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VERHANDELING » 

OvER 

ZOROASTER 

EN ZIJN 

GODSDIENSTIG LEERSTELSEL; 

door 7 ORNE), 

DA: 4 BOXMAN, 

te arseen gp 

Oneindig uitgebreider , langduriger en rijker aaf 
gevolgen is de imvloed- van den ftichter. van eenen 
nieuwen. Godsdienst op het lot «en de befchaving 
des menfchelijken geflachts, en, derhalve op de: ge- 
fchiedenis der menschheid, dan die, welke. wordt 

uitgeoefend door den grootften veroveraar. van: vole 

ken en werelddeelen. Deze kan met alle «de kracht 

der wapenen en met alle de vonden des beleids 
flechts het ftoffelijke, den bodem des. lands: en de 

ligchamen „der. menfchen , aan ‘zich onderwerpen; 
hij gebiedt flechts over hunne daden en foms over 

hunne woorden; de eerfle daarentegen brengt met 

het geestelijke zwaard, dat hem zijne Godheid in 

handen gaf, de zielen en harten der menfchen on= 

der zijn gebied, en heerscht met onbepaalde dwin= 
gelandij over hunne gedachten door de belofte van 

| A 2 zer 



4 “VERHANDELING OVER ZOROASTER ” 

zegeningen en bedreiging. van rampen, niet flechts 

op deze aarde, maar ook aan dien duisteren overs 

kant des grafs, voor „welken wij allen onwillekeurig 

terughuiveren. De almagt des veroveraars wordt 

met zijn lĳk in de groeve befloten, en het reuse 

achtig rijk, dat hĳj ftichtte, ontbindt zich vaak even 

‘fpoedig als “zijn ligchaam ; want wat ‘hij met +het 
zwaard heeft aaneen gefmeed, kan zelden door den 

verzwakten. opvolger met het zwaard worden aan 

elkander gehouden: de godsdienstftichter integendeel 

heeft geen nakroost van helden noodig, dat bewa- 
ren moet hetgeen hij veroverd heeft; uit zijn graf 

fpreekt hij nog tot de verfte geflachten door zijne 
leeringen of gefchriftens waak nadat zijne asch reeds 

lang is verftoven, begint eerst de reeks zijner over- 

winningen, en breidt zijne fchim hare heerfchappij 

uit over de afgelegenfte volken. De leerftelfels 

van “die gewaande gezanten def Godheid zijn het, 
welke de. gedaante. der aarde veranderden, niet door 

kortftondige  amkeeringen en ftichtingen, gelijk het 

zwaard; des veroveraars ;- maar duurzaam, door de 

menfchen te herfcheppen , die dezelve bewoonden 3 

zij zijn het, die-de wolken met elkander vereenig- 

den, niet door de ketenen des. dwangs en den fchrik 

voor het bloedige -ftaal, maar door ze te omflinge= 

ren. met de „zachte en toch onverbreekbare banden 

van gelijkheid van Godsdienst en eenzelvigheid van 
zeden. Verre is dus de gelukkige verkondiger van 

eene nieuwe Godsvereering verheven boven” den” 

grootften veroverenden krijgsman’, in het oog van 

den wijsgeerigen gefchiedkenners en niet alleen in 

het 
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EN ZIJN GODSDIENSTIG LEERSTELSEL: 5 

hét-zijne, máar ook in dat van elken. mensch; die 

den adel van zijnen aanleg kent en „gevoelt; want 

têrwijl de eene flechts voor weinige oogenblikken 

zijnen invloed doet gevoelen aan de ftof; oefent de 
andere” gedurende eeuwen zijne wonderkracht uit óp 

het edeler “gedeelte van den niensch, op zijnen 

geest, en bereidt dien voor deszelfs eigenlijke bes 
ftemming, voor het leven der eeuwigheid: 

Na deze korte tegenftelling hoop ik, dat Gij mij 

thans uwe belangftellende aandacht niet zult weige= 

ren, al ware het dan ook: dat: mijne Redevoering 

door den omvang der {tof de perken eener gewone 

fpreekbeurt te buiten ging, en dat ik-dikwerf reden 

kunftige fieraden en bevalligheid moest. opofferen 

aan de zucht, om ude helderst mogelijke ‘begrippen 

mede te deelen van onderwerpen , welke „ reeds duis- 

ter uit hunnen aard, voor-ons nog duisterder wor= 
‚den moeten door de hooge oudheid-en verre afges 

legenheid van het volk , voor welks behoeften zij 

berekend: waren. … Want ik wilde u in dit uuf met 

eenen zoodanigen gewaanden Godsgezant enmet 

zijne leer bekend maken 3 met eenen man ; die diepe 
wijsheid met groote zielskracht vereenigde , en „ blije 

kens zijne fchriften , verre verheven was boven zijs 

nen: tijd; met eene leer, die gedurende eene reeks 
van eeuwen in een groot gedeelte van. Zzië heers 

fchende „was , en nog heden door niet weinige ‘aans 

hangers: getrouw wordt onderhouden 3 eene. leers 

grootendeels ‘gegrond op diezelfde aloude, overlever 

tingen der vroegere wereld, welke wij in de. gewijde 

boeken der- Joden wedervinden’, «en „die in (ommige 

À 3 leeta 

Nn 



6 ‚” YERHANDELING OVER ZOROASTER 7 

deerftellingen „ maar vooral in de zedelesfen, eené 

groote overeenkomst bezit met het veel latete Chrise 

tendom „ zoo zelfs, dat een aarrsketter, MANES ges 

heeten „ het naderhand beproefd heeft, om ‘beide 
Godsdienften ineen te fmelten en tot een nieuw ge= 
heel te vormen. Hoort mij dus om des onderwerps 

wille: met toegevendheid,-daar ik zal fpreken over 

ZOROASTER „ den: Godsdienstleeraar en Wetgever 
der Meden en Perfen:, en over de leer „ welke hij 

verkondigde. | 

De gewijde boeken, welke de zoogenaamde. vuur- 

aanbidders als hunrien Bijbel vereeren en aan ZORO- 

ASTER toefchrijven, zijn de voornaamfte en eenige 

geheel zekere bronnen, uit welke de bouwftof de= 
zer verhandeling geput is, en- met dezelve dien ik 

u vooraf eenigzins. bekend te maken. De geheele 

verzameling dezer heilige fchriften- droeg van ouds 

her; en ‚draagt nog heden den naam van Zend. 

Avesta „ dat is, het levendige Woord of het Woord 

des: Levens. Zij zijn gefchreven in eene taal, welke 

in overoude tijden in het midden wan Zzië de land- 
fpraak was „ doch federt lang is uitgeftorven , Zend 

genaamd, - Door de avontuurlijke volharding en ons 
buigzame geestkracht van eenen jongen Franfchen 

geleerden, ANQUETIL DU PERRON, die „ door eenige 

bij toeval naar Europa. Overgekomene en in zijne 

handen gevalléne brokftukken aangemoedigd, derzel= 

ver opzoekingen vertolking tot het doel zijns les 

vens gemaakt had, werden zij in het midden der 

vorige eeuw uit Zndië tot ons overgebragt; want 

daar heeft zich in het fchiereiland Guzuratte een 
at Nt Ex aans 
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danmerkelijk getal der volgelingen van ZOROASTER 

nedergezet, toen zij in de twaalfde eeuw door de 

Arabifcht veroveraars verdreven werdenuit het Vä- 

derland, waar hun geene andere keus overbleëf:dan 
verdrukking of afval tot het Islamismus.” Langdurig | 
en hevig was, na de uitgave van zijné' Franfche 

vertaling der Zend- Ayesta, de flrijd onder de gee 

leerden over de echtheid of onechtheid dezer ges 
fchriften. Thans echter kan men het gerust voor 

bewezen aannemen, dat, offchoon derzelver vorm 

in latere tijden nog al eenige veranderingen moge 

hebben ondergaan, derzelver eigenlijke inhoud echs 

ter van ZOROASTER afkomftig is; en dât, hoevele 

van zijne werken er ook mogten verloren gaan it 

de gedurige omwentelingen, ‘van’ wélke de’ Ghes 

Bers (1) de fpeelbal geweest zijn, een ‘gunftig lot 

ons echtéf diegene: gepaard heeft, op “welke zijne 
volgelingen en ook wij den meestén prijs- moestert 

tellen, die namelijk, welké het eigentijk teerfteltig 
en zedekundig gedeelte zijner gewaande Openbaring 
behelsden. Het gewigtigfte’ gefchrift dezer verzae 

meling, dat tevens het minst vervalscht is, en zijnen 

oorfpronkelijken vorm het meest Bendude heeft ; 

heet Vendidad, dat is: geopenbaard tbgen de booze 
geesten, en ftrekt der natie tegelijk tot godsdtenftig 5 
leerboek en burgerlijk wetboek. De overige ftukken’ 

zijn meestal lofgezangen ter eere ‘van Ormusd en 

van de iter godsdienftig vereerde Voorwerpen, 
tele 

(1) Dus noemen de Mohammedanen, met st veracheing, 
kb mans volgelingen, | 

A 4 



8 ___-VERHANDELING-OVER ZOROASTER: 7 

telkens. doormengd met gebeden aan dezelve, Alles 

is dichterlijk, opgevuld met overdrijvingen en her- 

halingen , zonder eenige andere orde, dan die van 
de ingeving des oogenbliks; de heerlijkfte lesfen der. 

 zedekunde vindt men: afgewisfeld doorde kleingees= 

tigfte voorfchriften. omtrent de ligchamelijke rein 

heid; de gewigtigfte leerftukken van den Godsdienst 

terftond „opgevolgd door wettelijke bepalingen ome 
trent onderwerpen, welke. in: ons. oog allerbelag= 

chelijkst fchijnen. Tegenwoordig hebben alle deze 

gefchriften , het minfte echter de Vendidad, eenen 

liturgifchen vorm, welke na zoroasrers leeftijd - 
aan dezelve gegeven is; dat is, zij zijn zoodanig: 
afgedeeld, dat zij op gezette dagen kunnen dienen, 

tot plegtige voorlezing en opzinging, waarbij dan 
telkens een vastgefteld, en naar de onderfcheidene, 

tijden verfchillend ceremonieel gebezigd wordt. Deze, 
inrigting „ welke alles in, kleine brokftukken ver- 
deelt, en aanleiding geeft tot verkortingen, ins 

| voegingen en veranderingen, is dan ook. de oorzaak. 

van de oogenfchijnlijke wanorde, welke in deze vers; 

zameling heerscht, en van zeer vele affcheidingen „ 

verplaatfingen en zamenvoegingen, welke men. er, 
dadelijk in opmerkt, | 

‚Na deze hoogstnoodige inlichting kunnen wij thans, 
‘des te geruster overgaan, ‚om u eerst. zooveel mo-; 

gelijk met „ZOROASTERS leeftijd en karakter bekend. 

te maken, vervolgens. zijne voornaamfte leerftellin=, 

gen. te doorloopen, dan de zedekundige ftrekking 
aante toonen, welke hij aan zijne leer wist, te ge- 

ven, en u eindelijk in eenige vlugtige. trekken het. 
pe Uie 

FJ 
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uiterlijke van den-eerdienst te fchetfen, welken hij 

invoerde 3 terwijl wij ons voorbehouden, om hem 

in eene volgende voorlezing ook. uit een ander oog» 

punt te befchouwen, namelijk als ftaatkundig Wete 

gever} eene hoedanigheid, welke in het despotifche 

Oosten onaffcheidbaar met die van Godsdienstftich- 
ter verbonden is. 

De tĳd, in welken zoRoASTER zijne leer verkons 

digde, of liever het oude volksgeloof der Meden 

hervormde , en aan hetzelve eene edeler rigting gaf , 

laat zich niet gemakkelijk bepalen. De maatfchap- 

pelijke toeftand echter, die in zijne gefchriften ge- 
fchilderd wordt, en die juist in den overgang uit 

de rondzwervende herderlijke levenswijze tot lande 

bouw «en vaste woonplaatfen fchijnt te vallen; de 

boerfche eenvoudigheid, welke nog heerschte in het 

naderhand zoo prachtige ceremonieel der Koningen 5 
de weinige en volftrekt. voor geenen ontwikkelden 

ftaat pasfende wetten; dit alles, en nog meer, be= 

wijst de ongegrondheid van het zoo lang algemeen 
aangenomen gevoelen, dat Koning eusrasPp, de bes 

fchermer en bekeerling van zoroasTEr, wiens naam 
men bijna op elke bladzijde der Zend-Avesta onts 

moet, de DARIUS HYSTASPES der Griekfche gefchieds 

Schrijvers zoude zijn (2). Het ontftaan dezer fchrif- 

ten en de invoering van het leerftelfel dat zij bes 

helzen, greep zeker plaats lang vóór dat cyrus het _ 
Perfifche tijk op de puinhoopen van het Medifche 

vestigde; hoezeer men dan ook over de naderé 

| tijds, 

(2) Rropr, die heilige Sage des Zendvols, fe 134, 

Ä 5 
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tijdsbepaling het oordeel diene op te fchorten. Want 
ook de befchrijvingen, ‘welke ons van de pracht en 

de inrigtingen van het ‘rijk en de ‘hoofdftad- der Me- 

Sden, onder derzelver” eerften ; ‘bij de Grieken bee 

kenden, Koning CvAXARES gegeven worden; zijn 

zoo weinig overeenkomftig met hetgene ons de 

Zendboeken bij gelegenheid aanduiden of foms uits 

voeriger fchilderen, dat wij zelfs de meening niet 

durven aannemen. van hen, die in dezen Koning 
den cusTAsP van ZOROASTER Wedervinden (3): 
Misfchien werd het leerftelfel der Zerd- Ayesta gê« 
predikt in die duistere en afgelegene tijden, welke 

onze tot nog toe bijna alleen uit Griekfche bronnen 
geputte gefchiedkennis niet kan bereiken, en ges 

durende den bloei van een aloud Baktrisch rijk; 

dat ons zelfs niet bij naam bekend is, en zich nà- 

derhand in onderfcheidene brokken verdeelde, Al- 

Jeen door de aanneming van zulk eene hooge oud= 

heid, (welke wij echter met den nieuwften fchrijvet 
Over dit onderwerp (4) juist niet tot vijf of zes 

Eeuwen boven den leeftijd van mozes willen doet 

opklimmen) vinden wij eenigen grond voor de buis 

tenfporige opgaven der Grieken omtrent het aantal 

Eeuwen, dat er federt ZOROASTERS optreding vers 

loopen was, én begriĳpen wij de mogelijkheid van 

| | die 

(3) Zoo als neemen, Zdeën, Th, 1. Abthe 1. £. 4639 

welke beroemde Geleerde echter zelve blijft twijfelen, 

of men zoroasTeR niet in een meer verwijderd tijdvak 

moet zoeken, 

(4) RuHope, t. 4. pl. f 157» 
EE 
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die “weelderige verbasteringen en prachtige bijvoeg- 

felen in het «uiterlijke van- den eerdienst, welke orië 

door HERODOTUS en XENOPHON gefchilderd worden; 

en die-zoo verre afwijken van de pronklooze éen: 
voudigheid, welke volgens de Zendboeken oors 

fpronkelijk ín plegtieheden en gebruiken heerschte 3 

en alleen door zulk een ‘lang tijdverloop , gedurende 
hetwelk onderfcheidene malen nieuwe rijken verres 
zen s'en de overwinnaars telkens den Godsdienst en 

de gewoonten der overwonnelingen aannamen, zon= 

der daarom hunne eigene inftellingen en’ vooroors 

deelen geheel te laten varen, laat het zich verklas 
ren „hoe bij eene Oosterfche natie ; uit ‘haren aard 
zoo gehecht aan de geringfte kleinigheden der voors 
vaderlijke inzettingen , reeds zoo vele veranderingen 

in zeden en gewoonten konden zijn ingeflopen, ten 

tijde dat de Grieken-—nader “met -dezelve bekend 
werden; want om alle die, verfchillen alleen op 
rekening te ftellen--van de kortzigtigheid ; ligtgeloos 

vigheid en verkeerde onderrigting der Grieken „die 

toch: Perzië doorreisd hadden , derhalve - ooggetuigen 

van dezelve geweest waren ; en wel oggetuigen } 

__ begaafd met eene rijkelijke gave van opmerkzaam 
heid en waarnemingszuchit „ dit fchijnt mij even on- 
getijmd , als het in zeker opzigt gemakkelijk is KON 

at Bi 

Í 

(5) De tegenwerping welke men tegen deze fieinings 
dat de Perfifche Godsdienst ten tijde van pariùs tivstasd 
PES CN XERXES reeds zeer verbasterd was , zoude kunnen 
emtleenen uit de daadzaak , dat de Ghebers op-den huidi: 
gen dag, en dus zoo vele eeuwen later ‚tin Gódsdienst} 

ge 



13 VERHANDELING OVER ZOROASTER: » 

„Bij deze hooge oudheid, welke wij dan zZOROAS= 

TER meenen te moeten toekennen, is het natuur= 

lijk dat wij weinig zekers van hem weten , vooral 
dewijl in die heilige fchriften , welke of door hem 
of kort na hem gefchreven zijn, fehaarsch eenige 
berigten. omtrent zijnen levensloop voorkomen. Zij 

bepalen zich tot de opgave van den naam zijns vas 

ders, POROSCHASP; die geroemd wordt als rijk aan 

paarden en vee3 tot dien zijner moeder pocrpo, tot 

de namen van zijne drie achtereenvolgende echtges 

nooten en van zijne zonen. Verder verhalen zij ons „ 

dat oRMUSD zich op eenen hoogen berg aan hem 

openbaarde ‚ daar antwoordde op zijne vragen, em 

aldus. den Vendidad „het eigenlijk godsdienftig en 
burgerlijk Wetboek der Ormusdvereerers mededeelde, 

hetwelk zoRroasTER … vervolgens in zijn geboorte 

land, Zran of Ariema, welks grenzen wij niet 

| naauwe 

gebruiken er zeden nog de geringst fchijtende voors 
fehriften van ZOROASTER opvolgen, laat zich gemakkelijk - 

oplosfen, De Óorzaak der verbastering , de weelde door 

de verbazende overwinningen, en-de verderving. van het 

nationaal karakter, door de” geftadige aanraking met 

vreemde volken veroorzaakt, hield op. Door de vers 
drukking der Mohammedaanfche veroveraars bijna tot 
den flavenftand vernederd, van alle aanleidingen tot 
Staatszucht beroofd, en van de middelen tot pronkvolle 

uiterlijkheden verftoken, zocht de natie troost en hulp 

in eene naauwere bekendheid met hare goddelijke Open- 

baring, en werd juist door het ongeluk vaster gehecht 

aan, en naauwkeuriger in de opvolging der voorvaders 

lijke -inftellingen. - Aon aot” en gen nog 
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niäauwkeurig kunnen bepalen, doch dat misfchien 

Medië, Baktrië, Sogdiana en Perfië bevatte, ver- 

kondigde, in welk groot rijk toen een Koning, 

eusrase geheeten, regeerde, dic weldra de leer des 

nieuwen profeets aannam. Eindelijk vinden wij im 

dezelve de duidelijkfte fporen van den gloeijenden 

haat, welke hem ‘bezielde, jegens den Koning van 

het naburige Zwran, ARDjAsP, dien hij als het le= 

vende “afbeeldfel van “het opperhoofd der booze 
geesten voorftelt ; en tot wiens bekamping hij zije 

nen vorst telkens ‘aanmoedigt (6) , terwijl hij, fchoon 

met mindere wia aan de Jndiërs als vijanden ge 
denkt Ce | 

Het kon niet anders of zijne laterè volgelingen, 
welke zoo gaarne aan hunne begeerte tot het won= 

derbarc,, en aan de zucht tot eene naderé bekend- 
te 

voldaan zagen, moesten niet tevreden blijven met 

deze fchrale berigten, en derhalve vormde zich 

waarfchijnlijk langzamerhand uit mondelinge overle 

veringen , door priesters en dichters fteeds meerder 
opgefierd, dat zamenftel van’ wonderen en onwaar- 

fchijnlijkheden, hetwelk zijne levensgefchiedenis bij 
de latere Oosterfche gefchiedfchrijvers bijna onken. 

baar maakt. Daar echter deze verhalen, ten ‘minfte 

gedeeltelijk, misfchien op eenen gefchiedkundigen 

‚ grondflag rusten; welken wij niet meer kunnen ops 

| | Ípo- 
(6) Pescht Sades. LKXXXVIII. tarde 4.  LXXXIV. 

carde os. Zend- Avesta van KLEUKER, #4. MI, f, arg & 205 

(7) Aaeschne, H4 LXIV, Zend- Avesta, tu IE. Je 206 

p) < 
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Sporen, noch onthullen, en het geenszins onbelang- 
rijk is, om te weten, wat zijne latere « volksgenoo- 
ten, gegrond of ongegrond , van hunnen profeet. gee 
loofden,, zullen wij met eene Westerfche verzachting 

der Oosterfche kleuren eene flaauwe fchets van, zijn 
leven ontwerpen, aan welke echter niemand meer 

geloof hechte, dan zij, verdient, 
… Zijne geboorteplaats zoude dan volgens de Oos- 

terfche legende het vlek Urmi (8) inhet tegenwoor- 

dige Aderbidjan , het voormalige Azerbidia of dsro- 

patene geweest zijn „een bergachtig. gewest aan de 
zuidwestzijde der Kaspi/che zee; zoowel. van vader- 
lijke als van moederlijke zijde ontfproot hij uit-den 

ftam der aloude ‘Medifche vorsten,:daar zijn: ge- 

flachtboom. opklimt. tot. Koning -FERIDUN , «den af- 

ftammeling van psjemsJiD,. den vader. der volken. 

Op. eene. wonderbare wijze werd hij ontvangen; 
aan zijne moeder verfcheen- eenmaal des nachts eene 

hemelfche geftalte; die haar de toekomftige: groot- 

heid..van-den zoon, dien zij baren zoude, in een 

gezigt. deed aanfchouwen; toen: blies dezelve op 

baar. en zij werd zwanger. De pasgeborene won 

derzoon begroette het daglicht niet met het gewone 

kinderlijk gefchrei , maar met eenen hemelfchen 

lach, en kreeg den naam van ZERETOSCHTRO, door 

de uitlanders in dien van zoroasrerR en anderen 
verbasterd , welke Goudfter „ of fier van glans, van 

i Zé- 

8) ANQurri DU PERRON, Leben zOROAsTERS. Zend- 

dvestas éh, TL, /. 53 wiens voerfpoor ik hier meestak 

gevolgd ben, 
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zegen moet. beteekenen. (9). Als_-kind-en knaap 

ondervond „hij in duizend, gevaren, en vervolgingen 
van booze geesten en toovenaars eene wonderdadige 
befcherming der, Voorzienigheid; als jongeling was 
hij een voorbeeld van braaf heid en „zedigheid., die 
geen lust-vond in de vermaken van zijne. jaren ‚en 

den omgang vermeed ‚met zijne medeburgers „ welke 

zich nog meest aan, tooverij. en, duivelsaanbidding 

fchuldig maakten 3-maar die inhet verborgene-troost 
en hulp, bragt „waar-hij vermogt, naakten. kleedde, 
armen „aalmoezen gaf, en al-zijn genoegen vond-in 

de beoefening, der, wijsheid, wier lesfen hij, hoorde 
git den, mond der Chaldeeuwfche geleerden:: Eerst 
in, zijn één- of tweeëndertigfte jaar. verfcheen hem 
op, de hooge gebergten, welke zich in- het Zuide 
oosten om de. Kaspifche, zee verheffen , BAHMAN 4 

de. Koning en: eeretgefchapene der geesten , welke 
den troon van ORMUSD omringen, en voerde hem 
op.ten hemel, Daar, ter neder geknield woorden 

Schepper der, zigtbare en‚onzigtbare wereld, bad: hij 
aan, vroeg. en. kreeg antwoord op zijne vragen; en 
leerde zoo. de Zend. Avesta of hetilevendige woords 
dat hij „naderhand opteekende envaan- de aarde: vers 
kondigde, … Toen, met goddelijk gezag uitgerust en 
met. de. Zend. dyesta. inde hand, begaf hij zich 
naar Balk, de hoofdftad. van Jran en. verfcheen 
voor „den, Koning GUSTASP, dien hij door prediking 
en „wonderen weldra tot den ĳverigften belijder-zij- 

ner 

(0) Valgans DU PERRON, ta. ple f. 2, Ruope ech: 
ter ontkent deze beteekenis, te 4, pl Perk 3e 
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ner leer maakte, Spoedig verfpreidde zich de naam 
en de roem van den nieuwen Godsgezant wijd en 
zijd, en zijne geestdrift vermeerderde met zijne ver- 

maardheid. Zijnen zoon, oRVERTOER, zond hij uit 

om zijne Ayesta, dat is zijn Woord, in de nabu- 

rige landen te prediken, en hij zelve bekeerde het 
opperhoofd en den wijsften der Braminen,; TSJEN* 

GREGATSJA, die uit Zudië met zijne kundigfte pries- 

ters was overgekomen, om hem van dwaling en 

bedrog te overtuigen. Na deze glansrijke overwin= 

ning befteédde hij jaren lang aan reizen naar Ba- 

bylon en de werfchillende “gedeelten van Zran, om 
zijne leer meer en meer uit te breiden en te westie 

gen, verhief zich. tot opperpriester des rijks, en 

rigtte overal tempels op-voor het heilige vuur. 

Maar tot hooge grijsheid opgeklommen , moest hij 

zijne leer met zijn bloed en zijnen dood bezege= 

len. ‘Ten Noorden grensde het landbouwdrijvende 

Iran aan Turan of Tartarije, toen, gelijk ‘nog 
heden, door rondzwervende en woeste horden be- 

woond; en aan derzelver magtigen heerfcher , ARD= 

JAsP ‚betaalde “Koning cusrase eene jaarlijkfche 

fchatting. Maar zoroasTER, die zoo blijkbaar door 

aanmoediging des landbouws en door vermeerdering’ 

der bevolking zijn vaderland tot eenen hoogen trap’ 

van magt en voorfpoed trachtte te verheffen, hitfte 

zijnen Koning op alle mogelijke wijzen aan tegen 
dit opperhoofd van teugellooze, fteeds op roof be- 

luste benden, die Zran cijnsbaar hield en zijne leer 
zoo. veel. mogelijk tegenwerkte. “Telkens toonde'hij 
hem aan hoe fchandelijk het was, dat hij een’ 

vere 
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wereerder des waren Gods, Áchatting zoude betalen 

aan den aanbidder der duivelens-en beloofde hem 

den biĳftand des hemels, indien hìj denzelven het 

eêrst zoude aanvallen. Gusrase gaf den met god- 

delijk gezag bekleeden grijsaard” gehoor, weigerde, 

niet alleen de fchatting, maar eischte zelfs van ARD= 

JAsPz dat hij de leer van ZOROASTER aannemen , en 

een gedeelte zijner landen afftaan zoude, Woedend. 

antwoordde deze, dat ZOROASTER een bedrieger en 

eusrasP zelf een bedrogene was, en‚dat hij hem 

zoude vernielen, indien hij niet oogenblikkelijk we= 

der tot den Godsdienst zijner. vaderen terugkeerde. 

Nog weifelde ausrasp:- maar terwijl. hij luisterde” 

naar zijne getrouwen, die hem de raadgevingen der 

ftaatkunde en voorzigtigheid voor oogen hielden „ 
riep ZOROASTER gebiedend uit: wat voorzigtigheid , 
wat flaatkunde ! IR zegu, trek op tegen hem! en — 

GUSTASP toog henen, Intusfchen vielen de Zwraa, 
niërs, waarfchijnlijk. de Scythen. der Grieken, aan 

__ gevoerd door den: zoon hunnes Konings , gedurende 
GUSTASPS afwezigheid in zijn land , veroverden de- 

hoofdftad, verbrandden de Zend- dAvesta en blusch= 

ten het eeuwige vuur in den. hoofdtempel met het 

bloed der voornaamfte priesters, onder welke, vols 
gens fommigen, zich ook zoRoAsTER bevond3 vol« 
gens anderen week de ongelukkige profeet, toen hij- 
zag dat het onweder op het punt ftond om alles 
te verdelgen, uit de hoofdftad en het rijk , met tranen 
in de oogen, en ftierf fpoedig daarna in den ou 
derdom van zevenönzeventig jaren. Hij mogt het 

niet beleven, dat de dappere ESPENDIAR de 7wra- 
Ks AD B | niërs 
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niërs verjoeg; ARDJASP „ombrast,-en zijnen vader 

cUSTASP oweder terugvoerd® op!den troon van Jrany: 
die in vorigen glans herrees. £ | 

“Aldus"luidt het Jegende=achtig verhaal, hetwelke 
wij “zoo” kort “en” zoo “weinig wonderbaar mogelijk» 

_ hebber naverteld , en doorweven’ met de nadere bes! 
palingen en ophelderingen, door welke twee vroe= 

gere. bewerkers der Zendfchriften , ANqurrTiL en 
KLEUKER ; ‘hetzelve getracht. hebben te verduidelij= 

ken. Wij zouden echter niet alleen: voorbarig , maar” 

zelfs dwaasfelijk handelen ;’ indien wij uit deze fa= 

belen ons “oordeel ‘over het’ karakter van dien 
Godsdieristleeraar’ en “Wetgever. wilden opmaken. 
Dit oordeel toch: zoude even geldig zijn als datgene; 
hetwelk wij ons uit het heldendicht’ van vireiLIuS 

omtrent het karakter van eNEAs vormden; want heeft’ 
de poëzij gedurende: eeuwen haar {pel gedreven met 

eenen» gefchiedkundigen-perfoon, dan wordt deze» 

orikenbaar zoowel “ten goede, als ten kwade, De: 

Zendfehriften “alleen kunnen ons hier ten zekeren 
grondflag dienen; en volgens de in dezelve hier en 

daar verfpreide trekken-mogen en moeten wij ZORO=! 

ASTER” befchouwen “als eenen Wijzen, in den edeél- 

ften zin des woords, wiens diepe inzigten in -de- 

behoeften zijns “volks; wiens edele en- geheel gees- 

tige begrippen van God en de ‘hoogere wezefis, 

wiens rein gevoel voor zêdelijkheid én‘deugd, en- 

wiens gloeiende en opgeklaarde ijver voor alles wat 

het” geluk “zijns vaderlands konde bevorderen „ons 
met dé’ diepfte verbazing moeten vervullen „ vooral’ 

als wij de’ kindschheid der menfchelijke- wetenfchap- 
EV EREN 
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in zijnen leeftijd in aanmerking: nemen 3 -dan moeten 
Wij hem -befchouwen als “eenen -man ; wiens vlants 

mende edrift voor het,goede dikwerf in ziedenden 

haat overfloeg tègen-het-kwades ven allen die ‘hets 

zelve bevorderden 3” dies overtuigd vande: voortrefs 
felijkheïd zijns »doels en «misfchien:-van de goddes 

lijkheid “Zijrier roeping ; alle «zijne krachten en geheel 
zijn leven: toewijdde “aan, de verbreiding zijner leer 3 

zonder dat’ wij “ir zijne fchriften evênwel: eenig-fpoot 

vindenz” date hij „zijne landgenootem door gewaande 
wonderwerken ‘en. :kunftenarijen” trachtte te” begoos 

ehelen zeen strék;. door welken” hij” zich zoo’ voors 
deelig van velen ‘zijner “opvolgers--onderfcheidts. …… 

Weinig ris: hét» derhalve ‚wat wij-u met zekerheid 
omtrent ZOROASTER ven” zijn" karakter konden: medes= 

deelen 5: vollediger-…en op betere “gfonden fteunend 

zal: ons overzigt: Zijn der-leer ; welke hij’ predikte’ 

want hier: vloeiĳen de bronnen-rijkelijker en züivers 

der, hoevele fpranken:ver «ook van dezelve- mogten. 

verloren; gäan‘vin” de lange rij. der weber welke 
zij hebben. -doorkronkeld,- ch 

„Eer ‚wij. echter dit „overzigt dias pan iet 
gepast » zijn';: „doors een ‘paar “aanmerkingen »overs de 

voornaamfte: bovwftofben z-welke: zoRoasTErsin zijt 
ieuw ftelfel verwerkte: ven over’ de‘ bijzondere -oms 
ftandigheden; welk& op deszelfs-:vorming eenen bes 

flisfenden ‘invloed ‘uitoefenden ‚vu op het regte’ftands 

punt, te» plaatfen: van „waar «gij „gemakkelijker sde 

oorfprongo-der nieuwe leerskunt nafporeny-de vers 

dien(ten’ vanvzoroasTER “júister*kunt fchatten;- en 
hpnaiige eigenaardigheden” beter verklarens> … 

B 4 De 
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„De vroegfte Godsdienst van de meêste; sja miss 
fchien van alle wolken; ‘beftond inde wereering én 

aanbidding der groote nâtuurwezens; wier zegenrijs 

ke en verfchrikkelijke-werkingen de aandacht, ook 

vanden: ruwften mensch gewis het eerst moesten 

treffen, « De zon maan en fterren , de hoofdftoffen „ 

ftormen en onweders, ziet daar de-Godhèden „ aan: 
welke «de flamoùders „der, verfchillendfte- natiën het 

vroegst hunne hulde bewezen ; en-die ook-de voor: 
werpen waren der-aanbidding van-den grooten hoop: 

van -ZÖROASTERS-landgenooten. Doch zijn verlichte: 

geest begreep „ dat alle -hemelfche ligehamen en krach=, 

ten , hoe heerlijk en-geducht zij zich ook mogten vere 

toorien-flechts gewrochten. moesten zijn van een hoo- 

ger Wezen ;en-dat-derzelver zegenrijke uitwerkfelen 

flechts-de middelen of vormen waren; door of in welke 

zich’ dat Wezen openbaarde 3. dat men „dus die» ge= 

wrochten.„ wel is waar:pamoest huldigen en vereeren 

doch alleen als fchepfelen “van dien onbegrijpelijken 

Maker „die hen tot zulke weldadige doeleinden. ge=r 

_ bruikte „en door hen zich kenbaar maakte aan den zin- 

nelijken mensche Hij ftelde dus , dat alle deze natuur- 

wezensven natuurkrachten in eene meerdere: of mine 

dere mate, die bepaald werd door den min of meer 

zegenrijken invloed, welken zij uitoefenden , bezield 
waren door een fprank der Godheid, door geestige 

wezens, digter tot de. volmaaktheid van het Opperfte 

Wezen: naderende, ‘en dat ook: alles op aarde , ‘wat 

den” mensch nut: of „zegen aanbragt ;- een. ondeek 

der Godheid bevatte, Op deze „wijs werd het sSa= 

beïsmus, of de vereering der natuurwezens en‚na= 

IS e & tuur= 
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tuurkrachten, die vroegfte- Godsdienst des kinderlijs 
ken menschdoms , de grondlaag van zijn leerftelfel s 

doch ontving tévens alle die: veredeling’ en vergees- 

teling , voor welke hetvatbaar zijn- konde, saf il 

Daar echter-dit Opperfte: Wezen, ‘totshetwellg 

zijne befpiegelingen hem telkens’ terugvoerden:; vols 

genszijne denkbeelden , de-hoogfte goedheid en wijss 

heid: in „zich moest -vereenigens ‘zoo «begreep hij 
buiten hetzelve de oorzaak te moeten zoeken woot 
het zedelijk. en natuurlijk’ kwaad „dat » zich bij ‘elke: 

befchouwing: ván de fchepping en van: den: mierisch? 

aan. hem ópdrong. Daartoe kwam. hem:een: ander 

volksgeloof’ zijner landgenooten ùitmuntend teoftade;’ 

dat, blijkens:-tallooze pläatfen”der „Zend «yestars 
reeds voor zijnen tijd. vooral: bijde priesterkaste!.der! 

Magiers de diepfte wortels-gefchoten had, het ge 

loof namelijk, aan. het “beftäarì» wan” ‘booze geestèn"s; 

dit werd derhalve de tweede ‘grondflag van zijn leers 

ftelfel ; en hijsfchreef aan derzelver fcheppingskracht 

èn werkzamen invloed der oorfprong en de voort. 

during: toe: van val: het! zedelijk ens natuurlijk kwaad: 

dat er in de wereld en den mensch: heerschte.-Maar' 
opdat het Opperfte Wezen jo im: wien toch deze 

booze geesten ook de eerfte oorzaak huns beftaans! 

moesten ‘vinden, wan alle fchuld-aan! de door: hen. 

verfpreide: rampzaligheden - bevrijd: bleves, ftelde. hijs 

dat hun opperhoofd: AHRIMAN  oorfpronkelijk rein: 

door. hetzelve gefchapen, zich zelve door misbruik 

zijner vrijheid tot de bron van alle, kwaad maakte 5, 

ven eens» met het geheele. heerleger van duivelen 
dat hij fchiep, na eenen langdurigen doch vruchte- 

B 3 lon- 
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“ foozen/kampftrijd „tot dens” fraat agente cad 
reinheid zàl terugkeeren. 
…Op deze wijs: fimolt; ZOROASTER» die ahisbondiës 

lijken natuurdienst. inëen- metsshet- later “opgekomen 

geloof” -àan booze geesten „dat dóorseene natuurs 

lijke wrees: voor zulke:-miâgtigeen:-kwaadwillige -wes 
zens’, ‘bij: fommigen- totveerie fchändelijke ‘duivelsaan- 

bidding, verbasterd was (*) ;-en “veredelde: beiden: tot 

de vereering van een Opperfte Wezens sMaaár ‘overs 

tuigd „ dat het ‘gemakkelijker ís-de-menigte tot eenen 

Godsdienst “te doen sterugkeeren, rdien- zij “flechts 

gelooft verbasterd sen vervalscht steshebben, dan 

haar. tot éen geheel nieuw ven onbekend -ftelfel te 

doen-"Overgaan., “leerde’hij, dat-al hetgene hij vers 
kondigde s-reeds vroeger inde gouden: eeuw door 

den Koning psjemspipsen! den-Profeet-nom was ge= 
predikt, beïde fabelachtige namernrysmisfchien van 

mannen „ welke „deveerfte zaden eener verzachtende 

befchaving inde ruwernätuurmenfchèn geftrooid, en 

hen bekend gernaakt hadden metde beginfelen--des 

akkerbouws,: Hierdoor (gaf hij aan »zijne „nieuwe 

leer niet alleen. het-„eerwaardige ‘der hoogfte oude 

heid; want zij was dezelfde , ‚die Koning DsjemsjiD 

leeraarde aan: de eerfte ftervelingen „ met’ welke hij 

‘het aardrijk » bevolkte, dat ‘hij met zijnen -gouden 

dolk „het zinnebeeld”dés -akkerbouws en der be= 

fchaving , kliefde3o dezelfde „ die momseens predikte 

*) Nog ten huidigen dage heerscht deze bijgelooe 

vige duivelsvereering bij fommige ftammen in het hooge 

Azië, 
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op. de bergen, en thans, nog „predikt. op den …d/- 

bord) ‚ den „Olympus. der. Perfen 3, maar, hij, nam ook 

deze gelegenheid te baat om de. geheele, gefchie- 

_denis „zijns, volks in, zijn. ftelfel te verfmelten „en 

alle die nainen , welke fchitterden- inde, overleve- 

ringen „der, oudheid, tot „voorwerpen te, maken van 

godsdienftige ‚hulde 3 eene, handelwijs’, „welke „de „ge- 

makkelijker, invoering, zijner - leer bevorderen, „en „de 

gehechtheidvaan, dezelve, vergrooten, moest. „5 

„Deze waren; dan „de „grondftoffen „uit, welke; zo- 

ROASTER: „het. gebouw. van „zijnen „Godsdienst » op- 

trok „doch, op.„deszelfs verdere. volmaking,;en opfie- 

ring moesten ook, de, gefteldheid des lands; deszelfs 

ligging. en ;tijdelijke, omftandigheden eenen, merkelij- 
ken. invloed „uitoefenen. Een,paar voorbeelden, 

want eene. volledige opgave „zou „ons te-ver, voe- 

rens. mogen hier flechts worden aangeduide Die 

onbluschbare, aardvuren van welke ‘het vaderland 

des profeets. zijnen naam,.dtropatene „die letterlijk 

vuurrijk „beteekent „ontleent „ welke, op ‚-onder- 

fcheidene. plaatfen uit, den „met „zwavel ven-waphta 
bezwangerden bodem oprijzen „„en „reeds, federt;eeu- 

wen gebrand, hebben en, nog branden», deze „gaven 

misfchien, aanleiding, om „het :vuur-als een zinne= 

beeld der Godheid te befchouwens eene: voorftel- 

lingwijze,. „welke. ZOROASTER»waarfchijnlijk, reeds 

gevestigd. vond, en. welke de ‚grondflag: werd van 

zijnen. geheelen. uiterlijken eerdienst., „Zekerder, is 

het, datde, nabijheid van.dat woeste en. onbefchaafde 

„Turan ,dat telkens „zijne teugellooze zwermen uit- 

zond, omde akkers en woningen der befchaafdere 

bewoners van. Iran te verwoesten, en de tegenftel« 

B ling, 
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ling, welke tusfchen beide deze landen plaats greep 

den grootften invloed gehad heeft op de fchilderins 

gen, welke ‘hij ophing van de bovenzinnelijke rijken 

der reine en der booze geesten. Gelijk hij Zran 

trachtte te vormen tot de aardfche beeïldtenis van 

het rijk van oRrMUSD, den plaatsbekleeder van het 

Ongefchapene Wezen , zoo ftoffeerde hij, door eene 

natuurlijke verwisfeling , het rijk van den Opperften 
der duivelen naar het model van dat Zwran, hete 

welk hij op aarde in eenen eeuwigen kamp zag 

met zijnen gêboortegrond, en met de befchaving en 

het geluk dat op denzelven heerschte; den worstel 

{trijd, dien hij op aarde zag voeren, bragt hij over 

in den hemels of liever, wat hĳ in het zigtbare 

en zinnelijke zag plaats grijpen , meende hij ook ín 

het’ onzigtbare en bovenzinnelijke te moeten weder= 

winden. Ook andere hoogst zonderlinge begrippen, 

bij voorbeeld de tot eene onbegrijpelijke hoogte 

geftegene vereering en heiligfchatting van den hond; 
de groote eerbied voor den os, en het groote aan- 

deel dat deze heeft in de wording van alle fchep= 
felen , en andere dergelijke, worden helderder door 
de bedenking, dat bij een volk, hetwelk: nog de 

herderlijke levenswijze met den landbouw vereenigt, 

juist deze dieren de onmisbaarfte en noodzakelijkfte 
zijn; en dat inftellingen , welke oorfpronkelijk flechts 

ten doel hadden voor het beftaan dezer nuttige die= 

ren te zorgen, bij verloop van tijd allengs aanleiding 

geven; om dezelve als heilig te befchouwen, en, 

is deze eerfte frap gedaan, dan klimt het bijgeloof 
met ieder nieuw geflacht al hooger en hooger. 

Thans geloof ik u eenigzins, ten minfte voor de 

ruime 
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{ruimte van mijn beftek reeds te wijdloopig, té 
hebben voorbereid tot eene juistere opvatting van 
ZOROASTERS voornaamfte leerftellingen , mêt welker 

daarftelling ík thans mijne taak ga vervolgen. 

LL Er beftaat een eenig en eeuwig Opperfte Wee 
zen, dat was vóór er iets buiten hetzelve beftond;, 

en dat de middellijke oorzaak is van al het gefcha= 

pene 3 “deze verhevene waarheid, tot welke flechts 

enkele wijsgeeren onder de hoogbefchaafde Grieken 

opklommen, vindt men „ hoewel niet dikwijls , ech= 

ter uitdrukkelijk in de Zend- Ayesta gepredikt. Het- 
zelve draagt er den naäm van Zervane akherene, 

dat is de onbegrensde of ongefchapene tijd. Reeds 

deze benaming doet vermoeden, dat ZOROASTER met 

hetzelve weinig andere begrippen verbond, dan die 

eener koude eeuwigheid, en dat hij dit fchemerach= 

tig Wezen, omtrent hetwelk hij zich flechts op een 

paar plaatfen uitlaat, alleen aannam uit het gevoel 
der noodzakelijkheid , om een vast punt te hebben, 

aan hetwelk hij de keten der fcheppingen konde 

aanknoopen; want bijna alle de overige voortreffe= 

lijkheden en eïgenfchappen, welke wij aan het alles- 

omvattende denkbeeld van den eenigen en hoogften 

God hechten, kent hij niet toe aan dien onbdegrens= 
den of ongefchapenen tijd zelven, maar aan den 

eerstgeborenen zijner fchepfelen , oRMUSD , den 
voortbrenger en onderhouder der geheele reine 

fchepping. Van eenen anderen kant echter fchijnt 

men uit de vooraf, zonder toedoen van oRMUSD;, 
op twaalf duizend jaren bepaalde during der be- 

ftaande wereld; — uit den zegenrijken uitflag des 

kampftrijds, welken deze ormusp , toch altijd flechts 

B 5 met 
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met „gelijke krachten, voert tegen-AHRIMAN „dien 

afgevallen Engel, het tweede fchepfel. dat, Zervane 

akheréne. woortbragt;. — en eindelijk uit de door- 

gaande voorftelling, dat al het kwade, wat AHRIMAN 
bijr de fchepping. der ligchamelijke wereld bedacht | 

en-volvoerde , de ontwikkeling dezer fchepping be- 

vorderde, in. plaats- van dezelve te werhinderen of 
te vernietigen ; uit -dit- alles, herzeggen wij, zoude 

men bijna. het befluit moeten opmaken, dat zoro- 

ASTER. met dit eerfte Wezen „nog het. denkbeeld 
verbond van een Noodlot , of liever van. eene gun- 
ftige Voorzienigheid „ welke zich daarom alleen niet 

in den kampftrijd mengde , dewijl toch ; volgens-Haar 

eeuwig beftel, alles op den beftemden. tijd ten ‚goede 
moest. uitloopen., Doch, hoe dit ook wezen moge, 

deze. raadfelachtige ongefchapene:tijd is ontwijfelbaar 

naar de leer van ZOROASTER, de, eerfte oorzaak van 

alles wat-beftaat ; want doormiddel van, het eeuwige 

keanmemsoesd (Honover) , dat als een onaffcheie 

delijk beftanddeel van deszelfs Wezen wordt voor- 
gefteld, deed. hij het: eerfte of oorfpronkelijke licht 

of. vuur, uit. zich vloeiĳjen , en fchiep -vervolgens-op 

dezelfde. wijze. en door. datzelfde eeuwige „Woord 
eerst ORMUSD, En toen AHRIMAN. Hierbij bepaalde 
zich dan ook zijne geheele onmiddellijke fchepping, 
ja, zelfs vindt men in de Zend „-Avyesta. geen fpoor 

van. eenige werkkracht, welke het later uitoefende 

of. nog in het vervolg zal uitoefenen, en dit, ge- 

voegd bij de hoogst Spaarzame vermelding en meestal 

flechts duistere toefpeling op deszelfs bellaan, ver- 

klaart het, hoe: dit leerftuk zóó weinig indruk maakte 

op. de gemoederen van ZOROASTERS volgelingen , dat 

CN mee 
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geker verre „weg; het „grootte, „ gedeelte: van dadelwe 
zich nimmer. totdat Opperfte, “Wezen, verhief ,--maär 
alle „hulde: aan. deszelfs. handed pair 

verkwistte. pob 
„JI, Oneindig helderder 5 en. met die, kde ome 

trekken geteekend , ‘is „het tweederleerftuk „dat den 

grondfteen, van «het » geheele ,godsdienstftelfels uite 
maakt, dit„namelijk: . ORMUSD €72: AHRIMAN» Zijt 

foheppers van. al: het „zigibare „enonzigtbare „de 
een van. het-goede, -de ander van het kwades bêis 
den. voeren om, de: opperheerfchappij met elkander 

eenen heftigen flrijd y;die-na het seinde der ‚twaalf 
duizend jaren; welke voor. deze. wereldfchepping bes 
flemd zijn, eindigen, zal „met, de volflagene. overs 

winning van den eerflen op denolaatflon ‚van het 

goed op ‘het kwaad „ van het ‚licht-op -de- duisternis. 
c:Ormusp is dus deveerstgefchapene-van alle wes 

zens z reeds vóór, dat de begrensde: tijd „de twaalfs 

duizendjarige. cyklus ‚ uit den:fchoot. der eeuwigheid 

verrees; ‘troonde ‘hij in «het „oorfpronkelijke; licht 

hij is‘ de plaatsbekleeder des, Oneindigen „ de: Koning 

van „het ‘Heelal, die de meeste: goddelijke eigen- 

fchappèn zin’ zich-vereenigt 5 alwetend is. hij, salwijs) 

en algoed$-doch niet almagtig, want hij flrijdt met: 

wisfelend: geluk’ tegen AHRIMAN 3 niet, geheel ftoffes 

loos. „wart “het fijnfte licht is zijn hulfels wel tot 

in alle eeuwigheid beftaande, maar -niet » van. zalle 

eeuwigheid af, want ook. hij heeft , -gelijk-alle ans 

dere fchepfelen:;-zijnen, Ferver „dat is- hetigeestige 
model , naar hetwelk. hij gevormd werd ‚en. dat-was: 

vóór hij beftond,- -De zon is zijn oog aan den hemel, 

en 
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en het vuur zijn beeld op aarde; want gelijk die 
alle aardfche fchepfelen bezielt, zoo bezielt hij het 

Heelal, en gelijk dit tegen de duisternis kampt en 
dezelve verdrijft, zoo ftrijdt hij tegen AHRIMAN en 

overwint hem. Al het weldadige, goede en lichte 
op aarde en in den hemel dankt zijnen oorfprong 

aan hem, den Schepper van alle reine geesten en. 
van alle reine ligehamen , bezielde of onbezielde. 

Zijn tegenftander en tegenbeeld, AHRIMAN , was. 

rein en goed voortgekomen uitde hand des Onbe= 
grensden Tijds, die hem kort na ormusp fchiep 5 
doch weldra werd hij iĳverzuchtig op dezen, die 

een’ trap bover ”hem verheven wass toen verkeerde 
zijne lichtnatuur ia de zwartfte duisternis, hij werd. 
kwaad en ftecht tot in den grond van zijn wezens 

Bijna almagtig en bijna alwetend fchiep hij’ even 
zoo vele onreine en booze geesten, als er ORMUSD 

reine en goede fchiep 3; toen deze de ftoffelijke wes 

reld voortbragt, ftrooide hij in dezelve de zaden 

van kwaad en verderf , en trachtte ook naderhand 

al het goede en zegenrijke, dat er overbleef, te: 

vergiftigen. Van hem ontleent alles wat onrein 

duister of doodelijk is, het beftaan 5 hij is de Ko- 

ning der duivelen, de zwartfte duisternis is zijn 

hulfel, en de flangendraak zijne beeldtenis op aardee/ 

Deze zijn de twee hoofdperfonen van shet verhe= 

vene „heerlijk. eindigende , godsdienftiges treurfpel 

van ‘ZOROASTER5 hetzelve omvat de fchepping» 

voortduring: en voleindiging der tegenwoordige we= 

reldorde, en loopt af in-den tijd van een weêreld= 

jaars want aldus meenen wij dezen twaalfduizend» 

Jas 
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farigen kring té moeten befchouwen, daar hijin 

during en indeeling de kennelijkfte. blijken draagt 

van flechts eene reusachtige vergrooting te zijn van 

het „gewonè zonnejaar, … Dit wereldjaar toch heeft 

even vele afdeelingen als het gewone maanden be- 

vat; welke ieder uit duizend jaren beftaan, die tot 

vier tijdperken van drieduizend jaren worden zamene 

gevoegd, in welke men de gelijkheid met onze fais 

zoenen niet miskennen kan, Niet, onnatuurlijk was 

deze toepasfing van het ‘zinnelijke op het boven 
zinnelijke „ van hetgene, men telkens met een: ge 

deelte zag plaats-grijpen op datgene, wat men van 

het geheel meende te moeten gelooven. Gelijk «de 
„geheele plantenwereld; ja eigenlijk de geheele aarde 

voor onze oogen als het waré nieuw wordt gefchas 

pen in de lente, gelijk zij opwast in den zomer, 

vergrijst in den herfst-en fterft in den winter, om 

alsdan voor. eené_ nieuwe reeks van gewrochten 

plaats te maken, zoo verbeeldde zich ook zoroass 

TER het lot -der- groote wereldfchepping; bepaald 

door «de verfchillende wendingen van den kamp 

tusfchen ORMUSD €en AHRIMAN. Eerst op het einde 

des zomers, als de helft des aardfchen jaarkrings 
verloopen is, ftaat de plantenwereld geheel rijpen 
ontwikkeld daar ; zoo ook was «de fchepping des 

heelals eerst volwrocht bij het-einde des tweeden 
tijdperks,-na den afloop der eerfte. zes duizend :ja= 

rens en daar deze zes maanden van het groote we= 

reldjaar uitmaken, in ieder van welke zich: ormusn 

met eene “bijzondere reeks van fcheppingen- bezig 
hield; doet zich hier eene in het oog fpringende 

over. 
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overéenkomst metde" Mozaïfchevoorkonden ops Dé 
overige helft‘ vanden: begrensden tijd; zoo alsde 

_twaalfduizendjarige kring ter onderfcheïding van het 

Oppetfte Wezen’ genoemd wordt „was bêfteind voor 
den ‘kampftrijd -tusfchen’ oRMUsD “ven AHRIMAN 5 rt 

‚de: eerfte-drie duizend jaren ‘werd hij met wisfelend 

gelukesen gelijke. krachten gevoerdy gelijk ook “op 
aatdevim den: herfst: nevels en vlagen’ kämpen met 
zonlicht-en: warmte; inde laatíte ‘daarentegem; die 

overeenkomen, met. denswinter der “aarde ; wanneer 

alles „verfterft «en, werftijfts erlangt Anrrman” een vols 

flagen--overwigt in-den kampen «de -ongeftoorde ‘ops 

perheerfchappijs tot „dat op derzelver einde-oRMUSD 

zijne» kracht” herzamelt ‘en: den--geest des kwaâds 
geheel: ten-onderbrengt3 als wanneer , gelijk hief op 

aarde; “eene” nieuwe fchepping eene nieuwe wereld 

uit de-puinhoopen. dersvroegere: vêrrijzenr zal; een 

nieuwe en eeuwige. lentess-in- welke. ORMUSD nn 

en: ongeftoord zal regeren ! 

1-Men: zal; het: mij vergevens-datvik bij deze vers 

gelijkende {childering „van. het groote Zoroastrifchê 
wereldjaar eenigzinis langer verwijlde 3 zij: fcheen mij 

toe: zulk een treffend. voogpunt op te leveren , uit 

hetwelk :-men den- oorfpronkelijken. geest — van ‘het 

geheele ftelfel , als eene veredeling: van’ den natuurs, 
dienst; kon »gadeflaan ten tevens: -zóo juist de wijze 

aan te, duiden: op welke ‘zich hetzelve ontwikkelde 

dat, deze. uitweiding « iet” voor “ondoelfnatig-konde 

gehouden worden: Thans "laten wijde leenfpreuk 
varen „ -om-u zoo’ duidelijk -mogelijk-met‘de leer vari 

ZOROASTER- over de fcheppingen van orMusp en 

AHRIMAN bekend te maken. de 
4 
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edn het eerfte tijdperk van dezen twaalfduizendjas 

tigen kring volwrocht orMuspD, die:eenen trap bos 

ven AHRIMAN verheven was en in dem beginne 

alleen “met de fcheppende kracht bedeeld fchijnt 

geweest te zijn , de fchepping der geestenwereld en 

“van” de hemelfehe ligchamen, zon, maan; fterrens 

hoofdftoffen"enz., welke door deze geesten bezield 

en dikwijls met dezelve vereenzelvigd worden. « De 

eerfte van alle wezens, welke uit zijne vormende 
hand hervoortgingen, waren de Fervers van alle 

mogelijke ‘reïne fchepfelen, dat is de geesten, of 

liever het reine gedeelte der geesten, dat alles zoude 

bezielen , wat eenmaal tot zijn rijk moest behoorens 

Dit fijn gefponnen denkbeeld , dat waarfchijnlijk aan« 

teiding gegeven heeft tot de leer van PLATO omtrent 

de ideën „ is niet gemakkelijk te. verduidelijken. 

Misfchien zal hetzelve vu helderder worden, wan 

neer gij bedenkt, dat zoroasrer in alle reine fchepá 

felen’„ van de hoogfte tot de laagfte , eenen fprank 3 

een uitvloeifel der Godheid erkende, krachtiger of 
zwakker, naarmate van den rangs dien zij in den 
rij der wezens bekleedden. Deze goddelijke fpran= 

ken, deze rein geestige uitvloeifels heet hij Fera 

vers; zelfs ormusp heeft den zijnen, doch deze 

werd, voor dat” hij zelve‘ beftond „ door Zervane. 

akheréne gefchapen ;.ook-de Amsjaspands en hemels 

fche’ ligchamen „menfchen, dieren en planten bes 
zitten dezelve, ‘Zij zijn de afdrukfels van ‘het als 

fcheppende Woord, dat een onaffcheidelijk beftands 

deel van ormusp, als den plaatsbekleeder van het 
Hoogfte Wezen, uitmaakt3 of, anders gezegd; zij 

zijn 
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zijn de terftond geborene en volkomenfte verwezéris 
liĳkingen van zijne. goddelijke gedachten. In «den 

beginne des begrensden tijds dacht orMmusp alle de 

ondeeligen der fchepfelen, die eenmaal zouden be= 

ftaan tot aan het einde der wereld, en de Fervers 

waren gefchapen. Zij zijn rein en geheel goed 4 

en zullen tot in eeuwigheid beftaans voor dat de 

wezens geboren zijn, welke zij eenmaal zullen: be- 
zielen; bevolken zij elk deel der oneindige ruimte 4 

zijn medeftrijders van oRMUsDp en helpers der men- 

fchen; nadat zij zich gepaard hebben aan de gees- 

tige of ftoffelijke wezens, voor welke zij beftemd 

zijn, verminderen zij de onreinheid der ligchamen ; 

en mâken het levend beginfel van allen uit. — Na 

deze eerfte uitvloeifels zijner Godheid, fchiep oRr= 

MUSD de zes Amsjaspands, van welke hij zelve de 

zevende en tevens de Koning is; zij zijn de zeven 

troongeesten Gods, Vorsten van al het gefehapene ; 

Opperhoofden van het hemelfehe volk, en men moet 

dezelve waarfchijnlijk befchouwen als vergoddelijkin= 

gen of vergeestelijkingen der zeven planeten, van 

welke oRMUSD, in wien men het gronddenkbeeld 

der zon niet miskennen kan, de voornaamfte ise 

BAHMAN , de Koning der geesten , is na oRMUSD de 

eerfte in rang van deze reine en weldadige wezens , 

en de vierde is SAPONDOMAD, de eenige van het 

vrouwelijk geflacht.. Zij is de heiligfte en zuiverfte 

van âllen,-en was bijzonder medewerkzaam bij de 

fchepping van het eerfte menfchenpaar. Op deze 

Amsjaspands volgen. die geesten, welke Jzeds ge= 

naamd worden „ en “aan - welke - waarfchijnlijk het 
be- 
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begrip der fterren te “gronde ligt; in rang en in 
tiĳdorde van ‘fchepping.“Ormusp fchiep heh om’ 
zegeningen onder de menfchen te verfpreidén, om” 
derzelver regters en béfchermers te zijn. Alle 

_ maanden en dagen des jaars; tot de fchrikkeldagen 

toe, ja zelfs de vijf-afdeelingen des’ dags, zijn aan 

eenen. der-Amsjaspands of” Izeds gewijd; de” voot=: 

naamfte van deze laatfte “is MFTHRAs welke men 

naderhand met de zon verwisfeld heeft, doch die 
waarfchijnlijk- oorfpronkelijk «de ‘avondfter aanduidde , 
en die, bij-de latere verbastering van” ZOROASTERS 
leerftelfel , „met bijzondere geheimenisfen vereerd 

werd , wier befmetting-zich tot in de afgelegenfté 
hoeken der toen befchaafde wereld verfpreidde. De 
hofftoet van orMusp beftaat uit Amsjaspands , en 

die” van deze uit: Zzeds. Sommige dezer laatften 
worden geacht de hemelfche ligchamen, andere dé 

hoofdftoffen „ als vuur, water, lucht en aarde te 
‘bezielen, “Allen: zijn reine; geheel geestige wes 
zens, verre verheven boven” de’ driften , welke ons 

aardbewoners beroeren; dit is een’ fchoone karak= 

tertrek , welke zoroäsTERS leer hoog doet uitfteken 

boven de fabelkunde van- andere volken, welke 

hunne hemelfche. wezens “met alle onze driften bes 

gaafden, ja dezalve “diuwijls verlaagden tot fchande 

daden en buitenfporigheden';, wier voorbeeld eenen 

zeer nadeeligen invloed op: de zedelĳkheid des groo=: 
ten” hoops moest uitoefenen. Geene vermenging 

der geflachten heeft dus onder’ hen plaats ,'maar 

wel onder de duivels, aan welke men alle moge 

lijke onreinheid te laste legde, „ 
el. D, r. C | Al- 



34: VERHANDELING OVER ,ZOROASTER: 7 

„Aldus, werd.:de fcheppingden reine. geestenwereld 
insheteerfte tijdperk, volwrocht ; „doch „het is. niet 
regt duidelijk;- of de. voortbrenging: der hemelfche: 
ligchamen „volgens „ZOROASTER:» in--dit „of „eerst sin 
hetvolgende „gefchiedde,, Zoo, min:-gewigtig. alssu 

dit punt. fchijnen zal,-zoo. belangrijk daarentegen: is: 
de. uitwerking „„die-de’. aanblik. dezer. fchepping.:bij 
AHRIMAN -voortbragt.: “Toen, op: het einde der eerfte: - 

drieduizend jaren hij:ze, zag die «ontelbare -fchatem 

van, reine, geesten, en <hemelfche,ligehamen; hoe zij 
prijkten in, het zuiverfte„-en.goddelijkfte licht, em 

zich, in; de. fchoonfte; regelmaat. bewogen, toen. ver= 
vulde. nijd zijn, binnen{te,, „Daar werd. hij ,duivelsen 

verzonk sin. zijnen „afgrond in. welken hij inden 
beginne, magt- en, werkeloos. nederlag,, | 
‚Thans begon het, tweede tijdperk, en. AHRIMAN 

wiens. rustelooze, geest zich. weldra; uit zijne „eerfter 
verdooving verhief, befloot tot den flrijd tegen dezer 
hemelfche heerfcharen van, ORMUSD ‚en fchiep „ om;- 

denzelven.„met vrucht te kunnen aanvangen-en vols 
houden „eene ontelbare, menigte van kwade geese 

tens van Deys of duivels, welke, sin meerdere, of 

mindere mate allen het evenbeeld waren. van hun= 

nen helfchen. fchepper „en „de, tegenhangers: van. de: 
weldadige. wezens, door. ORMUSD; gevormd. _Zeven- 

Amsjaspands of hemelfche Troongeesten zijner, em 

zeven even magtige. Aartsduivels ftonden weldra: 

tegen hen over, gereed tot den kampftrijd 5. gelijke 

ORMUSD. de voornaamfte is, vande eerfte, zoo is 
AHRIMAN het, van, de, laat{te ;- gelijk BAnMAN, daar 

als Koning onder orMusD. heerscht. over de-geesten. 
des: 
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des lichts ;”zoo” gebiedt ‘hier-arorMAN ‘als Onderkoös 
‘hing over de fcharen-der Deyss- Even talloos: -zijfí 
deze als de menigte der “Zzeds , welke “zijsonop? 

houdelijk: beftrijden ;’toen-deze aarde gefchapen wâsz 
werd tiet gure-Noorden; “ket duister Zwran „°huùné 

woonplaats; van waar zij ‘met geheele Zwêrmen aans 

ftoven „ omi’ -de vereerers van ORMUSD“te werzoeken 

“én te werleidens gedeeltelijke beide geflachten in zich 
vereenigende en “gedeeltelijk tot het mannelijk” òf 

vrouwelijk “behoörende, bevruchten zij zieh zelvetì 

of vermengen zich met’elkander ; en brengen! fcha= 

ren van Darudj of kwade geesten” voort 5 “welke de 

levende» menfchen plagen , ‘Zich van: de lijken der 

geftorvenen meester maken en’ ook dé eerden 

zielen trachtenste: overweldigen. | 

“Zoo ftond: dan nu de feine en onreine wereld 
der geesten ftrijdvaardig tegen elkander overs nú 

moest ook” het -zigtbare-tooneel „. de‘ ftoffelijke wes 
teld, gefchäpen worden „op hetwelk zij den kamp 

zouden: voeren; — Ormusb maakte daarmede’ eenen 
aanvang’; en fchiep het eerst den berg Albordj , den 
Olympus der Perfen wiens top: reikt: tot in’ het 
oorfpronkelijke en vóór oRMUSD zelven gefchapene 
licht „op welken „de zon ‘wandelt met de -fterren; 
en “oRMÓSD “met; zijne «Amsgjaspands- en” heiligen 
troont3 en »vanowien «de brug Tsjinevad over: derd 
afgrond det helle, den Duzakh, voert in het pas 
radijs der: zaligen ; in. Gorotmari.” Netvolgens fchiep 
hij het licht’ tusfchen' hemel’ ett” aarde, dé” zons 
maân eh fterren; ‘het “water, dat’ de. geheele nog 
_ongeborene vlakte wan dit benedenrönd bedekte ; erf 

elan, C a den 
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den voet van den Mlbordj omfpoelde „ aan-welk ge 

_bergte zich. langzamerhand. de: zeven achtervolgens 

oprijzende „gedeelten der aarde aanfleten, die zich 

om „hetzelve. als „om eenen kern vormden. Toen 

vormde orMmusp den. wereldftier; want wij kunnen 

geene -gepastere benaming vinden voor dit zinne- 

beeldig wezen, hetwelk op alle. bladzijden der Zend- 

Ayesta voorkomt, en de vergaderbak. der kiemen 

van-al het bewerktuigde leven op aarde geweest is. 

Toen. deze door AHRIMAN gedood werd, viel uit 

zijnen -regterfchouder „de -oorfpronkelijke mensch „ 

KAIOMORTS ‚ter aarde ; vervolgens kwamen uit den= 

zelven, twee, andere runderen, een mannelijk en 

een’ vrouwelijk, te voorfchijn, van welke alle le= 

vende reine dierfoorten afftammen 3 en eindelijk ont- 

wikkelde zich uit hem. een- boom „ van welken alle 

mogelijke reine boomen-en planten. oorfpronkelijk 

zijn. “U de wijze, op--welke dit alles plaats greep, 

aan te „geven, dulden „noch mijn beftek „ noch de- 

uiteenloopende verhalen, welke omtrent dit punt in 

de” overgeblevene Zendfchriften gevonden worden, 

doch- met reden mag men eenige meerdere. bijzon= 

derheden omtrent de vorming “van ons geflacht vere 

wachten. … KAroMmoRrTs , de oorfpronkelijke mensch 

fchijnt nog beide fekfen in zich vereenigd te heb- 

ben, een aloud geloofsftuk , waarop de -Mozaïfche 

‘oorkonde insgelijks fchijnt toe te fpelen;, hij was 

rein en glansde in zuiver:licht, doch AHRIMAN deed 

hem na dertig jaren levens fterven./ Uit het vocht 

Csemen virile) , dat bij zijnen dood ter aarde ftortte , 

wies door de zorgvuldige pleging der vrouwelijke 

| Amse 
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Amsjaspand SAPONDOMAD , een wonderboom op; 
die de geftalte vân man en vrouw zamen vereenigde; 

aan welken tien menfchenparen groeiden, en het 

eerfte derzelve waren onze ftamouders MESSCHIA 

En MESSCHIANE (mensch en menschinne ?) Heers 

lijker en reiner waren zij, dan alles wat op aarde 

beftond 3 oRMUSD zelve zegt het (to): „den mensch 

»„ heb ik gefchapen tot heer der wereld, tot ko= 

»» ning des tijds, tot regeerder der volken 3” en el- 

ders (ri): „tot een wezen dat mij geheiligd is en 

» tot koning der dieren.” Nu had ORMUSD* zijné 

fehepping voleindigd, en, omftuwd van hemelfche 

geesten, vierde hij rust- en feestdagen na volbragten 

arbeid, welke ook nog heden door de GAebers 

godsdienftig worden gevierd, en wel ten getale van 

zes, eenen voor ieder tijdperk der fchepping. 

Doch, gelijk AHRIMAN, terwijl oRMUsD de zigt- 

bare wereld fchiep, vruchteloos ijverde om dezelve 

te verhinderen, en met goed gevolg bezig was, om 

dezelve te belemmeren, zoo befloot hij thans, daar 

hij zag, dat in weerwil van alle zijne pogingen, zich 

deze weldadige lichtfchepping geheel ontwikkeld. 

had, tegen deze reine en nuttige gewrochten even 

zoo vele onreine en fchadelijke over te ftellen, 

Alle verfcheurende en fchadelijke- roofdieren , alle 

vergiftige of lastige infekten, alles wat langs de 
aarde kruipt en fluipt; alle die in onderaardfche holen 

en gangen’ of in de duisternis leven, alle vergiftige 

(ro) Jescht Sades, Zend- Avesta, The IL, /, 115: ús 

(rx) Jaeschne, Hd XXIX. & XXX. Zend- Avesta, 

Zh.L /. 156, 157. 
C 3 
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en fchadelijke boomen en-planten' „zijn door hem 

zelven of door zijne „onderhoorige- duivels gefcha+ 

pen „ tot bondgenooten en hulpmiddelen in zijnen 
langdurigen ftrijd tegen, „orMUsD en daazelis fchep- 

ping. | | | 
„Dit, is dan dat. gewigtige leerftuk eener dubbelde 

fchepping 3 waarvan ‚de eene oRMUSD, ende andere 

AHRIMAN ‘tot formeerder heeft, hetwelk de hoek- 

fteen . is. van” ZOROASTERS frelfel , en uit hetwelk 

men, eerst. den veigenlijken aard van het denkbeeld 

van. rein. en onrein. leert: inzien „dat in hetzelve 

zulk eene beflisfende rol fpeelt. „De volgeling des 

profeets veracht. alle fchadelijke , vergiftige en afs 

fchuwwekkende dieren. en- planten, „niet, om «deze 

hoedanigheden ,: maar „omdat, zij „behooren tot: eene 

geheel andere wereld dan de- zijne’, omdat zij fchepe 
felen «en medeftrijders. zijn. van „den „opperften der 

duivelen. Iedere, zelfs»de. minfte, aanraking van 

dezelve „of van: ligchamen „ over, welke. een der 

kwade. geesten: eene” bijzondere -magt- heeft „ bij voors 
beeld van lijken „ maakt hem zelven onrein „ dat is 

„befinet en. beheerscht door. den duivel; vandaar die 

tallooze behoeften en. middelen. tot -reiniging „ welke 

ons zoo belagchelijk fchijnen; en‚uit de overbren- 

ging van dit „denkbeeld uit het zinnelijke tot. het 

zedelijke 8 waardoor iedere booze gedachte eene on- 

middellijke ingeving des ‘duivels, werd, kan men ook 

het geheele zedekundige ftelfel van ZOROASTER eerst 

regt verklaren, | 

HI. Aan deze hoofdleer der Zend. Avesta van 

gene dubbele fchepping en eenen worstelftrijd tus= 

fchen 
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fchen „het goede en, kwade „ zoolang de. tegenwoor. 
dige ‘wereldorde ‘beftaat., „fluit. zich een geloofsftuk 

aan van -het-hoogfte-gewigt, dat, wel ís waar, in 

de meeste ‚gewijde verborgenheden der «oude: volken 
geleeraard werd, en vuit dezelve „ fchoón door vele 

werzieringen «half, onkenbaar gemaakt, inhet volkse 
geloof ‘overging , „doch nergens met die “eenvoudig- 

heid, ‘helderheid-en zekerheid werd voorgedragen 
als in „het -ftelfel- vân ‘zZoroasTER. Ik bedoel de 
leer van «de; onfterfelijkheids der » ziel, vande ‘ver= 
gelding „des goeds ven’ des kwaads ‚dat zij opvaarde 

Beeft-bedreven, en van haren zaligen of onzalige” - 
goeftand na den dood, Deze laatfte toch wordt {lechts 
voorgefteld “als een. gewrocht „van AHRIMAN,’ dat, 

even «als zijn:Schepper; eenmaal zal’ worden over- 

wonnen. … Oorfpronkelijk -was”'de “metrisch »niet aan 
hem onderhevig; deze „Koning der verfchrikking 

kreeg eerst magt over ons geflacht, toen’oùze fiaàm- 

ouders zich door ARRIMAN lieten verleiden „ven ‘de 
eerfte man op, het voorbeeld der. vrouw de vruchten 

at ende geïtenmelk dronk; welke ‘hij: hun: aanbood. 
Uitdrukkelijk toch ftaat-er-gefchreven (12): z,-Als 
» MESSCHIA: mij lofgezongen en mijnen naam ge- 
„prezen had ; gelijk het betamelijk is:-omtrent heis 
» lige geesten, dan zoude, als.de! tijd des: reingee 
4 fchapenen menfchen gekomen was, zijne reine en 
», onfterfelijk gefchapene ziel terftond tot de woning 
„der. zaligheid zijn togrgaan: “En op. eene ‚an- 

| ts | | den 

en 2) dte manie, Carde XIII, Zender Th, od 
f. 221. 

C4 



40 „VERHANDELING OVER ZOROASTER - 

dere plaats (13): „ Gij „AKOEMAN , ‘hebt den mensch 
„ getroffen; die onfchuldig - leefde- en onfterfelijk 
3, was.”” De leerling echter van ZOROASTERs» die 

op deze aarde getrouw”voor ORMUSD tegen AHRI= 

MAN geftreden heeft, beeft niet. terug voor den 

dood; maar befchouwt hem veeleer als eenen wele 

komen vriend, die hem aflost vanden moeijelijken 

kampftrijd 5 want hem zweven voor den geest deze 
woorden, welke ormusp fprak: tot zijnen profeet. 

»„ Op -den- door den stijd beftemden weg , (dat is 

‚drie dagen na den dood) komen de zielen der 

»‚ boozen en regtvaardigen bij de brug Zsfinevad, 

dien overgang van het aardfche tot het volgende 
» leven; welke ik gemaakt heb. Bedekt met glans 

„en onder befcherming: van deh-hond der kud- 

sy de (14) , komen de-fterke en heilige zielen, die 

‚het -goede gedaan hebben; maar de zielen, welke 

‚de hel verdiend. hebben, zullen voor zich zelven 

„vijzen. „De regtvaardigen gaan onder geleide van 
s-hemelfche Zzeds over de fchrikverwekkende brug 3 

» BAHMAN verheft zich van-zijnen gouden troon en 

„zegt ‘tot: hens 5 hoe:-zijt gij, -o reine zielen! 

sy» hier gekomen uit de wereld! der zorgen in de 

sss woningen, in welke de vader der kwalen geene 

pp» magt meer heeft? Zit welkom en gezegend, 

sn SU 

€13) Zzeschne, H4 XXXIL. Zend- Avesta, Th, 1. f. 1ór. 

(24) Namelijk Tweschter, de bewaker der fterren en 

der: hemelbrug ; waarfchijnlijk eene vergeestelifking van 

_de poolfter „die, onbewegelijk op zijne ftandplaats 3 valtes, 

gan den hemel fchijnt te bewaken, j 

& 



EN ZIJN GODSDIENSTIG LEERSTELSEL: 4E 

mn Zij reine zielen! bij ormusp, bij de Amsjass 

“am Pands, bij den gouden troon en in Gorotman 

‘sp » Of het paradijs , in welks midden oRMusD troont 4 

sn en de Amsjaspands en heiligen wonen (15).”” 

Op eene andere plaats vinden wij de kéerzijde van 

dit fchoone tafereel; „ eindelĳk zullen alle vrienden 

sy des ‘duivels, alle boozen en leeraars der booze 

» wet, verdwijnen van deze aarde en gaan in de 

» wereld, welke hun bereid is, in den Dwzakh of 

» de hel (16).” Doch laten wij liever alle de hier 

en daar verfpreide trekken dezer fchildering tot een 

kort geheel zamenvoegen. Terftond na den dood 

rfnellen duivels toe en willen zich meester maken 

van de ziel, doch heeft zij regtvaardig en rein ge= 

leefd op aarde „ dan komen Zzeds haar te hulp; ters 

wijl de ziel der goddeloozen „ van allen bijftand bes 

roofd, eene gemakkelijke prooi wordt der Deys: 

Drie dagen daarna komen beiden aan de hemelbrug 

Tsjineyad; daar onderzoeken oRMUSD en BAHMAN 

de goedheid en flechtheid van ieders wandel en da- 

den, en, naar het vonnis dat zij uitfpreken, is de 

toekomftige verblijfplaats der zielen meer of min 

zalig, of wel pijnlijk en verfchrikkelijk. De regte 

vaardigen worden door Zzeds over de brug gevoerd, 

en wachten daar in het land der vreugde , in Go- 

votman,-de opftanding der dooden af.” Daar is niet 

het paradijs van MOHAMMED, opgevuld. met eeuwig 

maagdelijke Houris, en de verfijndfte aherschie van 

1 , ce 

(15) Wendidad, sm XIX. Zend-Avesta; Th IEE. gÀ 379. 
16) ta pl /, 381. | 

C 5. 
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eene in haren: aard. toch altijd grove zinnelijkheid; 

maar „daar is „de „geheel geestige woning der heili- 
gen, glanfend ‚van licht en gelukzaligheid , waar 

geen nacht. heerscht noch-koude, geen heete wind 

noch. verrotting’.des- doods ; geen enkele der kwalen 
welke’.de Deys: hier veroorzaken.  De-goddeloozen 

integendeel -worden „ in plaats -van over de brug 
henen -te „gaan, door de Deys medergeftort in den 

onpeilbaren afgrond wanden „Duzakh of de hel, 

welke „onder „dezelve gaapt „ „waar “zij zich voeden 
met vuilnis „en tot ftraf voor-hunne -bedrevene on- 
geregtigheden ‘door-de heerfcharen van AHRIMAN Op 

_alle- mogelijke, wijzen: gepijnigd worden, gedurende. 

den -ftraftijd ; welken ormusp over hen heeft uitge= 

fproken, « Semmigen- worden „door, de offers „ goede 

werken en: gebeden hunner bloedverwantenven vrien= 
den ‘vroeger -uit dit- reinigend ‘-vagevuur » verlost , 

doch de, meesten. moeten er-dulden enlijden tot aan 
den-oogenblik-der opftanding. | AN 
_„Deze:leer „van “de opftanding der. dooden en van 
de daarop volgende reinwording der geheele fchep- 

ping sverdient-biĳzonder onze aandacht, dewijl zij 

volftrekt nieuw-'was voor de oude wereld , en eêne 

in ‘het oog loopende: overeênkomst verraadt met het 

troostrijkfte „geloofsftuk- des Christendoms. Op het 

einde: der twaalfduizend sjaren …verfchijnt, de „derde 

profeet ‚na. ZOROASTER „ die op eene wonderdadige 

wijze „uit „zijn: bloed is: gefproten „sosroscuH , de 

Mesfias der Perfen,. Deze held’ der overwinning 
zal. alle „de: duivels “met alle: hunne aanflagen vertre- 

den „ en alle ligchamen, die nog op aarde, beftaan , 
| rein 
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gein maken. Dan volgt de opftanding der dooden; 

de aarde geeft hare beenderen terug, en de. wateren 

het bloed dat zich met haar vermengde; de geraam- 

ten bekomen zenuwen en fpieren „ en.alle geflachten 

der menfchen verrijzen uit de graven; terwijl de zier 

len, welke in het paradijs reeds zoo lang. vreugde 

genoten „ of. in de hel fmarten gedragen hebben, 

zich „met die nieuwe ligchamen vereenigen, — In 

den Bunldehesch (17) ‚een gewijd. boek van lateren 

oorfprong, vindt „menydit verheven ‚tafereel metde 
fterkfte kleuren gefchilderd.. Wij ontleenen uit het- 

zelve de volgende trekken. SostoscH treedt op als 

aller. regter , „en „naar, zijn vonnis. worden de regt- 

vaardigen nogmaals van de boozen gefcheiden 3 dan 
zal de vader gefcheurd worden van zijne geliefden, 

wriends ieder zal heteen. naar zijne erg De 

goeden gaan terug in het paradijs , terwijl de god- 

deloozen weder in hunnen afgrond worden neder- 

geftort , in welken zij drie dagen en drie nachten op 

de werfchrikkelijkfte wijze aan, lijf en, ziel ftraffe zul- 
len lijden. ‚Kort duurt, wel is waar, deze pijni- 

ging; doch men moet bedenken, hoeveel hunne 

zielen, reeds: in den tijd tusfchen dood en opftanding 
hebben doorgeftaan; deze tusfchenruimte fcheen aan 
ZOROASTER „genoegzaam tot voldoening. der goddee 
lijke regtvaardigheid. — Na verloop. van deze, drie 
dagen, wanneer de ‚verfchrikkelijke ftaaitfter , Gurzr 
fcher, door hare nederftorting op aarde alles heeft 

(17) Hoofd. XXX, Zend- Avesta, Th, IL, /. 111. 
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het onderst bôven gekeerd , doet de hitte des vuurs , 

dat de oude fchepping verteert, uit de bergen ftroo= 

men van gloeijend metaal vlieten, en door dezelve 

moet alles wat mensch geweest is henengaan tot 

algeheele reiniging. Den regtvaardigen is deze vloed 

van gloeiend erts zoo zacht als een ftroom van 
melk; doch den zondaar pijnigt hij allerverfchrikke- 

lijkst; maar het is voor de laatfte maal , want ook 

hij is thans rein naar ligchaam en ziel, met allen die 

eenmaal geleefd hebben. Tot een eenig werk, tot 

een eenig lofgezang ter eere van ORMUsD en de 

Amsjaspands zal dan zich alles verbroederen , zelfs 

AHRIMAN zal met hetzelve inftemmens „ want,” 

zegt de Zend- Ayesta (18), „als de dag van het. 

» Cinde der wereld aanbreekt, zal zelfs de goddee 

 loosfte van alle duivelen reïn , hemelsch en heer- 
» lijk worden, en (19) AHRIMAN, die duistere 

s, Koning der Deys, die niets dan boosheid ademt, 

3, zal dan het heilige woord uitfpreken, de wet van 

» oRMUSD nakomen, en dezelve invoeren in de wo- 

„ningen der duivelen”’ Uit den allesverterenden 

vuurgloed, welke den Duzakh uitbrandt en van alle 

onreinheden zuivert, ftijgt hij rein als het licht op 

tot de woning van ORMUSD, en ‘vereenigt zich daar 

met alle zijne aartsduivels en kwade geesten broes 

derlijk „ onaffcheidelijk en’ tot in alle eeuwigheid met 
ORMUSD, de Amsjaspands, Izeds en heiligen. Dan 

wordt het vervuld, wat een Nederlandsch dichter , 
| | pn 

(18) Izeschne, Hé XXX. Zend-Avesta, Th. I. f. 157. 
(19) Ibid, H4 XXX, Zend-Avesta, Th. 1. fi 160. — 

id 
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in wiens geest wij nog zoo vele overgeblevene 

fpranken van het Oosten ontdekken, geheel in den 

toon eener Zoroastrifche hymne uitroept : 

Aan den eindpaal van de tijden ziet mijn oog de geest van 
’t kwaad; 

Moe geworsteld en ontwapend , tot geen afval meer in ftaat} 

Als de Heere God in allen, en in allen alles ís , 

Zal het licht zijn, eeuwig licht zijn, licht uit licht en 
duisternis (20). 

Waarlijk een treffend, een troostrijk Teerftuk ! De 

zondaar , de booze zal, ja de verfchrikkelijkfte ftraffe 

lijden voor zijne ongeregtigheden ; ‘doch de godde- 

lijke barmhartigheid fchiep zelfs den Koning der 

duivelen niet tot een eindeloos ongeluk; — niet 

eeuwig, niet doelloos worden de goddeloozen gepij= 

nigd , flechts. tijdelijk , om ook hen ontvankelijk te 

maken. voor het genot eener zaligheid , welke hunne 

oorfpronkelijke beftemming was, en welker bezit zij . 

gedurende : eeuwen door hunne overtredingen verlo» 

rene. Zoo fmelt volgens ZOROASTERS denkbeeld de 

regtvaardigheid» Gods met zijne barmhartigheid te 

zamen , en is er harmonie in de geheele fchepping. 

