizend fluks horenvee-houden, Men melkt vechter: 
deze dieren niet, zoo min als ‚in -de overige {treken 

van Zuid= Amerika, maar zondert jaarlijks, vijf hon- 
derd vof duizend fluks van de groote menigte “af, 
brengt die. op vettere weiden, en drijft elken dag 

zoo „vele runderen „alster flagting, beftemd, zijn „ 

binnen „paalwerk 3 alsdan. vermaken zich de landlies — 

den, vaan «deze dieren „de pezen der pooten «af. te: 

{pijden „waarop de-flagter aan het gevelde dier het; 

mes ín denhals fteekt.. Het vleesch wordt iin repen: 

gefneden„ gezout en gedroogd , deels voorde. mijn= 

werkers, «deels naar -de havens, deels naar Perd: 

gezonden 3 ook het talk en de huiden , om welke vele: 

runderen valleen „geflagt worden , “terwijl men het 
vleesch «laat liggen, gaat derwaarts uit, „Motana, 

zag: in Chili. het paard met gefpletene ‘hoeven. 

Volgens: AZARA vindt men-in Chili en-Paraguay, 

_ paarden met. horens (8), en volgens VIDAURE in 

Chili runderen zonder dezelve, die zich „met de 

tanden verdedigen (9). k | 
„Men vindt: ook fchapen en_ geiten beiden, Wet 

pen tweemaal in het jaars de fchapen- tieren best: 
in de ‘hooge dalen der Andes, of in de. vlakten 

beneden dezelve, De vier foorten van kameelfcha- 

pen, paco of alpaga, viconja, llama (lama, of 

guanaco) en-chiluhuegue kunnen ook buiten hunne 
Oor. 

(8) Zie ook zinmERMANN, de Aarde en hare” Bewoe 
gers, VII. D., bl. 39, 40. } 

(9) Esrrne, Neue Sammlung, IV. Ti, £ 96. 

Ce 4 
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oorfpronkelijke bergen vervoerd worden , en planten» 
zich onderling voort, De Gûma is de grootfte, zes: 

of- zeven voet langs-en vier of vijf hoog, op den 
rug grijs en aan den buik witachtig; het hair wordt 
tot hoeden gebruikt; de weonja (wigogne) heeft de 

grootte eener geit is koflijbruin „ heeft aangenaam 
vleesch, en eene zeer zachte en fijne wol, die in 
Europa zeer bekend en gewild is. Zijleeft op 
bergen , die zoo koud zijn, als Zwropa op den Zes- 
tgften graad, en kan toch het in den zomer zoo 
heete klimaat van Bwenos- Ayres verduren. “Zim= 
MERMANN heeft over de levenswijze en de manier 
van vangen dezer dieren, alsmede van de alpaga 

neauwkeurige berigten gegeven. De chilihueques 
misfchien uit de paring van eenen ram met eene: 

djamá ontftaan, is tam, en wordt door de dndias 

nen bij vredeverdragen, of- andere plegtigheden ten: 

offer. gebragt. Ook dit dier is eetbaar, en” geeft 
goede wol doch is niet talrijk. Deze dieren wa 
ren de eenige tamme der Nieuwe Wereld; en het 

is onbegrijpelijk, hoe de oude Perwanen alleen met 

hulp van dezelve die groote werken’ hebben uitge= 
voerd, en wegen aangelegd , welke men nog bes 
wondert. Doch men bediende zich veel van men= 
fehenkrachten , en thans «is ‘in geheel Zwuid- Ames. 

vka. de muilezel ingevoerd. | k | 
„Onder de foorten van wilde katten is de zooges 

nbdtndë Amerikaanfche leeuw of jagwarete (leeuwkat , 

Felis concolor) in Chilê Pagi, vooral den paarden ge= 

vaarlijk; hij is tegen twee paarden tegelijk beftand., 

De runderen , hem ontwarende „ fluiten eenen kring 
met 
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met de koppen buitenwaarts, en keeren dus den 
aanvaller met de horens af. Ook-de moedige ezel 

durft den leeuw tegenftand bieden (rode « 

De cu/pen vertegenwoordigt in Chili den vos, de 

viscacha het konijn, doch heeft een’ vosfenftaart en 

harde borstels. Het ftinkdier (C2ine) is mede zoo 
groot als een konijn, doch heeft een hairigen ftaart; 

die zich naar boven buigt als een eekhorentje. Het 

komt in de huizen, en, als het beleedigd wordt; 

befproeit het den vermetelen, die het tarten durft ; 

met een -vetachtig: vocht, ín eene blaas onder den 

ftaart voorhanden, hetwelk eenen volftrekt ondrage= 

lijken. flank verfpreidt, waarover men- vooral den 

Jezuit vonrITzHOFER ; en deszelfs kluchtig afgrijzen » 

moet nalezen. «De kleederen , daarmede befmet, 

worden onbruikbaar; dieren zijn daarvoor even bang 

als de menfchen; de honden eten zelfs niet, zoo 

läng deze helfche reuk hun bijblijft. De Indianen 

trekken het dier bij den ftaart, en daardoor wordt 

de mond der blaas toegefloten. Wanneer men zich. 

veilig op de befchrijving van vIDAUrE „ die eigenlijk 

geen Natuurkenner was, en het dier zelf niet ge= 

zien heeft; magt verlaten, zou de Pigeuchen- een 

der zonderlingfte dieren zijn, zoo groot alseen 

konijn, met eene fladderhuid „ gelijk’ de vleêrmuis , 

‚_kors 

10) Vipaure „by EBELING , t. a pl. £ 84-86. Ik twija 
fel echter aan deze bijzonderheid, die nergens elders 
vermeld is, omdat de Amerikaanfche ezel (uit Europa 

overgebragt) toch wel niet ter zal zijn, » dan het 
nt wd 

hij 
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kotte beenenvals een hagedis, eenen vischftaart jen 
flechts des nachts vliegende, Naár alle waarfchijnlijks 

heid is het de opgefchikte befchriĳving eener foort 
väân. groote … vledermuis, waarvan er AZARA twaalf - 
in deze gewesten «gevonden heeft. Het bekende 
buideldier. is hier ook ste huis. -Men «heeft water» 

rotten „gordeldieren of Armadillen , Tapirs ; enz. 

„Onder de vogels vis’-de Condor--de woornaamftes 
Hij is benevens den làmmergier de grootfte en fterkfte 
uit het geflacht der giereri, en twee of drie voete 
hoog, doch de uitgebreidheid zijner wieken is. vers 

groot: dezelve bedraagt geene veertien ; “maar flechts 

negen! of tien voeten, — Ongemeen hoog is zijn vers 

blijf, nabij de fneeuwlijn onder den: Evenaar , dus 

dertien duizend voeten ‘boven de oppervlakte der: 

zees van dezen verbazenden afftand ziet hij zijne 

prooi „namelijk kalveren, of zelfs osfen en koeijem: 
tot ‚de vangst van eenen derzelven wereenigen zich 
zes of “meer …Condors)--én “durft zelfs. den Ameris 
kaanfchen leeuw te beftoken: De inwoners, voorab 
de Indianen „ haten ‘hem geweldig, als «den roover 

var hun: vee, «en martelen hem dood, wanneer hij 

gevangen is. Onder de watervogels verdient de 

Flamingo opmerking ,-op wiens rozenroode wveêren „ 

alleen “met helderwitte. flagpennen „de Zndianen zeer 

gefteld zijn. Men heeft ook pelikanen, witte rei- 

gers, en van boven zwarte zwanen. In de dalen 
der Andes woont de Amerikaanfche ftruisvogel. 

Önder de zingvogels vindt men er wel geenen , die 
zulke aangename toonen geven, als onze Europis 
Seche; de fpotvogel bereikt de: nachtegaal niet. Er. 

zijn 
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zijn twee of drie foorten van papegeaten ‚ wier 

vleesch „ wanneer zij nog jong zijn, gegeten wordt. 

De picaflor of bloemzuiger, door vIDAURRE vermeld, 

wiens veêren van den glans van goud em juweelen 
beftraald zijn is de kolibri, waarvan gezegde fchrij- 
verstwee en negentig foorten heeft opgemerkt ; hij 
heeft zijnen-naam van zijn voedfel uit bloemen , doch 

het is thans bewezen, dat hij ook infekten eet. 

… Het getal der merkwaardige Amphibien en infekten: 
fchijnt minder. groot, dan. dat der zoogdieren en 

vogelen. “Er “zijn echter lichtende infekten, waar= 

van’ het eene” als goud {chittert , zoowel inde fchas 

duw als in de zon: groote fpinnekoppen ; wilde bijen 

eng. “Van de. lastige Pique is boven gefproken. 
“Ook «de -zee van Chili is rijk aan water-zoogs 
dieren. (Cetacea) en aan visfchen. De walvisfchen 

worden veel “door den zwaardvisch vervolgd; zij 

zijn van de grootfte Groenlandf/che foort. De zees 
leeuw , de grootfte foort van de familie der pAocf 
wordt evenals de walvisch om zijn vet vervolgd ;. 

hij is twee en twintig voeten lang en wijftien- voeten 

in den omtrek; men noemthem in’ Chili, om zijner 

kam aan den neus, waarin men eenige overeenkomst 

met eene {nuit heeft willen zien, den zeê- olifant; 

of „uit hoofde zijner ongemeene vetheid „den o/ijwolfs 
Den naam van Jeéuw draagt het dier uit hoofde der 

manen aan den kop. Ook walrusfen en, zeekatten 

vindt men op-deze’ küst. Van zeevisfchen telt men’ 
zestig foorten’, waaronder de doorfchijnende (dias 
Kane); de inktvisch , enz. De meiren en rivieren 

zijn rijk aan zer fmakelijke zoetwatervisch , zóe 

als 
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als forellen en koningsvisfchen (naar den fnoek gelij. 
kende.) * De fchelpdieren worden talrijker, naarmate 
men den Zuidpool nadert. Sommige zijn eetbaar, 
en velen van eene zonderlinge gedaante, 
Wanneer men uit de pampas van Buenos-Ayres en 
de Plata-Rivier noordwestwaarts reist, zoo treft men 

eerst de hoofdftad van Zweuman , Cordova , aan, eene 

zeer levendige plaats, door den doortogt van goud, 

zilver, en andere kostbare goederen uit Perdù en 
(Chili, en aanzienlijke fabrijken van de fijne wol 

der inlandfche fchapen, de zetel eener Hoogefchool 

en van andere inrigtingen. De Jezuiten, wier vers 

dienften omtrent Zwid- Amerika onmiskenbaar zijn , 

hebben voornamelijk tot den bloei van Cordova bij 

gedragen. De Provincie Zweuman, tusfchen Za Plata, 

Perù en Chili gelegen, heeft eene zilvermijn , twee 

goud-, twee koper- en twee loodmijnen. De alge= 

meene kleeding der inwoners van dit land, zoowel 

als van de naburige gewesten, ook in Chili, is de 
Poncho, zijnde een ftuk katoen met een gat in het 

midden, waardoor men het hoofd fteekt 5; het hangt 

alsdan neder tot de kuiten. De kleuren zijn wit en 

zwart „of rood en wit geruit, De fijnfte „ half zijde 
en half katoen, worden in Chili gemaakt; fommi- 

gen kosten wel vijftig piasters (honderd twintig gul= 

den.) De daken der huizen zijn met gras bedekt; 
de deuren beftaan uit osfenhuiden; bedden heeft 

men niet, maar hangmatten van huiden, De ftoelen 
zijn met buffelshuiden overtrokken; arme lieden zit- 

ten op groote osfenfchedels, Zoo is het rund, in 

de fchaars bewoonde ftreken achter de Ander; alles 

voor den mensch. 
Drie 
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„Drie honderd uren westelijk van Buenos - Ayres, 
hips den regtftreekfchen weg, niët over Cordova, 

bereikt men aan den voet der. Andes Mendoza , de 

hoofdftad der Provincie Cuja, die reeds tot Chi/i 
behoort , hoewel aan de Oostzijde der Andes; en 

dus buiten deszelfs natuurlijke grenzen gelegen. Dit 

gewest ligt zuidwestelijk van Zweuman, heeft eenen 

kouden winter, lijdt veel door zware onweders met 

hagel, doch tevens door gebrek aan regen, zoodat 

de grond, waar dezelve niet door kanalen kan be- 

fproeid “worden, hard en onvruchtbaar is. Doch 
waar men kunstmatige befproeijing heeft, of waar 

de drie Rivieren, St. Juan, Mendoza en Tumujan 

den grond bevochtigen, is de vruchtbaarheid uitftes 

kend, De beide eerstgenoemde Rivieren vereenigen 
zich , bijna midden in het gewest, na eenen tragen 

loop ; en vormen het meir Gwanacache, vijftig mije 
len lang van het Noorden naar het Zuiden, het- 

welk zijnen: afloop in de Pampas en in Patagonië 

heeft. Cujo heeft palmboomen , doch wier vrucht 

niet eetbaar iss de ftam geeft eene fijne ftof, 

die het lijnwaad zou kunnen vervangen s de cactiis= 

foort , waarop het cochenille-infekt tiert , wordt 

hier «ook gevonden, echter fchijnt de kleur minder 

goed te zijn dan de Mexicaanfche, Men heeft 

er. nuttige bijen, maar ook verwoestende fprinkha= 

nen. De patrijzen zijn zoo talrijk, en zoo mak, 

dat één man met, eenen ‘ftok erin drie of vier 
uren twintig of dertig kan vangen. De Zmerikaan- 