„IV. « Opdat--de Mehestan , dat is“ vereerer van 

ORMUSD., alle deze hoofdleeringen vast en innig ge= 

loove, moet hij tot in den grond zijner ziel overe 

tuigd zijn ;-dat de profeet, die dezelve predikte , de 
gezant is van ORMUSD, en dat de Zend= Avesta , 

in welke zij zijn nedergefchreven , de Openbaring 

is van den. goddelijken wil. Verheven zijn derhalve 

de 
(29) DA COSTA, Poëzij, IL, bl. 98. 
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de begtippen., -welke„zoroasTier aan “zijne: volges 

lingen, zoo „van:-ziëh zelven als van zijne: Avestd 

of leer inboezemts »sNiemänd 3’ dus’ laat hij-ors 

Mmusp fpreken, „heeft mij ondervraagd zoo als gis 

s niemand heeft zooveel goeds gezien: als gij, met 

zouw ligehaam- dat- boven de» wereld „verheven iss 

» Groot zĳt-gijs „welken omvangstwe wenfchen ook 

5’ mógen bevatten „ik > wil” die vervullen „ gelijk 

s zulks aan geenen mensch nog gebeurd is (ei)’s 

Voor „uwe geboorte s° dus fpreekt--oRMUSD “OP 

Eene andere plaats (22); 243 AHRIMAN ; die vader 

2, der. kwade wet; u! flechts „met eenen enkelert 

5 blik- zijner gedachte, en” terftond kromp hij ‘ir 

sy eens dat. ZOROASTER hemronder) de voeten ‘tres 

iden -en‚rtijk als overwinnaar-zou henengaan „dat 

és” ZAZ hijs” Doch -niettegenftaande: dezen’ hoogen 

rang „tot welken. hem zijne. Godheid verhief ; geeft 

hij «zich geenszins uit” voor. zondenvrij en geheel 

heiligs heen, -op-tallooze. plaatfen bidt hij : … laat mij 

onftraffelijk leven en fteeds vermeerderen in reins 

jor heid (23)4”*-of: #ORMUSD! wees mij genadig z-na 

z-mijnen dood neme, BAHMAN- de’ gebeden» aan‚rdie 
j-voor- mij. gedaan, worden ; en brengerdie tot uwen 

s-troon (24) Waarlijk.-een. fchoone trek in het 
karakter des marissdie. bij de ovértuiging van de 

goddelijkheid zijner, zending, en “bij -den- wietook 

, and Mirte Ol MD hem 

ver): Zeeschte ; HÀ XLÌI. Zend! Abesta, Th. Ì. f.175e 
„22)- Vendidads fars, XIX. Zend- Avesta , Th, 11. f. 375. 

23) Jeeschne, HA XXXL. Zend-Avesta ‚Th, 1, f, 159. 
(24) Ibid, A4 XXXIIL Th 1, 1640 - 
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kem door duizenden. toegezwaaïd, niet: vergat dat 

hij mensch „ en flechts zwak „mensch was’! - | 

‚ Verre echter verheven. boven tret. denkbeeld, dat 
hij van zich: zelvee:tracht- inte ‘boezemen, is de 
lichtglans , met welke hij de leer, die hij verkondigdeg 
zijne Zend Ayesta ‚ omhult. Zij is% volgens hemy 
gene” verligchamelijking „een ‘afdruk ‘wan dat eeuwige 
Woord , ‚door hetwelkvalles gefchâapen! is, eit ‘dat 

niet alleen een- onaffeheidelijk” beftanddeel van ore 
MUSD, maar zelfs. van ‘het Opperfte Wezen, vant 
den Onbegrensden. Tijd, uitmaakt. „Ik zelve, die 

in: heerlijkheid verzonken ben,” zegt oRMÜSD (25)» 

 heb”-dit- woord gefproken , en alle reine’ wezens 

5 die «zijn geweest zijn of zijn zullen, ‘zijn’ doot 

sy hetzelve-gefchapen. “Ook nu nog fpreekt ‘mijt 
# mond dit “woord in zijnen geheelen omvang ‘ges 
-ftadig uit „en overvloed vermenigvuldigt zich. “Dit 

„ fpreekt hĳĳ, door wien -de geheele wereld „zóó 

5 groot zij is; gefchapen iss” die‘ hoogverlicht mijd. 
„ Woord: zal verkondigen onder de menfchen , zat 

# groot zijn ondef de dooden.” En! op ‘eéné ans 

dere plaats: ‚het Woord komt wän‘mijs wie ondet’ 
„ de menfchen hetzelve nakomt, ook middef in’ de 
si-vervolging, diens: loon: zal, dat ‘zegge ik, de-za= 
5 ligheid zijn (26)’” Niet-alleen- hemelfehe en eeue 
wige belooningen „maar ook aardfche“en tijdelijke 
zegeningen zijn aan de getrouwe volbrenging van 
deszelfs voorfchriften:-gehecht. „ Wiede fteenert 

ĳ: JVIORT „ bes 

“C25) Iaeschne, H4AXIX. Zend- Avesta, Th. 1, fa 139 

C26) Ibid, H4XLII. Zenda Avesta ; The Ief. 177” 
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s, betreden - heeft ,”” (dat is die de voorgefchrevend 

openlijke reiniging volvoert), heet het in den Vens 

_didad (27), 9, wordt rijk als -hij -gebrek: heeft ; 

ss krijgt kinderen als hij er geene heeft; bekomt 

», vele goederen, als hij er geene bezit; ja al heeft 

„> hij gebrek aan alles, dan vallen. hem vaste goe- 

„ deren ten deel,-die voortreffelijk zijn en met Je» 

>» vendige fchepfelen. van alle foort opgepropt, en 

> dat van nu aan:tot zijnen dood.” „Vast en hei 

lig moet. dus de Mehestan gelooven in- deze. wet 

des lichts, aan welker vervulling. zoo- veel aardsch 

en hemelsch heil verbonden is3 onophoudelijk.des 
daags en des nachts moet hij. dezelve lezen en over- 

_ denken met eerbied. en reinheid des harte; „want 
voor haar vlieden de kwade geesten magteloos he- 

nen, en ziekten en kwalen wijken fpoediger voor 

haar dan. voor geneesmiddelen. … Eenmaal ,-als de 
tweede profeet na ZOROASTER,- OSCHEDERBAHMI 

verfchijnt , zal zij opgevolgd worden. over:de ge= 

heele aarde; en als, na den grooten wereldbrand, 

de nieuwe fchepping verrijst; zullen allen dezelve 

erkennen, en hare voorfchriften volmaakeelijk vol= 

brengen. de 
Zoo hebben. wij dan de, voornaamfte aniand van 

de geloofsbelijdenis des Mehestans , of vereerers van 

ORMUSD doorloopens zij, beftaan in het geloof „aan 

een eeuwig en Opperfte Wezen van de reinfte na= 

tuur, den middellijken fchepper van het heelal ; aan 

twee door hetzelve gefchapené Oppergeesten , oR= 

MUSD 

(27) Farg. IV. Zend = Avesta ‚The 1; f. 3190 
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MUSD en AHRIMAN „de ‘onmiddellijke’ fcheppers, de 
eerfte’ van al het goede en lichte, de andere van 

al het kwade en duistere; aan “eenen verfchrikke= 

lijken kampftrijd tusfchen beiden’; mede gevoerd door 

tallooze goede en kwade geesten van’ verfchillende 
rangen’; in het geloof dan -de onfterfelijkheid der 

ziel en eene toekomftige vergelding, aan de opftan* 

ding‘ der dooden en de eindelijke reinwording der 
geheele fchepping; aan ZOROASTER als den profeet 

van oRMUSD, en aan de ‘Zend: Ayesta als de Open- 

baring der Godheid. « Thans moeten wij het doel 

befchouwen, dat ZoroasTER” met dezen Godsdienst 

beoogde, en de‘middelen, door welke hij wilde dat 

zijne volgelingen’ hetzelve zouden bevorderen , en 

zooveel mogelijk bereiken. B GM 
“Dit doel meenen wij het best in deze woorden 

te kunnen bevatten: zooveel Jicht, zegen en rein: 
heid als mogelijk is over de aarde te verfpreiden, 

en de duisternis, het kwaad én de onreinheid zoo 

eel mogelijk van dezelve te verdrijven; opdat de 

zegeviering van ORMUSD over AHRIMAN worde voor 

bereid, en het menschdom ‘reeds thans eenen yoore 

fmaak hebbe van de geheele licht- en rein=wording 

der “wereld, welke na de voleindiging der tijden 
zal plaûts hebben, Zeker een heerlijk doelwit, 
dubbel ‘waardig om tot het eindoogmerk verheven 

té Worden’ ‘van eeren ‘Godsdienst voor millioenen 
menfchien { * Hij, in wiens ziel dit denkbeeld op- 

kwanr, die” zijn geheele leven befteedde om hetzelve 
te verwezenlijken , en door de’ kracht van zijn ‘genie 
tallóoze fchâren woor hetzelve ° met geestdrift bes 
ED. 1e D ziele 
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gielde,; moge door den geest zijns tijds. dikwijls 

tot ongerijmdheden vervallen zijn, en zich tot-bee 

fpottelijke kleinigheden. hebben vernederd; een groot 
man, was hij „gewis! Hij wist het, dat de ware 
godsvereering,niet in ijdele befpiegelingen en ledige 

woorden. beflaan. kan, maar zich in. daden moet 
uiten. , „Want, hierin, ligt, mijns inziens de groote 

voortreffelijkheid „dezer leer, dat zij den, mensch 
verheft tot eenen. medehelper en ftrijdgenoot der 

Godheid; dat hij, ook in zijnen beperkten kring» 

krachtdadig kan. medewerken , om aan zijnen Schep» 

per de overwinning-te. verzekeren 5 dat, hij denzel» 

ven niet, flechts-kan-verheerlijken , maar ook bijftand 

bieden. Zoo „wordt, hij nimmer. verleid tot werkee 

‚doos flilzitten , maar altijd aangefpoord tot handelen: 
en tot daden; zoo. leert hij der adel zijner. waarde 

regt. befeffen „en. wordt opgewekt, om zich door 

infpanning van alle zijne krachten-voor te bereiden 
tat. het wanenan, met. Hem, ‚die eenmaal alles zal 
zijn.in allen! … Erin 

„Het groote, voorfchrift, dat in zijne kemmachtige 

gitdrukking de „geheele zedelijke wet des Mehes- 

tans „ of Ormusdvereerers. omvat, en, alle middelen 

tot- bereiking van het groote „doel in zich. fluit be- 

laat in-deze weinige woorden , welke. men op elke 
bladzijde, der Zend-Avesta vindt. uitgefproken: denk 
rein, fpreek rein, handel rein. Het moge dan bij 
dieper. doordenken blijken dat. „deze, zedekundige 

leefregel, hoe kort zij ook uitgedrukt fchijne, echr 

ter inderdaad, twee „overtollige leden bezits. want 

hij, die rein denkt 5 kan. niet anders. dan. rein Ápre- 

C 1 ‚ken es 
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ken, daar de woorden álieen de uitdrukkers zijn van 
onze denkbeelden; hij kan niet anders dan -zedelijk 

goed. handelen , want de gedachten. zijn. de beftuure 

flers onzer daden; zoRoAsTER fchijnt de verdeeling 
van alle menfchelijke werkzaamtheid in denken, fpree 

ken en handelen „ juist “wijl dezelve-zoo: natuurlijk 
is, op zijne zedekunde te- hebben willen toepasfens 
dewijl hij daardoor gelegenheid vond , om voor, zijne 
niet zoo afgetrokken denkende. volgelingen alle moge 
lijke pligtén in een kort begrip in te fluiten, dat voor 
allen verftaanbaar was, ‘Ook wij zullen, naar. aans 

leiding dezer drieledige verdeeling; door ZOROASTER 

zelven gemaakt, u de voornaamfte verpligtingen;op= 

fommen., welke den. Mehestan zijn opgelegd. «…… - » 

Rein moet dus-eerftelijk. elke gedachte. van. den 
geloovigen zijn; rein als het: licht, dat het zinnes 

beeld is van alle volkomenheid ; want: elke booze 
begeerte , ieder onzuiver denkbeeld bedroeft de 
Izeds,-en hindert-hen, om de ziel, in. welke -de= 

zelve ontkiemt, bijftand te bieden; het. verzwakt 

het hemelfche licht en de kracht van den geest, en 
bereidt vreugde en _aanwas van magt aan. AHRIMAN 

en zijne duivelen, ‘Zonder deze reinheid des- harten 
zijn offers en gebeden, lofzangen en kniebuigingeú 
krachteloos en mishagen aan oRMUSD.. Maar wat 

is reine. gedachte? vraagt. ZOROASTER aan zijnen 
God, en deze:-antwoordt: die, welke zich bepaalt 
tot den aanvang der dingen (28), datis: die ziet 

op. hetgeen God ten doel had met zijne fchepping, 

| (ok ‚en 

„£28) Zzeschue, H4 XIX, Zend- Avesta; Thel. Fecl4ta 

D 2 
En 
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en” zich met dat doel wereenzelvigts dus” zooveel 

mogelijk op diezelfde wijze te denken, als ormus» 
denkt; die de bron is van alle goed, die geene 
häristogten “kent, en “in “wien niet het geinkten 

reds is van kwaad. | 

“Rein, ten tweede, moet de geloovige fpreken. 

| Mäx wat is reinheid van woord? vraagt ZOROAS- 
Ter weders en ORMUSD antwoordt figuurlijk: Manss 

respand (29). Dit is de naam des Jzeds, die de 

Beestige en levende perfoonsverbeelding is van de 
gelieele Openbaring ,'zoo als die ‘in de Zend- Avestà 

vervat is, Het tweede lid van het groote voore 

fchrift derhalve dringt hoofdzakelijk den pligt aan, 

om de gewijde fchriften onophoudelijk te lezen „ ten: 
éinde mén in ftaat moge zijn, om derzelvér gebo- 

ah op te volgen. Hij,” zegt ORMUSD,,,O ZÓ= 

5) ROASTER! die in mijn eigendom, de wereld; het 

id ‘reine’ woord: Spreekt, en zulks met de voorges 
2 ‘fchrevéne gebruiken 3; die het zingt met. eerie 

js hooge ftem der welluidendheid,-diens ziel zak 

4 zich vrij opwaarts heffen naar de woningen des 

3 hemels; ik, ormusp, zal hem de brug driemaal 
5 breeder maken; hemelsch zal hĳ zijn, hemelsch 
5, rein , en glans”zal hij bezitten als de- hemelen (30).”* 
Maar“ook- in andere opzigten moet de geloovige 
fein fpreken, dat is, zijne woorden moeten altijd 

Overeenkomftig zijn met zijne gedachten, en deze 
gedachten moeten altijd zuiver wezen. Wee hem 
éÂ | ‚die 

“(29) Ter zelfder plaatfe. 

(39) Zzeschrie, Hâ XIX. Zend. Avesta, Th L fi 189. 
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die liegt! hij wordt op hetzelfde oogenblik een ‚aans 

hanger van AHRIMAN 3 want deze: is de „vader van 

alle logens; wee hem, die zijn woord geeft en hete 
zelve niet houdt! hij begaat de verfchrikkelijke zonde 

Mithra Darudj genaamd, en zal er driehonderd 

jaren. voorin de helle gepijnigd worden, en „er, dries 

honderd. jaren riemf{lagen. voor lijden, op aarde 3, maar 

nog rampzaliger. hij, die iets. met eenen handflag bes 

vestigde en-het toch niet vervult! zeshonderd jaren 

helleftraf zullen zijn loon zijn (31). „Ja de loge= 

ss naars onder -de menfchen ,”’ zegt ORMUSD „ «ss die 

s hun woord breken, of niet wedergeven wat zij 

»» verfchuldigd zijn, zijn erger dan de negen oppen 

5 hoofden der duivels (32). … dithas 

„Rein laatftelijk moet de geloovige handelen ;-’ maar 

wat is reine daad? wordt er op de meermaals aans 

gehaalde plaats. gevraagd,ven „het, an:woord luidt: 

met. eerbied aanroepen het; volk der „heerfcharen.s 

dat ‘ik, ormusp; in den beginne, gefchapen: heb. 
„ Het gebed dus en de-vereering. van alle, reine,„we; 

zens-is. in-de oogen van: ZOROASTER „de, eerfte en 

groot{te reine handeling „welke van zelve, vervloes 

king en. haat -tegen AHRIMAN en‚alle onrcine,gee 
wrochten-in zich fluit. «Niet tot orRMUsD. alleen, 
gelijk wij, reeds aanduidden, bepaalt zich, de; hulde 
en verheft zich de fmeeking des, Mehestans,; „maar 

ook alle zijne reine. fchepfelen moet hij trapsgewijs 

wereeren ;-naar. de verfchillende mate van reinheid 

| rolonue, ten 

(31) Vendidad, farg. IV. Zend-Avesta, eh 1L. fo 315 

€39) Ibid, farg. IV, Zend-Avesta, tha U. A, 316e 

D 3 
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En volkomenheid, tot “welke ‘hun Formeetder des 
zelve verheven heeft, en van’ hen die zegeningen 
en weldaden af bidden, over welke hij hun de meer 
bijzondere befchikking verleende, ‘Nergens blijkt 

het duidelijker dan hier , hoe zich het geheele ftelfel 
van ZOROASTER uit het Sabaeismus ontwikkelde, en 

dezen vroegften Godsdienst des menschdoms vers 

edelde tot een geestig Pantheismiis , hetwelk de 
feine wereld befchouwde als ‘een ‘groot geheel, 
welks hoöfd arMUsD ís, die dus boven en in alles 

fnoest worden bemind en-aangebeden; die het be= 
gin en einde van alle godsdienstoefeningen zijn 

moest; maar welks enkele deelen insgelijks allen 

zonder onderfcheid mindere of meerdere aanfpraak 
hadden op de hulde des geloovigen. Tot een voor- 

beeld ftrekke flechts het eerfte. gebed der Zzeschneg 

hetzelve vangt, gelijk ‘bijna alle overigen, aan met 
ORMUSD; dan volgen terftond in eene zinfnede de 
Amsjaspands, Gofchoroen of de ziel van dien ftier , 

uiet welken al het levende ontfproot, en het vuur, 
de zoon van orMusD. Nu worden bijna alle be= 

zielde en onbezielde wezens in eene bonte en or 
gelooze rij, dikwijls met verfcheidene herhalingen, 

aangeroepen; de Vendidad, door zoroaster geges 
ven, is aan het hoofd; de vijf efdeelingen des dags, 

welke onder het toezigt ftaan van bijzondere geese 

ten, een aantal Zzeds,'alle de Fervers, de zon, de 
fterren, vooral de Sirius, de maan in hare verfchil 

fende geftalten, zelfs de maanden worden niet ver- 

geten, even min als de hooge bergen, de waters 

en de boomen, welke ormusp gefchapen heeft ; 
tere 

‘ 
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terwijl ‘er- onder eene mênigte andere voorwerpen 

gog gedacht wordt aan alle reine Opperpriesters der 

wet, aan de fteden en vlekken van Zran , “de wein 
den der kudden , de huizen des zegens en-des over» 
wloeds,- Op andere plaatfen veranderen de voorwers 

pen der vereering. en aanbidding tot in ‘het onein= 

dige ; doch -bijna altijdopent vormusp het gebed, 

en de “hulde, aan zijne: fchepfelen’ bewezen , keen 

grootendeels tot hem weder. lb, 0 

« Maar even kwistig als de geloovige met eerbe= 

wie en liefdegloed is voor het reine en weldadige 

in het Heelal , even’ rijkelijk is hij en moet hij zijn 

met vervloekingen--en haat jegens ‘AHRIMAN „zijne 

booze geesten, alle duivelsmenfchen en onreine ges 

wrochten. » Uitdrukkelijk -te- erkennen , dat-al het 
kwaad,flechts van AHRIMAN kome, is een gewigtig 
punt zijner geloofsbelijdenis; en ‚ wanneer hij flechts 

het geringfte leed aan ligchaam of- ziel -gevoelts 

dien gevloekten naam-en dien.van zijne duivelfche 

medeftanders ret -gloeijende verontwaardiging en fide 

derende woede uit te nne is zijne apen 

werpligting.- En MUD LEU Heh elis 

‚ Dit vis dus de eerfte kankieainan wab: ZOROAS» 

TER door. zijn „gebod van:rein- te-handelen voors 

Schreef 3 „maar: hetzelve., wil tevens, «dat alle daden 
des Mekestans ftreng regtvaardig zijn, en -uit „de 
edelfte beweegrederien voortvloeien. De maat(taf, 

naar welken hij dezelve moet afmeten , is opgefloten 

in deze woorden: vereer orMUsD en zijn lichte 
glanfend volk 3 kies hunne handelwijs tot uw voors 

beeld; en “doe «zoo den: wil van ‘ormusp , alsde 
D 4 Ïzeds 
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Fzeds in den hemel dien doen ; dan händelt gij rein t 

Elke verfchillende ftand heeft zijn bijzonder model: 

in eenên.der reine geesten „ hetwelk «hij zooveel 

mogelijk op zijde moet ftreven 3 de Koning ‘trachtes 
een beeld <op: aarde «te zijn van “orMUSD’, en der 

Wetgeleerde: van MANSRESPAND ;’ den Zzed der waars 

heid. Door zoo-rein te handelen en te leven ; be= 

ftrijdt de geloovige-Auriman op het hevigfte ; ‘want 
eene daad, die overeenkomst heeft met de daden; 

der Amsjaspands ; maakt den Koning der duisternis 

moedeloos en bleekgeel van mijd en fchrik tevens 5 
en “iemand, die geftadig rein: handelt , jaagt: hem! 

met. alle. zijne „duivels magteloos ENNE in zijnen: 

afgrond; un zie as!: olies wd eed 

Bovendien. worden door dit gebod: handel rein! 
aan. den. geloovigen nog een aantal andere pligten. 

voorgefchreven , welke alle daarhenen ftrekken „dat: 

bij deze aarde zoo heerlijk-en bloeijend „rein en licht 

als mogelijk is, make , en derzelver bewoners zoo 

gelukkig als het: in zijn vermogen is. Daardoor toch 

breidt hij het rijk. van orMUusD uit, en verzwakt 

en verkleint dat van AnriMAN. Want waar on- 

vruchtbaarheid en duisternis heerfchen, «daar vestigt 

de laatfte zijnen zetel; en waar nood of ongeluk 

den mensch vervolgt , daar toont hij zijne magt, en 

baadt :zich in helfche vreugd. - De geloovige make 

dus heiden tot akkerland en bebouwe het aardrijk 
want er ftaat. gefchreven- inden Vendidad: die 

ss zaadkorrels. in deaarde ftrooit:en het met rein 

bs heid doet, die vervult den wijden omvang var 

” de wet des Mehestans,; en het is hemseven zoo 

» goed, 
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ss goed, alsof hij-aan honderd fchepfelen het leven 

95 gegeven, of duizend dingen ‘hervoortgebragt, of 

ss tienduizend gebeden-had uitgefproken 33)” Hij 

bevochtige: de akkers, door ftroomend water langs 

dezelve henen te leiden; en wee hem, die dit op 

zich nam, en het niet volbrengts hij begaat Mithra 

Daradj; en zevenhonderd riem{lagen zijn zijne 

ftraf (34). „De reine dieren moet ‘hij plegen, vere 

zorgen, en-hunne voortteeling bevorderen 5 vooral 

den hond, het beeld der trouw, die in zijne oogen 

het heiligfte is van allen, "én dië „ door eene ‘opmer- 

kenswaardige bijzonderheid; even goed aande Wets 

door ZOROASTER gepredikt, is onderworpen «als hij 

zelve; den os, dien regtftreekfchen afftammeling 

des wereldftiers ; wiens water hem dient tot zijne 

ften der Zzeds gewijd , en den haan, het beeld der: 

waakzaamheid , bij wiens eerfte:gekraai hij zich door: 

het gebed moet voorbereiden tot zijn dagwerk. Ook 

de reine en vruchtdragende boomen en planten moet 

hij “kweeken “en. befproeijen; want zĳ zijn zegen- 

brengende fchepfelen van ORMUSD, tot nut en vòor= - 

deel des menfchen gefchapen. ‘Doch alle ‘onreine, 

verflindende en vergiftige dieren moet:hij vêrvolgen 

en vernielen ; jaarlijks” viert hij-eerien feestdag „ bij= 

zonder tot dit einde ingefteld; en hĳĳ is de geluk= 

kigfte op-aarde en hier namaals, die de meeste van 

deze. gewrochten « van —AHRIMAN heeft omgebragt. 

Keble ont ’ to Teng Des= 

(33) Farg. UI. Zend- Avesta, The IL, f. 313e nis 

(34) Ibid, f,’zaó; verg../. 336. '- ne 
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Desgelijks roeije hij alle nadeelige en vergiftige ge- 

wasfen uit, want door derzelver. vernietiging vere 
mindert hij immers het getal van de medeftrijders 

des duivels, Verder is het zijn pligt, om lichten 

te ontfteken en vuren te;doen branden, want daar- 

door verdrijft hij de duisternis met de kwade geess= 

ten, welke in dezelve omzwerven, en vêérbreidt 

hij over de aarde het licht, dat hij zich als met 

het goede geheel eenzelvig voorftelt. Doch niet 

alleen. woor de vruchtbaarheid en lichtheid, ook 
voor de reinheid der aarde „en der hoofdftoffen , uit 

welke zij is ‚zamengefteld, moet hij. zorgen. Hij 

begrave ‘dus zijne dooden niet inde aarde , want er 

is niets onreiner dan een menfchelijk-lijk 5 hij ver= 

brande ‘het niet; want dat is eene verguizing van 

het heiligfte op.aarde, van het vuur, die terftond 

met den dood. wordt geftrafts hij, werpe hetzelve 

niet in” het water, de dochter van orMusp „ gêlijk 

het vuur zijn zoon is, maar hij plaatfe de dooden 
wel in kisten bewaard, opdat zij de aarde niet aans 

raken, op hooge gebergten, tot eene prooi voor 

de heiligfte der dieren, voor de honden én arenden „ 

en gunne eerst .laât het uitgebleekt gebeente, wel 

verzorgd, eene rustplaats in eenen onvruchtbaren 

en afgelegenen bodem. Nog van tallooze andere 

daden moet’ hij zich onthouden, welke deze reine 

heid der hoofdftoffen zouden kunnen befmetten; en 

ook voor zijn eigen ligchaam moet hij zorgen , dat 

hetzelve zoo zelden mogelijk verontreinigd worde ; 

of indien zulks bij ongeluk plaats greep, dat hij het 

terftond weder zuivere op de verfchillende bij de 
Wet 
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Wet voorgefchrevenê wijzer. — Zoo heeft hij -deze 

aarde „door bebouwing en reinhouding van alles wat 

zich op dezelve bevindt, gefchikt gemaakt tot eene 

aangename en heilige verblijfplaats van menfchen, 

van. geloovige vereerers en dappere krijgsknechten 

van oRMUSD5 nu „wordt het zijn pligt derzelver 

aantal te vermeerderen. « Geene tegennatuurlijke onte 

houding „ in welke: een latere tijd het middel waande 

te zien om der Godheid welgevallig te zijn ‚ wordt 
gepredikt; neen, de geloovige volge Ken voorbeeld. 

van den opperften priester ZOROASTER, “die achters 

volgens drie vrouwen tot zijne echtgenooten ver- 

hief, en verwekke zich. een talrijk kroost, dat de: 

heerfcharen van oRMUSD vergroote, » Groot ís de 

roem, groot de belooning van hem, die in wettie 

gen echt vele kinderen teeldes zij zijn trappen 

die ten hemel voeren, zij befpoedigen en verligten 

zijnen overtogt over de gevaarlijke brug, welke «de: 

geesten doet ingaan in het paradijs, … Maar het is: 
wiet voldoende „ het getal der menfchen te vermeer= 

deren; men moet boven alles de menigte der ge= 

lukkigen vergrooten ; weldadigheid vernietigt de 
magt der. booze geesten 3 die … ongaarne geeft, 

breidt het rijk van AHRIMAN uit, en het oord dat 

hem wacht is de Durakh. ‚Want de vrouwelijke: 

ss duivels worden bevrucht en baren heerlegers van 

ss booze geesten, wanneer de mensch goederen bij; 

„> goederen op aarde-zamenhoopt , en niets van dee: 

9, zelve aan den braven armen mededeelt; maar 

as wanneer hij mildelijk geeft , dan flaat hij de vrucht , 

2 die zij ontvangen hebben, gelijk een wolf het 

‚> kind 
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é> kind vaan” de - moeder“ ontrukt en liekmeikie vers 

ss flindt- (35)2°®. 5 Die. van zijn koorn aan dem 

ss noodlijdenden geeft,” heet het elders, „ flaat de 

2» duivels geeft hij zooveel als noodig “is „dan: 

> Worden zij ten bodem geworpens geeft hij: nog: 

ss meer, dan zullen zij huilen -van: gramfíchap. «Ja 

ss de geweldige afgrond en de ontzettende borst 

4 des duivels. zal als verbrand zijn „wanneer het 

„> graan vin. menigte wordt uitgedeeld (36).” « Ziet 

daar dan den wijden omvang van het groote , doch 

korte , gebod: denk ; fpreek en handel rein! in eenige 

der meest uitkomende “trekken afgefchetst. - Doch 

niet alleen voor en in zich zelven moet de geloo- 

vige hetzelve opvolgen3 neen, het is daarenboven 

een ‘dure pligt; welke hem ‘telkens. wordt inge 

fcherpt, dat hij deze driedubbele “reinheid insgelijks 

bij anderen” moet opwekken of bevorderen 3 want: 

zoo wint hĳ dappere medeftrijders voor de heilige- 

zaak’ van orMusp. De rechte Mekestan befchouwt: 

zich niet als een afgezonderd, op zich zelve ftaand: 

wezens maar als ‘een lid van een-groot:ligchaam 

dat dan eerst gezond en krachtig zijn kan, wanneer: 

alle -deszelfs deelen «welvaren „ en tot hetzelfde doel 

zamenwerken. + Over vallen moet hij waken:als sover: 
zich zelven, opdat allen met hem rein blijven „en 
reinheid en licht verfpreiden door de geheele fchep- 

ping. Nooit mag hij bidden voor zich-alleen; maar. 

alle reine menfchen in de zeven wereldafdeelingen, 

| moet 

chest Vendidad; fire vir. Zend-Avesta , Th. U. fi ef 
€36) Ibid, farg. III, Zend- Avesta, Th. IL. f. 313 & 



EN’ ZIJN GODSDIENSTIG LEERSTELSEL. Óf 

moet ‘hij influiten“in zijne gebeden; hij bekent niet 

alleen” zijne eigene zonden, (want deze foort van 

biecht is een wezenlijk beftanddeel van zijnen Gods- 

dienst) maar die van alle broeders tevens; hij 

fmeekt niet alleen om vergiffenis voor zich zelven; 

maar: voor allen, Zoo knoopte ZOROASTER eenen 

onverbreekbaren , echt Christelijken band van broes 

derfchap om zijne belijders, en vestigde de’ groote 

gemeente der Ormusdvereerers op den heiligen ftel- 

regel, “dat een enkele zoowel móest zorgen voor 

allen , als-allen “woor eenen’ enkelen. | 

Deze zijn de belangrijkfte voorfchriften., op welke 

zoroasrer den ftempel van den Godsdienst drukte, 

en die: zijne zedeleer uitmaken, Wij zeïden “hiet 

voorbedachtelijk zedeleer } want ook die “verpligtin- 

gen; welke , naar’ onze denkwijze, volftrekt niet 

tot dezelve behooren, bij voorbeeld de bevordering 

van de voortplanting der reine dieren en de vernie® 

ling der: fchadelijké, zijn door de wijze, op welke 

de Perzer de tweeledige fchepping befchouwt „en door 

het zedelijke doel, dat aan deze handelingen ten 

grondflag ligt, tot dezen hoogen’ adel. verheven: 
De innige aaneenfchakeling!der geestige en ligcha- 
melijke wereld, en de naauwe- betrekking , in welke 
zelfs: het “geringfte fchepfel ftond met de’ hoogtte 

wezens; deze kenfchetfende trekken” van’ ZOROAss 
TERS ftelfel moesten natuurlijk’ aanleiding “geven tot 

dergêlijke ‚bepalingen 3 en wij,“ die in andere 
denkbeelden opgevoed , en met andere vooroördeelten 

doortrokken zijn, wij mogen om dezelve glimlag- 

chen; van eenen anderen kant echter moeten wij 

ze 
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ze weder bewonderen als treffende bewijzen van de 
consequentie des Leeraars; en van de genheid en 

in elkander fluiting zijner leer, | | 

Na-deze befchouwing van-het leerftellig en zedee 

kundig gedeelte van den Godsdienst; door ZOROASTER 
gepredikt, blijft ons nog alleen de befchrijving van 

den uiterlijken eerdienst over, welken hĳj invoerde, 
Deze onderfcheidt zich door eenvoudigheid en ons 
kostbaarheid gunftig van dien der overige oude vole 

ken, De Perzer vereert de Godheid-in geene fltande 
beelden of fchilderingen , en, bouwt geene tempels 

tot woonplaatfen voor de onligechamelijke. geesten. 

Het vuur alleen , dat hij in een aantal foorten on- 
derfcheidt ; en wel het zuiverfte aardfehe vuur, „is 

hem het zigtbaar zinnebeeld der Godheid; eeuwige 

durend en nooit verontreinigd. brandde „hetzelve in 

de kleine gebouwen (Atesjgahs) die het. befchutten 

voor ftormen en regens, en in welke de. pfiesters 

de- openlijke en gemeenfchappelijke gebeden. verrig= 

ten, en op zingenden toon de gewijde: fchriften op» 

lezen, Die bloedige flagtoffers , zoo geliefd en 

veelvuldig bij. de meeste Godsdienften der oud- 

heid „ zijn. hier geheel. onbekend: ormusp noch 

zijne. hemelfche geesten fcheppen, vermaak in het 

bloed der fchepfelen, of in den reuk der verbrande 

dieren; flechts. kleederen ten. behoeve der. prieste» 

ren „ en werktuigen. ten-gebruike van den eerdiensts 

benevens kleine brooden „niet ongelijk aande toon» 

brooden der. Israëlieten „ vruchten ‚ melk en reuks 

werken, worden hun als blijken van eerbied,aanger 
boden , gelijk ook, vleesch. van: reine dieren (MMiezd), 

dat 
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dat eerst door. den priester. gezegend en dan door 

den „aanbieder. wordt verteerd. Het denkbeeld, dat 

aan de offers der andere volken oorfpronkelijk ten 

gronde lag, als ftrekten dezelve tot voedfel der 

hoogere wezens, fchijnt. aan, ZOROASTER. geheel 

vreemd gebleven te zijn. 

De priester alleen, met eene menigte van plegtig- 

heden gewijd, en aan eenen ftrengen leefregel en 

eeuwigdurend „ceremonieel onderworpen, kan den 

openbaren Godsdienst verrigten, en durft het heilige 

vuur te naderen. Hij draagt, behalve zijne bijzon» 

dere onderfcheidingsteekenen „ de gewijde kleeding „ 

welke ZOROASTER, aan alle zijne volgelingen. voors 

£chreef;. den sadere,. namelijk, een. kort linnen 

hemd; van éen, eigendommelijk. zakje aan den hals 
voorzien, hetwelk met den kost#. of ftrijdgordel 

ombonden is, welken -de geloovige bij dag noch 

nacht. mag afleggen, wijl hij het krachtigfte fchute 

wapen is door oRMUSD gegeven, en het zinnebeeld 

van den eeuwigen. ftrijd, dien de Mekestan, tegen 

AHRIMAN, te kampen heeft. Voegt hier nog bijhet 
kinverhulfel. (penom), dat over den: mond. wordt 

getrokken, ten einde het vuur noch de fpijzen.door 

den. adem te werontreinigen, en gij ziet den Perzer 

in zijne geheele, geestelijke krijgstoerusting ! 

„Met eene angftige, ja zelfs kleingeestige naauw- 

keurigheid is. het ceremonieel bij de verfchillende 

openlijke godsdienstoefeningen: afgebakend. In het= 

zelve fpeelt. het fap-van de heilige plant: Hom, 

welke den.naam draagt. van eenen profeet „ veel ouder 

dan, ZOROASTER, ende hoofdplant is. van de wereld 

der 
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der gewasfen, gelijk de ftier de hoofdperfoon is van 
het rijk der dieren, benevens’de Barsom, een bosje 
takjes van reine boomen, en nog andere gewijde 

werktuigen , de hoofdrol. Deze uiterlijke plegtftatig- 
heid komt in vele opzigten overeen met de vastge- 

ftelde gebruiken in den Roomsch - Katholieken eere 

dienst, door welker aanfchouwing men zich ook 

het beste denkbeeld kan maken van de-handelingen en 

ligchaamsbewegingen eens Perzifchen priesters, die 

met zijne beide’ dienaren’ het ‘heïlige werk naar de 

voorfchriften der Zend- Avesta verriet. Hetzelve 

verfchilt tegenwoordig, en deed zulks misfchien“óok 

‚eertijds, naar de verfchillende tijden en onderfcheidere 

godsdienstoefeningen, en is daarom telkens raast 

den: tekst der gebeden en voor te lezene ftukken 

aangeduid ; hier moet de priester het homfap aanne- 

men , ginds het drinken „ daar het overreiken; ‘hiét 

moet hij den barsom aanröeren , daar hét’ heilige 

vùur naderen, ° op eene andere plaats er rein hout 

opwerpen, enz. tot in het oneindige, | 

Tot den uiterlijken eerdienst behooren’ ook die 

‘plegtige reinigingen , door welke de befmette Perzer 

„zijne zedelijke en ligchamelijke vlekken ‘afwascht en 

zich weder aan oRMÛSD heiligt ‚ doch derzelver op- 

gave en befchrijving zouden ons tè verre afleiden. 

Zij zijn verfchillend „naar de “mindere of meerdere 

mate der gewaande béfmetting,; èn worden met de 

Brootfte naauwkeurigheid ingerigt naar de ontelbare 

woorfchriften ; met welke de“Zend- Ayesta zoo kwis- 

tig is. Eenvoudig wijwater dient voor de minst 

gewigtige, terwijl “de plegtigfte worden volvoerd 

door 
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door vafwasfching „met het’ water van den os ‚dat 
heilige dier, welks hooge.bêteekenis in,de Perzifche 

Mythologie wij boven -hebben,verklaard, “os 5 
Doch wat houde ik, na vreeds „zooveel van, uwe 

aandacht gevergd te hebben u nog bezig met deze ” 

kleingeestige uiterlijkheden , welker opfomming en 

befchrijving flechts belangrijk kan zijn voor den 

nieuwsgierigen, maar niet voor hem, die de fchors 

wégwerpt en alleen belang ftelt in de kern. Deze te 
ontwikkelen , dat is, in andere woorden, u met den - 

algemeenen geest en de voornaamfte leerfiukken van 

ZOROASTERS ftelfel bekend te maken, was het doel 

dezer verhandeling; de dikwerf kinderachtige pleg= 

tigheden , in welke echter de infteller misfchien al- 

“tijd eene beteekenis legde, die voor ons verloren, 

ging, konde ik bij den geweldigen omvang mijner 

ftoffe flechts met eenen vlugtigen blik verwaardigen. 

Genoeg zal het mij geweest zijn, indien mijn arbeid 
mag hebben bijgedragen tot nadere bevestiging dezer 
waarheden: dat de hooge bergvlakte van Jzië de 

wieg geweest is , niet alleen van onze wetenfchappes 

lijke , maar ook van onze godsdienftige befchaving ; 

dat de meeste, misfchien alle Godsdienften der- 

aarde, met eenen band van bloedverwantfchap zijn 

omflingerd, en dat de eene zich uit de andere ont- 
wikkelde en volmaakte; — en eindelijk , dat. de 

Goddelijke Voorzienigheid ook in de afgelegenfte 
tijden en bij de verwijderdfte volken gezorgd heeft „ 

dat de hechtfte grondzuilen van allen Godsdienst en 

van alle zedelijkheid, het geloof namelijk aan de. 

JD. ve E rel. 
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reine natuur des Opperften Wezens, aan «een vols 

gend leven en eene toekomftige vergelding van goed 
en kwaad, het gebouw fchraagden van mealhelijk 
en atc happelijk geluk. Pd 
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“Mi PIETER pe GROOT; 

door, 

LC Wie WESTERBAEN. 
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Grooten dank, M. H‚! verwierf zich onlangs dé 

geleerde onderzoeker der Nederlandfche gefchiedenis; 
Mr, jaconus scHreLTEMA, zoo van ons, als van al 
onze landgenooten, voor-zoo verre zij in vroegere 
gedenkftukken van de welfprekendheîd onzer-vaderen 
belang ftellen , toen hij het allezins merkwaardig en 

fchoon “Pleidooi ‘aan het licht bragt ; waarmede Mr, 

SIMON VAN MIDDELGEEST MF, PIETER DE“ GROOT 
gedaagde voor den ‘Edelen Hove van Holland; zoo 
fchoon en kloékmoedig als krachtdadig en gelukkig; 

verdedigde. Nog belangrijker, evenwel „zou dit 
pleitgeding voor het befchaafde gedeelte onzer Natiè 

zijn, indien men den belangrijken perfoon, dien 

hetzelve betrof, meer van nabij kende. « Mr, pirTER 

DE GROOT is onder de menigte van groote mannen; 

die ons vaderland heeft voortgebragt, voor ‘het te- 
genwoordige geflacht bijna geheel verloren geraakt; j 

sini waar fterren van de eerfte grootte fchitteren’, 

k E 3 in daar 
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daar worden die van den tweeden rang ligtelijlk 
overfchenen. Hij ftorid nevens den onvergelijkelij- 

ken Hvuco, Geen wonder, dat men, door den luis- 

ter, van dezen verblind, genen fchier niet meer ziet. 

Hij wordt ‘desniettegenftaande , door bevoegde be= 

oordeelaars geacht, de groote zoon van dien groo= 
ten vader te zijn geweest, en is mij althans bee 
langrijk genoeg voorgekomen, om mij gaarne de 

moeite‘te getroosten. tot: het verzamelen , doorzoe= 

ken en gebruiken van de noodige berigten „ om w_ 

*s mans levensgefchiedenis en verdienften „ eeniger= 

mate, te leeren kennen. 
Vreest niet, M. H.! dat ik u te dien einde zal 

rondvoeren in een”. doolhof van: ftaatkundige twisten , 

om’-den braven “man te verdedigen. tegen de veler- 

lei-hatelijke- aanvallen , welke. de ongelukkige geest 

des tijds „dien hij. beleefde „ zoo jammerlijk te weeg 

bragt,-en welke ik liever geheel vergeten, dan-op 

_pieuws- uitvoerig. vermeld ‘zou verlangen. - Ik. zal 
daarom „te. dezen. opzigte , zoo kort en. gematigd 

zijns als. de aard mijnes onderwerps zal gedogen, 

en. van. zijne levensgefchiedenis flechts. zoo veel 

verhalen, als ik -gefchikt acht, om u te overtui» 

gens. dat hij een zeer bekwaam en achtenswaardig 

man” was. Men kent, hem toch gaarne van eene 

gunftige zijde, in wien men ook den Dichter ver= 

“ceert, vooral „ wanneer hij vaak miskend en gelasterd 

is, en zijne gezangen, gelijk dit hier niet zelden 

plaats vindt, uit. zijne lotgevallen. veel. van hunne 

fchoonheid ontleenen, Ik zal dan fpreken, M, Ht 

over.…Mr. PIETER DE „GROOT, en wensch daarbij 

van 
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„van uwe toegevende en toegenegene aandacht vere 

gezeld te-mogen worden! | 

Het geflacht der DE GROOTEN was ; reeds bij het 
begin van den ftrijd voor de vrijheid, in dit land 

beroemd door geleerdheid en letterkundige verdien- 

ften. Groote mannen ‘hadden in hetzelve fteeds 

groote mannen voortgebragt, in welke „de. zucht 

naar. letterroem even zeerg als de liefde voor het 

vaderland „onuitbluschbaar. blaakte, _ Naauwelijks 

hadde ftichting van Leydens Hoogefchool den moed 
en de trouw van de burgerij dezer ftad heerlijk be= 

„kroond, of men. zag er den oom van den grooten 

muco het Hoogleeraarambt, eêrst in de Wijsbee 
geerte, daarna «in de Regten, en vervolgens ook 

den vader. van dit wonder der geleerdheid den post 
van. Curator-der Univerfiteit, roemrijk bekleeden. 

Bij het leven van Mr, PIETER DE GROOT, was dit 

zelfde geflacht, reeds bijna vijf honderd “jaren „in 

‚„de-hooge regering des lands of van. aanzienlijke. 

fteden- geweest, en men-zag in hetzelve wel zeer 

| zorgvuldig toes dat inzonderheid de -zoons eene 

opvoeding: erlangden „ gefchikt , om. deszelfs. ouden 

roem (taande te houden, en- den vaderlande tot nut 

en luister. te (trekken. Wie kan twijfelen „of 
HUGO», ook te dezen aanzien, groot zij geweest , 

of liever, wie weet niet; dat hij een uitmuntend 

vader was, die zelf het heerlijkst voorbeeld gaf van 

al wat braaf en edel mogt. heten „— in wiens huis, 

telken. dage, in tegenwoordigheid „van. al „de -huis= 

genooten, de -Hoogfte Goedheid met gebed en dank- 

zegging eerbiedig gehuldigd. werd „ — die. zijne 

À E 4 kin= 
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Kinderen” altijd nuttig bezig hield; en wien tiet eefië: 

—uitfpanning , of. liever, eene’ “behoefte was’, hen te 

Onderhouden over a à wat si arai en 1 gelezen, 

hdddeij Af ehloiden oh 100 elke wave nhgad 
Van “deze kinderen was PieTEr de mmiadelfte 2001, 

Dezen had hij, inzonderhêid „ beftemd-voor de letter- 

en têgtskundige: wetenfchäppen , omdat hij, niet wèl 

ter gang zijnde, zijne beide broedefs in den krijg 

hiet kon volgen. Daartoe werd hij dan ook „deels door 

zijnen. vader “zelven, if ballingfchap , voorbereid „ 

En vervolgens, opdat hij'toch eén Hollander zou blij 

ven, uit Parújs’ naar Leydens Hoogefchool gezonden. 

Van deze“ keerdehij; min gevorderd i in jaren, dan ‘in 

vordeel en geleefdheid, tot zijnen vader in Frarika - 

rijk terug, en bewees hem, door zijne’ verkregene 

kundigheden en fchrander beleid, ook in ftaatkun® 

dige Zaken, veel uitnemender dienften , dan men 

Wan “een? jongeling van zijnen leeftijd immer zou 

hebben” mogen verwachten. Slechts één jaar bleef 

hij} óp deze wijze, werkzaam; en begaf zich, in 

den jare 1638; weder naar het vaderland. — Hadde 

hij alhier den wijzen raad zijnes' doorzigtigen vaders 

blijven volgen, door” zijne letter en regtskundige 

_ ftudiën’ onvermoeid voort te zetten, ten’ einde zich, 

louter als Advokaat „ geacht en noodzakelijk te ma- 

ken, hij zou gewis in’ Amfterdam, alwaar hij zich 

had neêrgezet, grooten opgang gemaakt, en, waar= … 

fchijnlĳjk, een gelukkiger levenslot gehad hebben. 

“Maar, in de ijdelheid zijner jengd, was hij te eer= 

zuchtig ‘voor deze ambteloosheid , en zocht hij weldra 

eenigen aanzienlijken Staatspost, waamaar, zoo. hij 

if mech 
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ireende , zijne afkomst en bekwaamheden hem regt 

gaven te dingen. In dit en meer andere opzigten was 

hij een leerrijk voorbeeld voor vele onberadene jon= 

gelingen, daar hij, geheel zijn leven lang, inzonder- 

heid, voor den gemelden jeugdigen hoogmoed moest 

boeten» ‘Reeds vroeg leerde: hem meer dan ééne 

bedroevende -teleurftelling „dat althans zijn aange= 

wezen hoofddoel;’na al wat erf hier te lande , nog 

flechts weinige jaren geleden, was voorgevallen’, 

voor eën’ zoon. van RUuIG DE GROOT voor als nog 

onbereikbaar was. Wel ware dit gemakkelijk vooruit 

te zien geweests wel had zijn vader het hem meer= 

malen voorzegd en gewaarfchuwd 3; maar de jonge- 
ding is vaak te ligtzinniger, naarmate hij minder 

wereld--en “menfchenkennis bezit3 en hoe openhar- 

tüger en edelmoediger hij is, deste minder kan hij de 

‘werking van eenen onverzoenlijken “haat ,- veelmin 

deszelfs ongerijmden en verfoeijelijken overgang op 

kinderen van gehatene- ouders, vermoeden, of ge= 

tooven „ of zelfs mogelijk achten, daar hij: dien, 

foms eërst-als man, zoo Nn als volkomen 

deert kennen, | 
Hij was dus grin oenen zijnen dienst aan Duit- 

fche Vorsten”te leenen die “hem, hoe jong ook, 

“boven den bekwaamften hunner eigene landgenooten 
verkozen ; om hunne flaatkundige belangen inde 
„Nederlanden voor te ftaan, Aan dit vertrouwen 
beantwoordde. hij met salle mogelijke trouw, en ver 

gat daarbij de belangen’ van zijn vaderland niet. In 

‘hetzelve waren, intusfchen „ de verhitte gemoede= 

ren eenigermate bekoeld geworden. . De ftaatkundige 

E 5 toe. 
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“toeftand nam er dus, allengskens , een? gunftiger” 

keer, en de ftad Amflerdam „ welke eenmaal „ hoe 

laat ook, vrij geworden van ‘het Spaanfche juk; 
altoos de eerfte. was in ket vrijelijk regt doen aan 
verdienftelijke ; fchoon miskende ; mannen; — welke 
den. moed-had, om met eenen BARLAEUS en vos- 
“SIUS „ hoezeer ook “deze elders „geplaagd en gene 

verguisd was, den leerftoel harer Ll/ustre. School te 

verfieren ; en den vervolgden Huco zoo gaarne eenê 

veilige en’ roemrijke fchuilplaats zou hebben willen 

verfchaffen ; — de flad Zmflerdams zeg ik, ver- 

eerde zich’ met de benoeming van zijnen. zoon, 

PIETER DE GROOT; tot haren Penfionaris. „Te dien 

‘einde, namelijk , verzocht en bekwam hare Regering 

zelve zijn ontflag van de gemelde, Duitfche Vore 

ften, en ftelde hem alzoo in een ambt, dat, in dien 

tijd vooral; zeer gewigtig… wassen zeven jaren 

lang, zeer. loffelijk door: hem- werd waargenomen. 

„Dit gaf hem dan ook eene voldingende- aanbeveling, 

om, als Afgezant: van dezen Staat; naar de: Noord= 

“fche. Hoven te verreizen, alwaar de sroem van zijne 
verdienften hem reeds dermate vooruitgefneld was, 

„dat de Koning. van. Degemarkeh hem-zeer- minzaam 
“ontving. Van daar begaf hij zieh, na-het volvoeren 

‚van zijnen last, naar Stokholur, alwaar-de Koning 
ende geheele Zweedfche Rijksraad -hem-in hooge 

eere hield, en hij zijnen vaderlande gewigtige dien- 

-ften. bewees, vooral door. te zorgen, dat dit Rijk 

het drievoudig verbond „ onder-den naam van. Zriple 

Alliantie bekend „dat ftaatkundig meesterftuk „van 

JAN“DE WITT , toen-nog niet verliet. 

| Ge- 
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„Gelijk het dezen, zijnen. hoogachter „ tot „een 

„groot genoegen „verftrekte „ zoo ‘was het voor DE 

‘GROOT zelven eene aangename voldoening ;-dat hij ; 

in zijne afwezigheid uit het vaderland „ door eenen 

wzeer hartelijken- brief , geteekend. door eenigen van 

de aanzienlijkfte leden „der Vroedfchap van Rotter- 

dam ‚ vop”zeer -voordeelige- voorwaarden ;. verzocht 

vawerd, om het ambt. van Penfionaris van deze zijne 

„geboorteftad te willen aanvaarden, waaruit zijn doot- 

luchtige. vader , weleer „zoo onwaardig. was. ver- 

fchopt- geworden. | bi 
„Daar hem alles hier toelachte „ham hij dezen 
post zeer „gaarne aan ;. doch kon nu geenen weêr- 

ftand blijven -bieden-aan»den„ fchier. gelijktijdig ge 

danen ven meermaal herhaalden ; aandrang van Staats 

wege j om het Gezantfchap naar -het Hof van Ver= 

faîlles te aanvaarden; waartoe men, in die dagen 
vooral; een-zeer bekwaam man noodig had, Niet 

dan met-zeer- vele moeite, was de Rotterdamfche 
Regering te bewegen, om daartoe hare toeftemming 
te geven. - Alleen het groot gewigt dezer. zending 

kon haar overhalen, en den vaderlandlievenden man 

zelven ‘tot den hagchelijken ftap brengen, om zich 
de begeerte van Hunne Hoogmogenden „ en” van 

Hollands: Staten inzonderheid, te. laten. welgevallen. 

Het voorname doel dezer: zending. was toch niet 

minder, dan om, ware het mogelijk , «het onweêr, 

dat-onzen Staat van den kant van- Frankrijk dreigde, 
af te leiden. ‚Hoogst belangrijk en zorgvol,”. zegt 

de Heer SCHELTEMA te regt, „was deze last „en 

„de gelukkige uitvoering. buiten menfchelijk - vere 

| _ MO» 
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3» mogen,” vermits” de gemoederen van zijfie 1ästa 
55’ gevers verdeeld „en velen, waaronder: vAN 'BEÜ= 
os NINGEN4s hem” niet genegên warens” « Weldra 
ontdekte hijs de vijandige toebereidfelen , «en door 

grondde de oogmerken van ropewijk XIV! tegen 

onzen Staat , = liet niets onbeproefd , om dezelve 

te verijdelen ; — waarfchuwde zijne Meesters „ zoite 

der ophouden, voor het groot gevaar; dat hen 
dreigde, — gaf kennis van de geheime verbindtes 

nisfen; tegen hen gefmeed; en, inzonderheid, van 
die met den Koning van Engeland, waardoor ‘het 

drievoudig verbond in duigen viel. “Reeds op den 
derden dag, nadat de gemelde. verbindtenis in Franke 

rijk geteekend was ‚en „in weerwil van al de listweefs 
fels van dit Hof, om haar in een diep geheim:in te 

wikkelen „ deed pr ROOT haar in-den Haag bekend 

worden. — Doch (zoo jammerlijk verblindt de partije 

zucht den verwatenen mensch!) men” geloofde. hem 
niet, omdat zijne vijanden wisten te doen vermoedens, 

dat- hij daarmede een bijzonder ftaatkundig ‘oogmerk 

had. Helaas ! men geloofde hem niet „en;bleef in eene 

verderfelijke rust, tot dat: men daaruit zeer-onzacht 
werd opgewekt, en begon te zien, “toen ‘het veel 
te laat was, dat het vaderland ineen verfchrikke. 

lijk gevaar verkeerde. Toen: eerst werd hij met 
“den dubbel verdienden lof en dank, ook van zijne 
tegenftanders ; bekroond. Hij keerde terug ‘in het 
jaar 1672, nadat zijne zending, die hij eerst flechts 

voor één’ jaar had aangenomen, om zijne goede 
dienften , van tijd tot tĳd , was verlengd ‘geworden. 
Wel mogt dus Mevrouwe «de ' Prinfesfe , Weduwe 

van 
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van Oranje „ter gelegenheidveener’-plegtige bezen: 

ding uit de „Algemeene Staten „ om haar geluk. te 

wenfchen met de verheffing van haren ‘kleinzoon -wiL- 

LEM [IL tot, de hooge bedieningen van zijne voor+ 

ouderen „hem, in eigen. perfoon, den lof gevens 

van. zoo gelukkig geweest te zijn in het tijdig. waare 

fehuwen van den. Staat omtrent de oogmerken- van 

Frankrijk, als de Staat. ongelukkig was ; van zich 

wiet.,-naar behooren, van zijne Adyyzen te hebben 
gediend. Zoo komt dan ook hier, gelijk. zeer dike 

wijls „en inde Vaderlandfche , en in de Bijbelfche 

gefchiedenis„ eener vrouwe de lof toe van onpat- 

tijdige regtvaardigheid. en kloeke areas 

boven vele mannen, 

Gij ziet mij, intusfchen,- genaderd, M. H‚! tot 

dat zoo even; gemelde - allerverfchrikkelijkfte jaar 4 

hetwelk ons vaderland op den. rand van eenen on= 

peilbaren. afgrond zag. Van ‘buiten geweldig «aans 
gevallen door twee groote , naauw. vereenigde en 

naburige Mogendheden, door Engeland en Franks 

rijk „ benevens de geestelijke Vorsten van Keulen en 
Munfler ;,ter-zee door twee magtige vloten beftres 

den, welke ieder oogenblik eene landing dreigden „ 

die;Gods hand «alleen genadig ‘heeft afgekeerd 3: te 

lande ,in weinige dagen; fchier eer men het-wist 4 

beroofd. van: de -fterkf{te voormuren, en van bijna 
vier „onzer provinciën; beroofd zelfs van-drie voor- 

name Hollandfche vestingen; en , tot verre aan deze 
zijde der, grenzen van dit gewest; door den vijand 
geprangd 3 «van, binnen ; vooral in deze meest bes 

naauwde provincie, door heethoofdige partĳfchappen 

vern, 
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. verdeeld; overal door wantrouwen en verwarring. 
verlamd ; daardoor onvermogend, om zelfs het hol 
lende graauw «te bêteugelen; onvermogend vooral; 
om, met een klein en min voorzien-leger, voor 
een gedeelte uit een’ zamengeraapten hoop van on- 
bedrevene en misnoegde ftedelingen en landlieden 

_ beftaande, het. hoofd te bieden aan eene geoefende. . 

__@n zeer talrijke krijgsmagt, moedig op »hare ontel- 

bare veroveringen, en aangevoerd door de beroemd. 

fte veldheeren van dien tijd: — wat. konden «onze 

vaders toen nog hopen op-debehoudenis van een 

vaderland, tot. wiens valghemelven aarde fchenen 

zamen. te. fpannen. Men zegt, dat-zelfs JAN DE 

WITT zijnen , anders zoo vasten, moed nu „eeniger= 

mate , verloor , en dat ’s Lands Staten, zoo in de Ver- 

gadering der Generaliteit, als in die van Holland in=_ 

zonderheid , hetwelk ieder oogenblik eene prooi fcheen 

te.zullen worden van den al meer en meer indringen- 

den vijand , en van welks behoudenis evenwel voorhet 

geheele vaderland zoo verbazend veel afhing, fchier 

ten einde raads waren „in zoo verre , dat zij, in dezen 

dringenden nood, geene andere uitkomst zagen , dan 

‘langs den weg der onderhandeling met eenen vijand „ 
die-zich , in zijnen overmoed, reeds meester waande 

van het geheele Gemeenebest. Gelukkig, evenwel, 

dit: zelfde Gemeenebest, dat het nog” mannen had, 

die den ‘moed bezaten, om dit; wel eenig, doch 

zeer. fmartelijk , redmiddel te durven beproeven, en 

hunne perfonen, en huisgezinnen, in zulk eenen. ha- 

telijken en onrustigen tiĳjd,ste durven. wagen aan eene 

onzekere. niet flechts,: maar ook, hoagstwaarfchijn- … 

lijk „ 
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tijk „ zeer ongunftige uitkomst , ten einde te behouden „ 

wat nog behouden kon worden, - Daartoe liet zich, 

onder anderen, ook onze pre cRooT „ hoewel met 

moeite „ evenwel, ten laatfte „bewegen. Helaas! 

had hij zich kunnen onttrekken , hij zou eenen 

langen nafleep ‘van rampen en fmartelijk verdriet 

voor zich ende zijnen ontgaan zijn. ds voorzag 

dit wel eenigermate , maar. de liefde voorhet. vas 

derland overwon :.en hij ging, den 1sden sof róden 

Junij, naar ’s Konings leger. 

Ik weet wel ,-dat een redenaar ‚zich altijd waagt 

met het aanhalen van fraaïje plaatfen uit eens anders 

gefchriften. En evenwel kan ik miĳj niet weêrs 

houden, van een gedeelte «over te nemen uit het 

voortreffelijk  Pleitgeding,- waarvan onze’ „inleiding 

gewaagde , ten-einde u dezen togt van PIETER DE 

GROOT levendig en krachtig te befchrijven , daar 

wij thans uw genoegen „M. H.! boven onzen naam 

ftellen, en ook iets „willen toebrengen, om dit 

_meesterftuk van fchrandere ‘redenering en welfpre= 

kendheid nog meer bekend te maken en aan te be- 

velen.” Nadat dan Mr. sIMON -vAN MIDDELGEEST 

het vaderland, in het jaar 1672 grootendeels onder 

water gezet, vergeleken had bĳ „een fchip „ daar 

ss de ftuurlieden en het bootsvolk „ zoowel als de 

» Pasfagiers , beefden als een blad, — daâr de een 

»> zoowel als de ander de bleeke doodverw had 

‚gezet, — daar het alles in verwarring was, — 

oi daar de knecht meester „wilde zijn, en daar de 

„ meester-gelukkig. fcheen te wezen, indien hij, 

z behoudens lĳf en leven, maar knecht kon wor 
| z, den, — 



oo’ deny: e= en „datozeker vaan fukken, zou gêftootem 

95 Zijn op de: klippen van zijne eigene oneenigheid „ 

s>ten zij God «zelf ‘het-roer-had-in de hand geno= 
>> menen harten verwekt, die hun, lijf, voor, de 

ss-behoudenis van dien hadden willen wagen,” gaat 

ss'hij, op deze wijze, woorts: „‚ Uit dat {chip „ uit 

5» dat gebêrsten fchip dat, ontzet van ankers en 

ss touwen, en, vervallen van zijnen. ouden ‚hooger 

35 Wal, geftooten zat aan. de gronden;,en dat, op 

nieuw „ moest vlot gemaakt worden met “artifi- 
ciële’ wateren: -laat-de- getrouwe Gedaagde zich 
js uitzetten „ als «eene duif uit eene andere ark ,.om 

ss te” ziens Of- er ergens: rust.-was te vinden Voor 

35de bedroefde Noachieten:”” a 

“3 En fchoon -deveerfte in rang (z) in kde come 

ss misfie protesteerde „ -niet „te willen, gaan, zoo 

ssdeze tweede: niet mede ging, of liever de „eerfte 

ss niet. werd „hij. gaat „ hijskomt (mijn mond fchrikt 

ss te fpreken „voor „dat.-hij,/God gedankt heeft voor 

„5de verandering!) “hij komt inde. Fran/che pros 

ss Vineie van Utrecht ‚maar vindt den Koning, zoo 

„s-aangemoed opde progresfen, dat hij deszelfs 

ss aangezigt.-niet „mag ziens of, hooren, wat deze 

ss pretendeert. maar. dat hem, „door, gedeputeerden 

55 alleen ,, werd. Aangeze 5d, „dat. men zelf. offres 

»s, moest 

2 

r a) De afgezondenen tot dit werk, waren de Heeren 

VAN GENT, DE GROOT, ODYK En VAN ECK. «Dus was 

de Heer vaN cEnT de eerfte in rang. Deze betuigde, 

zonder den Heer pe ‘croor deze commisfie niet te zuie 

len op ‘zich nemen, ol 
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ss moest doen, en niet wederkomen, dan met-ab- 

“ss folute volmagt.”” | 

s, Hij dan, met zijn zwak ligchaam „ daar zine 

ss Compagnons ftijf en fterk waren, keert, over 
5, dag en nacht, op zijne pasfen, terug, =— geeft 

5, in het leger aan Zijne Hoogheid kennis van den 

5» toeftand van zaken ; en doet rapport in de beide 

ss vergaderingen Ce). 

109, Daar is alles in roere, in vreeze. en in bes 

5s ven 3 daar besoigneert men tot middernacht; daar 

‘9 Wil men den.vrede hebben op: alie wijze ; en de 

ss bezadigdften op de best mogelijke wijze; daar geeft 

‘zo men aan den Gedaagde, volmaakt plein: pouvoir „ 

», en ongelimiteerd vermogen, om te handelen „zoo 

ss hij best konde, behoudens de fouvereiniteit van 

„3 de zeven provinciën; en dat kunnende doen, 

»s ZOO zou de Gedaagde zeer „wel gecontracteerd 

„> hebben; “En met dien last „ zotder rusten ; bijna 

»s zonder eten en zonder drinken, vertrekt. hij ter= 

z/ftond weder, op de nadere. inftantie van. twee 
3» Penfionarisfen ,- die “verklaarden , op de. eerfte 

ss aanmaning hunne fteden- (3) te zullen. moeten, 
»s overgeven. Hij communiceert zijne commisfie te 
»y Nieuwerbrugge- aan» Zijne Hoogheid: en fchoon 
»s-ten groot Minister, in zijne ‘presentie’, „vers 
2» klaarde, dat hij eene dergelijke niet zoude durven 
»» Aannemen „hij antwoordt niet „alleen, dat zijn 

ss Vâe 

(2) Namelijk in die van de Staten van Holland en 

Westvriesland, en in die van de Heeren Staten Generaal, 

(3) Leyden en Gouda, 

ULD. 1. F 
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3» vaderland’ dan’ nog niet te veenemaal ongelukkig 
55 was vermits er nog mênfchen gevonden. wers" 

, den, die. hun leven «wilden wagen „voor deszelfs 

7 ‘behoudertiss maar , hij trekt ook dadelijk voort.” 
„Doch als’ die andere xerxes (4);-nu- gezien 

„s hebbende: zijne abfolute volmagt, van: ons eischte 
35 land ven: waters: dat is te. zeggen , „eene volko- 

> mene erkentenis en gehoorzaamheid —— a — 

7» en als de Gedaagde “zag, dat de „Franfchen den 

5s vrede zochten, en zouden: hebben-toegeflagen op 

9» dien voet, waarop hij ordre haden zonder -wel« 

3, ken zij nergens. naar wilden -luisteren „ wat „doet 

55° hij? hij bedient zich’ van zijne’ flaatkundige wijse 
55’ heid, Hij had gezien, dat de forten aan, Neue 

ss werbrugge - bijna. waren voltrokken; — dat: de 
9, wateren begonnen: te-klimmen „ — dat. men {tand 

>, begon: te-houden „== dat érveene crisis was te 

55 hopen3 hij fmijt het: werk in Jongueur ;hij neemt 
ss-het: ad referendum; hij belast zich, zelven. met 
5o’ een tweede retour-naar ons klein. digtgelegen var 

5» derland; «hij „komt met zijn zieke lĳf; em, als 

js een” andere: recurvus; hier gekomen zijndejen 
55 zijne “Compagnons „tot meerder fchijn van retour , 

5, ’daar gelaten” hebbende „ ontraadt hij. den. wrede 

55 op dien voets hij houdt zijnen Exemt des‘ guardes 

35 OP» tot aan den’ 1gden Julij”® (Dus fchier- eene 

geheele’ maand ‘na zijn eerftevvertrek uit dez -Jlaag.) 

ssvEn door dat traineren, door dat ophouden, heeft 

so’ hij-meerder dienst gedaan, aan zijn vaderland „ dan 
»-FABIUS aan, Romes „Faprus heeft. met. niets, te 

oe op dOER 
(4) Lopewijx XIV. 
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ap doen en. met, dralen. het vaderland: behouden. 
5 Deze, door, wat te doen, enden. vijand door bee 

„ loften op te houden, „en, zelfs daarom-niets te 

z- doen „doen „ heeft „gemaakt „dat wij wat konden, 

ss doen.” „Zoo. ging. de «verdediging. van den Heer: 

DE GROOT inveene ongevergde lofrede over, welke 

flechts „weinige jaren -na-al het gebeurde, „en, tere 
wijl» zijne „medeafgevaardigden naar, LopewijK XlV« 

nog, leefden en, waakten , „in tegenwoordigheid van 

een … aantal, aanzienlijke ‚en, „der zaken kundige 

„mannen, door-eenen Advokaat: van eerlijken, name , 

gehouden ‚-geenvoogenblik. als ongegrond; kan ‚ges 

dacht worden sten ‚zij men-hier eene onbefchaamds 
heid bijna, 1zonder> voorbeeld’, „kon, vermoedens 
Deze, zelfde lofrede„ „intusfchen„ hebben wij 
fchoon „wel, niet „in al hare , bijzonderheden „uits 
drukkelijk, bevestigd, door,-de berigten ,, welke wij 
van „den „onpartiĳdigen, en „angstvallig;= naauwkeue 
rigen_ WAGENAAR, mogen,.bezitten„ [omdat, een, Gee 

_fchiedfchrijver , niet „gelijktijdig. een. volledig, levens- 
berigt geven ‚kan ‚Js echter. met ‚niet, één; derzelve 

dna flrijd, gevonden; en, is ons, „door. „andere: niet 

„ongeloof waardige vaanteekeningen „van dien, tijd, 
in: de hoofdzaken; geftaafd,, geworden; „Het is 
wel. „waar ,-dat, DE, GROOT „ma „zijne ; eerfte terug- 

_— komst inden. Haag, den, toeftand der ‚zaken, zeer 
ongunftig en, bijna hopeloos, voorftelde ;, maat ‚had 
hij die miet als,„zoodanig,; „met „eigene, „oogen ‚ge 
zien? Het is-waar, dat:hij toen, voor het, jammere 
dijk lot sodat zijn „vaderland; bovenshet lroofd hing 

ebashle à 3 „maar. „was, ‚daartoe. ‚niet; maar,,al,te groote 

F a re Ô 
ef 
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reden, en bêefden niet met hem fchier al-de leder 
der beide Hooge Vergaderingen? Het is waar, dat 
hij, in dat allerhagchelijkfte oogenblik, aandrong op 

eene ruime aanbieding aan ropewijkK XIV.; maar 

was er Zoer anders wel te denken aan de behoudes 

nis der zeven provinciën in hare vrijheid van Gods= 

dienst en Burgerftaat? Het is waar , dat fommigen 
hem, uit dien hoofde, verdacht , en naderhand zelfs 

befchuldigd hebben, van zijnen last in het aanbie= 

den aan de Franfchen te buiten gegaan te zijn 5 
maar is daarvan wel immer eene fchaduw van be= 

wijs te berde. gebragt? En fchoon deze befchul- 

diging, door eenen perfoon van zeer hoogen rang, 

in de vergadering der Staten Generaal, hoezeer in 

algemeene en twijfelachtige woorden, geuit werd, 

waar is eenig blijk, dat pr crOOT deswege ooit 

regterlijk vervolgd is geworden , gelijk dit anders, 
in eene zaak van zoo groot een belang, terftond had 

behooren te gefchieden, en waartoe men zich, nog 
läng genoeg daarna, ieder oogenblik van zijnen per= 

foon had kunnen verzekeren? Waar blijkt het, 

dat iemand zijner medeafgevaardigden hierover immer 

zelfs lastig gevallen is? Zijn zij niet allen in gunst 
gebleven bij het Bewind des Lands? En is het 

niet blijkbaar, dat het medelid der Commisfie , de 

Heer opyk, Zijne Doorluchtige Hoogheid, nadere 
hand, omttent pe GROOT beter moet onderrigt heb- 
ben, daar hij de volkomene’ tceftemming tot deszelfs 
terugkomst in het vaderland van Dezelve verwor- 
ven heeft? Doch het is niet minder waarachtig , dat 
men, om het gedrag van eenen Staatsman „ flechts 

| ee- 
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eenigermate, wel te kunnen beoordeelen, zich den 

waren {land der zaken, in hare ganfche uitgebreide 

heid „en in al hare bijzonderheden , op dat oogenblik „ 

toen hij-werkzaam was ‚ behoort voor te ftellen , en 

zich vooral te wachten , van dit oordeel in te rigten, 

naar de gevolgen van zijn gedrag „ of naar eenige» 

daarna veranderde „ omftandigheden.. Eindelijk , hiet 

is eene bekende en onloochenbare waarheid , die 

hier alles. beflist ; dat onze Gezant, na zijne tweede 

terugreis uit het Fran/che leger, en dus na het 

geheele afloopen zijner zending, en na het geven van 

een uitvoerig berigt daarvan, zoo aan Hunne Hoog- 

mogenden„ als aan Hunne Edele Grootmogenden, 

de zaken met de Fran/chén. zoo volkomen in haar 
geheel gelaten heeft, als hij zelf bij de Staten Ge- 

neraal daartoe geadvijfeerd. had, zoodat men toen 
nog het geluk genoot, van met hen te kunnen 

blijven onderhandelen, doch op eenen beteren voet, 

dan weleer, — iets, dat hem meer fchijns gaf 

van «te weinig, dan te veel, gedaan te hebben, 

en dat, al hadde hij ook gedwaald in zijne inzig- 

ten, geenen zweem zelfs van ontrouw overlaat; 

weshalve - hij. toen , door zijne genoemde hooge 
dJastgevers zelve, geprezen, en zijn geheel beleid 

van zaken door vereerende befluiten volkomen goed- 

gekeurd, is5 zoodat hij, ten derdenmale, fchoon 

vruchteloos , tot diezelfde zending verzocht is ge- 

worden. -… | 

Ondertusfchen was de gemelde befchuldiging eene 

‚vonk in. het buskruid geweest, en de haat der 
partij, welke zich nu gedurig louter en geweldi- 

A Dus | ger 
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ger tegen diem; én” zeer wêle ‘andere Regenten vant 
dien tijd’, verhief; werd zoo-gevaarlijk; dat hij het 
moorderid {taal ‘der ‘woedende “merfigte eefst în dez 
Haag) daarna ‘in zijne geboorteftads” ter naauwer: 
nood ontkomen genoodzaakt werd ,’zich eene vrijs 
willige ballingfëhap te gêtroosten, om het verfchriks 
Kelijk lot te ontduiketi , dat, “kort daarna”, de broes 
ders DE“ WITT 200 jammerlijk getróffen’ heeft. Hij 
ging ‚ gelijk ‘cicero ; in ballingfchap: > ‘én zou; met 
dezer; hebben’ künnen “zeggen: „ Ik’ wijk teger 
„ Wil en dank“ uit het Gemeeriebest; ik’ verlaat ; 

„overweldigd en beroofd van mijne “waardigheden 3 

» mijne. bezittingen 3 ik verlaat de’ ftad „ overwönneti 
” doof de fouthieid der” boozen, óvertuigd niet van 

Zoo ging Bij en; heerkwer de “haat” wone! Ht 

op de hielen, In Antwerpen was hij Zoo min veiz 

lig voor zijn leven’, dat zelfs dé Graaf DE Mone 

TEREI, toen opperbêftuurder der Spaanfhe Nedera 

tanden, hem niet langer befchermen kon,’ Hij ver= 

“trok düs naar Zwik,’ vervolgens’ far” Alén en 
eindelijk naar’ Keulen, dat toen”“de vergaderplaats 
was der gezanten van ‘onderfcheïdene Mogendhe- 

den, en onder die ook van onzen Staat 5 om over 

den vrede te handelen, Ook hier bleef zijn ondánk- 
baar vaderland hem “dierbaar. Bekerid en hoo 
geacht bij de meeste vreemde gezanten; gebruikte 

hĳj zijnen grooten invloed, om hetzelve , ware het 

mogelijk, eenen eerlijken vrede te verfchaffen „ waar 

omtrent de geleerde VAN WIJN opmerkt: Dit gt- 

drag Pemde, in zeker opzigt , overeen met de voork 
Ln En va: 
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beeldelijke „gevoelens, „die, wijlen „zijn „onflerfelijke 
wader , op» het, voetfpoor- van vroegere uitmuntende 

mannen ‚voor „heb vaderland bleef behouden, ook 

zoen ‘hijs even, als. nu „zijn. zoon „ in de ongunst der 

Regering „was geraakt. „En, inderdaad, zeer ges 

„_wigtig. waren, de, dienften , welke hie bij. die „gelen 

_ genheid,» aan- hetzelve „bewees, ‚—= … Uitnemend 
fchrander wist hij geheimen uit sle vna en die 

aan. de gezanten” van dezen Staât mede: te deelen 3 

en „zoo volledig en wel gegrond. was,zijne, kennis 

van -— en, zijn oordeel over zaken van Staat „200 

uitmuntend zijn. beleid ‘in derzelver behandelings 

dat hij niet, zelden - hoogstbelangrijke bijeenkomften 

tot aller nut, en, genoegen „… bijwoonde, en, mens 

omzich van zijn doorzigt te blijven bedienen „hem 

meermalen, verzocht ‚„om de {tad toch, niette, verr 

daten „, fchoon: bijzondere. belangen hem elders riepen, 

„Ruim twee, jaren » bleef „hij uitlandig.. Dat tijds- 

verloop. hadde „woede eenigermate aan hetbedaren 

gebragt sven het verdroot hem te zeer , langer, ge- 

lijk een booswicht, als in ballingfchap om te-zwer- 

ven, dan „dat hij niet gaarne gebruik zou gemaakt 

hebben van. de. nu gunftiger, gelegenheid „ om_op 
den vaderlandfchen. grond zijnen, wijanden een open 

gelaat. eneen hart aante, bieden , dat. zich geenes 

misdrijfs bewust was, Men verkropte de fpijt, die 

men deswege gevoelde ; doch. het vuur. bleef fmeur 

len, en eerlang zag men het. in volle. vlammen uit- 

flaan.  De- Heer ABRAHAM. WICQUEFORT „ een man 

van vele bekwaamheden, en federt een aantal jaren 

in hooge achting bij CONSTANTIJN HUIJGENS, €{ 

F 4 afk 
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andere mannen van den eerften rang et besten ftein- 
pel, was weleer een vriend ook van PIETER DE 

GrooT. Gedurende de- uitlandigheid van. dezen „ 
was er tusfchen ‘beide deze Staatsmannen eene bricf- 

wisfeling «ontftaan , inzonderheid ‘loopende «over de 

algemeene ‘belangen, en-welke, natuurlijkerwijze 3 

nog levendiger werd, toen pe GROOT zich-te Keu 

Jen ‘bevond. “Van daar fchreef hij, vrijmoedig en 

gulhartig, fchoon wel eens wat ftout en fcherp 

gelijk - een “vriend. aan een vriend, doch meestal 

onder voorwaarde van geheimhouding ; zijne gedach= 

ten over hetgeen er in de ftaatkundige wereld voor« 

viel, “Toen nù deze wicquerorr “naderhand ‘in 

de gevangenis geraakte, vond men onder zijne pas 

pieren eenige van deze brieven , om welke men 

DE GROOT voor den Edelen- Hove “van Holland 

en Westyriesland dagvaarde „en vorderde, dat hij 

zou verklaard worden, misdaad van gekwetfte Ma- 

jesteit (eene misdaad, welke voor eenen Romeins 
fehen Keizer zelven de misdaad der onfchuldigen 

genoemd is) begaan, en dus eer, en goed en leven 

verbeurd te hebben. Rustig verfcheen “hij ten Hove 

voor de vierfchaar, alwaar zijn gedrag, inzonder- 

heid door den boven genoemden Advokaat, met 

zulke klemmende redenen verdedigd werd,-dat de 

regters „ bijna eenparig, in gemoede verklaarden ; 

van zijne onfchuld overtuigd te zijn, en hem vrij- 

Spraken, fchoon onder belasting der kosten, “van 

zijnen kant gemaakt, welke maatregel altijd gevolgd 

werd, waar het oordeel der regters niet ge 

eenparig was. | E al 

Nu 
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“Nu wilde pe crooT, door zijne tegenwoordig- 

‘heid, zijnen vijanden geene ergernis meer geven. 

Geen wonder ook, dat de hoog bejaarde man , na 

zoo veel van de nukken der Fortuin geleden te heb 

ben, naar rust verlangde. Hij vond die in den 

fchoot der natuur, op zijne buitenplaats Boeken= 

roode bij Haarlem, daar hij met de opvoeding zijs 

ner kinderen, ‘het lezen van goede boeken en het 

onthaal zijner vrienden, naar’ het voorbeeld van 

scipio den Africaan en andere voortreffelijke mâns 

nen , het overige van zijn leven doorbragt. Slechts 

korten tijd mogt hĳ deze welverdiende rust genies 

ten. Hij ftierf in den jare 1678 , met een zwak en 

ziekelijk ligchaam den ouderdom van zeventig jaren 

bereikt hebbende, terwijl hij, geliĳk wegens hem 

getuigd wordt, zijne ziel in de handen van zijnen 

Schepper, met alle teekenen van een godvruchtig 
geloof, overgaf. Immers was hij, voor zoo verte’ 

wij dit uit fchier alles, wat wij van hem bezitten „ 

kunnen beoordeelen „een zeer godsdienftig man, en 

een ĳverig, fchoon gematigd , Christen. „… Hij had 

eenen openhartigen inborst,” zegt de Hoogleeraar 

VAN CATTENBURCH, „een blank gemoed en zuivere: 
„ zeden. Zijne beleefdheid en minnelijkheid in 
„ voorfpoed, ftandvastigheid in tegenfpoed en on= 

„ kreukbare trouw , blonken op het helderfte uit in 

„al zijne daden. «Den welftand van. zijn vaderland 

„ ftelde hij, naast de eer van God, zich voor als 

» de hoogfte wet. Zijn grootfte lust en bezigheid 

» Was, Zine vrienden te eeren, zijnen vijanderi 

» goed te doen, en het welzijn van het Gemeene- 

ie de „ best 
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«s° best te behartigen.” De Heer wicquerrorT geeft 
hem, dezen lof: „dat hij, fchoon, minder. geleerd 

__» dan zijn vader, nogtans een: wel zoo groot Staats 

„minister geweest. is, en zich, met regt, verkre- 

gen had de, achting van een’ der. bekwaamfte 

afgezanten, die. de, Vereenigde Nederlanden gehad 

»‚ hebben , federt het oprigten van hunnen Staat, — 

dat „hij. eenen „wonderbaren, geest, eenen aange= 

namen. omgang ,-een. vast en goed oordeel, en 

s‚juiste en. billijke gevoelens had, behalve de kunst, 

„om zich bij de menfchen aangenaam te maken, 

„. En” (voegt wicQuerFoRT er bij) „ware hij zoo ge- 

»‚ Jukkig geweest, om.te doen gelooven. en volgen de 

» Advijzen „ die hij van tijd tot tijd gaf, de Staat 
zou. zoo ongelukkig niet zijn geweest, en hij ook 

niet.” Inderdaad. behoorde. hij onder de zeer on- 

gelukkige Staatsmannen;, want, behalve al zijne 
verdrietelijkheden „welke wij u hebben doen- ken- 

nen, troffen hem, ook in zijne huisfelijke omftan- 

digheden, vele: harde, flagen, welke, hij, gefterkt 

door zijnen Bijbelsen zijne Mu/e, die zijn geheele. 

geflacht immer. getrouw. bleef , gelaten verdragen 

kon ste meer, omdat hij een beter vaderland vere 

beidde, Men ziet dit zeer duidelijk uit de meeste 

zijner gedichten, welke doorgaans ware levenswijs- 

heiden godsvrucht ademen. Mijn vriend, Mr, jr 
RONIMO DE VRIES; heeft hem reeds, als dichter, 
de verdiende hulde gedaan, en acht hem, als zooda- 

nig, boven zijnen vader. Het was eerst ons voor- 

nemen, hem, van deze zijde voornamelijk, bekend 

te maken, en wij verzamelden, te dien, einde, eeni- 

ge o 



OVER Mus PIETERSDESGROOT: 9 

ge zijner fchoonfte gedichten, die wij hier en daar 

verftrooid vonden 3 ; maar wij durven, thans. uwe aan- 

dacht niet veel langer. bezig. houden, Een en ander 

ftaaltje , evenwels atas: yhopen wij ‚ min. vermoeie 

jen , dan werpoozene: Wij. kiezen: vooreerst, een gee 

deelte van saar sn voor: WsTERDAENS Ocken- 

kers van Oek goud» en wellust gefchilderd, en 
bezingt‘ nu de ngen wgn EEE, or ‘dezen 
toon : 

Ik zwijg de jammerlijke rampen, 

„Die „door, gelijk een misverftand,… … 7 
Ons diergekochte vaderland | 

Bijna verftikten in zijn, dampen. 

De nawee van zoo groot een fchaê 
— Gaat mij, zoo”; wel als ’t land, te na, 

Dies wensch ik ieder zijn vernoeging , 

Tot vrede en welftand van den Staat, 
Den overwinnaar zonder wroeging 

Den overwonnen zonder haat. ij 

[Twee „overheerlijke regels, , waardig. in des 

Raadkamer van ieder Land met gouden letters te 

prijken !] 
En zeker, als wij wel doortasten, 

Met wat voor onlust, arrebeid, | 
Zorg, wangunst en oudankbaarheid _ 

De overheden zich belasten, 

‘Zelfs als zij, op hun lijfsgevaar, rated 

Hunne ampten trouwlijk nemen waar 

Bevinden wij in ons gewisfen, 

Dac iemand, die zijn’ fchoonen tijd, 
Befteedt in zulke kommernisfen, 

Veeleer‘beklaagd- dient, dan benijd, 

k 

En 
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En dat het alterzachtíte ter Se 

Dat op der aarde wordt geleid, 

_“Beftaat in die gerustigheid , 

Die iedereen zich zelf kan geven, 

Wanneer hij, met den ftaat vernoegd, 
Dien hem zijn lot heeft toegevoegd, 

„Zich zelven meer en meer leert nad’ren, 

En, bannende alle twisten uit, 

Naar ’t voorbeeld van onze eerfte vad’ren, 

Zijn heerfching in zijn huis befluit. 

Wat plaats , wat ftond kan hem verdrieten, 

Die, onbekend, zijn eigen land 

Beweidt , beploegt , bezaait , beplant , 

Beziet de jonge fpruiten fchieten, 
„De verfche blommen open gaan, 

De boomen in hun bloeifels ftaan, 

De nieuw geboren lammen zuigen, 

Daar niet één kruid is, niet één lot, 

Niet één gediert, of zij getuigen 

De wondre kracht en gunst van God, 

Niet , dat ik deftige gedachten 

Wil doemen tot een breinloos werk, 

Dat ’s verre van mijn oogemerk; _ 

Ik eisch een ziel, die kan verachten , 

t Geen zij zich echter waardig maakt, 
Die naar den lof der genen haakt , 

Die, zonder Staten na te jagen, 

Zijn van de ploeg tot d'oppermagt, 

OF weder van de zegewagen 

Gewillig tot de ploeg gebragt, 

Om 
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„ Om de oorfpronkelijkheid der behandeling, en de 

edele denkwijze, daarin doorftralende, voegen wij 

hierbij een ftukje, getiteld; Eigen Jaargeti ĳĳ, op den 

sand van Maart 1675. 

Is ’t om mijn kommer te verzachten, 

Onheufche-en fpijtige Gedachte! 
Dat gij me weêr op nieuw verwijt, 

Dat ik de dagen, die-mij ’t leven … 

Van mijn geboorte af heeft gegeven ; 

Nog min verbezig, dan verflijt ? 

Is ’t, vraag ik, om me te verheugen „ 

Dat gij mij jaarlijks doet geheugen 

Aan ’t geen mijn ziel verloren heeft „ 

Die van den tijd, bij haar verworven, 

Wel drie gedeelten heeft geftorven, 
En naauwlijks één daarvan geleefd ? 

Neen! neen! en laat u niet bedriegen, 

Leen mij u oor, ’k en zal niet liegen , 

Maar fpreken, Juffer! uit den mond: 
Ach! meent gij niet, weerom te keeren, , _ _ 

Als om mijn onheil te vermeêren, 

Zoo boor uw fchip vrij in den grond, 

Maar kunt ge mij Gods zegen brengen, 
__ Mijn deugd zoowel als tijd verlengen, 

Herftellen mijn belogen eer, | 

Tot huisvrouw mijn gewenschte geven, 
Zoo rek vrijmoediglijk mijn leven id 

Zoo lang als ’t hare, maar niet meert 

Het 



Het is niét’ te verwonderen, dat een Dichter itt 
devomftandigheden- vat. DE--GROOTs zich: durfde 

wagen. aan eene: Uitbreiding. van DAVIDS : Psalmen: 

Hij zocht er, gelijk weleer DIRK ‘RAFARLSZ: KAMPE 

HUIJZEN, zijnen troost en fterkte in, en, parende 

zijne harp met die van, Zsraëls ‘grooten „Harpenaar , 
deed hij haar doffeen droevige , of heldereven blijde 

toonen flaan:, naar den {taat „ waarin hij zich. bevond. 

Wie hoort hem niet met medelijden, naar aanlei- 
ding, van den roeden Psalm, zijn hart in dezen 

klaagzâng voor God uitftorten : | 

Alziende Godt, die tot in’ diepfte der gedachten 

Den mensch doorziet, en, eer hij fpreekt , weet wat hem 

Verleen uwe ooren aan mijn klachten, (fchort s 
Ontfluit twe oogen voor de tranen, die ik ftort! 

Mijn dagen flijten wegh, mijn leven gaat vast henen, 

Gelijk de rook van ’t vier uit ons gezicht verdwijnt pi 

De zwakheid zit in mijne beenen: 

Mijn vleesch , mijn bloed , en almijn kracht is uitgequijnt, 

Mijn hijgende aesfem geeft niet anders, laes! dan zuchten: 
Mijn lijf Ís uitgedroogt , mijn geest is neêrgevelt , 

Gelijk de zomerzon de- vruchten | 

Doet dotren aan haer ftruik en vallen op het velt. 

De rust is mij ontgaen, de lust is mij verdwenen; 
Nog fpijs, nog drank verwint mijn ongenegentheit. 

Mijn vleesch verdroogt tot aen de beenen, 

En mijn verdorde huit wort zwart van magerheït. 
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Gelijk de vledermuis gewent is ’t lichtste vluchten, 

Zoo zoek ik ook het oogh der menfchen fteeds te ont vliën, 
Opdat mijn fchreten en mijn zuchten 

Niet, dan van U, gehoort zou worden. en. gezien, 

De trouwe tortelduif , die ‚ van haer, gâe gefcheide, 

Haer troosteloos verlies betreurt tot în denrdoot, 
Toont recht het leven, dat ik leide, 

‚1 Van ieder een vervreemt, vanalle hoop ontbloot. 

Mijn fpijzen zijn als asch: in plaets van mij t'herftellen , 

Verfterken zij het quaet, dat door mijn leden rijdt; 

Mijn tranen doen mijn beker zwellen, 

En ’t water, dat ik drink, is min, als dat ik krijt, 

Gaarne zouden wij U M. H‚! dezen fchoonen 
Psalm geheel, mededeelen , en vooral den z1o4den; 

doch ook die is daartoe veel te lang. Uit denzel- 

ven willen wij, ‚dan liever, een gedeelte, verkiezen, 

om,u- tedoen. zien, hoe veel, onze. dichter, ook in 

het voorftellen- van /zachte;en. bevallige natuurtoo- 
neelen , vermogt : 

Tot voetfel van dat voetfel, dat | 
Al wat op aarde leeft doet groeien, 

Doet gij het kristalijne nat wi 

Door d'aderen der bergen vloeien, 
Om daer van daen met open mont 
Te ftorten op den dorren gront, 

Dien ’t vier der zonne uit heeft doen drogen, 
Met zulk een, aengenaem geruis, ; 

Dat het den zoeten flaep zendt in des ‘boumans oogen, 

En beter rust geeft, dan het bedt doet in zijn huis, 

Ket Om. 
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Omtrent den aengenamen loop 

Van deze nimmerftaende beken - 

‚Komt al het veltgediert-te hoop, 

Om zijnen heeten dorst te breken, | 

Haer kanten, om en om bezet 

Met klaver, thijm en violet, 

… Verlokken niet alleen de menfchen, 

„Maar sook de vogels nederwaert „ 

Die, met een groot getal, nu hier dan-daer verhenfchen „ 

___En met een dankbaer liet belonen hunnen waert, 

€ 

De bergen, die, hun trotfen kop, 

‚ Bezet met beuken en met eiken, 

Opheffende aen der heemlen top, _ 

De wolken zoeken te bereiken, 
Geeft gij de vochtigheit van ’t nat, 

Dat uit de zwangre nevels fpat, 

‚En aan de lelien en rozen 

De tranen van den dageraet, 

Op dat de teedre Bij daer uit het aes magh loozen, 
„… Dat haer van noode is tot den:-bou der honigraets 

Wanneer de Koning van den tijt, 

De Heerfcher over alle lichten, 

‘Zijn heete zomerkoets berijdt, 

En alles voor zijn brant doet zwichten: 

Wanneer de barre gront vereelt, ' 
Het blijde groen der velden geelt, 

De bloemen dorren aan haer ftruiken, 
En vrucht en bladt zijn tak begeeft, 

Dan opent gij, 6 Heer! de vriendelijke luiken 

“Der Heemlen, en verquikt al wat op aerde leeft. — 

8 

Den 
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Den trotfen Liba, die het hooft” 
‚Van alle bergen voverfteigert.;… 

En met zijn kfuin de „wolken: kloof: , 

En hebt gij ‘ook géen dak geweigerrs! 

Tot-weering van het fchitt'rent lieht 

En hitte, -die- de- hontsdagh. fticht., 

Hebt gij hem ’t levent, groen gegeven 

‚Der nimmer dorre cedren 3 daer 

fs”, datemen ’t pluimgediert ziet om zijn nesten zweven 3 
Daer. is de woning van d'uitlandige oijevaar, … 

Gij hebt dat heerlijk hemellicht ;- 
Dien grooten leitsman. der gezichten; 

In ’t hoogfte van „de lucht gefticht , 

Om: heel de. wereld;t’ overlichten : 

„Hi is ’t, aan wien gij het gezagh 

Geeft over de uren van den dagh5 

Hij is het „die-de-vier faizoenen - 
‚„-Hun-eigenfchappen heeft verdeelt 

Hij ishet, die het blade. doet-dorren. en weêr groenen ; 

En die.den, wasdom geeft aen alles, wat men teelt, 

De maens met haer drievormigh hooft , 

Hebt gij de naeste plaets gegeven, 

Om, als de zon ons wert ontrooft, 

4 Zijn licht ín ‘t hare te doen leven: 

_ Zij is het, die, door hare krächt, 

_ Een nieuwen dagh maakt in den nacht4 
Zij is het, die, doot hare ftralen, | 

De venfters van de lucht ontblindts 
Zij is hèt, die de zee doet rijzen en doet dalen; 

Zij, die het jaer verdeelt en aen de maendoa bindt, 

’ 

4 

HL, D. 1, Ë G Ge- : 

- 
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Gedurende dat fchemerlicht „ - 

Dat aen den mensch het oogh-doët fluiten 
« “Ontfluit en opent gij ’tigezicht » * 

Der wilde dieren, die zigh buitén” 

> Hurivholen ent bedekte woude 

Begeven , om hum onderhoudt 

In-’t ruim der velden te gaen zoeken: 

Daêr komt de jonge leeu, èn brult 

Zòo lang, tòt-dat hij fet ziet rijzen uit ‘de hoeken. “7? 

Daer hij Zijn tant aan weten grage maegh mieê'vults: 

Múäer zoo’ als deze duisternis 
Wert van het zertrijk weggenomen „ 
« En het herboren zonlichtis’ © 
Gerezen uit den fchoot der ftroomen } 

Werlaet het ongediert zijn "prooi 5’ 
‘De mensch rijst-weder uit de “kooi, 

Om zich tot zijn beroep te- Zettén 5’ 
“De fchipper- maakt zijn vaertuig ree, 

Dé boer gaet naer zijn ploeg, de visfcher naer zijn nette; 
De wever naer ’t-gêtouw; de hetder naër zijn vee. 

Waarlijk; dit is weel meer, dar enikéle navolging 

en uitbreiding van pAviDs gedachten, én mag, in 

meer dan één opzigt, oorfpronkelijke Poëzij heten. 

Ook in ongebonden. fjl fchreef DE GROOT zuiver 

Hollandsch, het Fransch als een geboren Fransche 

man van den eerften rang dat is, vande beste 

opvoedings en. in het Latijn. volgde, hij CICERO 

na, gelijk zijn. fchoone- brief in. die taal „aan; den 

bergemden Hoogleeraar PHILIPPUS „VAN LIMBORCH » 

make vóór het epen pleidooi gedrukt is 

| e 1 1 ‚Fien 
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den kenner doet zien» «Aanvzijne maarftigheid ven 
geleerde naauwkeurigheid hebben wij ook de, zinden 

lijke uitgave van de Uitlegkundige ‘en ‘Historifche 

werken zijnes doorluchtigen vaders té danken. Hiere 
om alleen zouden: wij. den man ‘reeds erkentelijk 

moeten: hoogachten „ die ons ; door dezen niet gerine 

gen arbeid, een helder licht ontftak op ‘de duistere 

paden der Godgeleerde «en andere Wetenfchappens 

en inzonderheid - op ‚die en vroegere Vaderlandfíche 

Gefchiedenis. | 

Zijn dood--werd door veler betreurd, en zijne 

uitvaart, door FRANS DE HAES, JOACHIM OUDAEN 

en GERARD BRANDT ; met lof- en lijkdichten gevierd: 

Dat van: BRANDT }: den “grooten ‘bijfchriftdichtef', 
is een Graffchrift; en luidt aldus: 

Geen groote zoon quam ooit den grooten-muco nader, 

Noch deelde dieper inhet lot van zijnen vader, 

Dan dees’, die zich zoo trouw voor Staat en Vrijheid queet, 

Een overwinnaar van Zijn ongelijk en leet, | 

Gevlucht, gekeert, beticht, maar loflijk vrijgefproken 4 

En hier ’t vervolg des haats gerust in ’t graf ontdoken, 

“_ En nu, M. H.! van de leerrijke aanmerkingen, 
waartoe het verhaalde den nadenkenden hoorder aan 
leiding gaf, ééne enkele flechts , ten belluite , aanges 

‘wezen, welke voor mijnen geest, onder het bewers 

ken van deze redevoering, dikwijls îs opgekomen, 

Zij wijst ons op onze dankftóf aan den Algoeden voor 

de veel gelukkiger tijden , die wij beleven. Ook in deze 
is ons vaderland, zelfs nà onze affchudding van het 

„Franfihe juk, in een zeer geducht gevaar ‘geweest, 
m G 2 dat 
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dat wij, gewis, niet zouden ontkomen:zijn; hadden 

wij-niet, behoudens onze vrijheid , eene meerdere 

éénheid eh kracht van Bewind, dan onze vaders 

immer,genoten; gepaard gehad met eene. eensge- 
zindheid, welker „gemis alleen ons, ontwijfelbaar 4 

doodlijk zou. geworden zijn ‘Wij hebben ze, he- 
Avas! leeren kennen …— die oude twisten, die onze 
vaderlandfche. gefchiedenis doorgaans ontfieren „ en ; 

ook bij den fchitterendften luister van rijkdom , magt 

en glorie, fteeds een kanker bleven in het ligchaam 
wan den Staat, — een kanker, die het in zich zelf 

werteerde, ‘en het, eindelijk „ in onze dagen „tot 

een voetfchop maakte-voor. overweldigende naburen. 

„Dank en eer en opfterfelijke. roem zij. den grooten 

Man, den waardigen’ Naamgenoot van WitLEM- Ie 

wiens vaste wil, ten laatfie, deze partijfchappen 

vernietigd, «en het, ook daardoor „ weder mogelijk 

gemaakt: heeft , dat ons vaderland, onder gunftige 

somftandigheden , eenmaal met nieuwen luister her= 

‘rijze. Gelijk ‘ons geheele hart dit afbidt van den 

Gever alles goeds, zoo dankt het Hem vuriglijk „ 

dat wij tijdert mogen beleven „ waarin een ieder 

‚ denken mag, wat hij kan, omdat hij mag fpreken, 
wat hij denkt, — waarin geene groote verdienften 

om kleine belangen miskend, en, vooral, geene 

groote mannen mishandeld en opgeofferd worden 

om hunne godgeleerde of fraatkundige gevoelens , — 
tijden , waarin zij allen, zonder onderfcheid, dienst= 

baar kunnen worden gemaakt aan ons vaderland, dat 

zich moedig verheft op de regering van eenen Ko- 

ning, die, in eigen perfoon, hulde biedt aan de na- 
gee 
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‘gedachtenis van weleer vervolgde edelen, …— die 

hunnen lof gaarne hoort vermelden, en zich dan 

eerst hoogst gelukkig zou gevoelen , wanneer ieder 
Nederlander , door der vaderen misflagen wijs ge 

worden , en door hunne deugden aangemoedigd, 

hunne fchande hielp uitwisfchen en hunne grootheid 
naftreefde „ bij de beoefening van al, wat waar en 

goed, fchoon en edel is. Mogt alzoo mijn dierbaar 

vaderland eenmaal het grootfte , dat is, het verftan= 

digfte „ braaffte en grootmoedigfte , het Christelijkfle 

en gelukkigfte volk voeden, dat de zon immer aans 

fchouwd heeft! 4 5 

eo A A Ne 
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AANTEEKENINGEN 

OP DE VORIGE 

ens REDEN OER TNG 

Over eenen p. pr GROOT openlijk te fchrijven, en 
geen gezag te kunnen aanvoeren’ voor’die ‘bijzonderhe- 

den althans, welke de teederfte punten raken, zou-eene 
verregaande onbefchaamdheid en roekeloosheid verraden, 

Daarom betuigt de fchrijver, niets vermeld te hebben, 

dan hetgene den beoefenear der vaderlandfche gefchiede- 

nisfen bekend is, of, ten minfte, bĳ geloofwaardige 

fchrijvers gevonden kan worden. Deze telkens aan te 

halen komt hem noodeloos — omflagtig voor, Maar 
eenige aanteekeningen hierbij te voegen, ter opheldering 

of bevestiging van de voornaamfte bijzonderheden „ dit 

gcht hij zeer noodzakelijk, Zie hier dan , geachte lezer! 

eenige derzelve: 

Bladz. 69. Reg. 3. Mr JACOBUS SCHELTEMA. Het plei- 

dooi, hier bedoeld, is medegedeeld in deszelfs Gefchied- 

én Letterkundig Mengelwerk, D. IL, St, LIL, bladz. 1. 

Bladz. zo, Reg. 6. De groote zoon van dien grooton 

vader, Zoo omtrent noemt hem BRANDT, in zijn graf. 

fchrift, bij het einde dezer redevoering medegedeeld, 

alsmede SAXE Onom. Lit. V., en Mx JERONIMO DE VRIES 

jn zijne fraaije verhandeling bij de Bataaffche Maatfchappij 

yaun Taal- en Dichtkunde over de vorderingen en vers 

gehtering der Nederduisfshe Dichtkunde in de achttiende 

gut: vicgehsken mes vroegere warten D, MEL bladz. 2e 

Blada, 
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„Bladz:71. Reg. 18. Reeds bijna vijf honderd jaren. P. pe 

eroor. zegt dit in zijnen Latijnfchen brief aan Profesfor 
PHILIPPUS VAN LIMBORCH, welke voor het gemelde, plei- 

dooi, gedrukt ftaat, Het blijkt ook, uit, de berigten van 

CASPAR BRANDT, in zijne Historie van het.Leven des 
Heeren nviG De GROOT, alwaar men, op bladz, gs, de 

afkomst en voorouders van dit verdienftelijk geflacht, 

daarom reeds vroeg met den naam van, pe GROOT vers 

eerd, vrij ùitvoerig vermeld vindt. Zie vooral kok’s 

Woordenboek onder pe GROOT 5 ook pars Naamrol 

bladz. soo, en BAvLE Dicts Hist. et-Crit. onder GROTIUS 

[corneire}. <Huco's vader, JOHAN DE GROOT, wordt in 

de brieven van: zusrus wiestus; en in: de-Poëmata van 

JANUS DOUZA, als een’ zeer geleerd man geroemd. . Zijn 

grootvader, nuco, die het eerst den naam van pe GROOT 

voerde , was in de Latijnfche , Griekfche en Hebreeuwfche 

talen zee bedreven, en vijfmaal Burgemeester van Delft. 

Zijn oom, coRNeLIus, was de eerfte Hoogleeraar in de 
wijsbegeerte, daarna in de regten, aan de Leyafche Hoo- 
gefchool, WirreMm ; de broeder van onzen nuie- px 

GROOT, en de bijzondere vriend van den dichter yacos 

CATS, ftaat mede als een geleerd man en goed dichten 

bekend, Gelijk de Buse bij al de DE GROOTEN geliefd 

was, zoo had corNeLIs, de broeder van onzen PIETER, 

aan haar het behoud van zijn leven te danken, welk 

zonderling geval men verhaald vindt door den Hoog- 
leraar ADR. VAN CATTENBURCH in zijn Vervolg der Hise 

zorie van het Leven des Heeren u, DE GROOT, bladz. 436. 

“ Bladz. 72. Rege 3. Over alles, wat zij “geleerd let 
gelezen hadden, Niet zonder aandoening en bijzondere 
(tichting leest men dit alles in het zoo even gemelde 

Vervolg der Historie van enz. bladz. 434 en 435. Dât 
H‚ DE GROOT Een uitmuntend vader was, blijkt ook uit 
velen zijner brieven, vooral uit die aan zijnen broeder 

WILLEM ;, aan VoSsIus ‚ BARLAEUS En aan zijne kinderen. 

54 Bla iz, 
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Blad. 72. Reg. 29. In de ijdelheid zijner jeugd. Men 
bemerkt uit de brieven van HUGO aan PIETER, en vooral’ 

uit de later gedrukte plaatfen, welke in de vroegere uit 

gave waren weggelaten, dat het gedrag van dezen aai 
zijnen vader niet altijd behaagde. Ik heb dit niet willen’ 
verbloemen, zoo om niet partijdig te fchijnen, als om- 
dat het jongen lieden ter waarfchuwing kan werftrekken, 

‚Ook heeft het volgende leven van pieter de vrage 

zijnet jeugd diend vergoed, ; 

Bladz. 74, Reg. 20. Afesant van dezen Staat naart 

de Noord/che Hoven. « Van dit gezantfchap kan men, in 

het vierde deel, der Brieven en Negotiatien van JAN DE 
wirT, nadere berigten vinden, - 

Bladz, 75. Reg. 19. Miet dan met zeer vele moeite 
was de Regering van Rotterdam ze bewegen. Men vindt 

dit, benenevens het doel dezer zending, bij WAGENAAR 

Vad, Hist, D. XIII, bladz, 422424. 
if 

Bladz. 75. Reg: a Zegt de Heer SCHELTEMA Ze regle 

In zijn Staatkundig Nederland , onder den naam van p. DE, 

GROOT, | 

Bladz. 76. Reg. 7. Waarfchuwde zijne meesters zonder 

óphouden enz. WAGENAAR doet dit duidelijk blijken in 
Deel XIII. bladz. 426, 460 en volgende, alwaar men, 
P. DE, GROOT als een’ bekwaam, getrouw’ en ijverig’ 
onderhandelgar 1 leert kennen. 

b Bladz, 76, Res. 12, Reeds op den derden dag, nde 

enz, Dit wordt vermeld op bladz. 7 van eene zeer merk- 

waardige ' en belangrijke Onpartijdige Misfive van een, 

Vriendt aan een ander Vriendt, behelzende een kort Vers 

Bael, van het geen bij den Heer p, DE GROOT verhandelt 
is, én voldoeninge der Beveelen van de Hoogh- Mog, Heeren, 
Staten Generael, gaende in Commisfie aen den Koningh 

Kan Pranchruk; zijnde in zijn Leger in het Jaer onzes 

Heen 
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Heeren 1672. Mitstaders eenige Authentijcke RESOLU- 

TIEN, van de Hoogh- Mog. Heeren Stuten Generael, over 
de Conclufie met gemelten Koningh. Dit ftuk, mij vrien- 

delijk ter leen gegeven door Mt. y. ragrus, waarvoor ik 

hem, bij deze gelegenheid, mijnen hartelijken dank be- 

tuig, heb ik naderhand mede ‘gevonden in de boekerij 
van. het Koninklijk Nederlandfche Inftituut van Weten” 

_fchappen, Letterkunde en Schoone Kunften, onder de 

Politieke Tractaten van het jaar 1672, 

Bladz. 76. Reg. 18. Men geloofde hem niet, Dat dit 

waar is, blijkt uit de rampzalige twisten, die men, in: 

weêrwil van het dringende gevaar des vaderlands, in de 

beide Staten - Vergaderingen bleef voortzetten , waardoor; 

de zoo kostbare tijd tot het nemen van krachtdadige 
maatregelen ter verdediging jammerlijk verfpild ‘en alle 
kracht vérlamd werd, en welke wÄGENAAR breedvoerig” 
verhaalt, alsmede uit de boven ep Onpartijdide 
Misfive, waarin wij op biadz. 7 dit lezen: „Maer al zijn 

„getrouwe en waêrachtige Advyfen wierden befmet en 

» 5 Heltierretit, door de onbedachtheiĳt, ik en wil niet 

», zeggen quaedwilligheijt , van die gene, die in-de Vere: 

gaderingen dorsten zeggen, ‚dat hij op defe wijfe 
fchreef, omdat de gene, die doen ter tijdt de meeste 

directie. der faken in handen hadde, dat was de Heer 
Raedt - Penfionaris De WITT, door dat middel den, 
Staet wilde allarmeren en zijn credijt verheffen, ter- | 

wijl men wel verfeeckert was, dat de Koningh van 

5» Engelandt noïĳt met defen Staet en foude breken.” . 

Bladz. 77. Reg. 1. Wel mogt dus Mevrouwe de Print 
fesfe weduwe van Oranje enz. Zie de Onparrijdige Mi ive 

bladz. 8. Het berigt wegens deze bijzonderheid verdient” 

te meer geloof, zoo omdat uit de Notulen der Staten — 

Generaal en uit die van Holland blijkt, dat de Prinfes „ 
bij die gelegenheid, plegtig begroet is, als oïndac Hare 
Hoogheid zeer gegronde reden had, gelijk ons bayer 

Nt G 5 ge 
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gebleken is, om pE‚GROOT dezen lof te geven, welke ook 
volkomen overeenftemt met hare bekende openhartigheid „ 

en, eindelijk , omdat de brieffchrijver de, waarfchijnlijk 

toen nog-levende Staatsleden (want het blijkt uit den 
inhoud, dat‘hij fchreef, toen pe GROOT nog als in bal- 
lingfchap was) met name vermeldt, die er bij tegen- 

woordig waren en het gehoord hebben, 
' 

Bladz. 81. Reg. 13, Volmaakt plein pouvoirs Dat pe 
GROOT deze volmagt, waarvan ons oordeel over zijne 
fchuld of onfchuld hier voornamelijk afhangt; zoo on- 

bepaald gehad heeft, is, door «den ganfchen loop-der 
gefchiedenis , boven alle bedenking verheven, -Men-zie 

WAGENAAR, XIV. 4761. 

„Bladz, 83. Reg, 16. Schoon wel niet in al hare bijzon- 

derheden enz. De voornaamfte , echter, van. deze bij- 

zonderheden zijn met wAGENAARs berigten wel overeen 

te brengen, die zelfs, XIV. ro6,-verhaalt, dat pe GROOT 

gezegd zou hebben, dat hij liever flerven wilde , dan 
zich laten gebruiken, om op zulk eenen voet , als Frankrijk 
voorfloeg ‚vrede te maken, | 

_Bladz. 83, Reg. 24. Gefaafd geworden, Zie de On- 
partijdige Misfi ive, boven aangehaald, bladz, rr en 12, 

en A. VAN CATTENBURCH Vervolg van het Leven van: 

He. DE GROOT, bladz. 438. | [ 

Bladz. 84. Reg. 13. „Benen perfoon van zeer hoogen 

rang. Deze was Z, D.H. wirvem. III, die, evenwel, 

bij deze gelegenheid, zijn vermoeden zeer bedacht- 

zaam te kennen gaf, zeggende, dat hij meende, dat DE 

GROOT zulk een’ breeden last van de Algemeene Staten, of 

van die van Holland, niet gehad had, als zijne uitbiedin- 

gen wel geweest waren. Zie WAGENAAR als. boven, 

Bladz. 84. Reg, 28. Daar hij de volkomene toeflem- 

ming tot deszelfs terugkomst in het vaderland van haar 

ver 
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verworven heeft. Dit verhaalt WAGENAAR „XIV. 382 „ mee 
bijvoeging, dat de Prins, bij die gelegenheid; verklaarde, 
niets tegen hem te hebben, 

‚„Bladz. 85. Reg. 7. Daarna veranderde omflandigheden, 
Deze waren, zeer onverwacht, ten goede veranderd, 
nadat pe GROOT, bij zijne eerfte terugkomst in den 

Haas , tot eene ruime aanbieding aan de Franfthen gead, 
vijfeerd had, vooral door de gelegenheid , die zich aan- 
bood, om der Engelfchen verbindtenis met de Franfchen 
aan het wankelen te brengen, en met hen afzonderlijk 
te handelen 

_Bladz. 85. Reg. 26. Ten derdenmale is verzocht gewor. 

den. Zie WAGENAAR XIV. 113, en de Onpartijdige Mis- 
five bl. 12 en 13, alwaar men van deze gebeurtenis een’ 
zeer merkwaardig verhaal vindt, doch eenigermate anders 

5 veel uitvoeriger, dan dat van WAGENAAR, 

„„Bladz. 86. Reg. 4. Genoodzaakt werd, zich eene vrijs 
willige ballingfchap te getroosten. Zeer merkwaardig zijn 

de beide brieven, door pe croor, even na zijn vertrek 

‚naar Antwerpen, aan de Staten van Zo/land en de Regee 

ring van Rotterdam gefchreven, waarin hij van hetzelve 

en van de redenen, die hem daartoe bewogen hadden, 
berigt gaf. Wij hebben een affchrift van die brieven 

voor ons liggen; doch willen den inhoud liever nier 

bekend maken, om geene herinneringen te vernieue 

wen, die wij gaarne zouden willen verdelgen, 

Bladz. 86. Reg. 15. De haat volgde hem, Van waar. 

toch zulk een haat? Zonder eene-vollediger kennis van. 

de hatelijkheid. van dien tijd, is. dezelve fchier onvere 

klaarbaar. „Maar bij p‚ pe GROOT werkten nog de volgende. 
bijzonderheden mede, namelijk: zijne ongelukkige ver- 

wantfchap met. den Vicomte DE MONTBAs, die met zijne 
zuster , CORNELIA, gehuwd was, en. eenen, dwazen , zoo 

al geenen eerloozen , ‘rol in dit Land gefpesld heeft; — 

zij 
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zijne: vriendfchap met j. pr wir, — het kwaad vermoës 
den van Z,H., — en de erfzonde zijns vaders. | 

Bladz, 86, €38. 29. VAN WIJN opmerkt, Zie deszelfs 

Bijvoegfels en Aanmerkingen op D,. XIV. VAN WAGENAARS 

Ja Hist, bladz. 99. 

‚ Bladz: 87, Reg. 4 en 5, Zeer gewigtig waren it dienflen | 

enz. Men vindt de blijken en het belang vans deze dien- 

ften, hier en daar , in het voornoemde pleidooi uitvoerig 

voorgefteld, 

Bladz, 87, Reg. 29. De leer ABRAHAM WICQUEFORTS 

VAN wijN (als boven bladz. 110) noemt dezen een’ man 
van zeer vele kunde, en zegt, dat men van hem heeft 

eene Historie der Vereenigde Nederlanden, deels nog. on= 

gedrukt. Zijn werk L' Ambassadeur et ses Fonctions heeft 
hem beroemd gemaakt , en het is dus niet te verwonde 

ren, dat hij weleer , zoo: lang zijn naam onbevlekt was, 

in dit Land, ook onder de aanzienlijkfte mannen, vele 

vrienden had, 

‚Bladz. 88, Reg. 19 en 20. Joor eenen Romeinfchen 
Keizer de misdaad der enfchuldigen genoemd, Zie C. PLINI 

CAECILIL SECUNDI Jipist. et Panegyr. Vol. IL, pag. 18r. 

Edit, Bipont, 1789. Aldaar vindt men, ín de lofrede op 

TRAJANUS 3 welke PriNius, in tegenwoordigheid van dezen 

Keizer, hield, de bedoelde plaats aldus: Locupletabant et 

fscum et aerarium non tam Voconiae et Juliae leges, quam 

majestatis singulare et unicum crimen eorum, qui crimine 

vacarent. Hujus tu metum penitus sustulisti , contentus 

magnitudine, qua null wagis carnverunt, quam qui sibi 

aajestatem vindicabant. De vrije navolging van deze 

plaats vindt men zeer juist en fchoon bij sruarT, Rom. 

Gefch.. XXVI. 239 en 240. Ten blijke, dat waarlijk /- 

Berale beginfels niet enkel tot onzen tijd behooren, lust 

het ons, hier nóg twee plaatfen uit de gemelde lofrede: 
ker neér te’ Schrijven, namelijk: Discimus expersinento,’ 

fidis- 
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flissimam esse custodiam Principis ipsius innscentiamHaec, 

arx, hoe inexpugnabile munimentum , munimento non 

egere.. Frustra se terrore succinxerit , qui septus caritate 

son fuerite „Armis enim arma irritantur, Pag. 188. In 

rostris quoque simili religione ipse te legibus subjecisti, 

legibus, Caesar ! quas nemo. Principi scripsit, Sed tu aihik 

damplius vis tibi licere-quam nobis, Sic fit, ut nos tibi plus 

wvelimus. Quod. ergo. nune primum audio, nunc primum 

disco: non est-Princeps. supra. leges ‚ sed leges-supra. Prine 

cipem , idemgque Caesari Consuli, quod caeteris, non licet. 

en Jürasti, te nihil, contra leges, fecissee Mage 

num hoc erat, cum promitteres ; É „ajng » Aastduap pracse 

Zitisti. Pag. 206. 

. Bladz. 89. Rég. 20. Een zeer godsdienftig‘man. Zijne 
verzen vloeijen meestal over van zeer Christelijke ge= 

dachten. Men ziet uit dezelve zeer klaar, dat de gods- 

dienftige beginfels „hem door zijnen vromeù vader inge- 

boezemd, bij hem als in merg en been waren overgegaan, 

Zeer merkwaardig zijn, te dezen aanzien „ zijn Gebed 

en andere ftukken, achter zijne Psalmen gedrukt, en 

uitgegeven door, K. VAN ARKEL Rotterdam 1724 

Bladz. 89, Reg. 23. Zegt de Hoogleeraar VAN KATTEN- 

BURCH. In zijn Ron Vervolg namelijk, bladz. 439. 

Bladz. go, Reg. I. joe eer WICQUEFORT geeft hem 
dezen lof. Zie deszelfs L’ Ambassadeur es ses fonctions. 
Tom, 1,° Liv. IL pag. e16. 

Bladz. go, Reg. 26—28, Mr. Je DE Mk na hem 

reeds. als dichter — boven zijnen vader, Als boven, D, IIL 
bladz. 241250, 

Bladz. or. Reg. 1 eng, ee den. die wij 
hier en dagr verffrooid. vonden. De Heer jer. pe vries 
heeft, in zijne boven genoemde verhandeling, ter aange- 
haalder plaatfe, eenige fchoone verzen van onzen pe 
Y GROOT 
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&roor- medegedeeld. Hij zal het mij niet ten” kwade 
duiden, dat ik daaruit hier overneme een dicheftuk; 
weleer voor de nakomelingfchap bewaard door piereù 
VLAMING, in zijne aanteekening op spicueLs Hertfpiee 
ghel; bladz. 35 , alwaar hij zegt: Vergelijk met deze ree 

denering de fchoone zederijmen van hem, aan wiens voore 
zichtigheidt , naest Godt, het Vaderlandt zijne behoudenisfe 
dank heeft te weten, den grooten pieter be GROOT, Het 
vers zelf luidt aldaar-op de volgende wijze: — | 

“Die in ftilheidt leidt zijn leven, © 

Mert een eerlijk kleedt bedekt; 

Meer vergeten, dan verheven 5 

see {Door geeu quaden lust gedrevens 

| Niet beniĳdt, noch niet begekt3 

Die geen leenheer heeft te. vieren 

Dan alleen den grooten God: 

En zijn wezen en manieren 

Weet te leiden en te ftieren 

Naer het vallen van zijn lots 

Die, van ftaetzucht afgezonderts Jl 

Geenerhande boosheidt voedt # | 

of het blixemt, of het dondert, 

Niet verfchrikt, noch niet verwondert, 

Maar eenparig van gemoedt3 
ä 

Die, met zijn beroep te vreden, 

‚Kan betomen zijnen wensch3 

Die zijn tochten heeft befneden: 

Niet naer lusten, maer naer reden 5 

Dat is een’ gelukkig mensch. 

Ta 
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vla de Priefche. Honingbij, I.s4 en-5,- wordt dit vers 
eenigermate anders gevonden. Wat het echte van p._pe 
GROOT zij, is niet klaar, Behalve de, door je DE VRIES « 

deels medegedeelde, deels aangehaalde, verzen van P‚ DE 

GROOT, hebben wij” weinig belangrijks van hem gevon- 
den ; hetgeen “niet tevens achter zijne Uitbreiding van 

DAVvIDs Psalmen „boven aangehaald, gedrukt is, Im de 

Verfcheidene Nederd,- Gedichten: van GROTIUS, ‘HOOFT s 
BARLAEUS ; HUIJGENS ;- VONDEL “en. anderen, Amfterdam 

1659 , Ontmoet men, bl.ser, eg en 160, drie zijner 

„Minnedichten, Voor eene verzameling van gedichten, 

Veirzjes genaamd, van JAN DE BRUNE, of JOHANNES JUNIA= 

NUS BRUNAEUS, mfl. 1639, ftaat van hem een Latijnsch 

en een Fransch vers, en in de Herflelde uitgelezene ge- 

dichten, (Schiedam, bij jon. pe RAAT) wordt. men, 

bl. 263-267, verrast door een van onzen dichter op de 
Herftelling der E. E. Heeren Bikker, Burgemeesteren der 

Stad Amfterdam, Van dit ftuk kan men den geest beoor. 
deelen nit den laatften regel: 

Toen °t nacht werd aan het hof, begon ’t aan ’t IJ te dagen, 

Bladz. or. Reg. 1r. Jk zwijg de jammerlijke rampen 

enz. Dit ftuk is ook onlangs in zijn geheel medegedeeld 

door j. SCHELTEMA, in zijn Gefèh, en Letterk, Mengelwerke 
D, IL, St. I. bl, 226 en verv. Wij hebben zijne fpel- 

ling, die wij, bij het overnemen, voor ons hadden, ge= 

volgd, 

Bladz. 93. Reg 5. Js °t om mijn kommer te verzach« 

ten enz. Ook in dit ftukje moesten wij wel onze thans 
gewone fpelling volgen, omdat deszelfs oorfpronkelijke 
uitgave onder de Overgeblevene Rijmftukken van en op 
JAN, HUIJG, WILLEM €n P, DE GROOT. (Delft 1722) vol 
gebreken, ook in taal en fpelling, is. 

Bladz. 98, Reg. 25—28. Zuiver Hollandsch enz. Dit 
bleek ons, inzonderheid, uit een eigenhandig en fraai 

head 

el #1 door 
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daor hem gefchreven ftuk #2 proza, gêtiteld: Over en 

zot den vrede der ziel, zijnde thans veen eigendom van 
den Heer JAC. SCHELTEMA. | Ík- las’ het met aändoening 

om de hartelijk. godsdienftige beginfels- en zedekundige 

tesfen , waarvan het overvloeit. Wat zijn Fransch ben 

treft, men zie zijne Lettres de JMonsteur pr cROOT 5 en 

“Zijn fchoon Latijn vindt men ook weder-in- de fraaije 

opdragten in die taak van zijnes vaders Opera Theologica 
“Omnia aan. KAREL II, en van deszelfs. Anna/, et Hist. 

aan de Staten van Molland en Westvriesland: 

Bladz. 99. Reg. 14. Dat van BRANDT, Zie 6. BRANDTS 
Poëzij ‚ bladz. 424e 

AARD. 
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ha Í pf | van Bergerie: 
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zb serai etn dna basta Bit, seh 

D. merkwaardige Ukase, waarbij de ‘Keizer van 

Rhsland in 18er een gedeelte der N.W. kust van 
Anserika tusfchen de-ZJskaap:en, 519 N.Br. in bezit 

nam „sem aan alle fchepen verbood, dit fand verder 

dan op eenen afftand van’ honder& zeemijlen te° nas 

deren , terwijl van den andèren kant de regering der 

Vereenigde Staten op dit länd aanfpraak meent te 

Kunnen. maken, heeft onder anderen de dafidacht 

ook gevestigd op het bovengenoemde land, ‚dát tuse 
fchen het fleen- of rotsachtige gebergte (2), en de 

| Slik 

ten Steen- of’ ade hade (Rocky Mountains), 

jerder westelijkfte bergketen van MVoord» Amerika, die 

zich van 42° tot 52, 20” N.Br. uitftrekt, en. uit ver- 

fcheidene “evenwijdig -aan- elkander loopende ‘bergrijen 

befkaat.,. die eene lengte van, 4° innemen. - Zij. hebben 

cas H 2 ee- 
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Stille Zuidzee gelegen is, hetwelk eerst federt wei 
nige jaren is onderzocht, en waarvan, zoo ver wij 

weten, in dns: taal „geene nieuwere befchrijving 

voorhanden is, waarom wij gelooven, ‘dat het niet 

ongevallig zijn zal, hier. eenige aanteekeningen om- 

trent hetzelve te vinden, die wij gedeeltelijk na 
eene befchouwing der. reisbefchrijving. van den Heer 

HARMÒN, lid der Noordwestelijke Compagnie , en 

den eerften , die over dezen afgelegen hoek berigt 

gegeven heeft, te vinden in de Quarterly Review 

N°52,>1822 „vinrigten.” Het verhaal van».den „Heer 
HARMON verdient vooral alle opmerking 3 daar deze 

den tijd van acht en een. halfjaar in dienst der 
Noordwestelijke Compagnie in dit land zijn ie al 

heeft Ben G 2e OA EN 

eene aanzienlijke hoogte,en. zijn waarfchijntijk altijd 
mêt fneeuw bedekt, welke rewis en CLARKE‘Op. fom- 

mige lagere bergen vijftien-voeten hoog vonden; jams 

mer, dat zij ons omtrent de uitgeftrektheid, rigting, 

hoogte en inhoud dezer, bergen nog in vele opzigten 

in het onzekere laten, Binnen de bergen waren fchoone 

dalen, en op dezelve eene ruwe luchtsgefteldheid, Echter 

vonden zij zoowel als MACKENZIE , hier onderfcheidene 

{poren ‘van voormalige uitbarstingen. Takken van hete 
zelve zijn het Kustgebergte, de zwarte bergen en het 

Z. O. gebergte. Men leze hierover, behalve: genoemde 

“feizen, ZIMMERMAN ‚ de Aarde en hare Bewoners, D. IV. 

bladz, 242 en vervolgens, f 

Ce) De titel van zijn werk iss A journal of Voyages 
and Travels in the Jntertor of INorth- America, between 

the 
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=De “eerfte, aan wiers wij"cenige kennis-van dit 

land: te- danken: hebber ; waren de jagers en opkoo= 
pers van pelterijen’ der Noordwestelijke Compagnie , 

welke langs de Vrede -Rivier (3); die een -deel van 

de landen: aan de udfons Baaî befpoêlt, in hete 

zelve kwamen, en. hier menfchen vonden , die niet 

wisten , dat er aan ‚de andere zijde der-bergen ook 

menfchelijke wezens 7 lariden , ‘zeeën en rivieren be= 

ftondens- De ontdekkers--noemden «dit land in het 

eerst Nieuws Caledonien, maar daar er reeds” een 
eiland wan’ dien-naam in Zwstralië is; zouden wij, 

met de berigtgevers-in de Quarterly. Review , aan 

den naam van West=Caledonien de voorkeur geven. : 
„Vóór de genoemde jagers had MACKENZIE- het 

rotsgebergte bereisd , en was hetzelve op-5442 N.Br. 

overgetrokken „ waarop hij langs eene tweede rivier , 

ZLacoutche- Tesse, welke naar het Zuiden liep , en die 

hij voor de Columbia hield (4), naar zee was afgevaren. 
ese rivier echter was $,-de Colunibia niet, daar het 

nu 
she wert aud pn green of INorth Katieude extending 

frou. Montreal gearly to-the Pacific Ocean; including an 

acsount of the principal occurenees, during residence of 

19 years, iu different parts of the country, Go. Poe 

„(3) Vredes Rivier,’ Peace River of: “Unyah, is> de 

eerfte oorfprong der Mackenzie Rivier ‚die aan het fteene: 

achtig gebergte, uit twee: bronnen “op 53% en 54°, 30’ 
ontftaat, na de Apathuscow ontvangen te hebben, den) 

naam van Slaven- Rivier aantteemt, en dan door het Sla<® 

venmeer loopt; om dier van Mackenzie-aan te nemen, 
(4) Vergelijk ZIMMERMAN , t‚ 2, Ps; bladz, de 
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nu bekend is; dat zij op 49° N‚Brss in de Berken- 
baai van vAN couver inde Golf-van Georgië valt, 

daar de mond van de Columbia: bijhet fort Clatsop 
moet gezocht worden, » Er ís-hief/nog eeneé andere 
rivier, de Caledonia (5) „welke evenwijdig met dé Ze- 
voutché- Tesse loopt; en op 48° „-digt bij de Admie 
ralitcitsbahi-van. WAN: COUVER, in” zee valt, «Deze 
rivier nu kan meh als de beste grensfcheiding tuse 
fchen. dit nieuwe land ende bezitting der vereenigde 

Staten van Moord = Amerika aanmerken 3 terwijl-men 

deze dan onder denzelfden paralel tot aan het Houts 
meer. (Lake of woods) (6) voortzet, en wanneer 

men-nu voot de noordelijke grenzen de paralel van 
s7°, niet verre van het zuideliĳjkfte der Rusfifche 

Etablisfementen (7), aanneemt „ kan men de geheele 
‘ lengté-dés. lands op honderd vieren tachtig „ende 

breedte. op re à remsenr zeventien uren daar 
berekench, | 

„De bergen aan vide beide eed Pa Vredes Rivier 
zijn zoo hoog, dat zij veelal (volgens HARMON al- 

tijd) , met fneeuw bedekt: zijn. Dé rivier ‘is- aant 
de reg er “echter niet meer dan duizend 
y ved ld ij voes 

€ Po van deze, rivier heb ik, ten inte: onder dezen 

naam , ninimer gewag gemaakt gevonden, 

66) Hier windt men ook de grensfcheiding tusfchen; 
de Noords Amerikaanfche name en «de. zer 

Bezittingen. ha 
(zj Wel te verftaan op deze hoogte, daar de Rillen 

nog de Factory Bodago in de: Spaanfche- Misfie :S4, Frau- 
cisco, op 38°, 20° N.Br, bezitten. 
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voeten ‘hoog. Zij heeft. weinig (val; eri komt aan 
het einde der bergpas, gelijk „reeds in de. root 
bladz. 117 gezegd is, uit twee armen „ cené_zuide- 

lijke. -en -noordelijke:, «voort, waarvan. de, zuidelijke 
ongeveer. twee. honderd-mijlen ver den voet van het 

gebergte. befpoelts terwijl de noordelijke. uit het 
Musqua Sakey -e-gun of het groote. Beererimeer (8) 

ongeveer „honderd vikis sp: van de; aemsenighk 

ast | 

Verder is dit land mik van meren. en, rivieren 
veomiags dat de Heer HARMON „gelooft, dat meer 

dan-een-zesde. deel. van. hetzelve uit water beftaat, 
Onder.-de bekende meren. is; het meer, Stuart het 

grootfte, en‘heeft ruim 130 uren in, den omtrek „ terwijl 
men-aan-deszelfs. oevers op 125? lengte (Greenwich) 
en-54° „-30’.N. Br, een militairen post heeft opgerigt, 
Vijftig mijlen, ten Westen. van dit. meer. ligt ‘het 

Frazersmeer, 27 à go uren in den omtrek hebbende s 

en ‚mede met eene post; het derde meer „ Mac/eodss 
weer genoemd, heeft.ao à 23 uren:in den omtrek 

terwijl aan deszelfsoevers. op 124? Le en: 552.N. Bra 
mede. een fort. is aangelegd. Dit, meer ontlast zich 

in ‚de Peace- of Vrede. Rivier ; maar de andere. doen 

zulks waarfchijnlijk in. de Sville Zee, en mogelijk 

wel „door de tweede rivier, die” vAN,„couvEr 

"8: "Dit smeer ‘ís nog niet genoegzaam bekend; maar 
toet zich zeer ver näar het Nóorden en Westen uits 

Krekkens” Het pmen: van hes Ronn mijlen breedte 

Opgegeven. JEidek ne , JURA  OSEEIK 

' H 4 
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op zijne! kaart ‘bij ‘het fort Essingtone heeft opge: - 

teekend. Dat deze ‘beide „meren met de zee ges 

meenfchap moeten: hebben ; „blijkt ten duidelijkfte 

uit de verbazende menigte van zalmen , die dezelven 

jaarlijks ‘bezoeken’, en nimmer in het meer Macléod 
gevonden, worden. - De rivier, welke uit het meer 

Stuart „komt, ftroomt door ‘het land der Nate-ofe- 

Tains ‚een > talrijken ftam. der” Indianen , -die van 

blanke menfchen verhaalden, welke in groöte booten 

kwamên z°om: met de Ztenas (een flam, die tus- 

fchen dezen en de zee woont), handel. te drijven 5 
netgeen «dan ‘ook door de menigte van fchiëtgewe= 
ren ; ijzeren: potten, kleedingftukken ven andere -zas 
ken , welke men bij hen zag; bevestigd werd.» 
{De luchtsgefteldheid is hier warmer, dan aan dé 

oóstzijde van het gebergte op dezelfde breedtes Inder 

winter valt de Thermometer * maar‘ weinige dagen 

tot 3ae beneden o (Fahrenheit); . terwijl aan’ de 
oostzijde op gelijke breedte dezelve foms tot 40° 
en 5o° komt.’ De zomer is er aangenaam, zoo min 
te warm. bij den dag als te koud bij den nacht, en 

evenwel wil men dat er geen maand in het jaar zij 
zonder vorst5 terwijl de grond van November ‘tot 
in het tmidden- van Mei met fneeuw bedekt is, 

< De meeste: bergen. van West-Caledonien zijn tot 

aan de toppen met timmerhout bedekt, zoo als 

met-dennen „berken, populieren „ esfchen , -cypresfen 

en andere ‘boomen. Ook windt men er, fchoon niet 

in groote, menigte ‚de groot{te -Noord- Amerikaan= 

fche viervoetige dieren, als elanden, buffels; ren= 
b A4 die. 
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diéren, beeren enz. 3 maar @r is overvloed van ‘be- 

vêrs, ottêrs, marters, vosfen en alle andere pels- 

dieren3 doch weinig wolven, dasfen en ’ fretten. 

Zoo ook ziet men er eene” ongeloofelijke menigte 

wan: al het Noord -Amerikdanfche gevogelte , vooral 
kraanvogels „ wss „ wilde: garizen , trapganzen en 

eenden,“ …* | | 

{De Heer HARMON fpreekt mog van een klein dier, 
dat eigenlijk bij het rotsgebergte fchijnt te huis te 

hoorenz dé inboorlingen noemen het Qwis-qui=sic 

Of deti pijper, naar het geluid, dat het maakt, wan= 

eer -hêt overvallen wordt. Het is zoo groot als 

eene gewone das, heeft eenen langen harigen ftaart 

en zilvergraauwen pels. Het graaft gaten in de 

aarde, en eet wortels en kruiden. Het vleesch 
wordt voor een lekker beetje gehouden, en de pels 

tot kleeding gebruikt. / 

‚De inwöners noemên zich zelve Tacullies, d # 

is: Waterwandelaars , dewijl zij van de eene plaats 

naar de andere in hunne kano’s of booten rèizen (9). 

De mannen: zijn van eene middelbare geftalte, en 

welgemaakt; de vrouwen daarentegen kort en dik, 

en hebben ‘buitengewoon breede voeten. Zij zijn 
niet zeer zindelijk , zoo min op de woningen; het 

voedfel als de ns Deze laatfte beftaat in eene 

N foort 

(9). Dit doen ook de bewoners der Boumans - Eilan- 
den van. onzen -ROGGEVEEN, die daarom door Bougainse, 

ville Iles des Navigateurs „ bij de „Duitfchers, Schiers 
Eilande genoemd worden, 

H 5 
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foort‚-van - mantel, „welke uit » fmalle, firooken van 

bever-„ dasfen-, hazen en andere, vellen. van kleine 

dieren: wordt, zamengefteld ; „daarenboven, dragen de 
vrouwen eene. foort, van „fchorten‚;van:-herten- „of 
zalmvel , dat twaalf: à achttien duim breed is,en 
tot op. de knieën hangt. Des zomers. gaan. de „mane 

nen meestal naakt; ondertusfchen had men hen in 

de nabuurfchap. der kantoren van. de Noordwestelijke 

Compagnie overgehaald , om eene: foort- van broek 

te. dragen3 doch: zij hebben zoo weinig -fchaamte 3 

dat de Heer rarMoN verhaalt, dat zij dikwijls hete 
gene: zij. den-cenen- dag aan de voeten-dragen „den 

volgenden dag om het hoofd wikkelen. Beide ge= 
{lachten „doorboren „het. middelfchot van ‚den. neus , 
waarin „de mannen ftukken koper of- geel koper dra- 

gene Jonge vrouwen echter fteken er eene, houten 

pen door , aan welker beide einden zij mosfelfchelpen 

ef, paarlen …Shei/- bead), van. ongeveer „anderhalf 
duim lang en eene pijpenfteel dik, vastmaken; deze 

fchelpen worden hun door, de dtenas gebragt, en - 

zijn eene: foort van geld of ruilmiddel , waarvan de 

twintig gelijk aan een bevervel gehouden worden (ro), 

De. jonge vrouwen. dragen lange haren, en befchil 

deren „het gezigt met. eene, foort van rooden oker. 

eeu zij Europifche paarlen krijgen , dan, maken zij 
die 

ded 

10) Het bevervel is bij’ de Amerikaanfche Índianen, 

zelfs nog in fommiige Staten der Noord- Amerikamfche 

Republiëk, zoo afsit het gebied van Missouri ent, de 

maatftaf van de waarde der dingen ín plaats van geld. _* 
hd 
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die in kleine bosjes achter de ooren aan eenen haar- 

Aok WaMEe: 7 A5 4 ged ve A8 

„De voornaamfte bezigheid des inwoners mina: in 

de visfcherij ‚- waartoe zij voortreffelijke netten heb- 

ben, die door hunne vrouwen uit den bast van 

wilgeboomen ; die zij tot fterk touw verwerken , of 
uit netels gemaakt worden. De laatfte foort is bijn 

zonder ‘voor de kleine. visfcherij. beftemd, In’ het 

begin van April begint. reeds de -visfcherij opde 

kleine meren, waar karpers en forellen gevangen 

wórden, «Hiervan leven-deze wilden twee à drie 

maánden , en keeren bij het. einde van het faizoen 

naar hunne dorpen terug „om onderfcheidene kruis 

den, wortelen en beziën in te zamelen, welke zij 

dan met gedroogde visch. eten, … Dit duurt tot in 
het midden van Augustus, wanneer er eene ongee 

toofelijke menigte van zalm komt opzetten , envuit 

de “zee doorde meren inde rivieren zwemt „ waar 

zij zich. fóms zoo ver wagen , dat zij, bij eene 

plotfelinge verdrooging. der rivieren ‚ niet weder terug 

kunnen, keeren, maar fterven moeten3 iets, waars 

door de licht niet weinig bedorven wordt, 

Naauwelijks vertoont zich de eerfte zalm , of “matie 

nen, vrouwen: en. kinderen. verlaten hunne huttény 

en fchreeuwen -luidkeelss … daar: is de zalm! daar. 

# isde zalm! ‘Weldra gaat. men op de "vangsv 

uit, ten einde tevens den noodigen voorraad. voor 

den winter in te zamelen. De gewone wijze ou 

de zalm te vangen, is: een dam midden door de’ 
rivier terleggen, en daartegen groote ,vuit wilgetis 

« 48 take 
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“takken gemaakte korven, even als onze: fuiken , te 
zetten, en het gebeurt niet zelden , dat er vier à 
wijf-honderd zalmen in ééne fuik gevangen worden. 
‘Vrouwen en kinderen moeten” dezelve. ‘dan fchoon- 
maken „of het ingewand er uitnemen en ze met de 

flaarten aan palen” ophangen , ôm te droogen. Twee 
of drie -dagen daarna ‘worden zìj weder afgenomen, 

opengefneden en op nieuw in «de lucht opgehangen „ 
wanneer zij ééne maand daarna: dermate zijn uitge- 
droogd, dat zij verfcheidene jaren kunnen goed blij- 

ven, / De fhoek , welke «aan „de oostzijde wan het 
fleenachtig gebergte in alle meren zoo’ menigvuldig 
gevonden wordt is “aan de westzijde “onbekend; 

maar zijn gemis wordt door eenen rijkdom van heer= 

lijken: fteur vergoed. Volgens den meergenoemden 

Heer. HARMON vindt men niet zelden fteuren: van 

twee. honderd vijftig ponden , terwijl hij er zelf een 

gezien. had, “die. twaalf voet en twee duim lang 
was „ vier voet elf duim in den omtrek had, en waar= 

fchijnlijk vijf honderd vijftig à zes honderd ponden 
Woog. . — EE 

„De menigvuldige zoogdieren, welke dit deel van 

Amerika oplevert, verfchaffen den inwoneren-zoo- 
wel voedfel als kleeding. Zij worden of met pijlen 

gefchoten , of in netten, die van riemen gemaakt, 

of invallen, ‚die uit-groote ftukken hout. vervaar- 

digd zijn, en. het dier verpletteren; gevangen. De 
voornaamfte van deze dieren zijn beeren en bevers, 

welke-dan ook bij hunne gastmalen„ die zij foms: tot 

aandenken van hunne overledene vrienden -aanrig=> 

Ô ten 
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“ten, niet ontbreken.» In het-algemeen maakt allerlei, 

foort van“ beerenvleesch een voornaam deel van hun 
voedfel ite” Zij leggen hetzelvevin lagen mét heete 

fteenen ‘in vaten „… welke” uit den: bast der dennen. 

gemaakt-zijn , perfem het tot, koeken „ laten > het: 

vervolgens: droogen „ en eten het dan met zalmtraan. 

Bij „volkomen gebrek aan levensmiddelen: nemen 

zìj hunne “toevlugt tot «eene» foort van: mos ‚dat in 
overvloed tegen het: fteenachtig” gebergte groeit. 

„cHunne kanoos-maken--zij uit‚den bast van den 
dennen- «of -wilgenbooms en „shoe gebrekkig deze 

vaartuigen zijn, kunnen tocht een paar roeijers er 

dagelijks zestien. à zeventien ‘uren mede afleggen. 

Des winters dragen zij eene foort'van klompen „uit 

twee. kromgebogene houten “gemaakt ; die met) rie= 
men van seen dierenvel -doorvlochten zijns of zij -be= 

dienen” zich van fleden „die door honden: -gêtrokken 

worden. „Deze dieren zijn hier zoo fterk dat twee 

van dezelven met: eene last van twee honderd. vijfs 

tig ponden, behalve het-voedfel voor. hen en den 

voerman; inro uren 6 à 7 uren afleggen. … 

De „Heer. HARMON zegt: ‚de volken ten: Westen 

„ van” het fteenachtig: gebergte fchijnen ‘hunne hon- 
3, den even zoo lief te hebben als- hunne kinderen; 

35-zij fpreken met hen evenals met verftandelijke 

„ wezens, en noemen .hen zelfs ookwel “zoon of 

5 dochters. Sterft zulk een dier, dan ziet men niet 

„zelden, dat zij eenen brandftapel oprigten, ven 

ss hetslijk seven zoo: verbranden, als de lijken. van 

„eenen shunner naaste bloedverwanten 5, terwijl zij 

» even 
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sjèvên zoo huilenz- @n° zulk’ een misbaar maken,” 

Men ziet hieruit:tevens) dat zij hunte „dooden 
verbranden; en niety’ gelijk de-bewoners-‘der-óosts 

zijde: van het - gebergte 5: begraven. «Onze: :{chrijver 

heeft zulk eene verbranding; en wel van een Opper= 

hoofds:bijgewoond, …… Het-lijk: was met’ zijne: beste 

kleederen” opgefierd’ zijne » beide wronwen”ftondeti 
de eee. aan het-hoofd en de andere aande :woeteft 5 

en-blever-hier zoo láng ftdan, totdat het ‘haár van 

haar hoofd begon te zerigen „en zij door den: ns 
bijna ftikten , waarna. zij geheel bedwelind opde 

grond: rondkropen.> Weder bij «zich» zelven -geko= 

mien „begonnen «zij: het. brandende ‘lijk, zoover zij 

door rde‘hitte erbij konden komen, devienobeiaass 
en: dit duurde totdat het ligchaam geheel verteerd 

"_ wasj-hierop werd de asch én de beenderen in‘eenen 

zak; gedaan, en deze moeten de “weduwen: twee 
jaren lang dag en nacht bĳ: zich houdén. Hierop 

rigten. dé bloedverwanten wan den overledenen een 

feëst aan-en” plaatfen derasch plegtig’ in ‘eene kast, 
en onder-eene hutin -hêt „midden van het-dorp. 
Tot dién tijd toe leven de weduwen ins eene föort 

vam! flavernijs, hare aangezigten worden: met roet 

befineerd, hare hoofden gefchoren, en zij mogen 

géené andere kleeding, dan eene waere van vele 
Jen rom-dè lendenen , dragen. : IE 

»iDievin den winter flerft, blijft in zijne hut lig= 

gen «tot het warm weder wordt, wanneer: het -lijk 

verbrand, en de asch in kleine- hutten van zesvoe= 
ten k‘hoogte met planken, op welke grove teeke= 

WIG ve nin- 
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ningen’ van "zom maanen fterren? zijn „omringd 

en mét boombast-bedekt, wordt bewaarde cv vt 

Er: fchijnt bij-deze menfchen: een: flaauw -denkà 

beeld ‘want een’ leven: na dit levens te beftaan 5 terwijt 

zij wastelijk gelooven j:dat «de ziel- naar. welgevallen 

in ‘eene menfchelijke - gedaante kan wederkomen» 

Ook ftellen-zij, dats wanneer cen-doode: verbrand 

wordt ‚, hunne priesters of waarzeggers- zijne ziel in 

het ligChaam van eenen zijner bloedverwanten kun= 

nen blazen, wanneer het eerstvolgende kind met die 

ziel ter wereld komt. « Verder gelooven zij, dat de 

aarde eens geheel met water is bedekt geweest , en 

alle dingen vergaan: zijn, behalve eene bizam- of 

miskus-rat , die naar den grond gedoken is en eenige 

aarde bovenbragt, welke daarop gedurig vermeerderd 

is, en zoo heeft de wereld (dat is West Caledo- 

nien) hare tegenwoordige. gedaante gekregen. Het 

valt hun niet moeijelijk te verklaren , hoe zij weder 

bevolkt is geworden; maar naderhand, zeggen zij, 

heeft zich een vuur over de geheele aarde vere 
fpreid, en alle menfchelijke wezens verbrand, op 
twee na, man en vrouw, die zich in een diep hol 

in de rotfen verfcholen hadden. — Verder worden 
deze menfchen als zeer vrolijk en bijzonder fpraak- 

zaam afgefchilderd 5 zoodat zij, wakker zijnde, altijd 

praten of zingen. Hun gezang is foms niet onaan- 

genaam; zij zijn allen zeer geneigd tot het fpel, 

zoodat zij ook het laatfte kleedingftuk werfpelen. 

De mannen beminnen hunne vrouwen tot jaloers= 

heid, en verder is dit goedhartige en vrolijke volk 

Ft 1 niet 
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niet-ongênêgen- tot den arbeids waarom «wij met de 
fchrijvers van de Quarterly: Review -hopens dat de 

_ blankelieden hen» in den Jand bouw „de „eerfte trap 
tot verdere befchaving; en. waprtoe: hun land. wel 
fchijnt- gefchikt te zijn „ zullen onderwijzen „en düs 
de, verdere ontwikkeling, waartoe hunne gunftige 
aanleg. fchijnt hoopste geven, bevorderen. 

FRAAI- 
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OVER 

DE VEREENIGING VAN HET’ GOEDE-EN 
SCHOONE , IN HET GEBIED DER KUNST; 

» OOR 

DE UITDEELING DER EEREPRIJZEN 

… VAN HET DEPARTEMENT TEEKENKUNDE 

| | DER | | 

MAATSCHAPPIJ: 

BB Ll ed BeRAT A: Sr 

op den gústen Februarj 18255 En 

DOOR fs: 

EF, PAN TEUTEM, 

Kemer bij de Remonstranten, te Utrecht, , 

He wij ook den volmaakten redenaar „die 3 

naar. hetgene cicEro ‘beweert, in geene kunstof 

wetenfchap een vreemdeling mag wezen „als louter 

ideaal befchouwen;”— geen” openbaar fpreker evene 
wel mag voor de plaats , die hij inneemt en den 

fand ; "dien hij ‘bekleedt „geheel ongefchikt-en on. 
berekend, zijn. Maar wat zal het mij dan baten s 

Mijne: Heeren! in den ‘aanvang mijner tegenwoor= 

ne rede „enkel mijnen natuurlijken fchroom te be- 
„Ì Ta Lijs 
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lijden voor de uitvoering eener taak „ welke ik mise 

fchien, zonder eene dwaze vermetelheid, niet kon 

danvaarden 2 > Of was het flechts wezenlijke (wrecs y 
om onbefcheiden af te flaan;,en‚ niet tevens, het 

bedrog der eigenliefde, die zoo ligt duizelig maakt „ 

wat mij voor het wereerende’ aanzoek deed bezwij- 

ken? Vanwaar „ontleende ik dan den ftouten moed 

om, in eene plegtige gelegenheid en voor eene 

kiefche- vergadering , als deze ;:op “ter treden „ waar 

zoo vele bezielde dichters en treffelijke redenaars 
vóór mij alles bezaten en alles vermogten ‚ om den 

befchaafden- kunstvriend- te voldoen en den geoefen- 

den kunstenaar te flreclen? Neen! te weinig kent 

doorgaans. de zwakke èn ijdele mensch zichzelven , 

dan dat ik hier niet, bĳ uwe bekende, heufche toes 
gevendheid ‚ al uwe verfchoonende goedheid zou 

inroepen en behoeven, “Of wat zou mij, in geen 

opzigt kunstenaar. of. kunstkenner, de bevoegdheid 

{clienken in dezen gewijden kring de feestrei aan 

te voeren ‘én de bepaalde tólk uwer gevoelens in 

de waardering van het fchoone en het gebied der 

kunst te zijn ? Enkel het algemeene gevoel, „dat 

niemand vonderfcheidt „ en ‚de ‘géwone bewondering , 

die ook: denvoppervlakkigen digt_ kan- treffen 2 

Dat wij -nogtans-, Mijne Heeren! op die wijze ‘het 

wezenlijkfte+voorregt „vanden mensch en: daarin:-de 

heilige gaverGods, «op haarzelve, niet miskennen? 

Werden «wij „toch, “in „de “befchouwing dêr nátuut 
ensin de. waardering der kunst ‘door. dit enkelsges 

voel-voor. het, fchooneg; niet mênigwerf in, de zoetfté 

ijmering, of in de: ver hevenlige flemming- aan ons 
| zel. 
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zelven ontvoerd? Niet „flechts het oog werd ver. 

rast „ bekoord „-geboeid.en, vastgeklonken ;- maar ook 

de, geest werd) bevredigd ‘en het hart, voldaan, waar 

te gelijk ziel en zinnen, zich: onderling aanraakten „en 
te „zamen, wegvloeiden in, zalig ge, verrukking en hooge 

opgetogenheid. Nog geheugt het mij; „hoe te. mid= 

den zelfs eener: overigens kiefche sen. keurige ‚vere 

zameling van: heerlijke „kunstgewrochten. „ «ik mij 
noch, wenden : noch-keeren kon- van: den „onbefchrij- 

elijk» gevoelvollen. blik. dier Magdalena van. GUIDO s 

die. geheel mijne gevestigde: aandacht sin ootmoedig 

godsdienftig, gevoel, en zwijgende: aanbidding had op» 

gelost. Zonder” de, minfte - kunstkennis „of eenigen 
_geoefenden fmaak-genoot ik daarbij ‚ wat ik nimmer 

gedacht had alzoo, te genieten”, ‘toen-veen -ervaren 
beoordeelaar „ door, mijne. ernftige- em diepe befchous 

wing getroffen en gewekt mij vriendelijk en vleis 
jend „deed befeffen „dat “ik uit-drie: gelijkfoortige 
beelden ,: van -verfchillende. beroemde meesters, op 

eenen korten. afftand, tot, elkander, geplaatst; „gewis 

niet ongelukkig, had gekozen „daar „ gelijk de uiter= 

ften. algemeen ‘elkander raken, de“godsdienftige ver 
rukking in het voorwerp „mijner -befchouwing tot 

die hoogte was: opgevoerd, dat eene „enkele over= 

vloeijende. lijn haar in de zwijmeling,van-den wellust 

zou, hebben doen verkeeren. ‚Maar wat vis het dan 

toch ‚dat ons inde befchouwing, en, het genot van 

eenetreffend beeld en fraai tafereel, zoo -onweder« 
ftaanbaar treft. en boeit?, Ongetwijfeld de overeen- 
komst „ “de, waarheid „de uitdrukking „ de. bedoelde 

en blijkbare werking van. het geheel. Geene enkel 

13 flaafs 
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flaaffclie y altijd. gebrekkige en bepaalde navolging 

der uitwendige natuur in de zinnenwereld kan ons 

200’ zeer bemagtigen en bekoren. Ook de werbor: 
gene natuur, in hare heiligfte belangen en teederfte 

betrekkingêf-; komt ons, in kârakter en daad , aan« 
fchouwelijk voor oogen. 

Het is de ziel, die in-deze beelden fpreekt „en 
tegelijk . ziel ven- zinnen opwekt en beweegt. Het 

is de geest en handeling der verfchijningen en voor- 
ftellingen ; op het gefchilderde doek fprekend uit- 

gedrukt, of in ‘het gebeitelde marmer zigtbaar ver= 

toond, Vermaak ,- bewondering en lof mogen daars 

mede: niet alleen op onze lippen zweven; maar ook 

gerbied:, liefde en zucht tot navolging vloeien uit 

ons hart, Zoowel de gevoelige en zedelijke mensch 

wordt ten goede geftemd” en bewogen, als de ver= 

ftandige en zinnelijke door het fchoone bevredigd 

én voldaan, Zietdaar, Mijne Heeren ! wat toch ook 
de'ongewijden ‘aan de hooge kunst en het fcheppen= 
de genie eéne dubbele hulde doet fchenken! Maar 
ziet daar dan met een de bepaling van mijn Ondêr= 

‚werp voor deze feestelijke gelegenheid. Ik moest 

mijne eenvoudige ondervinding raadplegen, en zij 

ftelde mij; in de harmonie van zedelijke gewaarwore 
dingen en behagelijke bevindingen , den weldadigen 

iivloed, “zoo niet het heilige doel der kunst voor 

óogen. Zoo ontwikkelde zich van zelve mijn be= 

fluit, daar ik nu toch ernftig aan de opgenomene 

taak „moest denken ,„ om over de vereeniging van 

het goede en fchoone în het.-gebied der kunst te 
fpreken. -Zij het mij daartoe vergund „ naat mijn 

vermogen, te ontwikkelef en te flaven. 
Er 
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TI. Er beftaat zoowel een gevoel voor het vane 

als een gevoel voor het fchoone, L | 

| IL Beide worden , door zinnelijke aanfhouwing 
„of het genot der verbeelding „ levendig ges 

troffen en belangeloos, voldaan, 

AL Beide fmelten , door onderlinge zamenwêrs 

king en wederkeerigen invloed, in het Oe, 

der ette apeljn ineen. , 

lia deze ds fhellingen eenigzins naar den cisch 

voldongen; de hulde -der kunst wordt dan ook-aan 
een „zedelijk „doel. verpand. Kunftenaar en, kunste 
meceen komen, ons.‚te „gelijk in, hoogeren ftand voor 
oogen, en de maatfchappij, die hier hare fchatting 
uitreikt , ftrooit tevens. een zaad voor de toekomst, 
dat , op den -vruchtbaren, akker, van, waarheid en 
deugd gekoesterd en ontkiemd … het geluk door. vers 
dienflen , in de vereeniging van het goede. en fchoos 

ne, van, mensch, tot „mensch en. van geflachte tot 
geflachte „ uitbreidt en‚ verhoogt. ‚In „dit licht van 
mijn: onderwerp. mag ik van u, geachte Hoorders en 
Hoorderesfen „alle mogelijke verfchooning, voor het 

eeheehkian mijner behandeling basen en.verwachten. 

prs Wat is. hade. 2 Wie jedi waden me Maat 

wie gevoelt het niet? Het oog -ziet,„het oor vere 
neemt, het verftand erkent „de, {maak verkondigt 
het ; maar het eenvoudige denkbeeld-zelve. dulde 
geene Afgetrokkene ontleding, „Zij het -dan ook 

3 pi uit 
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„vitdrukking in „eenen bepaalden omtrek, of wat: het 
fcherpzintige, „vernuft ; best „behage.: genoeg, het 

fchoone beftaat. De blik der ziel ontwaart het in 

de zinnelijke aanfchouwing als door onmiddellijk bee 

fen wij zijn ons, in deze gewone voorftelling , 
zoo levendig én’ klaar be wust , dat wij dengenen, 

dies „in, een;-of „ander fprekend voorwerp „ ; het 

fchoone „niet: met. ons ontdekten erkent „ dadelijk 

als zonder fmaak en-zonder „gevoel. befchouwen. 

Of hoe zoudt gij anders oordeelen van hem , die 

de- ‘Zedige “fajesteït van den opkomenden dageraad 

fiiet- vrolijk bewondert , noch” zich “voor de'ftille 

pracht der wegzinkende -avondzón eerbiedig neder: 

buigt 2 Hoe ook-anders van ‘hem; wien de Medis 

cefche- VENUS niet “bekoort; of die den - Vatikaans 

fchien “aporzo flechts onáchtzaam gadeflaat? - Neen £ 

wij duchtén” hiér geene’ ernftige wederfpraak. « De 
öfigeoefende behoudt -met den‘ geoefenden „zoo in het 

gebied der kunst 5-als in het rijk der natuur „ zijne 

resten, en wij beroepen ons, voor de waardering 

én“ het- genot ‘van “het fchoone „ het naast en na= 
tuurlijkst op ieders gevoel. Of. wordt het kind der 

natuur en“ hêt ‘kind in- jaren alleen door den fmaak 
der -fpijzen “geprikkeld „ en- niet tevens door al- wät 

glinstert en blinkt getroffen en geroerd? Wordt 
de: öntluikénde' maagd door het' lagchende groen der 

bloeijende lente , aan de ‘hand van haren jeugdigen 

minnaar , min bekoord «en werteederd „dan de- gelûks 

kige’ moeder ‚te midden vari “häar” dartelend ‘kroost; 
door ‘den veelkleurigen zomerdos verrukt en opgee 
togen ? ‘Zijn: het ook alleen’ de hoogst-befchaafde 
sah lies 
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lieden wan den ‘tijd „ ‘erkende-“kunstregters en meese 
ters zelve in-de-kunst , wie de vleijende zangtoon 
van den bezielden Bard het verfijnde zintuig roert, 
en ‘heeft niet reeds orPreus door “zijne gewijde 
lier barbaren geboeid en monfters“verzacht? — Zes 

ker -wordt het kind en de man; de ruwe en: onge- 

oefende “mensch door dezelfde voorwerpen niet even= 

gens getroffen en. bewogén, “Gelijk: het verftand , 
zoo heeft «en: volgt dok „de {maak -zijne bepaalde 

ontwikkeling. Maar wat algemeen “voor fchoon et= 

kend en gehouden wordt,"zal, zoo níet ijdelheid 

‚of eigenwaan ; vreemde lust of-afkeer zich in het 

oordeel mengen „niemand wraken.. De opgroeijens 

de: knaap moge eerlang ,’ voor het: hooger: en-keus 

riger “genot van natuur: en’kunst, zijne bontgekleur= 

de prenten en zijn blinkend klatergoud vergeten en 

wegwerpen 5-het “kind - en de -grijsäard wordt door 

dezelfde fierlijke en nette bloem alrijd bekoord , en 

het eefivoudig , ongekunfteld ven onbedorven” gevoel 

van den gemeênen opmerker doet, omtrent de zine 

rijkfte vertooningen en” edelftevoorftellingen, met 

het onderfcheidend „ geoefend. en. gevestigd. oordeel 

van den” ervaren kunstkenneren ‘kunftenaar , niet 

zelden de eigene uitfpraak hooren.„:”Zoo zeer ligt 

het- gevoel « voor het fchoone in ieder -menfchelijk 

härt „, en-hoe wij voor het overige’ over deszelfs. 

aard en” wezen, al of niet, mogen redentwisten 3 

wij nemen hetzelve ,-ftilzwijgend et met algemeene 

toeftemming, voor ieder fraai voortbrengfel van nas 

tuur en kunst tot fcheidsman en tot-regter aan… 

Maar verlaten en beroepen wij ons nu minder 

5 voor 



138 OVER-DE: VEREENIGING: VAN HET GOEDE 

voor de erkentenis-en „de waardering van -het does 

des op het menfchelijk.gevoel.? … Zien en fmaken 

wij het billijke. en betamelijke , het zuivere en-edele 

aardige in gezindhèid en handeling, niet even zeer 
als het fraaïje en welftandige , het bevallige en fchoo= 

ne, in gedaante en omtrek, door onmiddellijk befef 2 

Het is waar:, deugd en ondeugd -zijn-afgetrok» 

kene begrippen; waaruit wij bepaalde grondftellin» 

gen en voorfchriften voor ons geeen leven vore 

menen ontleenen, … : 

‚Maar van waar worden. die begrippen afgeleid á 

waartoe ook worden. zij beftendig- terug gebragt 3 

dan van en tot karakter en daad „ die zich nu-eens 3 

in den moedigen ftrijd tusfchen den geest en het 

vleesch, als de ftoutfte verhevenheid „ dan weder; 

in de gelukkige overeenftemming der zinnelijke en 

zedelijke natuur, als de behagelijkfte fcheonheid 

aankondigen en vertoonen ? 

Vraagt hij ook, angftig en befchroomd „ naar die 

begrippen „ die zich, tot redding. en behoud des 

_ naasten „ onverfchrokken in den ftroom of in de 

vlammen ftort-en- nieteens dacht of denken kon; 

dat hij een deugdzaam werk. verrigtte, toen hij de 

bewondering ‘en den lof van tijdgenoot en nazaat 
zoo regtmatig verdiende als volkomen verwierf ? 

Zijn gevoel voor het goede ging alle overweging en 

gedachte voor, en ook het gevolg lag in de daad, 

door dat gevoel ‘beftemd „ befloten. Hoe veel of 
hoe weinig gij voor gelijke zielegrootheid „ al of 

niet, moogt vatbaar zijn, door dat eigen gevoel 

vindt gij u geftemd en verpligt. hem te huldigen 
| en 
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en te prijzen. … Bedaärd en koel :moogt gij de diep- 

zinnige redenering over deugden. pligt en eer aan= 

hooren-en- ontvangen; gi bemint den edelen men- 

fchenvriend „ die iederen: dag verloren achtte , waat- 

op hìj niemand -mogt verpligten3 en in zijn heilig 
voorbeeld wordt gij, door uwegevoel voor het goe- 

de , vof getroffen «en. befchaamd, of bemoedigd en 

opgewekt. — Ja, om zich willend en handelend te 

vertoonen, wordt de zinnelijk-verftandige en zedê- 
lijk- hartstogtelijke mensch algemeen door zijn gee 

voel geleid. Ongeacht âlle afgetrokkene- befpiege- 

ling „ontvangt hij, door oog en oor , levendige en 

krachtige indrukken van: waarheid. en deugd, Hij 
bezit, zoowel gevoel voor het goede als gevoel voor 

het fchoone3 en beide zijn in de naauwe verwante 

fchap en vereeniging van ligchaam en ziel aanwe zig 

en gegrond. Het fchoone moge daarbij, geheel en 

eeniglijk, in den vorm gelegen ‘zijn; maar hoe ook 

openbaart zich de. deugd, die ons treft en boeit; 

ontgloeit en verteedert , anders dan in den vorm en 

de wijze van menfchelijke aandoening en handes 

ling? «Wilt gij mij de gierigheid doen haten, de 

„mededeelzaamheid aanbevelen 3 fchets mij den uit 
geteerden vrek, jammerend en fidderend over zìjnen 
rampzaligen fchat gebogen, en den gelukkigen men= 

fchenvriend , door geredde en juichende armen ge= 

zegend en omringd! — Wilt gij mij den hoogmoed 
verachtelijk ; de nederigheid beminnelijk maken , wers 

toon mij den” zinncloozen trotschaard în een fpre= 

kend beeld „den befcheiden ootmoedigen in eene 
bevallige fchildering. — Wilt gij mij aan het: lage 

| en 
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en onedele ontwenhen, voorhet groote zen: verhe= 

vene „bezielen venvontvonkenz ftel vmij-den waarlijk 
grooten’en goêden man, den belangeloozen: vriend 

van „het. vaderland en de, menschheid, „inzijne ver= 

hevene -moedbetooning sven edelaardige“ opoffering 
_voorsoogen! :Derdeugd “is, als eene bloote-voór- 

ftelling wan den. geest;-“wel met -geene- vaste ge= 

daante omgeven; aan geenen bepaalden omtrek ge- 

hecht, in „geenen veigenlijken. vorm „befloten.> Maar 

zij wordt, ook „-hoe-zuiver gedacht; ‘doer -geené -züi- 
vere geesten, hier beoefend. » Hare beftemde' gezind: 
heid en. neiging. wordt,alleen> in daad en karakter 
uitgedrukt, en deze uitdrukking , dieste gelijk’ ver- 

licht en- verwarmt ; is ook voor-alle. ftanden , leef= 

tijden. en geflachten. — Zij ontvangt , als ware hets 

mede eene geftalte in het-tigchaam „dat ‘ons. om= 

geeft.” Het onzigtbare wordt daarin zigtbaar ge= 

maakt „en dringt nader, door-oog en oor; om te 

gelijk ziel en zinnen ‘te bewegen en te «ontvonken. 

„…Ersbeftaat dan: zoowel:een gevoel voor het goede; 

als; een + gevoel+ voor. het, fchoone. « En-ziet hier te 
gelijk. het tweede ftuk onzer bepaalde overweging : 

Beide worden door zinnelijke aanfchouwing, of het 

genot der verbeelding „ levendig getroffen en belan» 

geloos voldaan. f ttr 

IL. ’sMenfchen aanleg is verhevenz maar door 

befchaving „ de- algemeene behoefte en: vordering 

zijner natuur, zal hetgene: in” den aanvang-louter 

aanleg is, tot vermogen en kracht, tot beftaan en 

leven. gevormd en ontwikkeld . worden: De vol- 
maakt» 
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maaktfte. overeenftemming van zijn zedelijk enzin= 

nelijk. wezen: is ongetwijfeld het naaste en hoogfte. 

doel dezer: ontwikkeling, Natuur en kunst moeten. 
henr daaftoesbeurteling helpen en geleiden „ en“óok: 

te “dien veinde wordt , in -de onmiddelijke, aanfchou 
wing «en “het, genot der verbeelding, door haar ges: 
felhronken ven verleend „* zoowel zijn: gevoel voor ‘het. 
goede. als zijn. gevoel voor “het fchoone, leven=: 

dig getroffen «en belangeloos: voldaan. In-de natuur, 
die algemeen « verzadigt ‘en verkwikt , wordt gi te= 
vens “allerwegen door hare fchoonheid verrast. Gij 

wilt: ook niet enkel , als‘het onvernuftige dier; zwels « 
gen in'‘hären overvloed ; maar de liefde , die u zes 
gerend omgeeft, wekt «en ftemtu te gelijk tot’ liefs 
de ‘én totvwerteedering, Daartoe ziet gij niet flechts. 
het beeld--des Scheppers “in zijne bloeiende “en 

vruchtbare ‘{chepping en vindt gij ‚in: het gefchils 

derde ländfchap en dichterlijk tafereel, groeien 

bloei „'levenven genot op altijd effene en bloemrijke 

paden, : Daartoe wordt gij ook, in vele behagelijke 
en: belangrijke betrekkingen ‚ door uws gelijken be» 

jegend” en’ ontmoet, en treften boeit uebovenal 

de bezielde dichter „door de levendige fchets, of-de 

gevoelige * fchilder door de krachtige “voorftelling 

van deszelfs wezen en beftaan, in karakterven hans 
deling. “Fraaije klanken en” vloeiende toonen’ kuns 
nen “Zoomin „als behagelijke kleuren en bevallige 

tinten,’ enkel “uwen „geest bevredigen ‘en uwen 
fmaak voldoen. Gij verlangt: werking “en dand , ziel 

en ‘kracht’; geest en leven 5 want door hetgene zzij 

geven en verwekken wordt zoowel uw gevoel voor 

hat: het 

Pd 
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het goede; als uw gevoel voor het fchoone „bevree: 

digd en voldaan. Of waren het niet de zegeteekenen- 
VAN MIL TIADES die THEMISTOCLES in het iĳvetige. 
zoeken, van het ware heldenfpoor geenen flaap ver- 

gunde „ven de eerbiedwekkende beeldtenisfen: zij- 
ner. vaderen „ die scipro- gedurig opriepen ; hunne 
groote, daden na te. volgen ? De ontgloeide' Bard 

verheft en verteedert u om ftfijd door zijn heilig en 

aandoenlijk lied , als hij u beurtelings in HAMBROECK. 

en” BEYLING meer dan „ReeuLvs op eigen’ grond 
doet vinden. Maar zal dan ook „bij al de uitwen= 
dige -betoovering zijner ‘fchoone beelden en tafc- 

reelen ; derzelver ziel tot. uwe ziel niet fpreken , 

en, niet flechts boven. eigen leven en behoud, maar 

ook vóór „echtgenoote en kroost; het vaderland u 
dierbaar, en pligt u boven alles Zijn? —= Waâaroni 

werdonHoMmEeRUs de ‘zanger der eeuwén? Om het 

menfchelijke in zijne helden; — om het „krachtige 

et teedêre, het werhevene, en aandoenlijke beurte: 

Kúgs vin derzelver bedrijven «en lotgevallen; ja- om 

het menfchelijke- ook in „zijne goden en zijnen’ go= 

den=raäd., die hij geheel als menfchen fpreken eit 

handelen doet, werd hij de vermanende vriend en 

waarfchuwende leeraat van alle tijden en geflachten. 