Sche, ftruisvogel houdt hier vooral zijn verblijf. De 
jaguaar of Americaanfche tiger is hier talrijk en 

grime 
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grimmig. Onder-het eetbare wild: tmurit eéne' fort 
wilde zwijnen, uit. — Mendoza, de-hoofdftad van 

dit gewest, in of. kort ma 1560 gebouwd; ‘heeft 

twintig. duizend inwoners, eti-federt dé, Omwênte® 
ling van”1810, die aan Chili de vrijheid verfchafte 5 

de: gemakken «zoowel als. aangenaamheden- des -1é- 

vens: onder den Spaanfchen alleenhandel, bezat-zij 

naauwelijks de eerfte behoeften, De huizen; doof 

twee Zraliaanfche- bouwmeesters gefticht, en vooral 

de kerken, zijn zuiverder van fimaik ;-dan men doors 

‚ gaans in- Amerika aantreft.. Zelfs heeft-der Generaal 

SAN, MARTIN” er @éne openbare wandelplaats „met 

_ Staliaanfche popùlieren doen aanleggen. Deze meer» 

dere bloei is, niet-onnatuurlijk, vals men bedenkt; 

dat: Mendoza-de »ftapelplaats is van den! haridel tusà 

fchen: Czili. em Buenos» Ayres, ‘welk “laatfté thans 

regtítreeks vrije -gemeenfchap met: Europa en allé 

handeldrijvende landen ‘bezit , ett dus‘ook vaan” Chit’ 

voortbrerigfelen » goeden aftrekrverzekert, Hoe aans 

zienlijk ‘deze handel-reeds zijj blijkt daaâruit, dat 

de. Heer provosr (rr) bij zijnen overtogt ‘over de 

Andes. zeven: en” twintig karavanen van muilezels 

ontmoette „ waarvan de minst aanzienlijke uit vijftien 

en de frerkfte uit vijf en twintig beftonde Het land 

rondom. Mendoza is. als een.tuin bebouwd; de wijn 

gaarden zijn zeer voordeelig , en geven ‘wijn , bran= 

dewijn en rozijnen voor Bwuenos-dyres. Men kweekt 

tarwe heeft “kynstweilanden „> en alle. Europijthe 
f vruchs 

“{a1) Voyage de Buenos- Ayres à Ste Jago de chi, 
Nouvelles Annales des Voyages, pò 340 êfsuiv) 
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vrachten: … De Zndianen of Puelches brengen grove 

dekenen (denkelijk-eene mindere foort van Poncho’s) 

en zout uit de. meiren ten verkoop naar de ftad, 

… Van Mendoza af moet men, -om in het eigenlijke 

Chili-te komen ,-de- Andes beklimmen. De overtogt 

heeft veel van dien-der J/pen ; doch men kent er-geene 
lawinen of fneeuwftortingen, gelijk dáár 3 andere one 
gemakken daarentegen fluiten den overtogt des wint 
ters bijkans geheel „ vooral de grimmige koude , die 
reeds meer dan éénen Reiziger het- leven gekost 

heeft. De wind is-op de hoogfte Andes, ten mintté 

in. Chili, zeer fterk3 men heeft foms plotfelinge 

vlagen „ die voor de Reizigers zeer lastig zijn. Som-= 

tijds overvalt de fneeuw hen op dien togt; dan laten 

zij. hunne „goederen in de {teek , “en nemen „zoa 

fpoedig: zij kunnen, met hunne muildieren de vlugts 

Nu en dan moet men over zeer naauwe paden 
heen; wier-eene zijde door eene hooge, fteile, vols 
ftrekt onbeklimbare rots, de- andere door „eenen 
afgrond van vijf. honderd voeten : bepaald: is. » Kos 

men. aldaar twee troepen van muildieren elkander 
tegen, zoo. moet de eene: aande andere opgeofferd 

worden, want tot keeren “is geene plaats. Maar 

men. voorkomt dit. door te roepen, of fomtijds, doon 

zelf. naar de overzijde te gaan, endaar wacht ste 

houden, tot de troep voorbij is. Men heeft hier 
ook kleine gebouwen voor de post, die zomer en 

winter, maar te voet, over de „Andes gaat. (12). 

_Ee- 

12) Vipaure, by EBELING, /. $05, zegt, dat mew 
nog eenige zonder kalk gemetfelde huisjes» vindt, : die» 

eere 
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Eene winterreis met muildieren is door den dikken 
fneeuw of- over het gladde ijs ondoenlijk. De 

fneeuw blijft op de Westzijde der „Audes, die ook 

fteiler is, langer liggen, dan op de Oostzijde: dáár 

gelijkt het land dus ook meer naar de /pen ; men 
ziet er groene beekjes en bloeijende boomen digt 
bij den fneeuw, De figuur der ijsbergen is opmers _ 

kelijk ; zij dragen den naam van boetelingen , omdat 

zij de gedaante hebben van zulke vrouwen , in witte 

lakens, die overeind ftaan in de kerken. Doch; 
behalve deze onvergankelijke grondpijlaren der aarde 

heeft ook de mensch hier gedenkzuilen opgeriet. 
usfchen Mendoza en de zoogenaamde punta is 

eene fteenen kolom, honderd vijftig voeten hoog en 

twaalf dik , welke „de inwoners des lands den Reus 

noemen. Op denzelven vindt men zekere karakters 

ingehouwen, die paar Chineefche letters gelijken. 
Een andere fteen bij de Rivier Diamante met teeke- 

nen, die naar letters zweemen, en met voetftappen 
van eenen mensch en verfcheidene dieren voorzien 4 

wordt door de Spaanfche inwoners de St. Thomase 

fteen genoemd, omdat de Judianen eene overleve- 

ring zouden hebben, dat in aloude tijden een grijse 

aard op dien fteem eene nieuwe wet verkondigd „en 

ten bewijze zijner goddelijke zending de voetftappen 

| | | Zoo 

eertijds aan Perwaanfche renboden en reizende ambtenaars 
tot verblijf gediend hebben, Ik onderftel, dat dit de- 

zelfde gebouwén zijn, die thans nog door de Spanjaar« 

den gebruikt worden. De befchaving der Perganen- was 

dus reeds tot Chili doorgedrongen. 
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zóó” van “hem” als van de ‘hem -vérzellende ‘diefen 

Zou” hebben ingedrukt. — Wanneer. deze berigten. 

naauwkeurig. onderzocht , er die. letters inderdaad 

voor Chineefche herkend wierden „- zou dit niet 

eenig licht verfpreiden kunnen over het land, waar= 
uit de groote wetgever van Perù , MANCO CAPAC 

herwaarts gekomen is? De aardrijkskundige ligging 

en. vroege befchaving fchijnt- zekerlijk- voor China 

te pléitens ORE, je 
1 Zoodra men nu van het hoogfte gebergte inhet 

bewoonde Chili afdaalt, ontmoet men al den-reeds 

befchrevenen rijkdom der Natuur; de levensmiddelen 

Zijn er- zoo’ goedkoop, dat men den vreemdeling. 

gaarne voor niet herbergt en zulks- niet eens voof 

eene, weldaad houdt, + Doch ‘zulks was onder de 

Spaanfche regering; en is waarfchijnlijk nog, niet 

zoo zeer het’ gevolg van uitmuntenden landbouw-en 
werkzaamheid, die met de gaven def Natuur weet 
te woekeren „ als wel. van het zeer kleine getal in- 
woners, over een onmetelijk land verfpreid , die-eert, 
groot. gedeelte van hetzelve: woest laten liggen, en 

in het fchoonfte en rijkfte land even traag en mors 

fig zijn (13). Nogtans paren” zij daarmede: groote 
goedhartigheid, en zelfs, te midden hunner fchamele 

hutten , de kwistige weelde vân eenige ftukken huis- 
raad van zilver. De vruchtbaarheid der Natuür le- 
vert-hun namelijk ook zónder of bij weinig atbeid 
genoeg voor zich zelf, en ook voor onverwachte 

gasten 3 hetgeen, zij over hebben ,befteden zij niet 

| | aan 

(13) Reise van VANCOUVER. 

IL. D. 3. Dd 
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aan de gemakken des levens of aande, kunstbehoef= 

ten der, befchaving, maar aan een. metaal „ hetwelk 

overal eene waarde van overeenkomst. heeft „en in 

Chili zoo rijkelijk gevonden wordt, De. ontmoe- 

digde. en gebrekkige ftaat van den landbouw mag 

ook wel daaraan zijn toe-te fchrijven, dat. de Gees= 

telijkheid. (de kloosters) en de groote adelijke land= 

bezitters. een zeer groot gedeelte (volgens fommigen 

een derde, volgens anderen het meerendeel) des 

lands. bezitten. Ook andere ondeugden aan landen 

eigen „die onder een priesterlijk of. adelijk juk. zuchs 
ten, vindt. men in Chili, zoo als bijgeloof „,vadzig= 
heid «en grove onkuischheid ‚ waarin. de. monniken 

voorgaan, die aan de. Franfchen. van LA PÉROUSE 

tot wegwijzers naar-de bordeelen, verftrekten (14)» 

Daarbij. rust echter in de Kreolen „ of-inboorling. van, 

_Ewropifche. af komst „ook. de,kiem. tot. velerlei deug= 

den, „Zij zijn. herbergzaam , edelmoedig. ; onvert- 

faagd „tevreden - en altijd opgeruimd ;. gierigheid 

vooral is hun zwak, niet, n | 

„_Op-zeven. mijlen. van het gebergte, en. twintig van 

de zee, is. de hoofdftad: St. Jago de Chili, Zij lige 

án het fchoonfte, en. vruchtbaarfte gedeelte des lands , 

en‚-werd in 1541 door, den veroveraar PEDRO VAL 

prvi. gefticht, op. 33-gr. 31, min. Zuiderbreedte , 

en 54 gr. ao min. Westerlengte, Men fchat haar 

op ‘veertig of vijftigduizend (volgens. vIDAURE 

| | „op 

(14) Voyage de la Pérouse, RoBErTsoN bevestigt deze. 

getuigenis , omtrent de Spaansch- Amerikaanfche monniken 

in het algemeen , in zijne Gefchiedenis van Amerika. 
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Op zes en veertig duizend) inwoners. St Jago ligt 
volkomen in eenen ‘lusthof ‚ door de rivier Maypo- 
echo in het midde, door de Muypo en Cobina' ten 

Noorden en Zuiden bewochtigt: De ftad zelve ligt 
aan den Maypocho sy en wordt door denzelven rijkelijk 
befproeids het watêr loopt door kanalen in de tuie 
nen binnen de ftàd (15), hetwelk deze zeer vruchte 

baar maakt, en St. Jago in dit opzigt naar Dumas- 
kus en Granada doet gelijken. Bij dag héeft men 

koele fchaduw, bij nacht ‘aangename geuren” van 

oranjebloefems, En met ‘alle deze reinheid. der 

lucht (daar het den geheelen zomer niet regent) en 
dezen overvloed aan water, is’ nogtans: St Jago 
eene der morfiefte fteden: Geen wonders in geheel 
St. Jago is geen bezem bekend, Het” fpreekt van 
zelve, dat men zich van den toeftel tot het fchoon= 
maken onzer Hollandfche vrouwen nog minder een 

denkbeeld zou kunnen maken. « Daar echter de ri« 
vier dikwerf de ftad overftroomde, heeft de Prefi- 
dent van Cil in het laatst der achttiende eeuw, 

O'miGGiNs , diaar door eenen fteenen dam beveiligd. 
Dezelfde werkzame’ Stedehouder leide eenen weg aan — 

van hier’ naar Valparaiso, de ‘haven der ftad „ twin- 
tig mijlen ten Westen gelegen. Op den berg Prado 

heeft men het fchoonfte gezigt op het heerlijke dal 

van St. Jago, dat wel vijf en dertig: uren in den om- 
trek bedraagt. Het is bijna eene aaneenfchakeling 
van buitenplaatfen. Verder in het verfchiet rust het 

oog op de’ trotfche keten der Andes, en-dit onver- 
dist ge- 

(15) Voyage de FRrzIERe 
Dd 2 
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gelijkelijke uitzigt-vereenigt dus alles, wat men 

fchoon. en. verheven kan noemen. 

St Jago heeft- eene zeer fchoone - Placa Real, | 

(koningsplein) waarvan elke zijde. vier honderd vijf 

tig voeten lang, en in welks midden eene fraaije 

koperen fontein-is; hier, zijn mede de gebouwen der 

Regering en de fraaije domkerk. «Nog heeft de ftad 
een fchoon- tolhuis en beurs , doch. vooral - eene 

munt „ het fraaifte gebouw van dien aard in Zwid- 

Amerika „ volgens eenen Zugel/chen Reiziger. Voor 

tachtig-jaren „ toen juAN en uLLoa hunne beroemde 
reis „door. Zuid-Amerika deden , beftond. dezelve 

nog niet:-het goud en „zilver. moesten naar Pert 

worden gezonden, om het te munten. (16). „Er 

__ zijn «dus, wanneer” men de. waterkeering en den 

weg naar: Valparaiso door. O'HIGGINS. hierbij „ree 

kent, in de- zestig laatfte jaren der Spaan/che.Re- 

gering wezenlijke verbeteringen gemaakt „. doch. op 

verre na niet genoeg, om-het in doodflaap „verzon- 

kene land-tot de hoogte:te verheffen „ waartoe des- 

zelfs- heerlijke ligging en- vruchtbaarheid -hetzelve 

zooveel regt. geeft, Onafhankelijkheid. alléén. kan 

dit land redden ;-en van haar mogen wij in de toe- 

komst (het „goede ontwikkelt „zich: langzaam niet 

bij fprongen) alles verwachten. î | | 

„Valparaiso ,,de haven van St. „Jago, bevat, met 

het. naburige Almendrala (het «amandelhof), door 

eenen “hoogen berg. daarvan. gefcheiden , twintig dui- 

‘zend inwoners. Thans is deze plaats de. voornaamfte 

koop- 

(16) Juan en vrLoa, Ned, Verd, IL, D.„ bl. 2224 
pe 
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koopftad wan Chili. Deze ‘handel wordt bijkans al- 

leen--met Perù over zee; en met Buenos -.Ayres-te 

lande-(over de Andes): gedreven. « Naar--Perù gaat 
koren „’wijn „ gezouten en geróokt vleesch, huïden , 
meer, en- fmeerkaarfen „- amandelen ‚ hazelnoten ven 
andere gedroogde vruchten „-geneeskruiden:, ponchos 

(mantels „) hout en koper, waartegen men (althans 
voorheen)-in Chili gemunt @n-bewerkt zilver; fuiker, 

rijst „katoen, enz. uitvoerde, „Er kwamen jaarlijks 

twintig fchepen. uit Lima. Uit Paraguay ven. de 

Plata-gewesten bekomt men cene “groote menigte 
van de Paraguay-thee CMaté) en was, tegen drooge 
vruchten, wijn „en brandewijn. De balans is hier 

Cof was het althans -vóór veertig: jaren) tén-voor- 
deele van: Chili, …Buitendien- heeft er.-nog eenige 
binnenlandfche handel; alsmede met het «door; velen * 
onder Chili gerekende eiland “CAiloe; plaats. (17). » 

Zuidwaarts van Valparaiso,(op «36: “grei42 mins 

Noorderbreedte en 56 gr. 46 min. Westerlengte) - 
_ igtvde-ftad. Concepcion’, te voren de belangrijkfte 
koopftad des lands „ in -155o door „denzelfden var.» 

prvia- gefticht, aan wien ook St. Jago haren oor 
fprong te-danken heeft, Deze-ftad heeft-vooral in 

de oorlogen met de inboorlingen „waarover wij ftraks 
moeten fpreken , zeer. veel. geleden, en zij moest 

zwaar,voor het goud „dat, men „in- hare nabuurfchap | 

vond, boeten. Na lange worstelingen herftelde zij 

zich „eindelijk door den, koophandel , ‚waartoe. haar 

eene voortreffelijke haven, door het eilandje Quiri=. 

ii se al gin 
(47). VIDADRE, D.1595: 160. 

Dd 3 
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geinasdan den ingang befchut, uitnemend te ‘ftade 

kwam „toen zij in 1730 en 1751 door verfchrikke- 

lijke aardbevingen ‚ tweemaal in eenen menfchelijken 
leeftijd, werd. omgekeerd ven verwoest. ”Nogtans 
vond-'EA PÉROUSE in 1786, op’ eenen afftand 
van twee mijlen verder, de ftad weder herbouwd, 
en mêt tien duizend inwoners bevolkt. De gezonde 

lucht, het ‘zachte ‘klimaat ‚de vruchtbare grond en 
de vischrijke zee geven althans’ gedeeltelijke vergoe= 
ding: voor: de “gedurige vrees, waaronder de inwo- 
ners moeten”leven „ zoowel voor het bedriegelijke 

aardrijk onder hunn’ voet ; als voor den vijand in hunne 

nabijheid, “Immers, ten Zuiden der Rivier Biobio, 

aan welke ‘de ftad ligt; behoort dat land eigenlijk 

niet aan, «Spanje, noch aan de nieuwe Republiek, 
maar’ wordt door de dappere inboorlingen , de Zrau- 
canen die hunne vrijheid’ hebben’ weten te hand- 
haven 5” in” bezit gehouden. ‘Slechts enkele krijgs- 
posten. zijn meer ten Zuiden, zoo als Valdivia, | 

naar den meergemelden ‘eerften veroveraar van Chili 

genaamd, en door hem in 1551 gebouwd, doch in 
1599 door de Araucanen verwoest, en in 1640'door 

de ‘Nederlanders ingenOmen, die te vergeefs een 

verbond met de Zrawcanen (welke waarfchijnlijk alle 

Christenen wantrouwden) zoëhten te ftichten. “Zij 

moesten dus de plaats uit gebrek aan levensmiddes 

len verlaten, die daarop door de Spanjaarden Wee 

der ‘bezet, en. alseen gewigtige buitenpost tegen 

den wijand „en een’ uitnemende haven, zeer verfterkt 

is, Valdivia , op bijna veertig graden Zuiderbreedte 

gelen was te voren de: zuidelijkfte bezitting der 

Span- 
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rdnr in de nieuwe. zoowel als ‘in de oude 
wereld (18). | Le 

Chili was te voren een wwititewest van het Perwaan- 

fthe Rijk. Garcrrasso (19) verhaalt , dat de tiende 

der Züeas , vuPaNQvut, door vijftig duizend man-ach- 

tervolgens de woestijn tusfchen Per en Chilè deed 

doortrekken „ welke Chi tot aan de Rivier Maule 

(ten Noorden van Concepcion) in zes jarën verovers 
den, Hier echter vonden zij geduchten tegenftand 

van het volk der Purumaucas, en moesten zich 

na eenen onbeflisten driedaagfchen flag met hunne 

gemaakte veroveringen tevreden ftellen. Het grootfte 
gedeelte van CAii bleef dus aan Perù gehecht; tot 
op- de verovering door de Spanjaardea; doch eene 
menigte ftammen behielden fchier onaf hankelijk hunne 
zeden en wetten, en het land wás uitftekend be- 

_volkt; tot ook hier de verwoesting begon, - | 
In 1535 beproefde namelijk een der gelukzoekers, 

die met PIZARRO , flechts door eene handvol onder= 

nemende. Roovers gevolgd, een befchaafd Rijk had 
omver geworpen ; ook shet afgelegene Chili ; waar- 

van hem het Stadhouderfchap was opgedragen; te 

veroveren, Het leger leed veel op den togt over 

de- befneeuwde Andes, welken men , als den korte 

ften , de poken gegeven had; koude en-hongef 
de» 

(28) De lezer zal mij gewis dank weten, dat ik zijn 
geheugen nier met een aantal minbeduidende plaatfen, 

als Coguimbo, Quillota, Acoucagua, Rantagua, St. du- 

gustin, St..Bartolomeo, Estanzia del Rey, enz. tracht te 

vermoeijen, | 

A Histoire des Incas , p. 256 et suiv. 

Dd 4 
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deden velen. vergaan, (honderd vijftig van-de vijf 

honderd Spanjaarden, en tien duizend van de vijf 
tien duizend Peruanen „die „onder een’ hunner Zuea’s, 
ALMAGRO verzellen moesten) en-na eenige moord» 

dadige fchermutfelingen moest men onverrigter zake 

naar Perù terug. Vijf jaren later herhaalde prpro 

DE VALDIVIA, met twee honderd Sparmjaarden en 

vele Peruanen , deze poging met beteren uitflag. Het 
gelukte: hem, de. dappere Purumaucas-door de wa- 

penen ‚of door overreding. tot onderwerping te _be-- 

wegen, en in 1541 werd-de hoofdftad St, Jago 

aangelegd; ‘ja de nieuwe „onderdanen van. Spanje 

lieten zich als hulpbenden tegen hunne broeders de 

Araucanen gebruiken. Daar -wij ‘hier. tot-de ver- 

melding van dit dappere volk gekomen-zijn , zal het 

noodig -zijn „ daarbij een oogenblik te verwijlen , al 

ware het flechts «om het, vooroordeel; te doen sver- 

dwijnen, dat. de mensch natuurlijk „en ‘zedelijk zin 
Amerika minder en. flaauwhartiger is,dan in-ons 

halfrond; De Zraucanen behoeven in moed „ beleid. 

fchranderheid en forfche deugden voor geen-der on- 

befchaafde volken te wijken. … Zij hebben noch ‚de 

woestheid der, Caraiben of Twpayas ‚;-nech de tamme 

gedweeheid der Perwanen „noch den. bloedigen af- 

godsdienst der volken van „Megico.s Tevreden met 

hun eigen gebied, maar ook onwrikbare verdedigers 

van hetzelve, hebben zij nu reeds federt bijna drie 
eeuwen de Spanjaarden uit het land ten Zuiden 

der Biobio-R\vier, hetwelk zij bewonen tot aan 
de Rivier Valdivia , weten te weren, Hun naam 

zelf geeft hun karakter 6 kennen; dezelve is afge 
leid 
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leid van Awca , vrij Volk CSpaansch estato indomito)., 
Zij hebben geene.dorpen-of fteden; hunne woningen. 
zijn verftrooid, Het land isin vier dutal-mapus, 

of landftreken verdeeld, namelijk „ volgens eene, ge-, 
regelde. opklimming.‚- Zeeland „ vlak land ‚ land onder 

de bergen, en bergland ; dus was de verdeeling reeds, 
voor „de komst der „Zwropeêrs. De Regering, Ís, 

aristokratisch: elke butat- mapts ftaat, onder eenen, 

_Toguis de „mindere, Jandfchappen onder, de” 4po- 
Ulmenas „de. Graaffchappen ‚of distrikten. onder de, 

Ulmenas.. De onderdanen. of leenmannen zijn buiten, 
oorlogstijd tot geenen dienst verpligts. en brengen, 

ook „geene, fchattingen op, daar de overheden, van, 

hunne: eigene goederen. leven. Gelijk. deze bijzone, 

derheid overeenkomst heeft. met het Europifche, 

leenftelfel , dus toonen de erfelijke veten der ge 

flachten- gelijkenis met het. Oosten. Het verdient, 

gpmerking, „dat het buitenfporige geloof aan t90=, 

verij „en zelfs. de. onmenfchelijke doodftraf der LOOz; 

venaars die, „bij onze voorvaders plaats had , «ook, 

tot dezen . uithoek der wereld „ Âs „doorgedrongen, 

LE oovenaars. worden. eerst. geblakerd „ ‚om, hunne mes, 

depligtigen tébekennen , daarna met dolken doot. 

{looten, Anders, wordt de moord (gelijk bij „de, 

Duitfche Barbaren. der vroegere, middeleeuwen) door. 

gaans. met. geld. geboet, indien de blogdverwanten. 

van den vermoorden (de bloedwreekers). daarmede 

voldaan zijn. Gruwelijk is het volgende ; de vader-. 

moord, de moord van eigen’ „zoon of vrouw wordt 

niet „gefkraft; „in, de beide eerfte gevailen, heeft; 

zeggen zij, de ‚vader of de zoon zijn eigen bloed 

Dd 5 vèr. 
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vergoten , en hij die zijne vrouw doodt , heeft zich 

flechts van ‘het regt over zijn wel en wettig gekocht 

eigendom bediend. Overfpel nogtans wordt door- 

gaans met het leven geboet. - 

Hunne krijgsorde is voortreffelijk; zij hebben voet- 

volk en ruiterij, deze laatfte federt 1568, na de 
komst der Spanjaarden. Ook hierin blĳkt hunne 

meerderheid boven de andere Mmerikaanfche vol 
ken, die zich gereedeliĳjk door de Spaan/the ruiters 

lieten verdrukken en Overheerfchen : de Zrancanen 
daarentegen bezigden, gelijk de Romeinen de ele- 
fanten, het middel, waardoor de vijanden hen zoch- 
ten te ontmoedigen, tot derzelver eigen verderf. 
De ruiterij wordt op de beide vleugels geplaatst, 

het voetvolk in ‘het midden. Elk foldaat moet zijne 

levénsmiddelen meêdebrengen. Zij hebben dus geene 
bagaadje, zoó min als de Romeinen of de foldaten 
van BUONAPARTE. Onder hun gewaad «dragen zij 

lederen harnasfen, en hunde wapenen zijn pieken 
en knodfen; te voren bezigden zij ook boog en 
pijl, doch thans zijt deze geheel buiten gebruik „ 

en het fchietgeweer wordt door hen tegen de Span- 

jaarden met veel bekwaamheid gebruikt. Dus heeft 

óok deze uitvinding, welke hun verderf fcheen te 

moeten voltóoïjen, hunne vrijheid bevestigd. Daar 
zij tevens door het talrijk rondzwervende rundvee, 

hetwelk zij ligteliĳk met hunne vlugge paarden be- 
trappen, nooit in gevaar van hongersnood zijn, zoo 
kunnen zij naar welgevallen aanvallen, afdeinzen en 

in de wildernis wijken; voor den overwinnaar te 
bukken behoeven zij nooit, — Volgens hunne ze= 

| | den 
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de “moet één” der gevangenen ‘aan, de fchim- der 

gefneuvelden worden opgeofferd: ditsis echter fleciits 

een- of tweemaal in de twée hónderd jaren gebeurd, 
Bij het begin wan eenen oörlog zenden zij geheime 

zendelingen , om de Zudianen , onderdanêfi"van Spanje 
op te ruĳ„en. Bij een Vredes- Congres hebben vele 

plegtigheden plaats. Vooral moesten de Spanjaarden 

gefchenken geven, alsmede bij ‘de komst van eener 

nieuwen Prefident in Chili? dit verzuimd zijnde, 

zouden de Aravcanen terftónd den oorlog verklaten. 
Voorheen gaven de Europeanen hun wijnz daâr 
men echtèr merkte, dat deze hunnen reeds moedi- 
gen «aard ‘nog hooger opwond, werd zulks- verbo- 
den. “Wanneer zij den oorlog willen beginnen , 
verwittigen zij daarvan niet alleen hunne onderfchei- 

dene distrikten (de uitroep van eenen eenigen. onder 

hen beflist menigmalen den krijg) maar ook de ‘nae 

burige onafhankelijke ftammen “der Zudianen. * De: 

oproeping’ ten flrijde op een bepaald punt, wordt 

met dezelfde’ fnelheid, geheimhouding en vonfeilbas - 
ren uitflag bewerkftelligd , als bij de’ oude ' Berg- 
fehorten ven Scandinaviërs door hêt fnel rondbren= 
‚gen van het óorlogshout (30), hoewel nièt op’ des 

‘zelfde wijze ‚maar door roode draadjes met knoo- 

pen, waarùit men ‘het doel, den tijd ende plaats’ 

der zamenkomst opmaakt. De Spanjaarden noemeri 

deze plegtigheid Correria de la flecha , het vliegen der 

pijl. Bij hetruitbarsten wan eenen oorlog, en ook 
heet vanen be zode rie Ht ven” des vijands 

ï Ì BROER tp 3 | niet,” 

(co) zie Dlagazijn, LD: 3e. st. bitdsen. 
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niet. Tot opperften bevelhebber of Dictator (Opper=- 

Togui) wordt doorgaans een der. vier-Toguis , doch, 

als „deze daartoe. onbekwaam. zijn ; ook „wel een 

gemeen. krijgsman „ en. dikwerf met den besten: uit- 

flag „verkozen. … Rel ikt 

Hun Godsdienst is, naar belges regeringsvorm in- | 

aken Zij gelooven aan „eenen -Hoogften God, 

dien „zij „Ziel „des. Hemels „of. Hemelgeest, ‚groot 

Wezen, almagtig., eeuwig ; oneindig, donderaar 

of „Opper =Togui noemen , die zijne. Apo- Ulmenas 

(Die majorum gentium) waaronder ook de geest des 

goeds en die. des. kwaads is, en U/menas (Genii) 

onder„zich. heeft. De-laatften zijn alle. goed, en 

maanelik: of vrouwelijk, De vrouwen. blijven ahiid 

teling. geene laats: Elk wamstebieftielke vana 

hemelmaagd tot zijn? dienst. Onder andere vereeren 
zijde Wrouw.der. Zon, niet haren Echtgenoot, dien: 

zij zelfs voor dood-houden. … Zij hebben echter:tem=, 
pels, priesters „ noch offeranden „ behalven-in zware. 
ziekten, of bij vredeverdragen „doch wel. eene. me- 

nigte bijgeloovige ‚ plegtigheden.…… Zij. gelooven, 

aan. de onfterfelijkheid der ziel, die,‚van het ligchaam. 

is, afgefcheiden:; het. ligchaam- is alleen. deelbaar, 

door hun dus uitgedrukt, dat- zij een, deel of helft 

in hunne taal. lischaam. noemen.” De- zielen - gaan. 

na-den- dood “over.de- zee, ‚naar’ een land in het. 

Westen (insulae fortunatorum) alwaar. die hunner. 
landgenooten „als goede geesten, met de booze, 

Schimmen der Spanjaarden zullen ftrijden; (dit is 

de donder en blikfem , of het affchieten van groot en 
klein 
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klein» geweer door de geesten)! ook komen dezelve 

terug; om in ftorm en onweder hunne vrienden “en 

landgenooten in den ftijd-bij vte ftaan. „Hier vindt 
men. de Mythologie van” ossiaN «weder. „Is „dus 

„wind. en onweder tegen hun gekeerd, zoo-verwekt 

het algemeene verflagenheid ; in het andere geval 

verdubbelt het hunnen moed, Een der grootfte 

genietingen voor de afgeftorvenen zal het eten van 
zwarte aardappelen zijn. Zij hebben namen voor 

eenige geftarnten „en fommigen gelooven, dat de 

Planeten bewoonde werelden zijn. . De komêten boe 

zemen hun vrees in. Zij hebben (gelijk de meeste 

volken) de overlevering van eenen algemeenen zond 

vloed, die de toppen der hoogfte- bergen bedekt 

heeft „en vreezen, dat eene aardbeving op nieuw 

de Aarde zou kunnen. overftroomen.-- Men denke 
aan Enofichthoonsen: Ennofigaios , de aardfchokker ; 

bijnamen van den God der zee bij HOMERUS. 
… Wanneer hunne: Regeringsvorm „ Krijgskunst- en 

Godsdienst , hoezeer nog ‘vele fporen van ruwheid. 