Nog levert mecTORS roerend en verhevén-affcheid , 

zoowel „den: teekenaar, en» fehilder zijne. treffendfle 

beelden en keurigfte tafereelen, als. het, in. de „ger 

wijde. taal der hemelpoëzij d duizend en. duizend= 

maáal herhaald werd en geprezen. Nog werpen wij 

ons ; fmeekend en dankend, Anet PRIAM VOOF-ACHIL= . 

LES, voeten neder, en weenen met den odgelukki- 

gen 
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gen vorst, die „… om. het ontzielde ligchaam van zijn 

nen beminden zoon, als een „gefchenk, te verwers 

ven , kroon noch. leven acht, en. beminnen den fie- 

ren held „die enkel de herinnering aan zijnen ouden 

vader behoeft, om allen toorn en‚wrok te vergeten „ 
en geenen jammerenden …griĳsaard zijne vaderlijke 

bede af te flaan. , Door den mensch in zijne teen 
derfte, betrekking niet min; dan door den man in 

zijn heilig pligtsbefef , wordt toch zoowel ons gen 

voel voor het goede en edele geftreeld en opgewekt „ 

als ons gevoel voor het fchoone-en verhevene be=- 

vredigd en voldaan. == Wat treft u dienvolgens niet 
flechts: in „omgang en daad „ als. ondervinding. en. 

gefchiedenis-u- verlichten? „ Wat wenkt en lokt u 

ook meest als-gij,; met onbepaalden lust en „zins 

de kunstzaal binnentreedt 2, „Menfchen=geftalte-en- 
menfchen» bedrijf. „Of wien, heeft, bij al de pracht 
en fchoonheid „op onze jongfte: openbare kunstbe- 

fchouwing de „weldadige ‚vrouw van Frascati in 

hare, naïve -bevalligheid „ de vaderlandfche zeeman 
in. zijnen,-onbefchrijfelijken angst. kunnen ontgean? 
Maar „wie, zou ‚vooral, na. alde bewondering: der 
volkomenfte- navolging van. de fchoone natuur in 
het treffende, ey bevallige landfchap, tot eene boes 
tende Magdalena, van eumpo of eene heilige fa- 
milie van. RAFAEL niet'telkens met genoegen we= 
derkeeren.? „Wie voelt zich in eene kostbare galerij 

van onvolprezene „Antieken niet als onder „hoogere 
wezens „verplaatst „en door. derzelver goddelijken 
geest bezield, verteederd en bewogen ? ° 

Gij, onnavolgbare zonen der kunst, door het ges 

voel 
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voel gekweekt en het genie gevormd; gij ; PHIDIAS- 
SEN en PRAXITELESSEN , hebt dien onverwelkbarén 
tauwer geplukt; omdat gij het goddelijke in «den 

mensch en het menfchelijke in den god, in uwe on=’ 

vergelijkelijke menfchen- en godenbeelden, zoowel 

aan onzen zedelijke fmaáak , als aan onze verftandige 

goedkeuring hebt verbonden. Uw Ápor verrukt en 

betoovert, Maar wij bewondêren “tiet Alleen den 

fchoonen omtrek en de’ juist gevormde leden. Dat 

hóofd is geheel door goddelijken invloed aangeblas 

zen, en wij eerbiedigen vooral den adel der ziel, 

in dien werheveii blik te lezen. * Uwe“ vENUS 

zij is duizendmaal’ fchooner, dan al het ‘fchoone, 

wat wij ergens’ zagen, duizendmaal roerender , dan 

al wat ons ooit heeft kunnen roeren ; duizendmaal 

sn en dan al wat ons immer heeft verrukt.’ 

Maar zij doet geene onreine begeerte inde ziel 
ontbranden. Met” hare edele fchaämte „ zoo bevallig 

als fchoon , doet “zij ons tevens - ‘vóór dé“misdaad 

blozen. Wij beminnen en- aanbidden” haár- met eerie 

reine hemelfche liefde, door de deugd geheiligd en 
volmaakt. Zoo worden ook, RAFAEL er RUBBENS ! 

uwe zuivere kunstverdienften door geene eeuw er 

geen geflacht miskend. Of wie’ buigt Zicht woor 
den “onbefchrijfelijken ootmoed, de nèderige waard 
digheid en de zuivere trekken det-kuifche moeder= 

maagd met geene kinderlijke verteedering ? “Wie 

voelt door” den heiligen martelaar „wiens geloof en 
„hoop «door geene nijpende ‘foltering verzwakt en 

beneveld wordt, zijnen Christelijken moed en zijne 
zedelijke kracht niet verheven en verhoogd? - Maar 

| wat 
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watzal. edele. gevoelens „en achtbare. deugden, worden 

ons.ook.„ voor-en nas-door het vaderlandfche kunst- 
penfeel, niet ‘herinnerden verwekt. Of waren. BEY- 

LING en DE RIJK 4 :DE,GROOT: €En, VAN, DER WERF» 

DE, RUITER, EN REYGERSBERGEN mindere voorbeel» 
den van burgerdeugd „ huwelijkstrouw „en vrijheids- 

min, dan ORESTES-CN PYLADES4-KASTOR EN POL= 

LUX: sPOLYXENA- EN,-ANTIGONR van vriendfchap, 
‘broederlijke, liefde en zusterlijke, teederheid? ,„Wors. 
den «wij. -door--het gefpierde gelaat, en‚der vaste, treke 

ken onzer, vaderen “in, hunne, vergaderingen en; op» 

togten niet even-zeer; als-door-de rustige houding 

van „den ouden HERKULES , wiens. onbedwingbare 

vuist gedrochten temt-en-tyrannen ftraft „ befchaamd 

en bewogen , «uit onze-laffe weelde en ontzenuwende 

wadzigheid -op»te ftaan, en.weder te keeren,tot het- 

gene «wij verbeuzeld-en „verloren „hebben ? — ‚Ge- 

dijk, de. levende. natuur--in--hare-treffende beelden-en 

bezielde tafergelen onze eerfte gewijde leerares 

en leidsvrouw is, zoo fchenkt „gewis. de hooge 

kunst , vooral. in „menfchenbeeld en: menfchelijke 
handeling „ meer ‘dan: zinnelijk welgevallen. Reeds 

ishet fchoone „daarin - gelegd „ in.-deszelfs, aard en 

wezen „van. het. aangename en nuttige onderfchei- 

dens» Door „wien. het; voor het overige „al: of niet; 

zij» gewrocht, aan; wat:nadere beftemming het al, of 

niet zij verbonden 5. het behaagt „ en wordt-door, ons 

zuiveren. belangeloos „gevoel als fchoon gefchat en 
geprezen. Maar ook het gevoel van het goede, 

dat geheel geenen vreemden lust aanneemt of ges 
doogt„ beftaat en - werkt. niet nfin rein „en „onbaat- 

LD, He K zuch. 
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‘zuchtig. Wij vergeten ALEXANDERS overmoed en trots , 
wanneer wij in den onbewogen geest en het onver= 

zet gelaat; waarmede hij den geneesdrank van pur- 

LIPPus ontvangt, zijn geloof aan de deugd, of in 

zijne, even” bevallige als teedere behandeling van 

‘het geflacht van parrus, de edelfte grootmoedigheid 
levendig erkennen. Ook de tranen van den zachte 

moedigen en vergevenden menfchênvriend zijn ons 

in cesar heilig, en wij ontnemen, zelfs waar hij 
onder de flagen van BRUTUS valt; deze paarlen aan 

de kroon zijner menschheid niet. “Taat CORIOLAAN 

in arren “moede tegen zijn vaderland zijn opgetrok- 

ken 3 wij hebben, als hij zich aan de fmeeking “van 
gäde en” moeder, diep bewogen; overgeeft, enkel 
den minnenden echtgenoot en teederhartigen zoon 

voor oogen. Ja zoo wordt, ook door het bloot 

eenvoudig ‘gefchiedverhaal , onze verbeelding - niet 
zelden op één punt gevoerd, en niet min door 

het goede en edele, dan door het fchoone en vere 

hevene , bewogen en gefchokt. —. De volgeladene 

kiel ftrandt in het vaderlandfche fchip, de Vrijheid, 

op Brittanje’s kust (1). In den ĳsfelijken nood en 
de algemeene ontroerenis zien” de. meesten flechts 

naar eene flaauwe hoop op eigene redding; of fchreie 

jen en ‘jammeren alleen , miet en om hunne naaste 

panden. Maar ziet daar den jeugdigen krijgsman 

te midden van de hooggerezene “baren. Met de 
ééne hand zwemt hij tegen de gelneis des flrooms; 

/ | ters 

(3) Zie Verhaal van Merkwaardige Schipbreuken, 1822, 
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terwijl hij met de andere zijne dierbare gade, tegen 
het woedende element, bij het haar ‘houdt opgehee 

vèn.” Maar, verkleumd en afgemat, voelt hij zijne 

faatfte kracht bezwijken. IJlings wendt hij zich, 

klemt zijne eenige in de armen, en zinkt met haar 

ten diepen afgrond neder. Ziĳ ons nu vrij, met 

zijnen naam, zijn overig beftaan en lot verborgen; 

maar geef ons, zoo veel gij kunt en moogt, diche 
ter of kunftenaar, dit beeld met ware en roerende 

trekken weder, Wij worden dan gewis verrukt en 

bekoord door uwe fchildering, waarin de dierlijke 

natuúr ‘bezwijkt en de zedelijke zegepraalt. Wij 

zien “in de heilige kracht der huwelijkstrouw de 

liefde, die den dood v verwint , en gĳ vestigt, waar 

Zij-fchijnbaar ondergaat, met het licht der onfterfe= 

lijkheid de hoop des wederziens diep in onze har- 

ten. Zoo wordt dan zoowel het gevoel van het 

goede als het gevoel van het fchoone , door zinne= 

lijke aanfchouwing of het genot der verbeelding, 

_devendig getroffen en belangeloos voldaan. — Maar 

zoo ook (en hiermede komen wij van zelve tot het 
laatfte deel onzer befchouwing) zoo ook | 

UI, Smelten beide , door onderlinge zamenwer= 

king en wederkeerigen invloed, in het gebied en 
kunst ligtelijk ineen. j 

Het fchoone , in deszelfs algemeen begrip, is wel 
een gefchenk def natuur, en eene gave uit des Schep- 
pers hand. Het ís ook, als zoodanig, op onderfcheie 
dene wijze, gemeen aan verfchillende ‘voorwerpen, 

jan is, in mênigerlei geftalte en worm, aan. dier 
K 2 en 
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en. planten fteen. verbonden. en-toegevoegd:; Maar 
het. „wordt, in-de zinnelijke: aanfchouwings-en ‘het - 

genot der’ verbeelding , door den mensch alleen ge- 

voeld «en genoten. Hij zelf is-daarbij. niet flechts 

het fchoonfte’ fchepfel „ maar tevens, op; zijne beurt 

fchepper van «het fchoone.- Of. zou -hij,-beftendig 

genoeg behagen. en voldoen in. den: bepaalden:-om= 

trek: en--vorma- hem doorde natuur gefchonken 4 
Neen l-devziels die in hem woont „moet! daartoe 
eerst. zijne „gedaante en beeltenis: bezielen, en „ont- 

vonken. » Dit verftonden.… de ‘vernuftige en gevoels 
volle Griekeny-die, als. leeradrs ‘des -menschdoms en 

leidslieden- der. jeugd, vóoral het {choone -#x -den 

„mensch. poogden te verwekken, en op té fporens 
Het onzigtbare- goede werd in. hunne fprekende beel= 
den. en treffende tafereelen, zigtbaar uitgedrukte: Zij 

toch: begrepen. en voelden het volkomen „ dât, wan= 

neerde. deugd zich in eene zigtbaregeftalte. kon. 

vertoonen, het haar aan geene beminnaars,en vere 

eerers zou ontbreken. Zij maakten, in hunne -on- 

overtrefbäre woordvoeging en zinrijke zamenftelling, 

het fchoone en goede tot één begrip. Zij verleen. 

den daaraan gelijkelijk uitdrukking en vorm, omtrek 

en. gedaante; in: hunne- onfterfelijke fchriften cm on= 

volprezene kunstgewrochten.… Zoo. beoefenden - zij 

dan ook niet flechts de uitwendige geftalte, maar. 

vooral, het “inwendige -wezen- van. den mensch3: en 
de. overeenftemming van, neiging en. pligt „ beginfel 
en bedrijf gaf hun het /deaal- eener fchoone: ziel, 

die zij boven, alle uitwendig ‘fchoon , fchatting en 

eerbied. fchonken. „Geef, o-Goden |’ was daarom 
à Ä hoe de 
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de'seigene “bede'"van den Vader «der Wijsbegeerte: 
5 dat ik inwendig fchoon zij, en-dat'al het uitwett- 
5 dige venkel uitdrukking “van ditvinwendige moge 
zwezen.”” PruaTo verlangde in oog ,”gelaat en houz 

ding-de kracht 'en’den-adel der ziel'te lezen, maar 
wilde ook; “buiten dit „ in de bloote merfchelijke ge- 

“daante v‘het merke ‘der fchoonheid -niet’>efkennen. 

SocraTEs ven zijne kweekelingen hielden. in’ het al- 

gemeen niets voor 'fchoon, dan hetgene tevens goed 

mogt heeten. -Het “fchoone mogt „naar eerie fijnere 

onderfcheiding s'enkel in den vorm; ‘het goede meer 

nde {tof “gelegen Zijns het was, als ligchaam en 

ziel, niet te fcheiden 3 het werden ‘bleef, bij hen, 

ín de naaste vereeniging, in weent sen: zi,” ééne 

sand en één begrip. | 

«Maar ging ôok niet reeds het vroegere ovérnuft, 

loor de» waarheid en ‘het gevoel ontftoken en gee 

teid, «dit begrip en deze ‘bepaling voor? De oude | 

beeldentaal gaf dan de godin der fchoonheid «eenen 
„gordèl, «die “bevalligheid verleent en liefde kan ver- 

wekken. - Maar wat beteekent dit zinnelijk omkleed. 
gel, in den “geëst vaiï wolk ven taal wel begrepen 

ven verklaard, anders “dan de beweging der ziel, in 
de zigtbare geftalte „uitgedrukt? Zönder haren’ gor- 
sdel “mogt ‘venus haar vatuurlijk “uitwendig ° fchoon 

‘behouden 3 maar- miste zij de kracht der betoove* 

ring, dan kon zij wel koele bewonderaars maar 

“gooit vurige aanbidders verwerven, ‘Met’ haren gor= 

del werfierd „ werd ook het minder fehoone meer 
“dan fchoon „meer dan het fchootie zelve alvermo- 

gend. « Zoolang “Juno dien’ van haat ”ter leen: ónit- 

gn K 3 ving, 
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ving, had zij jupiTER onwederflaanbaar aan „zich 
gekluisterd. en geboeid.. Toen de Koningin des 
Hemels hare-trotfche fierheid met eene zedige bee 

valligheid. verwisfeld. had „ was zij ookop hare beurt 
betooverend en wegflepend,- Maar van waarde 
kracht dezer betoovering ? «Van de verborgene wers 
king des gemoeds , van de geheime. veerkracht der 

ziel, van het ware en goede in den mensch „dat 
aan zijne „uiterlijke gedaante. geest en leven fchenkt. 
Die geest-en dat leven -zijn aan geene gelukkige 

evenredigheid. der ledematen „ vloeijende omtrekken, 

liefelijke „kleur; zachte huid, fijne- en losfe geftalte , 
aangename ftem en alle dergelijke gaven der natuur, 

en gefchenken van het lot, bij voorkeur verbonden 

en bĳ uiüfluiting verpand. De echte bevalligheid 

is. van „de natuurlijke fchoonheid , die ook +zonder 

haar gemakkelijk kan beftaan, in aard. en, wezen 
onderfcheiden,- Zij is eene. fchoonheid op haar 

zelve, die ook het minder-; ja het niet-fchoone 

fchoon- kan maken, en, meer dan alle overige fchoon= _ 

heid , treft. en boeit, Aan het voorwerp , dat haar 

bezit, niet onaffcheidelijk verbonden -en bepaald, is 

zij evenwel niet alleen eigen aaz, maar ook het 

werk zelve, van den. menschen het onmiskenbare 
afdrukfel zijner wezenlijke. goedheid, perfoonlijke 

waarde en zedelijke volkomenheid.. Ja, de mensch 

is mede wel een zinnelijk en. bewerktuigd wezens 

en ontving ook als zoodanig. vande natuur zijne 
beftemming, in zijne zigtbare geftalte uitgedrukt. 

Maar hij is tevens een zelfflandig en perfoonlijk we 

zes dat zijnen toeftand fchept, En, naar de wijze 
k van 
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van zijn gewaarworden en. willen, zijne verfchijning 
kan bepalen. Is hij der bloote natuurdrift onder” 

worpen, en het geweld van den hartstogt ter prooi, 

gij hebt in de zwemmende, ftervende. oogen, den 

begeerig- geopenden mond, de gefmoorde , bevende 

ftem „ den korten, fnellen adem, het fidderen. der 

leden, en de geheele verflapte gedaante,-alleen de 
dierlijkheid, in een vernederend en walgelijk licht, 

voor oogen. Wordt hij daarentegen. door-zachte, 

minzame bewegingen en aandoeningen „ geheelover- 

eenkomftig de rede- en zedewet, befluurd enge 

leid; gij vergast en’ verzadigt u in zijnen. rustigen 
opgeruimden blik 3 gij wordt door zijnen vriendelijken 

toonen zijne meewarige uitdrukking geroerd en 

bewogen, en vindt in. zijnen gang en zijne-houding 

dat, in de enkele  aanfchouwing „- onverklaarbare 

iets, dat zin en hart bekoort, en liefde en welbee 

hagen. moet verwekken. Zoo mist, onder de heer= 
fchappij der drift, de edelfte gedaante zelve al hare 

bekoorlijkheid, … Zoo doet, in de „overeenftemming 

van neiging en. pligt, de. echte bevalligheid het 

fchoonfte fchoon- ontluiken.” Zoo wordt de -fraaist- 

gevormde zoon des, ftofs beneden het redelooze 

dier verlaagd, of ook de aardfche Venus. tot de 

Godin der Deugd: verheven. 

‚Maar fmélten dan ook het goede en fchoone „ door 

onderlinge zamenwerking en wederkeerigen invloed, 

in: het gebied der‚kunst niet ligtelijk ineen? Immers 

de ware kunftenaar is tot geene enkele flaaffclhre 

navolging der -zigtbare natuur bepaald. Het echt 

arn fchept zijne eigene Idealen, en houdt ons die 

| K 4 al« 
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alleen „' ‘in’ gene zoo waré en’ nâtuurlijke , als” behas 

gelijke en treffende geftalte „ voors. Gij wilt ons; 

Áchilder of teekenaar, in het geliefde vrouwenbeeld 

‘de’ vrouw , met liefelijke en roerende trekken malen. 

Gaat gĳ nu overal rond, om uit ‘het eene of andere 

voorwerp het model voor uwe kunst te kiezen: ‘of 

uit-de verfpreide “deelen en trekken, die gij, “hiet 
of daar, in de natuur moogt vinden, een geheel 

maar uwen fmaak en uw begrip te vormen? Neen! 
‘het Zdeaal: der. vrouw moet'eerst in uw hoofd onte 

ftaans maar; hoe gĳ dit ontwerpen moogt ;- het 

moêt ‘ovefeenftemming van’ neiging en pligt „ het 
moet zedelijkheid en deugd in uw beeld vertoonen: 
Hebt gij ‘die ftof in uwen geest omvat, en houde 

gi u aan die beftemming vast, zoo moogt gij’ ook 
daarna: den vorm, naâr uw believen,’ kiezer, Wat 
gij nu vòor denzelven van vrouwelijke beelden of 

geftalten , al of niet, moogt-"overmemen 3 wij zullen 
geene ijdelheid of wulpschheid, geenen: hoogmoed 

of eigenwaan “in uwé fclüldering - ontdekken; Uit 
wat geflacht; leeftijd: of: ftand gij “ons uw beeld 
vertoonen: moogt, laat het eene”gade, eene moeder 
of eene dochter zijn; vrij en vrolijk fchiet het oog 

zijne flralen, Van de minzaamheid des harte ont= 

leent de mond zijne bevalligheid en geene fpanning 

zal den omtrek, geen dwang de houding of den 

gang ontfieren of bevlekken, > « oi rob nn 

Maar gij wilt ons niet alleen ‘in dei tooverkring 

der bevalligheid ; — gij wilt ons ook in het gebied 

van het verhevene het rijk der fchoonheid uitbrei 

den en behouden. - Hebt gi den LAoKOÖN omvat? 
Waas. 
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“Waarop berust het fchoone' “dezer “otivergelijkelijke 
“groep “voor alle. leeftijden “en” geflachten? Zonder 
eigen zedelijk gevoelen de zedelijke zelfsverheffing 

‘wan den verheven fchepper van dit verheven kunst- 

gewrócht, zaagt gij daarin” het affchuwelijke niet 

bedekt, en het iĳsfelijke alleen op” het ijsfelijkst voor 

“oogen. Nu mogen de aderen oploopen, de’ fpieren 

krampachtig -gefpannen, de ftem ‘gefmoord , de ‘borst 

gejaagd „ het onderlijf gedrukt én gebogen zijn ; vs 

de geheele vertooning en uitdrukking der ‘bewegins 

gen, die, aan den wil-des liĳjdêrs onderworpen; 

zijner zedelijke kracht en waarde toebehooren; zijn 
effen ‘en zacht 3 zijtie gelaatstrekken -zijn «vrij sen 

fchoony en om oog en voorhoofd “heerscht -eëne 

kalmte zonder „wederga. Van waar die, geheel naar 

waarheid “en. in” de natuur gefchetfte-en behoudene 

fchoonheid ;' tes midden van: de vreesfelijkfte: martes 

Jing?” Gij- ziet-niet- alleen den’ afgepijnigden “en 
jammerenden , maar den onfchuldigen «en edelen 

den’ moedigen en. ftandvastigen. lijder, Gij ziet: dens 
man en vader in de onbefchrijfelijkfte. ligchaamse 

en zielefmart;-den angsten weêdom zijner) kindes 

ren ‘die’ te vergeefs tot ‘hem om hulpe fchreïjen„ 
meer ‘dan alle eigene foltering „ondervinden en‚-ge= 

voelen; Gij ziet»de vrije beweging-der- ziel in- het 
geprangde ligchaam , <het levende pligtsgebod zin: het 

verzinnelijkt „beeld u op het fehoonst en treffendst 

voorgefteld,. “Stel-ons evèneensden-man in» zijne 

„wezenlijke, grootheid, LEONIDAS Of SCHAFFELAAR 

‘in hunne opoffering voor-oogen!- De zedelijke wet 

ontvangt: dan van u eene: meníchelijke- pligtsbetrachs 

Rn K 5 ting 
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ting boven alle eigenmin, en de -zin- voor het ver= 

hevêne aanfchouwt- eene -heilige : kracht , aan. allen 

lageren dwang ontvoerd, Ons gevoel voor het 

goede wordt door uwe. voorftelling geftreeld-en op= 
gewekt; ons gevoel voor het fchoone door uwe 

fchildering verrukt en bekoord, | 
Zoò heeft dan ook de deugd haren gewîjden tem= 

pel in het gebied der kunst gefticht. Derzelver 

edelfte voortbrengfelen ontvangen niet flechts den 

ligten tol der voorbijgaande bewondering ,-maar ook 
onze nederige gelofte aan het heilige en goede, en 

wij fcheiden van een treffend kunstgewrocht met 

dezelfde tevredenheid , waarmede wij eene goede han= 

deling herdenken. Zoo wordt het rijk der waarheid 
tevens door het rijk der fchoonheid uitgebreid „ en, 

wat door oog en oor tot geest en hart mag ko= 

men, tegelijk fmaak en wetenfchap, leven en be-= 

drijf, Ziet daar; dichters „ fchilders-en kunftenaars , 

wat ook reeds het vroege voorgeflacht, de mensch 

in zijne kindschheid, aan uwe behagelijke vormen, 

vloeijende tinten en bewegelijke klanken had te dan 
ken, Gij gingt altijd uwe eeuw vooruit; en, eer 

nog het wijsgeerige vernuft den onontwikkelden 

geest kon leeren en befturen, hadt gij reeds het 

gevoelige hart verteederd en verzacht,- Het zedelijk 

en zinnelijk. gevoel fchonk u daarvoor gelijkelijk 

zijne hulde; want door uwe fprekende  beelden-en 

treffende tafereelen- wordt zoowel de regtfchapene 

bemoedigd en de zwakke gefterkt, als de ligtzins 

nige beteugeld , en de ondeugd beftraft. Gaat voort 

haat si ook ons en onze kinderen te boeijen en te 

ont- 
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ontroeren , ên de. maatfchappij ‚: die „ terwijl zij hét 

goede mint en eert, wetenfchap-en kunst op hét 

naauwst in haren fchoot vereenigt en verbindt, “ziet 

ook Het Menftchelijk Geluk door Verdienflen ver= 
hoogd ‚ wanneer zij, in de vereeniging van het goede 

en fchoone, uwe verdienfte, mag: bekroonene. 7 

Lof! Schoone Kunften, Loft door duizenden van tongen 

Wordt u met dankbaarheid het zegelied gezongen, 

Gij zijt het, die ons hart veredelt en verheft. 

Wee, wee d' ellendige, wien gij de ziel niet treft! 

Wat is hij? — ach! een plant; die®t fchoon, de wonderwerken 

Der fcheppende Natuur nooit voelt, nooit op kan merken, 

Vergeefs, dat voor zijn oog ‚ uit ftroomen licht en vuur, 
De goddelijke zon, als heerfcher der, natunr, 

De fchepping overziet, den nacht verfchupt in ' duister, 

Hij ziet (de ellendling ! ) niets van al dien pracht en luister, 
Nooit heeft de lente voor zijn hart een bloem geteeld. 
Geen’ fchoone daad, geen” maagd, heeft ooit zijn’ ziel 

geftreeld. 

Ach! nimmer kende hij den wellust van te weenen, 

Als plant, als dier, kruipt zoo zijn leven ftervend henen, 

Geen dichter nam voor hem de citer in de hand, 

Stijgt met hem de Alpen op van % godlijk Zwitferland # 

Gij, door de onmeetlijkheid, de oneindigheid verwonnen, 
Stort fpraakloos u ter neer voor d'Eeuwgen ,d'Onbegonnen, 

En hij , wat ziet zijn oog?— Slechts hoogten, ja ! niets meer. - 
Stort bij Antiparos u in zijn holen neer! 

Ach! hier aanfehouwt hij niets dan zwarte rotsgewelven | 
Hij , nutloos pak der aarde 3 onkenbaar aan zich zelven, 

Ligt als ’t herkaauwend dier daar uitgeftrekt op de aard’, 

Een onbezielde klomp, den naam van mensch onwaard, 

Maar gij, van fijner vorm, uit eedler ftof geweven, 

Wier aanzijn zich verhoogt, door voor de kunst te leven , 
« fi Ge- 
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Gelukkigen! voor wis ’,' dat Natüur"beftaat.. +7” 
Voor u kleedt zich-de Lenten ’t- geurig: bloemgewaad., 

Den beker;der Natuur drinkt ge. aan „haar frisfche zoomen 
En ’k zie bij Niobé verrukt uw’ ‚tranen ftroomen, 

De fchoonheid, door een lach der Goden voortgebragt, 

Ontfonke ‘uw’ boezem en gij voelt haar tooverkracht. 

Wanneer" de Godheid-op haar'ftorm? en donderwagen 

Het menschdom en het vee doet krimpen voor haar lagen, 

Bepeinst , bewondert gij de krachten der Natuur! 

Elk polstlag” baart genotz uw boezéin {taat ín vaar. 
Gij, fijn bewerktuigd; door den gloed der kunst befchenen, 

‘Komt mee Virgilius bij ” t'graf van Dido weenen, 
Het ‘Schoone trêft-u; waâr tw oog het ook ontmoet, 
An Filomeles zang en in der’ Duiven gloed, 
In d’onbedwongen Leeuw met blikfemfchietende oogen 
En inde Colibri, met goud fluweel omtogens, 
In ’t duister eikenbosch en ín het kunstgefticht,’ 

„Door fchepper Angelo voor de eeuwen opgerigt. 

HELMER S. 
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“Die de “kreits ‘der aard“ bevat, '! 

Maar zijt knielen” woor “één. Godheid; “© 

Zij waarderen éénen {chat 

* 

* Is die “fehat, dien ots’ de Dichtkunst 

In bezielde. toonen ‘biede, > 

t Zij zich in den” Psalin “van %° Oosten 

Haar verrukking ‘overgieete” “>> ek 

’% Zij 
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't Zij ze in ’t Lied van Gods Profeten 

Tolk der grootfche toekomst wordt „ 

Of in Hella’s melodijen 

‚'e Lagchend beeld der fchoonheid tort 

't Zij ze Flaccus 1iéft doet klinken 

Voor het blij gevoel der vreugd, 

Of ons Tasfo's zang doet hooren, 

€ Lied der wellust en der jeugd. 

'e Zij de bardenfchaar -van 't Noorden 

Pel in't uur des ftrijds blijft ftaan , 

_Of „we in Milton’s - dichttafrèelen 

't Paradijs zien opengaan, 

‚Allen werd een, wonk gegeven 

Van dat boezemfimeltend vuur, 

„Dat een hooger’.glans ‘doet fchittren 

In den doolhof der natuur. 

le 
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leder volk vertoont” die fpranken, 

Die de God des Hemels schenkt , 

Als de poëzij zich uitftort 

En tot hooger leven wenkt, 

Heil dan, wie de fchatten zamelt, 

Mild bij volk op volk verfpreid, 

En tot offers in één tempel 

Al die’ gaven voorbereide, 

Ja, als van de vrei der talen 

‚Xx Stofkleed tangzaam nederzinkt, 

En één geest door al die hulfels 

Met meer klaarheid henen blinkt. 

Dan zijn alle menfchen broeders, 

Broeders — kindren van één God, 

Broeders, in zijn Zoon vereenigd 

En beftemd tot hooger tot, 

Baw- 
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BowriNGt ‚/k,, zie de tijd „verdwenen 

Toen. de worstelftrijd. beftond,;. „:r 

En Brittanje „in,„onze. vaadren, „……, „7 
räkd jad bid 

“Nog de -moed, der. Trompen „vond, 
je \ 

Toen … het wit van. Neerlands kielen: 

Bij haar- blank, rotfen. blonk5 

En de Theems, het, lied moest ‚hooren, 

Dat ter eer van, Ruyter. klonk, :s 

Maar zien „wij die Jauwer fchittren 

Stechts int. beeld. van vroeger tijd, 

Nog bleef. ons een heerlijk frrijdperk » 

Aan een. fchooner: roem- gewijd. …» 

ft Is de -Dichtkunst,s-die haar fralen_‚;” 

Nog. in,,beider boezem fchiet, 

En wie ook, haar „gloed. verfinaadde 

Gij miskent ‘haar’ glanfen niet, 

es kj 1 7 ' 4 Gâ- 
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Gader dan de-fehoonfte - bloemen » » 

Van mijn vaderlijken grond, 

En- getuig” ter seer” der Dichtkunst,- 

Dat ook hier haar: zetel 1 ftond, 

Dit mag de overwinning wezen, 

Die ge als Brit op -ous behaalt, 

Ió6r 

“Neerlandsch hart “heeft -u zijn fchatting 

Door. zijn” dankbaarheid” betaald, 

Ja, zij eens tot zulk een wedftrijd 

Aller volkren doel gerigt, 

Dan’ eerst zal het duister wijken, 

Wordt her“ “voor- den Christen licht, 

Lieflijk-. klinken. dan de « taten.…o 

Als. een, weerklank - van Gods. ftem, 

En in ieder taal der aarde 

Rijst het loflied op tot Hem, 

ui. je 5 i L Äls 
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Als ter eer — van «zijn: Gezalfden 

leder « knie-vop: aard. zich: buigt, « 

Dan, s alsde Engel, zweeft:>omr «der aarde 

En iu lot des - flervlirigs jüïcht. 

‘ 

Dan worde--ons „geloof aanfchouwing , 

Onze poëzij „genot; el 

„Onze talen fmelten zamen - 

In één taal mm het Woord ‚Vvamr God, 

26 Mei 1823. 

grasp Ern 

Op verzoek van den uitgever van het Magazijn wierden 
deze regels ingelascht, en heb ik. daarbij alleen willen ope 
merken, dat de Heer j. Bo WRINGs te Londen woonachtig ‚ 

aan wien dit vers gerigt is , en die door verfcheidene wer- 
ken, onder anderen door eenige vertalingen van Rusfifche 

Dichtftukken , gunttig bekend is, zich tegenwoordig bezig 

houdt met het vervaardigen eener dergelijke bloemlezing voor 

Engelfchen, uit onze’ Nederlandfche dichtérs, —: Het nevens- 

gaande was gefchikt, om in zijn album een bewijs overte- 

leggen ,draezeer ik, als Nederlander, deze onderneming 
toejuichte, 

&, 
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VERSCHILLENDE DENKBEELDEN; 

DIE OUDE EN. NIEUWB VÓLKEN ZICH 
OOVAN VRIJHEID EN VOLKSGELUK 

HEBBEN VOORGESTELD5 

door 

M.C 4, pan TEX. 

Waniet is geen tijdvak vruchtbaarder geweest - 
ìn ftaatkundige befchouwingen en in onderfcheidene 
ftelfels over het wezen en den aard” der burgers 

maatfchappijen, dan de laatfte helft der voorgaande 

éeuw. Vele van dezelve, hoe fchoon ook voorge- 
dragen en algemeen bewonderd, werden door de 

ervaring en de gefchiedenis van vroeger eeuwen 

niet geftaafd, maar behelsden meestendeels louter 
kunftig afgetrokkene ftellingen, die voor het wers 

kelijk leven geheel ongefchikt, voor geene toepass 

fing hoegenaamd vatbaar zijn. Hoe ver dwaalde niet 

een ROUSSEAU af, toen hij, bij zijne befpiegelingen 
over den zoogenaamden natuurmensch ent den na- 
tuurftaat , alle gefchiedkundige waarnemingen ter 
zijde ftelde en zich geheel aan de voorftellingen van 
Zijn naar willekeur fcheppend vernuft overgaf, | 

M 2 Veis 
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Veiliger is de weg, welken anderen hebben inge- 

flagen, die, zich” van allerlei’ gewaâgde ftellingen 
wachtende, door gefchiedkundig onderzoek den aard 

en het wezen der burgerftaten hebben trachten op- 

te ‘fporen. Was weleer gefchiedenis weinig meer 

dan eene.naauwkeurige optelling van gebeurtenisfen „ 

‚naar tijdsorde gerangfchikt, bijzonder van oorlogen , 

veldflagen, overwinningen en wat dies meer is, de 

vorige eeuw zag mannen geboren worden, die uit 
meer verhevene, meer algemeene oogpunten de lot- 

gevallen der volken, en der menschheid begonnen 
te befchouwên. RoBERTSON, ÏÚME" ÊÌ GIBBON 

maakten de gefchiedenis tot een tafereel van het 
werkdadig leven der volken , en der vöortgaande ont- 

wikkeling van het menfchelijk geflacht. Wijsgeerte 

„werd „met. gefchiedenis. verbonden, -en terwijl zij 

aanleiding. gaf, tot eene geheel nieuwe beoefening 

der gefchiedkunde , zoo. ontftonden, uit,‚deze verees 

niging dier beide wetenfchappen die uitmuntende 

Schriften in het vak der gefchiedenis, ‚waardoor het 
einde der. vorige en het begin dezer eeuw zich zoo 

voordeelig -onderfcheiden. | 

Nu begon -men vooral den onderfcheiden aards 

het karakter, de zeden, de wetten en de inftellin= 

gen der volken op te fporen. … Wijsgeerige waarnes 
‘mingen werden. op gefchiedkundige -daadzaken ge- 

grond, en de gebeurtenisfen der tijden werden door. 

belangrijke navorfchingen- meer--en meer opgehel-, 

derd, en in een nieuw licht voorgefteld. Zoo beer 

gonnen MONTESQUIEU €n VOLTAIRE in Frankrijk, 

maar ‘vooral SPITTLER €h HEEREN in Duitschland. 

het 

| 
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het verfchillend karakter der onderfcheidene ftaten 

van oude en nieuwe tijden na te gaan-en voor te 

ftellen. Geheel afkeerig van alle bloote befpiege- 

ling, namen zij de gefchiedenis tot leidsvrouw, en 

ontleenderì hunne befchouwingen uitde daadzaken 

en de. gebeurtenisfen , die zij bij de» volken: aantrof> 

fen. Zoo werd de ware kennis-van-den aard ende 

bedoeling der onderfcheidene ftaatsinrigtingen uit de 

gefchiedenis- als de zuiverfte bron geput. Zoo is 

men begonnen te zien, dat geheêl onvoldoende zijn 

afgetrokkene. beginfels-en ftelfels, die voor alle vols 

ken, in alle landen, in alle tijden. zouden gefchikt 

zijn. Men heeft zich overtuigd „dat onderfcheidene 
volken dikwijls omtrent de aangelegendfte ftaatsonders 

werpen geheel verfchillend hebben gedacht, en dat 

men uit die -verfchillende, dikwijls zelfs tegenflrijs 

dige denkbeelden , zich de verfcheidenheid van in= 

ftellingen en wetten, die wij bis hen boren. 

‘behoort té -werkdaren 10521 oi Mióilserno aib Hi 

Zoo hadden de “wetten en inftellingen bij de vols 

ken der oudheid veelal een geheel ander doel „dan 

wij gewoon zijn ons in onze ftaten voor. te tellen ; 

zoo verfchilden ook hunne gedachten. over het wee 

zen en den waren: aard. der flaten geheel van onze 

tegenwoordige wijze van befchouwen. itogiud 

Het was mijn gontieiks: Ms Hu! uin deze fpreeke 

beurt, in dien geest eenige opmerkingen “mede te 

deelen, en kort tot u te fpreken: over. de: verfchile 

lende denkbeelden, die oude en nieuwe volken zich 

van vrijheid en volksgeluk hébben wvoorgefleld, tot 
M 3 wel. 
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welke voordragt ik uwe welwillende aandacht vrien* 

delijk verzoeke.- 

Orme 

__Wannéer ‘was, volgens het gevoelen der ouden, 

éen ftaat vrij?-dan eerst, zeiden. zij eenparig , wan- 
neer in den ftaat gelijkheid der burgeren beftond;, 

Wanneer deze mêde deel hadden aan de: regering , en 

hêt-beftier-der groote ftaatsaangelegenheden,” Ieder 
burger gevoelde: Zich vrij, wanneer ‘hij in de-volks- 

vergaderingen in het openbaar over vrede en oorlog 
had’ te beflisfen ‚wanneer hij daar weêttén: gaf, met 
vreemde volken: verbonden ‘floot , overheden - be= 

noemde, hen tot verantwoording riep, hen befchule 

digde , veroordeelde of vrijfprak. Dan gevoelde ieder 

burger de waarde zijner vrijheid, Van daar is het; 

dat volksvergaderingen , waarin zij die vrijheid deden 

gelden „ behooren tot ‘het wezen der Oude fraters 
Hij, die ongeftoord die regten in dé volksvergade- 

ring uitoefende, was waarlijk vrij burger i in eenen 
vrijen ftaat. | 

- „Geheel verfchillende van de deman der ouden; 
is het begrip, dat zich de nieuwere volken van vrij- 

heid. vormen. Op de vraag, “wat vrijheid is inde 
burgermaatfchappij’,- antwoorden wij’ als van zelve s 

dat daar vrijheid beftaat, waar ieder zeker is, dat 

hĳj “in zijne regtmatige handelingen niet door de 
willekeur “van fommigen- kan worden belet, waar 
een ieder zeker is van nimmer ftraffeloos in pere 

foon of goederen te worden beleedigd, en hij zijne 

zoo pêrfoonlijke als eigendomsregten door billijke * 

wete 
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wetten en wél ingerigte. Regtbanken ziet gewaar 

borgd. De zekerheid van het rustig, genot deze 
zegten maakt ieders bijzondere vrijheid. uit, em deze 

ishet, welke thans vooral hetdoel uitmaakt der 

ftaatsinrigtingen; deze is het, waarop: door de latere 

volken zoo hoogen prijs. gefteld: wordt: 

Terwijl het alzoo eene onmisbare. eigenfchap. is 

van de bijzondere. (individuele) vrijheid, dat geene 

handeling verboden, wordt, die aan niemand onregt 

en aam den ftaat- geen nadeel toebrengt, vinden wij 

daartegen, de vrije burgers: der oude ftaten: dikwerf 

belemmerd in hunne. eenvoudigfte en veelal onver= 

fchilligfte- handelingen. » TERPANDER werd door: de 
Ephoren te Sparta. ftreng berispt „ omdat hij eene 

fnaar aan: zijne lier had toegevoegd De: Cen/oren 

te Rome mengden zich dikwijls in--de bijzondere 

aangelegenheden; der burgers: zij drongen door tot 
in het binnenfte der huisgezinnen, en teekenden 

daar-met- hunne zota hen, die hun toefchenen het 

eem of. ander te. hebben gepleegd, dat berispelijk 

was, … Verlangen wij in onze ftaten bovenal zekere 
heid van perfonen en goederen, hoe: ligtvaardig lies 

ten zich niet de ouden daarvan beroovent Gedurig 
moesten: de landerijen: op nieuw worden: verdeeld emt 
de fehulden kwit-gefcholden.  LvYcuRrGus ; soLoN 

en-aers, deden dit te Sparta en te Athene, en dar 
het ook te: Rome meermalen gefchied is, leeren ons’ 
de bijzonder daartoe ftrekkende wetten, die Zeges 

Agrariae, genaamd “waren. Daardoor werden wel 
de bezitters en de fchuldeifchers in hunne bijzondere 

regten verkort , maar daaraan bekreunde men zich niet. 

M 4 De 
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„De ‘oudfte wetgevers bij -de Grieken « verbodert 

bij <hunne … wetten dikwijls de geringfte , en op 

zich zelf meest geoorloofde handelingen. In Sparta 

was den burger „de gelegenheid tot vrije ontwike 

keling van” zijne krachten en ‘begaafdheden geheel 

benomen.: Allés-was bij de-wet bepaalden voor, 

gêfchreven. „Ieder Lacedemoniër,” zegt PLUTAR- 

enus (1) ‚geloofde niet «zich: zelven toe te: bez 

s hooren ‚maar ‘het eigendom’ des-ftaats te zijn.” 
Kunften en „handwerken werden -den burger. verbo=’ 
den. Hetzelfde werbiedt in zijnen {taat PLATO (2), 

opdat, dezevis. de rede die -hij-geeft, ieder burger 

zich- op, de- kennis van den ftaat, de gewigtigfie 

van allen ;-zou, kunnen toeleggen, hee 
… Nergens-intusfchen vindt ten „dat de ouden zich 
over die groote beperking van hunne vrijheid -heb= 

ben beklaagd,…Wat enkele burgers onfchuldig en 

onverdiend „moesten ondergaan , hierom bekommers 
den zich de Grieken weinig. Door ‘het Ostracisme 

werden te Athene de: edelfte, de voornaamfte “bur= 

gers uit,‚denftaat. verbannen, niet «om een ‘begaan’ 
misdrijf , maar alleen, omdat het volk vreesde, dat: 
zij misfehien „door hunne bijzondere verdienften eerie’ 

maal tot te, groote magt geraken „ en aldus de gelijk=" 

heid der burgers ‘ verbreken - zouden. Het “wufte’ 
volk meende, dat vrijheid aanwezig was, wanneer 
het, naar. willekeur kon handelen. | | 

iseehb 

161) In Lycurgo,-e. 24. sq. cf. XENOPHON st Repo 
Spartan. VIl: 2. ud ovl 

4) Rep. VIII, p. 846 D. 
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… Stelden ‚dan de ouden „zoo weinig prijs op zekers 

heid van ieders bijzondere regfen, zoo fchatten op 

hunne beurt-de nieuwere vollen niet hoog het on- 

middellijk -werkdadig aandeel {dat de burgers in de 

oude ftaten aan het beftier dêr ftaatszaken hadden. 

Nergens “vindt: men volksvergaderingen in de latere 

flaten , waarin alle burgers hunne ftem uitbrengen, 

en ieder zijnen onmiddellijken: invloed in het ftaatse 
beftuur ‘uitoefent. Thans verlangt men niets meer, 

dan ongeftoord zich met de verzorging zijner eigene 

zaken en belangen te kunnen bezig houden. Men. 

wil die niet meer geheel opofferen aan het beftuur” 

der ftaatsaangelegenheden. Men leeft in zijne bij= 

zondere -betrekkingen , in zijn huis en huisgezin,’ 
niet zoo. alsde ouden deden, in volksvergaderingen. 

Men heeft gezegd, dat de rede van het -verfchil- 

hierin zou te zoeken zijn, dat bij’ de ouden ‘overal 

republieken beftonden, bij ons daarentegen andere 

regeringsvormen hebben plaats gegrepen. Maar ‘ime 
mers- ook in latere tijden hebben in Ewropa onder- 
fcheidene Republieken beftaan, en in dezen “treffen 
wij evenwel die foort van vrijheid niet aan; ‘die in 

de oude ftaten zoo hoog gefchat wordt. «Ja dat 
dezelve ook voor ons -geheel ongefchikt is, heeft 
de ondervinding in het naburige Frankrijk geleerd, 
toen men alddar op het einde der vorige eeuw eene 

foort van vrijheid poogde in te voeren, welké men 
in de“flatén der oudheid meende-aan te treffen. Men 
miskende het geheel uiteenloopend karakter van oude 
en nieuwe burgerftaten: en wat er dan ook van ‘de 
voornemens , die men toen had, en van de pogin- 

M 5. gen, 
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gens die men aanwendde, gemene. iS» ligt Bog 

versch. in. elks. geheugen. 

„Opmerkelijk is het, dat in onderflieidene; Rijken 
«van Europa, thans eene foort van regeringsvorm bes 
ftaat ‚ die den ouden: geheel, onbekend is gebleven. 

Ik bedoel het ftelfel van vertegenwoordiging in-onze. 

grondwettige monarchiën.… Het is waat ;-fommigen: 
hebben gemeend foortgeliĳjken. vorm reeds aan te 

treffen te Lacedemon, waar. de Ephoren- de „daden: 
van de Koningen, van den: Senaat en van de overhe=, 

den des volks moesten nagaan en: die bewaken, Maar. 

de inftelling der EpAoren had geenszins de waarbor- 
ging van de regten der burgeren tem doel. Zij- waren: 
veeleer zelve oppermagtige heerfchers„ die, zonder 

aan iemand verantwoording’ fchuldig te zijn „ beoors=: 

deelden, goedkeurden, of deden vernietigen „ hetgeen 

Koning „ Senaat of overheid hadden verrigt.- … 

Nader aan het denkbeeld: van- vertegenwoordiging: 

kwamen de volkstribunem te. Rome „ die, ingefteld- 

waren. om de regten hunner ‘orde tegen-:de- Patri 

ciërs te verdedigen. Doch daar het ftellige ken- 

merk. van. eene vertegenwoordigende. regeringsvorm, 

dit is, dat de regten van. het geheele. volk worden 

gewaarborgd. en. voorgeftaan., zoo vindt men flechts 
een. fchijn. van. volksvertegenwoordiging te Rome, 

waar niet de regten, van. het geheele volk „maar 

alleen van een deel van betzelve , namelijk van. de 

ordo. plebejus, door. de tribuni werden verdedigd. 

Vertegenwoordigende regeringen, waarin. afgevaar= 

digden, des volks, de regten, de zekerheid, de 

perfoonlijke vrijheid der burgers waarborgen, kon= 

den 
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den daarom eerst bij de nieuwere volken gevonden 

worden, omdat eerst deze diezelfde vrijheid en zes 

kerheid van perfonen en goederen op prijs hebben 

gefteld. - AEN wid | | 

Tiran noemen zoo oude als-nieuwe wolken , hem, 
die het doel, het wezen van den faat vernietigt „en 

de regten. der burgeren willekeurig fchendt.— Men 

gelooft. dus welligt, dat. ten minfte inden. zin 

waarin. zij! tiran en tirannie, opvatteden, oude en 
nieuwe volken niet verfchillen. Doch „ M. H.t een 

geheel ander. isde tiran, zoo als zich-dien de ou- 

den voorftelden:, een: geheel ander weder, zoo als 

die bĳ de nieuwere volken voorkomt, Even zeer 

als beider. begrippen over burgerlijke. vrijheid en 

burgerlijke „regten. verfchillen „ verfchilt ook hunne 
wijze van denken omtrent hem, die gerekend wordt; 

die vrijheid ,.die regten: te verbreken.  Tiran “was 

bij de ouden al wie de gelijkheid der burgers vers 
brak, de wetten fchond, het volk van’ zijnen ine 

vloed in het, ftaatsbeftier beroofde, zelve befchikte 
over hetgeen het volk in zijne bijeenkomften ges 

woon was te beflisfen. Velen maakten geenen ins 

breuk op de bijzondere veiligheid , op: de zekerheid 

der burgeren, krenkten niemand in. zijne bijzondere 

regten, lieten. aan een ieder de vrije. befchikking 

over zijn. perfoon.- en goederen toe, PrisisTRATUS 
regeerde Athene. volgens wijze wetten, en de ges 
fchiedenis verhaalt , dat zijne regering zacht en 
regtvaardig wasz en evenwel was PIsIsTRATUS tiran 
van Athene, want al. maakte hij geen inbreuk op 
de bijzondere regten der ‘burgers, hij ontnam hun 

; hun- 
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hunne ftaatkundige regten , hun aandeel, hunnen 

invloed in hét ftaatsbeftier, Daarom noemde men 

hem tiran, In onze tijden heeft men ook den voors 
maligen overheerfcher van het Franfche rijk tiran 

genoemd. Doch waarom noemde men hem zoo? 

Niet, omdat hij de volksvergaderingen „deed ontbin- 

den; en Frankrijk onder een opperhoofd terug bragt ; 

maar daarom , omdat hij zich aan vrijheid en zeker. 

heid van -perfonen en goederen’ niet’ bekreunde ; 

omdat hij de onderdanen van zĳn uitgeftrekt rijk 5 

als bloote werktuigen gebruikte, om zijne oogmer= 

‘ken te bereiken , omdat hij aldus alle’ vrijheid vers 

nietigde, omdat hij alles van zijne willekeur deed 

afhangen, en hij dus de volken van het hoogfte 

goed , dat zij zich in den ftaat kunnen voorftellen’, 
beroofde. u Ml hd 

Menfchen te gebruiken als bloote werktuigen, om 

onze oogmerken te bereiken, was den ouden niet 

vreemd. Overal waren flaven. In het Romeinfche 

tegt worden de flaven gezegd geen perfoon te heb 

ben, en flechts zaken te zijn. Over flaven kon 

men even als over alle zijne andere eigendommen 

befchikken, Regten had alleen de bürger, niet de 

mensch. De flaaf had geene regten.- De Heloten 

te ‚Sparta werden fomtijds gedwongen zich aan 
Jage driften over te geven, bij voorbeeld aan dron- 

kenfchap , opdat door dit voorbeeld de Spartaanfche 

jongelingen de ondeugd mogten leeren veraffchuwen. 

Werd het getal dier ongelukkigen te groot, en 

vreesde men, dat zij voor den ftaat gevaarlijk mog= 

ten worden, de wet ftond toe, een gedeelte hunner 
om 
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om te brengen. En wie waren de Heloten? Zij 
waren een volk van denzelfden oorfprong- als hunne 

meesters; zij waren ook Grieken ,-maar zij waren 

een overwonnen. volk. … Burgers--van … Sparta waren 

zij niet, hoezeer «ieder hunner ín zijne ftad even 

zeer burger. geweest was „alsde. Spartanen waren 

in de hunne, Maar alleen: wie -burger was had 
zegten „genoot. vrijheid, … Mensch te zijn, was niet 

voldoende, … Hoezeer hierin.'de nieuwere „volken 

van de ouden verfchillen „blijkt: genoegzaam” uit de 

menschlievende pogingen, die „zoo in Engeland, als 
elders met -zoo-veel ĳver zijn aangewend, om de 

flavernij- te vernietigen en den flavenhandel te weren; 

Het was ons niet genoeg, dat in Europa menfches 

lijke regten. erkend en gewaarborgd zijn. Wij kon» 

den zelf niet dulden , dat in andere wereldftreken 

menfchen door menfchen willekeurig als werktuigen 

werden aangewend. de 

Het onderfcheid omtrent het begrip van vrijheid, 

dat bij oude-en nieuwe „volken. blijkt te beftaan „ is 
oorzaak geweest van den verfchillenden weg, diem 

zij in de wetenfchappelijke befchouwing van- flaats= 

zaken hebben ingeflagen. Omdat bij de ouden alles 
aankwam op dadelijke deelneming -aan het ftaatsbe= 

ftier, zoo zijn zij uitgegaan vande vraag: wie zal, 

regeren? Zoo fpreken- PLATO, ARISTOTELES, CI- 
CERO en anderen gedurig van onderfcheidene rege- 

ringsvormen „Monarchie, Aristocratie, Democratie, 

enz. Maar de nieuweren verlangen perfoonlijke ze= 

kerheid en- vrijheid. Zij zagen al fchielijk in, dat 

die niet daarvan, afhangt, of een of meerderen het 
roer 
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roer «der regering in handen hebben. Zij wistéri, - 
dat in de zuiverfle volksregering dikwijls” welde 
meeste willekeur plaats heeft. Zij floegen dus eenen 
geheel anderen weg in ; dan dien’ welken “de ‘ouden 
gevolgd waren. Zij gingen onderzoeken, welke in 
den ftaat de grenzen der oppêrmagt behooren te 

zijn, zoo de bijzondére regten en de vrijheid der 

burgeren niet gefchonden zullen worden. De ouden 
dachten er niet aar, om de grenzen der Oppermagt 
te bepalen. Ieder had als burger deel aan dezelve , 
en niemand vond het noodig, zijne eigene magt te 
beperken. Daarvan is het gekomen, dat de ouden 

wel handelden over Regeerkunde (Politica) , maar 

dat de eigenlijke wetenfchap van ftaatsregt, welke 

de regten tusfchen worst en wolk onderling bevat, 
eerst onder de nieuwere volken is ontftaan. > 

se Verfchillen aldus de denkbeelden omtrent’ burgere 
lijke vrijheid, niet minder witeenloopend zijn dezelve 

ten opzigte van volksgeluk en het ware ‘heil des 
ftaats. ei did-38 ft Prei. Mich 

„In den zin der ouden bloeide een ftaat en was 

die gelukkig, wanneer alle de burgefs, zich zelve 

vergetende , tot algemeen welzijn des ftaats mede- 

werkten, en zij daaraan hunne bijzondere belangen 

opofferden; wanneer de burgers, ieder in zijnen 

fand, gelijke regten” genoten , wanneer “de wetten 
wel werden in acht genomen, en niemand de ge= 

lijkheid verbrak, Niet rijkdom of weelde, maar 
\ braaf= 
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braaf heid; deugd , waderlandsliefde en ongefchondene 
zeden. werden gerekend den 'ftaat tot eer ven hetl te 
ftrekken, Arm was Zacedemon, de rijkdom werd 

daaruit verbannen, en geen {taat der oudheid fcheen 
op vaster gronden tte fteunen dan die, welken L.v« 
Eurus ‘had ingefteld. Horarius riep uit: „ wat 

» vermogen wetten zonder zeden?” Dit gezegde 

moge “in betrekking tot onze. hedendaagfche ftatén 

im twijfel getrokken zijn; zeker is het, dat de ou- 

‚den niet aan wetten, maar ‘aan het bewaren van 

reine zeden ; “voorvaderlijke “dapperheid en moed, 

den bloeien het behoud van hurmne. {taten toekens 

den. Wanneer zedebederf in-den ftaat toenam, ging 

die te gronde; ENnius zeide-van Roine: ;,Op-oude 
zeden «en mannen,’ zoo als die van den ouden 
» tijd rust’ geheel de zaak oder Romeinen.” Dit 
gezegde drukt uitmuntend nit, waarin de ouden 

rekenden , dat het welzijn en de wann soi 

voanpr ftaten gelegen was. | bh: 0 
«Maar, wanneer zeggen wij, dat een pn bloeit, 

dat het een volk welgaat? - Ja, ook “wij {tellen , dat 

het zedebederf voor het welzijn eens (taats verdere 

felijk is. Maar vooral toch Jetten wij ook hierop, 
of ieder burger genoegzanie middelen van beftaan 

bezit, om met de zijnen gefchikt-te kunnen levens 
bloeijen dan handel, landbouw en andere ‘takken van 

volksnijverheid, zoo zeggén wij, dat het een. volk 

welgaat. Dit is het, wat wij het welvaren vaneen 
volk noemen, Dit is bij ons volksgeluk. 
De ouden waren in hunne ftaten wan: niets afkee- 

xiger, dan van rijkdommen, De bùiger.van Lure- 
den 
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demon moest arm zijns noch gouden „noch zilveren ; 
noch koperen geldmunten werden. geduld. Alleen: 

van ijzeren mogt men zich bedienen.” Afm- waren 

in de oudfte tijden -der Romeinfche- republiek de 
__eerfte burgers van den ftaat, en evenwel waren zij 

het „ die denzelven;-door groote edele ‘daden, door 
overwinningen bevestigden. en uitbreidden. — Bijna 
alle oude wetgevers gaven wetten tegen de weelde, 

De oude wijsgeeren fchreven algemeen. den onder- 
gang der ftaten aande rijkdommen: toe. ‚4; Rijkdom,”” 
zegt PLATO (3) 5» brengt weelde, luiheid en ledig- 

ss heid voort, verderft, de „gemoederen „boezemt 

… wenfchen naar fteeds “meerder in, maakt den 

„mensch met zijn eigen. toeftand ontevreden en 

‘> ongefchikt, om het „welzijn, van-den taat, volgens 

» zijnen pligt te bevorderen.” Ja het: verfchil of 
hever het volmaakt tegenftrijdige van «deugd «en rijke 

dom wist PLATO niet beteruitte „drukken „dan 
door de ftelling: dat deugd, in diervoege_ verfchilg 

_ van” rijkdom „-vdat “ieder, moet gerekend. worden te 
tiggen op een „uiteinde van dezelfde ;weegfchaal , en 
dat alsdan, zooveel. de. eene rijst, ook de andere 

noodwendig zooveel zal: moeten dalen: (4). Toen 

ten tijde van PERICLES rijkdommen-in Athene de: 

overhand kregen, werd het verval van den ftaat 

dadelijk zigtbaar,. Volksredenaars verleidden de me- 

nigte. —Omkoopingen., werden. in het werk. gefteld. 

door hen, die zich tot eenigen rang: of aanzien, 

25)" Repo IV: pesgare De 
4) Rep. VIII pe 550 Ee 
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wilden ‘doen ‘verheffen , en ‘zucht naar geld en rijke 

dommen nam de plaats in van moed en vaderlands- 

liefde. Ook Sparta ontaardde geheel, federt na 
den tijd van LYSANDER de begeerte naar rijkdommen 

aldaar was ontftaanz en’ van “wanneer begon het 

verval van den Romeinfchen ftaat? Van dien tijd 
af „toen “men: het niet meer voor de hoogfte eere 

hield , Romein-te: zijn „en in braaf heid , deugd en 

vaderlandsliefde de ‘edelfte der voorvaderen te &vena- 

ren of op zijde te-ftrevens toen ieder voor zich 
zelf wilde: genieten, en niet meer zijn leven: aan. 

den ftaat wilde. wijden „ toen maaltijdenen banketten: 

werden aangerigt , dierduizenden verflondenztoen ging 

de Romeinfche. republiek ten “onder, de alleenheer= 

fchappij ontftond, en het volk liet zich ‘het verlies 
der burgervrijheid , welke het tê voren in alle opene 

baré -aangelegenheden:-zoo zeer had voorgeftaan, 
door’ feesten en fpelen vergoeden. 

Hoe geheel anders denkt men niet over rijkdom 

in onze nieuwere -ftaten! Niet de rijkdom ‘doet: een 

volk ten onder-gaan; toenemende welvaart en -ver= 

meerdering: van bezittingen worden : niet - gerekend 
de kiem des verderfs in zich te dragen; en-niemand 

in onze tijden: zal. beweren, dat rijkdom de volken 
ten val brengt. Armoede en ellende, zeggen ‚wij, 

is„eene der voornaamfte oorzaken. van :de …ontvole 

king der ftaten. Beccaria: fchreef „ dat armoede 

en gebrek de bronnen zijn, waaruit de meeste-mis- 

daden ontfpruiten, en de jaarboeken der lijfftraffelijke 

regtspleging ftaven dat gevoelen. Hoe groot is dan 

niet bij ons de invloed en het vermogen van wels 

„AE D. 2, SOD | vaart — 
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vaârt en voorfpoed „ welke zich onder alle burgers. 

kläsfen.- verfpreide „Middelen van-beftaan:s rijkdoms- 
men ; doen, den’ -ftaat bloeijen ende’ bevolking -tóee’ 

nemen. … Zij „verbeteren de- zedelijkheid; en‚de alges 
meene vrijheid. en zekerheid wondt meer en meet. 

bevestigd. « Iig, 19u 

„Oorlog bij de’ den, Kn bij de hee Nâe 

ken , ziedaar’ de: middelen die. beïde- aanwenden „ Om 
het. geluk. en ‘het welzijn def burgerftaten ; ieder 

nâar. zijne wijze van denken; te bevestigen.  Oor- 
log was bij hen- het middel-om den roem en het 
aanziefr  gener natie te vergrooten „om vaderlands= 

liefde ; moed ‘em!dapperheid aán-te kweeken. Ieder 

Spartaan  iedér Romein was volgens de wetten van 

zijnen. ftaat krijgsman gene Krijgsdeugd ftond 

in de hoogfte ‘eeres Lavr 

‚ Handel en nijverheid waren deni die de volken 

8 Europa uit den. doodfchen flaap der midden- 

eeuwênr opwektem, « Gedurende de laatfte kruistogten 

en-in de daarop” volgende! eeuwen “zonden Venen 

tianens; Genweesen; Pifanens en de bewoners van 

ândere fteden: vän Noordelijk Iralië fchepen naar de 
kusten van Klein Azië en “Palestind, Handel en 
fcheepvaart deden die fteden in bloei en welvaren 
toenemen, : Daar, in Zralië ontftonden de eerfte 

vrije fteden ;-die: het leenftelfel en wreemde overs 

heerfching ‘begonnen af, te“fchudden. In Florencé 
kwamen «de kooplieden zelve tot de regering; en 

de ftaät bloéide ondér het beftier der mepicis. De 

handel verbreidde zich door: Noordelijk. Duitschland 

en door vde Nederlanden s ook daar ont{tonden vrije 

fte … 
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fteden‚,-en het verbond „dat zij, onderling floten , 
het,-Hanze- verbond» „had eenen; aanmerkelijken ine 
vloed op. den, loop der ‚gebeurtenisfen in Ewropa. 

‚> Mogt een. primes van Spanje, de voorregten ver- 
breken, die hij, onze; voorouders. plegtig had. toege- 
zworen; mogt hij de-regten: {chenden „ op; welke, zij 
als-zijne: onderdanen, de: regtmatigfte aanfpraak hade 
den „toenemende, handel ‘en. nijverheid. gaven hun. 
de middelen aan-de-hand, zich van dat juk te onte 

flaan.,, en de-vereenigde Nederlanden. bekleedden 

aanvankelijk eene. plaats onder de opa hankelijke ftae 

ten van! Europas, «…… 
Dat de oorlog. bij de ouden in fange opzisten 

tot dezelfde einden diende , waartoe bij ons de han- 
del wordt „aangewend , blijkt onder,anderen uit eene 
‘bepaling ‚ die’ wij in het Romeinfche regt aantreffen. 

Onder de regtmatige middelen, om bijzonder eigen= 

dom te verkrijgen ‚wordt de. oorlog genoemd (Oc 
cupatio bellicaje Pligten jegens vreemde  natiën 

kenden de- Romeinen niet, Vijanden hadden gêene 

regten, hadden-dus geene eigendommen. Hetgeen 

‘het-hunne wâs , werd. gerekend geen eigenaar te 

„hebben; en alles “wat vijanden. toekwam „ niet alleen 
wat: aan den ftaat-behoorde , maar ook wat het bij- 

„zonder eigendom der particulieren. was ‚. viel den 
‘Óverwinnenden Romeinen als wettig verkregen goed 

«in „handen. Wat “oordeel ‘zou men vellen over een 

wetboek; dat zin ‘onze: dagen „ zoodanig. oorlogsregt 

dnvoerde %->De borlog was dus «bij de “ouden een 
wettig middel om eigendom te verkrijgen, zoo als 

„de handel dit is in onze.dagen, … | 

N a Han. 
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« -Hatidel was bij de“ onden-niet geacht: „ Handel iù 
shet klein,” zegt ‘cICRROS „iseen läag en onedel 

„bedrijfs wordt-die in het groot-gedreven, ftrekt 

“die tot mut van’ velen „« dan’ is-zij niet fterk af te 

“ keuren, Dan eerst verdient-die’ geprezen te wor- 
‘sy den , ’ wanneer: hetgeen aldus is‘ gewonnen tot 
“s het aankoopêen en het bebouwen. van’ landerijen 

wordt aangewend (5).” … En waarlijk , handel. kon 
eerst bij de nieuwere volken régt:op prijs worden 

gefteld , omdat deze dien befchouwden, als een der 
middelen om de ’menfchelijke nijverheid te ontwik- 
kelen, om eén ieder te doen leven en werken’, «om 

algemeene welvaart overal te verfpreiden. 
Alle aanfpraak op onze verèering hebben de oude 

volken, door hunne verdienften in al wat kunften 

en wetenfchappen betreft. — Evenwel moeten wij 

niet uit het oog verliezen, dat niet alleen de latere 

volken veel hebben verbeterden verder befchaafd, 

wat de eerfte onvoltooid en onvolkomen hadden ach 
tergelaten , maar dat dikwijls bij de nieuwere vol- 

ken wetenfchappen ontftaan zijn, welke de Ouden 
niet kenden, en- waarvan zij ook den aard en het 

doel niet konden doorzien, omdat hun de denkbeel- 
den niet eigen waren, welke in latere eeuwen tot 

daarftelling eener zoodanige wetenfchap hebben aan- 

Jeiding gegeven. Nieuwere volken hebben eerst de 

welvaart van eenen ftaat vooral afgemeten naar des= 
zelfs handel, nijverheid, en middelen van beftaan. 

Daarom hebben zij eerst den aard en den loop van 

han- 

(5) Cic. de offic. Iv €, 42. 
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handel “en: nijverheid» onderzocht; en hebber’ zij» 
trachten te-bepalen, “hoe de rijkdom eener natie 

zich “vormt en: zich verfpreidt. _ Dusdanige navor- 

fchingen lagen geheel buiten het doel, dat zich»de? 
ouden van den ftaat-voorftelden,-- Daarom : kon de: 

flaats'= huishoudkunde “als wetenfchap «bij hun” niet 
ontflaan. « Deze „moest geboten worden bij-de niewe 

were volken ;'dië in. de bronnen «en ‚de: middêlén ter: 

verkrijging en vermeerdering van nationalen rijkdom: 

‘en welvaren zoo veel belang ftelden; CERG 

Opmerkelijk ‘is: ieder punt. van vergelijking , waars 

door wij dit -onderfchêid van denkbeelden bij- rn 

en nieuwe volkên ons kunnen verklaren. dà) 

… Het zij mij geoorloofd „u ‚ M. H.! ten’ dien einde’ 

nog deze aanmerking mede te deelen. — Er ware 

wetten in het Oosten , maar geheel godsdienftig was: 
hun karakter. Bij de Hebreën- waren de wetten door 

MOzES op goddelijk gezag gegeven. Staatkundig 

was de flrekking der wetten in Griekenland. Moeis 
jelijk- kon ook aldaar burgerlijk regt ontftaan , omdat 
in. vele ftaten aldaar, zoo als'in «Sparta, de burger 

bijna geheel den ftaat toebehoorde , ‘en hij dus geene 
bijzondere “regten zich kon toefchrijven, Burgerlijk 
regt “ontftond- dus eerst te Romey: maar op welke 
wijze? “Ook daar was het oogmerk, waarmede de 
oudfte. bekende verzameling van wetten werd daar= 
gelteld , weder geheel ftaatkundig. Het was vooral 
om de regten der Patriciërs en Plebejers. onderling 
te beftemmen , dat de wetten der twaalf tafelen wers 
den gemaakt, » 

Geheel andere-omftandigheden waren het, die bij 

N 3 de 
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de Germaafifche volken tot … ontwikkeling vari -"eër 
eigen burgerlijk regt: aanleiding gaven. + In’ Duitsche 
land hadden zoowel rArer de Grooterdls zijne Ópe 

volgers, onder dên naam van Capitwlariën ‚wetten 

gegeven ; maar geheel ongenoegzaam en onvolkomen 

waren dezelve ; zoodra de behoeften des Duitfchen 

volks door meerdere befchaving en toenemenden 
handel begonnen te veranderen. Vrije ‘fteden ont= 

ftohden. De bijzondere handelklasfe verkreeg eenen 

aanmerkelijken invloed op ‘het beftier der fteden, 

Daar ontwikkelde zich een ftads- en handelreets dat 
den grond gelegd heeft tot het algemeen nog “gel 
dend Duitsch burgerlijk regt. Terwijl ‘âldus de eerfte 
bron van Romeinsch ‘regt in ‘flaatkundige oogmerken 

te zoeken was, zoo ontftond in latere tijden bur= 

gerlijk regt uit den meer en meer vennen nen in= 

vloed van handel en nijverheid, … - | 

Maar , M. H.! veilig kan ik alle verder beboi kee 

terlatén. De onderfcheidene benamingen , waarmede 

oude en nieuwe volken den ftaat hebben aangeduid, 

doen ons het. bovên gezegd onderfcheid ‘hunner denk- 

wijze ten duïdelijkfte inzien. Was bij de “oudende 

beste burgerftaat die , waarin ieder ‘burger „met ach- 

terftelling. van alle. bijzondere belangen, tot het vale 

gemeen heil-des ftaats alles aanwendde ; wás dus de 

ftaat, de zaak, waarin alle evenzeer deel namens 

welke aan, allen evenzeer gemeen was3 zij’ noemden 

dien: ook. respublica „ dat is gemeene zaak. «De Gere 
maanfche volken daarentegen’ denken. zich ‘den 'ge- 

lukkigften burgerftaat dien, waarin overvloed ven 

welvaren hêerscht, “waarin „zoo “veel ‘mogelijk -alle 

bur- 
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burgêrs de “middelen bezitten „om wel te Ièveri en 
behoorlijk ‘te beftaan „waarin zekerheid’ gevonden 

wordt van perfonen ven goederen. — Wat de ouden 
noemden. Respublica, dat heeten wij Gemeendbest ; 

de Engelfchen Common Wealth, “Hier is-het niet de 
burger „ die”zich: aan “de zaak “warp het volk moet 
opofferen , “het ‘zijn «alle-de deden wan: den- (laat 

_wien-het wel moet: gaan „ opdat er swaarlijk” dat befta; 

wat het best is voor allen, datis ‘het: Gemicenebesti 

r…En hiermede ‚-M.-H. ! meen ik u de ondere 
fcheidene denkbeelden van oude «en nieuwe volken 
omtrent vrijheid en volksgeluk genoegzaam te hebe 
ben voorgedragen. Het gezegde laat zich geréeden 
lijk tot de volgende hoofdtrekken terugbrengen. 

Bij de ouden gevoelde «de burger zijne waarde, 

wanneer hij in>de volksvergaderingen zijne regten 
uitoefende «en over: de hoogfte ftaatsbelangen mede 

befliste,. Burger te “zijn van ‘eenen’ fraat , was de 

hoogfte titel, dien zij kenden, “Bij ons ís het de 

mensch die zijne Waarde wil gekend en - gewaar 
borgd zien, “Ons moet in den ftaat veiligheid van 
perfoon en goederen geworden. Met een woord, 

de vrijheid der ouden was eene. flaatkundige „ de 

onze eene bijzondere (individuele) Vrijheid. 
Bij hun moest de burger alles aan den fraat op- 
offeren.‘ Zij beminden groote daden.” Zij wilden 
bewonderd worden. Hun leven was openbaar. Zij 
leefden eigenlijk in de volksvergadetingen. In-onze 

N 4 eN Álan 
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ftaten leeft ieder rustig en tevreden in «den kring 
zijner, betrekkingen. - Daarin. vinden wij huisfelijk 

geluk , huisfelijke genoegens, die de ouden niet op 
die hooge waarde konden fchatten , waarop wij die 

ftellen. De burger bij de ouden. wilde’ handelen: 

de mensch in onze burgerftaten wil genoegelijk les 

ven. Eerst-dan, wanneer zoo veel mogelijk onder 

alle burgerklasfen welvaren  verfpreid is, noemen 

wij een volk gelukkig. 
Zoo verfchillend dachten oude en nieuwe „volken 

over vrijheid en volksgeluk.- Er zijn er geweest, 

die, zich de vraag voorftellende , aan welke der beide 

gevoelens. de voorkeur te geven’ zij, veel. edels en 

verhevens in het gevoelen der ‘ouden hebben meenen 

te ontdekken, terwijl zij de nieuweren berispten; 

als of die aan niets dachten, dan aan geld en rijk- 

dom, en dus door niets, dan door lage geld- en 

hebzucht. werden gedreven, Na het gezegde zal 

het wel niet ligt vreemd kunnen. fchijnen „dat naar 

ons inzien wel integendeel de denkwijze der latere 

volken een bewijs is van den geftadigen voortgang en 

van de toenemende uitbreiding. van denkbeelden on= 

der het-menschdom., Ook wij-fchatten deugden 

onbedorven zeden. hoog ‚maar het ‚zijn: niet meer 

alleen de. deugden van den. burger,-het. zijn die 

van den mensch , welke ‚wij vereeren,. Het is/niet 
meer de burger binnen de enge grenzen van zijnen 

ftaat, op. wien wij alleen onze. blikken. vestigen, 
aan wien wij alléén regten toekennen. Het is de 
mensch, en de ontwikkeling der eigenfchappen en 

gaven, die hem de natuur-gefchonken heeft, waar- 
aan 
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aan wij onze befchouwingen wijden. . Was bij rde 
ouden de fraat eene gemeenfchap. van burgeren s 

onze wijsgeeren fpreken daarvan als van die inftels 

ling; door welke alleen de ontwikkeling der edelfte 

pengepnie begaafdheden med is, vs CERN 

_ Allerbelangrijkst zou het zijn, opzettelijk onder- 
zoek te doen naar de oorzaken van dit verfchil van 

denkbeelden , dat wij bij oude én nieuwe volken 

hebben opgemerkt, « Dit onderzoek zou ons als van 
zelve ‘het verfchillend karakter verklaren, dat in 

oude en nieuwe gefchiedenis wordt opgemerkt, 

doch dit onderzoek zou ons thans ‘te ver heen leis 

den.’ Alleen zij het mij vergund, met eenige. wei- 

nige aanmerkingen, in’ dien en deze npe 

te befluiten. . git 

Monresqureu heeft velds oenen dat de ou= 

den «altijd fpreken ‘over deugd en ‘dapperheid der 
burgers, terwijl men thans alleen hoort van handel, 
fabrieken en landbouw. Hij” vraagt zich „ welke 
daarvan de rede is, en meent -die hierin te vinden; 
dat bij “de oude volken overal “republikeinfche rege 
ringsvormen waren, in welke, volgens zijn gevoe- 

len, altijd deugd het hoofdbeginfel-moet zijn. Maar 

immers ook in later tijden hebben Republiekenbe- 

ftaan. Waren niet de eerfte Italiaanfche’ handelfteden 

Republieken? Had ook niet ons vaderland eenen 
xrepublikeinfchen regeringsvorm? En beftaat deze 

zelfde vorm. nog niet heden in de Vereenigde Staten - 

N 5 van 
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van Noord- Amerika? Er moeten derhalve andere 

reden, beftaan „- dan. de. daar reek opgeges 

vene. a! 

«De gefchiedenis- der-nieuwere relies. datis „det 

volken van Germaanfchen -oorfprong „geeft ons. dan 

ook werkelijk twee hoofdoorzaken aan de hand, 

waaruit wij ons die werfchillende denkwijze gevoe 

gelijk kunnen verklaren. 
Vooreerst komt hier in shane de bijzondere 

fia der Germaanfche „volken , geheel onderfsheiden 

van het karakter der ouden. | | “ 

„-Naauw was in ‚de oudheid de ‘band. van vereeni- 

ging, die „burgers. onderling verbonden-hield; «maar 

des te grooter was ook de affcheiding ,die‘hen van 

vreemdelingen. afzonderde. Het -was eigen aan de 

jeugd van „het „menfchengeflacht, waarin-de ouden 

leefden, zich. te vereenigen. . Vrije „ftaten , Repu- 

blieken waren overal. Maar den mensch ook daar 

hoog te fchatten, „waar -hij hun vreemd was; waar 

bij, niet. een lid witmaakte van „de-gemeenfchap -die 

zij hadden aangegaan: dit konden -zij nog niet. 

„Eerst de rijpere „ meer gevorderde leeftijd, waarop 

de Germaanfche volken:zich ontwikkelden, deed den 

kring der denkbeelden uitbreiden, „Meer en meer 

gevoelden zich-de onderfcheidene volken, door -de 
banden der menschheid aan elkander verbonden. 

‘Ehans ís geheel Zwropa bijna. één burgerftaat.. De 

opvoeding en de befchaving is bij alle volken-van 

Europa nagenoeg dezelfde, en heeft dezelfde ftreke 
king. ‚Van daar die -wereldtoon , zoo als «men dien 

noemt „ en door welken ad befchaafde „de „wel op» 

gee 
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gevoede” man;in; onderfcheidene landen van „Zunopg 

nagenoeg dezelfde is, Dit is het gevolg:‚van “de 

meerdere. rijphèid” van karakter, -waartoede Gen 

maanfche volken gekomen zijn. …… 

„Maar, ten ‚anderen , isde invloed antennnkk 

groots welken op die- volken. de’ verbreiding van den 

Christelijken Godsdienst „gehad „heeft. Het Chris- 

tendom -werd niet. aan burgers van dezen of. genen 

ftaat verkondigd, maar aan, de geheele menschheid. 
Het ftelde eene ‘vereeniging „daar. -tusfchen alle ‘bur- 

gers van alle ftaten. „De grenzen die-beftaan hade 

den” werden opgeheven. Er ontftond eene algemeene 

band „welke. allen vereenigde , „die het. Christendom 

beleden. Algemeene vergaderingen. der…Christenen 

werden gehouden „ concilia. oecumenica. genaamd. - 
Alle Christenen ,-als burgers van eene maatfchappij, 

togen ten ftrijd, om hun algemeen moederland Page 

lestina tegen de ongeloovigen te verdedigen. Zoo 

ontftonden de kruistogten. 

De Christelijke Godsdienst gaf betere denkbeel- 

den, dan ooit te voren konden beftaan, over de 

waarde van den mensch en de menfchelijke natuur. 

Nu eerst begon men die waarde te gevoelen , en de 

bijzondere betrekking van burger van eenen ftaat 
moest daarvoor wijken. | 

Van daar, dat men, als burger, niet meer alleen 

voor den ftaat leefde, niet meer zijne geheele groot= 
heid ftelde in het aandeel aan de beftiering der 

ftaatszaken; maar dat men, als mensch , menfchelijke 
regten en bijzondere vrijheid heeft verlangd, om de 

gaven te kunnen ontwikkelen, en de regten te kun- 
\ nen 



190 DENKBe VAN OUDE EN NIEUWE VOLKEN , ENZ. 

nèn “genieten , die de natuur den mênsch heeft ge: 
Schalken; sve ted et HG : bind ke de) € 1 F2 

„Het was nu niet meer-den Padeuik eigen 5 dat alleen 
de burgers zich onderling naauw’ verbondén. “Het 

‘was „niet “meer >het voorname “doel; * overwinningen 
en krijgsroem te behalen, en zijnen” ftaatkundigen 

invloed’ meer -en* meer uit te’ breiden. Die” ftaats- 

inrigtingen werdén “de beste gekeürd', die algemeen 

menfcherigeluk “het meest beworderden. Vrij heet 

de bürger, de mensch, die in zijne daden, in de 

ontwikkeling zijner krachten niet” willekeurig door 
anderen kan worden gehinderd, aan wien zekerhéid 
en veiligheid bij de- wetten worden gewaarborgd. 

Zoo wordt ook thans volksgeluk gerekend dáár 

aanwezig te zijn , waar niet zoo zeer de gelukkigfte 

burgers , maar de rare menfchen worden ge- 

| Vonder” 
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Ein erhabenes Bild aus jenen alterthiümlichen Zeiten ist der 

Cid Ruy Diaz, dessen ausführliche Gefchichte glücklicherweife 

in mehreren Annalen der Vorzeit und in einem dichterifchen 

Meisterwerke aufbewahrt ist, Zwar will ich nicht behaupten , 

dasz der Spanifche Held auch an Anmuth und Sictenfeinheit ein 

Gegenftück Achillens war, aber nie fah die Welt mehr Freie 

mutk, höheres Ehrgefüht und’ erhabnere Grosfmuth vereinigt. 