“toonende , hen nogtans zeer gunftig boven de meeste 

ruwe inboorlingen van. Zmerika onderfcheiden „ zoo 

is dit nog meer het geval” met- hunne #aa/, Men 

weet; hoe barbaarsch de meeste dier talen, zijn „en 

‚de weinige proeven, die ZIMMERMANN: van die’ der 

‘bewoners van Paraguay geeft, zullen. -den lezer 

ongetwijfeld genoeg zijn (er). Hoe groot is-dan niet 
onze verwondering , van bij eenen dergelijken volks= 

lam, nog verder van het brandpunt der befchaving 

ki ey | Vere 
(21) De Aarde en hare. Bewoners, VI. D. „bl, 270. | 
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verwijderd, eené-tadl te vinden, die volgens eener 

kenner eene van de rijkfte der wereld is ; die twee 

letters-mmeer dan: de onze heeft , namelijk de -Fran- 

Sche nasale gen de Engelfche th; die eene regele 

matige verbuiging. en eene vervoeging zonder on 
gelijkvloeijende werkwoorden , voorts in de naam- 

en werkwoorden eenen dualis, het veelvuldige ge- 

bruik der deelwoorden, het bedrijvende en lijdende 

werkwoord in aîle wijzen en-tijden, ja zelfs eenen 
eerften entweeden goristus, en ook „ alsde Grick- 

fche en Duitfche valen, eenen grooten rijkdom aan 

zamengeftelde woorden heeft, De kenfchetfende 

lettergreep van onvolmaakt verledenen. tijd’ is vu, 

van den: volmaakt verledenen je, vam den toeko= 

menden a (a2). Zij zijn niet weinig trotsch op hunne 
taal , wier zuiverheid hunzoo ter harte gaat’, dat 

de zendelingen „die zich in hun midden bevinden, 
vaak in hunne leerredenen’ door de toehoorders ge- 

ftoord- worden , - wanneer -zij- kene’ taalfout ‘begaan. 

Ook willen zij nooit de sSpaanfche- taal in hunne 

bijeenkomften gebruiken „ fchoon velen die zeer 

goed. verftaan. Zij ‘hebben. eenen eigenen ftijl van 
welfprekendheid-ven dichtkunst. — De veerfte is, bij 
hun. zoa’ noodzakelijk, dat degeen, die niet als 

Redenaar: kan optreden, van zijne vaderlijke erfe- 

nis wordt uitgefloten. « De Opperhoofden- vooral 

wkn eer het leger , in ggn gefchaard, den ftrijd 
lon aan= 

(22) Eenige taalproeven geeft vipAurE by EBELING , 
t. a. pl. f. 116, t17, Hunne eigene namen zijn beteckee 

nend, b, ve Groenbosch, Vierzonnen „ enz. 
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aanbindt, eene redevoering; om ‘hen aan de dap- 

perheid, hunner vaderen «te doen-gedenken. Derge= 

lijke redevoeringen hebben. ook bij, het Parloment 

(dus noemen de Spanjaarden hunne” bijeenkomften 
met. de. Zraucanen). plaats. De dichters worden 
meesters. der tale. genoemd, die, zij ook. volkomen 
in hunne magt hebben. De liederen van dit volk 

zijn, gelijk men verwachten. kan, meestal helden- 

zangen. Van andere wetenfchappen fchijnen- zij 
oudtijds- iets van. de Starrekunde te hebben: gekend, 
gelijk uit hun bovengemeld. gevoelen. wegens. de 

Planeten, en ook daaruit blijkt, dat zij geregeld het 
jaar. in. twaalf maanden, elk van dertig dagen, verr 
deelen. De jaargetijden. zijn elk: van drie maanden, 
en het jaar begint op. den oaften. December; hunnen 

zomerzonneftilftand, Ook in de Geneeskunst zijn 
zij niet. geheel onbedreven. Zij hebben. drieërlei 
geneesheeren „ uit kruiden, uit infekten; en door 

toovermiddelen, Hunne levenswijs is zeer eenvou- 

dig; hunne voornaamftefpijzen zijn aardappelen, 

voorts Maës en verdere kost uit het plantenrijk: 

een fterk bewijs-tegen hen, die dierlijke kost voor 

onmisbaar verklaren tot. mannelijken moed „ of bewe 

ren, dat de aardappelen een natuurlijk en zedelijk 

vergif zouden zijn. Slechts cértmaal in. het: jaar 

geven. zij zich aan de onmatigheid over: zij-ontha= 
len dan wel driehonderd hunner: vrienden veertien 

dagen lang. De overdaad.der ganfche Natie op dien 
tijd heeft reeds fchadelijke gevolgen voor hunne 
bevolking gehad. Hun drank is bij zulke gelegen- 
heden wijn, wanneer zij dien kunnen bekomen, 

an. 
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anders -appelmost-“of bierls- en dit “laatfte ‘is niet 

de eenigeovereenkomst ; die “zij met de ‘oude Duits 
fchers-j“Ònze « voorouders „ bezitten. De mannen 

kennen en beoefenen” flechts “den “oorlog” of -lig- 
chaamsoefeningen , voornamelijk zwemmen ent paard- 

rijden: reeds: kort na-de geboorte. wordt het kind 

met de. moeder in het water gedompeld ,- om ‘het 

te harden, Hunnen overigen tedigen tijd, dien: zij 

noch met den krijg noch’ mét gastmalen doorbren- 
gen, befteden zij aan het-fpel, doch niet met dob- 

belen, gelijk onze voorvaders , maar met het krijgs= 

haftige fpel chuclca of jaulican , waarin twee! partijen 

elkander eenen houten bol betwisten. De Spanjaar- 
den hebben dit van hun overgenomen. Onkuischheid 

of „dartelheid. is bijde” Arawcanen- zelden. Doch 

hebben zij eene Andere loffelijke eigenfchap geenszins 

met de oude Duitfthers gemeen: derzelver eerbied 

voor de zwakkere Kunne, Integendeel betoonen zij 
zich hieromtrent” als de “ruwfte Barbaren. … Reeds 

boven zagen wijs dat de moord ‘eener gehuwde 

vrouw door haren echtgenoot niet geftraft wordt: 

De veelwijverij is geoorloofd „ doch de eerfte vrouw 

heeft den. voorrang. … Zij koopen niet alleen „ maar 

rooven: ook hunne vrouwen , gelijk de Banditen van 

“ROMULUS. Dezêlve moeten ook. volftrekt alléen ar= 

beid verrigten, zelfs den landbouw, de weeteelt;, 

het bĳjeenbrengen- van het brandhout, enz. Voor 

‘het overige beminnen de Arawcanen ongemeen zang 

en:dans (23). | 

‚ | Zoo= 

€23) Vipaure, by EBELING , Sammlung der Reifebefchr. 
IV. B. /. tie=-145. D. JUAN En ULLOA,  Reisbefdhr. 

van 
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_…Zoodanig was-het volk stegen ‘hetwelk, Don vre 

DRO “DE. VALDIVIA,te kampen:;had toen hij tot aan 

de Biobio „was doorgedrongen. Reeds in 1550 , bij 

het ftichten der, ftad ,Conoepcions geraakte hij door 

hen in levensgevaar. Desniettegenftaande trok hij 

den. vloed, over, en bouwde aan. de overzijde in het 

land der Araucanen. drie, fteden ; onder-anderen het 

naar hem. genoemde Valdivia, en a drie vestin= 
gen daarenboven. » | 

Nu verkozen de Araucanen in dit dringende ge | 

vaar den beroemden CAUPOLICAN tot Opper-Toguis 

Bijgeftaan. door den raad. van den -grijsaard coro 

COLO, maakte hij zich meester van- de drie vestin= 
gen, eene van welken de trotfche Spanjaard Arauco 

genoemd ‚had. VALDIVIA trok, hem te gemoet, doch 

de vlakte van:7wcapel zag de eerfte volkomene neder 

laag van de verweldigers der nieuwe wereld. VALDI- 

via zelf werd gevangen , en, tegen de bedoeling van 

CAUPOLICAN ‚ met eene knods gedood (24). Zekere 
LAU= 

van Zuid- Amerika, ÏÎ. D., bl, 230235. ZIMMERMAN, 
de Aarde en hare Bewoners, bl. 7995. Annales des 
Woyages, par MALTE-BRUN, 7. XVI. p. 67 et suiv. p. 145. 
(24) ZIMMERMAN; t. a, pl.; bl, tog, meldt, dat men 

VALDIVIA in. 1599 gefmolten goud in, den mond ftortte, 
Deze geachte fchrijver moet hier een” misflag begaan 
hebben; want vALbiyia was reeds in 1552 gefneuveld, 
en wel, volgens de berigten van VIDAURE, die in de Ge- 

fthiedents vat Chili vóoral zeer naauwkéurig is, door het 
flaan met eene knods, Het bedoelde geval moet dus Don 

PEDRO VILLAGRA, of nog waarfchijnlijker den Prefident 

Don MARTINO LOJOLA zijn overgekomen, die in 1598 of 

1599 in eene zware nederlaag der Spanjaarden omkwam, 

De Di Ge Ee 
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LANTHÁROU , bediende van “vALDIvIA, en zelf uit 
de Araucanen, had ‘door het verlaten van zijneti 

Heer owéel tot de zege zijner landslieden bijgedra- 

gen; hij werd” dus: door "CAUPOLIGAN “tot zijnen 
Stedéhouder beroemd; floeg de vreemdelingen voor 
de: tweede: keer, vernielde Concepcion twee maal 

Cin’ 1534 'en 1555) ‘trok op naar Sf. Jago,” doch 

werd midden in: zijne- zegevierende loopbaan in den 

flaap overrompeld, en met eenen pijl doorfchoten. 

Zelfs'de Spanjaarden noemden hem den HANNIBAr 

van Chili. …— | N / 

‚Nu kwam Don’ GARCIA DE MENDOZA ; zoon van 

den Onderkoning van Perdù, naar Concepcion ; in 
zeven véldflagen knotte hij de ‘magt van CAUPOLIS 

CAN -die- “op zijne vlugt in een woud vérraden, 

gevangen genomen, én” nadat men hem “gedoopt 

had "op de wreedaärdigfte wijze ter dood werd ge- 
bragt (25). Zoo dachten de Spaanfche gelukzoekers 
vroomheid ‘en belangftelling ín de zielen hunner 
flagtoffers met de uitgezochtfte wreedheid te veree- 

nigen. Is het wonder, dat de fiere Zraucanern, 

zoo min den Godsdienst als de „heerfchappij. dezer. 

vreemdelingen. begeerden ? „De zoon van. het. vers 

moorde  Opperhoofd bood’ nog lang tegenftand: in 

twee veldflagen: was hij Overwinnaar „ den derden 

verloor hij, en benam zich daarop als een CATO. 

of BRUTUS het leven. 

Nu wendde zich het geluk der. op. de zijde 

der Araucanen, Onder den bevelhebber ANTuGUS: 
ER« 

(25) Hij werd aan eenen paal geregen, en langzaam 
met pijlen doorboord, 

Panl 

ik 



‚EN VAN DERZELVER: BEWONERS: » 407 

ERNU deed zich eeh merkwaardig, tooneel op ; der 

oude ‘heldentijden- waardige: Na. den, ,Generaal vie 
LAGRA' geflagen en> gedood te ‚hebben deed hij 
Concepcion berennen; nam! de-vesting,Puren, en be- 

legerde ‘die vant Mrauco. „Hier. „daagde, hij „gelijk 

HEKTOR of” ARGANT „der Shaanfthen bévelhébber 

tot een tweegevecht uit; Deze nam,dit, aan ; en de 

ftrijd duurde twee urens:tot zij, „mdt wederzijdfche 

inwilliging, even als'-bij HOMERUS,enTassO, beide 

onverwotnen dien staakten, »; Zulk: een “oorlog was 
eén: heldendicht. waardig, ten! hij vond diens bex. aol 

„Onder:'dé sSpaanfcher krijgslieden, welke hun, vas 

derland vverlieten „ om: in „merika een. tooneel voor 

avonturen te zoeken „was: ook„Don ALONSO -D'ER- 

EILLA: Y) ZUNJIGA …Hij-werd ig 1533.,geboren , ver= 

zelde’ -ririps IL. als Kroonprins bij deszelfs inhuidia 

gingsteis daor de, Nederlanden (1549). ent als--Koning 

naar. Engeland’ (1554). Vervolgens meer fmaak in 

krijgsgevaren, dan «in hoffeesten: hebbende, begaf 

hij.zich met. den- Generaal ALDARETE naar Amerika 
tegen de Araucanen, verzelde den reeds genoem- 

den ‘Dom GARCIA, en was dus getuige van den 

voorfpoed der Spanjaarden, maar ook van den, helde 

haftigen. tegenftand: der vrijheidlievende: Araucanen. 

Dezelve wond hem op tot het denkbeeld „ deze oor- 

logen in poëtifchen vorm, en met de fieraden eener 

dichterlijke voordragt, doch naauwkeurig naar waar 

heid te fchildeten „ waartoe. de antieke: kleur van 

dezen oorlog «hem in flaat fcheen te ftellen, … In- 

derdaad is het. gedicht. een levendig afdrukfel. van 

hetgeen de dichter gezien em bijgewoond heeft; des 

nachts, onder den blooten hemel, fchreef hij de ge- 

Ee a beur- 
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beurtenisfen van den dag op ftukjes papier, of zelfs 

op leder, « Dus voltooide hij het eerfte deel van. 

zijn werk in vijftien zangen tot op den gruwelmoord 

van CAUPOLICAN „ dien hij niet ffkeurt; en was 
er trotsch op, naauwkeurig en zelfs tijdrekenkun- 

dig de gebeurtenisfen te hebben gefchetst , zoodat 

hij alle zijne deskundige tijdgenooten en ftrijdmak- 

kers uitdaagt, hem éénen ‘misflag tegen de Gefchies 

denis aan te toonen.’ Dus miskende hij geheel het 

doel der poëzij; maar is daarentegen voor de kennis 
der zeden en der Gefchiedenis van dit min bekende 

volk en deze afgelegene oorden -allerbelangrijkst. 

Doch ook deze dichter onderging het lot vän CA- 

MOENS5 hij werd in zijn vaderland, en door den 
vijand. van al het fchoone en goede, den tiran rr- 
Lips II, wien hij toch afgodisch vereerde „ miskend, 

Reeds in Amerika onderging hij een grievend lot 

Uit hoofde van een’ twist met een’ jongen Span- 

jaard, waarbij hij den degen trok, deed men hen 
bij Don. GARCIA als eenen oproermaker voor: hij 

werd ter dood veroordeeld, en ftond reeds op het 
fchavot, toen men zijne onfchuld vernam. Toen 

keerde hij naar Spanje terug, en droeg zijn gedicht _ 

‚aan den Koning op, die hem tot Ridder van St, Jago 

benoemde „en — gebrek liet lijden. Hij deed nog 

eene reis naar Duitschland, werd aan Keizer Ru- 

poLF II. bekend, doch daar hij niet had, hetgeen 

de Engelfchen patronage, en wij kruiwagens noemen, 

overleed hij vrij bejaard in armoede te Madrid , 

nadat hij zijn gedicht tot zeven en dertig zangen 

gebragt had, waarvan fommigen met het onderwerp 

niets gemeen hebben, bij voorbeeld de Gefchiede- 

nis 
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His van den flag bij Sf. Quentin, het. beleg van 

Lepante, en-zelfs het geval van Dido. Het fchijnt, 

dat hij te huis, bij meer bedaarde overdenking , ge- 

voeld heeft, dat een gedicht geene Gefchiedenis is ; 

doch het was ongelukkig, dat hij, even als zijn 

tijdgenoot CAMOENS, begreep , dat men flechts win- 

dingen daarin moest vlechten, het zij die-met het 

onderwerp” ftrookten, of niet. … De eerfte zangen 

zijn. dus nog altijd, om hun frisch en natuurlijk 

koloriet., de bestens en vorraire deelt daaruit 
in zijn Essai sur la Poësie” épique de beroemde 
Redevoering. van den-Zogui (of -Cacique) - coLo= 
CoLo mede, die zekerlijk een meesterftuk is, daar 

hij op eene vergadering van de hoofden. des volks 

(die hier. uitvoerig befchreven. wordt) een gerezen 
gefchil door zijne: wijsheid doet bedaren, en de, 7o- 

gui’s raadt, liever hunnen moed aan den Spanjaard | 

te koelen. Mogten wij gelooven, dat ook dit, ftuk 

in’ de- hoofdzaken echt was, zoo zouden wij hooge 
denkbeelden van de welfprekendheid der Zrauca= 

zen. moeten, opvatten (26). 