HENRY HALLAM , Gefth, des Mittelalters , durch 

V. BALEM überfezt, f. 669. a°. Zheil, 
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Vlsewers in de favedtpe gefchiedenis der vol- 

keren, als in die der letteren, vertoont ieder tijde 

vak, iedere eeuw, een bijzonder kenmerk. Zoo 

zag men in de zestiende eeuw de geheele christe- 
lijke wereld door den hevigften ftrijd verontrust 5 

veel van hetgeen vroeger heilig én eerwaardig 
fcheen, aangerand, maar, in het midden van die 
woelingen van driften en leuzen, tevens de fakkel 
van hervorming en geloofsvrijheid ontftokén, die nu 
reeds federt drie eeuwen het Noorden. van Europa 
met zijné ftralen verlicht, In de zeventiende eeuw 
zien wij, hoe zich bij vele volken van ons we- 
telddeel , taal- en letterkunde met ongewone fnel- 
heid ontwikkelen , hoe Staat en Kerk na eenen 
hagchelijken worstelftrijd bevestigd worden, en hoe 
er zich eene ‘tot nu toe onbekende befchaafdheid 
van zeden Over geheel Europa verfpreidt. Het 
begin «der achttiende eeuw , wel verre van eene 

voort- 
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voortdurende opklimming ten toon te fpreiden , be-r 

driegt ons door eene fchijnbare rust, die tot fchrik= 
wekkend voorteeken verftrekte van dien ftorm, 

die ‘tegen +deszelfs afloop gewoed heeft, J iDe: 

voorvaderlijke gevoelens van vaderlandsliefde jegens 

den Staat , eerbied voor den Godsdienst, geestdrift 

voor de kunften , waren in vele oorden door. bloote 

namen en vormen vervangen geworden, en toen nu 
op eens de geest des. tijds „ bij ‘het uitroeijen van 

fommige verjaarde vooroordeelen, tevens dat heilig- 

dom aanraûdde , hetwelk+het-pand van de waarach- 

tige befchaving en de eeuwige hoop aller volkeren 

bewaarde, ontbrak het te dikwerf aan eenen geëvene - 
redigden en geoefenden. wederftand „ magtig. om «den 

overftelpenden vloed tegen. te houden, die zoo mes 

nig. gedenkftuk. van vroegere -grootheid, in zijnen 

loop. mederukte. „Thans hebben-wij reeds bijna een 

vierde eener, nieuwe. eeuw beleefd, Dit gedeelte 
heeft in ‚vele opzigten meer gebeurtenisfen op- 

geleverd „ dan geheele tijdperken der vroegere ge= 

fchiedenis, en wij zijn misfchien, van voorbarigheid 
vrij te pleiten, wanneer wij thans reeds eenigzins 

durven. vermoeden, „waartoe ook deze, eeuwin de 

lotwisfelingen der wereld beftemd. „Ìs. „Wij zagen 

dezelfde beginfelen van. tweedragt. en oneenigheid _ 

nog gedurende de laatstverloopene jaren de ‚gemoe= 

deren verdeelen, doch het zijn niet alleen de gevoe- 

lens in Staatkunde en-Godsdienst, maar zelfs die 

in het gebied der Letteren, welke aan partijfchap en 

tweedragt dienstbaar gemaakt worden. Ieder volk 

neemt onder verfchillende namen deel aan den ges 
wig- 
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wigtigen ftrüds Maar “tevens wordt inshet middén 

van” de woeling” dier verfchillen «ook de ftem van 
diegenen gehoord „ die--het goede: overal trachten 

opte fporen, die eenen veel omvattenden ‘blikvover 

het geheel dutven “werpen ; die “de ‘miskende waars 

heden uit de dagen onzer vaderen „met gêestdrift 

durven „opvatten „doch ‘dezen niet» als verholene 

fchatten” zorgvuldig “in” hunnen - boezem …opfluiten 5 
maar als eene levendige kracht bezigen; die gefchikt 

is-om eenen heilzamen invloed op ‘hethärt hunner - 

medemenfchen te: weeg” tes brengen, » Hierdoor vera 

kreeg het gebied van vele wetenfchappen ‘eene groos 

teres uitgeftrektheid dan voorhéen, en werdser een 

nieuw licht over: zoo vele vakken terfpreid. mm Wij 

willen>ons “thans valleen tot de. gefchiedkunde bepa 

len: Welkerontzettende vorderingen heeft niet deze „ 

federt-het=begin der eeuw gemaakt! <>" Hoe“ vele 

nieuwe bronnen van genot zijn: er “voor ‘hare bêmind 

naars ‘niet ontdekt geworden! De geheele kring 
der: letterkundige: gefchiedenis , .die-ons het ontwaken 

van het-genieverode vorming der “wetenfchap bij 

zoo. vele volken-vertoont ‚heeft eenen gehecl. nieus 

wen vorm verkregen. De -handelsbetrekkingen der 

vroegere « gefchiedenis'-zijn ons--thans- niet “duister 

meer „en, met HEEREN. in de “hand 5: volgen wij de 
karavanen”-der -vroegst- befchaafde- volkerèn in “het 
midden van ’de' woestijnen der. oude wereld. …— Indië 

is voor onssniet-meer een. land alleen . uit wins 

zucht: of: ijdele nieuwsgierigheid bezocht „maar werd 
eene fchatkaniervoor--den letterkundigen, die de 
lesfen der vroegere:wijsheid:s0f de:-geestdrift der 

ss. D. a. Oo al- 
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aloude Dichtkunst in „wetten ven ‘zangen bewaardes 

oeDesfchriften-der aloude dichters. en- redenaars: von= 

den inde gebruiken -hunnerstijdgenooten;, ven:-deze 

weder. in «hunner -werken, eene fléeds:-toeremende 
opheldering en -de nevels, diernogvhet gebied der 

óndheid » op »zoo:s vele: plaatfen-bedekten:: fchenen 

bierv én daar: geheel „gewekenote . zijns: Ook hier 

blijft -het-dan-pligt , om de: waârheid-te-durven: zoe- 

kens en om ieder tijdvak niet naar-eens -aangenomene 

magtfpreukén’ ‘te “beoordeelen maar: hetzelve” met 

eerbiedige: huivering zen’ opregte.: zucht, voor waar= 

heid- gade “te-flaan teneinde meer-en-meer overs 

tuigd „te worden datgeen: dier! tijdperken, «hetzij 

ii’/de--opklimming ;--hetzij- in: de afdaling vanden 
bloei der “volken -gefteld., von waardig zij, shet-oog- van 

den „gefchiedvorfcher. te vestigen 3- maar dat intes 

géndeel ieder ‚van -dezelve, onder den zegen:;van 

God, rijk-is aan nieuwe. inzigten-en nieuwe opmere 
kingen, zoodra men flechts-het befluit-heeft durven 

nemen ‚den. mensclù, zoo als ‘men-hem inde’ ges 

fchiedenis „ontmoet niette beoordeelen» naar dat 

Ldeaal „ hetwelk» wij ons, volgensden-geest des tijds; 

wiëns:invloêd: wij nimmer ‘geheel kurinen afwerpen 
van dénzelvene maken „maar alleen’ ndar die <omftans 

_digheden-en- die ‘begrippen, ‘die: in-dat:tijdvak , hete 
welk "wij befchouwens-de heerfchende wâren., Wan 

neer \wij, om flechts een uit :zoo vele» voorbeelden 

te: kiezen , het zoogenóemde tijdperkirder amiddeleeuw 

wen, valgens, die fchrijvers willen; beoordeelen; welke: 

er, zich insfchijnenverlustigd:tev hebben’ de grus 

welen eri onlusten dierhtijdeiwrinvseenotafereël bijden 

„ls: Û e CH llte 
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te ‘zamelen’, -dan zoude het ons onmogelijk fchijnen;, 

datde volken van Ewropa met eenen toenemenden 
bloei vuie dien “Chaos: verrezen waren ;-en' zouden 
wij veeleer: verwachten „dat: de mannen: van ‘zulk 
een geflacht:s gelijke weleer de“ zónen” der’ Cad. 
Mifche' Slarig ;--elkandef ‚> met „de -wapers: im-de 

vuist s\verdelgd. zouden. hebben: Maar „ wanneer wij 
wani-den anderen “kant al-het groote «en Heerlijke 

aanfchouwen „in - diezelfde 200 “hewig. ‘belasterde 

middeleeuwen “ténv uitvoer” gebragt,’ dan <ontwaren 

wij door alle: de donkere „kleuren -heen -derzelver 

hooge” gefchiedkundige waarde.» Als wij den moed 
der » mannen. ‘ende’! zachtére -deugd > der: vroúwen’, 

ân-zóo vele ‘daden zien’ fchitteren“;” of zin «de ‘inftele 
Ying «der ridderfchap:de vleĳjendfte „hulde ontwären, 

nog “ooit in’ de „gefchiedenis’ doorde” flerkerevaan de 

zwakkere kunné-toegebragts: ‘als-wij“zoo- vele! mag: 

tige sen handeldrijvende fteden „hetzij în „dêsheere 

lijke vlakten. ‘van Zoscanenshetzijs aan;de: boordefi 

van: Duitschlands: tivieren zien’ verrijzen’ als- de 

__geestrder poëzij -zichs ontwikkelt hetzij. án:de 'krijgse 

liederen!-der Barden « van.chet „Noorden „die met de 
harp: in de händ onder-de dromrien hunner Vijanden 

den»heldendood vonden, hetzij in: de minnezangén 

vanhet Zuiden 4,diertot roem def, dapperen-of tet acre 

der fchôonen:klonken of wij éindelijk, inode ‘krache 

vigenbeeldfpráak „van DANTE; de drie’ geftalten der 

„geestênweérelde danfchouwen ,dän zoeken -wij te vere 

geefs naars het:egebied! der ebarbaarschheids sons door 

zoos vele “fthrijvers voor “oogen. gefteld; oWanneet 
hé wermogenk"van dehzeehandel, ‘danede oude ‘vole 

‘ot RR ken 
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ken bijfa “onbekend, Noorden en ‘Zuiden van Eu 
ropa verbindt, en de lof tot den Allerhoogften: in. 

‘Tempels oprijst, wier uiterlijke vorm «reeds tot ecr= 

bied en zielsverheffing ftemt, en die, aan een ver- 

-wónderd nageflacht, het werk van vroegere reuzene 

kracht fchijnen3 dan vraag. ik, of een dergelijk tijd- 

‘perk „waarin de volken van Europa „ onder de heer- 

fchappij van het-zoo: gevierde Rome verbasterd; en 
vernederd „door ‘hunne ineenfimelting. metde on» 
‘buigzame kracht der Noordfche: volken. eene betere 

toekomst te gemoet tradén,' het niet verdient om 
voor den blaam. van den oppervlakkigen beoordee 

Jaar befehermd “te worden, «Ile weet „ dat ver ‘bij 

Sommigen ; die-meer aan daden, dan aán zaken hunne 
aandacht-leenen , gevaar in deze betuiging zóu Jig- 

gen, wanneer mên durft bekennen, het licht-zijner 

kennis niet flechts aan’ de fakkel der klasfifche 

oudheid, of aan dien der fchitterende vernuften -der 

laatstverloopene eeuwen ontftoken te /hebben.; Mer 

ziet zich dan weldra voorgefteld als. den vernietiger 
van alle redelijke ‘befchaving „en in de rei van: die= 

genen: geplaatst, welke „volgens de denkbeelderi van 
dergelijke beoordeelaars „ rust en orde door. rege= 
ringloosheid en: feodaliteit zouden” willen vervangen’; 

die het regt van den fterkften- op. nieuw zouden 

„willen “doen zegepralen ; onze: velden. weder met 

‘roofburgten bedekken, ende zetel der wetenfehape 
pen “binnen  de- duistere … fchuilhoeken’ -der “kloos- 
ters bepalen, «Wie meesmuilt „échter- niet -bij-eene 
„dergelijke aantijging ? „Neen, /de gevoelens „ de cin= 

Stellingen van de vroegetestijden worden niet weder 

8, te” 
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terug geroepen. “Die verfchijnfelen , die: uit den aard 

der “omftandighieden - geboren werden „ zien wij ook 

met „die omftandigheden vergaan.“ De vormen van 

het-aardíche zijn -afwisfelende ;maar heil dengenen, 
dier door » den’ fluijer- dezer vormen heen overal dert 

mensch aanfchouwt, gefchikt om in ieder tijdperk dert 

indruk zijner hoogere beftemming te” ontvangen en 

ten toon te fpreiden! ‘Dit alleen. wilde “ik be- 

weren, dat het “tijdperk der middeneeuwên voorzes 
ker armer dan het onze: dan befchaving en kennis 

maar rijker ‘aan verhevene :kracht «des gemoeds ge- 

weest zij, « De-driften , die in den-boezem gloeiden 

waren heviger; maar argwaan en laster deden minder 

offers bezwijken. Het was een-tijd, waarin deugd: 
en moed zich meer: in daden, dan in redeneringen 

ten toon fpreidden. Rijken en Staten bleven min- 

der door gefchrevene wetten en inftellingen in fand, 
dan wel door dat evenwigt van kracht, waardoor’ 

ieder, te gelijk leenheer, doch tevetis vafal;'mägt 

ever anderen bezat „ maar tevens een magtiger ‘opper- 
hoofd erkendez-en de misdaad, die de dikwerf mag- 
teloeze wet niet kon «trafen „ ‘bleef daarom niet one 
gewroken. Deze waarheid zouden wij door menig= 

vuldige voorbeelden kunnen ftaven. De gefchiedenis’ 
van ieder land van Europa zou daartoe de talrijkfte. 

bouwftoffen opleveren kunnen. «Maar “wij willen: 

flechts gedurende eenige oogenblikken onzen blik 
naar dat land rigten , door zoo vele rampen gefolterd, 
waar voor weinige jaren de kreet der onaf hankelijkheid 

weergalmde, en de moed van het volkskarakter door 

zoo vele heldendaden uitblonk, maar waar thans de 

| O3 woe- 
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woede der paftijfchap in lichtelaaïje vlam ontbrandt; 

en-te veel. perfoonlijke wrok „ te veel ‘huichelarij ei 

belang. zich onder de beweegredenen vermengen, 

dan dat -het-oog-van: den=‘vreemdeling zou’ kunmern 

wanen. den (laat des gefchils. te -doofzien» (1). » Dit 

weten wij: ondertusfchen ; dat-niet, gelijk vele zulks 

voorgevens: het bolwerk: der Pyreneën vroegere bes 
fchaving uit Spare geweerd heeft; màar -dat dezelve 
aldaar reeds in»-vollé kracht -bloêide 3” toen „nog de 

verwarring, door-den ‘inval der-Noordfche wolken ‘en 

de inftorting van “het reuzengêvaartedes Ronrein= 
fchen -rijks.- over: geheel: Europa te >weeg gebragt 5 
in het zoo’ geroemde “Prankrijk naanwelijks voor 

eenen, eenigzins geregelden Staat plaats’ begon” te 
maken, … Toen toch. fchitterde: reeds: in Spanje de 
glans van zijnen  heerlijken : heldentijd, «Toen ‘vér 

rees aldaar eén „geflacht;» van moed en geestdrift 

doordrongen 3’ in \gedurigen flrijd geoefend , hetgeen 

ten geefel verftrekte aan die-Saracenen’, welke, reeds 

door inwendige. verdeeldheden verzwakt; den geest 

van eêndragt en. den vurigen-moed verloren hadden, 

die eens hunne benden uit de woestijnen var Arg= 

bië tot in het: hart van Frankrijk” hadden doen 

voortrukken. — Nog „weergalmt ‘door geheel’ Spanje ; 

in den trouwhartigen toon dervaloude volksromance 

de roem der toefmmalige dapperen ;-en vooral die van’ 

hunnen -gelief koösden” held „ wiens naam in geheel 

afer ED ol Li 0630 

hi) Dit ftuk- werd voor de ‘eerftemaal voorgelezen in 

de Amfterdamfche afdeeling van de Maâtfchappij van Fraaije 

Kualten en Wetenfchappen, op den 18 Februarij 1823. 
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Castilië, gelijk in Nederland”:die: van onzen» oe) 

RUITER, nationaal werd. „Gij ‘allen hebt reeds vit 

hem roprreo herkend; den-roemruchtigen cips Bij 

hem „heb rik: uwe aandacht eenige: oogenblikken. wil 

len“ bepalen: -en-pe cin, als-het ideaal van der 
held. der. middeleeuwen „ voorgefteld „is het - ondere 

werp mijner » tegenwoordige voorlezing, In- heu 

__gullen wij trachten” eenige: trekken «op te fporen 

wan-die eenvoudigheid, doch-tevens van die verm: 

hevene: kracht „ die-zijnen leeftijd kenfchetfte, Wij: 

moeten dezelwer echter: geenszins in: het. meesterftuk: 

van” CORNEILLE “zoeken, waar. wij ‘dezen-held nas: 

tuurlijk “op ‘eenen „meer: Franfchen leest gefchoeid» 

wedervinden ; “maar--ons “tot. de oorfpronkelijke kro= 

niĳjk of „gefchiedenis van “zijn leven bepalen; die! 
waarfchijnlijk--ongeveer honderd wijftien jaren na -zijs: 

nen dood opgefteld, en in 1552 hetveerst gedrukt: 

werd. (2). Eenvoudig is hier;-de voorftelling , em: 

de ftijl,--nog”-geheel zuiver van “die: meer nieuw’ 

_ Oosterfche's-of. liever Arabifche of Perfifche geest 

van fabelzucht en overdragtelijke fpreekwijzen , die: 

zoo geheel afgefcheiden was van den alouden krach= 

tigen em eenvoudigen {tijt van het- Oosten, welke 

in Spanje, uit oorzaken die de gefchiedenis ‚nog 
niet, geheel heeft opgehelderd, reeds vroeg diepe - 

wortelen gefchoten had, terwijl de meer wonder- 

fpreukige Arabifche ftijl, daarentegen. eerst naderhand 

bij. 

‚C2) Cronica „del famoso Cavallero Cid. Ruy Diaz 

Campeador. Burgos 1593. 
à O4 
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bij. de- meerdere toenadering tüs{chen daher: en 

Moosen:de soverhänd ‚mam. ist: Aoonvior terr ga 

„Behalve deze kronijk-van den-cip; raa de Spaans 

fche letterkundeeen: heldendicht svinsgelijks van hooge 

oudheid, hetwelk „dezelfde « gebeurtenisfen” verhaalt „ 
‚en dat, hoewel het zich: hier-en daar „door. cene- 

fchilderachtige ; voorftelling onderfcheidt , echter-+in 
zijnen vorm die eenvoudigheid» van het oude histo= 
rifche «gedicht ten „toon {preidt 3:welke” men thans „ 

in den aesshetifchen. zins, misfchienfchaars met ‘den 
naam van: Poëzij zoude beftempelen: (3) -Eene derde 
bron leveren de volksromancen , waarvan DEPPING 

oder. anderen; eene verzameling:-heeft gegeven; 
doch die echter ‘volgens. het--gevoelen : der „meeste 
letterkundigen, van. lateren oorfprong.dan het woor-: 
noemde. gedicht ‘zijn. Ik -werd-met deze. laatfte vin: 
het oorfpronkelijke bekend, en maakte derhalve geen: 

gebruik. van de-bekende ‘vertaling der fomances:van, 
den cip.-door- HERDER „daar deze-eene eenigzins 

verfchillende keuze van zangen ten grondflage--voor, 
zijne overzetting gelegd heeft, Wat de twee eerst=, 

genoemde. bronnen, betreft , zoodeerde; ik bij de 

zeldzgamheid „der. werken uitde: weongsre Spaan- 
pitiadag: ab otk: gadsa0n zin U …fche: 

(3) Het Bola det ci, te Bivar gevonden, ; en ‘door 
SANCHEZ in zijne Collecion de Poesias Castellanas anteriores 

al Siglo XV. opgenomen. Naar het oordeel van bevoegde 

Regters, is hetzelve het eerfte en misfchien wel het 

fchoonfte heldendicht der Spanjaards, — Het fchijnt 

door eenen tijdgenoòöt of ten “miatte zeer kort ua den 

dood van den cio opagdeld te zijn, 

t 
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fche letterkunde -invonze boekverzamelingei „ dezel« 
ven kennen, door de vertaling, “die de Engelfche 

dichter ROBERT ‘soUTHEY voorveenige jaren in: zijnen. 

Chroniole of the Crd-daarvan gegeven heeft. Sournry- 

is een man van groote belezenlieid , die, zoowel in 

zijne gefchiedenis van Brazilië als in verfcheidene 
andere -gefchriften „blijken van: zijne … uitgebreide 
kennis vin de-gefchiedenis der zuidelijke. ftaten- van 

Europa gegeven heeft ;-en die „hoewel niet altoos 
in zijne dichtwerken “naar wensch. geflaagd , -zich- 

echter. door zijn, heldendicht uit. de Spaanfche gen 

fchiedenis;-RODRIGO DE GOTH genaamd, eenen roem 

verworven heeft „dien zelfs. -de fpot van. BYRON: 

hem „niet ontrooven- kan. Wij hebben -het treurfpel- 

van den cip door pr -casTROG “hetwelk ten voor 

beeld aam:corNeiLLE geftrekt heeft, en. aan “den 

Nederlander door een uittrekfel van, den Heer Bir 

DERDIJK z"in-twee voorlezingen, bekend is gewor- 
den” (4) onaangeroerd “gelaten, ‘daar hetzelve, in” 

een later eeuw vervaardigd werd , @n hebben alleen 

ten „grondflag “willen nemen, den eerften „Zpas ‘der 

Spanjaarden ;-die- miet. hunne eerfte, gefchiedenis. ge= 5 

heel overeenftemt. Dichtkunst en zeden waren toen. 

nog „00 eenvoudig, dat de zoogenoemde Poëzij, 

gelijk in onze kronĳĳken , ‘flechts_ eene berijmde. 

gefchiedenis was, waardoor in het, Zuiden echter. 

een warmer „gloed henen ftraalde, Aan ppaenlke, 

(4) “Na de voorlezing van dit ftuk zijn deze verhan- 

delingen ‘in de Bijdragen tot de ved vid nieuw 

in et lielit verfchenen: - | | 
u 

O5 
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verziéringsof verdichting in de»gefchiedeniss’in het 

lanidtder:Zrokvèrdés en Troubadours zoo.gemeenzaaur 

volgens eene gewoonte ;- die ook -later- op: Spanje 

terugwerkte ; werd toen nog niet gedacht (5) „en? 

wij vinden ‚dus in deze- verhalen «denvcroders gest 

fehiedenis” weder ‚ zoomen eenige weinige. invoeg= 

fels „van; lateren =tijd-vuitzondert , swaaronder vooral: 

die”; plaatfen » behooren; ‘waarin des wrome ijver wan! 
den verhaler: vof: ooverfchrijwer. stot”! opluistering van. 
zijnen held de tusfchenkomst -vanseenemw heiligen: 

noodig. geacht heeft. Zelfs vele dier: bijzonderhe-, 

den kunnen ons den geest dier Jeeuwjwaarop „wij: 

thans. voornamelijk «onzen blik gerigtehebben ‚ nog 

naauwkeuriger “doen keûnen zr én: buitendien” is de 

voorraad: der. gebeurtenisfen «zoo: rijk» dat wij, ons 

in deze: voordragt: met geene dier: pain winte! 

behoeven bezig te-houden. … «oo won nobis 

„De gefchiedenis: van’ den cio vointninnde ons tegen” 

het midden: der: elfde eeuw „in:die-gewesten: van, 

Spanje „alwaar: de. opvolgers van peLayo: (6)- hun. 
zetel gevestigd hadden , “en » zoo hadden dan: reeds. 
de rust jn van die handvol dapperen; die’ 
rn,  eatdan d hi dn dient 

5) SouTuEY zegt nopens het heldendicht van den. 

CID, dat hetzelve gefchrevên is, voor dat die verdicht- 

felen uitgevonden zijn geworden, welke mefì bij de ge- 

fchiedenis vân den cip gevoegd heeft, en die eenige’ 

fehrijvers hebben doen in twijfel trekken, hetgeen men 
op-geenen gefchiedkundigen grond ontkennen kan. 

(6) PreLavo werd in 718 tot. eerften koning van Asturië 

verkozen, en veroverde eenige gewesten op, de Mooren. 
| 
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ine-de »fpetonken: van” 2fsturdë: aam shet “zwaard der 

Saracenen vontvlugtewaren’, voet voor voet: een ges 

deelte van den aan ‘hunne vaderen -ontweéldigden grond 

heroverdsee Reeds was …het-rgrootfte gedeelte, van 

het zoördelijk:-Spanje onder het gebied-van-Christens 

vorsten „teruggekeerd. »“Sancno IIs hadysvolgens 

eerie nóodlottige gewoonte” dier “tijden „door “eene 
onttaatkundige »verdeeling»-zijner -ftaten, de’ magt 

zijneropvolgers verzwakt. Aan zijnen” zoon. PERS 
DINAND ‘Was rim 1034 Castilië te--beurt gevällen; en 

deze telde: onder, zijne grooten ,DIEGO. LAYNEZ (7) 

den ‘vader: van --RODRIGO DE “BÍVAR 3’ onzen: held: 

Overbekend: is de ‘merkwaardige gebeurtenis, welke 

de gefchiedenis van Roprieoropent,en «ook. het 
Fraufche treurfpel toont ons den befeedigden , doch 

zoo ras” gewroken vader „ten verhaalt. hoe de-graaf 

VAN GORMEZ: door het. zwaard. van den moedigen jon= 

geling geveld werd, ten zoen van-den-hoon, den vers 

zwakten grijsaard «aangedaan. Naar. onze zedens'bij; 

_die-afkeer: van” bloed en „vernietiging „ welke zoowel 

door ons natuurlijk gevoel „vals “door onze’ opvoeding 

en „den: aard onzer -dagelijkfche bezigheden „ontwike 

weld is geworden ;-kunnen- wij Roprtcor bezwaarlijk. 

onze. hulde toebrengen wegenseene. daad ‚ volgens: 

ons. oordeel verfoeijelijk „als eene aanmatiging van 

dat regt van. eigen wraak, hetwelk ieder- in den’ 
flandvonzer. befchaafde maatfchappijen aan den arm 

der bezegrinheld, heeft psergslaanm „ Doch dit was 
Ha de, 

(7) Her gelicht van “LÄYNEZ ‘wâs een der edelften 

van -Castiliën ‚na! dat der koningen, » 
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de wet.des menschdoms- nog. niet ‘in--die „dagen , 
toenshet. zwaard, reeds het fpeeltuig van «den jon- 

geling ‚nog. het eenige. fieraad in-de bevende hand 
_ van den grijsaard uitmaakte , en de krijgsman indach- 

tig. was aan zijne af komst van de. Gothen „die met 

dat--zwaard in dé wuist vande oevers van de JVolga 

tot die van, den Taag voortgerukt waren „de: palei- 
zen van het verbasterde «Rome «aan “de: vlammen 
hadden opgeofferd „en het. werwarde net van de 

wetten „hunner. verwonnelingen „alleen «ten “breidel 

aan flaven „en Romeinen hadden overgelaten. «Dit 

vertrouwen « vestigden -zij op de regtvaardigheid van 

Gody dat zij geloofden, dat hij de goede zaak veel- 
eer - door den. heldenarm: van den. beproefden: krijgs- 

held, dan door de. uitfpraak van vaak:omgekochte 

regters-liet zegepralen5 de. edelen: van -het Noorden 

hadden nog niet, geleerd voor beulen’ en: gerigtsho- 

ven. te fidderen , en kenden onder elkander” geene 

andere beflisfing, dan die welke “zij inde groote 

zaak tusfchen Christendom en Islamismus ingeroepên 

hadden. Men voege daarbij de geliefkoosde denk- 

beelden, welke toen reeds heerschten „ven die nog 
eeuwen -later „zulk eenen invloed ‘oefenden «op de 

Spaanfche \gefchiedenis «en letterkunde. Door deze 

werd de eer als de hoogfte bezitting „des ftervelings 

voorgefteld (B). ‘Goud en rijkdom, hoewel reeds 

| toen, 

(8)- Wie de Romances, en vooral de latere tooneel- 

werken van LOPEZ DE VEGA En CALDERON kent, weet ook 

hoezeer de eer, en de bezoedeling of zuivering der- 

zelve aldaar het groote beweegrad der gebeurtenisfen 
uitmaakt. 

” 
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toen „- evenals thans s het lokaas der-menigte ; had- 

den de magt nog’ niet verkregen „-om den graad van 

achting, waarop: de fterveling-aanfpraak ‘kon: maken 

of zijnen rang”in- de maat{chappij te bepalen. Goud 

en buit „bleven het loon -vän-den «dápperen , werden 

door -hem:-ma ‘den -hagchelijken- ftrijd in de “tenten 

zijner ‘vijanden ‘verzameld; doeh, ‘van dezelven bee 

roofd, bleef: hem de weg“tot roem en de vereering 

zijner “tijdgenooten -nog” geopend;» ‘De cer alleen; 

eens verloren, kon «niet, weder “heroverd. worden 

eene finet fchandvlekte”de-“banieren- van hêt roem= 

rijkst geflacht, en eer en fchande gingen als‘de-on= 
affcheidbaarfte-“erfenis” vanden. vader. op den ‘zoon , 

en van“dezen op de werfte-geflachten over.» sier 

toch „werd het : begrepen’ -welk‘innig verband: er‘ in 

de afflamming «heerschte ;- hier toch was de poging, 

de onbezoedelde eer van den -krachteloozen « grijsaard 

te bevlekkén , en hemr-die kroon te ontrooven; die 

onbezweken moed en eert roemruchtig leven op zijs 
nen sfchedel gedrukt” hadden, verbreking van den 

band der. zamenleving. „Hij, ‘die zich eene dergelijke 

beleediging ín een tijd van “krachten” wedervergel. 

ding durfde veroorloven, wist-ook dat de bloedwre= 

ker nabij was , dat geêne’ uitfpraak des regts; maar 
zijn dood alleen dien hoon kon uitwisfchen; en wan. 

rieer “wij nù den’ troosteloozen: grijsaard in zijne ‘vere 

laterië “wapenhal aanfchouwen „ en op eens zijn oog 

van verrukking zien glinsteren livida hij RODRIGO 
ziet naderen mer het hoofd van den verwatén vijafid:, 
volgens--de “gewoonte der Gothen ‘aan zijnen ‘zadel 
geben als-wij hem in de’verrukking der vreugde 

den 
ed 
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den verwinnenden jongeling aan de onbezette vere 

eerehdfte plaats van den” widerlijker: disch Zien plaat 

fen „en-hém , als wreker‘van hetouderlijk huis, tot 

opperhoofd van ‘hetzelve hooren verklaren 5:“dan- ér- 

kennen wij zeden 35° geheel werfchillend “van onze 

denkbeelden. van :Christendòm én zedelijkheid’, maar 
werplaatfen- wij, hetgeen toch bij Grieken ven’ Romeie 

nen onimmer geweigerd” wordt „> ‘onssin shet midden 

dier zeden, dan erkennen’wij in roerrao den ede= 

_ ten zoon, wiensveerfte {tap op het veld der ecr een 

hagchetijk ‚maar … tevens? roemruchtig weer ite gen 

snoettdeëd ziens Shred at as toons HEN | 

„Don “Diego, van roem sverzaad ven-door. der dte 

peiieid: van zijnen ‘zoon in’ zijn eer herfteld:s was 3 

volgers. de uitdrukking: der: kronijk: 5, ingeflapen en 

bij: zijne vaderen vergaderd’? _Nu-opent-zich: voor 

ROPRIGO veen nieuw veld: van roem en verheffing ; 

en. nu-vangt-kij dien-onvermoeiden” ftrijd tegen den 

algemeenen vijand aan ‚r dievin:<het-oog- zijner «tijde 

genooten zijne beflisfendfte aanfpraak sop „hunne bee 

wondering,-uitmaakt» „Het wasin ‘het oogenblik van 

den hevigften--kampflrijd “tusfchen -Moorens-en Chrise 

tenens-en reeds: begonsde (landaard van MOHAMMED 

voor dien, van het.kruis: te-wijken. „Inwendige ver- 

deeldheden, shadden;: de--vroegere „magt:-der. Saracenen 

bijna - geheel vernietigd.,--Gelijk bijde Christenen, 
was ook bij,hen ieder, rijlos:dederes flad „onafhankelijk 

geworden. ‚en » de-valgemeene.: haat, tegen; de volgers 
VAN CHRISTUS», was „de teenige- band: die;-zoo vele 
flaten „en <rijken ‚nogsomflingerde,‚ Reeds»; zoch= 

zende „Mooren geene, plannen; van» uitgeftrekte 
55 ver. 
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veroveringen’ meer te fmedeny — De tijd der 

MUZA'S (9) en 'ABDELRAMA’s was verftreken„ en zij 

‘baden flechts varram, om hen in het rustig bezit 

te laten’ van ‘die gewesten ; waarin zij dagelijks hunne 

magt hoe ‘langer hoe meer-door"-de “ontkiemende 
kracht der jeugdige Christenrijken bedreigd zagen. 

Naar de begrippen onzer tijden” zien wij met: weer- 

zin'en medelijden op eenen tijd van gedurigen krijg 
én” van -‘onverdraägzaamheid’ neder «> Wij vragen’, 
waarom Christenén’'en Mooren /znietrte “gelijk de 
Schoone. vlakten van Andaloufië hadden: kunnen “be- 

wonen.” Doch vergeten” wij” onzen s leeftijd niets 
herinneren wij ons hoe“ de waardige „Bergfchot' of: de 

rustige ‘inwoner ván het zuidelijk „DOwitschland, aan 

de oevers van den: Ganges en ‘in de: moerasfen van 
Noords. Amerika’, voor’ het ‘hem’! zoo: onverfchillig 
handelsbelang van Zugeland heeft moeten flrijdens 
hoe hij „die zijne jeugd inhet fchoone vâderland 

van 7asfb had mogen doorbrengen „onder de. puinen 
van het!Kremlin den trots der-Franfche dwingelandij 

heeft moeten “onderfteunenzen°vragem wijs dan, of 
éen! dergelijke ftrijd zich door “meerder'-sverdraag» 

daamheidkenfchetst; of de vrucht” eener wijsgeerige 

vólmaaktheid “wast “In Spanfe toch: werd j-naar: de 
begrippett ° van’“dien” tijd „voor-'God“en Voorden 
Koning „voor “roemt „er zaligheid !geftréden. „Hier 
was- de afflämmeling van die” Aziatifcherlegerbenden; 
welke na de nederlaag van den’ hen tbe 

€ emert Ere ele oe ur dia ï 
e iii é JW ruodolad 93 SIEGEN VI 13i oder, Aas el nGós 

&1(9) Muza was de Arabifche veldieer, die in 713 en 714 
a geheel Spanje veroverde, uk shhakdoog 4 Cor) 
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Gothen., Spanje te vnur-en té zwaard verwoest had- 

‚dem, de natuurlijke vijand. van -den ouden ‚volksftam. 

Hier was alles flechts herovering van, -regten, en 

bezittingen <hier. eindelijk was. de krijg „erfelijk gee 

worden „en «een‚-doel; dat van de bevrijding van 
geheel Spanje s, van de herovering. der ontheiligde 
kerken; fchitterde- voor het oog van. den geloovigen 

Átrijder.- Dit, plans hoe vaak door twist. en--oneenig= 

heid verbroken „-werd van. geflacht tot, geflacht vere 

volgd, federt; hiet oogenblik;-toen perrAvo met een, 

honderdtal ftrijders in-de ontoegankelijke grot van 

Cavadonga de magt van een talrijk heir zijner vijan= 

deni” braveerde’, «totaan -dat- tijdltip „toen FERDE 

_SNAND en ISABELLA €indelijk de, poorten, van „het 

bemagtigde Grenada binnenreden-(ro)- Dit, denke 

beeld van ftrijd-fcheen in de gemoederen. gegrifd, 

en ftond in hun-oog met den: Godsdienst zelve in 

verband, -dat ‘Wij “daarin thans -moeöjelijk_ kunnen 

ontwaren, » Het Christendom toch sis; voor alle tijden 
_enveeuwen gefchikt,. doch werkt in-den.loop der 

gefchiedenis op eene, fteeds verfcheidene wijze , op 

de gemoederen der ftervelingen; en wie heeft niet 

de opmerking. gemaakt „ dat ieder volk hetzelve „met 

zijne geliefkoosde begrippen in verband. zocht. te 

brengen? Indien dan deze Godsdienst;in, den befpies 

gelenden : Oosterling eene overdrevene „zucht tot afs 

zondering en onthouding: fcheen te verwekken, in= 

dien zij bij redekavelende en ‚wijsgeerige „volken vaak 
alléen als een hulfel dier wijsbegeerte befchouwd werd, 

is tie er 

(1e) Dit gefchiedde in 1492. 45455 
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js het dan ‘te verwonderen, datde zoon van het 
Noorden ,: alleen. aan ftrijd en overwinning gewoon; 

die het treffende van dien Godsdienst gevoelde , doch 
“zichzelve. dezen indruk niet duidelijk kan maken, 

in-het kruis flechts de banier aanfchouwde, die hem 

tot de overwinning moest leiden! — Wat geloof 

was, dit. kon hij. bevatten, als, in het midden der 
ontelbare fcharen van Heidenen en Mohammedanen , 

het vertrouwen op zijn God aàn zijn hart moed , en 
aan zijn arm kracht gaf. Het bewijs van zijne overtui- 

ging kon hij door geene redekaveling , maar alleen door 

wapenfeiten geven. Wat Christelijke liefde was, en 

hoe het lijden naàr het voorbeeld van zijnen Verloss 

fer de glansrijkfte overwinning was, dit kon hij nog 

niet befeffen. MorAMmMEp was voor hem geenszins 
de dichterlijke. Zrabier, die zijnen -Zsfa (1x) als 
regter der wereld erkend had, en wiens doel, in 
zijne heerlijkfte oogenblikken, het herftel van den 

alouden dienst van éénen God was geweest; het 

was alleen de profeet van den leugen, de vijand 
van het Christendom, die door geen ander middel 

dan door het zwaard ‚te bedwingen was. Dit was 

de vijand, tegen wien de Christenheld te velde 
moest trekken. Vrouwen mogten. in hare geben 
dencel. haar „ootmoedig gebed doen. oprijzen ; man- 

nen beflisten. de. twistgedingen metde Mohamme- 

danen alleen met het zwaard ; en, indien hunne zon- 
den de kracht hadden hen de eerepalm te ontrooven, 

| k dan 

Cx) Enka is de naam die in den Koran aân den Zae 
ligmaker gegeven wordt. © | 

ui. D. 2e « : p 
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dan vielen-ziĳj in den ftrijd3-maar,deze dood: zelve 
heiligde hun leven, en sAN vAeo. (12), de Apostel 

van Spanje, voerde hunne zielen woor den troon 

des Eeuwigens „Ziedaar de,denkbeelden van dien 
tijd, en zoo-moeten wij ons onzen: held voorftellen, 
als hij met moed‘en vertrouwen , aan het hoofd van 
een klein. getal zijnet getrouwe ridders, op de on= 
telbare legerbenden, der Mohammedanen inrent, als 

zijn ‘gevreesde arm hen: bij hopen. nedervelt „naar 
hunne fchepen terugjaagt, als hij, hun fchrik in den 

krijg; hun vriend en weldoener na, den ftrijd wordt, 
als zijn lof hunnen mond ontvloeit; hunne vrijwillige 

Schatting. zijne. bezittingen werrijkt,-en de eernaam 

van den, cip hunne. hulde: aan. zijne grootheid be- 

wijst, ja hem dien ‘titel, van-roem nog- in het,ge- 

fchiedboek onaffcheidbaar verzelt (13). Vele helden 

en groote mannen der gefchiedenis zijn door hunne 

vrien. 

f C12) Eigenlijk de Apostel JacoBus ; die volgens eene 

fabelachtige overlevering Spanje bezocht, ‚ en te Braga 

eene gemeente gefticht zou hebben, 

(13) Men herinnert zich de aanfpraak van den Koning 
An den Cid van CORNEILLE (dcte 4e Scene 3.) 

Ils t* ont nommé tous deux leur Cid en nia présence, 

Puisque Cid en leur langue est autant que Seigneur 3 

Je ue t’ envirai pas ce beau titre d'honneur, 

Sois désormais le Cid, quw’à ce beau nom tout cède, - 

Qu’it comble d’épouvante et Grenade et Tolède , 

A Et-qu’il marque ä tous ceux qui, vivent sous mes lois, 

Et ce que tu me vauz et ce que je te dois. 
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vrienden met loftuitingen overladen geworden ; doch, 

hij, die zijnen grootften roem “aan. den. lof. zijner 

vijanden verfchuldigd is, zijn naam moge dan -HANe 

NIBAL Of RODRIGO, DE RUYTER Of WASHINGTON 

zijn, heeft zich: een roem. verworvên,-die niet mét 

den loop der. eeuwen vergaat. : 

Tot de vroegte. gebeurtenisfen in het leven: van 

den crop behoort zijn huwelijk iet ximena ; volgens 

de meeste fchrijvers de.dochter- van den verflagen 

graaf VAN GORMAZ, en nog meer bekend alsde 

Franfche CHIMENE; wier graftombe. te Burgos „bij 
het inrukken der Franfche legers onder NAPOLEON „ 

het. eenige klasfifche . ovérblijffel was, dat de aan= 

dacht der overweldigers- vermogt. te boeien. De 

liefde van’ RODRIGO En CHIMENE ; hoe wegflepend 

ook door den Franfchen dichter in den geest zijner 

eeuwe gefchilderd „ werd toen nog niet als zulk eén 

magtig beweegrad der menfchielijke daden befchouwd, 
De zeden waren te eenvoudig, te Homerisch, om 
dus té fpreken dan: ‘dat galanterie het hoofddoet 
in het leven eêns helds uitgemaakt zoude hebben, 
ende ridderlijke geest, welke naderhand dapperheid 
bij den man met de eerbiedige. hulde van vrouwen 

lijke fchoonheid en deugd vereenigde, had zich in 

die tijden nog niet over die gewesten verfpreid;, 

alwaar zij eens zulk eene belangrijke rol fpelen 
moest. Eenvoudig was, de verkeering. der beide 

gelieven. In de Romances zien wij nog XIMENA 

met haar gevolg, in diepen rouw gehuld, de troone 

zaal naderen en geregtigheid van den koning affmees 
ken; in de Chronica daarentegen. vraagt. zij haren 

P3 vorst 
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vorst „ mêt &ene eenvoudigheid; dikwijls in de fchrife 
ten dier eeuw gevonden; om de-hand van den man 

die volgens haar de magtigfte van Castilië moest 

worden, en aan wien zij- volgaarne de gepleegde 

daad vergeven konde, « Zoude ooit: het gevoel des 

volks eene dergelijke gebeurtenis in zijne dagelijke 
fche- zangen vereeuwigd hebben, indien niet de 

wraak „wegens -den hoon, zijn vader aangedaan, in 
de oogen van: zijne tijdgenooten eene heilige pligt 

in ware (14)? | En 

Nu ontmoeten Wij RoDrIGO in den hagcheliiken 

frrijd. Als overwinnaar te Coimbra werd hij door den 
koning, in de groote Moskée der veroverde ftad , ®ot 
ridder geflagen. De Infante, Donna-vraca, heeft 

zelve den jongen. overwinnaar de gouden fporen aan= 

gebonden. Wij verlaten hem thans in het midden 

dier opvolging van heldendaden, en willen bij den 

fijkdom van gefchiedkundige: waarheid die overleve- - 
ringen, waarin de nationale trotschheid der Span- 

jaarden boven drift, zoo als daar , waar de cip 

“den Düitfchen Keizer zijnen titel betwist, of waar hem 

St. Lazarus na de menschlievende behandeling van 
eenen- rampzaligen „door melaatschheid aangetast; 

verfchijnt , hier voorbij gaan. Wij vinden onzen 

cip dan in het leger weder, hetwelk Don sANcHO - 

voor 

° (14) Men heeft aan dit huwelijk getwijfeld, dewijl 
‘er ook een huwelijkscontract tusfchen RODRIGO en xr 

MENA DIAZ aanwezig is, Latere Critici hebben bewezen 

dat Roprigo tweemaal gehuwd is-geweest, en beïde zijne - 
vrouwen: ziMENA geheeten hebben. ‚gia 
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voor de fleile muren van Zamora nedergeflagen. - 
heeft. Koning-FERNANDo had bij zijn dood op zijne 
beurt eene” verdeeling “zijner ftaten- bepaald, Aan 

feder zijner drie: zonen was een gedeelte des rijks , 

en vaan de Infante urRACA het bezit van het fterke: 

Zamora toegewezen. Doch „waâar. ftrekte immer de 
wil der afgeftorvenen. tot eenen breidel voor de'eer= 

zucht hunner navolgers, vooral onder de Gothen: 

wier vorstenftam op magt en gebied vlamde, en als, 

zoodanig in de-gefchiedenis bekend was? De Infant 

SANCHO , door het erfregt tot den troon-geroepeny 

erkende geene verdeeling, en meende daardoor zijn 

eigen regt gekrenkt te zien. Zijn: broeder GARCIA 

fmachtte reeds in den kerker, Arronso was in het 

magtige Toledo tot den Moorfchen koning gevlugt, 
Als vorst der’ drie rijken had zich saNcmo zelve de 
kroon op het hoofd gezet, en hem ontbraken-flechts 
de ‘fleutels van Zamora als de eenige, en, gelijk 

dit zoo vaak bij den fterveling gebeurt, tevens de 

beflisfende hinderpaal tot de vervulling zijner wens 

fchen. De crm bevindt zich onder zijn krijgslieden. 

Aan zijne Herculifche kracht heeft hij zijne redding 

in “eenen vroegeren ftrijd te danken gehad, en 

neemt: dus den last op zich; om het aanbod van 

vrede aan de Infante over te brengen. Deze roept 
de: mannen van Zamora bijeen, die echter veeleer 
onder het puin hunner wallen verkiezen te fterven, 

dan de onregtvaardige-eifchen des konings in te wil- 

ligen ; en de belangen hunner ‘vorstin op te offeren. 

De crop keert: naar: het leger weder, en zegt tot 

den vorst: „ik heb mijn pligt als een getrouw leen- 

et ‚man 
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ss man. volbragt, doch weet echter, o koning „dat 

sike geene wapens tegen de Infante „uwe zuster 4 

4 wil voeren „ wit hoofde der dagen die voorbij zijn 
» gegaan.” De toorn van-den-koning ontbrandt , en 

reeds is: het teeken aan de ftrijdbare- volgers van den 

cip gegeven „ die „door den dapperen RoprIco aange= 

voerd; het leger verläten hebben. ‘Een dof gemor wordt 

onder:de ‘krijgslieden gehoord. -De worst wordt ontroerd 
en zijn berouw ontwaakt. De renboden ontmoe 

ten dên dapperen ftoet, eer dezelve-nog de grenzen 

van zijn, gebied’ had. overfchreden,: Aan het hoofd 

van vijf. honderd ridders verwellekomt de vorst den 

terugkeerenden held met ‘het uitgezochtfte eerbewijs. 

De band tusfchen. den leenman:en -den-koning- blijft 
beftaan, doch de cip- flrijdt-nietotegen de burgers 
van - Zamora „ „uit hoofde der dagen, die ‘voorbij zijn 
gegaan. En nu, MH. tsis-dit:-de: eeuw der bare 

baarschheid , waarin» gevoel -van-“eer-en krijgsmans> 
pligten heilig-zijn ; doch vin hert ‘hart; van- den krijgs- 
mari, de”, pligt. der. „dankbaarheid nog -hoogêr gefteld 

wordt ? Of is dit-niet veeleer die waarachtige groote 

heid, die uit het;hart ontfípruit, en meer in daden, 

dan in woorden-beftaat?: Als aan den: oudften-zoon 
van zijn vorst, van zijn weldoener „had de crp aan 

SANCHO hulde beloofd , doch,die-eed kon de vroegere 

verpligting „eens jegens zijnen vadersaangegaan, niet 

verbreken; » En “zouden «wij ons’ in eene eeùw 
waarin eigenbelang-in zoo vele härten , regt en waar- 

heid op zoo vele tongen gevonden worden; waarin 

het volk „dat zich ‘het meestsop: verlichte grondbes 

ginfels beroemt, door zijn Dictionnaire des Giraucttes 
Zije 
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zijrie. grootë”manrien wan den “dag aan de veroordée= 

ling van het näkroost wijdde, niet diën tijd terug’ 

wenfchen „toen «de onderdaan zijne pligten jegens 

het gevestigd gezag wist te eerbiedigen, doch ook 

liever” den -onregtvaardigen toorn des beheerfchers’ 

trotfeerde , dan’ dat hij vroegere weldaden en vroc= 

gere betrekkingen vergat? Á 

Maar een nieuw ‘tafereel boeit ónze oogen. Dé 

jeugdige en-moedige sANcto zag reeds het oogen= 

blik naderen , waarin de ftad, door hongersnood ge= 

folterd, zich aan zijne magt moest onderwerpen , 

toen hij; door den dolk van een fluikmoordenaar 

getroffen , op eens den eindpaal zijner loopbaan vond. 
De ftrijd is nu geëindigd. Don ALFONSO, URRACA’S 

geliefde: broeder, ‘verlaat de paleizen ‘van Zokdo, 

om den vorstelijken zetel zĳns broeders in te nes 

men, Zoo verfoeïjelijk fchijnt echter de fluikmoord, 
dat de inwoners van Zamora door eenen ridderlij- 

Ken kampftrijd met hunnen befchuldiger zich voor het 
oog des geheelen volks van den op hen gevallenen 
blaam moeten züiveren, en bewijzen moeten, van 
het. oogmerk van den verrader, die binnen hunne 

muren heul gezocht had, geene kennis gedragen te heb- 

ben. Doch de argwaan ftrekt zich nog verder uit, en 
de namen der beleedigde Infante, en van den gevlug: 

ten troonsopvolger worden niet gefpaard, en aan 

hunne “wraakzucht toegefchreven eene misdaad, in 
het vorstenhuis der Gothifche koningen , helaas ! niet 

meer ongewoon. Ook ALFoNso moet zich , volgens 

den wil der woornaamfte edelen, van den blaam 

zuiveren, het leven zijns broeders belaagd te heb= 

/ P 4 ben, 
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ben. . Hij nadert, en alle de grooten des rijks, tot 

den. handkus toegelaten „ hebben weldra in den ftroom 
hunner vreugdebetuigingen de dagen ‚die voorbij zijn 

gegaan, zoo het fchijnt, geheel vergeten. De ci 

alleen , offchoon nog zoo kort te voren door sANCHO’s 

bitterheid beleedigd, treedt nu op. als de wreeker 

van zijn vorst, Hij is het, die de hand weigert te 

kusfen, van den man, op wien nog; een vlek , ware 

het ook die van den laster „ bleef’ rusten. Hij is de 

eenige, die hem met het algemeen vermoeden be- 

kend maakt ‚de eenige die den zuiveringseed van 

hem vordert. De koning durft dien niet weigeren, 

In de kerk van Burgos zweert hiĳ met zijne twaalf 
Hidalgos, dat hij noch den koning heeft doen doo= 

den, noch met de woornemens van zijnen moorde- 

naar bekend is geweest. Tot driewerf houdt hem 

de crop den vervloekingseed voor; tot driewerf doet 

hĳj hem herhalen, hoewel hij de „kleur van’ den 

vorst ziet verfchieten , dat-hij den dood van saNcno — 

wenscht te,fterven , indien hij in de beraadflagingen 

van. den moordenaar eenigzins gedeeld. heeft, ‚Was 
dit flaaffche onderwerping aan vorstelijken wil, of 

was het, de overtuiging, dat de {tem van het ge= 

weten nog fterker moest klinken? … Nu ontbrandt 

de wraak van den koning. …„ Roprico!” voert hij 
hem te gemoet, „heden dwingt gij mij tot den eed, 
_» En morgen zult gij mijne hand kusfen!” — En 

van dien tijd af, luidt het eenvoudige verhaal, was 
er geene liefde jegens onzen crop in het hart des 

konings. Doch er heerschte, dit durven wij zeg- 

gen, eene ‘hoogere kracht en een hooger vertrous 
wen 
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wen in het. hart van den-cip. Nieuwe roem -onte 

ftond er na iedere verdrukking „-en-wij zullen dezen 

zelfden Arronso eindelijk den dapperen cip als-den 

_ hechtften zuilder. Christenheid in Spanje zien vereeren. 
…… Maar, MH. ! zoude. deze gefchiedenis eenige 
fchijn van waarheid kunnen hebben „indien wij -de= 

zen man,-die zich zoo verre boven zijne tijdge= 

nooten verhief (45) , door den adderbeet des nijds gen 
fpaard zagen. Neen, reeds bij zijne eerfte verheffing. 

had het. hem niet aan vijanden aan het hof ontbro= 

ken, die alle. zijne daden in-het hatelijkst daglicht 
ftelden. En hoe veel meer -was'dit nu het geval 

bij eenen nieuwen vorst, die fteeds een heïmelijken 

wrok tegen den alom geroemden held bleef voeden, 

en bij. wien deze vonk flechts weinig voedfel ben, 

hoefde, om den geheelen boezem in-toorn en haat- 

te doen ontbranden! — Weldra biedt zich de ges 
legenheid. hiertoe aan.» Eene nieuwe heldendaad van 

den crop wordt als verraad uitgekreten , en reeds is, 

het bevel. gegeven, dat hem voor eeuwig uit Ar= 

FoNsos rijken verbantz een. nieuw bewijs van de 

onregtvaardigheid jegens groote mannen , waarvan 

de voorbeelden in de gefchiedenis der koningrijken 

even min als in die der gemeencbesten ontbreken. 

Geene klagt ontglipt den beleedigden krijgsman. Hij 

roept zijn leenmannen bij elkander, en allen hebben 

zij, met ALVAR FANEZ aan het hoofd, vast beflo- 

ten, hemin de eenzame ballingfchap, ín het midden 

van woestijnen en vijandelijke gewesten, te volgen , 

4 Há, ° ê , en 

(15) Het kon dus nog altijd eene eeuw van barbaarsch 
heid zijn; boven welke de cip uitftak, RED, 

ak, 
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en wapenen en” kleederen , rosfen ‘en muilezêls in’ 
zijn" dienst te verflijten. — Welgemoed zegt ‘hij nu 
tot zijne vrienden: „ het arme volk heeft”geén deel 
„gehad in het ongelijk dat de koning ons aange 

» daan heeft, draag dus zorg dat hetzelve op on- 

zen togt nièt- lide. Zoo God het gehengt, zul- 
„len wij met meerder buit en roem naar Castilië 
„ terugkeeren!” en nu trekt hij door het ‘vroeger 

‚geliefde Burgos; alwaar, op koninklijk bevel, geene 

deur zich opent, geen bekende hem de vroegere 

gastvrijheid bewijst, maar allen’ hem ntet de oogen 
toeroepen: „ cio! dat God en alle de heiligen u 
geleiden mogen!” Het affcheid van’ echtgenoote 

en dochters in ‘het kasteel van Biyar word met die 

eenvoudigheid befchreven, welke ons voor deze oude 

trouwhartige verhalen zoo veel” belangftelling in- 
boezemt. Zelfs de list, waarmede hij, door geld= 
dood geprangd, aan twee rijke Joodfche woeke- 
raars; toen’door de Christenen als de meest gehate 

aller matiën “befchouwd,- twee kisten, met zand 
gevuld ; tot onderpand van eene belangrijke fom ftelt , 
perst ons een glimlach af, te meer, daar wij de 
gemoedelijkheid onzer hoorders daardoor gerust kun- 
nen ftellen , dat dezelve naderhand behoorlijk weder 
ingelost werden; en dus, hoewel het onderpand 
zonder waarde was, het kapitaal daarom niet verlos 

fén ging. Zoo ik mĳ niet bedrieg, is het ook nog 

in onze eeuw niet vreemd, dat volken, geene woe- 

keraars meer, hunne kapitalen op dergelijke zeker- 

heid uitzetten, en te wenfchen is het, dat alle de 

landgenooten van den eci, door hetzelfde gevoel 

_ van eer bezield, ook door eindelijke inlosfing hunne 

ges 
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getrouwheid-aan dit: zoo vanden voorbeeld 

bewijzen. / ref } 

„Thans zien wij den erp. buiten de grenzen van 

het «Christelijk «Spanje, doch -hij wordt niet aan 

zoo’ vele. bannelingen van’ vroegeren en later. tijd 
gelijk, die door wraakzucht-bezield, pligt. én vader 

land-aan,dezelve opofferden;, vEn‚-als-CORIOLANUS” of 
BOURBON (16), den vijand van hun land tot overe 

winning deiden 5 neen „ hij- blijft beide „Christenen 
Spanjaard, Arronso „die hem-miskende, bleef zijn 

vorst, de „Mooren meer dan ooïît zijne vijandene — 
De man; die. in Castiliën „als, een moedig ros-den 

toom der berijders. geëerbiedigd. hadsis--nu- de los= 

gelaten leeuw, die overal fchrik-en verdelging onder 
zijne: vijanden verfpreidt.. Nog: toont de inboorling 

van. Zrragon de, befaamde rots: Pena del.“Cid; 

waar hij toen zijn leger heeft nedergeflagen.” “Van 

daar, wierp. hij;den -arendsblik-som ‘zich “heens en 
… ftortte overal in de valeijen neder; waar gevaar:-tê 

trotferen . en -buit--te_ behalén . was. Wie fchátting 

betaalde; of zich onderwierp, kon op-de.befcherming 
der dappere „heldenfchaar -ftaat maken 3 5 wie dit -weis 

gerde ‚moest zich met het fcherp hunner zwaarden 
meten; en groot was de fchrik; door alle de’ rijken 

verfpreid, waar «hog, de vaan-van MOHAMMED ges 

plant ftond. Men, zag hiervoor het «eerst een 
voorbeeld van- die benden Krijgslieden:, tot één doel 

| otk 2, ver 

(16) De Connetable van Bourbon, die de partij van zijn 
vaderland ‘ondér FRANGOIS L verliefs en tot die van 

KAREL Ve ha | 
Sd 
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vereenigd, die in den krijg hun beftaan vonden, 

en zich in den dienst van dezen of genen vorst 

begaven. Deze dienst was toen nog geene vernede= 

fing. … Welke foldij zij ook aannamen, de vrienden 

van den crp vonden fteeds Saracenen tegen zich over * 
gefchaard , en iedere overwinning; voor wien ook 

bevochten , was” een verlies. voor den --algemeenen 

vijand. id Be DIEKE, COA WOR OA 

„Men verwondert zich misfchien in eenén tijd als 
de onze, waarin de magt der legerbenden flechts 
naar het getal der ftrijders berekend wordt; waarin 
de moed van dezen vaak-aan wiskunftige berekening 

wordt onderworpen, en het rustig afwachten van 

den” onvermijdelijken dood, eer men nog het zwaard 

heeft getrokken, dikwijls de hoogfte’ dapperheid uit= 

maakt, over eenen veldflag van die tijden, waarin 

eene geringe ridderfchaar talrijke legers”uiteen drijft 

of verflaat.. Men moet echter ‘hierbij nimmer uit 

het oog verliezen; dat de kracht dier legers alleen 

uit-de ridders beftond, dat deze ; op hunne felle ros- 

fen gezeten’, met ĳzer bedekt, krachtig gewapend, 
eenem groöten-voorrang bezaten boven half naakte en 

flecht „gewapende voetknechten , waaruit een groot 

gedeelte der-legers zamengefteld was, Nog eeuwen _ 

later werd het-lot van rijken en ftaten- dikwijls door 
eenige honderd ridders: bellist, en bij het-opfommen 
van de kracht der’ wedêrzijdfche legers fomtijds het 
voetvolk niet eens medegerekend. —_ 

Het tijdftip, hetgeen wij nu in het leven van on= 

zen cip. zien verfchijnen , is zoo vol van lotver- 

_ wisfelingen, en zoo zeer, met de,gefchiedenis der 
Moor- 
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Moorfche ftaten van dat tijdperk vermengd „ dat ik 

uwe aandacht niet wil vermoeijen door eene uiteen- 

zetting van gebeurtenisfen, welke het eigenaardige 

van de eeuw en den held waarmede wij ons bezig 

hielden , niet meer dan het vroeger gezegde zouden . 

doen uitkomen. Wij zien den ci in de gunst des 

konings herfteld, doch*dezen, op eene nieuwe aan- 

hitfing van de vijanden van den grooten man, hem 
weder zijne gunst onttrekken. Wat meer is, wij 

„zien dezen zelve, door de gedurige onregtvaardighe= 

den van den vorst en de lasteringen zijner vijanden 

getergd, één oogenblik de vroegere zoo zeer geëer« 

biedigde pligt van den onderdaan vergeten, en 

„gewapenderhand in het gebied van zijnen vorst den 

aanval zijner vijanden afwachten, die intusfchen niet 
durven wagen in het veld te verfehijnen. Ik heb 

deze bijzonderheid niet willen verzwijgen, daar ik 

“geenszins het beeld van eenen volmaakten held, zoo 
als onze verbeelding zich hetzelve vormt, maar van 

den grooten man der middeleeuwen wilde vertoonen, 

zoo als hij gelijk een kind in toorn opvliegt, zich 

als een kind weder laat bevredigen, en , geliĳk de kin- 
derlijke en toch zoo heldhaftige AcmiLLeEs van HO-= 

MERUS tranen om eene belediging ftort. Voorts is 
die gebeurtenis ook voor ons niet verloren. Bij zijne 

eerfte verbanning gehoorzaamt de crp aan het bevel 

van den koning; bij. de tweede daagt hij zijnen vijand 
uit. Bij de derde durft hij zich gewapenderhand 

verzetten. Ziedaar de mensch , zoodra hij: zich niet 

met alle de krachten. zijner. ziel vaan beginfelen 

vasthoudt! Bij iederen nieuwen ftrijd op den weg van 
het 
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het leven, bij iedére nieuwe ontdekking van de vere 
dorvenheid der. menfchen „ hebben de driften. nieuwe 

krachten verkregen, en zij, die eerst moesten bee 

zwijken „ vinden zelfs /in. die mr de midder 

len om eens te kunnen zegevieren, 

“Thans fchakelt- zich, eene rei;van egeheneteniefen 

omde gefchiedenis van het fchoone Valentia, toen= 

maals de trots der. Mooren , naderhand de: lusthof der 

Christenen „ en. even zeer door de gloeijende be= 
Áchrijvingen der Spaanfche dichters , als door de ver= 

rukte uitboezemingen der Europifche reizigers bee 

kend. Wij willen den crp niet volgen in alle zijne 

betrekkingen, met de onrustige inwoners der hoofde 

ftad „ wien hij eerst onder hunnen koning vAHIA tot 

eenen voorvechter verftrekt ; terwijl hij later „ toen de 

moordenaar van dien. vorst zich. van den troon had 

meester gemaakt „ Alcudia „ hare voorftad , verfterkt. 
en. van alle zijden de fel benepen inwoners, door 

alle de ĳsfelijkheden van den -hongersnood. getcis= 

terd, met zijne, wapenen beftookt. De burgers van 

Valencia ‘zagen. met diepe „verflagenheid den. val 

hunter grootheid genaderd. Reeds had een der gee 
leerdften onder hen den top van den hoogften toren 

bettegen, om daar het wee over zijne. vaderftad uit 

te roepen, en eenen krachtigen ‘beeldrijken, Oostere 

fchen klaagzang, aan. te heffen; die in de harten 

der bewoners weergalmde. (17). « Genoeg. zij hets 

| dat, 

(19) Zie hier eene vertaling van dit Dichtftuk: 
„ Valencia! Valenciat- het. verderf. heeft: zich op u 

Ee iilnseoc, en gij ziet het uur van uwen val genae 

„ derd; 
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dat, na herhaalden ftrijd, de ftad in de handen.van 

den grootmoedigen. Campeador: of flrijder ; want 

ook dit was een eernaam; reeds vroeg:door hem vere 

worven). moest. vallen... De overweldiger ftierf den 

dood 

» derd; mogt gij -denzelven nog ontkomen, zoo zal het 

» Een wonder zijn voor allen die u. zullen aanfchonwen 1’ 
» Maar: indien God. ooit aan eenige {tad genade bewe- 

„Zen heeft, zoo moge. het hem behagen u, genade te 
„ bewijzen ; want uw naam was vreugde, en alle.de.Moo- . 

s ren demande zich op u; en vonden hunnen wellust 

„in u” ii 
„ En zoo het God mogt behagen. u thans te vernieti. 

he zoo is dit het gevolg van uwe zonden en van 

Ke de zelfsverhefing , waarin’ zich uwe trotschheid vere 

» lustigde,’* — | 
s De vier hoekfteenen waarop gij gegrond zijt zouden, 

» indien zij vane tot elkander naderen, en uwen val 

» beweenen,” | 

‚» Ziet uwen erken wal die op. deze vier fteenen ge- 

» grondvest was, hoe hij reeds, waggelt „ hoe. hij dreige 

5 in te ftorten „hoe hij-alle kracht heeft verloren ?° 

_» Ziet uwe fehoone. en hoog verhevene. torens, die 
„ reeds in.de verte. gezien werden. en het hart der vol. 
„ keren verheugden, ziet hoe zij, de een na den ande. 

„ ren, ter nedervallen !” | 

„ Ziet uwe wit gepleisterde’ gebouwen, die tot in het 
» verfte verfchiet glinsterden, hoe hebben zij dien glans 
» verloren, waardoor. zij als het licht der zonneftralen 
„ fchitterden!” 

Fy Zietuwe edele rivier, de beroemde Guadalaver , met 

» alle de beken die u zoo lieflijk befproeiden, hoe heb- 

„ ben-zij hunne oevers overfchreden.; hoe ftroomen zij 

s, bui 
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dood, dien hij doór zijn verraad verdiend had; zijne 

fchatten. vervielen: in de handen van den ei, en 
toen deze nu in het midden van de vreugde der 

overwinning het getal der overwonnenen- had opgê« 

| no- 

buiten hunne palen, en fpreiden verwoesting in het 

» rond; ziet uwe waterleidingen, die zoo helder waren , 

En zoo veel nut verfpreidden; geene hand reinigt de. 

» zelven meer, en door het flijk zijn zij reeds onbruikbaar 

» geworden.” | 

s Ziet de blanke tuinen die u van alle zijden 

» omringden; een hongerige wolf heeft de wortels ver- 
teerd, en de boomen kunnen u gen vrucht meer ge- 

z VEN” 
s, Ziet uwe lagchende velden, met de keur der fehoonfte 

„ bloemen verfierd, op welke zich uwe inwoners ver- 

» fustigden; de hette heeft dezelven reeds verfchroeid* 

‚y Ziet uwe’ ruime haven, die u zoodanig in de oogen 
» der vreemdelingen verheerlijkte; zij is niet meer gevuld 

met die rijk geladen fchepen, die het gerucht van uwe 

» grootheid herwaarts lokte,” — 

sp Réeds heeft het vuur de vlekken verhenden, die u 
„ als meesteres erkenden, en de rook, door zoo veel ver« 

_» delging ontftaan, heeft uwe oogen getroffen,” — 

„ Voor uwe kwaal-beftaat er geene genezing meer; en 

„at td zelve heeft de hoop op uwe redding 
» opgegeven.” 

‚, Valencia! Valencia: met een gebroken hart heb ik 

p Ale deze weeklagten geuit, die ik over u heb uitge. 

„ fproken” — k, 

»‚ En deze ramp zelve'had ik in mijn boezemsbefloten, 
»-en voor elk verborgen gehouden, ware het niet nood- 

» zakelijk , dat ieder daarmede bekend werd,’ — 

A 4 pe 
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nomen „ de fchaar zijner getrouwe. ridders had ge= 

monsterd „, toen „ zegt-de dichter;-verheugde zich 

zijn hart, en riep hij nit: „Dank--zij- Goden de 

» heilige maagd! wij hadden voorwaar-een kleiner 

» gevolg; toen wij het huis Bivar verlieten.” 

„…Fhans zien wij den cip op het hoogte toppunt 

zijner glorie; doch tevens wordt hij ons nog dier- 

baarder als echtgenoot-en vader. - Reeds vroeger, 
bij ieder zijner glansrijke overwinningen, hadden 
zijne getrouwe vrienden, ALVAR FANEZ el MARTIN 

ANTOLINEZ uit zijn naam, den weg naar koning 

ALFONSO wetên te vinden, Telkens “hadden zij 
zich onvoorziens met een glansrijk: gevolg voor zijne 

oogen vertoond. -Nu hadden zij veroverde paars 

den van echt Zndalouzifche teelt als gefchenken 
dan. weder fchatten der. veroverde, vorsten , of 

de tenten der Moorfche monarchen, als eene 

hulde van den held aangeboden, -Telken male had 

zich de. koning over het geluk en de pracht van 

zijnen onderdaan verheugd ; doch ook de nijd had 

nimmer gezwegen, en zelfs nu zegt Don GARCIA 3 

de verbitterde vijand -van den cip: „indien men 

js dien boodfchapper:gelooven moet; is er wel geen 

s, Enkel ongeloovigesaan het zwaard van zulk een 

‚held ontkomen!’ Doch er is eene kracht in de 

waarheid die eindelijk zegeviert: er ís eene herha= 

ling in den nijd, die eindelijk verftommen moets 

De antwoorden van den grooten man fpreken ein» 
delijlv-allen door zijne daden, en de nijd zelve wordt 

werktuig in de hand: van God om het goede te 
verwekken ; want is het niet misfchien aan dien 

° UI. D. 2e Q Jae 
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lagen hartstogt: dat wij de meesterftukken van Ras 

CINE, het Jeruzalem van Tasso, de nieuwe wee 

reld van coLUMBUS te. danken hebben? | 

„ De vreugde van den cip is nu ten top gerezen; 

zelfs zijn koning moest deel in dezelven nemen, — 

Met zijne vergunning verlaat CHIMENE met hare 
dochters : het, klooster, dat zoolang hare toevlugt 

was, en -verwisfelt deszelfs nederige daken tegen 
den dlcazar of het vorstelijk paleis van Valencias 

Zelfs de Mooren begroeten.haar op dezen togt met 

de uitgezochtfte eerbewijzing.. Toen reed haar DE 

ero aan het hoofd van -twee honderd zijner ridders 

te gemoet. Hij was gezeten op zijn Bavièca, het 

manhaftige paard, wiens roem zoo dikwijls in de 

volksromans weergalmde, dat met zijn’ meester in 

het gevecht in moed en onvermoeïdheid wedijverde , 

dat nevens Bweephalus in de gefchiedenis blijft prij- 

ken, en dat in de rei der Spaanfche rosfen geenen - 

mededinger heeft. Dit was. cen wederzien , na zoo 
vele jaren van ftrijd en afwezigheid} Ik laat hier 
gaarne aan den oorfpronkelijken fchrijver de eer des 

verhaals over: :„op ‘het einde vanden togt ftapte 

5 mijn eip van. het paard enging’ zijne vrouw en 

# dochters ter gemoet. Wie kan de vreugde verha- 
se Jen, die bij hunne ontmoeting. plaats vond! zij 

» vielen voor: zijne -voeten neder „ en hunne vreugde 

was zoo groot, dat zij niet fpreken konden. Hij 

w.hief hen op en kuste hen herhaalde malen , wee= 

s nende van vreugde, dat hij hen in het leven aan= 

sfehouwde. Hoor nw wat hij-zeide, hij, die in 
s een gelukkig uur geboren werd: gij dierbare en 
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hoog geachte vrouw, en gij mijne dochters, mijn 

‘s, hart en mijn ziel! treedt met mij in Valencia. 

Dat is de erfenis, die ik voor u heb gewonnen. 

» Mijn cip voerde hun naar het paleis „ en liet hun 
» deszelfs hoogfte toren beklimmen , en daar zagen 
ss zij om zich heen; en befchouwden Valencia, dat 

$» voor hun lagen de uitgeftrekte tuin met derzels 
5 ver koele fchaduw- en de zee aan de andere zijde, 

sen zij hieven allen hunne handen ten hemel en 

» dankten God.” 

Waar was: ooit het leven gelijk” aan den kalmen 
vlòëd, die nooit door de winden bewogen wordt! 

Neen , hij die hetzelve kent, heeft ook de onftuimige 

golven leeren trotferen. De flilte is bedriegelijk , 

een: voorfpook van nieuwe onrust. Waar wij het 

geluk wanen te ontmoeten, weergalmt. weldra het 

geklag van den jammer. De dagen’‘der vreugde’ 
worden door die der beproeving gevolgd. 
„Dit alles is-echter het doel van het leven zelve „ 

hetwelk geen rustig bezit, maar hagchelijken ftrijd 

oplevert, en geene gemakkelijke overwinning, maar 

hevig beflreden lauwer woor oogen houdt. « Wie 

onmagtig is, den trek tot het edele en groote te ge= 

voelen, moge in eene verachtelijke. rust zijne dagen 

flijten3 hij daarentegen die in veel beproefd wordt 
heeft ook veel: overwonnen. Dit zij de inleiding 

tot de gefchiedenis van het tijdperk , waarin wij het 
hart van, den cp eene gevoeliger wond zullen zien 

lijden „dan: immer het Saraceenfche zwaard zijne 

borst had kunnen toebrengen. « De-faam zijner magt 

en rijkdom. had nu-geheel Castilië vervuld, en, zij 

TN, Qa die 
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die eens -dén ‘held wenschten-te vernederen, vlam 

den op. den: buit, door zijn: zwaard veroverd. De 

Infanten van- CARION., «uit een der oudfte. geflachten 

van Spanje, werden uitgelokt” doorde -tafereelen 
van „magt. en, genot, die de verwinnaars van a+ 

lencia tot eer. van hun opperhoofd zoo gaarne op- 

hingen; zij vroegen de hand-der- twee dochters van 
den held aan ALFoNso , en deze,-in eene eeuw „toen 

bij het fluiten van-den huwelijksband meestal meer 

naar rang en geflacht, dan naar genegenheid en in- 

borst gevraagd werd ,-zag daarin een. nieuw middel 
ter verheffing van den man, die „ door zoo vele vers 
dienften „, toch eindelijk - zijne achting verworven 

had. … De cm, die boven” zijne ‘eeuw ook: in 

denkbeelden verheven was, ontwaarde in zijne toes 
komftige fchoonzoons geenszins de „mannen „die ge= 

fchikt waren de erfgenamen van zijnen heldenmoed. 

te zijns doch de koning heeft zijnen wensch te kens 

nen gegeven, hij zelve heeft bij zijneveerfte erken- 
telijkheid wegens deze belangftelling zijn woord 

verpand, en zoo vele malen zag hij zijne bezorgde 

heid reeds in vreugde herfchapen, dat hij ook hier 

niet wil wantrouwen. Hij ftilt den angst der vere 

ontruste moeder, en wie zal hier eene befchrijving 

verlangen van de feestgelagen , waarmede de vol, 

trekking dezer onheilfpellende» echtverbindtenisfen 

gevierd werd? Twee jaren bleven de Graven in 

het huis. van. den «eip’, vdoch zij waren voorwaar 

ongefchikte bewoners van ee oord: alwaar alles 
den man huldigde, wiens grootheid zij konden bes 

nijden; doch nimmer miskennen3 in. eené- {tad 
waar 
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waar alles van zijnen moed “gétuigde, waar zoo 
waak” de alarmklokken geluid werden; ten teeken dat 

de onvermoeide vijanden van den\ci óp nieuw aan 
het {trand geland waren. Dan verzamelden zich” de 

getrouwe ridders*om ‘hunnen aanvoerder. Meteen 
luid jubelgefchrei- renden ‘zij door de ‘heerlijke tui= 

nen» die Valencia in ‘het Westen „gelijk Damascus 

in het Oosten „als een bekoorlijke. gordel omgaven. 

Dan ftreden zij in het gezigt van-hunne geliefden , 

die van, de torens en daken der-ftad: hunne heldens 

daden befchouwden „en zij keerden met rijken buit 

terug. van eene onderneming, die hun flechts een 

fpeeltogt gefchenen had, — Hoe konden die wan= 
gunflige en lafhartige jongelingen «zich in een ges 

bied ophouden, waar verdienften” en moed alleen 

den eerrang gaven, en alles den door hen gehaten 

CID, wiens rijkdom” zij flechts begeerd hadden ; ‘als 

eenen vader vereerden; waar zij door de beproefde 

medgezellen van zijne moeijelijke’ togten - veracht 

werden, en zelfs van €En MARTIN” PELAEZ, dien 

de cip, om-hier in den {tijl der gefchiedenis te 

fpreken, van een lafgard in een goed: ridder. here 

fchapen hade Bj zĳn eerfte vertrek uit Castilië 

had hij dezen voor het zwaard der. Saracenen zien 

vlugten,” Zijne eenigfte berisping -beftond daarin; 

dat, toen PELAEZ aan den disch van den cim plaats 

wilde nemen aan de hoogfte tafel, waar de dapperfte 
ridders gezeten waren „de cip hem, minzgam bij 

de hand leidde, en hem aan een. der tafels. van den 

minften rang geleidende, bij hem. liet nederzetten, 

zeggende dat zij beiden nog ongefechikt waren onder 

Q3 | be» 
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beproefde dapperen zitting te nemen. PeraArz gee 

voelde de les, vermande zich zelve, en werd de 

fchrik dier vijanden, voor wien hij eens gevlugt 

was! Wie erkent niet, dat in - deze behandeling 

eene verfchooning en tevens eene eenvoudigheid 

heerscht, die eene eeuw van meerder verlichting 
niet onwaardig was. Ja, zoo toch voorwaar is de 

groote man, een leeuw tegen zijne vijanden, een 

kind tegen zijne vrienden! zoo zien wij hem in het 

midden zijner getrouwen, en leeren meer en meer 

het verraad vervloeken, door de graven van CARION 

gefmeed. Deze hadden zich wegens hunne lafheid 

in den ftrijd berispt gezien, en hadden wan toen af 

befloten, hierover eene bloedige wraak te nemen. 

Doch hun verraad hult zich onder de fchijn vande 
teederfte bezorgdheid. Zij willen aan hunne echt- 

genooten het paleis en de uitgeftrekte bezittingen 

vän CARION doen bewonderen. Het moederhart van 
CHIMENE fiddert bij eene fcheiding , welke uit hoofde 

vanden inborst der Graven «zoo veel noodlottigs 

voorfpelt. Doch de cin bezit die’ overtuiging” van 

zijn eigen hart, waardoor men zoo’ moeielijk aan 
verdorvenheid: bij anderen kan gelooven. Zouden 

mannen van zulk een geflacht zulk eene onedele 

daad kunnen bedriĳjvenz zou een’ echt, door den 
koning gefloten, de eer en het leven zijner dochters 

niet kunnen beveiligen? Neen.” zegt hĳĳ, „God 

zal niet toelaten, dat er kwaad gefchiede, en 

‚4 zoo de Satan hen mogt verleiden, zullen zij wee 

# ten met wien zij te doen hebben.” 

Met overvloed van fchatten en pronkgewaden; 
| als 
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als gefchenken “zijner mildheid. vereerd, vertrekken 

de dochters van-den cib-narhet hartroerendst af. 

fcheid, en worden. overal met die eerbewijzen onte 

vangen, waarop het-kroost van zulk een man aan- 
fpraak kon maken, …Feriz MUNOZ 3de neef. vän 

den erp, volgt-lien- op eenigen afftand; op last van 
dezen „ die hem „daar hij zijne bezorgdheid niet gee 

heel kan onderdrukken»-den last gaf „ om de fehoone 
kasteelen van - CARTON ;' die nu het erfgoed zijner 

dochters geworden wáren, toch ook eens te bezigs 

tigen, „Doch wie-befeft niet reeds, dat de dochters 
van den cip nimmer de torens van CARION moesten 
aanfchouwen 2. Naauwelijks” zijn zij in het hart var 
Castiltë, aan «het gebied. van den dapperen Cana 

peador onttrokken, of de eerfte wildernis wordt 

getuige van de wandaad der Infanten.. Zij hebben 

hun. gevolg’ vooruit „gezonden, «en fchamen zich 

geenszins, hunne jonge echtgenooten, van hunne 

gewaden beroofd, met zadelftriemên ven fpoorflagen 

mishandeld „ in- de: woestijn: ten prooi aan eenen on- 

vermijdelijken ‘dood over te laten 5. maar er waakt 

eene Voorzienigheid. Ferraz MUNOoz. vindt de rade= 

tooze- vrouwen, die: den fimaad veel diëper voelen „ 

dan zij den dood vreezen , “en “die: te vergeefs 

hunne laf hartige echtgenooten geftneekt hadden , hâar 
met Colada en Zizona, de wereldberoemde zwaars 

den” van den ci, die deze. aam zijne onwaardige 
fchoonzoons gefchonken had , van” het leven te be= 

__roovene Doch ook nu zien wij, hoe de groote man ; 

juist in de ftormen van den tegenfpoed „ zijne vrien 

den zoowel als zijne vijanden leeft kennen, en höe- 

Q 4 de 
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de rei der eerften, die hem altoos “als eene engelen- 

wacht op aarde ten geleide gefteld is, zich dan 

naauwer dan ooit aan hem-verbindt., Dan rijpt het 

zaad dier goede daden, vroeger door hem geftrooid. 

De cip is‚nog maauw vanden geleden hoon onder- 

rigt „ of reeds zijn alle zijne vrienden werkzaam tot 

wraak en herftel, Zijne. zoo diep. gehoonde doch= 

ters worden doorde inwoners van dorpen en fteden 

met de levendigfte belangftelling verwelkomd. De 

ridders, die. haar gevolg op den togt hadden uitge= 

maakt, hebben reeds den Infanten den naam van 

vloekbare lafaards toegeworpen „ en hen ten ftrijd op 

lever en dood uitgedaagd, Reeds. hebben ALvar: 

TANEZ € PERO MUNoz hem alles verhaald. Toen 

ftreek hij zijnen wolligen baard en zeide: ‚‚ dank zij. 

5 CHRISTUS, de Koning der wereld; want, dit bee 

> tuig ik bij dezen baard, dien niemand ooit heeft 

» durven aanvatten, dat de nn van CARION in: 

» dezen niet zullen zegevieren.” | 

In-de gefchiedenis van den cip is deze gebeure 

tenis de laatfte , waarin wij tevens al de bitterheid 

zijner vijanden,-en al de geestdrift zijner vrienden 

tegenover «elkander gefteld zien. De bijeenkomst 

der- Cortes te- Toledo wordt door den koning be 

paald , en aldaar moet het vonnis worden uitgefpro= 

ken over eené zaak , waarin geheel Castilië zulk eene 

levendig belang neemt. Wij-zien aldaar eene” ver- 

gadering van krijgslieden „ die «zich flechts met moeite 

getroosten, die wraak, welke hun zwaard hun vere 

Schaffen kan, tegen den langzamen gang eèner ons 
zekere regtspleging te verwisfelen. == Vanden» 

ane 
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anderen kant zien wij’den dapperen grijsaard , die 
reeds begint te gevoelen , hoe“ de toekomst harê 

bekoorlijkheid voor hem verliest, en die befeft, hoe 

zijne voorledene heldendaden hier zijnen roem moes 

ten vestigen, en derhalve’ eene meerdere zorg aan 
zijne kleeding en aan de pracht “van zijn gevolg bee 
fteed heeft, dan hij in de dagen van zijnen bloei 

daaraan gewijd zoude hebben. Zijne dapperfte rid= 

ders en vertrouwdfte vrienden omringen hem. De 

elpenbeenen zetel door hem in Walencia veroverd, 

en nu hier in het paleis geplaatst, veroorzaakt reeds 

twist en opfchudding in de vergadering. De partij 

zijher vijanden, die het den afftammeling uit den 

huize-van Biyar niet vergeven” kunnen, dat hij de 
eerfte plaats naast den troon des konings heeft ine 
genomen , fchaart zich aan de zijde der beleedigers, 

en de grijze held wordt door de bitterfte en onge 

grondfte toefpelingen beleedigd. -_Met moeite wordt 

„de rust in eene bijeenkomst bewaard, alwaar diee 

genen, die zich om den er fcharen, hunnen ge= 

gronde affchuw jegens de bewerkers: van den on= 
verdienden hoon, door hem geleden, niet kunnen 

ontveinzen; terwijl de onvermoeide benijders van 

den held hunne geheime vreugde niet kunnen vers 

bergen. Een dergelijke flaat van fpanning en tweee 

dragt ware op een bloedbad uitgeloopen , indien niet 

de crop aan alle zijne volgers bevolen had, zonder 

zijn uitdrukkelijk bevel op geene beleediging te ants 

woorden. | | | 

Nadat dé erp eerst zijne geliefde medgezellen in 

den ftrijd,- Colada en Tizona, van die ellendigen } 
Q 5 die 
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die zoo-geheel onwaardig. waren dezelven op. zijde 

te gorden , terug gevorderd. had, eischt hij de terug= 

gave dier gefchenken, die hij als bruidfchat. zijner 

dochters zoo mildelijk onder hen verdeeld had, Door 

de. dlcaldes , die. onder--de- edelen ter beflisfing — 
dezer gewigtige- zaak tot regters verkoren. waren s 

wordt de wettigheid. dezer beide eìfchen. volledig 

erkent, Thans rijst de beleedigde vader ten derde» 

maal op, en vraagt nu om geene teruggave vaù , 

zwaarden of gefchenken, maar hij eischt. het herftel 

zijner eer, en eene fchitterende voldoening voor den 

doodelijken hoon hem in zijne dochters aangedaan. 