De oorlog: tusfchen de wenträkkers en verdrukten k 

was geene voorbijg gaande ftrijd, maar eene: worste= 

ling, die nog twintig jaren langer duurde, dan onze 

gelijktijdige oorlog-.met Spanje (van 1540 tot 1640). 

In 1597: werd de, moedige: PAILLAMACHU Opper- 

; … To 

(26) Zie BourerweeK, Gefchichte der fchönen Wisfene 
Jfèhaften. Gôött. 1804. III. B. f: 408—413. BucunoLz, 
Handbuch der Spanifchen Sprache und Literatur. Poëtifcher 

Theil, f. 206—223.t VoLTaiRe, Henriade, Essai sur la 

Poësie “piaue, Pe-309—Z13. (Ed. Stéreot.) 

Ee 3 
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Logi; reeds het völgende jaar deed’ hij den bas, 
Sthen Prefident' Don MARTIN Loyor.A’ met zestig’ zij- 

ner: officieren fnevèn, nam Valdivia, Impérial, 
Oorctption en alle de väste plaaten; die de Spüti 
jaarden in” het gebied der Araucanén bezaten’, en 
flechtté dies zelfs verwoestten “de laatften in” 1655 
en 1628 de Spaanfche bezittingen ten’ Noorden der 

Biobio ; van 1629 tot! 1632 “werden de Spanjaarden 
herhaalde malên geflägen , tot dat de Marquis pe 

VAIDES in 1640 dên’- wrêdé flodte Dézelve was ecli- 

ter niet’ vêel meer daneen beftänd; ‘reeds in 1655 

brak ‘de. oorlóg weder ùit aafì weêrszijden der Bio- 

bios na een’ nieuwen vrede werd ‘de oorlog in f723, 

în f766 vernieuwd, ér de Ardiueinên behielden 
volftändig hun grofidgebied, zoodat de Spâjaarden 
flechts de flad en haven van Vúldivië „ en” enkelde 

posterì van’ minder belâng ten Zuiden (der Biobi in 
bezit hielden, en men ziet mét’ genóeget; dat de 
dappere Aurácanen „ door den° goeden uitflas be- 
kroond; hunne onaf hankelijkheid fláände “hielden. 

Dé Spaanfthe bewoners Van CHil,’ door hèt mö- 

zopolie vân het möóêderland onderdrukt , ‘doof on- 

“kunde” in onderwérping gehoudén, (ie vond in 
geheel Chi/ geene boekdtukkerij) blevén intusfchiëfi, 

ook door den onderftand ; dien zij uit Spanje tegen 

de Arauúcanen behoefden > “fúini dérdehalve eeuw 

‘an hetzelve gehecht. Langzamerhand drong de 

verlichting ook in Chili door: de Franfche geïchrif- 

ten der achttiende eeuw ; die bij, veel oppervlakkig. 

“heid, en ‚zeer. vele. drogredenen, en verkeerde. ftel- 

“lingen ‚de. verdienfté hadden van „algemeen verftaän- 
baar te zijn, en toch ook vele feliadelijke vooroot- 

dee- 
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deelen. ánschethart aan te tasten, werden in Chilê 

bekend ‚en „men „befpeurde daarvan den invloed, 

zelfs reeds-hier en daarop den -kanfel. Er kwa- 
men „omftreeks -17zo uit „Duitschland. verfcheidene 
bekwame ‘Kandwerkers, en de inwoners zelve. maak= 

ten in,de werktuigelijke kunften aanzienlijke vordes 

ringene … De bevolking «was “tot acht maal honderd 

duizend. zielen geklommen (die der vrije -Zudianen — 
bedroeg viermaal honderd duizend), Onder den Prefie 

dent o’mieeins ging het land zeer vooruit.” Toen dus 

in 181ro de Franfche. veroveringen in. Spanje, en 
de bezetting van Seyilië den elektrieken fchok aan 
alle koloniën „gaven ,- die bijna gelijktijdig Bwenoss 

Ayres „Venezuela en- Mexico: deed opftaan, om in 

het, dringende gevaar. voor zich zelve te zorgen ; 

toen” bleef ook. Chik# niet achter. «Tot daartoe had 
de Regering geftaan aan-eenen. Prefident , Of Stede 

houder, tevens Kapitein- Generaal over-het krijgse 
volk „een hoog, Geregtshof (dudiencia reale) eenen 

Raad. van - geldmiddelen „_ en-eenen van koophandel, 
Bijna. alles. was door geborene Spanjaarden bezet, 

Elke {tad had veene wroedfchap (Cabildo). ‘Het was 

den -18den Julij 1810, toen de-grondeigenaars; en 
dus de fatzoenlijkfte inwoners „ zich in veener Junta 

vereenigden,,- den « Prefident -cARRASCO ‘van zijnen 

post. verlieten, «en „den Graaf. Dr La “coNQUISTA 

in, zijne” plaats’ aanftelden „die, daarop een »Cons 

gres. bijeenriep, — De bevelhebber. «wan. 497. "Jago, 

FIGUEROA:, “trachtte vergeefs. den opftand tegen te 

werken; hij moest dit met zijn leven betalen. De 

Audienotas real, werd, nu ontbonden „een ander Lof 

von Appél daarvoor in de plaats .gefteld , de mise 

Ee 4 uoeg- 
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noegde Spanjaarden moesten binnen zes maanden 
over hun eigendom befchikken , en het land verlas 

ten3 de vrijheid van den handel werd gewaarborgd , 

de kinderen der flaven vrij verklaard, fcholen op= 
gerigt, en verfcheidene vakken van wetenfchap aan- 

moediging gefchonken. „Doch heillooze” tweedragt , 
zoo gevaarlijk en toch zoo gemeen in jonge Ge- 

meenebesten , gaf aan de Koningspartij de overhand 
weder. „De wier gebroeders CARRERA, eerzuchtig - 

en’ die op» de hoogfte magt vlamden, deden dat 

Congres ontbinden, en de Junta op hunnen duim 

draaijen. Dit veroorzaakte misnoegen ven inwendige 

verdeeldheid: een der CARRERA’, tot hoofd van 

het leger benoemd , zag zich .verpligt  hetzelve af 

te flaan aan o’miGeins: (misfchien veen’-afftammeling 
of bloedverwant van den boven vermelden Prefident „ 

den weldoener van Chili) en ondertusfchen maakten 
de Spanjaarden vorderingen in het Zuiden, - Echter 
was. een „gedeelte van hun leger onder den- brie 

gadier “GAINZA sof “GANGA ,. een? tijd lang ‘in’ groot 

gevaar dóor den fnellen marsch van o’miceins, en 

werd. -flechts door ene overeenkomst, door bemid- 

deling van-den Engelfchen Scheepskapitein nervrer 

gefloten „ uit dien toeftand gered, GANA verpligtte 

zich daarbij tot infcheping naar Lima: de Regering 

van Chili zou in fland blijven, doch Afgevaardigden 
naar „Spanje tot de Cortes zenden (27). . Maar de 
Onderkoning van: Perd vernietigde dit verdrag ; de 
Generaal osorip werd met verfterking naar Chili 

| | ge- 

C27) Tafvreel der Omwenteling van Spaansch Amerika y 

IE St, ble 7887 ? | 
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gezonden. « Thans-riepen de CARRERA’S over vèr- 

raad, deden het beftuur veranderen, en plaatften zich 

zelve daarin. Er ontftond hevige verdeeldheid, 

O'rreeims onderwierp zich, doch -de tirannij der 

CARRERA’s verlamde de verdediging. Het leger van 

Chili, onderling in twist, {treed nogtans met leeu= 

wenmoed; maar een” der“ CARRERA’s hield zich op 

een’ afltand, en zoo gelukte het osorto, de over= 
winning te-behalen, en in October 1814 St. Jago 

binnen te trekken, waaruit twee duizend menfchen,. 
en daaronder de CARRERA'’s (deze niet zonder rij- 
ken buit) waren vertrokken. Nu begon de fchtoos 
melijkfte dwingelandij; âlle hoofden van huisgezin= 

nen, die men verdacht hield, der Spaanfche zaak 

geen goed. hart toe te dragen, werden opgeligt, en 

naar het woeste eiland Juan Fernandez gebannen; 
waar dé Engelfohe Luuitenant stuuriseer în Januari 
1815 zestig grijsaards aantrof; die letterlijk gebrek 

leden , welke flechts ‘bij fommigen door de ‘ouder= 
liefde van hun kroost werd verzacht. Alle fchool- 
inrigtingen werden terftond vernietigd, de Inquifitie 

herfteld, niemand durfde op zware ftraf een boek 

onder zich houden of lezen , hetwelk niet door den 

Fiscaal der Enguifitie of deszelfs onderhoorigen 
goedgekeurd was, en zelfs de Bijbels van het Bijbel- 
genootfchap , door de Engelfchen ten tijde der Re- 

publiek in grooten getale verfpreid, werden opge — 

haald en openlijk verbrand! (28) 
Gee 

(28) Suiruimeer, Reis met het Schip Breton, Dordt. 
1819, bl, tIo=II3, 153, 354, I7o, 171. Daar deze 

Reiziger Kapitein HELLIER zelve gefproken heeft, fchijn 

Ees : zijn” 
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Gelukkig echter ondergingen. ,--hier althans „de 

pogingen, der verduistering eene volkomene teleure 
ftelling,-* De ballingen uit Chili waren naar de 
overzijde - der: Andes. , maar Mendoza, „geweken, 
De Regering der. Republiek Bwenos= Ayres, het be» 

lang, van Chili. befeffende „zond „den Generaal “sAN 
MARTIN in Januarij 1817- met, vier duizend man ter 

bevrijding des lands af. » Hij trok „de ‘Audes over 

(het was in het midden des zomers) floeg de Span= 

jaarden bij St. Jago, nam, die ftad en Valparaiso 
in, em werd door-de dankbare Chilezen tot Direcs 
geur „benoemd. „Hij-wees echter met zeldzame edel- 

moedigheid’ deze eer van dé hand, waarop „dezelve 

aan O'HIGGINS werd opgedragen, SAN: MARTIN heeft 
federt, met een leger Chilezen te lande, in verces 

niging. met den. Zngelschman „COCHRANE ter zee, 

ook, de hoofdftad. van Perù, Lima, aan de magt 

van Spanje onttrokken. Het Gemeenebest van Chi/ 
_fchijnt, „vooral door deze overwinning, dus gevess 
tigd.‚-en tegen alle pogingen van het Moederland ges 
waarborgd „te smeer „daar ‚het oostwaarts ook door 
de „Plata Republiek „wordt: befchermd. De onmes 

telijke. hulpbronnen, van dit naauwelijks ontgonnen 

land beloven „hetzelve, bij een „onafhankelijk , vèr» 

flandig en. gematigd beftuur,- eenen-graad van onte 

wikkeling, dien „de menfchenvriend, niet anders dan 
met verrukking kan te gemoet zien. 

zijn verflag wegens die onderhandelingen met denzelven 

vrij vaauwkeurig: ik heb hetzelve met dat in de 7ufze 

reelen vergeleken „en beiden uit elkander aangevuld. 

| | _FRAAL 
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DRAMATISCH GEDICHT: 
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| gat Miletus door de Perfen ingènomén er 

verwoest was, maakte PHRYNICHUS „ éen Atheensch 

Dichter, een treurfpel, waarin hij de.-verdelging - 

dier ftad voorftelde, . Al de aanfchouwers; zegt HE- 

RODOTUS; fmolten. weg in tranen, en de Dichter 

werd in eene zware geldboete geflagen , omdat: hij 

het hartzeer der Atheniënfers vernieuwd had. Eene 

tooneelvoorftelling , die waarfchijnlijk de volkomen- 

heid van het treurfpel niet bereikt had, werkte 

reeds zoo fterk op de zielen der aanfchouwers: en 

deze uitwerking had. misfchien. haren oorfprong , 

niet alleen in de vriendfchap der Atheniënfers voor 
deze bloeijende volkplanting; maar ook in de aan= 

doening die verwekt wordt, zelfs door het bloote 

verhaal van het innemen en het flechten eener be- 
roem= 

4 
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roemde ftad, en van -de-gruweden , door bandeloozë 
krijgsknechten gepleegd. Inderdaad, zulk een on= 

derwerp, het zijdatde Gefchiedenis deszelfs inklees 
ding oplevere, of dat de Dichter ze fcheppe „ is 

vol. ‚handeling, vatbaar voor de „ontwikkeling van 

edele daden: het voert hooge perfonen ten tooneel: 

het verwekt fchrik en medelijden: in één woord; 
het is wólkomentiagisch wav „JAV ZU 

Groote mannen hebben het dan ook meermalen 

gekozen, en VONDEL toonde, dat hij Dichter was, 

toen hij het Verwoest Jeruzalem tot onderwerp 

voor een treurfpel «koos, — De ftoffe was voors 

handen in het verhaal van josePHus , den oogge- 

tuige. Er beftaat geen tafereel van eene dergelijke 

gebeurtenis, belangrijker door eene grootere infpan- 
ning van weêderzijd{che krachten , of fchilderachtiger 

dooreene fterker afwisfeleride ‘verfeheidenheid van 

tooneelen „ of wetge door ‘een? dieperen val ns 

een“ hooger ftandpunt. — « | 

aan vdenveenen kant fond een Romëin „wiens 
zachtzinnigheid hem lâter den” naam “verwierf” van 
den!-wellust “des menfchelijken -geflachts ;” maar “bij 
wief. tocht’, “waar “het “Rome’s- grootheid gold, ‘de 
fierheid vaneen Romeinsch burger bovendreef: die 

zuchtte over de‘ ónheilen' van. den oorlog , maar de 

belegering’ met‘kracht voortzettede, -en door geené 

hardnekkigheid vof langdurigheid wan-tegenweer ziclt 

liet vaffchrikken. — *Aän de andere zijde wrokte de 

hevigfte verbittering: flechts-in de ‘oogenblikken van 
fchermutfeling met de: belegeraars was men eers 

dragtig maar naauwelijks was-er- rust! van’ buiten 5 

of 
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of tweedragt woelde van binnent de bezetting fcheut= 

de-zich !in drie partijen’, «did elkânder beftooktenen 
overhoop wierpen; álle» menfchelijkheid jegens de 

inwoners uitfchuddeden „ ‘en hun: zelfs het walgelijk 

voedfel , waarmede het uitgeteerde Teven nog werd 

gerekt, ontróofden:, “terwijl “zij zelve. den) foberén 

{pijsvoorraad în brooddronkenheid-verbrasten. — En 
aan deze ftad „ wier’ väál zoo diep was , hechten ziek 

zoo vele hetinmeringén. ‘Terwijl allés ‘rondom woor 
Afgoder knielde, was daar de zetel van een zuiver 
ren Godsdienst. Zij was de kern’ geweest’ van veen 

weinig uitgebreid „ maar luisterrijk gebied: en haar 

Óndéergang was zoo roerend woorfpeld ! 1, 
‚ Het trof mijne aandacht, dat dit onderwerp „ door 