Eene- verachtelijke laatdunkendheid. heerscht- in het 

antwoord der Infanten.: laat hij naar zijne molens 

_syterugkeeren en: zijne tollen bijeen zamelen, Ons 

„bloed was te „edel, om door eene vereeniging 
sy met het zijne bezoedeld te worden.” Dit was 

het hoogfte toppunt dier onbefchaamdheid,; die mis» 

daad en lafheid zoo. dikwijls vergezelt, … Toen werd 
de-rust verftoord , het. zwaard van beide zijden ge- 
trokken „, en alleen het bevel van den vorst was 

magtig hetzelve in de fchede te doen keeren, „Welke 
kon nu ín eene eeuw van moed en kracht het vons 
nis „der regters zijn? (Geene griffie of kanfelarij 

hadden” toen nog: de magt, om de gefchillen- van 

den adel aan de beflisfing hunner vormen te onders 

werpen, en de kampftrijd alleen moest over regt en 

waarheid beflisfen. Deze «werd door de verkorene 

regters vastgefteld, en de Infanten van CARION kons 

den zich in de oogen des gantfchen volks door de 
overwinning alleew regtvaardigen. … Genoeg is er 

| over 



VAN DEN -HELD DER - MIDDELEEUWEN. 237 

over deze zoogenaamde oordeelen van God gefchree 

wen, en met regt heeft men in läter eeuwen het 

voorbarige en ongeoorloofde ‘ingezien. van die ge- 

woonte , waardoor men den Almagtigen wilde dwin- 

‚gen, de zegepraal van het goede boven het kwade, 

waarvan deze aarde het. tooneel nog. niet kan op- 
_deveren , reeds hier in vollen glans te doen fchitte- 

ren. Dit echter moeten wij in de gefchiedenis 
fteeds voor oogen houden, dat wij de inftellingen 

der volken naar derzelver oorfprong, en geenszins 

„naar derzelver misbruik moeten beoordeelen, … En 

wordt ons oordeel dan niet gunftiger gewijzigd, 

wanneer „wij in den geest des tijds indringen, en 

die overtuiging in de gemoederen zien heerfchen:, 

dat God het onregt zelfs hier niet kan doen zege 

vieren, en dat, indien zulks al voor eenige oogen- 

blikken gebeuren mogt, dit alleen als eene ftraf van 
wankelmoedigheid of vroegere zonden  befchouwd 

„moet worden? Dit gevoel heerschte bij de kamp- 

ftrijders van den cip5 uit liefde tot hem hebben 

allen vrijwillig verlangd tot déze. eer toegelaten te 

worden , en zij achten zich. zelve beleedigd „ .dat 

hij, bĳ hun vertrouwen op zijn regt, het noodig 

achtte nog eene- aanmoediging ten prikkel van hun- 

nen moed bij zijnen affcheidsgroet te voegen: „cID,’” 
zeggen zij, 3, God geleide u, en wees verzekerd, 

> dat met zijne hulp en genade wij ons zoodanig 

»> zullen gedragen, dat wij u. zonder fchaamte onder 

„> de oogen zullen durven zien. „Maar zoude het 

> uit hoofde van onze zonden. anders mogen uit- 

»s vallen, houdt u dan overtuigd, dat gij ons heden 

2» voor 
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ss voor het laatst hebt aanfchouwd 5; want wij kun- 

ss nen verflagen, doch nimmer overwonnen worden.” 
Toen verzocht hij hen tot den’ koning terug tê 

‘keeren, God biddende hen in zijne hoede te nemen 

want hij wist, dat hunne zaak regtvaardig was. “En 
‘zoude nu het gevoel, hetgeen” zulke mannen’ bee 
“zielde, die eer, leven en bezitting voor dië zaak, 
welke zij als regtvaardig kenden, op het fpel gefteld 

hadden, geen invloed gehad hebben op den uitflag van 

den ftrijd , wanneer zij ; onder ‘het verband van de hei 
ligfte eeden, en ‘door de ontzagverwekkendfte pleg= 

tigheden van den Godsdienst voorbereid , de kamp- 

‘plaats betraden , ín de vaste overtuiging , dat zij onder 

‘het oog van God , en met onwrikbaar vertrouwen op 

diens bijftand, voor de regtvaardige zaak ftreden , en 

dittegen mannen , door den vloek van hun geweten be= 

laden’, die: in de ovêrtuiging hunner fchuld hunne oogen 

naauwelijks durfden opflaan , of de ontroering van hun 

‘gemoed achter het vizier hunner helmen verborgen ? 
Verre zij het van mij, onze ontzinde tweegevechten 

met deze inftelling, zoo lang dezelve met den geêst 

der toenmalige eeuwen overeenftemde, gelijk te wils 

len ftellen. Ook in deze nam ‘het misbruik hand 
over hand toe; doch laat ons nimmer dien hoogeren 

geest’ miskennen die zich zelfs in de meest belase 
terde inftellingen ': der: vroegere. eeuwen . openbaart , 

ten bewijze ; dat hét: ‘ons ‘hier nog niet mogelijk is 

het kwade en goede’: die: zich «in dezelfde zaken, 

vereenigen , \pepaaldelijk af te fcheiden, 

Doch wij haastên‘ons onzen weg; die reeds ten 

einde fpoedt te vervolgens wij zien den crm, dies, 
LOUT ee na 
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na het edelmoedig verdeelen van een gedeelte zijner 
fchatten onder zijne’ Castiliaanfche vrienden, gerust 

op zijnen. getrouwen Bavieca, den weg naar- Va- 

lencia had ingeflagen , weldra door de tijding verrast, 

dat de koning de Graven van CARION , die uitvlugt, 

op uitvlugt gezocht. hadden, tot in hunne kasteelen 

had. moeten opzoeken „en dat deze lafaards aldaar > 
na eenen hagchelijken ftrijd, door zijne kampvech= 

ters. uit het ftrijdperk gedreven waren. Niet alleen 
ziet hij de eer zijner dochters herfteld , maar Spaan= 

fche vorsten hebben reeds de hand gevraagd van 

diegenen, welken de Infanten van CARION verfmaad 

hadden. Zoo nadert dan eindelijk voor den braven, 

het- tijdperk - der ontwikkeling „ en verfchijnt een 

tijdftip van rust en zegen, dat echter te fpoedig 

door de woleindiging bekroond wordt. … Een oogen; - 

blik-moge hij al het geluk aanfchouwen; ‘het genot 

daarvan is. voor eene, betere „wereld befpaard, - Hij; 
die den levensloop van den edelen gadeflaat , ziet 

langzamerhand deszelfs banden zich ontknoopen 4 
deszelfs bekommernisfen geftild, doch ook zijn-einde 

genaderd, Maar wanneer wij ín alles het heerlijk 
verband aanfchouwen, wordt de onregtvaardigheid 

der wereld. regtvaardigheid voor God, en als:-wij: 

de zon des levens ter kimme zien dalen, weten 
wij dat dezelve in de wereld eener. betere toekomst’ 
weder herrijst, — De weelderigheid der Spaanfche’ 
dichtkunst, heeft den „ouderdom. van- den cio met 
eenige tooneelen verfierd, waarin, zoo zij dan al den 
{trengeren ‚blik der oordeelkunde niet „kunnen ‘door- 
Slaan, voor. het min$t, eene hooge-dichterlijke waar, 

heid 



2/0 DE CID, VÓORGESTELD ALS HET IDEAAL 

heid, heerscht. Onder deze behoort de hulde vart 

een der Moorfche vorsten, die hem een gezantfchap 

zendt, hetwelk hem de kostbaarfte gefchenken aans 

biedt, hetgeen dus in de gefchiedenis van zijn leven 
den loop zijner overwinningen over MOHAMMED bes 
fluit, en eindelijk op deze wijze zijnen zegepraäl door 

den mond zijner vijanden zelve doet toejuichen. - 

Glorierijker echter is de geestelijke overwinning over 

den Profeet, waarvan zijn ouderdom nog de getuige 

was, de bekeering namelijk van den geleerden Arras 

Quiz, dien de erm, uit hoofde zijner braaf heid, 

tot Alcade van Walencia had verheven, en die de= 

zelfde dichter was, van wiens lierzang, bij het na= 
deren der Christenen uitgeboezemd, wij reeds vroes 

ger gewag gemaakt hebben, De hartelijke vreugde 

van het gezin van den dapperen ecip bijhet ver= 

nemen van deze tĳĳding, en eêne eenvoudige wel 

komgroet aan den nieuwbekeerden, overtuigen ons „ 

dat de leer van enrisTus ook hun hart niet vreemd? 

was, offchoon ‘zij leefden in eenen tĳd, waarin 

_zoo vele gefchiedfchrijvers flechts nevelen en bijge= 

loof willen zoeken, en zulks dan ook vinden ‚ dewijl 

bij het onderzoeken der gefchiedenis zoo veel van 

onzen blik sen bedoelingen af hangt. 

„Eem oogenblik flechts moeten wij ons nog bij 

het fterfbed van den Castiliaanfchen held ophouden 

Medelijden, ja zelfs ontevredenheid bevangt ons 
wanneer wij onze denkbeelden van menfchelijke groots 

heid en kracht vernederd en verijdeld zien, en dit 

gevoel bezielt ons” insgelijks , wanneer wij den 

fehrik der Saracenen, den kampvechter van Spanje, 
| lang - 
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langzamerhand onder den aanval eener verflindende 

uittering zien bezwijken. Doch bij het afnemen dee 
ligchaamskrachten zegeviert tevens de heerfchappij 
van den geest, en begint meer dan voorheen de 
ware Christelijke heldenmoed van geloof en- vere 

trouwen te heerfchen, die zelfs ook weder door 

dien toenmaligen geest der eeuw, welke alles , wat 

den vorst of den held betrof, tot een openlijk fchouw= 

fpel “maakte, geleid wordt. Het was niet in de 

ftilte van het binnenvertrek , maar in de' groote 

hoofdkerk van Walencia , ten aanzien niet alleen van 

alle de leden der geestelijkheid, maar tevens in het 

midden der beproefde deelgenooten zijner. helden- 

daden, ‘dat wij den crop voor al het volk belijdenis 

zijner zonden zien afleggen, vergiffenis wegens alte 
zijne fchulden tegen God en crmisrTus bedreven, 

hooren affmeeken , een « hartelijk affcheid van zijne 
onderdanen en al het volk zien nemen, tot dat hij 

eindelijk met die natuurlijke en gelatene weemoe- 

digheid, die den held , welke zoo dikwerf het fterflot 

op het flagveld trotfeerde , niet ontfierde , de terug- 

reis naar den Alcazar aanneemt, om daar op zijne 

legerftede den dood af te wachten. Eenige dagen 
waren er noodig, eer de laatfte krachten van zulk 

een ligchaam geheel gefloopt waren, en’ toen” hij 
eindelijk’ met mannelijke bedaardheid het oogenblik 

der ontknooping van- de banden des levens zag nas 
deren; rees hij op, bad tot Hem die boven alle 

koningen der’aarde is, dat Hij zijne ziel in de ge= 

westen des lichts mogt overbrengen, en,” dus 

eindigt de gefehiedfehrijver, „, toen crm RUY DIAZ 

wehl „, dit 
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ss dit gezegd had, gaf hij aan God zijne ziel overs 

zs waaraan geene vlekken meer kleefden,” | 

Hier wil ik ophouden, offchoon-mij-nog vele 

gefchied- en detterkundige bijzonderheden „wegens 

mijnen cip op het, harte liggen. Maar meer dan 

letterkundig genoegen heeft mijnen boezem doot= 

gloeid, toen ik, dit beeld uit de vroegere eeuwen 
voor u trachtte op te hangen. De. letterkunde in 

deze eeuw is niet meer, gelijk voorheen; tot-eenen 

afgezonderden kring bepaald; neen , zij ís innig met 

de verkondiging der heiligfte waarheden. van Gods- 

dienst en wetenfchap verbonden; zij is de band ge= 

worden „-die onder den zegen van God tot verede= 

ling der volken, tot verbroedering der. menfchen 

moet. ftrekken , en dit kan zij vooral in Nederland 

worden „ waar zich, meer dan bij eenig volk eene 

algemeene letterkundige werkzaamheid heeft, ontwike 
keld, waar dezelve in alle ftanden der maatfchappij 

hare takken heeft uitgeftrekt; in Nederland, waar 

handelaar en geleerde gezamenlijk zich van hunnen 

arbeid verpozen, door het toebrengen. hunner hulde 

aan den hoogeren geest, die in den mensch leeft, 

en waar zij deze ftemming aan de reiniging van het 

hart en de verrijking van het verftand zoeken dienst= 

baar te maken, Maar deze letterkunde is f{lechts 

eene ijdele bloem in ons leven, indien zij hetzelve 

flechts op hoogtijden verfiert, en zich niet als de 
‘klimop aan ons geheel beftaan vasthecht, of als wij 

het geloof verliezen aan het hooger doel, dat wij 
in dezelve moeten. opfporen, Maar zoodra wij dit 

erkennen , dan „wordt het geen verwisfeling van, 

fpecl= 
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fpeelgoed „ wanneer wij deze bezigheid” met het. 
overig tijdverdrijf des levens in “vergeliĳking bren= 
gen, maar het" is een hoogere invloed, die zich 

dan voor onze’ oogen vertoont. Ja zoodanig is dan 

ook mijn doel geweest. Geenszins heb ik de tijden: 

der: middeleeuwen uit ‘eene laatdunkende verachting” 

der latere eeuwen tot een algemeen ideaal willen vers; 

heffen , maar” ik “heb ‘alleen « willen bewijzen , «dat 
offchoon de vormen-verwisfelen „de beginfelen die» 

den grooten en edelen man bezield hebben, trots: 

den loop van eeuwen en tijden. ftéeds ‘even onwan=” 

kelbaar en eerbiedwaardig blijven. … Beroof het: 

beeld, dat ik. u voorftelde , van alle-die--omftandig=! 

heden, die aan de: vroegere -gefchiedenis herinne» 

rens en gij zult-met mij getuigen, dat, indien gij: 

dezen heid onder onze tijdgenooten plaatst, hij ook 

daar de wakkere verdediger van zijnen vorst; de edele: 

huisvader, de ‘trouwhartige vriend „de eerbiedwaar=: 

dige Christen “zal wezen, en wie van ons, indien» 

hij Zich zelve in het Jang vervlogen “voorleden „ ons» 

der “de leenmannen van ‘koning: - ALFONsUs ‘moest: 

plaatfen ; zoude niet voor zich: den‘ roem en den? 

moed; het loten ‘het fterfbed wansdencmm begeês! 

ren! Zegen ruste dan’ opde »nagedachtenis der: 

edele” en” groote: “mannen „ onder de: afgeftorvenen» 
van alle eeuwen! Deze echter moeten» onze -afgo. 

den niet worden. In alle hunne verhevenheid en 

vernedering zijn zij menfchen geweest gelijk wij. 

Maar het beginfel dat zij huldigden, dat hun ijver 

voor de waarheid, wezenlijken moed voor het goede , 

en waarachtig vertrouwen in het midden van de 
HL ADS 4, R _ dwaal. 



244 „DE:CID, VOORGESTELD ENZe 

dwaalpaden»des. levens -inboezemdes:dit. zij ook: het. 
onze! dan hechten wij ons aan dat beginfel vast 

eerbiedigen ‘God bowen -en het-geweten in- ons, en 

befchouwen. de lJotwisfelingen- van -het- leven alleen 

alsde verfchillende ‘afperkingen van eenen reistogt 

die toch eindelijk tot den vurig gewenschten eind- 

paal; moet leiden. at | N 

‚Dan blijven wij de eens gekozene’ ‘waarheid met: 

dezelfde ‘kracht woorftaan „ het zij, met het zwaard 

inde vuist vin de bergpasfen van dragon, in de- 

eeuw vanden -ftrijd „of met, de--pen inde hand in. 

de eeuwvan letterkunde en redekaveling. Verdeelde: 

heid kan-dan “nimmer onder vons-heerfchens inde: 

overtuiging ‘van eigene menfchelijke zwakheid trachte 
ieder geenen vriend ‘dan het: goede „geenen vijand 

dan het kwade te kennen. De letterkunde zij eene 

renbaan, waarin allen het zelfde doel met krachten 
geestdrift najagen, Eindelijk „-zoo-:God wil, zij 

dezé ‘eeuw sin ‚de gefchiedenis daardoor verheerlijkt, 
dat » zij het ‚cwas „ waarin de geestdrift,der. kunften 
zich „met den -fchat- der wetenfchappen vereenigde, 

en waarin:de. letterkunde „, door shet hoogere „begin= 
fel, hetwelk dezelve bezielde „de kennis der waar- 

heid uitbreidde „ven de fchreden des --menschdoms, 

/_ onderfteunde vop’den weg. van Godsdienst en. waar- 
_achtige verlichting: | NT, 

KARD- 
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E. beftaat, in de ganfche ph malen niets, cf 
het is aan verandering, onderworpen. Met het voor- 
bijfnellen „ des. tijds ontflaan en vergaan alle dingen, 
en niets is boven deze wet van veranderlijkheid, Ver. 
heven, dan de groote Oorzaak alleen „ die: aan. al het 
overige het aanzijn fchonk. Ons gewapend „00g onte - 
dekt veranderingen in de hemelligchamen, die, boe 
ven onze hoofden. rollen5 ons gewapend oog. onte 
dekt ze in waterdroppen en ftofjes. Deze aarde 
vooral is een groot tooneel van vergankelijkheid en 

vere 
ee, Voorgeléze in eenen vriendenkring. —_ 
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verandering. Het eene menfchengeflacht komt, het 

andere gaat; troonen worde opgerigt, en troonen 

om Pikke vihotrildehie in de mabttechideh der na- 

komelingfchap te verzekeren , is binnen de enge 
grenzen van eenige jaren of eeuwen misfchien, 

maar zeker birinén de’ bepaâldé ruimté van eenige 
weinige befchaafde landen omfloten. , 

Zoude_ de aarde zelve van deze vergankelijkheid 
uitgefloten zijn? Zoü het tooneel van zoo veel 
wisfeling zelve niet vérdnderen? Zöu de mensch 

fterven, en zijne woonplaats eeuwig zijn? Neen, 

in den fchoot der natuur wordt alles ontbonden, en 

al bezaten wij-geenenkelftellig bewijs van de ver= 

anderingen, die onze planeet ondergaan heeft, wij 

zouden tóch* vooraf’ reeds” gisfen; ‘dt häâr tegen- 
woordig gelaat niet dat.van hare kindsheid was, - 

De gefchiedenis van zijne woonplaats kan voor 

den denkenden® mensch niet dan belangrijk wezen. 

Wat was onze aarde, eer zij eene woonplaats van 

òfis- geflacht was? Ziet daär eene belangrijke vraag » 

Mijné Hoordersf Het is aanì den menfchelijken 
géest eigen, Zich Baärnê in hiet ver verwijderde te 

vérdiepén. Réeds vroeg doordrong de menfchelijke 
ònderzoekigslast de ruimten des hemels, om de 
wetten gáde te flaan, dië de groote harmonie der 

Töpkrihgéh van zoo vele fterren mogelijk maken. 

Rééds vroég doordrong hetzelfde menfchelijk wer- 
fluft de nevelen des tijds , om het groote raadfel van 

wereldvorming óp te losfen. Het is opmerkelijk, 

dât de eerfte proeven de. ftoutfte. waren; en -dät 
men, 
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„men, bij het gemis van noodige kennis, om één 
enkel verfchijnfel van omwenteling op den. aardbol 

genoegzaam” te verklaren, zich durfde. wagen aan 
het vervaardigen van Cosmogeniën met eenen zoo 
ftelligen toon , als ware men bij de fchepping tegen- 

woordig geweest. Hoe meer men vorderde in wezens 

lijke kennis, des te meer zag men in, wat men niet 

wist, en; de vorming des heelals niet kunnende 

oplosfen, bepaalde--men zich tot de planeet, die 
wij bewonen. Terwijl hier nu voor ‘Cosmologie 
eene befcheidener Geologie of aardkunde optreedt, 
doet ook deze hoe langer zoo meer-afftand van ‘hare 

groòtfche ontwerpen. Eerst wilde-zij hèt ontftaan 

van. den. ganfchen aardbol verklaren: dit beproefde 
BUFFON5 naderhand ten minfte de gefchiedenis van 

den ganfchen aardbol: dit was het doel van alle 

Geologen voor WERNER 3’ het was voor hem be- 
waard om de Geologie, als flechts tot de buitenfte 
fchors der aarde kunnende doordringen , wederom 

binnen enger grenzen te brengen; en-in onze dagen 

heeft eindelijk cuvier met zeer veel grond de Geo= 

logen vooral op de laatíte omwentelingen opmerk- 

zaam gemaakt, die van het tijdvak, waarin onzê 

aarde zich thans bevindt, het minfte verwijderd zijn. 

Gij zult mij zeker wel eenige oogenblikken uwe 

aandacht fchenken willen, daar ik met'u eenige 

blikken wilde- werpen op de gefchiedenis van onze 

aarde, om hate vervorming, en niet häre vorming, 
daaruit veenigermate op te helderen, ‘Hoort mij mêt 
toegevendheid „-aan” welke: ik mij, door zoö veel 
duidelijkheid als mij mogelijk is, en door beknopte 

R 4 | heid 
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‘heid -althars;-niet- geheel onwaardig hoop te rtoo- 

nene.‚Ik- zal dan. handelen: over devoorfpronkelijke 
„aarde en. hare omwentelingen, zoo «als wij- ze. ken- 
men wit den. tegenwoordigen toefland onzer planeet, 

Elk „ die in de aardrijks« en gefchiedkunde geen 
volkomen. vreemdeling “is „ weet; hoezeer de ‘berig= 
ten van vroegere: aardrijkskundigèn menigmalen van 

den tegenwoordigen toeftand.der -aardê- verf{chillen. 

Zoo zijn de binnenlandfche „ meeren- altijd grooter 
volgens de opgave der ouden, dan zij zich thans 

aan ons voordoen. De Kaspifche Zee bij voorbeeld 

(hoewel tegenwoordig nog een zeer uitgeftrekt meer) 

fchijnt volgens PTOLEMAEUS eertijds, aanmerkelijk. 
breeder geweest te zijn. (1). „Deze. verfchillen 

noemde: men te voren onmaauwkeurigheden der oude 

aardrijkskundigen 3 laat ons redelijker zijn, en, zone 

der aan fabelachtige verhalen te gelooven, hierin 

echter een bewijs, zien, dat federt hunnen tijd, de 

oppervlakte der aarde veranderd is.(e). Steden: vers 

heffen-zich thans dáár „ waar eens de. golven der;zee 

fchuimden 5; — kudden grazen „dáár, waar. eertiids 

de visfcher „zijn. net wierp (3). Doch ook landen 

werden door ‚de zee weggefpoeld., eilanden zonken 

in dezelve neder. „Zoo meldt ‘OVIDIUS ‚/ dat men 

verhaalt, dat. Sici/ië, voormaals-met Z#alië vereenigd 

was. „Waar is de tlantis gelegen, waarvan PLATO 
in zijnen Timaeus fpreekt, ‘en, welke waarfchijnlijks 
zoo als de peLIsLE pe saLgS heeft aangetoond, te 

voe 
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voren -beftond 5. de Atlantis, wier bewoners tot:-de 

hoogfte befchaving waren opgeklommen, en waar= 

van de voormalige ligging zelve ons thans onbe= 

kend is? ú weed ite 

Van alie deze veranderingen fpreekt de gefchiède= 

nis des menfchelijken geflachts , die. echter niet ver= 

der reikt dan. zestig eeuwen, Doch de natuurge= 

fchiedenis -wijst. ons op …grootere omwentelingen. 

Afgebrokene lagen: van onderfcheidene. bergfoorten., 

welke -dààr onbedekt zich. voordoen, elders door 

andere lagen wederom bedekt zijns-getuigen vat 

ftrijd. en omwenteling. … Men: heeft reusachtige ge- 
beenten van ons onbekende. landdieren gevonden, 

ja fchelpen- in. groote menigte, ver van de tegen- 

woordige-zee; op hooge bergen , diep in de aarde; in 
alle wereldftreken ‘Deze getuigenisfen fpraken luid 5 

men werd opmerkzaam gemaakt op, de gefchiedenis 

van onzen aardbol; er ontítond: eene wetenfchap 3 

welke men Geologie (of Aardkunde) genoemd heeft, 

en. welke buiten dat mis{chien nimmer ontf{taan “was. 

„Deze vin „de “bergen gevondene verfteeningen van 

bewerktuigde ligchamen onderfcheiden zich in vele 

opzigten van de;tegenwoordige fchepping. „De voorte 

brengfelen. der jeugdige aarde zijn -dus niet minder 

dan haars gelaat van het tegenwoordige onderfcheiden, 

es puinhoopen ,; deze» overblijffelen 3 

het zijn «de -bergen’ en verfteeningen, die ons -de 

gefchiedenis van onze planeet leeren kennen. Dit 

zijn de gedenkteekenen van eene, oorfpronkelijke 

„wereld3 dit zijn hare gefchiedboeken. « Wij. willen 

beproeven; u een kort verflag-te geven van hete 
IER R 5 geen 
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_ geen de beste en voorzigtigfte natuùüruitleggers in 

dievgefchiedboeken-hoofdzakelijk gelezen hebben. 
vat; 

„…-De aarde was in hare” wording geheel met eene 

vloeiftof bedekt. Toen was het vasteland -zee „ en 

de mengelklomp der aarde bevatte flechts de kiemen 

van. volgende ontwikkelingen. Hoe lang dit tijdvak 

duurde is ons onbekend „ en enen voor geene 

Ee vatbaar. _ 

«Het beftaart van zulk een’ baïjerde wrat ved 

ofis door Geologifche waarnemingen geleerd „ en ook 

in- Mozes gefchiedverhaal worden wij op: dit “tijdvak 
gewezen. De aarde j dus luidt het; was nog woest , 

ongevormd en ledig; gene zee, met. duisternis bedekt 3 

maar de geest: Gods zweefde over. dat. water. Woest, 

ruw, ongevormid; met geen lever nog vervuld, was 

ottze- planeet; toen zij door de fcheppende kracht 
werd voortgebragt; maar deze fcheppende; beziek 

fende, koesterende kracht zweefde ter ontwikkeling 
opde wateren van dien baïĳerd, het toekomend 

fchouwtooneël van zóo vele natuurwonderen. 
Nu fchijnt er eensklaps een magtig- Chemisch be= 

ginfel. ontftäan te zijn, en de eerfte fchok-ter ont- 

wikkeling gegeven te hebben. De ware dârd van 
dat bezinfel is ons onbekend; wij kennen hetzelve 
&nkel aan die groote kristalfchieting ; waardoor de 

oorfpronkelijke of grarietbergen ontftonden. — Mo- 

gelijk was het eet zuur, dat in dampvormigen toe= 
ftanid- in «de dampkringslucht der oorfpronkelijke 

aar- 
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aarde ; die. zeker. dikker. en hooger was, dan onzé 

tegenwoordige, ontbonden of ten minfte gelijkelijk 

vermengd was (4): “Dat het althans in den datip= 
kring 5” en niet in of onder de-algemeene , bêdeke 
kende vloeiftof  beftond, is hoogst waatfchijnlijk, 

Het fchiĳnt over de gelreele oppervlakte der aarde 

Zijnen. invloed uitgeoefend té hebben, em het moet 
een magtig werkend. beginfel geweest zijn. 

Dan, zonder ons in gisfingen te verdiepen s-zij 

het ons genoeg; de groótheid op te- merken: van 

deze eerfte ontwikkeling van orizerì ‘kindfchen aard» 

bol. Het graniet, dat zich boven alle andere: berge 

foofteni. verheft 5- zinkt ook beneden alle - anderen 

neder5 de. voornaamfte kruinen. der- meeste berg» 

Schakels beftaan uit die zelfftandigheid, Nu düi- 

zende jaren zich reeds geftapeld hebben op de grijze 

graniettoppen , nu nog verheffen zich die toppens 

die-getuigen zijn geweest van meer dan eene om 

wenteling; nu nog rijzen: de naäkte fteile wanden 

dezet-bergen hoog boven dè wolken ; als tartten zij 

den allesverwoestenden „en tot hunne vernieling 

_ ftrijdenden tijd 3 doch brokftukken , van den hoogen 

kruin. naaf hunnen voet gerold; maken het niet 

twijfelachtig dat die ftrijd ongelijk is, hoe vpt 

hij ook wêze moge (5). | 

De: granietbergen zijn in alle weteldftrekên: van 

denzelfden vorm overal zijn, gelijk numsorDt 
zegt ; “hunne krniflen zacht gerond (6). « Völgens 
vele reizigers zijn zij ovêral , wadr derzelver oors 

fpronkelijke ligging onveranderd gebleven is, in 

_ banken vof lagen, gevormd, Is dit werkelijk altijd 

ta het 
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het geval, dan. moeten de granietbergen, daar deze 
lagen ‘van de horizontale rigting zeer afwijken , door 

middel van eenesvan binnen naar buiten werkende 
kracht zijn: opgeheven „of door inftorting van ge= 

welven ‘hunne fchuinfche, ligging bekomen. hebben. 
Men mag hier echter aan twijfelen „daar "volgens 

het getuigenis ‘van anderen het gtaniet gewoonlijk 

zonder lagen is,en in groote te zamenhangende 

masfa’s zich voordoet (7). 

De-granietbergen breiden zich over den ganfchen 

aardbol uits zij dienen de later gevormde bergen 

tot fteun en onderlaag; wormen dáár breede uitgee 

ftrekte: vlakten, die van alle kanten groote fchakels 
werfpreiden , zoo’ als in ‘het hart wan zit en in’ 
Zuid- Amerikas ginds hooge, fteile en, zoo het 

fchijnt , eenzaam ftaande rotfen.- Alle „de groote 

granietfchakels vormen te zamen het. geraamte van 

onzen aardfchors.” Over de drie vaste landen vere 

fpreid , kruifen. zij zich netsgewijs, en zijn alle te 

zamen hangende, terwijl. zij hunnen loop midden 

door den oceaan, waar veilanden dien loop aanwij- 

zen ; voortzetten. Zij maken één geheel uit, waar= 

van de grootheid ons verbaast, zoo wij flechts den- 

ken aan de Andes, eene bergketen „die zich langs 

de ganfche westkust van Noord en: Zuid= Amerika 

uitftrekt, en in welke zich de meesten der: hooge 

bergen van den ons bekenden aardbol bevinden; 
terwijl uit deze Andes nog verfcheidene bergfchas 
kels voortloopen „ welke in eene evenwijdige-rigting 

met de Linie dit werelddeel dwars doorfnijden. Het 

zijnde zoogenoemde Cordilléras „die westwaards 

met 
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met de Andes zamenhangen ;'“en« oostwaards’ digt 
aan den oever-der “zee eindigen,» Tusfchen twee 
zulke Cordilléras zijn groote valeïjen gelëgen , Llanos 

genoemd; welke naar den zeekant,-d, i; oostwaards , 
open zijn „en door. reusachtige vloeden doorfneden 

worden: En deze Andes en deze Cordilléras zijn 
nog flechts- een gedeelte van ‘het groote net, De 
Alpen in Zwit/erland beftaan mede uit graniet. De 

Mont Blanc: fchijnt eene fterkte , omringd van torens, 

die men -waalden noemt. Alle deze fpitfen zijn 

groote granietblokken 3 en zoo ten dezen” opzigte 

het getuigenis der oogen den waarnemer verdacht 

fcheen „moest hij zich toch gewonnen gever, daar 
zijn voet op brokftukken „van die: zelfftandigheid 

treedt, die zich onophoudelijk: van de zijden ‘of den 

top dier naalden losrukken , en „ rondom een der reus= 
achtigfte gedenkteekenen onzer aarde, onmetelijke 

beddingen van puinhoopen vormen, SA ee 

„Voor het overige is de verfpreiding: der groote 

gebergten over de oppervlakte’ onzer aarde „even 

min als de verdeeling van: vast land en zee op dee 

zelve, aan” regelmatigheid” gebonden. Integendeel 
er heerscht hier eene onregelmatige verfcheidenheid 

die aan deze doode masfa’s meer leven bijzet daar 

regelmatige orde hier een’ onaangenamen indruk zoude 

veroorzakén , en het denkbeeld van eenen eeuwigen 
dood zou opwekken. Svtassh al 

Op het’ ontftaan van deze granietbergen fchijnt 

de vorming van anderen gevolgd te zijn, die, uit 

verfchillende beftanddeelen te zamengefteld , in blads- 

gewijze lagen » uitgeftrekt “liggen. — Hiertoe behoort 

het 
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het. knies „ een bladswijze overgang vanhet graniet”, 
dat, gewoonlijk’ op deze: vesile Ne: amer 

heid ligt. (8). Myro gattin 
Deze twee dend danken te „zamen: bd ZOO» 

genoemde bergen der eerfle. vorming uit. Zij wor- 
den oorfpronkelijke of primitive bergen genoemd, 
omdat-‚zij het eerst gevormd “zĳn „ en dewijl zij 

geene „verfteende „overblijffels van bewerktuigde,we- 
zens „bevatten. Zij. ontftonden dus “in-…een. tijdvak 

vroeger dan dat „in ‘hetwelk «het: eerfte „plantenfieraad 

onzer ‚planeet ontftond, ven “in hetwelk -millioenen 

Schelpdieren „en-‚dierplanten de pas gevormde zee 

bevolkten. Deze eerfte nederploffing of -liever.kristal- 

“fchieting. was. algemeen, ven’ ‚dit tijdvak. draagt hêt 

kenmerk, van flille ‚grootheid, Al ‘hetgeen „daarna 

gevormd is, «was meer” plaatfelijk , en’ getuigt van 

den. geweldigen ‘{trijd. der elementen ‘ 

_Op de oorfpronkelijke „volgen. de. zoogepoëtbde 
overgangsbergen van WERNER «welke, het tijdvak , 

dat, wij befchouwden.„ met «het volgende. fchijnen te 
verbinden. Zij ‘hebben. zich aan ‚de/helling der | 

oorfpronkelijke „bergen, en in -delagere gewesten, 

vaar verfchillende rigtingen „ nedergezet. - Deze: bers 

gen, zijn „niet „kristalvormig, maar ‘beftaan wit Jagen ; 

die onderling „evenwijdig. loopen , doch ‚nict maar 
hunne foortelijke zwaarte geplaatst zijn. „Men heeft 
in dezelve eenige thans geheel niet meer ‚beftaande 
dierfoorten uitde hand der dienen : ntriigend. 

aangetroffen. Io 

„Daar ‚de volgende woningen de” hoogte van de 

vorigen niet bereiken, ‚en nooit „de kruinen. der 

hoog- 
od 
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hoogfte granietbergen, „maar wel: hunne hellingen, 

bedekken; „zoo--moeten. wij aannemen „dat de pris 

mordiale vloeiftof, ‚na de vorming.der granietbere 

gen, gedaald,is, em-derkruinen „dezer bergen .onbe- 
dekt. gelaten. heeft. „De. oorzaak „dezer vermindering 
van „hoogte van, den oorfpronkelijken oceaan. heeft 

aanleiding tot: vele. gisfingen, gegeven. Met het ‚ine 
ftorten. van. groote-gewelven dacht. men hier de zaak 

te „kunnen ophelderen , maar eerst. moet „men, het 
ontftaan. dezer gewelven verklaren. De kristalfchies 
ting vanhet graniet kan de, oorzaak dezer daling 

van den oceaan, niet geweest zijn, gelijk ‘WeRNER 
fchijnt te ftellen. Het verfchĳnfel zelve ‚is door 

geologifche „waarnemingen „genoegzaam geftaafd ; ‚de 

verklaring. van ‘hetzelve zij. aan den tijd toebes 

trouwd „(9 ). 

Van «eenen geheel vain eik? ‚dan de veele 

van: de «eerfte vorming, zijn „die van den ‘tweeden 

rang, de secondaire, —, De oorfprong der vroegere 

fchijnt meer: aan … Chemifche „wetten gebonden en 

een kristallifatie geweest te -zijns-de latere daaren- 
tegen ontftonden meer volgens -mechanifche wetten, 

en in achtereenvolgende ‚nederploffingen, Deze, ber 

gen liggen in golfvormige lagen ‚geftraat , en vormen 
in «het, algemeen -flechts lage, bergruggen - even „als 

voorgebergten. Zij zijn opgevuld met werkteopigs 

‚gen van bewerktuigde wezens:, ny 

‚Vóór-het-nederploffen derhalve, dezer eg 9’ werd 
hetgeen ongevormd en „woest-was ‚ „en--waarin ee 

voren doodftilte heerschte „ „met „leven. weryuld.… 

deze eerfte, voortbrengfelen der bewerktuiging pee 
wij 
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wij een weinig: ftilftaan 5 terwijl zij Oris” felter) vers. 

fchaffen , die- voör “onze aardkümdige Onderzoekin= 

gen rijk aan. gevolgen” wezen zullen,” voi —nnen 

Alle secondaire bergen zijn niet even oud, maar: 

zij zijn integendeel “-ächtervolgéns’ voortgebragt. 

Zoo zijn ook de wérfteeningen’,’ die” zij bevatten,” 
niet in een en hetzelfde tijdvak ontftaan.’ WerNer: 

heêft ‘ons het eerst op het verband, dat er tusfchen 
de verfteende' diergeflachten- en den oudérdom der 

_bergfoorten , waarin’ ‘zij “ begraven” liggen ;’ opmerke 
zaam * gemaakt.” Cuvier heeft door Zijne waarne= 

mingen de hire van - paie ive in a verwanten 

wa gefteld (ro). ” pa Ne 

In de oudfte wenpenbe der tweede vorming vinden 

wij verfteende dierplanten en zeefchelpdieren, Reuss 

achtig groot zijn deze eerftelingen, die-de zeeën 

bevolkten3 men. heeft” Ammonshoornen gevonden, 

die verfcheidene ellen’ in middellijn ‘hebben (1í)+ 

Zulke fchelpdieren. kunnen wij in-de-tegenwoordige: 
fchepping niet aanwijzen. Dan niet-flechts hunne 

grootte, ook hunrie gedaante heeft niets’ dergelijks: 
in de tegenwoordige ‘dierenwereld. Alle proeven 

om de Lituiten, Belemniten;, miscnstegee weder te 

vinden, zijn mislukt.“ | | | 

Verbazend is de- overvloed, waarin” deze wezens’ 
door “de natuur ‘gefchapen “werden. «De menigte’ 
zoowel van foorten als van individiwên dezer dieren: 

overtreft alle verbeelding, en getuigt van de week 
derigfte vruchtbaarheid” der jeugdige “aarde, De 

Egyptifche pyramiden’ zijn grootendeels uit-eene ftof 

ee idee welke’ uit eene zamenvoeging” van 

Pha- 
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Phaciten (verlteende fchelpdieren dezer. fchepping) 
beftaat,. Geheele „banken zijn enkel uit. verfteende 

fchelpen zamengefteld. (Deze fchelpdieren naderen , 

wanneer „zij in latere lagen voorkomen, bij voors 

beeld vin de nieuwere kalkbergen en‚in.de Engelfche- 

krijtgebergten„. veel „meer tot. de thans beftaande 

vormen. In de jongst ontftane lagen van deze vors 

ming vindt men. eenige verfteende. graten en tanden 

van, visfchen „ opmerkelijk, om hunne, grootte, 
„Ondertusfchen fchijnt het, dat hier en ‚daar reeds - 
eenig. vast. land ontftond, gefchikt om met planten 

verfierd-te wordens; Wij, leeren. het uit. de vorming 

der fteenkolen, die echter niet algemeen en gelijk. 
tijdig. was , maar in verfchillende tijdperken, op ver. 

fchillende. plaatfen. voorviel. De fteenkolen zijn uit 

veranderde plantaardige {toffen ontftaan, die de voor- 
wereld opleverde. De vorming van den turf, die 

nog thans voor onze, oogen gefchiedt, heldert de 

wording der fteenkool, die men den turf der voor 

wereld. zou kunnen noemen, eenigzins op. Het is 

waarfchijnlijk , dat niet alle fteenkolen aan landge= 

wasfen hunnen-oorfprong verfchuldigd, maar ook 

uit zeeplanten ontf{taan zijn (12). Vele fteenkolen 

echter zijn blijkbaar het product van veranderde 

planten. uit heteerfte vaste land van onzen. aardbol 

Na deze plaatfelijke- verheffingen van het vaste 
land, die weder op nieuw metde golven bedekt 

werden „ fchijnt het water eene meer algemeene en 

aanmerkelijke vermindering ondergaan te hebben, 

Waar bleef hetzelve? — | 
… Wij kunnen. hier tot het inftorten van groote 
Rd Deden 5 | ge 



é6o aide neat ais DE OORSPRI AARDE 

gewelven” miet veel grond onze - toevlugt nemen. 

Want, terwijl wij voor de ‘eerfte däling van den 

gceaan, die ophet ontftaan -der primitive. bergen 

volgde, geene oorzaak van het beftaan dezer holen 
kunnen bijbrengen, zoo hebben wij in dit tijdvak 

daarentegen geene reden, om derzelvér aanzijn te 
ontkennen. Wanneer wij aannemen , dat in de voore 

wereld , na de vorming der primitive bergen, groote 
vulkanifche verfchijnfelen ontftonden , die de vers 

fchrikkelijkfte uitbarstingen der tegenwoordige vul- 
kanen verre overtreffen, dan beweren “wij niets dat 
tegen de analogie ftrijdig is. Het basalt daarente- 
gen, welks wording uit het water mocïjelijk te ver- 
klaren is, fchijnt ons dan de Zaya te wezen van 
deze vroegere vulkanen. Deze ‘vulkanen kunnen 

dan de oorzaak van de vorming der groote holen 

geweest zijn, en er blijft ons tot een volledig be- 
wijs niets meer overig, dan aan te toonen, dat 

zülke gewelven thans nog voorhanden zijn. De 
Broote paLLas vond dezelve in Rusland, voLomreD 
bp het Eiland Vulcano. Deze laatfte reiziger meldt 

ons, dat een hamerflag, dien hij aldaar in een dat 
op de fteenen gaf, een dof geluid veroorzaakte’, 
hetwelk tot in de verte weêrgalmde, en hem ge- 

heel ontftelde. „Dit geluid,” zegt hij, „verfpreidde 

» Zich in de oriëssraabatier holen, en deed mij be= 

„ merken, dat ik op een gewelf ftond , hetwelk 

» vrij dun was, en een” onmetelijken afgrond be- 
„ dekte.” Zoo is onze gêheele aardbol ondermijnd. 
Ik herhaal nu mijne vraag, waar begaf zich het 

„water? Hiertoe behoefde flechts het gewelf -eetiger 
| 2T00. 
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groote holen;> die daarenboven … meerendeels mét 

elkander in-verband flaans in “ter ftorten, om het 
water een? weg naar het bionsae des aardbols aan 

te wijzen. — | 

„Op het nu gevormde vaste land „dat echter wak 
Fchijnlijk van: ons tegenwoordig vaste land zeer ver- 

fchilde „en uit eerie menigte afzonderlijke eilanden 
beftond, leefde eene dieren--en plantenwereld, die; 

van onze tegenwoordige afwijkende, echter in vele 

opzigten met dezelve overeenkwam , en onze tegen- 

woordige voorafging. De mensch was nog niet voorte 

gebragts geen verfteend menfchelijk gebeente’ herin= 

nert u aan verdwenen geflachten. « Reusachtige pal- 
men en varenkruiden tooïden den jeugdigen aardbol; 

_tweeflachtige “dieren «en zoogdieren, even reusachtig 
als die: gewasfen , bedekten deszelfs oppervlakte, 

Doch ook deze: fchepping werd vernietigd, en door 

eenen geweldigen-waterftroom ‘medegefleept. … Deze 
_waterftroom „vormde de. bergen van de laatfte vor- 
ming, de uithet water op elkander gepakte aard- 

lagen. Het is met geene: genoegzame. zekerheid tè 

bepalen, welke «de “rigting van “dezen ftroom ge- 
weest: zij. “Groote « bosfchen „ welke onder den 

grond in Duitschland gevonden. worden, hebben 
de boaimtoppen ‚naar het Z. W. gekeerd; en hieruit 

nemen fommigen deze: rigting van het NO, naar 

het Z. W. vaan Andere: gronden pleiten voor eene 

tegenovergeftelde rigting, welke roRsTER heeft aane 

genomen: Wij “zullen hierop weldra “terugkomen. - 

De toen rontftane aardlagen (het aangezwommen 
land, zoovals-WERNER zich uitdrukt ,) worden hier 

S 2 ca wg hed 
hed 
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en_ daar, meest. evenwel. alleenlijk, op lage landen, 
doch- fomtijds in zeer groote reijen „en wijd uitge 

breide flreken gevonden. ma 

Het is in deze aardlagen, dat men de averblijffsr 

Jen der laatfte , de tegenwoordige fchepping of vers 

vorming voorafgaande „dieren-… en … plantenwereld 
vindt, … Vooral tusfchen de keerkringen bezitten: wij 

dieren: en. planten, die «wij met deze overblijffelen 

vergelijken. kunnen; hoewel mên deze verfteeningen 

grootendeels in Siberië, in het Noorden van Duitsche 

land en van Amerika aantreft. Om deze tegenftrijdig= 
heid “op te losfen, hebben velen aangenomen , dat 

deze ligchamen. uit het Zuiden naâr „het Noorden 

__met-den flroom zijn medegefleept 3 enhet-is vooral 

hierom, dat de verdienftelijke TREVIRANUS aanneemt, 

dat de genoemde ftroom: van. het Zuiden naar het 
Noorden , zoo als ForRsTER gefteld had „heeft plaats 

gehad. De toeftand echter, „waarin de genoemde 

verfteeningen. zich bevinden „leert ons-het tegendeel, 

Wanneer zij door eenen geweldigen-ftroom tot op zulk 

een’ afftand verplaatst waren „zouden -deze. overblijf= 

felen niet zoo -ongefchonden bewaard;zijn gebleven: 

De Elefant, dien-de Heer ApAM aan den Oever der Zena 

met huid en haar „met vleesch'en ingewanden, in 
ijs begraven, gevonden heeft had geene kale huid’, 
gelijk de tegenwoordige Elefanten Behâlve de lange s 

flijve „ op het vel der tegenwoordige. Elefanten. duù 

gezaaide haren „bezat de huid van ditsdier nog «een 

zeer rijkelijk wollig bekleedfel ; hetwelk’ hetzelve tot 

een’ bewoner. van gematigde klimaten maakt, 

Wanneer wij evenwel atd dat er te vóren 

nä digt 
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digt bij de poolkringen Elefantent , Rhinocerosfen erf 

Taápirs onder palmbosfchen leefden, dan“moeten wij 
tevens aannemen, dat jn dat tijdvak aldaar eene 

grotere warmte “heerschte. Men’ heeft, om deze 
te verklaren’, * verfeheidene gisfingen uitgedacht 5 : 

waarvan fommigén ‘zoo ongegrond zijn, dat zij al- 

leen voldoende’ “fchenen om het geheele gevoelen 

belagchelijk te maken. … Waarfchijnlijk is het, dat 

de veerfte fcheikundige nederploffing van het grint 
en fvan de overige oorfpronkelijke bergen aan- de 

oppervlakte der aarde eene zoo groote mate van vrij 

gewordene -wârmteftof had medegedeeld, dat’ deze 

_nu nog, eenigzins” althans , bewaard was gebleven: 
De dikkere dampkringslucht daarenboven moest door 

de zonneftralen meer verwarmd worden , dan onze 

tegenwoordige,” dunnere atmospheer. “Op “eilanden 

is ook ‘het onderfcheid tusfchen winter en zomer 
geringer, dari-op ‘het vaste land; en wij zeiden bo- 

„ven reeds, dat deze dieren en plänten hoogstwaar= 
fchijnlijk-op eilanden leefden. — “De winterkoude 

was dus veel minder ftreng , en deze ishet vooral, 

die dieren en planten uit warmere klimaten in het 

Noorden fterven doet. Voeg hier eindelijk nog bij; 

„dat ‘het Pool - ijs waarfchijnlijk: nog niet ontftaan”was , 

omdat bij «eene vermeerderde drukking des damp= 

krings de phyfifche uitwafeming nog niet mogelijk 

was, die aan de-polen zich tot iĳs verzamelt; en 

„zeker was hetzelve, zoo het al beftond:, nog niet 

zoo aangegroeid âls thans. Voeg-dit alles bij één, 

en gij zult de zaak met den fchranderen PARROT 

genen verklaard hebben, «en geene veranderde 

| S 3 as 
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as, der aarde. behoeven aan te nemen; om door: eene 

onbewezene, en oagerinde falkae den, knoop door 

te hakken, 

De beroemde; CUVIER ade eN Pari isin ee bin 
breuken. van Montmartre gebeenten van zoogdieren , 

welke geheel. vernietigd zijn, en met de tegenwoor- 

dig Rhinoceros-„en  Tapirfoortenseenigzins fchijnen 

overeen. te. komen, Hij heeft uit vermengde brok- 

ftukken, geheele „geraamten, bij: elkander gevoegd, 

en. gelijk DELILLE zegt, de aarde dacht hare vo- 

rige bewoners weder te zien. deb ir ê 

Het. was: in dit tijdperk , dat hide en 

Elefanten leefden, waarbij onze. Rhinocerosfen en 

Elefanten „ hoe reusachtig zij. ook zijn, klein wor 

den. Toen. leefden «er ook Tapirfoorten , en de 
Mastodonte of Mammouth , vergane diervormen „wier 

grootheid. ons. verbaast. — Toen groeiden, in „het. Noor- 

den mede vele planten , waarvan „het fossile „hout 

een overblijffel is,. Toen leefde in het tegenwoor= 
dige Duitschland eene foort van beer van aanmer- 

kelijke grootte „die veel overeenkomst met den - ijs= 

beer ‘had; -en wiens beenderen in-holen gevonden 

worden, | | ts 

Doch, gelijk wij reeds zeiden, ee dezé rust der 

aarde. bleef niet voortduren. De vloed, waarvan 

wij meermalen fpraken , had waêrfchijnlijk van het 

Zuiden naar het Noorden in „het algemeen. plaats’, 
hoezeer wij het verplaatfen van, bewerktuigde» we- 
zens der keerkringen naar de Noordpool aan deszelfs 

“invloed niet toefchrijven. … Mogelijk verhief zich in 

den Indifchen oceaan een groot vast land „ door ret- 
de 0 welk 
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welkde flreken,-die zich. tot dus verre. boven-de 

oppervlakte: der: zee. verheven, hadden „de hoogere 

uitgezonderd „ eene algemeene. overftrooming onders 
gingen. Deze vloed:groefde den voet van de graniet- 

bergen „ en gaf eene rigting aan:het vaste land , die, 

wij nog tegenwoordig-aan hetzelve gewaar. worden. 

Eenen vasten, onoverwinnelijken dijk vindende aan 

de groote: Andesketen, die langs de geheele weste 
kust van Zymerika heen loopt, nam hij zijne rigting 

met geweld oostwaards, en vormde aan de westkust 
van Afrika , waar hij deze tegenweer miste „ de 

groote Golfs-die-men de Bogt van Guinee noemte 

Eenen gelijken Golf vormde hij aan de westkust van 

Nieuw Holland, Gebroken in kracht, bereikte hij 

de Noordpool. De rigting der kusten doet ons des 

zen loop van den vloed in het algemeen -aannemen, 

maar het komt ons voor, dat plaatfelijke omftan= 

digheden en inftortingen hier en daar eene andere, 

ja tegengeftelde, rigting aan het water geven moes- 

ten. Geologifche waarnemingen pleiten voor deze 

gisfing. | Wetende 

Doch deze verheffing van land: inden. Indifchen 
oceaan was niet langdurig. Het grootfte. gedeelte 

van «het vaste land, dat hier ontftaan was, zonk 

fpoedig weder onder de vlakte der zee neder, en 

er bleven flechts de vele eilanden; die. thans den 

Indifchen Archipel uitmaken, en wier kusten nog 

ops vele plaatfen -zoo duidelijk teekenen van ‚ vroer 

geren zamenhang met een ander land dragen, van 

hetzelve overig. (13). Met het zinken. van het 

vaste land verliet ook de zee de overftroomde lan? 
S 4 den ; 
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den, -waâróp „nu «eene nieuwe” dieren ven plantens 
Schepping te. voorfchijn” trady == En deze’ dieren= 

en plantenfchepping was de tegenwoordige „ of be- 
vâtte althans deskiemen , waaruit zich de tegenwoor= 
dige dieren- en plantenvormen: ontwikkeld hebben. 

„De zee echter bêdekte nog vele ftreken , die thans 

vast land zijne Langzamerhand isde oceaan in zijne 
tegenwoordige ‘oevers terug getreden; terwijl de 

hoogfte granietvlakten. het eerst van water ontbloot 

werden.’ “Amerika kan dus niet later-dan de ove 
rige gedeelten wan den aardbol van onder. de zee 

_te voorfchijn gekomen zijn, gelijk “men wel eens, 
om het verfchil tusfchen ‘de voortbrengfelen- der 

nieuwe en oude wereld te verklaren, heeft aange= 

nomen. Het is het onderfcheid van luchtftreek , de 

overvloed van water, welke dit werfchil ontftaan: 

doen, De eene zijde van onze “planeet kan niet 

ouder of nieuwer zijn, dan de andere (14). 
De uitgeftrektheid des oceaans, de verminderde 

drukking der nu meer en meer gezuiverde damp= 

kringslucht, veroorzaakte eene meerdere ontwikkes 

ling van dampen; deze vloeiden weder in regens 

óp de aarde neder. «Hieruit kan men dan de onte 
zaggelijke menigte zoet water. verklaren, die in 

vroegere tijden onzen aardbol in trotfche ftroomen 

doorfpoelde. Uit de befchouwing der beddingen van 

de tegenwoordige rivieren blijkt het namelijk, dat de’ 

grootfte ftroomen , «die ons thans nog. verbazens; 

flechts geringe overblijffelen zijn van die groote mes 
nigte zoet water, welke te voren het aardrijk drenkre. 

Dit wordt in Zwropa aan groote vloeden, en is ook 
1 
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in Zuid Amerika aan den teven door HUMBOLDT 
pa be eerie tc TOOW ONNIE LD 10 

… Wanneer” wij nu. gioltnnits: een blik werpen op 

de verfteeningen van vroegere en latere’ berglagen , 

dan zien wij; dat de bewerktuiging zich van trap 

tot traps verheven” heêft; ven” datde lagere. dieren 

in de’ oudfte lagen voorkomen.,;=es In de jongst 

ontftane Jagen alleen vinden wij overblijffelen van 

zoogdieren, . Verfteende menfchenbeenderen - vindt 
men niet, en, wil men men den laatften - vloed 

voor den zondvloed houden, waárop de gefchiede= 
‘nis van bijna allé volkeren ,.en vooral de. Joodíche 

ons wijst, dan moet men met pr Luc aannemen, 
dat juist dat gedeelte vast land, waarop toen dé 
mensch leefde, geheel in het hart der tegenwoor- 
dige zee verzonken is. — Hoe dit zij, alles leert 

ons, dat het tegenwoordige vaste land niet ouder 

dan vijf of zes duizend jaren is, en bij de phyfifche 

„bewijzen voor deze ftelling voegt zich het getui= 

genis der gefchiedenis. Dit punt is door cuvier 
op het klaarfte betoogd, en kan door geen’ BAr= 

LENSTEDT worden omvergeworpen (15). 

Zoo ontftond nu eindelijk, nadat de ftrijd der 
elementen had uitgewoed, na vele verwoestingen 

en omwentelingen, nadat alle dieren- en planten- 

vormen waren voortgebragt, de mensch, als het 

laatfte kind uit den fchoot der natuur, om Gods 

(oeren op aarde te kroonen en te voleindigen. 

S 5 ‚ Hier 
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Hier verbindt zich-de gefchiedenis van den menscli 

met die van zijne woonplaats. — De. vergankelijke 

heid van die: woonplaats. zelve, en hare. omwente- 

lingen en verwoestingen leeren ‘hem, hetgeen hem 

de ganfche’ fchepping leert, dat hij voor eene an. 

dere wereld beftemd , en-hier beneden niette -huis is, 
„Mijne taak is-volbragt. Ik heb u eene. wereld 

trachten “te fchetfen die. niet meer beftaat, volgens 
eenige puinhoopen van gedenkteekenen’, door de na- 

tuur zelve opgerigt. | koet 
kad 

ed 
3 

u 

en 
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arvstteertstetnenern eren GP. ik 

re . P jn 
lc 54 GDP ef N : Kd 

() Men “vergelijke DELISLE DE SALES, Histoire Philo- 

sophique du Monde primitif, 7 vol. 8°, (Edit. IV. Paris 

1793). Deze fchrijver geeft: in het vijfde deel van dit 

werk (p. 150-224) de achtereenvolgende omwentelin- 

gen van de Kaspifche Zee op. Kk 

(2) Zoo oordeelde reeds de beroemde n. sTENo: 

„ Multum Crrant ili, qui in Seriptis Antiquorum multos 

„ Errores accusant, quod varia ibi occurrant ab hodierna 

Hr CLE B UE LE 8 

Geographia dissona. Nollem ego fabulosis antiquorum 

narrationibus fidem adhibere; sed et multa ibi oecur- 

runt , quibus fidem non denegarem. Ex illorum enim 

genete ziulta ibi deprehendo, quorum falsitas potius 

quam veritas mihi dubia esse widetur; ut sunt mare 

mediterraneum ab Oceanó oeccidentali separatum 5 @ 

mari mediterraneo in. mare rubrum transitus; insulae 

Atlantidis submersio; variorum loeorum in itineributs 

Bacchi, Triptolemi, Ulyssis, Anede, aliorumque de- 

scriptio vera, licet rebus hodie eecurrentibus non 

respondeat.” De solido intra solidum naturaliter. cons 

tento-dissertationis prodromus. Florentiaë 1669. 4°.p.75, 76. 

(3) Het zijnde woorden van c. r. TREVIRANGS. Ci. 

ie Görtingen; 8°. II, S. 3. 1805). 

(4) Dic 
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(4) Dit is eene Kypothese van PARROT, welke hij» 

hoewel, „men hem ook in alles niet moge bijvallen, met 

vele waarfchijnlijkheid heeft betoogd. Zie zijn werk: 

Grundriss der Phyfik der E bi und Geologie. 1815. 89, 
5. 598 Go2. An ea vorh 

5) Hierbij kan men vergelijken het aangehaalde werk 

van DELISLE DE SALES, 7. IV, P. 134 4% De Jg, destruce 

zion des „wmontagnes, / 

(6) Avon HUMBOLDT , Jdeën. zu einer. Physiognomik 

derGewächte. Tübingen 1806, 8°. S. ide. 

(7) Volgens de waarnemingen van peLUC; DOLOMIEU 

en van sAUS3URE, den beroemden reiziger doorde Alpen, 

is het graniet in,lagen, of banken gevormd, — Doch 

volgens andere waarnemingen is dit niet overal het geval, 

Men vergelijke de verhandeling van mijnen: vriend, den 

Hoogleeraar He ‚C‚_ VAN DER BOON, MESCH,. de, Granite. 

L. B. 1820, Pe 114. | 

(8) Eene opfomming van de overige. bergfoorten, 

die, behalve het. knies (Greiss), tot ‚de tweede foort 

van primitive bergen behooren; behoefde ik hier, zoo 

het mij. voorkwam, niet. te geven, „Men: kanchierover 

PARROT vergelijken, t‚ a, p. bl, 1IB—r2re —' Over de 

overgangsbergen (Grauwacke, ua vonnsgen b Teappflein) 

‚handelt hij p. 1a1, 122. 

eu(9) SrerFens fpreekt van eene zamertrekking (Con- 

„Jraction)) van de vloeiftof.” Zie zijne Beysräge-aur innern 

Naturgefchichte der Erde, Freiberg 1801.8°, S-16. «Wat 

hij hiermede eigenlijk bedaelt, weet ik niet duidelijk, — 
Zou- 
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‘Zoude het ‘oricftaân van levende wezens niet mede„eene 

oorzaak van-de afneming: van: hets water „geweest.kunnen 

ijmiPe voob at et wrd Öv USED SO EI HIOROD. 1OoP 

(10) Ziesrerfens in het aangehaalde werk , $. 86 38, == 

Cuvier , Thborie “de ‘la Terre voor zijne: Recherches sùr 

les Osseriens fossties. Tu Ie” Deze verhandeling is afzon- 

“derlijk vertaald, in hét ‘Engelsch’ door” Prof. JAMESON, 

(Edinburgh' 1817), en in het Hoogduitsch door “Prof. 

“NÖcGERATHÉ, (Bonn 1822). Men vergelijke dezelvevin 
‘de Engelfche overzetting bl. ros—1145 of in de Duicfche 

bl. 83—-8gr over de betrekking tusfchen” de forten van 

werfleende dieren, en de lagen, waarin zij gevonden 

“worden. En he He 

(11) G, R. TREVIRANUS, t‚ à- Pp. bl. 53: ‚‚ Eines. Am- 

ix moniten von 43 Fufs erwähne BSPER” di few ot ent 

(12) Dit is Althans het gevoelen van PARROT, t, 2. P. 

bl 672, 673 EN | 

(13) TREVIRANUS, t‚ 4, Pe bl. 21e Hierbij zl, 

genoemde fchrijver deze aanteekening: » Der Insel Ceylon 

» sieht man es_deutlich an, dafs sie mir Coromandel 

zusammengehangen hat. _ Von Marare in Madura, gehe 

eine lange und hohe Sandbank nach der Infel Manaar, 

die schon zu Ceylon gehört. Die Bewohner von Ceye 

lon nennen sie die Budfobrücke, weil ihr grosfer 

Lehrer Budso darauf nach ihrer Insel herübergekom- 

» men seyn soll” | 
ek 

(14) A. von nuMmBOLDT , Natuurtafereelen , 1808. bl. 12 

en zat alwaar deze {telling grondig wederlegd wordt. 

EAA AE (15) Het 
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(15) Het gevoelen van pr Luc, dat het voormalige 

waste land, waarop de mensch. leefde, thans-geheel in 

den bodem des oceaans verzonken is, is door hem op 

verfchillende plaatfen ontvouwds bij voorbeeld in zijne 

Lettres sur Vhistoire de la terre et: de l’ Homme. 1279. 

TVs p. 485 , 486. — Wat voor het overige de nieuw- 

heid van ons tegenwoordig vaste land betreft, hierover 

moët men, behalve cuvier in het aangehaalde werk „ ook 

vooral pr 1uC- vergelijken, zoowel in de genoeinde 

‘brieven als in zijne latere fchriften, en voornamelijk in 

zijn Abrégé de Glologie, Paris 1816. 8%, — Wanneer 

wij, zoo als CUVIER zegt, de uitwerkfels van tegenwoor- 

dig werkende oorzaken voor eene zekere tijdruimte be- 

rekenen, en daarmede die uitwerkfels vergelijken , welke 

fints het begin dezer oorzaken ontftaan zijn, dan kan 

men nagenoeg het tijdvak begrooten, in hetwelk die be- 

gin plaats had, d. i, met andere woorden, dat, waarin 

ons vaste land zijne tegenwoordige gedaante aannam, en 

“waarin de laatfte plotfelinge terúgwijking des waters 

voorwiel, De uitwerkfelen , welke hij tot deze bereken 

ning gebruikt (CAronomètres, zoo als DE Luc ze noemt) 

zijn: de door aanflibbing gevormde landen, de duinen, 

de turfgronden en het inftorten der rotfen, S 
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DICHTERS. EN. DICHTKUNST; 

VOORGESTELD IN EENE, 

REDEVOERING, 

„GEHOUDEN pij DE ROTTERDAMSCHE AFDEELING * 

DER 
Pad 

HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ VAN FRAAIE 
_ KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN, 

der goften. December 182 33 sl 

DOOR 

| Me. 4. SIEWERTSZ van REESEMA, 
Advokaat te Rotterdam. 

Zeer geachte Hoorders en Hoarderesfen! 
0 

| „Over de wijsgeeren der oudheid blinkt de gode 

delijke pPrATO uit, door de verhevenheid zijner in= 

zigten en de zuiverheid zijner grondftellingen, Nog 

onlangs werden wij daarvan overtuigd, en de levens 

digfte bewondering van deszelfs “doorzigt werd bij 

ons opgewekt, toen wij in deze zelfde zaal in eene 
boven mijnen lof verhevene rede hoorden ontwikke- 

len (1), welke zuivere denkbeelden zich deze Wijze 

had 

(1) In eene Redevoering, door den Heer #, VAN 
LIMBURG BROUWER gehouden. 

‚IL D. 2, T 
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had gevormd wan de Goddelijke Voorzienigheid , van 

de deugd en de onfterfelijkheid ; denkbeelden, welke 

hem eerder eené ‚plaats fchenen’ aante wijzen. ònder 
de leeraren eener openbaring ,_ dan onder de Hete 
denfche belijderen van een veelgödendom, in het 

wufte envbedorven: Athene! | 

Nog geheel vervuld van en indruk, dien deze 

befehouwine- óp ons-allen-heeft ‘gemaakt, heeft mij 

eensklaps de twijfeling ‚getroffen, of ons eigen gee 

drag niet ín eene openlijke tegenfpraak, fltaat met 

det “eérbied _diert, wij hebben. voor het oordeel des 

genoemdén wijsgeers. Ik bedoele hier niet die gee 

voelens , welke ons toenmaals zijn voorgefteld; maar, 

terwijl ik over het gehoorde nadacht, om daarvan 

‚des te dieperen indruk te behouden , doorliep mijn 

geest ook-tevens- datgene, -wat- hem: van- afdere 

„denkbeelden des beroemden; Wijzen bekend was, en 
_plotfeling vond ik mij als op eenen Herkulifchen 
driefpropg geplaatst. waar de weg van PLATO’s vere 

eering volftreke de tegenovergeftelde was» van dien , 

welken:, wij,:het tegenwoordig. geflacht „ vooral in 

ons vaderland. zien. volgen „ en welken wij inzone 

derheid, als. Leden. dezer. Maatíchappij „met eenen. 

brandenden ijver betreden. 

„De. verhevene PLATOs namelijk, heeft in. een 

uitvoerig werk. gehandeld. over, de, beste inrigting 

van. tenen burgerftaat en over de middelen , om in - 

denzelvens de beste zeden aante kweeken, en te be- 

waren; in éen ander over de beste wetgeving. In 

beiden nu heeft hijs als eene,voorwaarde,; zonder 

welker betrachting geen era burgerftaat. kan. ges 

„vormd, 
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vormd, geene goede zaden ‘in denzelven- kunnen 

behouden worden, vastgefteld, dat uit denzelven 

de dichters moeten. worden gebannen. (2)l— „De 

» dichters gebannen uit, den, burgerftaat! Welk 

“_peene. uitfpraak 1” zoo hoor ik reeds mijne. gevoe 
lige Hoorderesfen uitroepen , en beurtelings zie ik 

hen vervuld „van, een befchamend . medelijden «met 

PLATO, en van: een deelnemend mêdelijden met de 
dichters; reeds zie ik op hare lippen de oplosfende 
beflisfing zweven, dat PLATO, hoe wijs. en. verhe- 
ven, dan zeker toch. verftoken. is. geweest van alle 

dichterlijk gevoel! Maar dat zullen mijne, geleerde 

Hoorders ten plegtigfte- voor, mij ontkennen. Ook 
komt het hier eigenlijk niet aan op. het gevoel voor 
de fchoonheden der, dichterlijke vinding, maar op 
de zedelijke waardéring van. derzelver. invloed en 

gevolgen. Ziedaar de zijde „van welke PLATO Ons 

in. verlegenheid brengt. Laat dan ook het genot, 

dat. de dichters, door hun zinnenfpel ons. geven, 

ons niet tot eene overijlde beoordeeling verleiden. 
Js niet de zaak, der „goede zeden, is niet die van 

den burg erftaat gewigtiger, dan die van het kunsts 

genot? Is. er- „niet „menige, neiging. welke te ge 

vaariijker iS naarmate zij zoeter. ftreelt 2 Is niet 

verzaken, de grondtoon, der zedewet?. =— , Laat ook 

geene algemeenheid van gevoelen ons begoochelen ! 

Zijn niet de vooroordelen te. verderfelijker , naars 

mate zij meer verfpreid zijn; zijn er, geene waarhes 

den. daarentegen oglopshenhgan ; offchoon. zeldzaam 

B Mg 
©) Rep, L. 3e P- 391 Leg. Ao pe 718: 

ú 2 
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beträcht 2" En, ‘bleek ons nude wijsheid vari 

PLATO in zoo veler, “en “boven ‘den geest zijner 

éenw verhevene waarheden’, wat dan, indien ook - 
zijn gevoelen’ omtrent de dichters, die hij als hîne 

derpalen voor het verfipreidert van ware wijsheid en 

eije befchouwde, ens’ gegrond ware?’ 
Hoe dan met ons vaderlarid, waar met iederen 

dag het leger der dichters aangroeit; waar zij dat 

geliĳjks luider het dichterlijk geluk verheffen , : en, 

» terwijl zij voor geenen haarband van robi nen de 

» lauwren der dichtkunst “zouden geven,” telkens 

meer volgers lokken, ftrevend naar zoo hoog een 

heil! ‘Hoe'dan met ons, Mijne Heeren! hoe met 

deze Vergadering, waar telkens luidere toejuiching 
der dichters ontvangt; waar de vreemde redenaar, 

die ons bezoekt, (gij-hoordet het onlangs) reeds 

meênt zich te moeten verontfchuldigen over het 

misfen’ der dichterlijke “gaven in eenen kring, in 
welken wij zoo-luisterrijk fchitteren; wat zeg ik? 

eene Vergadering, in welke wijsbegeerte en fraaije 

tetteren wel ‘huisgenooten zijn, maar het echter 

teeds zoo ver gekomen is, dat er alleen gewaagd 

wordt van het: vergaderen’ der “dichters, wanneer 

wij zamenkomen ! | 

Hoe zal het dan zijn, Mijnè bres tb de 

gelegenheid eener laatfte lezing in eenen afloopên= 

den tiĳdkring geregtigt mij wel, u tot eene erríe 

_flige overweging te noodigen) zullen wij onzen cer- 

bied voor de wijsheid van PLATO opgeven? of zul= 
len wij van een wettig bezwaar, op den geest der 

eeuw rustende, ons ontlasten „en de dichters. „4? 
k Men 
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„Men is-gewoon „in gewigtige- zake, verftandige’; 
én ervarene, en onzijdige mannen, te raadplegen, en 

dit wilde ik-u. voorftellen, ook: in: ‚deze: ‚zaakte doen. 

Zulk eenen man. Geachte Hoorders! meen. ik te 

hebben gevonden, even. min, behoorende tot onzen 

leeftijd, als tot dien des wijzen „. wiens” denkbeeld 

zoo lijnregt met ons gedrag inoftrijd; is; en terwijl 

wij aldus in twijfel fran: omtrent -het „gevaarlijke of 
vereerenswaardige der dichters, wilde, ik ù in. dit 
uur daaromtrent doen, kennende. denkbeelden van 

den in. zoo-vele ‘opzigten beroemden ‘Cicero,’ en 

beproeven of deze ons tot de waarheid geleiden kane 
_Gunt mij; G. H. ! uwe genegene aandacht :bij-de 

behandeling van dit onderwerp hetwelk „ hoe ook 

ons onderzoek moge ‘uitvallen „den geletterden eene 

aangename herinnering, den letterminnaar eene waars 

dige ftoffe van overweging kan opleveren. | 

„ Gij verlangt. zeker , Mijne. Hoorders.! dat ik, al- 

vorens u CICERO’: gevoelens, omtrent de dichters 

te doen kennen; u eenigzins  ontwikkele ; welke 
aanfpraak deze. redenaar hebben: kan, om in ‘zulk 
eene „belangrijke zaak te worden gehoord, « Gij hebt 

gelijk, en. hij zelf, zoude het, oordeel. van eenen 
onbevoegden regter hebben afgeflagen. « Misfchien , 

daar hij uals de voortreffelijkfte « redenaar „ niet 

flechts van zijnen tijd, maar. welligt van alle tijden, 

bekend is ‚ houdt gij hem ook van partijdigheid 

verdacht , en „de  waarheidsliefde ftemt dus zelve 

met-uw verlangen zamen. Ee | 

Zoo iemand dan, cicrro was voorzeker bevoegd 

om over het gevaarlijke der dichters te oordeelen, 

| Ae Gee 
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Geboren ín’ den bloeijendften tijd ant het Romeinsch 

Gemeenebest, bijna eene eeuw voor den aanvang 

onzer jaartelling , had hij tévens (haar' de opmerking 

vân PLUTARCHUS) 3)» vande’ natuur eenen aanleg 

Ontvangen , “zoo als juist praTò dien noodig acht, 

òm gefchikt te zijn voor de’ ftudie ‘der iere en 

der “wijsbegeerte. ’ Deze wijze zoude hem dan zeker 
hiet gewraakt’ ‘hebben, Maar deze “aanleg nu’ was 
dâarin opmerkelijk „dat hij alle foort van kennis 
omhelsde ; én geene “kunst noch wetenfchap, van 
welken’ aard óok, bevooroordeeld “verfmaadde. ‘Dè 
geheele bekönde wereld was tóenmaals aan Roms 

heerfchappij onderworpen 5 _ CICERO ‘onderwierp aan 

zijnen geest alle kennis, welke die wereld bezat. 

Van zijne vroegfte jeugd af was- hij onvermoeid in 

hét trachten naar wijsheid, én zat aan de voeten 

der leeraren ; welke’ toenmaals in zulk eene menigte 

dit Oristonbid naar Rome warten ‘geweken ; dat de 

wijsbegeerte gezegd’ wordt, toen haren zetel derwaards 

uit- Athene te hebben Overgebrägt. In zijne ‘jonge: 

Hngfchap wòrmde“hij reeds het” groote ontwerp, om 

geheel zijn vaderland ‘in alle de fehatten der Griek» 

fche_ kennis te doèn deelen, ‘en oefende zich daat | 

toe ‘in het vertalen der Griekfche werkén ; in zijnen 

tanelijken en: läteren leeftijd behandelde hij zelf dè 

gewigtigfte onderwerpen” der wijsbegeerte , en ftelde 

daarbij de “onderfcheiderë gevoelens der: wijsgeerige 

fecten met zoo’ veel juistheid voor, dat hij nog hes 

den als een toonbeeld van KCH CAPE en 

De | | den _ waars 

eÎ 6) Ip Vita ac. cap. a. deed il 
2 



OVER! DICHTERS EN DICHTKUNST. Br 

euarhetdetietde in het beoordeelen: van eens ‘anders 
meening” berdemd “ís * (4). “ Hijvzelf liet “zich- door 
geenen fectengeest binden , maar. verwierf zich: door 
zijn’ allesomvattend onderzoek ; door zijne teizen eh 
door zijne menfchenkennis die’ onaf hánkelijkheid van 
geest , welke alleen den waren wijsgeer vörmeh kart. 

Wilt gij meer, of hem tot regter over de zede- 

lijke waardering der“dichters“aan te nemen? — Met 
de uiterfte- infpanning legde hij zich toe-op de ken- 

his”van hét’ koogfte Goed , op de ontwikkeling der 

zedelijke. pligten, op de befchouwing ‘van de nätuur 

der Goden en der menfchelijke’ ziel, “En gij weet 

het) Geachte Hoorders ! ‘hij was geen kamergeleerde, 

die, onbekend met de wereld, weêlke- Zijne boekencel 

omgeeft „zich: loutere idealen vormt 3: saar ‘hij leefde 
Zoo “geheel ‘in de wereld, “dat tiog fteeds’ zijne ges 

icerde werkzaamheid’ een ongeloofelijk wonder zoude 

zijn, indien wij er “de” onfterfelijke bewijzen niet 

vän voor oogen ‘hadden «Terwijl hij de wijsgerige 
en- ftaatkundige vêrliändelingen « fchreef , wier rijkdom 

_ wij bewonderen , was’ hij dagelijks bezig. in het bee 

pleiten van regtszaken, en, door zijne verdienften 
tot’hét oppergezag van” ‘den ftaat verheven, was hij 

hiet tevens, die door zijne “onvermoëidheïd “en «bes 
teid, “én mannelijke volharding de zamenzweringen 

verlamde; de geweldenaârs bedwong, en het eerst 
defi°naam van vader des vaderlands verwierf, 
dad NN “Met 

4) MeiNERs ‚ Oratio de Philosophia Ciceronis ejusque 
in universam Philosophiam meritis » in zijne Vermischte 

Schriften, Tom.-1. p.-293. 

T 4 
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„Met alle de, fpringveren der: menfchelijke. harts- - 

togten. en neigingen evenzeer „bekend, als-met de 

„wijsgeerige. ftelfels „ was hij het ook op-gelijke wijze 

met alle fraaije letteren , en inzonderheid met, de 

meesterftukken der dichtkunst, Alle- zijne werken 

zijn vol van. aanhalingen der dichters, welke vóór 

hem gebloeid „hadden. - Het is wel zoo, datde 

Latijnfche. Zanggodin eerst na:den ‘dood. van cicero 
hare  voortreffelijkfte - gunftelingen. heeft „bezield , 

maar CICERO, had echter alle „dezelfde: Grieken. woor 

zich, welke thans nog de bewondering zijn en-de 

modellen. heeten van allen lateren leeftijd, en ook 

bovendien vele voortreffelijke Latijnfche, welke voor 

ons zijn «verloren gegaan. Hoe deze bij de. Romein. 

nen in achting waren, kan ons nog heden de dich» 
terlijke brief van morarTius-aan. Keizer AuGusTUS 

getuigen (5), waarin deze „dichter, zich beklaagde, 
dat de Romeinen nog altijd.de oude werzen bemin= 

den, en wrevelig vroeg, „hoe. oud dan toch een 

» gedicht moet „zijn, om-onder de goeden geteld 
» te worden, honderd jaren? of eene maand, of een 

‚ jaar minder?” | 
‚Hij „vaart daarbij tamelijk hevi uit tegen an 

lof, die nog altijd door het magtige. Rome gegeven 

werd aan NAEVIUS, ENNIUS 4 PACUVIUS , gean (es 

ACCIUS ‚ PLAUTUS , CAECILIUS , TERENTIUS | … En 

deze allen nu zijn ook aan cicero bekend geweest; 

en meermalen door hem aangehaald, Cicero ein= 

ie heeft in zijne werken over de welfprekend- 

heid 

Re Epist, Lib. 2, Eb, Le BE ook cc. Tus. Quest. Toe Le Cole 
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heid zelfs de,beste blijken ‘gegevens hoe, hij met 
oordeel; in: tegenoverftelling: der, vereischten van 

deze. -kunst,, «ook : tevens,„die, „der ‘dichtkunst „wist 

te, fchatten, (6), sen bij „zoo; vele „ontwijfelbare be- 
wijzen vanskennis en, onzijdigheid blijft er dan ook, 
voor „den vongemakkelijkften. „van -het „ligt geraakte’ 
geflacht (7), (zoo: noemt de Romeinfche lierzanger. 

de dichters) geen grond over, om: hier aan CICERO 

den regterftoel te ontzeggen, … k ú 

_… Deze beroemde redenaar nu heeft. op vele plaatfen: 

zijner wijsgeerige werken. zijne meening. verklaard, 

en ftellig. „uitgefproken. over den zedelijken invloed, 

der dichteren , ‚en (opdat wij niet door langwijligheid, 

het onaangename, der zaak „werzwaren) altijd ‘ten. 

hunnen. nadeele : ja, hoort zelve. zijne woorden, 
welke „de „flotfom zijner „overwegingen. {chijnen ‘te 

bevatten; en, inderdaad op de kortst mogelijke wijze. 

het. vonnis der, veroordeeling „uitfpreken. ‚Met 
soregt. heeft „PLATO „ toen hij over. de: beste zeden 

en denbesten. birgerflaat handelde, de Phahtans 
sseuit. denzelven gebannen” | 

Waar ,dat {taat „ Mijne Geachte Hoordskit — B 

woorden. zijn te ‚vinden. in _cicero’s. Tusculaanfche. 

gefprekken „het tweede Boek „het elfde Hoofdftuk. 
En zoo is-dan de vraag in-gefchil zoo fiel be« 

antwoorden onherroepelijk „beflist? — Hoe vreemd. * 

het u fchijnen moge , ftelt, u voor als nog deswes 

rt B | gens 

aken Orator, C, 50—57.; de Orat. u Be- Ce 44e SEGGe 
en Libsr. co 33. 

(7) ‘Horats Ep, Le 2. Epo. 

Ï 5 



884  CIEERO'S DENKBEELDEN” 

gens gerust. Nog is niet alles verloren. Een von: 
nis, hoe kort en duidelijk ook, laat’ ligtelijk eenig 

ônderzoek ‘over. “Maar voóral’ zal «ook «vóór de lets 

terkundige en Wijsgeërige regtbanken welde regel 

gelden, dat een vönnis alleen toepasfelijk is op 

hen, tusfchen ‘welke ‘het is gewezen. PrarTo kan 

toch “geene dichters bedoeld hebben,-dân zoo als 

hij dezelve kende.’ -Moge dan eroero'“tusfchen 
PLATO en zijne dichters den eerften het pleit heb» 

ben gewonnen gegeven, er blijft nog ‘eene “moge 

lijkheid over, dat daarvoor redenen “hebbên. beftaan ; 

niet in den algemeenen ‘aard , niet’ in den noodza 

kelijken invloed der” dichtkunst gelegen , maar bij- 

Zonder. aan‘ de “dichters eigen, zoo als PraTo ‘en 

CICERO die ‘op het‘oog hadden; en indien et zulke 

redenen waren, is’ het ‘dan welligt ‘niet ‘evenzeer 
mogelijk, dat deze redenen zoo weinig bij onze 

dichters beftaan, dat, wanneer PLATO én Cicero 
deze gekend hadden zij ‘hen: haddén ‘ vèreerd ven 
bemind 3 gelijk wij hen beminnen en’ vereeren ? 

Tot het onderzoek daarvan geeft nu ciCero zelg 

óns de eerfte aanleiding. Deze was geen willekeu- 

ge regter, die zijnen wil voor rédén gelden doet; 

maar ‘hij was aan de onzen gelijk, welke hunne 
uitfpraken: vergezellen van de ‘gronden’, ‘óp welke 
zij die hebben gebouwd! Laten wij dan kortelijk -’ 

hooren, welke redenen’ crërro ‘voor Zijùe uitfpraak 
opgeeft, en daartoe onderfcheidene plaatfen uit zijne 

fchriften zamentrekken „ven, moge. het dan foms ie= 

mand belgen , dat over de meesters in: de klasfifche 

Potzij niet met dien onverdeelden eerbied gefproken 

wordt , 
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wordt, “welken velen in onze’ ‘dagen verlangen „ hij 

bedenke, dat het niet mijne geringheid, maar db: 

Klastifche ererro is, die oordeelt.” in 

“Een eerfte bezwaar tegén de dichters wordt door 

Cicero “daarin ‘gefteld;, dat’ zij de ware godsvrücht 
Werbasteren, en ‘geheel wegnemen. ‘Crerro näme- 

lijks, was’, even ‘als PraTo, doordröngen van ‘het 

gevoel, dat ‘er een hoogfte, ‘heilige God beftond, 
die de geheele wereld beftùurde ,-én” een’ welgeval- 

len ‘had ‘in zuivere deugdsbetrachting; Maar “wat 
zag hĳ nu, in tegehoverftelling “van deze” zijne 

| overtuiging, bj: Griekfche én Ronieinfche ‘dichters: 
van den vermaarden HOMÈRUS af tot die van Zijnen 

tijd ? — Deze hadden" den” hemel bevolkt met eene 

menigte Goden; ja wel onder één hoofd verzameld, 

maar, zóo het fcheen , alleen “om” hun” een voorbeeld 
te geven van ligtvaardigheid „‘ verwaténheid en-ftels 
lige zedetoosheid, Welke ‘galänte “avonturen fchte- 

Wen Zij’ iet aan’ hunnen Jupiter, dien wader ‘det 
Goden, toe 1“ Welke aan hüfimen Marsen Wens’; 

welke twisten « en ongeregeldheden beroerden en vers 

warden “niet de- Gedsregering! welke laaghederi’ en 

wulpschheid. moesten ‘de menfchen‘niet van de’ diche 
férs leeren , die met de <toverkleuren hunnér vinding 

alle die fchandelijkheden toeëigenden aan de Godheid; 

onder “welker beftuur deze wereld ‘dádrhénen” dreef ? 

3 Droömen” van” waaïzinnigen 5 “noemde “CICERO (8) 

5 déze “uitvindingen -der ‘ dichtérs „ “door “welke: de 

„ kennis van den “waren God werd beneveld ‘en 
e AVE Ja ‘vere 

(8) De Nút, Deor. Ta Ts C, TS, 16. Lue Je C. 25 S3L. N 
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vertraagd ; -hij. verhief „zich tegen dezelve met te 

meer verontwaardiging, dewijl de dichterlijke ftem 

door hare zoetheid: des te verleidender „was 3 hij 

„verhief „zich, stegen, de - dichters , „die de Goden 

voorftelden in toorn. ontftoken ; en brandende van 
wellust, en maakten’, dat de menfchen derzelver 

» oorlogen, gevechten en wonden konden. zien, ja 
sj-dat zij getuigen moesten zijn -van- hunnen haat, 

‚ hunne. twisten , hunne tweedragt,, hunne opkomst 

„en ondergang ,‘hnnne ‘weeklagten „ hunne tot alle 

» ongebondenheid, -vervallene lusten, hunne over 
sy fpelige verbintenisfen ‚, hunne, hoereeringen. met 

het menfchelijk geflacht , ja van het voortbrengen 

van fterfelijken uit hen, onfterfelijken 1? 
Verder. Terwijl cicero geenszins. het gevoel der 

Stoïcynen was toegedaan, dat de {mart geen kwaad 
was ‚ „maar“ hetzelve. fchertfend befpotte, zoo was 

hij echter van oordeel „dat ’s menfchen uitnemendfte 
waardigheid gelegen.-was in het: moedig en gelaten 

verdragen van alle ongeluk. En ziedaar eenen twee- 

den grond, die hem de dichters deed veroordeelen 
daar deze zijnes inziens op eene verleidende wijze, 
en in uitftekende voorbeelden het ongeduld en de 
onlijdzaamheid. vertoonende, de menfchen tot cene 

gelijke zwakheid verlokten. — Hij haalt. daartoe de 

voorbeelden aan uit de Griekfche Treurfpeldichters., 
welke de grootfte helden in het ongeluk, doen wee- 

klagen als teedere wrouwen, ‚zoodat derzelver le- 

s zing alle zielskracht„ alle vertrouwen der deugd 

ontzenuwt.” Hij wijst ons op den PHILOCTETES, 

en vooral op den neRCULBS in de Zrachiniërs van 
| den 

NT Hek WH 

id 
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den grooten! soproeLds, » die zelfs toen zijne {mart 

5 niet overwinnen kon; tóen hij door zijnen dood 

ps de” onfterfelijkheid te gemoet zag” zelfs op den 

bison vi van AESCHYLUS , zijne weeklagten zoo 

luide uitgalmende bij het lijden’zijner ftraf, welke 

hem was opgelegd om den hemelroof, door hem 
begaarnrs en zijnen opftänd tegen God (9); 

Een derde reden ter verwerping vond CICERO in 

de onmiddellijke aanmoediging van onzedelijke lus= 

ten , in de tafereelen der dichters gelegen. De kiesch- 

heid verbiedt ons hem hier te volgen , wanneer hij 

uitvaart tegen „hetgeen de {chaking van GANYMEDES 

s bij hen allen, of hetgeen de woorden en begeer- 

ten van rajus bij euRIPIDES beduidden, of het- 
3, geen zelfs de grootfté dichters in hunne zangen 

> van zich zelven beleden (ro)5” genoeg zij het 
te vermelden , dat hij , met weemoed bedenkende 

hoe de-laagfte en verworpenfte driften openlijk om 

_toejuiching fchenen te vragen, en hoe zelfs de liefde 
nimmer werd voorgefteld, dan als eene zinnelijke 

‘drift en voedfter van misdaden en gruwelen , in bite 

tere ironie uitroept: „ja wel zijt gĳ voortreffelijk - 

„ ter verbetering des levens, o dichtkunst! gij die 
„de liefde, fchepper van gruwelen en losbandig 

„ heid, in den raad der goden plaatst! ja wel mo- 

gen wij de dichters laten voortgaan, die Jupiter 
„zelven in alle wellusten laten verkeeren Cras 

| Cr 

(9) Tusc. Quest. Le 2. C, Z==Ile 

(ro) Tusc, Quest. Le 4e C. 33. 

(ir) Tusce Quest. Lee 4e Ce 3% 
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Crcrro brandmerkt daarbij niet flechts. het Blijfpel:, 

hetwelk hij zegt dat geheel niet beftaan,zoude , 

indien deze fchandelijkheden, niet, werden „goedge- 

keurd, „maar ook het Treurfpel, — De,geestigheid 
kon bij hem.de onzedelijkheid: niet uitwisfchen, wan 
neer hij ARisTOPHANes, zelfs. geriefelijke vrouwen 
met alle hare fchande op het-tooneel zag. brengen 4 

en zelfs de echtgenooten, der. volksbeftuurders-open- 

lijk. eene taal hoorde. voeren, welke het geringfte 

denkbeeld, van fchaamte, vernietigen .moest (x2) 5 hij 
achtte den fchouwburg . tot eene opzettelijke, leers 
fchool der ondeugd herfchapen , wanneer hij in het 

Blijfpel fteeds de zonen zag onderwijzen in-de kunst 

om hunne vaders te bedriegen, en zelfs, bij TEREN= 

TIUS „die in levenstijd hem de, naaste wâs.der. Blij- 
{peldichters, openlijk eenen jongeling door de fchils 

derij van eenen wulpfchen Jupiter tot. het volgen 
van Zoo flecht een voorbeeld verlokken. zag. (13) 5 

maar. éven zoo gaf ook het. zragifche „gevoel door 

het Griekfche Treurfpel opgewekt, hem geene vers 

goêding voor den afbreuk, dien. de zedelijkheid 

moest ondervinden, wanneer hij zag hoe overfpel 

en bloedfchande , vader: en moeder- en kindérmoord 

de groote fpillen waren „ waarop „dat Treurfpel 
draaide „ en hoe zelfs het twijfelachtige van derzel. 

ver onregtmatigheid, fcheen gebruikt te worden, als 

(te) Bijv. ín. de Lysistrata; vergelijk sCHLEGEL, Ge«= 

féhiedenis des Tooneels. IL, D, pe 225« 

(13) Terent. Eune ui: „2e „EN; CIC. de Rep. Lib, 4e 

CEd, Paris. p. aor. seqg.) ln 
hl 
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een middel „ om. de. kunstfchoonheid,-te verhoogene 

De taal der woedende Medea, is hem een gruwel (14)s 
En voorzeker , wanneer hij, om-ten‚voorbeeld te 
noemen; in, de beroemde Zrilogie van AESCHYLUS4 

cerst-den. grooten, AGAMEMNON door „zijne gade, zict 

vermoorden ,‚om--haar  overfpel te‚,wettigen 3, dan 
oREsTES ‚zijne moeder om het leven. brengen ‚om 
zijnen, vader;te wreken en eindelijk; de. Goden on» 
derling ,eenen twist houden „ waarin, genen. de daad 
van oResTES goedkeuren, de anderen hem. vervol- 
gen, dan verftaat men bijna,,hoe hij, in eenen hete 

ligen ernst de.-dichters verbant „ waar. hij gedansencht 

en goêde zeden, voorfkaat.. | | 

brek 

drangreden ; meer wijven tegen, pn oudere Blijfpel- 

dichters gerigt. … Drunk 

‚ Met eene ligtvaardigheid van. „welke wij ons, geen 

denkbeeld. kunnen, vormen, voerden.deze bekende, 
in het „midden, hunner, ftad levende perfonen; ten 
tooneele, om. hen belagchelijk. te maken en in. Ver 
achting te brengen, foms- wel met een ftaatkundig 
oogmerk, „maar ook evenzeer zonder eenige andere 

bedoeling dan perfoonlijke kid " 8 zelfs alleen 

om te doen lagchen. | 

den den burger diet, van ‘den eenen: of anderen 

dag. niet: aan. der befpotting eener wufte menigte: te 

worden - prijs. gegeven, Zelfs socRATES} de deugd» 

ande der. menfchen, van. welken de, oudheid. ge- 
. waagt , 

/Cud 2 Zusc, IV: 32, 
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waagt; kon dien-geefel niet ont&aaris zoodat inder= 
daad eer en braafheid- door de dichters als onver 

fchillige zaken werden behandeld „en door“hun voord 
beeld: ook te“ onverfchilliger moesten” worden aan 
het volk. %, Wien „”” zegt “crcerO” daarom ‘ergens, 
» wien heeft het Blijfpel- niet geraakt? vof ‘liever; 

» wien heeft hetzelve niet mishandeld 2 _Wien-heeft 
shet gefpaard? — Het mogt nog aangaan, dat 
„ flechte en ‘oproerige wolksleiders!, ‘een “CLEON 3 
2 CLEOPHON) HYPERBOLUS, werden ten toon ge= 

 fteld, het was te: verdragen; offchoon het beter 

3 voegt, dat zülke burgers door eenen weêttigen ze= 

» deregter , dan door eenen dichter worden berispt 5 

is maar dat een PERICLES, na vele jaren reeds met 

de grootfte” waardigheid zijne burgerij in vrede 

‚en oorlog te hebben beftuurd, met eerroovende 
verzen op het openlijk: tooneel werd gefchand- 

merkt, voegde evenmin, als. dat onze PLAUTUS 

of. NAEVIUS Onze scielo’s of caTo’s had willen 
belasteren. Ons leven toch moge onderworpen 
‘zijn aan het oordeel der overhieden , eraan wets 
tige pleitgedingen , maar niet aan het vernuft der 
dichters, en wij moeten niet blootgefteld- zijn 

aan eenigen laster, dan met -de mogelijkheid om 

te antwoorden, en ons bars te verdedi. 

5 Cann, he 0 
Het lag in den aard der zake, Mijne: Hoorders ! 

dat deze gronden onzen cicERO nog tot eenen 

vijfden geleidden’, welke welligt gezegd mag worden 
der= 

(15) Cic. de Rep, Lib, IV, (Ed. Parise-p. 208.) 
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derzelver moodzakelijk. gevolg, of liever het- brand 
punt te zijn , waarin zij zich vereenigen. | 

„Hij zag aldus den eerbied voor de Goden door 

de “dichters ontzenuwd, de deugd van alle hare 

ftellige waarde ontbloot, de zwakheid der ziel toe« 
gejuichd, alle misdaden en laagheden ten fchouw- 

fpele- verheven , eer--en fchande: vermengd, allé 

waarachtige {teunfels- der zedelijkheid” geknakt’ en 
verworpen5 alle ingetogenheid van zeden tot een 

vooroordeel verlaagd3 allezins verleiding gebezigd ; 
om de ftem des zedeliĳjken regters in ons binnenfte 

te verfmoren; — hij zag dan ook door hen alle. 

waarheid onkenbaar gemaakt, en: derzelver- herftel- 

ling onmogelijk, zoo lang de dichters hun gebied 

behielden, —- „ Zoodra wij geboren zijn,” zeide 
hij. daarom, de zedeloosheid van. zijnen tijd voor — 

oogen hebbende, „leven wij beftendig in het mid= 

„ den van alle mogelijke flechtheid, en in de hoogfte - 

” verkeerdheid van begrippen „ zoodat wij. bijna met 

„ de voedftermelk de dwalingen fchijnen in te. zuis 
„gen. Onder het beftuur onzer ouders;-en het 

onderwijs onzer leermeesters, worden ons ver= 

volgens zoo vele dwalingen ingegeven,-dat de 

ijdelheid geheel de waarheid overwint; en onzê 

natuur geheel. onderligt. voor” de „opgedrongene 
„‚ denkbeelden. Dan overvallen ons de dichters , 

met het voorkomen van groote wetenfchap en 

wijsheid; wij hooren hen, wij lezen hen , wij 

pieeren hen van buiten en zij nestelen zich vast 
„in onzen geest, en, terwijl dan, in de gedaante 
» van den grootften, leermeester, zich het volk 
ID. Vv „ daare 
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„daarbij voegt, en de van alle zijden in ondeugd 
„ zamenftemmende menigte, dan worden wij geheel 
ss vêrpest door «de algemeene verdorvenheid, en 

» zijn volftrekt vervallen -van onzen rear 

5 aanleg!’ (16) 

_„Bedrieg ik mij niet geheel, G, H.! dan hebben 

deze rédenen wanden verlichten eicero’reeds ge- 
heel bij u het wonderfpreukige doen verdwijnen, 

dat in zijné goedkeuring van de door praTO uitges 
fproken verbanning der dichters uit eénen zedelie= "- 

venden burgerftaat gelegen fcheen ; en gij befchouwt 
beide deze wijsgeeren reeds uit het ‘door hen vers 
diende oogpunt, als eerwaardige mannén, vervuld 

van diezelfde zedelijke beginfelen , welker waarde 

wij doör hoogere lesfen nog zoo veel duidelijker 

mogten leeren kennen; als uitmuntende Ieeraren van — 
een tot alle laagheid. verzonken. volk ,- hetwelk zij 

tot de waarheid en deugd wenschten terug te bren- 

gen. Bévredigend wordt u hunne verbolgenheid 

tegen de dichters, welke aan dit heerlijk doel in 
den weg ftonden , en aan wier mogelijke verbêtering 

… zij geheel “wanhoopten , nog- onbekend zijnde met 
dien heiligen Godsdienst, welke naauwelijks veertig 
jaren na ciC@RO’s dood de wereld kwam verlichten 
en hervormen. Reeds flaat gij dan, van uwe vreeze 
ontheven „ een bemoedigd oog op het gevolg, dat 
uit het tot dus wêrre befchouwde voortvloeit. Reeds 
befluit gij; dat uit de veroordeeling dier dichters 

niets ten laste der onzen volgen kan, hoe eerwaar- 

dig 

(16) Cic. Zusce Quest, Ut 1, vs 
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dig en gegrond ook cicrro’s gevoelen geweest zij, 

maar voor dat gij uw befluit voltooit, behoort het 

nu tot mijne taak, om u ftellig te‘ overtuigen, dat 
ook cicero zelf dit zoude hebben erkend. 

„Reeds eraTo, Mijne Hoorders! heeft niet de 

dichtkunst zelve gehaat, maar alleen derzelver mís« 
bruik, hetwelk tot-die hoogte in zijne oogen geftes 

gen was, dat haar gemis. hem wenfchelijk fcheen. 

Immers mogen wij dit daaruit befluiten „dat hij 

zelfs in zijnen. zedelijken burgerftaat uitdrukkelijk 

lofzangen ter eere van Goden en uitmuntende man 

nen heeft toegelaten (17). 

En cicEro? over wien wij bepaalder fpreken moe= 

ten , CICERO is immers zelf niet flechts. dichter , 

maar inderdaad ten fterkfte ingenomen geweest met 

de beoefening der dichtkunst! : PrurARCcHus vere 

haalt ons (18), ‚dat crcErO in zijne jeugd in deze 

„kunst meer lust had, dan in eenige andere , en 

s dat men nog een gedichtje van hem hád , hetgeen 

„ hij als kind had gemaakt, Pontius Glaucus geti- 

„teld, in- jambifche verzen, ja dat, terwijl hij 

„ daarna zich nog vuriger op de Poëzij had toege- 

„iegd, hij niet alleen voor den besten redenaar, 

s maar ook voor den besten Romeinfchen dichter 
„ van zijnen tijd gehouden werd, maar dat, terwijl 

„ de roem der welfprekendheid hem tot-nu ‘toe was 
„bijgebleven ; zijne Poëzij alle lof en wermaardheid 

x verloren had, door de opvolging van anderen ; die 

# veel voortreffelijker waren dan hij,” 

(17) Reip. X. p. 607. 
(18) Zn Wita cic, C, 2. 

Ve 

De 
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De Latijnfche: Schrijvers , Geachte Hoorders! heb= 

ben, zoo gunftig niet over cicero’s Muze gedacht , 

em het {chijnt, dat pLurTARCHUS derzelver vermaard- 

heid wat te algemeen gefteld-hebbes maar, evenmin 

als crcero in zijne’ door ons behandelde redenerin- 
gen aan ‘de dichters, welke hij om hunne zedelijke 

onwaarde verwierp, hunne kunstbegaafdheid  be- 

twistte , evenmin hebben wij hier met de vraag 

noodig, in hoe'vérre cicEro‘een voortreffelijk dich- 

ter is geweest, waar het alleen - dan zije meening 

en gezindheid aankomt. | | 
Genoeg dan, dat hij de die ielenrist hiörndvonteine 

beminde en beoefende, niet alleen in zijne jonge- 

lingfchap „- toen hij het gedicht van arATUS op de 
fterrekunde en anderen vertaalde; maar ook tot in 

zijnen. ouderdom’ zoo als ten wolle blijkt uit zijn 
gedicht, waarin hij na zijn moeijelijk Consulaat zijne 
verpozing „zocht ,-en uit zijne wijsgeerige werken , 

in welke hij ‘zoo menige plaats’ uit Griekfche dich- 
ters. bij- vertaling inlaschte. Ja, Mijne Hoorders ! 
waarom zouden wij verzwijgen , hetgeen ons zoo 

duidelijk: voor. oogen ligt? De groote redenaar was 

zelfs zeer gevoelig voor „dichterlijken- roem, hoe 

weinig. hij dien- ook ‘heeft’ behoefd„ om door de 
laatfte nakomelingfchap bewonderd te worden. Ge= 
liĳk-over het geheel geen ander Schrijver zoo geheel 
en onverbloemd uit zijne werken kan. gekend wor« 
den, als -cicero , daar wij deszelfs vertrouwelijkfte 

brieven, wier toekomftige openbaring’ hij nimmer 
vermoeden kon, voor ons hebben, zoo ligt ook 
deze zijne gevoeligheid (of zullen wij zwakheid 

‚ Zeg- 
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zeggen?) geheel voor ons bloot. ‚Nu eens (om een 

voorbeêld te geven) slaat hij in.dè door hem ges 
fchrevene wijsgeerige- gefprekken „ zich. door. Q. Lus 

CILIUS BALBUS, hem aanziende, zeggen: ‚Ik zal 

» hier de verzen. van ARATUS aanhalen „ welke- gij 

‚in uwe jeugd vertaald hebt, en die mij zóó be= 

s hagen, dat ik-er-velen van buiten ken (19)3’? 

dan weder, na een aantal regels uit ArSCHYLUS in 

het Latijn te hebben opgezegd, laat. hij zich. door 

zijnen hoorder vragen, „van waar hij die toch ont» 

sy leend heeft?” en vindt alzoo gelegenheid om 

zich te noemen, en van zijne menigvuldige verta 

lingen uit het Grieksch. «ter verfiering der Latijn» 
fche rede, te gewagen (eo): -Zijne-vijanden en te- 

genftanders. kenden opdit punt zijne zwakheid , en 
hij liet, zich „zelfs openlijk door dezelve tot eene 

driftige verdediging van zijnen aangeranden dichte 

roem verleiden,» In zijne redevoering tegen piso 

is. daarvan een merkwaardig voorbeeld (er). Deze 

had gezegd, dat geene afgunst, maar Zijne éigene 
verzen CICERO hadden benadeeld, en--had fcherte 

fende aangeduid, dat deze een flecht en roekeloos 
dichter was s- doelende op dien dichtregel, welken 

CICERO; na zijn Consulaat had gefchreven, en gee 

durig herhaalde „» dat. de wapenen moesten zwichten 

voor den tabbaard” — Dit kon deze bij zijn 

antwoord niet, voorbijgaan; maar vatte. met é&ene 
5 Rt Er Se Stroo 

Cio) “De Nat. Door. Li IL. car °° 
(20) Tse. Quest, Lie IL, c. rr. 

(er) Orats in L$ Pisonem, €, goet 000 IOS 
Nt Vv 5 
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groote; fchoon: toenmaals bij de redenaren niët ons 

gewone hevigheid, dit op'„“!terwijl hij zeide „dat 

Piso geen Aristarch was, die” bij een {lecht- vers 

Eenvoudig een flreepje zette, maar een Phalaris 3 

die den dichter met het ftaal vervoigde! — Ik 

zoude ook wel eens willen weten” voegt hij er 
bij, „wat gij dan toch in dit vers te berispen hebt 2 

s Gij-denkt; dat ik gezegd ‘heb, dat. de opper: 
sy veldheer  (op--pomPryus doelende) voor mijnen 
sy tabbaard” moet zwichten! — Ezel, die gij zijt; 
„moet ik u in de letteren onderwijzen? Geene 

5 woorden , maar ftokflagen zijn daartoe noodig. Ik 
s, heb. niet gezegd, deze tabbaard, welke ik aan= 

ss-heb, noch ook de wapenen, het fchild en het 

5 zwaard van éénen veldheers maar, daar de tab- 

„baard het zinnebeeld is van vrede en rust, de 

sy wapenen daarentegen het zijn van oproer en oor= 

45 log3 zoo ‘heb ik, dichterlijk fprekesde , bedoeld 

ss drt odt en ens voor rust en mie moesten 

4 wijken 1’ Eb 

Hoe fterker , Geachte Hos scaakil uit dit alles, zelfs 

in kleinigheden „ crcero’s ingenomenheid met de 

dichtkunst blijkt; des te zekerder wordt het ook; . 

dat hij die, welke de waarheid, goede zeden en 

godsvrucht ongefchonden liet , niet werbande , en 

haar, welke deze zelfs bevorderen “mogt, integen- 

deel bewonderde en: vereerde, Maar wij behoeven 

deswegens geene gisfingen te maken, noch uit ver- 

moedens te befluiten, daar, wij deswegens van hem 

zelven de ftelligfte getuigenis” hebben ‚ welke -wij 

zouden kunnen verlangen. …Vergunt mij, daar deze 
eene 
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gene breedere vermelding ‘waardig is, dat ik met 
dezelve mijne voordragt eindige. É 

„Onder de dichters , welke in” crcero’s leeftijd te: 

Rome bloeiden, bevond zich A, LICINIUS  ARCHIAS 5 

geboortig uit Antiochië. Zijne uitftekende gaven 

en voortreffelijke inborst hadden hem.de ‚vriende 
fchap verworven “van de voornaamfte Romeinen 

van LUCULLUS,- METELLUS, AEMILIUS; hij leefde 
in gemeenzaamheid met prusus en cATOs em het 

geheele geflacht der HoRTENSIERS. Maar ook wijd 

en zijd was zijn dichtroem door geheel Zralië vers 

fpreid, Hij had zich in verfcheidene fteden laten 

hooren 3 want, Geachte Hoorders! het reizen der 

dichteren naar ‘andere fteden, om daar hunne verzen 

op te zeggen, is zuiver klasfiek! en de inwoners 

van Tarente, van Rhegium, van Napels, hadden, 

bij hunne luide bewondering, hem met het burgers 

regt, nevens vele gefchenken , begiftigd.’ Dit hade 

den ook de burgers van Heraclea gedaan , eene bij 

bondgenootfchap met het rijk vereenigde ftad, Eenie 

gen tijd daarna nu was bij eene algemeene wet bes 

paald, dat degenen, die bij. de werbondene fteden 
waren ingefchreven , en tijdens dezer wet in Zzalië 
hunne woonplaats hadden, indien zij zich binnen 

zestig dagen bij den Practor aangaven, als Romeins 

fche. burgers zouden worden erkend (22). ARrcuras 

had van dit regt gebruik gemaakt. Maar na eenigen 

tijd werd hem dit Romeinfche burgerregt openlijk 

betwist, en hìj-befchuldigd van zich. bìj- misleiding 

hein 

Bres Baen. Hist, Jur. L. Ik & 2 S. zo, Pe 170. 

V4 
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hetzelve te hebben doen toekennen. «In dien tijd 
namelijk , toen de verkiezing tot de hoogte eeramb- 

ten ‘door ' het. volk. gefchiedde „ was voor hen „die 

naar dezelve ftreefden, de. algemeene “weg tot de 

volksgunst, ‚en alzoo ter bevordering, deze, dat zij, 

eênige” openlijke befchuldiging deden, in het belang 

of althans naar den geest des volks, en zich dan 

van de zijde hunner gaven, en vooral van die huns 

ner welfprekendheid deden kennen. Van daar dan, 

óok, dat te Rome dagelijks befchuldigingen werden 

gedaan en bepleit, en dat er vele zeer ver werden 

gezocht. Zoo had dan nu ook zekere GRATIANUS 

er eene tegen ARcuias gevonden. „De openlijke 
registers van Heraclea namelijk , in welke Arcnias 

oorfpronkelijk als burger ingefchreven was, waren 

in den Traliaanfchen oorlog verbrand, en GRATIANUS 

beweerde nu ftoutmoedig, dat Arcrras aldaar nim= 

mer als. burger was aangenomen, en. dat hij dan 

ook daaruit geene aanfpraak op het Romeinfche bur- 

gerfchap had kunnen ontleenen, maar dit als bij 

verraad had bemeesterd, Welk. eene gelegenheid. 
voor den befchuldiger, om de waarde van dat bur= 

gerfchap te verheffen, en zich daardoor bij het 
Romeinfche volk aangenaam te maken! Welk eene 

aanleiding, om den regter tegen ArcHias te verbit= 
teren , hem van zijne geroofde eer te ontzetten „en 

hem in eene verbanning de gevoeligfte en eigenaars 

dige ftraf voor zijne onbefchaamdheid te doen vinden! 
Het was een merkwaardig tooneel, Geachte Hoor 

ders! toen de zoo beminde en zoo dikwijls toege= 

juichte dichter „ daar als arngeklaagde {tond op. de 
f regt- 
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regtplaats „térwijl eene talrijke menigte he om- 

ringde, niet om van zijne lippen hartverheffende: 

zangen te „hooren vloeijen, maar luisterende. naar. 

de {madelijke. taal zijns befchuidigers,- Al wat in 

Rome belang ftélde in dichtkunst en letteren was 

daarbij tevens zamengeftroomd, en; had de houding: 

des befchuldigden het niet gelogenftraft , men had 

de regtsoefening aangezien voor eene feestviering 

der wetenfchappen. Maar wie is er, die uit de 

menigte opftaat ‚om de befchuldiging te ontmaske« 

ren? „Wie verheft zijne ftem, om de volksvleijerij 

te doen verftommen? wie, om den bedreigden dichter 

voor verbanning. te bewaren „en in hun midden te 

behouden? Het is creero zelf, Mijne Hoorders ! 

Het ís CICERO, die nog kortelings het hoofdbeftuur 

van den ftaat, en den -eerften eerrang der weêreld 
bekleedde , en zich thans tot den nog hoogeren 

rang van voorfpraak der-onfchuld verhief, door af 
te dalen tot de voeten des regterftoels; het- was de 

eerfte. redenaar der wereld, die’ te- midden der otis 
afzienbare menigte de verdediging des uitmuntenden 

dichters op” zich. nam. En niet flechts. diens, ver- 
dediging. „Maar bij deze gelegenheid weidde hij op 

eene zoo voldingende wijze uit in den lof der let= 

teren, en inzonderheid. der. dichtkunst; „dat „deze 

redevoering -fchijnt „gehouden voor-alle tijden , en 

‚ook wij zelven , wanneer men onze-kunstliefde wilde 

aanvallen, ons geheel met zijne woorden zouden 

kunnen verdedigen. 

Het is wel eene juiste opmerking van TACITUS, 

of wie anders. de Schrijver „zij van de zamenfpraak 

Vv 5 | over 
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over de voortreffelijkheid der oude rredenaren boven 

die van lateren tijd (23), dat cicero zijne groote 

beroemdheid niet aan. zijne rede voor ArCuras te 

danken. heeft, maar dat CATILINA,' en MILO, ED 

VERRES €En ANTONIUS hem dezelve hebben gefchon- 

kens” maar wij vinden juist daarin het bewijs van 
CipeRO's bekwaamheid bevestigd, dat hij voor elke 
zaak den toon te vâtten wist, die haar voegde, en 
het pleit voor eenen vreedzamen dichter niet voerde 

met dezelfde kracht, welke tegen. de omkooping 

der volksftem „de uitplundering der Bondgenooten, 

en de zamenzwering tegen den ftaat werd ges 

vorderd, Gematigd is. de toon der rede voor AR» 

CHIAS, gelijk die voegde aan: hem, die over den 

befehavenden en troostenden invloed der letteren 

fprak 5 maar langzaam echter klimt hij tot de hoogfte 

waardigheid en de edelfte verheffing „voor welke de 
ziel van den befchaafden mensch moet gevoelig zijns 

Keurig en edel is de Inleiding. Crerro ontleent 
die daaruit, dat hij aan Arecnias een regt toes 

fchrijft, van deszelfs verdediging van hem te vers 
wachten, daar hij van zijne jeugd af hem een leids» 

man is geweest in de letteren , en danook de 

eerfte aanfpraak heeft op de gaven, die hem door 

dezelve zijn te deel geworden, hoedanige die dan 

ook - zijn mogen. >, Of zoude men meenen , dat 

„» de dichters niets ter vorming van’ den redenaar 

„‚ hadden kunnen bijdragen? Alle kunften, welke 

„> ter befchaving leiden, zijn door eenen gemeene 

| ‘ss band 

(23) Ve. TACITUS 3 Orat. €. 37, N°, ke seúq. ei Kd | 
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5» band. vereenigd; en. als door bloedverwantfehap 
2» verbonden. Indien dan zijne ftem immer iemand 

», nuttig geweest is, thans zal zij hare fchuld, vol- 
s> doen aan hem, die haar tot heil en. behoud van 

ss anderen heeft gevormd. Over den, uitmuntenden 

3 dichter-en: geleerde, aan rusten ftudie gewoon, 

ss En onbekend met gevaren en regtsgedingen „zal 

ss hij op eene misfchien geheel nieuwe en onge= 

> wone wijze fpreken ; hij -zal zich verftouten te 

5, Handelen over de ftudiën der befchaafdheid in de 
ss letteren 5 hij is zeker van te zullen voldingen, 

ss niet” alleen, dat deze rrcinmus, dewijl hij bur- 

s> ger is, niet van. het getal der burgers moet wore 

5, den "uitgefloten, maar ook dat men zelfs, zoo 

> hij het niet ware, hem nog. daartoe zoude willen 

5, verheffen” | 
Gij befeft; Geachte Hoorders! dat wij deze ver. 

dediging niet op den voet kunnen volgen. - Op de 

zaak zelve liep zij grootendeels «over de getuigenis 

van het daar tegenwoordige ftadsbeftuur van ergs 

clea omtrent de wezenlijke aanneming van AReruas ; 

krachtig en geestig tevens worden de gronden van 

GRATIANUS wederlegd, « Wij-kunnen ook niet alles, 

wat CICERO over de beoefening der dichtkunst, en 

der letteren “in het algemeen. zegt; overnemen ; 

maar onze fchets zoude echter alte onvolledig 

blijven, indien wij er ons geheel van” onthielden. . 

Vergunt: ‘mij dus ter flotte voor eene: enkele plaats 

uwe aandacht. Bretior ERIR Foov 

„3, Gij vraagt: mij, GRATIANUS waarom die kunften 

5 ons tocht zoo zeer behagen 2» Wilt gij het weten ? 

De- 
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» Dewijl zij ons onderfteunen , wanneer otizê geest 

2 

23 

22 

23 

23 

97 

22 

zich herftellen wil van het ‘geraas der regtzalen , 
En als onze ooren, vermoeid door de onwaar- 

heid, uitrusten. Of meent gij, dat wij zouden 
beftand zijn, om dagelijks zoo verfchillende za- 
ken te bepleiten, indien wij onzen geest niet 

verrijkten in wetenfchap? of dat ons gemoed-al 
dat twisten zoude kunnen verduren, indien wij 

hetzelve niet door wetenfchap opbeurden? — 

Wat mij betreft, ik erken rondborstig „ aan deze 

ftudie geheel te zijn toegedaan. Mogen anderen 

welligt zich fchamen; die zich zoo in de lette- 

ren verdiepen, dat zij niets uit dezelve ten ges 

meenen bate voor het licht brengen, maar wat 

zoude ik mij fchamen, die reeds vele jaren (gij 

weet het regters !)) zoodanig leef, dat nooit mijne 
rust eens anders belang heeft verzuimd, nooit 

mijne uitfpanning mij daaraan onthouden , nooit 

zelfs mijn ‘flaap “hetzelve vertraagd heeft. En 

wie zou mij dan kunnen berispen of met eenig 

regt veroordeelen , omdat ik den tijd, dien ande- 

ren gebruiken om hun eigenbelang na te jagen, 

of. omde feestfpelen bij te wonen, of tot andere 

‚vermaken en uitfpanningen van ligchaam en geest, 

dat ik den tijd , dien anderen verkwisten aan 

maaltijden en dobbelen en kaatfen, voor mij neme; 

ter volmaking dezer. ftudiën 2” 

Nu beroept hij zich op het nut; ‘dat hijs zelfs 

voor zijne welfprekendheid, welke fteeds zijne vriens 

den in gevaar bijftaat, daaruit. trekt 5 hij „betoogt, 

hoe hij zonder de letteren , welke hem geleerd heb= 

ben, 
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ben, dât buiten roem en eerlijkheid in dit leven 
niets der najaging waard is, maar dat, in het {tres 
ven naar deze, alle ligcnaamsfinarten, en alle ge= 
varen van dood en verbanning moeten gering geacht 

worden; zich niet voor het heil van het Romein= 

fche volk aan zoo vele en zoo groote gevaren, en 
de dagelijkfche aanvallen van nietswaardigen zoude 

hebben bloot gegeven. » Maar hij heeft zich fteeds 

voor oogen gefteld de voorbeelden van de groote 

mannen der oudheid, door Griekfche en Latijnfche 
Schrijvers bewaard. | 

> Of zegt iemand,” vervolgt hĳ, ‚, hoe! zijn 

s, die groote mannen, wier deugden. door de lette- 

», ren zijn geboekftaafd „ dan” ook zelve ervaren ge- 
„, weest in de wetenfchap , wier lof gij verheft 2 = 

‚, Het \is moeijelijk, dit van allen. te bevestigen, 
> Maar Ket antwoord ligt echter duidelijk voor ons. 

;, Ik erken, dat er vele mannen hebben beftaan, 
3 Van uitmuntenden inborst, en deugd, zonder we= 

ss tenfchap, van zelve bezadigd en kloekmoedig., 

„> door eenen bijna goddeliĳken aanleg der natuur. 

s Ook dit: wil ik er bijvoegen, dat dikwijls.de nas 

5, tuur “zonder wetenfchap meer tot lof en deugd 
geleid heeft, dan de wetenfchap zonder de na» 

», tuur. © Maar dit beweer ik ook tevens, dat, 

„, wanneer bij eenen heerlijken aanleg, de wijziging 

„, En befchaving komt der wetenfchap, daaruit eene 

5» anders onbereikbare voortreffelijkheid voortkomt. 

„, Zoo heeft zich de bijna goddelijke ArricANus ont- 

„> wikkeld, dien onze vaderen gekend hebben, zoo 

>, de edele LAELIUS Cn FURIUS; zoo de moedige en 

2’ SC 
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ss geleerdíte. man van zijnen tijd, Mm. caro; welke zee 

ss Ker, indien zij in de letteren geen voedfel gevonden 

4; hadden ter omhelzing en bevéstiging der deugd; 

»s zich nimmer tot derzelver ftudie zoude hebben 

s, begeven, Maar, indien ook uit dezelve niet zoo 

s»”groote vruchten voortkwamen, en in. dezelve ale 
‚‚ leen eenig vermaak gezocht werd, dan nog moet 

ss Zij deze uitfpanning van den geest voor de meest 

5» befchaafde en. waardigfte houden. «Want de ove- 

ss rigen zijn niet gefchikt voor alle tijden, noch 

»> voor alle jaren, noch voor alle plaatfen. Maar 
sj» deze fludiën voeden de jongelingfchap en verlus- 

ss tigen den ouderdom; zij verfieren den voorfpoed „ 

„sen geven heul en troost in tegenfpoed 3 zij vere 

_ss-zellen ons zelfs in onze nachtwaken, bìĳ onze 

slandvermaken „op onze reizen!” 

ss En wanneer wij ook zelve hen niet bezitten, 

‚‚ of niet genieten kunnen, dan moeten wij nog 

> dezelve bewonderen in anderen. Wie onzer is 
van zoo boerfchen en hardvochtigen aard ge- 

weest, dat hij onlangs niet is getroffen door den 

95 dood van onzen tooneelfpeler roscius ? Want, 

offchoon hij reeds grijs was van ouderdom, het 

was ons, als of hij om zijne uitnemende kunst 

èn bevalligheid nimmer had moeten fterven, En 

5, had deze zich zulk eene liefde verworven door 
3, de gebaren des ligchaams , zouden wij dan ongece 

„> voelig zijn voor de ongeloofelijke bewegingen des 

35 gemoeds, en de vlugheid des geestes? Hoe 

ss dikwijls heb ik dezen ArcHtAs niet gezien, Reg- 

ss ters? (want ik zal van uwe goedgunftigheid gebruik 

>, Me 

bd 
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maken , daar gij mij ook bij deze vrtemdé fpreek= 

wijze zóó aandachtig hooren wilt,) hoe dikwijls 

heb ik hem niet gezien, dat hij geene letter ge- 

fchréven had, en echtêr eén groot aantal der 

uitmtünténdfte verzen over de zaken, welke be- 

handêld: werden, op flaande voet uitfprak? hoe 

dikwijls ‘hoorde ik hem; tot herhaling genoodigd, 

dezelfde zaak in andere woorden en beelden ont- 

wikkelen? …—’ En alles wat hij met overleg 

gefchreven had, was’ zoo uitmuntend, dat het 
met hét beste der ouden gelijk ftond, En zoude 

ik dezen nièt beminnen ? Zoude ik hem niet 

bewonderen! hem niet met alle krachten verde- 

digen? Hebben wij het dan niet van de grootfte 
en geleerdfte mannen gehoord, dat alle andere 

ftudiën in wetenfchap en onderrigt en kunstvaar= 
digheid beftaan, maar dat de dichter door de 

natuur wordt gefchapen, door de kracht van het 

genie Oontvonkt, en als door eenen goddelijken 

geest gedrevent Daarom heeft onze ENNIUS met 

regt de dichters heilig genoemd, als waren” zij 
door eene goddelijke gave en zending oûs “áan- 
bevolen. Daarom tegters! zij ook U deze naam 
van dichter heilig, welke door de barbaarschheid 
zelve nooit beleedigd is. Steenrotfen en woestijs 

nen beäntwoorden die {temz wilde beesten wore 

den foms door gezang bewogen en getemd; en 
zouden wij; in het midden ónzer befcháafdheid, 
niet doòr de tem der dichters geroerd worden? 
Die wah Colophon zeggen , dät HOMERUS hun 

wats oi was; die van Chôos , „die van Salamis: 

„, die 
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ss die. van „Smyrna vorderen hem als den hunnen, 

s‚ @n hebben hem eenen tempel toegewijd; vele 

ss anderen. bovendien twisten onderling om hem. 

ss Zij-alzoo willen eenén vreemden ; dewijl hij een, 

» dichter-was, nog na zijnen dood voor zich be- 

sy houden, en wij zouden dezen, die met zijnen, 
2» Wil, en. naar onze wetten de onze is, levende 

»s uitwerpen? dat zouden wij, terwijl hij zijne ge= 

2 heele kunst bezigt-om de eer en den,roem van 

„ het Romeinfche volk te verbreiden?” 
Ik gevoel, Mijne Hoorders ! dat ik moet af breken „ 

hoe moeijelijk- het “mij ook valle hier niet bij te 
voegen de redenen, met welke cicero verder de 
dichters verheft, en waarmede hij voortgaat, tot dat 
hij ‘dankbaar vermeldt, hoe ArcHias ook hetgeen 
hij; CICERO „. voor den, ftaat heeft verrigt, bezongen 

heeft, hetgeen hem aanleiding geeft, om met eene 

inderdaad. verhevene gedachte te befluiten. 

‚s De deugd verlangt geene andere belooning voor 

„s moeiten en gevaren, dan die van lof en eer. Wat 

„zoude er ook, regters! buiten deze zijn , waar- 

„‚ voor',wijs in-zoo kort een levensloop, ons in 

„, zoo groote moeïjelijkheden zouden oefenen? — 

„‚ Voorwaar, indien ons gemoed geen voorgevoel 

‚ had van de toekomst, en alle onze. gedachten 

„» Gindigden, bij dezelfde grenzen, in welke onze 

z, levensduur befloten is, wij zouden ons niet met 

», Zoo veel arbeids bezwaren, noch met zoo vele 

„, zorgen en nachtwaken kwellen, noch zoo dikwijls 

„, Ons leven in. gevaar ftellen. Maar er werkt in 

„, iederen braven eene kracht, welke dag en nacht 
de rs Mh 
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35 de «ziel aanfpoort met de prikkelen des” roems., 
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en haar vermaant , dat onze gedachtenis niet moet 
worden opgegeven met ons leven, maar Overge- 

bragt tot de laatfte nakomelingfchap. Of fchijnen 

wij zoo kleingeestig, wij, die in het ftaatsbeftuur 

em in deze levensgevaren verkeeren, dat, wari= 

neer wij tot onzen laatften fnik- nimmer cene ge= 

ruste ademhaling genoten hebben , wij meenen 

zouden, dat alles met ons te gelijk zal fterven ? 
Of, terwijl vele groote mannen hunne ftandbeel- 

den hebben nagelaten , afbeeldfels, niet van den 
geest, maar van het ligchaam , moeten wij dan 

niet nog meer verlangen naar een tafereel van 

ons beleid-en van onze deugden door het edelfte 

genie gefchetst en getooid? Ik althans heb, bij 

alles wat ik’ ooit verrigtte, reeds toen gemeend 

mij over te geven aan der wereld nimmer= eindie 

gende gedachtenis, en, het zij deze, na mijnen 
dood, “zal gefcheiden zijn van mijne gewaarwor- 

ding, het zij „ gelijk de wijsften der menfchen 

gedacht hebben, dezelve tot. eenig deel mijner 
ziele behooren zal, nu reeds gevoel ik mij zalig 

in gedachte en in hoop 7” 

Inderdaad, Mijne Hoorders! heeft nog blm 

een beroemd landgenoot (94) de Griekfche wijsbe- 

geerte voorgefteld; als gediend hebbende tot eene 

voorbereiding van het Christendom, met meerdere 

zekerheid mogen wij Zeggen, dat de volheid des 

tijds 

(24) De Hoogleeraar p. j. VAN LENNEP, in eene Ver- 

handeling geplaatst in dit Magazijn , IL, Deel. 

ul. De Ze Xx 
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tijds hem mabij was, die niet flechts-in zijne wijs» 
geerige fchriften , maar om zijne regters te. overrc» 
den, (hetgeen bij hem het. einddoel der welfpre- 

kendheid was) zulke treffende gevoelens openlijk 

uitfprak } gevoelens „wier waarachtige aankleving:hij 

ook-betoond. heeft. door. zijn mannelijk en gelaten 

fterven onder. de handen: der moordenaren. En, 

kennen: wij nu-ciceRro’s ware denkbeelden omtrent 

dichtkunst-en: dichters „ “hoe ftemmen «dan deze overe 

een met den lof, welken wij toewijzen aan de diche 
ters onzes. vaderlands „ wier geest-door zuivere gods» 

vrucht, door zedelijkheid en vaderlandsliefde word 

ontvonkt, en welke het ideaal verwezenlijken , dat 

prATO onbereikbaar fcheen te achten? hoe aan de 

andere zijde hiet met onze verfmading dergenen, 

welke ook nu nog, in ftrijd met de ware verlichting, 

zich zouden mogen toeleggen” op de verduistering 

en verdelging der. waarheid? — Eere dan fteeds - 

aan de dichters in ons midden, die allen onverpoosd 

al wat goed en edel is, in ons opwekken en be= 

fchaven!- aan die edele zangers van ‘eenen heiligen 
Godsdienst, van eene heilige Liefde, van het-ons 

heilige Nederland! Steeds blijve ook hun oog: ge- 

vestigd opde vonfterfelijkheid der ziele, en hare 

zekerheid zij hun een waarborg-voor de onfterfelijke 

heid des waarachtigen roems ! 
| a 

B emee 
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ONTSLAPEN KIND 

| AAN DESZELES | 

en en 

C Toegeëigend aan mijn’ vriend we H. SURINGAR.) 

On weerhoud uw tranen toch , 

Vader | waarom fchreit ge nog 2 

Lagchend zweefde ik uit uw oogen ! 

Vader! die zoo treurig ziet, | 

se Ben iu: Moeders ‘ari gevlogen — 

-… Gunt ge mij mijn Moeder niet? 

’k Had géen langer duur omlaag; 

’k Lag aan ‘vreemde borst ‘mice graag 5 

’k Had er lust noch welgevallen ; ; 

Al ste. vroeg. ging Moeder weg, 

Maar voor mij het vroegst van allen — 

Vader} waarom fchreit ge, zeg? 

X2 Heb. 
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Heb ik dan niet wel gedaan, 

Met wat vroeger heen te gaan, 

“En” bij Moeder t” huis te komen? 

O zij heeft met läch en groet, 

Me uit mijn wiegjen opgenomen , … 

Was mijn Moeder toen niet goed? 

Och, pt viel mij ’ leven bang ! 

’k Had zoo dikwijls en zoo lang, 

_Naar mijn Moeder rondgekeken. …. / 

Zie, daar kwam ze — weet niet hoe 

Langs mijn bedje | neêrgeftreken mams 

En ik ftak mijn’ handjes toe! 

Lieve „Vader! fchrei dan niet, 

Omdat ik uw huis verliet, 

Zonder affcheidskus te vragen ; 

Hemelkransjes vlecht ik. nu, 

Even als hier de. Englen dragen, 

Een voor Moeder, een voor u. 

ERE NIERSTRASZ, Jr, 
Rotterdam , it sah 

29 November 1923. 
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BEDRUKTE VADER 
AAN ZIJNE enen 

DOE sc an sb mes Mk 2d 
EDE KEE (Ae GON 

Toegewijd aan mijn’ vriend, W. H. SURINGAR. 

Ee 

Waarom, kind! mijn. hart zoo waard’ „ 

Waarom met dien fpoed, deze aard 

En mijn’ arm _ontvladen ? wi 

Is het u.in de enge „kluis, 

Beter dan in ’s Vaders huis? 

Beter bij de dogden ? 

Was het u bij mij „niet. wel? 

Kon het vaderlijk. „beftel 

U het hart niet ftreelen ? 

Wile ge langer niet den “rouw, 

Om „tr gemis. der dierfte Vrouw, 

Met uw’ Vader deelen”? 

ps wo Lies 
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Lieve! — Moeder ging wel heen, - 

En ik billijkte. uw geween , 

Wie koch hadt ge „nader 2 

Maar , ten trooster in uw’ ded : 

Maar , cen {teun in ’t ongeluk, 

Liet u God uw’ Vader. 

Dierb're | met uw Ieed blaat” 

Heb ik trouw mijn?’ pligt geddan ; 

’k Gaf wat 7 kón geven: 

Ja, te midden ‘vân mijn fmart, 

Was het wellust voor mijn hart , 

Voor mijn kroost te leven, 

Acht waatom dan toch zóo vroeg 

% Vaderhart , ‘dat voor u floeg , 

En mijn’ atm ontvloden ? 

Hoofd. en boezem doen mij zeer: — 

Kind! gij vinde geen Vader weêr, 

In het rijk der dooden ! 

Lie- 
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Tent iick ’t moet waarheid. zijns 

O ’t verligt mijn boezempijn;- 

Onder ’t tranenplengent; 

’k Voel ‘het.,. o wat isdat zoet! 

Kind! .esvgij wilt mijn hartegroet ä 

Aan uw’ Moeder brengen, 

Doe het, Lieve! a. haar zacht: « 

Tuig hoe ik mijn’ pligt volbragt, 

Midden aide ’ lijden : 

Als mijne ANNA dan dat woord 

Van uw’ lieve lipjes hoort , 

Zal ’t haar ziel verblijden! 

Zeg aan Moeder , dat mijn ziel 

Lets dat mij te beurte viel, 

Met geduld zal dragen: 

Zeg, als zij u welkom kust, 

Dat uw Vader ftil berust 

In Gods welbehagen, 

Een- 
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Eenmaal prangt geen fcheiding meer; 

Ren zie ik” mijne ANNA weêr, 

En mijn kroost te gader ! 

Kind! ik rust-\in- Gods beftêl; 

Breng aan Moeder mijn vaarwel 5 

Groet haar “van nw’ Vader. 

W.H. WARNSINCK, Bz. 

Amfterdam, HALE ii 4 

ia December 1823. 
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“MINE: HEEREN! 

GR twèe Billen. heb ik u bêzig gehuden 

met de waarde van den mensch en het eigendoïi 

melijke van, zijn. geflacht, tegen de voorftanders. van 

?s menfchen toevalligen en dierlijken oorfprong „ en 

de waarheid van … het” Bijbelscho fcheppingsverhaal , 

tegen ‘hen, die dit voor een. fabel of mythe ver- 

klaren, te verdedigen. 

God fchiep:-den “mensch ‚als Aabeschis:l mêt een 

menfchelijk ligchaam ;--met eene «ziel, waarin cen 

aanleg. tot redelijkheid en zedelijkneid’ fluimerde , trad 

hij op het, tooncel der wereld; God zelf ontwik- 
wij kel- 

(a) Voorgelezen’ den ryden October 1823, in her 

Natuurkundig Gezelfchap ars aemula Naturae, — 

„IJ 2 
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keïde. dezen. aanleg. door middelen, en-zoo werd 
hij onder zijne opvoeding en leiding, hetgeen hij 
worden moest en kon, en hetgeen hij zonder deze 
nimmer zou geworden zijn. Dit is hetgeen ons 

MOZES in zijn zoo’ fchoon als “eenvoudig verhaal 

bewaard heeft, en welks waarheid menfchenkennis 

en de ondervinding van alle eeuwen bevestigd heeft. 

„ Het is flechts onder menfchen,” zegt FICHTE, 

» dat de mensch een mensch wordt. Opgevoed 

„ moesten zij worden,” (fprekende van de eerfte 
menfchen 3) „een mensch kon dit niet doen, daar 
„ zij de eerfte menfchen waren ; dus was het nooe 

» dig, dat zij door een ander redelijk wezen, hete 

„ welk geen mensch was, opgevoed werden.” En 

ik weet mijn onderwerp met geene betere woore 

den uit te drukken. Hierdoor vervallen dus alle 

ftellingen van befchaving uit zich zelve, van de 
magtige hand der natuur enz, GR 

Wij zullen onze lezing dus verdeelen: 

19, God is de: opvoeder van den eerften mensch 

geweest; wânt nog heden komt geen mensch 

uit en door zich zelve tot befchaving- van 

zijnen redelijken en zedelijken aanleg. Hiertoe 

is hulp van buiten , opvoeding, noodig. 

g°. Waar men op aarde menfchen vindt, is 
de mensch overal mensch; zelfs in zijnen 
diepst gezonkenen toeftand is hj oneindig 

boven het dier verheven „ ja -ftaat. hij op eenen 

trap van redelijke en zedelijke “ontwikkelings 
waar. 
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voe wadrop hij zich zelve-nimmer. heeft karin 
| ple en zijn ‘aanleg ‘wacht flechts op’ 
eenen ‘gunftigen’ invloed van’ buiten: ter vere. 

deré entire sa en nà Kioiermgiev 

_Ziedaár,, Mijne Heeren! de gewigtige taak, Ue 
ík mij zelven heb opgelegd, en die ik hoop, dat 
ik duidelijk gênoeg omfchreven heb; eene taak , cie 
genlijk te groot om in eehe leesbeurt afgehandeld te 
worden „ zonder den gewonen tijd verre te overfchrij 
den. Ontvangt mijn werk * met die. toegevendheid , ej 

welke mij réeds, Zoo menigindlen ‘bétoond pe en 

mag ik u heden avond nuttig en aangenaam bezig, 

houden, ik zal. mijne moeite en arbeid dubbel. be- 

loond achten. A 

iteean mops komt, uiten door zich: selie 

he enn anr Ware befchaving is eene: juiste 

en doelmatige “ontwikkeling van de zielskrachten 

van …_den--mensch „waardoor ‚hij in ftaat gefteld 

wordt, om zich. van zijne, gewaarwordingen regt 

duidelijke, denkbeelden te vormên „ over dezelve 
wel te kunnen. oordeelen en te befluiten, benee 

vens’ eene grondige. ervarenbeid in die kundigheden 
en wetenfchappen ; welke tot zijnen kring behooe 

ren, en eindelijk in de. vormingen leiding-van zijn 
hart, gevoelen wil. Zij beftaat dus in de ont; 
wikkeling van, den geheelen. mensch. met al zijne 

krachten;en vermogens, en in de- vorming van zijn 

zedelijk karakter, Hiertoe is hulp van buiten, op- 
voeding „ noodig. | 

Het pas geworpen. dierlijk jong biengt zijne natuur- 

3 en 
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emkunstdrifter-mede,-die zich. terftond-in volte 
kracht ontwikkelen „en -het veilig, jar-onfeilbaar ge- 

leiden. Het: zal „zich in zijn voedfel- noch-voedfter 

vergisfen , en het bezit dadelijk:-.de: ‘magts-dit vrij- 

willig tot zich te nemen; bij zijne geboorte is het 

door zijne. vacht gedekt tegen de fchadelijke invloe= 
den van wind. en weder, „ En behalve de re, 

noode, 

“Maar is er bilenalder hulpeloozer fchepfel, dam 
het menfchelijk kind, als het ter wereld komt! even 

als of hetzelve daarvan bewustheid had, zoo geeft 

het terftond zijn onbehagelijken toeftand te kennen 

door fchreijen. Het kan zien noch hooren ; een 

eenigzins hevige indruk- zou zelfs deze twee zintuie 

gem zoodânig krenken, dat zij voor geene. ontwik- 

keling meer vatbaar „waren; het. brengt geen dekfet 

mede ;-om. zijne, teedere huid voor de fchadelijke 

inwerking der koude, bij de zoo groote verwisfeling 

van” warmte ; die. het” ondergaat ‘bij zijne” geboorte 4 

tes‘befchermen.. «Hoeveel moeite’ en» volharding 

kost-het: niet, om’ het wicht voor het eerst iets 

uit de volle moederborst te doen genieten? Slapen 

en voédfel nemen „ ‘afgewisfeld met fchreijen 3 ‚ziee 

daar al wat de pasgeboren mensch doet,’die voors 

waar geen belang inboezemt, dan aan de moeder, 

wijl “zij hem: gebaard: heeft, ‘en aan’ ons , voor zoo 
ver: wij weten „ dat daaruit: een mensch worden zal. 

„Het eerfte lachje, dat de moeder: het aftroont na 

onophoudelijke liefkozingen, en waarin zij zulk eene 

groote: zaligheid ftelt „wijl zij nu overtuigd. is een 

mensch 
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fnênsch. geteeld te hebben, is, het eerfte bêwijs- der 

„zich: ontwikkelende menschheid, id door dae. liefe 

kozingen wordt te weeg gebragt. 

Door zorgvuldige- pleging» prk en. hets genot 
eh moederlijke borst-ontkiemt de, eerfte, liefde in 

de kinderlijke ziel, „Aandoenlijk voorwaaris shet-te 
zien, hoede teedere zuigeling zijne armpjes uit= 

ftrekt naar zijne. moeder , hoe ‚hij bij: haar USC, vers 

kwikking en bevrediging van elke behoefte - zoekt, 

en haar uit velen kent, Dans dit is geene ware 

kinderliefde ; het:-is. geen, „band. des. bloeds, die in 

hem, {preekt 5 het kind ‘kent geen vader-of moeder, 

het kent alleen ‘diegenen, die het weldoen, Geene 

moeder, „die aan het kind het. eerfte, voedfel „ont- 
trekt, kan aanfpraak -maken op de. liefde, van den 

zuigeling 3 geen ‘kind, door zijnen onnatuurlijken van 

der verftoöten ; zal immer hem kennen: die: hem ‘het 

leven: gaf. « Hier reeds isde liefde, gelijk. zij” gee 

durende: het geheele: leven. blijft, onder’ „welk; eene 
wijziging.» zij- danook „moge. voorkomen, eene tee« 

‚dere ‚plant, die zorgvuldig. gekweekt „en verzorgd 

moet worden, zal -zij bij meerdere. wije antwikke- 

ling vruchten, dragen.» | | 

„Bij-het ‘einde van het gerfte- „levensjaar heeft. het 

kind door ‘het: toonen „van: zijnen wil en het uiten 

van :Zijne. zucht „naar vrijheid „groote vorderingen 

gemaakt» op den weg - def. „menschwording; en nu 

blijkt het réeds duidelijk; vof ‚de moeder, meer of 

minder stijd en moeite aan: zijne ontwikkeling-befteed 
heeft; dan ‚nu -nadert- het tijdperk; dat de mensch 

in: zijnen =vollen -luistet;:tes vóorfchijn treden. zal. 

Rt De 
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De fpraakdeelen ‘ontwikkelen zich met’ den’ toërië- 
menden’ groei des ligchaams 3 het: kind” leert’ ftame- 
len, door veelvuldige oefening én infpanning van 

“alle krachtén wordt dit allengskens menfchelijk fpre- 
‘ken5“608,"“or, ja het gevoel wan alle zinnen 
wordt één „en fmelt te zamen tot fcheppende gee 
dachten, welke nu het overige kunstwerk des lig= 

“chaams'gáan beheerfchen. Nu opent zich eene 
nieuwe wereld voor de eenigzins ontwikkelde rede, 
welke reuzenfchreden doet op de weg der befcha- 
ving. -Het kind geeft acht op al ‘wat: buiten” hem 
Ómgaat; zelfs te midden zijner fpêlen hoort en ziet 

het alles, zoodat men dikwerf verbaasd moet ftaan 
over zijne opmerkzaamheid 3 het wordt een” onver 

moeide. vrager „ zijne weetlust is onbeperkt, en het 

oog fchittert van vreugde „ zoodra de ziel een nieuw 

vonkje van licht en waarheid ontvangen heeft. | 

Maar nimmer leert het kind uit en door zich 
zelve menfchelijk fpreken. Nimmer leert het kind 

‘eene andere taal fpreken , dan die het hoort, hoe 

gebrekkig ook; deze bootst het altoos na, en nim. 

mer zal. het eene andere, dan ‘de gewone’ zaak; 

met hetzelfde woord aanduiden. Het fpraakvermogen 

‘brengt het mede; maar dit in werking te brengen „ 

menfchelijke taal te fpreken, dit moet het leeren 

door veel moeite en oefening, en toch is dit het 

eenige middel om mensch te worden. Het is het 

eenige middel ter ontwikkeling , vorming ven verrij- 
king van den menfchelijken geest. Door ‘het fpraake 

vermogen alleen is de mensch boven de dieren 

verhevén5 ware dit er niet, de rede “zou nimmer 
uit 
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it hare” fluintering worden opgewekt. “Getuige hiet- 
wan die ongelukkigen , die’, ín hunne vroege jeügd 
“uit de menfchelijke zamenleving verdwaald, in ‘bos- 
fchen en woestijnen geleefd ‘hebben. ‘Zij namen vol 
ftrekt ‘alle. gewóöonten en eigenfchappen “der dieren 

aan, waaronder zij leefden, en bootften derzelver 
geluid na, Onder menfchen gebragt ; ontvlóden zij 

weer bijde eerfte- gelegenheid náar hunne geliefde 
bosfchen , óf zij vielen in eenen ftaát van-kwijning, 

door. het’ geïmis van “hunne” vrijheid. Bij: erikelen 
. flaagde men beters zij leerden de taal der menfchen, 

namen zachtere zeden aan, “ên- kwamen “eindelijk 

tot het gebruik der rede, maar “zij herihnerden zich 

niets van hetgeen met hen: voorgevallen was, gedue 

rende «hunnen ftaat van wildheid. Deze’ daadzaak 

bewijst, dat de indrukken „welke “wij van de -uit- 

wendige natuur door onze zinnen bekomen, “of 

onze gewaarwordingen, niet toereikende ‘zijn. tot 

voortbrenging van het menfchelijk “kennen , «en_ dat 

onze: dangeborene vatbaarheden „in verband: met de 

uitwendige indrukken ; geene menfchelijke wetenfchap 
te weeg kunnen brengen, maar dat dit eefst ge. 

fchied doorde fpraak. -Afgefcheiden va anderen 

krijgt de-mensch ‘enkel individuele indrukken, lijdt-hij 

flechts individuele veranderingen, welke „om alge- 

meen te worden ; onder een teeken moeten opgeno= 

‘men worden, en-dit kan alleen door defpraak ge- 
fchieden,” In-menfchelijk gezelfchap leert hij woorden 

vinden , om zijn gevoel uit te drukken , en zoo worden 

individuele indrukken „individuele. veranderingen 

algemeen , door de mededeelingaan anderen. Zoo 

U 5 onte 
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ontftaat de vontwikkeling der menfchelijke: rede, en 

hetgene volgt wordt onwederfprekelijk… bevestigd 
door het zoo eenvoudig „als, natuurlijk: verhaal van 
iemand „die „ van {tomme ouders. geboren; zesrjaren 
lang geene andere “meníchen gezien „had, dan zijne 

ouders 5 hij herinnerde zich wel, toer hij naderhand 

onder menfchen kwam , deze en gene, gebeurtenis 

maar „hij. kon niet fpreken, en-had, nergens eenig 

befef van, zelfs niet van den dood en de begrafenis 

zijner ouders. Alles werd hem eerst duidelijk „toen 

hijs onder -menfchen. verkeerende , menfchelijke- taal 

had ‘leeren. fpreken (2). 
Maar‘ de weg tot- het volkomen “genot: vari dit 

menfchelijk gezelfchap moet hem openftaan. «De 

doofftomme leert niet {preken , omdat hij door het 

gemis van het gehoor van dit gezelfchap uitgefloten is 
De werktuigen der fpraak zijn even volkomen bij hem 

als bij anderen 5 doch’, door alle. mogelijke prikkels aan= 

gefpoord ; zal er geen enkel menfchelijk woord over 

zijne lippen komen, en dit alleen omdat hij niet 

hoort en het. gehoor juist het zintuig is ; waardoor 

de ziel hier met de buitenwereld in verband ftaat, 

_…_ Door het gemis der fpraak komt zulk een onge= 

lukkige „zelfs te midden van befchaafde menfchen, 

nimmer-zelf tot volkomene  befchaving. Zijne. drife 

ten. blijven louter dierlijks wat weet hij van zedee 

lijkheid, van onderfcheid tusfchen-goed én kwaad ? 

Uit zucht tot navolging aapt hij alles-na, wat hij. 

| | an- 

(2) Zie Recenfent ook der eagen ie N° te 
bl..33. Mengelwerk, 
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anderen -ziet doen. ‚Hij heeft zijnen: broeder geflagt 
en: in „deszelfs ingewanden gewroet „alleen wijl hij 

een flager-zijn handwerk had zien uitoefenen., 

„Heil daarom; over die weldadige inrigtingen,, waar 

men. door ongeloofelijk „geduld „en -infpanning deze 

beklagenswaardige, wezens. nog eenigzins aan, zich 

zelve ven vaan de maatfchappij poogt terug te geven} 

maar miettegenftaande-al dit-pogen „ blijft altijd. de 

ontwikkeling zijner-rede en zedelijkheid zeer gering, 

en de kring zijner. werkzaamheid; zeer beperkt; door« 

gaans {taat de onnoozelheid. op zijn gelaat te lezen. 

Want ver. ftaat flechts ‚één. weg open „ waardoor hij 

met zijnen evenmensch- verkeeren kans; door het 

gezigt. Dan onze zinnen zijn onderling zoo bepaald, 
dat ‘het: bloote zien, zonder. het. vermogen om. te 

hooren , al-betoont-het-ook-nog zulke trouwe diens 

ften ‚aan het „verftand geene denkbeelden geven. 

kan „ en- dus zijne geestige ‘betrekkingen verliest 

terwijl. het voor eenen hoorenden eene. bron van 

alle geestige skennis‚;-wordt. Voor den doofftommen _ 

ishet „wel het middel tot gewaarwordingen en, gee 

nietingen; dat zijne.navolgingszucht in werkzaamheid 

brengt ‚ maar zijn denkvermogen onontwikkeld laats 

Zoo blijft hij altoos ‚bij een uiterlijk groot vertoon, 

innerlijk «op eenen zeer lagen trap van ontwikkeling 

ftaan „wijl hij: zich „niet. aan ons, en wij. ons niet 

aan hem mededeelen kunnen. 

Zelfs -die -welke-in de jaren, waarin men zich 

met -gemakkelijkheid.-en. naauwkeurigheid over eene 

menigte „ zelfs-afgetrokkene onderwerpen, uitdruk 

ken kan; hun”: gehoor verliezen „of zij; die veroor+ 

deeld 
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deeld zijn om’ langen tijd in volftrekte eenzaamheid 

door-te brengen, bij’ voorbeeld SELKIRK 5 heer: bes 

kend oúder den náam: van ROBINSON CRUSOË, gaan 

óók’ terug’ in befchaving, en vergeten. ‘het fpreken. 

De ftem ‘verliest in korten tijd alle-“bevalligheid- en 

welluidendheid, ieder dag” ftrijkt: een woord uit het 

gêheugen, er met hetzelve het begrip; welks teeken 

‘het was. Zoo- verliest de"rede allengs alle hare 
veroveringen „en keert: in het niet: terug. … 
“Is nu de fpraak-het middel der: menschwordings 

én leert de mensch,’ op “welke wijs - dan ook van 
(de “menfchelijke “zamenleving uitgefloten „- mimmer 
Spreken; ja'kan kij die kunst vergeten en-gaat met 

dit verlies zijne menfchelijkheid te gronde , dan wijze 

men ‘den weg aan,-hoe’ de eerfte mensch- alleen 

zijnde, ja zelfs in gezelfchap- van anderen „ ‘hebbe 

Jeeren fpreken. Voor ons, geboren te midden van 

eêne- befchaafde maatfchappij, van een”-gezond. lig= 
Chaam voorzien, moge dit niet moeijelijk-fchijnens 
wij leeren fpreken zonder dat-wij-dit-zelve- weten, 
en’ daardoor ‘komt onze reden even ongevoelig op 

de eerfte trap van hare ontwikkeling; maar: bij een 

bedaard nadenken zal men wel altoos tot-een hooger 
onderrigt zijne toevlugt“moeten- nemen, dat den 
eerften mensch op-den weg geholpen heeft, waarop 

hij door’ oefening. bij het gebruik- der. dente: mid= 

delen verder voortgegaan is. 7 ki op 

Nukan het kind -fpreken’envis- databed in ver 

band met de wereld. buiten” hem -de-rede is op 
den weg -der ontwikkeling , maar ‘zonder: hulp van 

buiten zal zij. nog ‘weinige: of geene: vorderingen 
| mas 
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maken. Wat men droomen. moge, van het ftreven 
paar kennis, van het trachten naar, volmaking. van 
den menfchelijken geest; is deze geest. eens: op‚„den 
weg geholpen, wie zal bij vlijt en, volharding. zijne 

vlugt beperken ? Maar uit zich zelve komt geen kind 
verder; zijne verfchillende vermogens blijven {luie 
meren, en de mensch bereikt zijne beftemming niet. 

Ik beroep. mij op u allen, die regtgeaarde ouders 

zijt. Gij ftemt alien toe, dat de. jeugd de tijd is ; 

waarin voor den. mensch gezaaid moet worden, het= 

geen hij naderhand maaïjen zal. Laat gij. dan uw 

kind aan zich zelve over, in ‚de verwachting dat 

het zich zelve vormen zal? . Laat gij het-aankomen 

op-zijne ingefchapene kennis, dat het, ‚dat alles van 

zelve ontwikkelen zal, wat noodig is. tot befchaving 

van het verftand? Ik fpreek nog niet eens van het 

hart, en om een goed en nuttig: burger in de maat» 

fchappij te. worden. Of gebruikt.gi niet vlijtig. alle 
middelen, die als nuttig erkend en onder uw. be- 

reik zijn, om dat verftand te ontwikkelen, en om 

hem datgene te leeren, wat voor zijne beftemming 

als. mensch noodzakelijk is? Wel. wetende, dat, 

wil. het zich van zijne redelijke vermogens. regt 

leeren bedienen, zulks moeite-en oefening kost, -en 

lijnregt ftrijdt met het begrip van rust en geluks 

dat ieder mensch, vooral de-min. befchaafde , zich 

vormt, Ik heb hier de ondervinding en de ftem 

van alle. eeuwen voor mij. Waartoe anders de zorg 

van de overheden voor. het onderwijs 2 Waartoe 

anders zoo vele pogingen van zoo vele menfchen- 

vrienden, om dit onderwijs te verbeteren , gemak- 
ke 
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ketijke en algêmieen Whe te “maken, ‘waarop 
bnZe éeuw bovenal roemen mag; en’ waartoe anders 
dê ° niöeite en het berchrijferijke geduld der onder= 
wijzers, aan ‘húnnè kweekelingen te koste gelegd! 

Diezelfde ondervinding leert, dat ons. geheele leven 
eene ontwikkeling, eene ‘oefening vân ‘onze ‘vermo- 
gens is, geholpen’ door uitwendige middelen, zal 
men het in ware befchaving tot eérie zekere hoogte 

brengen. Eike flilftand , op welke baan van ‘kunften 
en wetenfcháppen het zijn moge, is achteruit gaan. 
Daarom beantwoorden zoo weinig menfchen aan de 
verwachting die men in hunne jeùgd van hen had 
ópgevat. Vermaken, verftrooijingen’, véranderde be= 

trekkingen, en “vooral ‘ook de zorg woor het onder. 

houd van gade” en kroost benemen hen den tĳd, 

gelegenheid en lust tot oefeningen ; en zij worden 

nimmer, die ‘zij hadden ‘kunnen wofden. ’ 

“ Daarom verheffen zich nooit, dan door een’ bij- 

zonder bijkomend geluk, menfchen in‘ den geringee 

ren fland geboren, boven hunnen kring.’ Tegen 

hen, die durven beweren, “dat geboorte de maté 

van’ vermogens bepaalt heb ik geene ‘woorden. Het 

is eene misdaad tegen God en de ‘mênschheid , 

ftaande te houden , dat de gemeene man eenen min= 
deren aanleg van zijnen Schepper zou ontvangen 
hebben, of dat hij gedoemd zou zijn , om hier nim- 
mer eene hoogere befchaving deelachtig te worden, 
Neen, het is alleen gemis van uitwendige’ hulpmid: 
delen. Naauwelijks heeft hij in ‘zine jeugd ‘eenig 
onderwijs genoten; menigmaal groeit’ hij op zonder 
BE of hij moet medewerken'tot onderhoud wan het 

dik« 



DOOR DE GODHEID. 329 

dikwerf talrijk ouderlijk gezin, of hij moet een werk- 

tuigelijk ambacht leeren, om daarmede in vervolg 

van "tijd voor zich zelve de fchrale ‘kost te- winnen: 

zoo verftompt de geest. Zij vergeten ‘het wéiniges 

dat zij nog geleerd hebben, zij voldoen aan hunne 

zinnelijkheid, eten, drinken s flapen en-fterven, 

zonder er“ooït aan gedacht te hebben, dat zij ver=. 

mogens bézäten, die voor eene hoogere ontwikke- 

ling’ vatbaar waären, zonder ooit hunne waarde en 

beftemming als mensch “te hebben gekend: «Wilt 

gij een wóörbeeld uit duizenden ter bevestiging van 

het gezegde 2 het ligt oms allen nog versch inhet 

geheugen. “Herinner u BORGER. In min gelukkige - 

omftandigheden geboren, doch met den gelukkigften 

aanleg bêgaafd, was er op zijn geboorteplaats ’weie 

nig gelegenheid voor zijne ontwikkeling. Hierdoor 

gingen eenige jaren geheel verloren , hetwelk altoos 

zigtbaar gebleven is; naderhand dreigde gebrek aan 
hulp ‘nog’ meer ‘dan eenmaal dit zelfde “ongeluk 3 
menfchenvrienden ontdekten’-den grooten fchat, en 

met hünne ‘hulp “werd de ruwe diamant geflêpen, 
die naderhand zoo buitengewoon ; Zoo Eer kh 

fchitterd heeft (3). te BUEN 

Sla-de gefchiedenimsfen ha, lees de levensbefchrijs 

vingen vanalle groote mannen , vestig uw oog óp het 
gemeene leven, en gij zult vinden, dat fteeds ‘iedere 
een door van buiten komeride oorzaken, hoe gering 
die dikwerf fchijnen mogen , geworden is, die hij was. 

404 AR 

(3) Dit alles wat reeds gefchreven, eer pA COSTA 

zijn misdadig gefchrift in de wereld gezonden had. 
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„Uit dit een en ander. blijkt reeds „dat voorbeeld, 

dat is; verkeer met befchaafde menfchen „noch: voor 

het kind, noch voor den volwasfenen. ter befchaving 
genoegzaam is. „Ongelukkig. de kinderen „welker 

ouders ;. voorbeelden van befchaafdheid zijnde, en 

daarin meer en meer zoekende te vorderen „wanen, 
dat. hunne kinderen van zelve hunne. voetftappen 

zullen. volgen. Hun geest ontwikkelt zich niet vere 

der ‚dan noodzakelijk wolgen moet uit de aanra- 

king, waarin zij met anderen ftaan: hunne zinne- 

lijkheid is hun leidsman en _beftuurder 3 zij. verliezen 
allen eerbied, en ontzag „zelfs voor. hunne ouders, 

zij munten uit-in baldadigheid en ondeugden, en 

komt dan de verleiding er bij, dan worden-zij dieren 

in menfchengedaante „ ja nog erger dan deze: Geene 

kunst of wetenfchap is in haren geheelen omvang 

ooit. daargefteld „ omdat de mensch haar -nut te 

voren (à priori) berekend had; de allereerfte: be- 

ginfelen zijn altoos louter kinderen van het toeval 

geweest. Nimmer heeft de mensch: iets gezocht, 

omdat hij berekend had, dat het er was; maar het 

was er, daarom vond hij het , zoodra een gelukkig 

oogenblik hem er mede bekend maakte. Was nu 

de. mensch beftemd-en magtig, om, zich- zelve, en 

wel „planmatig te. befchaven, dan, moesthij--ook 

kunnen. berekenen het,nut van deze of gene-zaak … 

of de. waarfchijnlijkheid ‘van deszelfs.beftaan „ voor- 
dat „het toeval hem, daarop opmerkzaam „maakte. 

Een voorbeeld zal dit mogelijk duidelijker. maken. 
‚Die het eerst de rigting van dep magneet, en ‚des- 

zelfs aantrekkingskracht ontdekte, dacht aan, geene 
| - | fcheep- 
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Scheepvaart, en vermoedde. niet, dat - dit eenmaal 

de zekere gids zou zijn op den onmetelijken oceaan. 

Men: dacht nietvaan de mogelijkheid om den aardbol 
rond te zeilen, en zocht daarom naar het kompas 3 

maar men werd opmerkzaam op de eigenfchap van 

den. zeilfteen „ en nu eerst oordeelde men, dat men 

hiermede op zee voor verdwalen veilig was. 

LAURENS KOSTER vermoedde niet de mogelijkheid 
of noodzakelijkheid: der verlichting van Europa , 

toen hij letteren {need op beukenfchors3 eigenlijk 

bedoelde hij niets-dan het vermaak zijner kleinkin= 

deren, en zocht hij zonder eenig plan «naar een 

middel ter befpoediging van het onderwijs 3 hij drukte 

zijne letteren-over op eene weeke ftof „en de druke 

kunst „ die geheel Europa befchaafde en haren, 
weldadigen invloed over de geheele wereld vers 

fpreiden zal „ was daar. { 
‚Newron ftaarde niet op den boom, en dacht er 

niet aan, of- het vallen van een appel hem iets lee= 

ren kon, maar de appel viel; een gelukkig oogen-= 

blik bragt -hem aan het nadenken, en-het vermogen 

was ontdekt, dat hemel en aarde in evenwigt houdt. 

Men noeme dit ‘toeval; eigenlijk is het leiding van 

Gods voorzienigheid, en men weet niet, wat men 

meer bewonderen moet, deze leiding, of de kracht 

van den menfchelijken geest, die, eenmaal op den 

weg geholpen, zulke heerlijke gevolgen te weeg 
brengt. Maar dat dit ook den trotfchen mensch 
genoeg zij! | 

Behoefte alleen brengt geene ontwikkeling der 
vermogens’ voort; behoefte op zich zelve is een 

Il. D. 3, Z woord 
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woord zotider ‘eigenlijke. beteekenis, want deszelfs 

begrip is zeer betrekkelijk, „De eene mensch heeft 

Aan weinig. genoeg, Wijl zijne begeerten zeer be- 

paald zijn 3 hĳj-is: tevreden, zoo hij maar zijn dage= 

lijks onderhoud heeft, terwijl voor den ander’ „ be- 

kend met de: grootere, gemakken des levens „de 
fchatten van Perw niet -genoegzaam. zijn, om zijne 

zinnelijkheid te “bevredigen. … Wezenlijke behoefte 
beftaat dan alleen; wanneer de ménsch êrkend heeft ; 

dat aan. meerdere ontwikkeling, aan een beter'-ges 

bruik: vàn- zijne vermogens, meerdere voordeelen; 

grooter geluk verbonden: zijn, maar dan is: hij reeds 

op den, weg der -befchaving ;- en-dit-zal hij nimmer 

leeren — erkennen , dan wanneer zijne punten „van 

aanraking, met andere meer befchaafde menfchen 

vermeêrderd worden. De mensch ; van nature traag s 

en verflaafd- aan voorouderlijke gewoonten en levens 

wijs „ hem bĳ zijne opvoeding eigen geworden, 

fchept behagen in-rust, waaruit hij niet gemakkelijk 

wordt opgewekt, daarom vind hij het:altoos aange= 

namer, om, wat de befchaving van «zijn verftand 

aangaat , het te laten, bij hetgeen anderen voor 
breun deden, en zelf te werken (4). Deze traag- 

zi 

(4) Karakteristiek vind ik hier het antwoord van een’ 

Spaanfchen boer „ die, gevraagd zijnde, wat hij van de 

fterren dacht, antwoordde: „ daar weet ik niets vân, 

„ maar Pater ALonzo, de Edonis uit ons naburig 

„ klooster, zegt, dat de Heiligen goude uitgeknipte’ 

» nagels van verfehiltende grootte în het blaauwe gewelf 

», elen. hebben, en‘hij moét het wèêten, want hij 

"& „gaat 
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heid is het, welke zulke groote ‘hinderpalen ftelt» 
tegen alle verbeteringen „ zóowelin het geestelijke 

als in kunften en wetenfchappen , tot zich eindelijk 

menfchelijke belangen en hártstogten mede in het 
fpel mengen. Daarom befchouwt hij denzulken, die 
hem uit die rust wil opwekken, eer als zijn’ vijand, 
dan als zijn’ vriend, daarom ondervonden van ouds 

her diegenen, welke pogingen ter verbetering , ter 

meerdere befchaving aanwendden, veelal fmaad en 
vervolging. Daarom werd een DrMOCRITUS voor 

den regter geroepen, wijl zijne medeburgers het 

hem tot een misdaad toerekenden, zijn vaderlijk 

vermogen te befteden aan wetenfchappelijke reizen. 

Daarom werd ROGER BACO van tooverij befchuldigd , 

en tot eene langdurige gevangenis veroordeeld, wijt 

de kloosterlingen het vermetel vonden , dat hij meer 

van de wiskunde weten wilde, dan zij. Daarom 

geraakte eaLILEI in de kerkers der inguisitie wijl 

hij leerde , dat de aarde om de zon draait. 

Geluk en rust, overal en altoos gelijkluidende 

woorden, ziedaar het eindelijk doel , waar alle men= 

fchen naar ftreven. Hetzij men dit zoekt te bereiken 
door een flil of woelig leven, op. het land of aan 
het hof, in hoogheid of in den vergeten’ burger- 
ftaat; rust en geluk te fmaken, is het oogmerk van 
al het menfchelijk pogen en zwoegen. Eigenlijk. 

denkt men daarbij aan het onbezwaard genot van 

zijn beftaan, dat alle gevoel van behoefte, alle 

| | ont- 

„ gaat met den hemel om’ Uit BOYMANS Reisje van 
Utrecht nagr Parijs. | 

| | Za 
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outrusting „door: begeerte, alle ftreving- naar ander 
of beter buiten fluit. Dit ideaal beftaat wel nietin - 

de wezenlijke wereld; maar het is en blijft toctr 

het doel; dat men zich voorftelt, en men ftreeft 

er zoo lang nâar, men moet zoo lang zwarigheden 

van verfchillenden, aard overwinnen, tot de dood’ 
een-einde maakt aan deze herfenfchimmen. 
„Twee klasfen van menfchen meenen evenwel dit 

" doel al zeer nabij. te ‚zijn, De bedelaar leeft in 

zijne gedachten zeer gelukkig in zijn lui en volko=’ 

men werkeloos leven 5 hij befchouwt de giften, hem 

gegeven, als zoo vele renten, die de meer gegoede 
hem. verfchuldigd is; het ophaten van deze is hem 

gemakkelijker dan in het zweet zijns aanfchijns zijn 
eerlijk brood te verdienen, hij eet en drinkt, en 

legt des avonds zijn hoofd zeer gerust neder, wel 

wetende , dat dezelfde bron van zijn beftaan, die 

heden. gevloeid heeft , morgen niet is opgedroogd. 
De middelen, die verftand en hart befchaven, kent 

hij niet; dat er een God is, dat er deugd beftaat 
en een leven na dit leven, dit heeft hij wel éens 

gehoord , maar wijl kij er niet veel van weet, daarom 

bekommert ‘hij er zich niet over, en de dag des 
doods, dien ftelt hij verre. Waarom zou hĳ deze 

geruste en gemakkelijke levenswijs verlaten , voor 

eene, die met veel meer moeite en zorgen verge- 

zeld gaat? 
De rijke wellusteling kent alle behoeften vóor 

een gelukkig en gemakkelijk leven, maar hij heeft 

geld, om aan alle deze behoeften en zijne lusten 

te voldoen; hij jaagt van het eene vermaak naar 

| het 
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het andere; de morgenftond vindt hem op zijn 

leger, hij ontwaakt als de dag-reeds verre gevore 
derd is, naauwelijks heeft hij den-tijd om eenige 

papieren van den dag door te lezen, ‘hij haast zich 

omzich te kleeden, bezoeken af te leggen of bee 

noodigdheden te koopen. Eenige uren worden door- 

gebragt aan den welvoorzienen disch, de avond toeft 

hem met zijne dans- , muzijk- en-fpeelpartijen „ of hij 

gaat naar den fchouwburg, tot hij eindelijk met een ° 
mat ligchaam „ maar eenen ledigen geest zich in de 

armen van den flaap werpt, wel tevreden, al we- 

‚derom een dag in louter zinnelijkheid ten einde te 
hebben zien fnellen. Hoe kan zoo iemand tijd hebben, 

ter befchaving van zijnen geest? Het nut der we:- 
_tenfchappen kent hij; het fchoone van den Gods- 

dienst, en zijn toekomftig lot, dit herinnert hij 
zich nog flaauw uit zijne jeugd, maar hij maakt of 

zich zelven diets, dat hij daar niet aan. gelooft, of 
hij zal er wel eens aan denken in gelegener oogen- 

blikken. Hij leeft gelukkig, wat wil hij meer? En 

ziedaar dan ware wilden, ja erger dan dezen, te 

midden eener befchaafde maatfchappijs 

Maar dit herinnert mij, dat er tot een waarlijk 
befchaafd mensch meer behoort dan eene ontwik- 

kelde rede, Hij toch, die de verfchitlende vermo= 

gens, in hem aanwezig, regt heeft leeren kennen, 

en zich in derzelver gebruik onafgebroken geoefend 

heeft, ter volmaking der kunften-en uitbreiding van 

wetenfchappen „ is- nog niet ter helfte gevorderd in 

ware menfchelijke befchaving.. Het grootfte voor- 

regt des menfchen is zijne zedelijkheid, Van deze 
L3 zij= 
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zijde ftaat hij in onmiddellijke betrekking met het 
Opperwezen, en behoort hij aan de eeuwigheid. 

De eerfte vraag is nus kan de mensch, geheel 

aan zich zelve overgelaten, opgevoed buiten de be- 

fchaafde zamenleving , zonder onderrigt tot kennis 
der Godheid opklimmen, als eerfte oorzaak, onder- 
houder en beftuurder van alle dingen, die het goede 

wil, het kwade haat, en den mensch tot eene ein- 
delooze gelukzaligheid beftemd heeft? 

Veel is hierover getwist en gefchreven, en dan 

met ja, dan met seen beantwoord. Volgens fom-= 

migen is niets gemakkelijker, dan dit. BALLEN=- 
STEDT zal u leeren dat, zoodra de mensch zich 

door zijn eigen toedoen een minder’ kommerlijk on= 

derhoud bezorgd had. hij zich toeleide op hoogere 
wetenfchappen , dat Godsdienst hem behoefte werd; 
de wijzen maakten daartoe een redelijk Deismus of 

Naturalismus „ hetwelk op. vrees’ gegrond was, 
waartoe de ontzettende natuurverfchijnfelen aanleis 

ding gaven. De veelvuldige weldaden die hij ge- 

noot, drongen hem eenen goeden geest aan te ne= 

men; de rampen, die hem troffen , fchreef hij toe 

aan eenen kwaden 3 dit was het Dualismus. Nu kende 

men ook tevens alle Gods eigenfchappen; deze ftelde 

men perfoonlijk voors; aan de werkingen en krach: 

ten der natuur gaf men eigene namen , en vertoonde 

ze zinnelijk. Zoo kwam het veelgodendom in de 
wereld, of ook wel doordien ieder volk zijn eigen 

en wel den voortreffelijkften God meende te hebben 5 

en zoo ging dit nu verder, tot er weder een wijze 

opftond, die met zijn groot vernuft ontdekte, dat 

N er 
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er maar één + God- was. voor de geheele wereld, 

‚Wie ziet niet het dwaze, het roekelooze, van 

deze redenering? Dan behaagt Rousseau mij veel 

beter , als hij in zijn Emile zegt: „een: boek is 
„voor allen geopend ,-en dit is het boek der nar 
„tuur. Het is dit groote en voortreffelijke boek, 
3 dat ik bij de hand. neem, om zijnen goddelijken 

‚Maker te dienen en te aanbidden,- -Dit boek 

„ fpreekt tot alle menfchen in eene voor allen verr 
„‚ftaanbare taale: Wanneer ik geboren was op een 

» woest en verlaten eiland, wanneer ik geen ander 
mensch gezien had; dan mij zelven ; wanneer ik 

» nimmer gehoord had, hetgeen -oudtijds in een’ 

„hoek. der wereld gebeurd is „indien ik mijne 

„reden gebruikte en behoorlijk-aankweekte, indien 
sik mij van. de vermogens, mij door God gefchon- 

» ken, wel bediende, zou ik Hem uit mij zelven 

» leeren kennen, Hem en zijne werken beminnen; 

»„ het goede willen , omdat Hij het wil, em om Hem 

» te. behagen alle mijne ns op dze wereld 

; vervullen.” 