Önzen VoONDEL bezongen, ook “den “Engelsclhiman 

MILMAN tot bewerker ‘gevonden heeft, wiens’ Dras 

matisch dichtftuk 5” de Wul- van Jeruzalem; in: Ens- 

gélarid veel opgang “geraakt heeft, “maar “op het 
väste larid nog weinig bekend-fchijnt. “Ik häd gaarne 
gepoogd’, in navolging vari een: ‘onzer: verdienftetijkfte 

medeleden, sden Engelschman met den” Hollander te 

vergelijken; maat ile'vond tusfchen hen te wéinige3 
bijna geene punten van aanraking.” De reden liet 
misfchien hoofdzakelijk hierin, dat vonper de han- 

deling ftelde na de verovering der ftad , — hierdoor 
zijn treurfpel tot een verhalend gedicht maakte , en, 
ten” einde geen” middenpúnt ° var werking te opis 
fen, zijn toevlugt nam tot de Dochter Sions, eene 
zinnebeeldige “perfoon. … Het” dichtftuk van mit- 
MAN was voor het toorieel- niet beftemd , en het is 

daarvoor’ ook ‘geenszins berekerid:” De ‘handeline 

duurt 
ke 
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duurt zesendertig uren: het heeft op vele plaate 
fen de kleur van het Lierdicht, ener verfchijnen 
eenige“perfonen in, die eene belangrijke taal voe 

ren, en weder verdwijnen , zonder dat hunne daad 
in den knoop der handeling ingevlochten is, — 
Het is dus flechts een tafereel; maar-een tafereel 

vol leven en beweging. “Één perfoon fpeelt eene 

hoofdrol, en de handelingen „der overige perfonen 

ftaan -met- de -hare “meestentijds in verband. Miu- 
MAN heeft het geluk gehad; zijne Lezers het hoogfte 

belang te doen ftellen in de perfonen, die hij fpre- 
kende in-voert, en tevens eenen indruk van medee 

lijden bij hen na te laten, met het onheil dat de 

ftad zelve trof. | | | 

„Ik vleide mij, dat ik misfchien uwe goedkeuring 

zoude verdienen, indien ik ul, zelfs den inhoud 

flechts- van dit dichtftuk mededeelde. Ik zal: mij 

van alle- aanmerkingen onthouden: zij zouden mij 

buiten mijn beftek voeren. Alleenlijk waag ik het „ 
eenige plaatfen , die mij onder de bearbeiding weg- 

fleepten, nagevolgd of sAythmisch overgebragt, u 

mede te deelen. — Verleent mij uwe vriendelijke 

en toegevende aandacht! _ rn 

Het is avond op den Olijfberg. — Trrus, om- 
ringd door eenige zijner Veldoverften, geeft het 

bevel tot eene naauwere influiting der {chanfen, en 
drukt zijne verontwaardiging uit over den onver 

zettelijken wederftand- der Joden. = _ PLACIDUS 3 
_ een 
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één grijs foldaat , telt de oorlogen op, die hij bije 
gewoond heeft; maar niets evenaärde de moeite van 
den tegenwoordigen. „Onze zwaarden „” zegt hij, 
» Zijn gefchaard van ap lagten ; maar de aarde geeft 

„ hare dóoden weer op: onder de verdelging groeie 

„ jen zij dan.” — Trrus gevoelt den aandrang van 

het noodlot, en bejammert de verwoesting , die aan 

dit fchoòne ländfchap zal ten deel vallen. Onge- 

voelig voert Hem de bewondering van Jeruzalems 

ómftreken weg. De kalm vlietende Kedron , de ceders 

bosfchen op den riĳzenden en glooijenden grond: 

de Tempel, in ftille pracht” zich verheffende: — 

en | het vis misfchien de laatfte avond, dat de das 

lende zon zijne tinne verguldt!. „ Bij nercouLes,” 

zegt hij, ‚dit gezigt zou Rome’s en ie bijna tot 

genade, vermurwen 1’ ik viateanl 

De wijsgeer DraGoRAS, zich in Tru‘ gevolg hus 

vindende; doet een’ aanval op het hart van den 

Romein, wien de Stoïcynfche leer boven al de nie= 

tigheid van het menfchelijk “bedrijf verheven had, 

maar die nu aan zijne driften en wraaklust. bot 

vierde, -Trrus antwoordt hem; « ER. 

„ Wijs is uw taâl , o Diagóras: vraàg mij geen oorzaak : k heb 
vruchtlóos 

„ Zelf mijn rede geraadpleegd ; maar ’t is-zoo:=— ’k voel in 
mijn boezem 

» Loodzwaar ’t ftrenge gebod : onverbidlijk roept mij het 
noodlot. 

peen en geweld zijn hier mijn pligt, en de wraak onzes 
oorlogs 

„ Valt der vernieling te ttaag. °T Jot heerscht over ien de 
noodzaak 

» Teugelt, met ijzrendwang ‚ den dwarlenden loop allerdingen. 
H.D. 3 Ff ip Om 
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» Onwederftaanbaar ftroomt het getij van het golvende noodlot, 

„ Koningen, Confuls en Caesars: keur van het magdee 
| krijgsvolk , — 

; Alles fleurt het daarheen, in den vloed, naar zijn vaste 
beftemming, 

»„T eeuwig Rome, endeVader der Goden; zij bla onwillig ! 

„'K voel dat ik-drijf op den bruisfchenden ftroom: zijn 
zwellende ‘golfflag 

» Voert mij, met Rome’s magt, onverwinbaar , op bolwerk 
en wallen 

» Van die gedoemde. ftad, Nog laat zullen wnntende eeuwen 

» Stil ftaan, verftomd, bij het puin, dat de kracht der. ver- 
Ren gruizeling naliet,” 

E) 

f 
| 

‘Trrus herhaalt zijn vorig bevel, om de ftad 

naauwer in te fluiten”, -en het mijnen: der -loopgrar 
Ven door te. zetten. ° Simon” de Geestdrijver “is het 

geduchte ‘hoofd. der -Aterkfte- partij- binnen Jeruza 

lem. Hij heeft twee dochters: sSALONE „ die-in den 

ver” ‘en-opgewondenheid van haren” vader: deelt, 

en. met ‘hem ‘Jeruzalems redding van, de komst 
van. den, Mesfiäs- verwacht. Zij is verloofd. aan 

AMARIAH seen wakker held, — De zachte MIR+ 

JAM ‚> zijne andere ‚dochter, is, in het geheimg 
_ Christin: zij heeft haar hart gefchonken aan jAvANs 

een Christen jongeling. — De hongersnood Was , 

in de ftad, op het hoogfte geklommen: des. nachts 

fluipt zij- buiten de muren, waar JAVAN haar ger 

woonlijk eenige vruchten, of andere verkwikking, 

ter hand ftelt, die zij, langs eenen bedekten weg 

„over. de wallen teruggekeerd, op eene plaats legt, - 

waar SIMON ze des morgens vindt, en ze voor ga- 
ven houdt, die hem door eenen hemelfchen. gezant 
toegefchikt worden. on 

‚De 
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„De nacht “is. gevallen’ en, JAVAN. wandelt, bij de. 

beek Siloa, — ‚Nog éénmaal „zucht, hij: | 

„Nog éénmaal, zoete beek ! bezoek ik uwen ‘boord! 

„ Uw golfjes rimplen nog, in zachte murmling:, voort.” 7 
„Het groene mos verfrischt 80», en ’ kruid, wiens blad en 

twijgen , 
gMet flaawwe- ritfeling, zich, náar uw. bedding nijgen» 

„ Uw- zegen, laaft. den grond: de bloem lacht bij- uw, {troom . ” 

# En fietloos-zuiver vloeit. ge , en-lekt uw weelgen,zoom !, 
„ De ftarren fpieglen in uw vlak: gij kaatst de {tralen 

s Van ’t zilvren maanlicht weêr , die op uw boezem dalen; —. 

„ Maar-toch-uw vliet glijdt door een veld, met bloed befpät :. 
„ De krijgsknecht, van het werk en ’t moorden afgemat, 

„ Koelt in uw kil den brand van gruwbren ftrijd en boosheid! — 
„ Zoo zweeft gij, Mirjam; rond; in reine vlekkeloosheid 
» In gindfche vest,waar woede en wreedheid heerscht. Gij boeit 

„ Der burgren oog, van krijg en moord en fmart vermoeid; 

„En ’ daalt op u, als, „op, een lieflijk fchuiloord neder, 

„Gij, „ bleek en afgepijnd, cen fchuchtre maagd „en teder, 

„Gij temt den booswicht in zijn vaart. Uw zachte voet 
„ Treedt in bezoedling voort; maar rein is. uw gemoed, 

En hemelseh. de invloed:-om-u heen, wiens lieflijk ftreelen 
s Het, licht „van, maan „en, ftar. verwint;, wier, ftralen, fpelen „ 

„Met wellust dartlend op een ziel, zoo zilver blank! 
;‚ Maar ach! waar blijft. gij nu? Hoe toeft die zoete klank 

„ Van uwen ee, ‚ in den nacht” | 

Mirjam werkend, „en zij ontvangt” vin aen 

de gewone ververfching. Zij juicht in de verkwik- 

king „die, haar. vader. genieten…zal, , Voor het laatst 

brengt JAVAN, haar onder. het. oog, dat. hunne. bij 

eenkomften. gevaarlijk. worden: datde. vijand, de,ftad 
meer „en meer; nadert; en hij fmeekt haar, dat; zij 
nu. eindelijk met hem ‚ontvlugte,. Teeder is de; wei- 

al Ff 2 ge. 



424 OVER MILMAN's DRAMATISCH GEDICHT: 

gering van MIRJAM, en wanneer jAVAN aan hádre 

liefde twijfelt, drukt zij zich in ‘de gevoelvolfte taat 
uit; maar het denkbeeld, ‚dat zij haren vader zou 

verlaten !.…» Hoort een gedeelte van hun gefprek: 

_ JAVAN, 

s‚ Mirjam! is niet uw vader (o waarom bloeijen die bloemen 

»s Aan een bedorven ftengel) Mirjam ! is niet uw- vader 

„ Israëls: vloek? en de maam ‚ dien hij draagt bij zijn wreede 
gebroeders, - 

2 Simon, de Moordenaar ! „ „ bloedgieriger nog dan de roovers , | 

» Die daar ginds , in de ftad , met ijzren fchepter regeren! _ 

MIRJAM. 
Pen 

» Javan! houd op ‚o houd op! Ik weet het : men haat mijnen 
‚vader. 

ss „ Javan! Ik vrees her, een billijke wraaklust vervolgt mijnen 
vader 5 

» Daarom , o Javan! toont it hel zijn dochter een vurige liefde ; 

„, Diep uit het harte ese Zij vergoedt zijnen ledigen boezem 

 Rijklijk de liefde van ’t menfchengeflacht, die hij zinloos 
verbeurde. / 

5, Staat het niet dus inde wet? En Hij,dien wij nedrig vnehdaen, 

, Kwam niet op aard, om de wet te verbreken, Berst’ dan 
vervloeking , 

s; Spijt en wrok op den n grjsed los! als een ftorm op zijn 
fchedel! 

2 Ik , ik kleef hem aan , en ik kwijn ferf, ane het verguizen 

„Van mijn vertrappeld gebeente; maar ’k deel het dantoch 
met mijn’ vader ! ‘ 

4e € 

“_JAvaN beantwoordt deze taal, als demand, die 

derzelver verhevenheid gevoelde. ‘„ Gij zijt bemin- 

nelijker„” zegt hij, „dan of uw Hr zich aan mijne 

„ begeerte had overgegeven.” =— ‘Zij vertrekt, en 

bereikt het huis van SIMON, * SaLoNe waakt nòg. 

r 8 De. 
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Dè droombeelden en- de” trillingen van haar hart 
verjoegen den flaap. Zij lag en koesterde zich in 

den gloed der luisterrijke toekomst. De kaime MIR- 

JAM, die al de hopeloosheid van het tegenwoordige _ 

inziet, berispt haar vriendelijk. SaLoNE wordt he- ” 

viger, en zij geraakt in de hoogfte vervoering der 

geestdrijverij.: Te vergeefs, roept, MIRJAM uit: Ho 

» God! Gij weet het , federt twee dagen ging geene 

» fpijs over hare lippen, en hare herfenen zijn ont- 

sp teld” — SALONE verwijt haar den afval van 

Bar: Jodendom; zweert. haar zusterfchap: af, en 

„dreigt, dat zij aan simon het geheim zal ontdek- 

ken. — Deze treedt binnen , verheft zich op zijne 

roemrijke feiten: hoe hij, met ELEAZAR Ch JOHAN- 

NESy de huizen van fommige inwoners doorzocht 

‘had, of er eenig voedfel verraderlijk verborgen was. = 

„ Vondt gij zulke verraders?” vraagt sALONE : ven 
de vader, verhaalt: „Daar. zat eene vrouw in eene 

% kleine woning. Zij had van haar meel, cen’ koek — 
z gebakken :-en zij zat weenende van wilde vreugd. 
‚‚ Hoe zouden-de oogen. harer kinderen flonkeren 

‚van blijdfchap over de ongewone. fpijs!  Zelve 

‚had: de uitgehongerde er niets van gefimaakt: en 
» zij ligtte het dekkleed. op, waaronder de jonge 

» fchepfels, in elkander geflingerd, lagen, als of 

de warmte” van hunnen, adem hunne verdorde 
…s, lippen. wederzijds ververschte. — Onze zwaarden, 

„ waren reeds ontbloot 3: maar de behendige JoHan- 

NES ontfutfelde haar den koek, en vertrapte dien, 

à ashpun op en gronds’ 

Es MER: 
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Rad | MIRJAM,” 

jp Maar gij floegt haar niet, vader, 

SIMON, 

Wij waren te verftandig, om haar met den dood te zigenen” 

„Hij vertrekt, om ‘de fpijs ‘te zoeken , die hem 

“van hooger hand toëgereikt wordt, En SALONE zêgt: 
“» heen, MIRJAM! ‘ik kon-u ‘niet verraden. Gelijk 

tp deze kinderen, zoo Tagen ‘ook wij beide, en ik 

» voéldé “uwen ‘adem’: op mijn gelaat , en al de ‘be- 

5 wegingen’ van ‘uwen boëzèm “beantwoordden de 

‘Mijne 1” vn SiMÓN “keert tefug. “Hij heeft het 

‘bloed van ‘zijne handen afgewastchen , en zegent 

“zijnen onzistbaren verzorger 5” Terr “MIRJAM ftreelt 

Zich “met „den Zegen “diëns” vaders „ uit wiens’ mond 

sh de ‘afgrijsfelijkfte “werwloekitg ‘verwacht ‘had, 
„ Hoe flaat ‘gij zoo achter mirjam? pav vraagt hij 

tas. …OÎ” roept zij ter zijde uit 's, ik ‘môet zwij- 

a Wist hij, dit eene gei voor 

5 zijne « (iben Böse: en de’ koef wijn zijn” ver. 

„ fchroêide keel laäfde’, hij zou ze op de garde fmijn 

sten „en onder dén- voet trappen: en kij zou ome 

komen: in zijne zonden zou hij vergaan! — 

SiMoN verdwijnt miet SALONE, ‘aan wie hj Een vere 

hal zijner groote bedrijven belooft. Mrrtjäm blijft 
achter, en ftort háar hart in een ‘Aymnus uit. 

Ik ‘heb ‘eénigzins langer op dit toonéel verwijlds 
want ik bedrieg mij geheel, of het ‘bevat de grootfte 
verleheidenheid van tn „ en eenen ftand der 

AE per- 
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perfonen „ 3 die eene met ovv gaande 

maakt, — € TON 3 

„De ‘morgen brdke’ aan. « Bij geeft, in eene 

sll6emtpeaides den vrijen loop aan zijne gedachten en 

hooggefpannen verwachtingen die afgebroken” wor= 

den door de aankomst van JOHANNES en ELEAZAR 5 

èn’ er ontftaat onder ‘hen een woordentwist , waarin 

de drie: fpitsbroeders elkander. gruwelen verwijten» 

en op. het: punt zijn , om van ‘woorden: tot daden 

te komen, ‘toen de trompet’ zich laat hoorén. == 

Het’ is mirus, “die, onder. de „wallen “der flad, dé 
Joden’ vermaant, om zich» aan Rome’s genade óver 

te geven.” Zijne taal is edel; maar zij ademt de 

trotschhreid wan de beheerfchers’ der wereld, — Jos 

HANNES dntwoordt hem óp bitteren toons maar si 
MON vat het “woord op, befpot: den Romein, ern 

verzekert ‘hem; dat dit ‘uitverkoren land geen deel 

zal uitmaken van dat: rijk , waarin de zon-op= en 

ondergaat. tej ENE, ck SOOP MID A 

Nu reeds wiet ge op t prio, en de gruft voor uw wf 
kk gedolven, Gn 

ô> Zwaar en belast is-delucht met uw doem. Zoo de aard nog 
uw voetftap 

„ Draagt; — zij wacht flechts het ln tot uw volle verdelging: 

7 Ziet de fchaduw der befgen' Bojg niet hon Rus ‚om uw 
‘benden - -- 

j, Gansch te wverplettren,. Stil í is de wind: hij en ke vers 
fchijning 

„ Van den wreker. der aard, Hoor % ‘fchaatrend gelach in dé 
graven’, 

5, Met den ttots van den vijand , die wvl dat hij-Salem zal 
Bd 

De Joden ‘eifchen, dat simon hen ten rufbval zit 

Ff 4 aan= 
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aanvoeren; maar de Romeinen ‘brengeh den gevan 
genen JosepHus voor , die eene krachtige. aan- 

fpraaksaan de belegerden doet. « Te ‘vergeefs! Ama- 
RIAH velt eene werpfpiets, en wondt hem. =— Nu 

zegt, TITUS vaarwel,aan de laatfte <ftem- van mede- 
lijden, die nog in hem fprak.- 

Alles maakt-zich, ‘binnen-en buiten de ftad, tot 

een nieuw gevecht: gereed, > Mirjam en sALONE 

wandelen nabij de „binnenmuren „en zij houden een 
‚ gefprek , waarin het: verfchil harer karakters helder 

uitblinkt. SarLone begeeft zich naar eene verhevene 

heid, op „den „wal, om den-flag, van verre, te be= 
fchouwen. —  Hoezeer„ook ‘mirjam «haar poogt 
terug te houdenz welke beweeggronden van mede= 
lijden, vrouwelijke zachtheid en gevaar-zij bijbrengt, 

SALONE hoort haar nietz maar zij is-verrukt op het 

gezigt der helden, diesten ftrijd uittrekken „in blin- 

kende wapenrusting ,-en. zij. ziet haren AMARIAH 3 

die den oorlog te gemoet rent, als hetshert de 

vlietende beek. Ziet,” roept zij uit, „ik bind 

» mijne zwartê haarlokken „… dat zij niet weemlen 

voor mijn gelaat, Laat nu de zon van uwe fchit- 

„terende wapenen terug blikfemen : mijne oogen 

9 zullen den glans verdragen, en door den digtften 

» drom heendringen” — Het baat niets, dat MIR- 
yam haar. toezucht:’„ hebt gij dan geene traan, om 
» uw 00g te vendels 3” — SALONE hoort nièt 

ên MIRJAM begeeft zich onder een koor van maage 

den, die naar den Tempel optrekken, om de rede 

ding der ftad van den Hemel af te fmeeken. — 

Onder den optagt klinken ook deze strophen; 

Neen! 
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Neen! de. wondren van, uw hand 

Redden *t uitverkoren Jandt 

Wie zal al ww trouw vermelden? 

Gij braakt banden, die ons knelden, 

En het wagefmennend. heer 
Lag verzwolgen in het meer, 

Neergeveld, en diep bedolven 

Onder ‚%- an wiek mt rund 

an in odhie: ads 
Aangegrijnsd door mootd en dobils 

Lag, op ftrand en zeewier zuchtend, 

Israël, zijn klaaglied luchtend, 
Vóór hen zwalpt het golfgeklots , _ 
Achter briescht *t Egyptisch ros, 

En hun zuchten beden varen | 
Opwaarts tot den’ God der fcharen,- 

Hun Profeet treedt met den voet 
Op den oever van den vloed : 

En zijn ftaf roept de Ooste - winden, 
Die het water flaan en binden, | 

Regts en links tot fteilen wal, 

Als een rots van klaar kristal , 

of alef hidljtoe ik mln rifeiten | 
1“ Die den kopten ram verduren, 

"T helder. morgenlicht brak door, 
Op het vreemd gebaande fpoor , 

‘Waar de fchatten van het diepe 
In koralen holen fliepen, 

„De afgrond „ waar, nog nooit gerucht 

Wedergalmde uitde opperlucht, 

Hoordevin % ingewand der watren 

F loflied ;- God der Goden! fchatren, 

Ff 5 Lans 
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‚Lans geveld? en” vaän in top 
Daagde Egyptens Krijgsmagt op. 

Ruiters “in ‘het ‘koper brallend, » 
Wageris op ‘hun äsfen knallend,” 

En een rijke {toet , gereën … - 
Om den Woesten koning heên, 

he Maar de Heer-zag uit zijn wolken” » 
Neder op die trotfche volken: 

En het doúderende heer 14 

kinne in iras, boezem neêr À 

Eenkinie huile. en ris pe Ln 

2T, vloeijend gpaebakwerk: en 

Over -kar-en «over ros, taris A 
_ Over krijgsheld, ‘over-trose ‚= 7 

Over. Pharaôs- kroom van,goud 
Rolt het buldrend zeefchuim ftout. 

Wijl het tot een vlakte vloot, 
Zonk het heer : het, zonk. als lood, 

Zonder zuchten of geween, 

RE helder Ooster - zonlicht fcheen. … 
Flonkrend ; „op: tienduizend lanfen: — Ar 

gk Zuiderlicht, van hooger iten EC 

Spiegelt weemlend op.de, vlakte, die als eertijds vitgeftrekt, 
Kabbelend den kalen oever, en verlaten ftranden lekt, 

Na eenen dag van ‘bloedigen ftrijd » valt weder de 

avond, en MÍRJAM. lucht haar beklemt hart, onder 
den blooten hemel: 

k 

„Ach! hoe tóeft zj. 1 ‘tmge feeen! ach! hoe haastig was 
uw val, Ë 

„Als ik gindfche’azuten bergen, en het liefelijke ‘dal, 

„ Kronklend «ondér ’t cedrentoïmer dat de {teilte dekt met 
_ fchaauw, | $ 

nf e HE! „, Moest 
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»s Moest verlaten , en ‘uw fluijer van den koelend-avonddaurw 
3, Dekte ’t aanifchijn aller. dingen +wenuw diepe , duistre fchoot 

» Alde plekjes, waar ik toefde,waar mijn hart aan hing, omfloot, 

» Alt bosfchaadje , waar de vagel nestelde in het eenzaam loof, 
93 Zwijgen deed, — Ach! ongeroepen kwaamt sij Ane, nu zijt 

gij doof 

9 ensen bnn angftige verzuchting, can: gij loom en gee 
OM. E Ì 

2 T davren van den. bittren oorlog werd Zoo ‘vaak door u 
_ gedompt. 

3» Gij kondt fchutsweer en wensen tegen wrok en doods 
| flag zijn; 
» En uw koestring goot den balfem drupplend, en den koelen 

wijn 
» In het fchrijnen van de Wonden der zieltoogenden. Ach , ís ’c 
5 Slechts mijn medelijdend harte, dat met uwe traagheid twist ? 

$»-Zal-de nacht , wiens diep-geheimnis tot beraad en plan gedijt ; 

„TT duistre pad nog eens omfluiren „ dat naar Siloa mij leidt ? 

2 Dat mij voert (acht waarom bloos ik?) dat mij voert naaf 
_ Javan heen! — | ; 

; Dezen morgen; inden Tempel, toen ik zuchtend aanbad, _— 
Pmgen 5 - ade 

„ Javan ‚’khebuniet vergeten, die mij * bidden hebt geleerd! — 

»» Maar, hoe dwalen mijn gedachten, wijl het krijgsgedruisch 
 vermeert, 

s, Loeijend als de Leeuw, wiéns brullen fmoort , terwijl hij» 
zich verzaadt 

Af 

» Met zijn prooi; — helaas de bloeddorst van den mensch ; sm, 
die heeft geen nraat ! 

5 Als *k voorheen ’t geraas van. ze gp hoorde, ges al 
mijn leên „ 

„Khad geen ftervenden zien faikkaas niet gehoord zijn laacst 
gefteen 

» Of die duistere herinring had mijn poet En rust st beftookts = 
AE IE Ve î p 

De Joden ‘hebben eene „nederlaag ondergaan , en. 

de Romeinen zijn tot den laatften’ binrienmuur toe, 
door- 
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doorgedrongen. SaLoONE vliegt ‘hare zuster in wanr 
hoop voorbij. Alles,” roept zij, „is nog niet 

verloren. AmaArtam ftaat nog als een Engel met 

« het vlammende zwaard.”” SIMON €en JOHANNES; 

door. anderen vergezeld, treden met drift op, en 
wederom verwijten zij elkander misdaden en geweld 
van binnen gepleegd, en gebrek aan ftandvastigheid 

van buiten. Zij preken geheel , misfchien al te 

veel, -de taal van onbefchaafde krijgslieden. Mir- 

JAM ziet, hoe haar vader uitgeput is: zij verlaat in 

ftilte het tooneel: om nog eens, tot het vinden 
van voedfel, het uiterfte te wagen, of — om te 
komen: en nu wordt, voor de tweedemaal , de een- 
dragt door” den Hoogepriester herfteld, die hunne 
aandacht op een belangrijker “voorwerp wijst. =— 

De Tempel is ontwijd. — Hij zelf heeft dezen 
morgen „toen het: lied. door de maagdenrei gezons 

gen werd, eene ftem gehoord, zacht en liefelijk, 

maar die den naam van den gekruisten man , ín een 

flaauwen nagalm uitfprak. — De fchuldige moet 

ontdekt: — het flagtoffer moet hem overgeleverd 

worden. =— SALONE ziet rond, en mist MIRJAM, — 

Ter zijde windt zij zich op, en terwijl simon 

zweert , dat,-al-zij-de fchuldige zijn eigen kind , 

hij haar zal helpen fteenigen, fcheurt sALONE zich 

den fluijer af‚ en zij dringt zich in den kringg 

maar de woorden: der befchuldiging- befterven in 

haren mond; — en toch gaan zij haar ontglippen 5, 

maar ABIRAM de valfche Profeet nadert, en alles 

wijkt voor hem. Hij fpoort simon aan tot befpoc- 

diging van het’ huwelijk zijner sALONE met AMA 
| Rie 
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Kran: — Én itn Één oogenblik-bedaart hij den ftorm 

der hartstogten, en hij ftemt al de tegenwoordigen 

tot opgeruimdheid, door - het voorzien van eer 

bruiloftsfeest, 

Wederom is het nacht ; 5 maar eên fükdonkete 

nacht, die ftorm en onweders voorfpelt : en MIRJAM 

heeft toch den weg naar Siloa gevonden. JAVAN 

zelf had aan deze laatfte ontmoeting gewanhoopt , 
en nu hĳ haar ziet, fchildert hij haar, met ‘hét 
penfeel der teederfte liefde , al het gevaar, waaraan 

zìj zich blootgefteld had: — hoe, in het vijandelijke 

leger, eene doodfche ftilte is, flechts nu-en- dan 

afgebroken door een zacht gefluister, even als die 

onnatuurlijke rust in de natuur, eene voorbode van 

den hevigften flrijd- der elementen. En nu volgt 

eene woordwisfeling tusfchen hen, waarin beide de 
verhevenfte denkwijze toonen: waarin vrouwelijke 
zwakheid door befef van pligt onderfteund„ en man- 

nelijke zielskracht door godsdienftige gevoelens ge- 

temperd wordt. Alles kan ik u niet overbrengen. 

Hoort flechts de verhevenheid van MirjaMs affcheid » 

zelfs door mijne taal heen, | 

„ Javan! daar was een tijdz-en ik fprak ligtzinnige woordén. 
„ Dartel en vrolijk lachte ik daarheen: en het sels: uwen 

boezem. 

» Javan! zoo vaak heb ik wreedlijk eis: als gij treurig 
uw blikken 

„Op mij floegt. O! trotsch was mijn hart „ als de lof mijner 
fchoonheid 

‘ Van uwe lippen klonk „en uw oog deze leest, zoo vermagerd, 

» Nu door zielsangst verteerd en gelikt, befchouwde,” Ver 
geef mij! Teib Minie SOE e 

9% Ja- 
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5) Javan! vergeef. nett ik toons op het uur „ wen de.trouw 
eener gade é 

, Rijklijk de wulpschheid van ’t meisje vergoedt! O , matig 
uw blijdfchap ! 

„, Had ik gedacht, dat, aan deez’ zij’ het graf, kinne eens 
mogt ontmoeten , 

» Javan! 'k was kaarger ‘geweest met mijn teêrheid ! — Hoor 
nog één bede, 

5, Koud en vertrokken. is uw gelaat , en het zwoegt onder 8 
veinzen, … 

En ’K zie het: er rijpt in uw boezem een plan. Ach Javan! uw 
leven , 

», Kostbaar is ’t,ach, waag. ’t niet voor mij. O! hoop niet 
meer. kommer « 

2 „ Op mijn gefolterd. hoofd °° 

Bedroefd oogt jAvaN de verdwijnende mirjam na, 
tot dat zijn blik zich in de blinde duisternis ver- 
liest, en zijne’ zucht allengs in deze padi 

weeklagt wai we m 

nd », Ik voel het doodlijk uur genaken 5 

‚‚ De tĳd is vol, en vol ’t getal 

‚, Der veege teeknen 3 nimmer zal 

s» De zon op Salems cedren daken 

> Meer fchijnen, °T is voltooid „"t verhaal van al haar pracht ! 

„, Haar beker is geleegd op *t feestmaal in den nacht. - 

„‚ Haar grootheid en haar fchuld, 

53 ‘Tis alles weggetagds De toekomst wordt vena”, 

2 Schoene ftad ! o uitverkoorne van de fteden! waar de lucht 5 

s Rijk in balfemgeur,weêrgalmde van het davrend feestgerucht 

„» Onder d'onbewolkten, hemel ging uw maagdenrei ten dans , 

» Uitgedoscht in rijke kleedren, fchittérend in gouden glaris, 

3», T goud isdof , met walin betogen, ftom, de galmder melodij : ao 

„Over ’t tanen van uw. luister is de trotfche Heiden blij. 

2, Ol hoe pronkten uwe ftraten, digt met groene: palm bevloerd, 

„ Als 
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ss/Als de rei der. dardle maagden: huppelend werd, aangevoêrd, 
‚De ouden zaten op hun zetel , rigtend in de hooge poort 5 

ss Naar uw plegtige festijnen ftroomden al uw fcharen voort. 

» Priesters met den hoogen myter: Levi's ftam in diten drom, 

„… Majesteit was in den Tempel: heerlijkheid in ’t heiligdom, — 
» Maar de maagd zucht onder ’t flaven ; in uw ftraat ftuift puin 

en kaf: e 

», En uw poort ligt neêrgefmeten: de Ouden ee het graf, 

», Onder’t fmalenvan den vijand viert gij feest,in't hart bekneld z 

„En uw heilige gewaden fluipen door het krijgsgeweld. 
„> Waar de Tempel heerlijk oprees , op den glinsterenden top 
„> Van de rots, fluit nu de herder zijne kudde ’savonds op. 

Op de donkere ftraat van Jeruzalem onderhouden 

eenige Joden elkander over de voorteekénen, die 

zij gezien, hebben. Ieder van hen tevert zijne ake- 

lige bijdrage. op „den doordringendften toon der ver- 

twijfeling. Terwijl zij aldus op allerlei onheil voor- 

bereid zijn, laat zich een gerucht in de verte hoo- 

ren. — Het-is een …….. bruiloftszang ter eere van 

AMARIAH eN ‘SALONE; maar ook dit gezang wordt 
afgebroken door het wee! wee! van dien man, die 

‘zeven jaren achtereen in Jeruzalems ffraten, dien 

onheilfpellenden kreet aanhief, maar dezen nacht, 

op de wallen der ftad, door een” fteen getroffen , 
«dood nedervalt. —” Nog klinken deze’ woorden, 

“waarin nu, voor het eerst, de Mesa der vervulde 

Rr rif va hoorbaar is: be) vat vana 
Eide vd OE jp k k BERN ii 1 

__‚» Een ftem tegen den Tempel ! walk tcd 
1 Een ftem tegen den Bruidegom én ‘de Bruid} 

‚s Een ftem tegen al het volk 4 van het land! 4) 

„99 Weet. „weet weete... rod) as, Buntsb 

En 
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En het gezang vangt ze , van eene andere’ zijde 4 An yv 

»‚_ Vrolijk klinkt u ’ lied, o Bruid t 
5 Davids koninklijke fpruic 1 

„„’K zie uw blanken boezem hijgen „ 
ss En uw zedig ooglid nijgen „ 

»» Als *t viooltje, wen de dauw , , 

„ Neèrgedaald in avondfchaauw , ken 

2 ’T bloempje bloeijend in de-ruigt’, » 
> Door zijn glinstrend dropje buigt. 

‚> In uw fluijer diep gefcholen, gen 

> Zit gij roereloos verholen. 

2» Zachtjens buigt ge, wen de groet 

ss Van een fpeelnoot-u ontmoet „ 

2» En u vriendlijk rijzen doet, 

> Hoor! hoe ’t juichend feestlied fchalt f 
4, Hij komt, Hij komt! het hengfel knalt ! 

_*T rijzend fakkellicht ontmoet hem, - 
En ons luitgetokkel groet hem, 

„ Gij zult hartlijk hem ontmoeten=: 5, 
„Gij zult teederder hem groeten!’ sarn 

‚De bijééngefchoolde menigte zet het gefprek woort, 

tot dat BEN caTHLA, het hoofd der Edomiten , 
optreedt, en hun verhaalt , hoe hij met zijne bende 

án de ftad ftroopende ‚ in een huis ingebroken, is , 

waar eene vrouw de gebraden leden van haar-eigen 

kind verflond. — Ik fchilder u dit afzigtelijk- too« 

neel niet; ook kent si de onvergelijkelijke rei van 

VONDEL. | 
Het verhaal van BEN CcATHLA heeft oneindig. min= 

der dichterlijke kleur; maar het behoort tot de han= 

deling, en het oefent zijnen invloed uit op de om- 

ftan- 
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ftanders. 3,0,” roept hij uit „smog hoor ik dien 

„ fpot der koude razernij, en haar ftem zal, tot 
s aan mijn’ dood toe, in. mijn oor weêrgalmen „” 

en deze laatfte “woorden worden opgevangen door 

het lied, dat sSALONE toegezongen wordt: 

„, Schoone bruid! uw teeder harte tril van trots en ftille vreugd ; 

„, Want de vloek, die op de onvruchtbre rust, wijkt vanu , 
wees verheugd ! 

: T rozenkleurig wicht zal fluimren,. aan uw volle borst gefust: 

2 Dan is EE en traan vergeten: zegen fmaakt ge en zaalge 
rust ! 1 ; j 

In dit ‘oagenblik. hebben de Romeinen den laat- 
ften wal verwonnen en beftegen., en alles vlugt naar 

den tempel. Mirjam blijft alleen. “Vooren achter 

en rondom zich, ziet zij fchrik. en verwoesting: 

zij vlugt vooruit: zij vlugt terug; maar geen grond 

opent zich, om haar uit barmhartigheid te ver- 

zwelgen: — geen gloeijend puin ftort op haar ne- 

der; — en nu zou zij aan dien zoeten vliet hebben 
kûnnen verwijlen „ waar zij JAVAN ontmoctte! 

Weg , weg met die gedachten uit het hart, dat zich 

tot -den dood voorbereidt! en “zij roept den naam 

aan, dien zij had leeren belijden! — Na dezen 
uitroep ftaat een ftokoud griĳsaard voor haar. Hij 

bad het bloedig tooneel op Golgotha bijgewoond, 
en dat bloed was reeds gekomen over hem en zijne 
kinderen. — Allen waren zij onder ’s vijands zwaard 

gevallen , en verlaten ftond hij daar. — Aanminnig 

fpreekt minzam den ouden man toe, die reeds zoo 

veel geloofde, wat zijn oog niet kon loochenen 3 

ALD. 3. Gg __ maar 
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maar „wanneer zij op dit gelooven aandringt, vloekt 

hij haar en verlaat ze mompelend. 

‚ Voor altijd „” zucht MIRJAM ,- 

ie fstoork altijdt... Hij is weg „ en waggelt Had we puin. 

„Hij braakt vervloeking, uit „en fchudt ‚den „grijzen, kruin, 

„, Wat zie ik? ’t is mijn huis! de woonfteê, waar ’k de jaren 

5» Van -mijne-jeugd verfleet 3-zie nu de vlammen: varen, 

„En fteigren tot den top: zij bersten uit de tin, 

„, Waar foms, in de avondkoelte, ‘en verre van % gezin, — 

„Ik met mijn zuster zat, en wij: eenftemmig zongen 

„, Het jeugdig lied, dad fmolt, van pre en vreugd dooï 
drongen. — “75 

», Waar zijt gij nu? De da: zie keondaet B en boort, 

»»Zij is het lamplicht niet, dat bij het bruidsbed gloort, — 

»>O waarom mogt ik u den laatften pligt niet ‘brengen, 

„En op uw lijk den-geur wan kostbren balfem plengen! — 

„,”T waar: beter dan-een krans van bloem en kleurgenband ; 

„ Zoodwaas verfierd , zoo vroeg gefchrompeld door den brand £ 

3 Salone! ach waar zijt ge? Ik-wenschte.u bijde dooden! — 

„‚ Mijn God! daar is. zij zelv’! — zijis den dood ontvloden, 

„‚ Heb dank! zij is het zelv’, zij is het! — Je’ t is waar ! 

„Nog onverflenst hangt, in de golving van het haar, 

„De kroon! Ik zie geen tooi, dan 't hulfel om haar leden 
„ Geflingerd. Zuster hoor! hoe haastig gaan uw fchreden ! 

„„’K bezweer u bij den mond, die ftervend zegen-gaf 

„Aan bef haar dochters !fta , en wend uw oog niet af. 

SALONE, 

… Van u? uw afgunst heeft den klank der zoete akkoorden, 
„Op ’t bruiloftsfeest gedempt. Uw bittre nijd vermoordde 

‚Het ffonkrend lamplicht, Uw minijverig Vere 

„, Riep hem van rhijne zij’! 

MIRJAM. 

Salone! ziet gij niet 

„Den vijand om ons, en het branden van de daken? | he 
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SALONE. 

‚‚De brand? de vijand! Deert ‘de vijand. mij ? wát máken 
„De vlammen mij? Mij hoort flechts Amariah, Hij 

„ Met ’t adlaarsoog; zoo braaf, en de edelfte uit de rei 
„‚ Der helden; Sions roem: —- dien fcheurt. gij van mijn zijde, 

| MIRJAM. 
… Wie, lieve ? 

Hij was mijn! Hoort gij niet, wat ik zeide ? 

AR Ik was zijn eigendom; zoo teêr: ’k had reeds beftaan, 

»»’T verhaal te doen van al mijn liefde, *’K vong reeds aan, 

„En, o! het was zoo ftil, zoo lieflijk (til ! Toen fprong hij , 
Als door een bang gerucht verfchrokken op , en wrong hij 

» Zich uit mijn armen los, 

MIRJAM, 

Hi, Hoe nu? — Ach, laat het kleed 

» „Niet flippen , dat zoo fchaars u dekt; — Mijn God ! wat leed! 

„Salone! uw boezem bloedt! Wat Godvergeten handen ? 

SALONE, 

„„Hij keert, en ’k voel zijn kus mij op de lippen branden. 

„> Hij fprak, ik weet niet wat hij fprak,... verward geluid, 

»‚ Van Heidensch fchaker, en van eer, …… van fchoone Bruid beans 

„ Mij meende hij, ik “was ’t,.…. en Over mij gebogen , | 
„, Hield hij een glinstrend zwaard : verblind floot ilk mijn oogen! 
se En nu … mij dacht,— hij trof mij met dat zwaard; maar neen, 

„Hij viel mij om den hals, borst uit in bang geween , 

„En ’k voelde niets, alleen zijn heete-tranen gloeijeu, - 

MIR JA Ms 

» Zij zwijmt! — Ot zie imij aan, Salone t’k heb-het vloeijen 

G8 2 „, Van 
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s Van ’t bloed geftelpt. — Haar oog dwaalt rond , en zoekt, — ad 
het breekt ! 

»» O neen! zij ziet mij aan, Haar ziel ontwaakt 5 — zij fpreekt. 

SALONE. 

j Een bruid moest zedig zich in de eenzaamheid verfchuiten. 
»‚ Hier fta’k , de bruid van éénen nacht , waar winden huilen, 
»„En’t kleed mij fladdren doer, op de open ftraat: mijn voet 
„> Zoo bar op kouden fteen: het is zoo koud:... Ik moet!.. « 

„„O Amariah! dat mijn hoofd hièr ruste vinde, | 

„En aan uw borst in flaap zich wieg ! 

MIRJAM: 

Ach teërbeminde! 
1, T is Mirjam ! siebe 

SALONEs, 

Mirjam! een Christin! 

MIRJAM, 

U bood mijn traan , 

„ Waart ej het ook „een koud en karig doopbad aat, 

»O! wend uw ftervend oog niet af; zoudt gij verftooten 

Uw zuster, die uw hoofd houdt in haar fchoot gefloten ? 

SALONE. | 

ij Weg! Laat mij vrij! "F gezang fpoedt naar zijn eind! Ik kom, 

„‚ Reeds ftaat hij aande deur... ’K begroet mijn Bruidegom „ 

„Al knikt en fchudt mijn knie, Hij zou mij niet beminnen, 

»s Vond hij mij hier ontdaan „ verkleumd , en droef van zinnen! 

MIR JAM. 

„Tis waar! Gij wordt zoo koud , Salone! _ 

SALONE, | 
’K voel ’t gewigt 

2; Der fluimring op mijn ziel. Als, met het morgenlicht „ 

le » Mijn 
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…5s Mijn Amariah, fteeds met rijken: buit beladen, 

„ Terugkeert ‚ fchittrend in den roem van groote daden, 
„‚ Wekt gij mij dan? Neen , neen !…. dit is geen Mlaap, die waakt, 
„„’K voel ’t pletterend gewigt, dat al mijn leden flaakt, 

„Zou Amariah's bruid en Simons dochter vreezen, | 

„En fiddren voor den dood ? Mijn geest was half verwezen , 

„, Maar heldert op. Mijn hart, dat fmelt in liefde „ is. fterk., — 

„ Ik weet het : ’t was uw trouw ‚ uw liefde! *T was uw werk, 
„Gij flaakt me een doodswond+ en ik zegen die genade! 

„. Dees. adem, edel Held! ís nog voor ul... Uw gade, 

Zij zegent u...” 

Terwijl mirjam hare weemoedige klagt over het 

lijk harer zuster uitboezemt, wordt zij door eenen 

krijgsknecht aangegrepen , die haar met geweld weg- 
voert. Aandoenlijk is de taal, waarmede zij hem 

poogt te bewegen; maar hij antwoordt niet. 

„De Dichter voert ons intusfchen nog eens, 

voor het laatst, in het voorhof van den blaken= 

den tempel. AMARrIAH ligt onder de dooden. 

Jorannes fleept ketenen, — Er is rondom het al« 

taar: er is in het Heilige der Heiligen, een krije 

fchende wanklank van het gefteen der ftervenden, 

den kreet der wanhoop en het kraken van het 

brandende gebouw, en em nog ftaat strMmon midden 

in deze verwarring, en verwacht, van oogenblik 

tot oogenblik, den Redder, tot dat hij door TiTus 

gevangen genomen wordt en zijnen verharden nek 

buigt , wanneer hij een teeken gevraagd heeft , 

en het voorhangfel door de vlam heeft zien 

fcheuren. 

Mirjam alleen is veilig. Haar ftilzwijgende fcha- 

ker, die haar in het open veld voert, openbaart 

zich 
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zich, wanneer zij in hare wänhoop jAvAN aân= 
roept. Haar afgefolterde ziel is in den ftroom der 
aandoeni verward. Terwijl beide in de verte 

Jerüzafem en den Tempel, nog majestueusch in zij= 
pen val, zien zinken, zegt MIRJAM : 

»» Ach Javan! is mijn traan misfchien een traan van vreugd, 

„En is ’t niet zondig, dat mijn ziel zich nu verheugt? | 

„> Maar Javan! °k fluit mij aan uw borst 3 ’k heb niets te vreezen! 

5, Neen (pligt was’t) , maar ik kan niet gansch ontroostbaar 
wezen! 