_ Neen, Rousseau! zoo moogt gij dweepen , maar 

gij waart op geen woest en verlaten eiland gebo- 

ren, gij hadt onder menfchen geleefd , en zoo waart 

gij bekend geworden, met hetgeen oudtijds in een. 

hoek der wereld gebeurd is} gij hadt geleerd uwe. 

reden , uwe vermogens wel aan te kweeken en te 

gebruiken, gij hadt het Opperwezen leeren kennen 

in alle zijne wolmaaktheden en deugden, als den 

Vader der menfchen, en uwe pligten jegens hem 

en jegens u zelven. Zoo toegerust lag het boek. 

| | L 4 Ven 



838 OVER DE OPVOEDING VAN DEN MENSCH - 

der natuur voor u open, en verkondigde u Gods 

magt, wijsheid en goedheid , en de befchouwing 

van het geheele verband der dingen overtuigde u 

van zijn toevoorzigt. Zoo befloot gij, dat er niets 

gemakkelijker was, dan eene bekende waarheid zeer 
gemakkelijk uit te vinden. | 

En zoo beging Rousseau én met hem vele an- 

dere eene groote fout. Uit de krachten van het 

wel onderrigte en geoefende menfchelijk werftand te 
befluiten tot het onontwikkelde van den natuur- 

mensch, kan nimmer ftand houden, De laatfte toch 
leeft gedachteloos voort, bij het genot van zijn 
ligchamelijk onderhoud; zoo lang hij dit volop heeft , 
bekommert hij zich over niets; ontbreekt het hem, 

zoo gaat hij onderzoeken ,„ of behelpt zich , zoo 

goed hij kan, en zal de oorzaak van dit gebrek 
wel toefchrijven aan dingen , die binnen het bereik 

zijner zinnen vallen; maar op deze wijs tot een 

Geest op te klimmen, als de eindoorzaak van alles, 

dit houde ik voor volftrekt onmogelijk. Want, dat 
er een God is, die, zonder zelve een begin gehad 

te hebben, dus eene oorzaak zonder oorzaak, de 

wereld, ja alles wat er is, uit niets gefchapen 

heeft, tot in de geringfte kleinigheden beftuurt en, 
onderhoudt: dit berust alleen op geloof, op open- 

baring. Geen menfchelijk verftand kan zulks op dit 
oogenblik zelfs tot eene onomftootelijke , boven allen 

twijfel verhevene waarheid brengen, Geen Deis- 

SUS, Atheismus, Naturalismus of hoe het heeten 

moge „ kan hier het verftand voldoen, of. het hart 

troost geven, PraArTo wist reeds, dat omtrent gods 
dee 
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delijke-zaken” God zelf flechts “onderwijs kon mede: 
“deelen; endat de mensch: daartoe eene openbaring 
behoefde, welke aan iedereen bekend te maken 

gevaarlijk zijn zou. 

De Griekfche en Reineinfchre Gibellder draagt (bi 

ren „vàn ‘bekeridheid met. het’ oude fcheppingsver- 

haal, zoo als dit door mozres nagelaten is. En hèt 

veelgodendom- ftond op het toppunt. van alle zijne 

dwaasheden, “ten tijd&-van: den grootften bloeien 
luister van Griekfche en Romeinfche geleerdheid. 

Hunne Goden waren gevormd naar hunne eigene 

gebreken- en zwakheden, daarom ‘fchreven zij de- 

zelve ook alle menfchelijke zwakheden en misdaden 

toes hun Oppergod ftond onder de magt van-het 

allesbefturende „doch blinde -noodlot , en eene mee 

nigte van Ondergoden omringden als zoo vele: ftaats- 
dienaren zijnen troon, om hem te helpen; daar, 

waar hij te kort fchoot in magt; maar van daar dan 

ook de onzekerheid voor de toekomst en de ontevre- 

denheid in tegenfpoed’, waarin. de fchranderfte onder 

hen verkeerden, welke menigmaal ,„ zoo als gewoon- 

lijk, in een volflagen ongeloof eindigde, (de Epicu» 

reërs en fommige Stoïcynen)., Het gemeen, gedreven 

door eigenbelangzoekende Priesters, was met deze 
ongerijmde Godenleer nog wel zoo ingenomen , dat, 

toen ANAXAGORAS , omtrent vijf honderd jaren voor 

onze tijdrekening geboren, eeze verftandige oorzaak 

der dingen leerde, de Atheniënfers hem van ongos 

disterij- befchuldigden en in den: kerker wierpen, 

en SOCRATES, Op zijn voetfpoor de, vooroordeelen 

zijner natie te veel beftrijdende , den gifbeker drine 

45 ken 
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ken moest. Naderhand is deze leer wel’ meer uit- 

gebreid en veredeld , maar nimmer. is men zoo ver 
gekomen, dat men: zich een: regt. begrip van dit 
Wezen maakte, of dat hij het voorwerp van eer- 

„ dienst en aanbidding geworden is, Binnen het ge- 

leerd Athene was één altaar aan den onbekenden 

God” gewijd , en binnen de muren wan het-kunste 
kweekend Rome werd, onder den. ganfchen trein 

van Goden, Hij, die hemef en aarde Rennen 

heeft, vergeefs gezocht. | 

Dewiil men zich ‘geen regt begrip: van net Op- 

perwezen maken kon, zoo was ook: Godsdienst en 

zedeleer geheel gefcheiden; deze laatfte werd zelfs 

door de Priesters met alle magt tegengewerkt, zoo- 

dra zij met hun belang niet flrookte , en bepaalde 

zich alleen tot de fchòlen der wijsgeeren , die leer= 

deri, dat men de deugd moest beminnen en betrache 

ten om haar zelfs wil, want uitzigt op belooning 

aan gene zijde des grafs was bij hun veel te onze- 

ker; dan’ dat zij hiervan ter aanprijzing van hunne 
leer gebruik konden maken. Hoe fchoon nu dit 
klinken moge, én het eene waarheid is, dat. îe- 

mand, die alleen uit eigenbelang handelt, nimmer 

deugdzaam handelt, zoo zal het toch wel even 
waar zijn, dat het een ijdele herfenfchim is, te 
willen, dat een mensch op aarde te allen tijde deugd 

betrachte , zoo hieraan geene belooning was toege= 

zegd. 

„En de onfterfelijkheid! Uit eene verachte rups’ 

komt de prachtige vlinder! Dit geeft den mensch 

een hopend vermoeden, dat hij na dit leven eeuwig 

| zal 
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zal voortduren. Waarlijk, als wij niets anders wis- 
ten, dan dit, dan was onze'hoop al- zeer zwak ! 

Omdat uit een worm na eenige * gedaanteverwisfe- 
lingen een vlinder te voorfchijn komt, die bijna even 

fpoedig fterft, als hij zich over zijne ontwikkeling 

verblijden mag, en wiens doel alleen is zijn geflacht 

voort te- planten, daarom zou de ziel des menfchen 

na zijn fterven eeuwig leven! Waarlijk, om deze 

gevolgtrekking te maken, behoort meer dan men- 

fchelijk, verftand. Geen Griek, geen Romein, bĳ 

geen onbefchaafd natuurmensch te vergelijken, zijn , 

hoezeer zij dit zinnebeeld kenden, immer daardoor 

tot zekerheid geklommen. Onzeker is hun bewijs , 

wankelend hun geloof, Vor TAIRE ; na fpottender- 

wijs te hebben geleerd, hoe men door droomen tot 

kennis der ziel en derzelver onfterfelijkheid komen 

kon, voegt er bij: „dit is de redenering der on- 
» wetenden5 want de gedachte aan een zuiver on- 
> ftoffelijk wezen kan nooit opkomen in een fchep- 
3 fel, dat niets dan ftof kent.” (5) 

Geen. Griek, geen Romein, wier- overblijffelen 

van kunst-en wetenfchap nog heden ten voorbeelde 
ftrekken, kende den eenigen, waarachtigen God, 
zoo als de verachte Hebreër. Jernovan is het 

hoogfte , volmaaktfte en heiligfte Wezen, waarbij 
niets kan vergeleken worden, jenovan, die het 

onafhankelijk zijn en leven van eeuwigheid door 
zich zelven heeft, eeuwig en onveranderlijk de- 

zelf- 

(5) Zie Essai sur les moeurs et Pesprië des nations. 

Pag. 13. | 



842 OVER DE;OPVOEDING. VAN DEN MENSCH 

zelfde „… Die, zonder „zelf een begin ‚te hebben , 

alles, uit niets te voorfchijn riep » „Die zon, maan 

en fterren in: hunne loopbanen plaatfte, „Die ieder 

fchepfel zijn bijzondere «aard mededeelde, en het 

zijne woonplaats. aanwees ,- die aan den” mensch, 

door, de hem medegedeelde hoogere, natuur „het regt 

ensvermogen gaf, de „aarde te beheerfchen „en alles 

aan ‚zich dienstbaar te: maken: jeHovan, Die als de 
wijze regeerder vanhet heelal, buiten „wiens wil 

en toelating niets gebeuren kan, alles in orde houdt, 

en laat. voortduren langs onveranderlijke wetten, 

„Hier leert de mensch de betrekking ‚waarin hij 

totdat Wezen-ftaat, dat hij geheel. afhankelijk van 

Hem. is „ dat. hij. Hem. moet eerbiedigen vals. zijnen 

Schepper , en onbepaald gehoorzamen als zijnen Heer ; 

terwijl aan. den. deugdzamen. op eene ftellige wijze 

zegen en belooning toegezegd, en aan, den overtres 

der van zijne bevelen ftraf wordt bedreigd. 

„Deze leer, die zich. met uitzondering van alle 

andere. tot dus verre ftaande gehouden heeft, en 

zich altoos ftaande houden zal, vinden wij ‚bij een 

volk „ dat zich, toen dezelve gefchreven werd, in 

het geheel niet, en naderhand maar zeer zelden op 

eigenlijk geleerde mannen beroemen.kon. Zulk een 

volk zou deze leer uit en door zich zelve verzons 

nen hebben! Dat nu niet mogelijk is, was het toen 

nog veel minder, 

„Eens toegegeven , dat de mensch zich zelve ontwike 

keld, uit zich zelve, uit de natuur of hoe dan ook 

God heeft leeren kennen , zoo als hij waarlijk is , dan 

moet hij ook weten, dat de groote Formeerder van 
al 

ne en ed ern ene 
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dl het gefchapene , Chier moet men toch altoos ein- 
delijk op n&efkomen) een ‘volmaakt heilig wezen is, 
en dus geen kwaad kan voortbrengen; derhalve moest 
de mensch bij zijne eerfte ontwikkeling ook goed 
wezen, en de pas ontwikkelde “mensch wordt “ges 
houden“ vóor ‘een affchuwelijk “boosaardig wezens 

bij voorbeeld de Neger, op heden nog den naam: 

van mensch onwaardig; of hij dit wezenlijk is, zul- 
len wij ftraks zien. En eris geen oud fcheppings- 

verhaal , waarin niet van eene gouden eeuw gewag: 

gemaakt wordt,‘ van een later opgekomen kwaad: 

wezen , dat dezen geluksftaat verwoestte „ van eenen 
langen ftrijd tusfchen het goede"er kwade, maar: 
waarbij het goede eindelijk geheel overwint. Zelfs 

in vele vindt men de tusfehenkomst van een bloes 

dig offer, dat zich belangeloos övergeeft, om de 

verzoening van den mensch met eed te viene vn 

gen. C° € Ho BAER | 13 

Die dit mét elkander overeenbrenge , die doe het! 

Mijns inziens blijft hier eefì onoplosbaar raadfel. 

Ik houde'mij aan mozrs verhaal; hier komt de 

mensch goed uit de hand van zijnen. Scheppers, 
vrij, door eigen fchuld gevallen , maar doorde 

Godheid niet verlaten, die voor hem blijft zorgen, 

en hem den weg ter herftel in’ zijne gunst aanwijst.’ 
Al bevredigt dan dit verhaal het hedendaagsch” ver’ 
licht verftand niet geheel , het voldoet toch volko= 

men ‘aande “behoeften” van” het ‘hart, « Voorwaar 

geen mensch heeft dezen voortgang en uitkomst 

kunrien’ ontdekken! “ew | jo 

Even gelijk bij de befchaving des verlamde, Zoo 

hou- 
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houde ik mij ook, bij „de. ontwikkeling der zedelijk=, 
heldraan de dagelijkfche ervaring, en aan het alge- 

__ meen gevoelen, «Ieder befchaafd mensch:prent vroeg 
de begrippen van Godsdienst en deugd in de- harten 

zijner kinderen of kweekelingen; iedere gelegenheid 
neemt. hij te baat, ‘om het kind zijnen Vader in de 

hemelen te leeren kennen en liefde jegens hem te 

ontwikkelen „ hij leert hetzelve het beminnelijke en 

voordeelige der deugd, en het hatelijke en fchadelijke 

der ondeugd, -hoe „het zijne toenemende zinnelijk- 
heid beftrijden en fteeds waakzaam zijn moet; wel 
wetende „dat het naar het verftand ontwikkelde kind 

nooit ver komen zal. als. mensch door-eigen: kracht „ 

en dát de ondervinding, zoo deze-al werkt, eene 
te, harde leermeesteres is. | 

Wij hebben een. boek; dat eene aires: in zich, 

bevat; die volkomen-voor den mensch berekend is „ 
en bij wier beoefening en betrachting hij zich vol 
komen wel bevindts;een. boek, welks voorfchriften 

de grondflag zijn. van alles wat ooit over dit: onders 

werp: gefchreven- is reen „boek dat. voor-ieder vers 

krijgbaar is em:-hetwelk in weinig. regelen meer. 

bevat „ dan geheele "folianten. En-toch- valt het 

den „meest geoefenden „en deugdzamen -in-alle om= 

ftandigheden ‚van dit, leven zeer -moeijelijk.,. zich, 

van ,deszelfs waarheden: overtuigd te. houden, en 

vooral, die te beoefenen; Hoe velen. zijner in de 

befchaafde maatfchappijen-s/ die in kennis van -God „ 

Godsdienst, en zedeleer den” Heiden ‚niet te bo- 

ven gaan, en in betrachting van deze. ver. bij 
den. zoogenaamden «wilden. achterftaan ! … Ik be= 

| hoef, 
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hoef; ten betooge hiervan, geen zwart tafereel van 

onze armen , en waren het deze maar alleen! op te 

hangen. De zaak is veel te bekend:, er is niemand; 

die. bij eenige menfchenkennis mij. zijne toeftemming 

zal weigeren; wanneer ik ook hier ftel , dat hulp» 

middelen „ voorbeeld “en wat diës meer zij, niets 

baten. ter befchaving van zijnen aanleg, zoo de 
mensch. niet «door krachtdadige hulp van buiten, 

onmiddellijk in derzelver gebruik onderwezen wordt. 
Waarlijk , hoe meer men den mensch in den mensch 

beoefent en gadeflaat, hoe minder: het begrijpelijk 

is, dat hij uit en door zich zelve tot ontwikkeling 

van zijnen redelijken en zedeliĳken aanleg zou ges 

komen. zijns en geen opvoeder zou noodig wad 

hebben. Ü 

… Hetgeen waar is van iet mensch als individa; 

is-even waar van den mensch; in nne 
vereenigd. Riek 

Aan den uiterften zuidhoek van wieke ligt eert 

eiland, Zerra del fuego, Vuurland. Het is wel 

niet, gelijk men eerst gewild heeft, altoos met 

fneeuw bedekt , maar de zomer is er toch zoo koud; 

dat twee van-coökKs medgezellen , die in de open 

lucht vernachtten, des morgens ven. koude verftijfd 

gevonden ‘werden. … Men kan dus ligt begrijpen 

dat het dierens en plantenrijk hier zeer arm is; en 

derhalve dat dit geheele eiland weinig aanlokkelijks 

voor: den „mensch bezit. Evenwel zijn deszelfs bes 

woners zeer vergenoegd met hunn? ellendigen ter» 

verlatenen:toeftands Toóen cook hen in 1769 en 1775. 
bezocht „begeerden: zij niets meer, dan koralen en 

‘ fnuis= 
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fnuisterijen’, voor: hunnen tooi gefchikt. Dit ‘is zeer 

natuurlijks zij verachten al wat niet tot hunne nood= 

druft behoort, zij-hebben het niet noodig. Wij, 
die meer kennen, mogen-hen ellendig noemen , zij 

zijn het in hunne oogen niet! Zij wonen in hunne 

hutten, voor wind noch. fneeuwjagt- veilig, geruster 

dan menig vorst in zijn paleiss-zij liggen op de 

aarde , hanne legerftede „> zachter. dan menig ftaats- 

man op zijn dons3 veen enkel geregt „moeskruid en 

fchelpvisch. fmaakt hen-beter , dan den-rijken wellus- 

teling zijne fpijzen uit de vier werelddeelen bijeen= 

gebragt, en. water lescht hunnen dorst beter, dan 

hem de fijnfte wijnen. hes bod | 

„De Esquimo, die het. bevrozen Noorden be- 

woont, is in onze oogen even ellendig. Wegens 

de” altoosdurende koude kunnen hier: flechts “weinige 

planten. voortkomen ‚ even daarom is ‘het-dierenrijk 
hier ook zeer arm; de zee levert hun in” walvis- 

fchen „ robben en zeehonden het voornaamfte voed- 

fel; en dit, hoezeer ‘half bedorven, vonden zij 

fmakelijker, dan-de fpijzen der Engelfchen. Ver- 

“wonderlijk is-hun huisraad en jagt-. en vischtuig, 

naarmate van hunne werktuigen. In een fchuitje van. 

latten met een vel overtrokken, waarin hij-ten halve 

lijve juist gefloten zit, van een harpoen en pijlen 

voorzien „ valt de Esquimorden walvisch aan, en met 

hulp van een dubbele fchepriem “trotfeert hij den 

ftorm geruster, dan de bekwaamfte ftuurman- op 

den best gebouwden bodem. Een groot-deel des 

jaars. leven zij in holen onder den grond. „Maar 

bij deze uiterfte armoede leven zij gelukkig en vol- 

ko= 
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komen ‘vrij zralleen -de-raad - van’ -ouder lieden > héêeft 

eenig gezag; zijv kennen. geene „meerdere behoeften 
sen ook. geehe. ondeugden. En dit léven verkiezen 

‘zij «boven ‘dat in befchaafde  maatfchiappijen. Aan 

‘hun svadérländ. ontwoerd „doet eêne-onweerftaanbare. 
‘zucht’ naar hunne’ ‘woestijnen hen fpoedig ftérven. #: 
„„oBehoeftd is dus! flechts- een sideaal'sgeen” mensche, 

diestévreden” iss:met hetgene. ‘hijvheëft 3 vis) behoefs 
stige.-Wat zalof! kan dan zulk cen ‘zich: verhefferi uit 
Zijnen: flánd? Door verkeer metvanderen; nieer bee 
fchaafden „ moet: hij ‘meerder “genot-des:!levens ‘leêren 
kennen „ ten eiride “zoo zijne vermogens opgefcherpt 
worden, om dit/meerder genot deelachtig: teworden, 
Is geluk ‘en rust>het doel,’ waarnaar iêder mensch 
opzich zelve !ftreeft , ‘en is-hij stevfêden’, waneer 
hijsdit volgens zijn begrip’ gevonden heeft hetzelfde 
geld van geheele maatfthappijen.- De Ovaheiriër leeft 

ineene aangenamd. luchtftreek „waar. “koúde. noch 

hétte-simmer-hinderlijk’ zijmg de vruchtbâre » grond 

brengt? alterleiswelriekende «en „voedende gewasfen 

en „Koomen-voort „ welker telinghemogeenë moeite 

keste. Het oogtenvoor- wordt geftreeld cop; dit bes 

valligs-eiland «door velerlei: fchoone «en liefelijk zins 

gende vogelen, ‘Eenrtalloos heir: van visfchen ‘houdt 

zich inde nabijheidsop. ‘Huisdieren. zijn ser wel 

is: waar ,. weinige’, vmdar ook geen: roofdier;:of. vers 

giftiger lang: jageri-dens vreedzamen bewoner: fchtik 

aams->Het fchoone,: goedaardige ‘menfchenras , “dat 

hier woont, vindt a wat noodig is tot voedfel 

em dekfel „ja: zelfs» wat: tot“ fieraad-“ kaf eftrekken. 
Terwijl <humne-- bezigheden van +kleedérbereiding ; 

UI. D. 3. Aa «blemlogisvo molfeheëps) 
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Techéepsbouw-, mats en mandewerk hun tijd genoeg 
tot uitfpanningen overlaten „ zoo leven zij met zachte 

zeden en eenen. wel bijgeloovige „doeh eerbiedigen 

en naauwgezetten Godsdienst , vergenoegd „ onder het 

gezag eener eigendunkelijke sregering „, doeh die. vrij 

is van dwingelandij, en vreezen den dood-niet, wijt 

zijvaan eene gelukkige onfterfelijkheid gelooven (6). 

„Zoo: heeft dit: volk „ welks natuurftaat de blanke 
wel eens -beniìjd-heeft , wie: weet hoe vele eeuwen 

geleefd; zonder:„gemeenfchap; met meer befchaafde 

volken ;-die‘hetzelve geen grooter geluk „ maar ook 

geene meerdere. ondeugden-leerden kennen; daarom 

bleven. zij op denzelfden trap van befchaving ftaan „ 

als zij van hunne, voorouders hadden geërfd. 
„Waar wordt,de waarheid van-al- het gezegde 

beter bevestigt, dan in de gefchiedenis van Europa? 
Europa. was grootendeels nog eene woestijn; toen 

Indië „ Perëië, China, Syrië, Egypte en Grickene 

land reeds zeer befchaafde landen waren, Deszelfs 

volken kenden geen bedrijf; dan jagts en” vechoe= 

derij. Hunne oorlogen ftaken uit in- wreedheid, en 

hunne wraakzucht werd niet bevredigd, dan in: het 

bloed van: hanne vijanden 5 zij ftelden er hun grootfte 
eer-en/geluk in; -met de wapenên in de vuist om 
tekomen ;- wijl zij geenen hemel hadden , dan voor 
den krijgsman. … Zij dronken hun bier uit den “fches 

„del der. verflagenen, en verfierden hunne’ paarden 
mêt derzelver bekkeneelen 5 zij erkenden geenen 

7 zige abvade vur vase 
CD) De Otaheiters zijn thans, gelijk. men weet, ge- 

noegziam alle door de Engelfche zendelingen, tor-het 

Christendom overgehaald, EM 
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vasten regeringsvorm maar zwierven: tones wis: ‚en 
Rea hagkelijknún ongeregelde, horden’ > 

„Zoo. vonden hen Rome's legerbendens. T egen. de 
amerin he krijgstucht niet. beltand; „moesten -zij, 

hoe;dapper zij-ftreden voor vrijheid -en- altaren „ einr 
delijk bezwijken. „De. overwinnaars »vergoedden het 
verlies-der ‚vrijheid; door, het invoeren: van. kunften 

en, wetenfchappenr; door „zachtere - zeden. te: verweke 
kenen eenen‚regeringsyorm- daar te' ftellenss die gee 
fchikt, was ‚omde openbare rust ‘te händhaven, Het 
zwervend jagersleven:„werd. vervangen .-door geren 
gelde, zamenleving en het. beoefenen van landbouw 

em, koophandel„‚-de. bevolking nam toe, ‚fteden. en 

vlekken werden gebouwd, en alles: fcheen, eenen 
fnelle « voortgang » van, „ontwikkeling „en … befchaving 

van: ’.menfchen- geest. te- beloven; -vóoral.„door den 
invloed van het, Christendom, Dan; ;Rome was het 
oude. Rome nlet meerz het neigde zelve. reeds-ten 

val; te, groot; om zich te, kunnen; ftaande houden; 

en‚„door- twisten stweedragt verfcheurd „ konden.de 

Keizers hun, gezag-niet,meer,doen geldens-eigenbes 
langzoekende. en weed, landyoogden; fen buitens het 

hans perd eeag en Setmaasscutas ziiseun vere 

loor zijn. „veerkracht ‚en, zonk inhet. niet. tèrug, 
waaruit dezelve pas „was „opgeheven: ‚Het viel.de 

woeste, horden’, uit het Noorden, opgekomen, niet 
moeijelijk, deze, ontzenuwde menfchen, te, overwins 
nen „en.hen, geheel „tot, vorige „barbaarschlreid, terug 
te „voeren daar, zij. het wetenfchappelijke , onder- 

wijs. verwaarloosden „ „als ‚huns; inziens „alleenlijk 
Aa 2 See 
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gefchikt om de” gemoederen” te werzwâkken; én’ ge 

heel ongefchikt“te maken tér verdediging’ van vrijk 
heid en onafhankelijkheid, “En, ‘hoezeer ‘deze” Bar- 

baren: van de Romeinen regt vafi “eigendom ;’krijgs= 
tucht „-kunftenven den Christelijke: Godsdienst léêr- 
den „en dit “welde eerfte oorzaak wer hunne latere 

befchaving “ moge geworden zijn 5 zoo “digteekent 
zich van-nuaf aan die macht van'ftikdonkere ‘duis- 
ternis, waaronder Europa zoo’ vele eeuwen gezucht 
heeft „en welké -niets- toegeeft vaar “defi toeftanid der 
wilde volken; ja-mogelijk dezes overtrof. ‘En geen 
wonders. der Christelijke: “Godsdienst was geheel 

ontaard in - raw ‘bijgeloof, «en doormengd met den 
geest van den Heidenfchen eerdienst. ‘Zij, die zich als 

opperhoofden der kerk opgeworpen “hadden „ háddén 
zich de volftrekte kerkelijke oppermagt aarigematigas 

en flreefden tevens naar een onbepaald wereldlijk 
gezag. Daar zij toen reeds wisten ‘dat het gemaka 

kelijker valt over-eenen dommen hoop“hunne dwins 
gelandij uit-te oefenen, dan over den “waarlijk ver? 

tichten mensch, zoo misbruikten”zij het’ fchoonfte 

en edelfte! middel van befchaving, om den menscli 
tot den grootften flaaf te vernederen, en zijne rede 

aan de knellendfte banden te leggen, alle eigen 
onderzoek „ ja” zelfs’ het- denken (dit - was in’ de 

twaalfde eeuw) wolftrekt verbiederide” Is 

Europa misteveen hoofd j “dat ‘éénheid daarftelde 5 

of met’ een vaste hand het-roer van °ftaat beftaurde: 
KareL de Groote mogt in’ de achtfte eeuw dit: vers 
beteren; met‘zijnen dood’ ftortte ok’ zijn gebouw 
in, en het vorige tooneel vertoonde” zich -op nieuw: 

f | le 
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Keder edelman;was, vorst. op zijn klein, gebied „ en 
leefde in gedurigen oorlog, om zijne, hebzucht ‚of, 

wraaklust te-voldoen. Het Despotismus ftrekte, zich 

zoo ver uit, dat de. burger -geen „huwelijk, mogt-aan= 

gaan, zonder daartoe.te voren het verlof ;van,zijnen, 

Heer. gekocht. tehebben: (jus. primae. Noetis)-en ‘dat, 

de. vorsten zich zelfs den wind toeëigenden „en zicht 

Heeren. van den. wind, noemden. „De, burger. was 

volkomen - flaaf 3, geene, perfonen. of eigendommen 
waren „veilig „ geene „wegen. van roovers vrij, fchip- 
breukelingen werden voor. flaven verkocht ; kranke 
zinnigen „… melaatfchen en vreemdelingen „werden 
gedood. nt da k 4 f tj dig fra f Hi 4 

… Kunften en. wetenfchappen werden. binne. | 

BÉ gingen: verloren. Koningen. of vorsten -konden 

lezen, noch- fchrijven; „Wat nog naar letterkunde „ 

wijsbegeerte of goeden {maak zweemde „ was alleen 
het eigendom der geestelijken, en werd inde kloos= 

ters voor geheele. vernietiging bewaard; en“ toch 

waren ‚deze de, zetels. van: domheid, bijgeloof „ven 
het graf der zedelijkheid; „Zoodat het niet te wer- 
wonderen ‘iss dat Zuropa, in den, Jangdurigen ‘tijd 

van vier eeuwen, geene fchrijvers voortbragt waardig 

om gelezen te worden, en er naauwelijks eene uit» 

vinding: gedaan werd tot nut of vermaak der. maat- 

fchappij. ( 
„Zoo laag zonk Ads wiervagilgncide nat de 

kane middelen, bezat ter. befchaving ‘in den. Chris- 

telijken, Godsdiensten, zedeleer , en zou, zoo het 

mogelijk ware „nog lager gezonken. zijn , zonder 

zich zelve te kunnen opheffen, had niet een ge= 

Aa 3 denk» 
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denkftuk” var’ “menfchelijke “dwaasheid “en ‘bijgerdof 
aan dezen toeftand een eïnde gemaakt! 

“Ophet einde der tiende ‘en: het begin der elfde 
eeuw begreep men, dat de wereld haast’ vergaan 
zouz de “bedevaarten naar het ‘heilige graf waren 
ältoos “in zwang geweest, doch namen nu mêer’ en 

meer toes ieder, van wat rang of kùrine, wilde daar 
frerven, of de komst van jezus’ cHRisTuS afwach= 
ten. Dan, Jeruzalem was in de magt der Turken 5 
deze; vijanden der Christeriheid zijnde, waren de 

Pelgrims aan allethande mishandelingen blootgefteld, 
welke zij, te huis’ komende; niet nalieten te vere 
fpreiden en te vergrooten. Perrus de Heremiet; 

eén dweepzieke “monnik, die’ zelf in hêt Oosten 
geweest ‘was , en” dus de wreedheden der Turken 

kende, doorliep Europa met het kruis in de hand; 
fpoorde het aan tot een’ heiligen oorlog, ter vere 

overing van het heilige land; Paus URBANUS de 

Tweede onderfteunde hem, en’ geheel Europa, met 

éen- blind geloof vervuld aan de toegezegde eeu“ 

wige “en tijdelijke voordeelen , nam vol geestdrift 

deel ‘aan deze moeijelijke en gevaarvolle’ heirtogten ;, 

welke twee eeuwen lang duurden , en zeven millioes 

nen menfchen het leven kostten. id 

= „Het veerfte oogmerk der kruistogten was het heis 

lige land te veroveren, Dan, zoo weinig"kan de 

merisch “de gevolgen zijner daden berekenen! Dit 
eerfte’ oogmerk mislukte niet alleen geheelenal, maar 
deze togten leiden ook den eerften grond’ tot vere 
nietiging der heerfchappij van derzelver aanleggers, 

| Oale 
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die de menschheid verlaagde , want Zuropa’s befchas 
ving nam hier een begin. 

‚De kruisvaarders ‘togen door J#alië, -dat door 
meerderen koophandel en minder overheerfching , uit 

hoofde der gefchillen tusfchen de Duitfche Keizers 

en Pauzen, in befchaving ver vooruit was. Zij 

kwamen in Konflantinopel ‚de eenige hoofdftad in Zus 
ropa „ nooit door de Barbaren ingenomen; eene ftad , 

waar altoos nog eenig overblijffel geweest. was van 

eude Griekfche en Romeinfche zeden en kunften, 

waar de wetenfchappen vrij aanmerkelijk waren, 
doordien het de fchuilplaats geweest was woor ges 

leerdheid en geleerden, die aan de verwoesting der- 
Noordfche Barbaren ontkomen waren, «en. waar als. 

de eenige handelplaats in Europa op de Oost-Indiëns 

pracht en weelde heerschte, Ook in /zië was het 
een tijd, die allergunftigst was voor de wetenfchap= 

penz er bloeiden toen onder de Arabieren en Per« 

zianen uitftekende vernuften „ waaronder zelfs vorsten 

uitblonken. «De woede van het dweepzuchtig bijgee 

doof was bedaard, en men beoefende “en plantte 

zoo zeer de wetenfchappen voort, dat het tijdperk 

van de achtfte tot de tiende eeuw onzer jaartelling 

de gouden eeuw der Arabieren heeft mogen genoemd 

worden, 

Dit alles kon nict nalaten indruk te maken op de 
kruisvaarders, en dit deed het ook werkelijk, gelijk 

reeds blijkt uit de kinderlijk naïve taal der La 

tijnfche (Europifche) gefchiedfchrijvers der kruistog- 

ten van dien tijd, Zij zagen hoe ver zij ten achtc- 

«en waren zij leerden de voordeelen der meerdere 

Aas be= 
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befchavingvan “den” geest en van. zâchtere zêderr, 

kennen, zij bekwamen nieuwe denkbeelden 3, dit alles; 
bragten ‘zij “naar. hunne haardfteden „mede en wêr- 

fpreidden het onder hunne, landgenooten. Koningen 
en-vorsten' kregen de handen: ruim door het fneuve- 

len en het verval van den adel, en’ vestigden” en 
regelden het beftuur” op vaster en billiĳjker voet. 

Het vinden. vaneen affchrift der Pandecten „ -dat: 

nog te Florence-bewaard wordt, gaf aanleiding , dat. 

het regt niet meer door proeven met water, gloei, 

jend ijzer; of. kampgevechten beflist werd, « Al wats 

van Grieken ven Romeinen overgebleven: was „ werd. 

opgezocht; „vele -kunftenaars en kunstftukken kwa-! 

men uit, Konflantinopel. naar Ttalië dit vormde den. 

geest. en. fmaak, en de burger, aan wien de adel, 

dit: gaarné overliet, als achtende het zijner,-onwaars 
dig , leerde: kunften,- wetenfchappen ‘en- koophandel. 

beoefenen sen verkreeg hierdoor eene groote meet 

derheid.- De „zeden. werden zachter, en men leerde. 

die beminnen , welke bij. volken te huis zijn „ waar, 

de kunften „en wetenfchappen. bloeijen. ‘De zoo. 

misvormde Godsdienst; werd door. fommigen onder- 

zocht, en een enkele heldere kop waagde het, hier 

en daar zijne ftem tegen-de afgrijsfelijke misbruiken 

te verheffen. In. een woord, want dit verder-te 

ontwikkelen „ ligt thans buiten ons beftek, het-zaad 

werd. gezaaid ‚ waarvan wij-thans de-heerlijke vruchs 

ten plukken. God: geve „dat bordie ze geheele, | 

menschheid hierin deele, mr ij 

Zoo vestigde Europa. zijne het oant ap de puin= 

hoopen van die, der: Griekeng> en zoo. zal het„dien 
gee 
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gezonken, nakroost;van „deze. zijn, herftel in de rij, 

der volken. op zijn beurt aan het door hun veelighe, 

Europa terdanken bebbgneonr + Wow tremsbtaden 15 

Wordt de mensch flechts onder menfchen sonde : 

zake: een--befchaafd. mensch , bij uitfluiting. uit „de 

| gezellige, zamenleving, en, bij- gemis van gelegen= 

heid om denkbeelden te wisfelen , „zijnen » geest, 

te fcherpen en zijne kundigheden te „vermeerderen , 

fpoedig in, het;‚niet terug 5, hetzelfde. leert de ge. 

fchiedenis van koningrijken. Sluit. alle toegang tot. 

eene. reeds befchaafde maatfchappij. volkomen: toe ;: 
zoodat zij „zich „de vorderingen van, hare naburen; 
niet. kan ten nutte maken, zoo. zal zulk een volk, 

na eeuwen zelfs. geen haarbreed gevorderd: zijn vin. 

kennis van Godsdienst ‚ kunften. en wetenfchappens, 

ja veel verloren hebben. Koef 

‚_Ghina, op-een-hoek der aarde gelegen, buiten den, 

drang der volken , verfchanst achter bergen en woes-. 

tijnen „ en ontoegankelijk door eene. bijna havenlooze 

zee , noemt zich zelve het eerfte rijk der- wereld 5. 

Wat ouderdom;en befchaving aangaat „ maghet waar-. 

lijk op. hooge grijsheid, roemen „ en het is.nog-zoo 

aanzienlijk „dat het voor het oude.rijk der Romeinen 

niet behoeft te. wijken, „Er heerscht vrijheid wan 

Godsvereering. „De zedeleer van: coNrucrus , waarop 
de wetgeving gegrond is, is. waarlijk mitmuntend , 

en de “ftaatsregeling,. een voorbeeld. van regelmatig- 
heid en ftreng-„bepaalde orde , „waaraan. zelfs, de 

Keizer gebonden is. Het land is,vol van bewijzen 
van, menfchelijke- vlijt en kunst. Rijk in allerlei 

vooitbrengfelen tot. behoefte en veraangenaming des 

Aa 5 les 



356 OVER DE OPVOEDING VAN DEN MENSCH 

levens, onder eene gunftige luchtftreek, en veilig: 
voor zijne naburen, is het bewoond door een nijver 

en arbeidzaam volk; voor ouden en ongelukkigen- 

is er verzorging, van vele zaken hebben zij het 

eerfte: kennis gekregen; în een woord, het geheele 

rijk kon een huisgezin van deugdzame, welopgee 
voede broeders en kinderen zijn. | 

Niettegenftaande dit, is dit volk in eeuwen niet 
alleen niets gevorderd, maar het is diep ongelukkig 

geworden. De patriarchale vaderlijke regeringsvorm 
is in het volftrekt{te despotismus ontaard. De Keizer 
is onder het masker van cen wader de wreedfte: 
en willekeurigfte despoot, die zijne kinderen naaus 

welijks laat ademhalen, en deze krommen zich ge= 

dwee onder zijne roede, Hunne fterrekunde is enkel 

bijgeloof, bij eene zons- of maansverduistering bee 

ven zij en barsten zij uit in weeklagtens den zoo 
gehaten zendeling moeten zij dulden, om hunne 

tijdrekening te maken. Hunne taal is zoo zamengee 

fteld , dat een menfchenleeftijd niet genoegzaam is, 

om dezelve te leeren, Men rekent voor ieder 

mensch vier morgen land, en toch is er dikwerf 

hongersnood. Jaarlijks worden er dertig duizend: 

kinderen te vondeling gelegd, die veelal een prooi 

van het verfcheurend gedierte worden „en wier overs 

blijffelen des morgens in Pekin door vuilniskarren 
worden weggehaald. Zij hèbben: de heerlijkfte vers 

wen en werktuigen , en weten ze niet te gebruiken. 

Het kompas’, buskruid en de drukkunst ‘hebben zij 

vóór de Europeanen gekend, en toch is het zamene 

ftel wan het eerfte nog’ zoo gebrekkig, dar het-te 
ver. 
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verwonderen is; dat zij verre zeetogten durven wa- 
gen, “en vande beide : laatfte- weten: ‘zij geen nut 
te trekken. … Niettegenftaande zij “met: natiën van — 
Europa in werbindtenis ftaar, zoo hebben zij me 

de minfte aardrijks- en volkenkennis. Dd 

De oorzaak van dit alles ligt in hunne tenge 

afzondering en verbanning van alle vreemdelingene 

Den Buitenlander verachten zij, en naauwelijks mag 
een afgezant hunne hoofdftad binnentreden; flechts 

eene haven in het uitgeftrekte rijk flaat voor den 
koophandel open. Zelve mogen zij het rijk niet 
voor altijd verlaten, en die niet op den. bepaalden 

tijd terug is; verbeurt zijn burgerregt. Zich zelve 

befchouwende als de verftandigfte natie van den 

aardbodem „ zijn zij veel te trotsch om van andes 

ren’ te leeren, en kunnen zich dus de vorderingen 

van anderen niet ten nutte maken. Daarom -zal ook 

hun toeftand dezelfde zijn en blijven, tot deze of 

gene nu nog niet te voorziene omftandigheid hun 

rijk voor andere volken zal openzetten. 

ao, Befchouwen wij nu, na al het betoogde , vrij 

en onbevooroordeeld den mensch, zoo als hij voor=. 

komt en. waarlijk is óp aarde, dan zal het niet 

moeijelijk’ wallen, in een helder daglicht te ftellen 

dat de zoogenaamde ‘wilde op eenen trap van rede 

lijke en zedelijke ontwikkeling”ftaat „waarop hij zich 
zelve nimmer heeft kunnen verheffen3 dat zijn ftaat. 

overeenkomftig is met zijne omftandigheden; ‘en 

dat zijn” aanleg alleen op gunftigen invloed van’ 

buiten wacht, om zich zoo ver op te. beuren , dat 

hij 
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hij-zich, met „den, Europeër,meten „kan: „Meermalen 
rees bij -mij-in,-vroeger tijd de “bedenking op , of 

giet de leer-van den dierlijken mensch zìjn”grond 
kad in de bewustheid van “onverantwoordelijke mis- 

daden gepleegd te hebben, en. dat -deze leer zoo 

moest dienen; om het knagend geweten-te flillen , 

ende. gefchiedenis. heeft het bevestigd, Immers de. 

flavenftand is mogelijk bijna zoo oud, als het mensch= 
dom 3: maar {laven waren dan 1de „krijgsgevangenen „ 
ef zij, die wegens Schulden in de magt-der rijken ge= 
raakten „ ef ook wel zij, die zich uit armoede gewillig 

in flavernij begaven, ; Maar de zich op-zijne hooge 

befchaving. verheffende Europeër heeft eenen flaven- 

handel ingevoerd „die nooit gekend is sen door de 

regtbank van. Godsdienst en. menfchelijkheid met af- 

grijzen ‘moet veroordeeld worden, Amerika was. 

ontdekt „en. eenige. monfters , onder den naam van 

Christenen; hadden ‘hunnen gouddorst zoo ver gee 

dreven, dat de tot dus verre gelukkige en vreed- 

zame bewoners van het vaderlijk erfdeel bijna geheel 

uitgemoord waren. BARTHOLOMEUS DE LAS CAZAS 

getuigt; dat de -Spanjaarden. bij de ontdekking wan 
Amerika in veertig jaren twintig millioenen mene 

fchen «hebben omgebragt.. En hij deed-in de, eerfte: 

helft der zestiende eeuw twaalf malen de-reis uit de 
„nieuwe. wereld. naar Spanje, om de- zaak. der onger 
lukkige: inboorlingen voor den. troon. te “bepleiten. 

XIMENEs bewerkte de vrijheid der Amerikanen; dan 

er „moesten andere „handen -zijn , ter:omwroeting van. 

de „ingewanden der „aarde 3, niemand „wilde vrijwillig 

terr flagting gaan. Spanjey de-geesfel „der „nieuwe 
Wee 
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Wereld; werd „hetook var Afrika: “Men -overvict 
‘den mhietsadewaads vermoedenden” Neger’, “feliéúrde 
hem uit dezarmen-der zijnen fioeg ‘hent in boeijen ; 
woerdetheme ‘naar een “géliëel wreeind land’ ett” Vere 
oordeelde hetot” der» zwaarften arbeid,” waarbij 
duizenden omkwamen , die’ telkefis-weder vervangen 
moesten: wordeti,= ‘Men * was*-gedwóngen 5 âlleflë 

middelen te ‘bat te: nemen, om’ ken ‘magtig“te-wors 
den, ‘daar: hét zeer. nateurlijk > was:; dat dezê’ onge: 

tukkigers “door ofchade wijzer’ ge wórden’, zich “266 
maar «niet lieten; wegflepen; amen” {tookte twisten 

tusfchen de vorsten des lands, om zoó de krijgs- 

gevangerien magúg te worden óf ‘men voerde het 
heilloosfte wêrgif dat ooit menfehelijkes kunst heeft 

uitgevoride „den brandewijn’sdoor fontmige' wilder 
naïf- genoeg‘ vuurwater geheefetrs' onder “deze varieit 

in, -en- bragt. hen zoo «ten toppunt van rellendes 
Meer > weldenkende mannen verhieven al “fpoedig 
luide hunne ftem:tegen deze’ gruwêten.” Dit moest 

wel. <nädenken” verwekken ;° dart >het “ eigenbelang 
behield ‘de ‘overhand ; ‘erf “ot | nu’“het “geweten “té 

ftillen- bedacht “men „de zwârten”, gelijk “mert 
wroeger openliĳk in pleitgedingen tegen nas Casas 

de Amerikanen gedaan had , ‘woor één veel lager men: 

fchenfoort ; ja zelfs voor dieren “tel verklaren” dee 
halve voor fchepfelen „die“ geênhe”regten” hadden; 
gelijk ‘ftaade vaan die ‘der blanken. *- Deze gruwes 

dagen, beroofde: Afrika in tweeen een halve eeuw 
van weertig , volgens anderen: van’ zestig milfiocien 
gezonde. ménfehen.- En dezer zelfde verklaring ss 
ET ar 
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altoos, geweest en‘is.nog-de vrijbrief , omsiedêr,die 
de blanke kleur niet draagt „-ftraffeloos-wanv vaderland 
enseigendom, ja-van het leven. te-mogenberooven: 
„Daar. het. denkbeeld; van-eene groote-mindeérheid 
der,-zwarten juist met-het: eigenbelang ftrookte , 
vond. het algemeenen ingang 3: ja niemand: twijfelde 

aan „deszelfs waarheid: zoodat zelfs’-nu; nog, vele 
natuuronderzoekers: den Neger als -den-minst ont= 
wikkelden mensch-befchouwen „ omdat dit met-hunne 
ftelfels ftrookt „terwijl het intusfchen- zeker is dat 
er vele volksftammen -zijn „ Ke: ver beneden - den 
rn ftaan. 

„Om -deze zelfde reden bleef. men dok lang ver- 
ftoken „van echte berigten hun-aangaande. Wat kon 

men van. den flavenhandelaar verwachten? deze had 
al lang- geleerd „ hen’ als. flagtvee te befchouwen ; 

dat weinig waarde had. Wat van den reiziger, die 
miaar,-een „korten. ‘tijd onder. hen vertoeft; ‚geen of 

weinig onderzoek,doet, en dikwerf zelf, te gelijk 

met -den, hoop ‚die: hem omringt, even-woest is „als 

het velement „ dat.hij bevaart: —- die, alleen bij hen 
aanlandt; om zich. meester te maken van-datgene, wat 

hij voor. zich nuttigen noodig keurt yen zich daars 
toe-met verguizing-.-van alle „wetten van billijkheid 
en „eerbaarheid, bedient, van. die middelen „-die. zijne 
meerderheid,-hem,aan. de hand, geeft; die- den armen 
inboorling. het werdedigen van. eigendom:-en leven 
tot een misdaad rekent. Wat eindelijk van menigen 
zendeling „ die. doors lage bijoogmerken; gedreven , 
zich meer toelegt om,-zijne. fortuin, te maken, dan 
de groote zaak te bevorderen, waartoe-:hij gezonden 

was; 
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was ; of die, zelf, diep onkundig „ tot. alles. gefchikt 

„ behalve „om-/Godsdienst en befchaving . onder 

zine gezonkene medemenfchen inte voeren al, zeer 

wel tevreden: zijnde, als hij-hen geleerd heeft.eenige 

nietsbeduidende uitwendige alena à te mn 

en waar-te nemen. … … 
Als- flaaf’ befehouwd kan men. gren Neger pes 

deeren-kennen 5 ver van zijn vaderland „ vrienden en 
bloedverwanten verwijderd, zonder hoop van het 

ooit weder: te: zien, bij vreemde zeden en-gewoon= 
ten levénde , ven meestal gekromd onder het juk van 

eenen harden en wreeden meester „ hoe” kan. hier 

het oordeel juist zijn ? daar het eene bekende waar- 
‘heid is, dat flavernij het beste middel is, om -allen 

adeldom des; geestes „ alle veerkracht der ziel te ver- 

nietigen. … 
Dank zij derhalve reizigers vat later “tijd, die hen 

bezochten en met hen verkeerden, met hetvedel 

oogmerk , om hunnen vêrachterden -evenmensch te 

teeren kennen moeds- genoeg, hadden - om der) -waar- 
heid hulde ‘tedoen „ent middelen: te beramen om 

hen uit dezen toeftand op‚-te-beuren., En- het: is 

dan, volgens deze berigtens dat wij hen zoowel van 

hunne kwade als goede zijde „befchouwen zullen, 
ons evenwel: niet alleen, bepalende bij den: Neger „ 

daar er‚-zoo vele volken zijn, die met ‚hem gelijk 

ja beneden hem ftaan. $ 6 

Er is geen volk, dat -nïet . genen” God. eind 

Alle--Godsdienften » dragen; -meervef minder, duidelijk: 
fporen van geloof aan eene eerfte-almagtige oorzaak 

aller. dingen, et aam, eenen: -beftuurder + van; ’s men» 
Öi fchen 
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Tehen- lotgevallen; overal erkent mên eene goede en 
kwade Godheid; die met elkander in eftrijd zijns 

‘doch ‘waarbij de ‘eerfté ‘de overwinning behalen zat, 
Den veerften zoekt men'te behagen, "den laatften te 
werzöetien! Bij vele vólken kent men eene misdaad 

van den eerften mensch en eenen daärdoör werlorce 

néngelükftaat 3” en “vêle “houden “een “bloedig” offer 
aoöaig, om ‘den: sménsche met God: te” vetzoenen. 
De Negers die mog miet- met het Islamismus bekend 

i8, kent zeer wel veen” hoogften God; en eert hem 
‘als een almagtig ven weldadig wezen. Zij-houden 

Hunne” Fetifchen” als vertegenwoordigers van hoo= 
“gere, maar niet> vanhet” hoogfte wezen.” Jammer 

maar , dat de Priesters’ ook hier hun belang - vinden 

in de domheid en-ligtgeloovigheid des. volks , en de 

gunst der Godheid toezeggen naar de hoegrootheid 

der gefchenken ;c die: het op ‘de altaren ‘der. Goden 
brengt. Sat estabrssdta: ne 

Overal gelooft men de onfterfelijkheid » van het 

“önftoffelijk beginfel;, dat ín ons is, en een {taat van 

geluk of ongeluk na dit leven ; daarom ‘worden dê 

dijken met eerbied behândeld en zijn hunne begraaf. 

plaatfen ‘heilig, je bij velen eene veilige: hee vingt 

voor den misdadiger.” ve bvd 

De Godsdienst vordert wel op vele plaatfen- men= 

fchenoffers: dan hiertoe wordt ook altoos-een krijgs= 

gevangene of een misdadiger genomen „ven veelal 

onverwacht’ gedood, ““De “plegtigheden’ der “uitvaart 

eifchen wel het leven? van: de meest geliefde vrouw, 

wai ‘flaven en” begunftigde” dieren ; het-oogmerk is 

de “Goden” te verzoeniemtsen- den: afgefcheideii geést 
eig zoo 
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zoo. veel mogelijk: geluk te bezorgen. « Juist dit be- 

wijst het’ vaste geloof „ dat met deni. dood alle bee 
trekkingen niet ophouden, maar dat er eem wedere 

zien plaats heeft, «en dat men ook-daar het liefst 

met-diegenen verkeeren zal „ die‘! men’ op: aarde het - 

meest bemind: heeft. EN 

„Beklagen wij: hen om deze verkeerde since 

maar verachten «wij hen: daaromr- niet! - Dat” onze 

verfoeijing nederdale “opdie Priestêrs-en. Koningen: 

… die-uit eigenbelang, om- hun gezag: ftaande-te house 

den, het volk in deze dwalingen laten “voortleven , 

en alle pogingen, om dezelve te: doen ophouden; 

doen: mislukken. Deze gewoonte zag Ewropa ook, 

nog niet: zoo vele eeuwen geleden, en- wie heêft 

daarom onze voorouders voor dieren gehoùden ? 

> Algemeen isde kinder- en ouderliefde, Eigenlijke 

kindermoord. is: bij de meeste Wilden’ ongehoord 

overal eene groote misdaad; met: leeuwenkracht “is 
de Negerin gewapend, als zij haren: zuigeling in 

gevaar ziet, ‘en onder den zwaarften arbeid zorgt 

zij. voor denzelven , maar het kind beloont-ook deze 

liefde. met opregte » wederliefde.- + Bij velen: wordt 

deze liefde het kind'ingefcherpt alsde heiligfte pligt. 

5Sla-mij zelven ; maar befchimp mijne. moeder niet „°° 

was den Feloupen-aan de: rivier- Gambia in: Afrika 

langs eene algemeen geldende. fpreuk,> en- de zoon 

befehouwthet-als- de grootfte: beleediging „dat. men 

kwaâad- van zijne moeder fpreekt.” Op alle-de Zwide 

zee=eilanden-is de ropvoeding der jeugd allerzorg= 

vuldigst, ende grootftereer komt hiervan: aan de 

vrouwen toe, „En:bij den bewoner van: van Diemenss 

“MID, 3 he Rb land 
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land. vertoont zich. de ouderliefde în zulk een aans 
vallig licht, dat de enten er over re 
zou-ftaan.: v> | 

De ‘Hottentot en de inwoner van ib,” his 

wijzen -hunnesouders, de grootfte liefde en eerbied; 
zoo lang zij zich zelven eenigzins helpen kunnen; 

maar dan doodenzij- hen, evenwel niet zonder toe- 
ftemming allêr- mannen van den ftam. … Dit fchijnt 

wreed en ontaard 3-dan ; wil men-regt oordeelen ; - 

dan moet men: ieder volk beoordeelen naar de gronde 

beginfels, waarnaar het handelt. Dit verlieze men 

nu en inhet vervolg niet uit-het-oog. De brons 

nen-wagruit eene: daad ontfpruit, bepalen hare zede 
lijkheid, „ Wat bij ons een sgruwelftuk zijn zou, is 

bij hun barmhartigheid , weldaad; Zij verbeelden 

zich, dat de liefde eischt; het lijden van den ou- 

derdom te verkorten, Daarom gefchiedt het ook 

altoos met gemeen overleg en onder feestelijke pleg- 

tigheden 5 daarom ontgaat niemand dit: lot ; al-ware 

hĳj-ook een opperhoofd. En hoeveel verfchil zou 
er zijn tusfchen het zoo menigmaal vurig gekoesterd 

verlangen naar den dood van” den afgeleefden , bij 
den blanken, “en- het “gewelddadig verkorten des 
levens van denzelfden bij den wilden? Maar ééne 

fchrede! _ Es- betoon van achting en- eerbied voor 

de grijsheid een waarborg voor de“ goede zeden van 

een volk, dan kan niemand deze aan den wilden 

entzeggen. Achting voor den ouderdom is alge= 

meen , overal eerbiedigt men den grijsaard; de jeugd 

zwijgt in zine tegenwoordigheid, men roept zijn’ 

paad in, en vluistért naar denzelven, en bij velen 
| | p zijn 
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zijn zij de natuurlijke opperhoofden en regenten 3: 

nimmer worden de venen een gd ie be= 

Spitse: 

sw Gaktvrijheid. is eenê edele gea ‘bij ieder wilde 

té “winden. Elk reiziger, hoe hij ‘heeten moge 

heêft aanfpraak op hunne verzorging 3 alles ftaat voor’ 
hem ten ‘beste, nimmer. wordt hij afgewezen. Ik’ 
‚durf volmondig zeggen „’” zegt MOLLIEN (7) ; zons! 
„ der geld, zonder vrienden ; en zelfs zonder eenige 
„aanbeveling ; kan" men in Zfrika altoos zeker zijn 
van eene herberg te zullen vinden,“ En het is’ 

niet, gelijk zoo dikwerf in Ewropa' plaats heeft, 
5 flechts uit deernis dat men den armen onbeken- 

„den reiziger “een” verblijf aanbiedt3’ men werpt’ 
Niet „uit mededoogen een bos ftroo voor hem’ 

„'neder,-even: als voor een diers-het-èteri, dat 
‚men hem voorzet, beftaat niet in overgefchoten’ 
‚‚ brokken , welke hem met eene verontwaardigende- 

milddadigheid worden toegeduwd. Neen, men 

‚behandelt hem integendeel als een vriend, men 

verneemt. ten minfte, een half uur lang, met bê= 

langftelling naar den flaat zijner-gezondheid; men 

„plaatst hem aan’ tafel nevens zich, en mèn vraagt 

„jb aanhoudendheid verfchooning ovêr den gerifi=' 
„ gen maaltijd, “waarop men hem onthaalt. — Men 

„„ "zoude “die “menfchen , welke- zoo zeer met onze 

„s'befchaving en menschlievendheid ingenomen zijn, 
met volle regt‘naar Zfrika kunnen verwijzen 5 

5 daar zouden zij hen, die zij als lompe en onbe- 
b pa 

6) In zijne Reis naar Afrika, bì, SGOOL, 

Bb 2 
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‚y fchaafde wilden” befchouwen, de-rdeugd zondêr: 

» ijdele. praal zien” uitoefenen, en zij” zouden bij: 

pe deze ruwe volken voorbeelden vinden, waardig: 

som, aande ‘befchaafde. Europeanen ter navolging 
… ‘tes worden: „vaorgefteld,”” — > Waûrlijk „Me Hat 

het is-alleen:-door” den Mohanmmedaanifehen „Gods! 
dienst „die bijshen ingevoerd sis, en” de -flechte: 

handelwijze ‚der, Europeërs te hunwaarts, als. deze. 

deugd bij hen: verminderd is. | | 

„» Wie. kent niet. de gastvrije. wijs , waarop. WwILsSON „ 

BOUGAINVILLE 3-°COOK 4 KRUSENSTERN 7 - KOTZEBUE- 

en anderen „op verfchillende eilanden-bij verfchillende. 

volken ontvangen - zijn, zelfs in ftreken , waar-men 

vooronderftellen. moest, dat de,eeuwigdurende vorst 

ook » alle „gevoeligheid in. het--hart „zou verftijfd. 

hebben-(8).--….En was niet de reden. van eene koelé 

of. vijandige „ontmoeting; altoos, bij den ,„Europeër- te 

zoeken 2. | fet veh 

„Heilig. -is zijn eenmaal gegeven’ woord teken, 

wilde het ook zijs zelfs den zoo gevreesden Nieuw-. 

Zeelander. - Is: men “eenmaal met:het gewone’ vrede. 

teeken. ontvangen „(en hunne, ‚vriendfchap- is-Z00. 

fpoedig „en, gemakkelijk. te winnen), dan-is men: bij. 

hen volkomen veilig; men. kan zich, gerust cnder. 

hen begeven, geen leed. zal u. gefchieden, 

„De. Neger „die » verdwaald „- uitgeput van honger. 

en -vermoeijenis ‚den blanken:om- eene bete broods. 

en. eene teug. waters vraagt;-en”- fmadelijk wordt, 

weggejaagd, dezelfde blanke, daarna. in denzelf-, 

den 
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sdén toeftand door -déns Neger ontmoet ;die hem -nu 
minzaam « huisvest! fpijst en ‚-drenkt;-;en zich” niet 

aan: hem, ontdekt „voor hij era lepe sj gaan’: 
wie van beiden: is sme@r-menschl/diastd on, 78 

De gefchiedenis -is- vol woortictabijs van-goedhar= 
zigheid „en-dankbaarheid-der Negers, ; MuNGo PaRg 
zegt; van de, geboeide flaver , waarmede hij reisde, 
dat zij nog alles deden, om zijn togtote- veraangee 

namen; zij bragten- water: om-zijnen. dorst, ter les» 

fchen, en fpreidden- boomtakken „om, hem,-een Jeger 

te bereiden. Ja, in,zijnen flavenftand: weet de Neger 
zeer. goed den-harden wan den goeden-meester te onr 

derfcheiden, „Hoe menigmalen heeft hij „ bij opftand als 
anderszins „ het leven van zijnen weldogners-met ger — 
waar. van- het zijne, gered, en ‚zijne goederen in vels 

ligheid „gebragt! „Het- ontbreekt: zelfs nieb,aan voors 

beelen in de. zoo: geduchte gefchiedenis van, Sis Don 

mingo'; dat de rijk geworden flaaf zijnen tot‘armoede: 
verwallenen „meester rijkelijk en belangeloos verzorgd 
heeft, Zoumen- zulk een, volk ondankbaar heeten? 
rp Wanneer „mende ftaat van befchaving vaneen 

volk „afmeet „naar -de. achting; die, de vrouwen er 
genieten , dan, moeten: wij toeftemmen, dat de zoo» 
genaamde. wilde, hier over shet geheel ver ten ach- 
teren is 3 maar dit is- geen bewijs voor hunne -dier= 

lijkheid, De -flotfom‚van alle vonderzoek, zou. hier 
zijn als „overal ‚de vrouwis de, zwaklle „helften 
de man heeft zich.de, heerfchappij over haar aanger 

matigd. „Waar is het volk, bij. hetwelk het tegen- 
deel plaats „heeft? Maar, dit ‚is toch, zeker; ‚het 

huwelijk, eene, meer, ‚of, minder. plegtige, verbindtenis 

Bb 3 tus» « is \ 
8 vk Mt 
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reusfcheh atian «en vrouw, wâardóor zij bij ruitfluititg 

telkanders eigendom: worden’, : heefts;-Òvéral -plaats, 

‘Hier endaar::mogen ’$ volkszeden jonge meisjes 

eene vrije befchikking-over"kare gunstbewijzen tot- 
Tatén „ zotider" dato-dit voor ‘haar ‘huwelijk fchadelijk 
Âs3- anderen; bij” voorbeeld de Neger, vorderen veenë 
ongerepte bruids-overfpel is zeldzaam „ wordt oweral 

vöor “eene » misdaad: gehouden en bij: velen mét den 
dood geftraft, :“Onkuischheid isde “misdaad ; "wäate 

mede “ merí’ den wilden’ algemeen” befchuldigt sen 
hunre “dietlijkheid zoekt’ te ftaven. «Dan, vooreërst 
de’ Negerinen- zijn” zeer eerbaar; èn óp “de” âlge= 

fMeenheid is veel af te dingens °-Dat men bij fonte 
mige zijne vrouw aan zijnen vriend: léent 4: behóort 
tot de gastvrijheid ; en is een bewijs. wah de: grootfte 

achting, ‘derhalve “bij -hun geet „misdaad $ de‘ weie 
gering zou eene” grove beléediging” zijn.” Het is 

de” blanke’, ‘die “hen tot ontucht wêrleid's hij wekt 

nen gp door het vertoon van prep 

Heba, ten” ghsent daarvóor hunfiê vrouwen ‘en 

dochtërs 3 “mét’ fehending van” alle Wettèn van ‘éér. 

Baarheid ‘en fchaâmte, of ‘hijbedwelmt hen’ döor 
geestrijke “ dranken, of hi meêt „ oppervlâkkig”ger 

aasike naar het ‘gedrag van éefiige ligtekooïjen , én 

waar” zijn’ die niet! de algenieené zéden defin. 
boorlingen af.““Toen coöit Gp het ‘Pasch «eiland 
Kwam „vertoonden: zich’ weinige ‘vrouwen , éi de 

jonge meisjes moest met geweld” näar ‘de fchiepsch 

Belleept worden’, : Ber bewijg, dat) món teit hireh 
dpaigte % lafds doihe ten '8îng,°"Op «de Sud 
“en wiche 
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wichseilanden ‘had°ten tijde “van! derizelfden) reizia 
ger „de hoererij algem: plaâts otider het laagfte ges 

meens de meet aanzienlijker waren zelfs ‘jaloers op 
tet gedrag hummer vrouwen.” Op: Ofaheite duidden 
de vrouwen geëne dé. minfte onzediëheid, «en velg 
talrijke “ haisgezinnen « fteekten ° érten: bewijze  ván 
hare gehechtheid aan haren man; lúnne onomkóops 

báarheid en hùwelijkstrouw hamse mlene eu ad gen 

fiatroós achtingoin, 9 han 
Bere tweede misdaad ; den wilder té Tastê: piest; 

‚âls een bewijs van: zijne onmenfchelijkheid mag ik 

niet verzwijgen: het -êten ván Zijnen évenmensche 

Schoon «dé daad: riet “te ontkennen” is; zal echie ön- 
partijdige befchouwing dezelve in vcen! geheel ander 
daglicht ftellen„ en de daders meer: beklagehswaar- 

dig, dan onmenfchelijk doen voorkomen: ET 
Wat vroegere reizigers van openbare markten van 

menfchenvleesch „en het mesten van dezelwes iets 

dat-op zich zelve reeds ormogeliĳk is, verhaald: 

hebben, is geene, wederlegging waardig,” Nergens- 
ishet eene dagelijkfche fpijs, of wordt de mensch 
in koelen bloede geflagt, om zich aan hem te vers: 
gasten. Het is in zwang bij anders vreedzame: en» 

niet- zoo geheel “woeste volken; het gefchiedtof 
uit. wraakzucht, welke dikwerf een verkeerd begrip: 
van. regtvaardigheid is, of uit een aarsje Uig 
hv dilijn 5 

“Foomeloos en- iboedend zijn de driften var. tide’ 

enbefchaafd mensch , zoo ook zijn wraak 5 de: oorlog. 
wordt - ninimer ondernomen , zofider verméende -of 

wate: beleediging , welke niet kan uitgewischt wors 
é Bb 4 _ den, 
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den dan in het bloed van. zijnen. vijand 3-maar hu 
leert hun-Godsdienst „ dat-hun -wraak--zich nog. kan 
uitftrekken tot over het graf „ „en-dat het. toekom= 
ftig beftaan geheel kan vernietigd worden.-door het 

volftrekt verdelgen van alle ftoffelijke overblijffels, 

en „hunne „wraakzucht vindt in het eten van zijnen. 

vijand eene zoete voldoening. | 
«Bij anderen is het een punt van. Godsdienst.” pn 

Zuid- Amerika en op Java gelooft, men -dat de 
maag „het „edelfte.„graf is. voor „hunne „afgeftorvene 
bloedverwanten. en „vrienden „en‚-dat- men: zoo de | 

zaligheid der zielen bevordert. … 

„Soms -flagt men. zijne vijanden ter. eere der. Go- 

den, en eet-het vleesch aan eenen -offermaaltijd.. 

Het :krijgsregt. van alle oude. volken -was , ‘de ge= 

vangenen onder „de „uitgezochtfte - martelingen „ter. 

dood. te brengen„.of hen als {laven te verkoopen. 

En :befchouwt ‚de wilde teder,die niet tot zijnen 

ftam „behoort en -zijne taal oniet-fpreekt- als „aans 
randers {van zijne vrijheid. en.; onaf hankelijkheid „ 

waarop: hìj -zoo- duren. prijs «ftelt „ als -menfchen , 

jegens. welke hij, geene. -pligten te vervullenheeft, 

en aan-welke- hij niet alleen „met ‘regt de grootfte 

wreedheden -mag. plegen „ ja: welke ‚te. mishandelen: 

hem tot roem en eer verftrekt3 offert hij zijne: ge= 

vangenen -aan- zijne. Goden en. verzadigt hij zich aan 
derzelver vleesch, waarin verfchilt hij dan van. den: 

blanken „die ook ieder mensch ; die -zijne kleur niet 

heeft, als dier befchouwt en behandelt, “hem „ieder, 

oogenblik pijnigt en martelt, hem, om het-geringfte 

vergrijp onder wreede folteringen. ter dood ‘brengt 
| en 
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en. zich-ifì dat gezigt- verlustigt tof van -de-Eigel- 
fchen, die, na-het- mislukken van: den oogst in 1769 

en „zo, „volgens een: wel overlegd plan; drie mil 

lioenen, Mindo’s-in- Bengalen lieten. fterven van hon- 

ger „ alleen-om daardoor: fchatten-te ‘verzamelen. > 

„Wie, zis wreeder en. onmenfchelijkers veen opper 
hoofd der,Jagga’s of een ‘Koning van Dahomy „of die 
Koningen van: Spanje „ waarvan::de veen‚bij-gelegen= 

heid van. zijnen echt achttien: honderd-elf menfchelijke 

brandoffers Gode-ten liefelijken reuke offerde 3 rensde 
ander. veertien duizend vijf “en zeventig menfchen 
veroordeelde, en, twee duizend: drie honderd” zeven 
en veertig «in. de vlammen liet ‘omkomen; ‘allèen 

om verfchil in geloof. Zelden of-nooit-is- de wilde 
wreed „jegens ‚zijnen ftamgenoot. Zijne „mishande= 

lingen’ bepalen zich alleen-tot -die „ die hij voor: zijn 

‚ vijand ‘houdt, Maar een -aLva-beroemde zich gedu= 

rende, zijne--landvoogdij der--Nederlanden vachttien 
duizend „menfchen ter hebben ;-omgebragt;; ven” een 

oorlog te hebben. ontftoken „ diestachtig- jaren“woed= 
de „en. een ‘Groot - Inquifiteur TORQUEMADA! rekeride 

het zich een veer „ in- achttien jaren. honderd duizend 
menfchen- veroordeeld en‚zes duizend hunner ten 
vure. hebben- gedoemd. Dit deden dandgenooten «aan 

landgenooten „en. Christenen „aan Christenen, Wijs 
mij dergelijke voorbeelden ik. hem, die „voor: dier 

we aan wordt! | scha  nbsnaodf 

„Dan. genoeg. van den: keen der. „wilden. dike 
tigen «wij-nu nogeen oogenblik onze. aandacht -op. 

hunne: kunften ‘en: handwerken „ven wij -zullen! ver. 

_baasd ftaan-over hun geduld:en' vernuft. « MTN: 

Bb 5 „rror Det 
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tDe  Nêger- wóoral “wist! lang voor sde komst: der 

Europeanen. het ijzer «te: bewerkengsigoudenn en Zil- 
Vere fieraden te ‘maken3 leder:te bereiden ;en ‘in 

de koningrijken JPhidahen. Benin wevèn zij ftoffen ; 
die ‚vdor de Europifche: niet “behoeven:vofider te 

doen, ‘Vooral. wordén de» Fwliers »befclmeven ‘als 
uitmuntende door hunne Zindelijkheid en‘ werkzaam? 
heid. „Zij leven -in: geregelde en? wel: belsouwdé 
fleden's'-zij” zijn “rijk in. kuisgeraden 4° houden veel 
vee en -beoefenen’ vlijtig ‘den landbouw.’ Waar mer 
komt ‚overal vindt men“duidelijke blijken’ van kunsts 
vlijts-mien kent het vuurserì weet: div tot ‘atie zijne 
behoeften - te gebruikêng mien 7 mâäkt: zijne kano’s 

groot gênoeg om: de: zee te bevârenen den walvisch 

aante “tanden , ‘uit hout; met pinnen of vischbeens 

deren ineengevoegd, en met dierenvelten overtogen ; 
alleen met behulp van fteene werktuigen.» Uit de 
bast:van boomen;“biezen’ en ‘het vhaar van dieren 

weeft: men doek met «allerhande figuren „zoo kuis 
fig gvrdat- het «de aandacht der Europeërs tot zich 

trekt. .--Uit dunne takjes vlecht de Kafer zijne 

waterdigte korfjes; en de WWakkasch; ecêné natie op 

de: Ns We kust wan Amerika, gebruikt: deze vom het 
water. met behulp van gloeïĳende fleenen té koken s 

deze laatfte rigt palen-op, grooter dan de mast van 

eerù liniefchip , tot den bouw van hunne hatten 

hetgeen men bij hunne geringe wergtuigkunde: voor, 

eamógelijk houden Zou :Eti op Maovnwg een der 

Zeemans-eilanden, ‘vond-va PeRoUsE een kabinet’ 

van” latwerk « zoousregelmatig en fraai 1gömaakt; dat 
men zich in Parijs acier niet zou” behoeven te 

fehâmen,. 
De 
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eDe' Jakut maakt mottiereno uit shard bevrozêiiskoen 

afist, vom” zijne wortelen tesfiampens De Esquimo 

‘valt meteen. harpoën „welks punt van beên of fteen 

is, den »walvisch ‘aan en overwint. hem. De ellen» 

dige» Zwarlander- maakt zijne: pijlen“van hours met 

Gen -puner vanrglas of keifteenvzeer: behendig. aafige- — 
zet ; zoo:et; als-men “die ergens vindt, ef wäagt 

zich in zijne “kano” van boombast, waarin bij “zelfs 

vuur ftookt „vrij verre op zeer. En de. Korinken 

en Youkagiren die in het "Noordelijk Siberië levèn, 

en náauwelijks iets hebben;-om-hun ellendig -beftaan 
te rekken's-weten” toch eerprdrank te” bereiden grdie 
door zijne opwekkende krácht- hun. varend vervro= 

nn em met nieuwen lust bezielt, >” evo wort 

Ik kan mij niet-onthouden-hier eene korte fchets 

bij te voegen, wan het kinderlijk. goedaardig” volk, 

dat de oftaúgs door korzeBUr ontdekte eilanden- 

keten Radack in de Zuidzee bewoont. Ware: er 
ergens op aârde dieren in menfchengedaante > dan 
kon mén ze verwachten op eilanden, die: tot-dus 
verre wolftrekt onbekend “geweest ven vanrderge- 

heele wereld afgezonderd zijn ; het volgende zijn: de 

woorden van- CHAMISSO, een Rusfisch Natuuröndere 

zoeker : „Wij leerden hetveerst, én hoofdzakelijk 

op de “groep: Ordia ; het” beminnelijk volk »van 

h “Radack'“kernen:” De menfchen j-die óns “vrièn- 

ss delijk uitnoodigend te gemoet kwamen , -fchehen 

s óns” éen” tijdlâng wegeris onze - Meerderheid’ te 

d fehuweri. De Opperlhoofden- bêwezén den ‘m8ësten 
Moet de grootfte omzigtigheid, Vertrouwen maakte 
» onze wiiënde’ nooit dringend” of lastig, - Devers 

| ”„ Se 
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„gelijking van orizen:onmetelijken rijkdomven hufne 
5» behoeftigheid. verlaagde ‘hen nooit tot “bedelen; 

» Vêrleidde hen, zelden? tot -diefftal , liet -hen nooit 

» de, goede troûw verbreken. Wij doorwandelden 
» dagelijks eenzaam ; zonder wapenen ;-liunne- eilans 
» den „ fliepen’ bij, weggelegde fchatten-(mesfen en 
» ĳzer), onder hunne, daken, verwijderden: ons op 

» langere togten op--hunne booten ;-en vertrouwden 

z-ons.-aan- hunne hoede; gelijk wij ons aande wa= 

» kende befcherming. der. wetten vertrouwen. Wij 

» ruilden met. hen „daartoe. eerst‚daor;;hen, -uitgee 

5 noodigd, ‘onze namen, De: menfchen „kwamen 
ons, waar wij verfchenen „ gastvrij tegemoet en 

» reikten ons kokosnoten: „Wij handelden op, Otdig 

» niet, wij befchonken;en. werden-befchonken. -En- 

kelen fehenen. tot-geven denzelfden „lustte. hebe 

ben als wij, en bragten ons nog, met veel kiesche 

s heid gefchenken „ wanneer: er geene: tegengefchene 

5 ken meer tes verwachten waren. „Anderen gedroce 

5 gen zich baatzuchtiger.” «Wanneer ongehoorde - 

3 voorvallen „nooit. overdachte betrekkingen aanvoe= 

sy ren en „het, gebruik zwijgt, moet het eigendoms 
s‚ “melijk: karakter van den mensch zich zelfftandig 

„openbaren. „De wrouwen gedroegen zich fchaam- 

„achtig „en terughoudend 5 ‚zij werwijderden, zich , 

toen wij ons het eerst vertoonden sen kwamen 

s-flechts onder „de „befcherming „der: mannen. weder 

5 te? voorfchijn. - Tegen. onge Slings gafsbenken, 

Ama: waaiers ‚van. Engelfche potloden Gh 

„nen te achten; reikten. zij ons, op, eene „bevallige 

er ! 99 wijs 
si 
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# wijze den opfchik,- dien-zij juist droegen, ‘hare 

» fchelp--en bloemkranfen. «Geene: vrouw van Aa= 

s-dack is ooît bij ons aan“ boord “geweest. “Overal 

ss vertoonde zich het beeld-des vredes, bij een: op= 

skomend”volks. Wij zagen nieuwe plantaadjens 

s vorderenden landbouw , vele-opwasfende kinderen 

» bij een: gering menfchengetal, teedere zorgvuldig= 

s heid der vaders voor hunne kinderen „bevallige 

» zedens gelijkheid in der omgang tusfchen”-vorsten 
en onderdanen , geene laagheden jegens‘magtigen 

» en bij grootere ‘armoede en minder zelfvertrouwen 

» geene der ondeugden doorftralen , die’ de volkeren 
van het oostelijker Polynefië onteeren (9). 

Uit alhèt gezegde, dat flechts eene- zeer on= 
volledige fchets is, blijkt mijns inziens duidelijk , 

dat ieder fchepfel, dat- eene menfchelijke gedaante 

heeft; waâr hij ook op aarde: wezen mag „ waarlijk 

mensch is „op eenen trap van “befchaving, van vers! 
ftand en hart {taat , waarop hij zonder onderwijs ‘zich 

zelve’ nooit’ heeft kunnen brengen, en dat-zijn"ftaat 

overal overeenkomftig is met zijne omftandigheden. 

“De: werfpreiding: van” het menschdom” over “den 

aardbol: is reeds in deszelfs kindschheid begonnen,” 

derhalve toen-er hog weinig’ ware befchaving “was. 

Vele frammen’ werden door afdwalingen , door oore 

logen, door -gebrék. aan noodig voedfel ;’ en ook al 

door veranderingen in’ den “toeftand der aarde geheel 

“(o) Zie de even belangrijke als onderhoudende Ont- 
dekkingsreis in de Zuidzee, zi VON KOTZEBUEe ' HI D. 

bl. dn en 58 
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van hunne -medemtenfchen afgefcheiden. Zij bragten 

nog. maar pas. ontlokene begrippen, zeker bij den 

genen >meer, bij den ander minder , van God, Gods= 

dienst ‚deugd „ zedelijkheid en kuníten- en handwer- 

ken mede in hunne „eenzaamheid. Dat-deze: begrip- 
pen «miet» tot meerdere. volkomenheid gebragt wer= 

den s-fpreekt van zelven, daar wij gezien hebben „ 

dater. geene ontwikkeling, bij een mensch, of ge= 

heele „maatfchappijen plaats heeft „dan alleen. door 
invloed van -buïten ‚-door-omgang met zijns gelijken. 

Zij-geraakten. onder:den magtigen invloed van het 
klimaat, van plaatfelijke- omftandigheden «en van. het 

_perfoneel karakter- hunner aanvoerders. Wat won- 
der, dan, dat deze ftammen nu nog altoos-in een 

kiadfehen ftaat worden gevonden , en juist zoo als 

mem-te voren berekenen kan , dat zij moesten zijn? 

„Onmogelijk is het, deze ftelling nu naar behooren 
te. ontwikkelen; zij. zou-eene ruime ftof tot eene 

geheele: fpreekbeurt opleveren, en was: der gbehan- 
deling overwaardig „ waartoe ik dezelve: (men. duide 

mij dit-niet ten kwade) aan een of ander onzer aan- 
beveel, Men vergenoege zich. nu-met de volgende 

algemeene trekken, welke wel niet zonder: uitzon= 

dering -zijn, wijl het tot het rijk: der onmogelijk» 

heden behoort „ alle bijomf{tandigheden; van-oorlogen 
veroveringen „ kennismaking met andere, volken , 

vooral. met de Europeërs „en wat dies meer zij 
te-weten en derzelver invloed te bepalen. Zoo 

veroorzaakt de brandende hette der. keerkringen he- 

vige driften, welke, eens, ontvlamd „niet te beteus 
gelen zijn, maar tevens ook eene groote traagheid 

van 
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wan gêest's-waaruit{ de mensch bij zijne geringe bez 
hoefte, en de gemakkelijke wijzer van zijn. onders | 
houd te Vinden; niet ligt opgewekt wordt: 

“De “aangename -luchtftreek. der Zwidzee- eilanden 

vaii den inboorling goedaardig, levendig en’ min- 
zaam , en” zijnd” zeden ‘hebben zoo veel beminnelijks 
en eenvoudigs ; dat zij bijna eene ingebeelde gouden 
éeuw verwezenlijken; en -daar het aardrijk ende 

zee hun als vän zelve aanbieden , al wat noodig is, 

om aan hunne behoeften te voldoen, zoo- brengen 

zij het grootfte deel huns- band mn in bied a 
bij zang en dans. 

Daarentegen. is ‘aan de. Polen gist rods èn ges 

brek aan voedfelrhet gevoel van menfchelijkheid uit- 

gedoofd) derrgeest bevrozen,- even als de “gronds 

die ‘zij: bewonen, en de Siberiër en Vuurlander 

zijn tot den laagtien trap van. rent rde enn: 

ken. : je DEES SE | 

‚Dit alles is zoos waar, dat zelfs de inboorlingen 

van hetzelfde eiland aanmerkelijk werfchillen ‚naars 

mate zij het zuidelijk of noordelijk deel, bewonen 3 

gelijk men” dit bevestigd „vinde op Nieuw Zeeland 

en Manilla ; waartoe: evenwel onderdrukkingen en 
mishandelingen het hare hebben kunnen toebrengen. 
Soort “vanefpijs en verfchil van handteringen oefenen 

ook hunnen-invloed uitz een volk; dat bij vruchs 

ten en-akkerbouw leeft, is. altoos ‘zachtaardiger’en 
levendiger, “dan een, dat bij eem zwervend leven 

in „de jagt het middel van zijn beftaan vindt. >Het 

dagelijks bloedvergieten bij het dooden der dieren, 

en) het aanhoudend vleesch eten maakt den mensch 

ch one 
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ongevoelig, wreed , achterdochtig „ en wermerigt op» 

geruimde vrolijkheid, se fd | 

Maar vooral voerên regeringsvorm: en Godsdienst 

een onbepaald gebied over het menfchelijk;-gemoed. 

Vaderlijke regering „zonder kasten-geest, zonder aan- 

merkelijken’ invloed „van eene heerschzuchtige. gees= 

telijkheid, en eene eenvoudige. liefderijke -vereering 
van het Opperfte Wezen, vormen den. mensch overal 

tot zachte zeden en. leeren. hem fülle deugden -be- 

trachten ; nooit is: in „zulkeen land de mensch be- 
neden het peil, der. menfchelijkheid, gezonken. Ter- 

wijl daarentegen onbepaalde heerfchappij s-eene over 
alles gebiedende geestelijkheid. en „adel, (want ook 

de; wilde heeft: deze beide): een: Godsdienst” dië 

bloedige ‘offers: eischt „ het-hart-verftompt, den geest 

_witbluscht, den “fdensch in den mensch vernietigt N 

jachem beneden het. dier verlaagt. 

Voeg nu bij dit alles, dat de mensch overal en 

altoos een, ‘hoogst „zinnelijk, wezen -is; en’-dat (de 
Wilde nog nimmer geleerd heeft „ deze zinnelijkheid 

door den eenigen’ waren. Godsdienst. ende daaruit 

voortvloeijende". zedeleer te beteugelen. en:te- leiden 
en het raadfel-mensch zal zijn opgelost. 10 

„De -mensch-is-fteeds genegen in uiterftên te vere 

vallen. In onlangs’ uitgekomene «boekwerken -leest 

men: „ Eenige jaren geleden ‚ maakte -de-”Consulados 

„of. handelsraad- van Mexico, uit Europeërs be- 

„-ftaande ;-na eene plegtige raadpleging aan de Cortes 

» bekend, dat de Amerikanen eene foort van apen 

„waren , „vol ondeugd en ‘onkunde, automaten 3 

„geene vertegenwoordiging. waardig „--óf- daarvoor 

„ig » 56. 
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nr Befchikt.” (zo) „Dit deden ‘Spanjaarden ! Maar 
seen iĳsfelijk gevoelt overmeestert-hem„ die hoort: 

de rede. wraakt het denkbeeld, dater treurige 
Aandoeningen. zouden ontftaan, bij het zien vere 

 dwijnen der, inboorlingen van hunnen :geboortes 

grond, want hoezeer «dit volk al eenige goede 

»‚ hoedanigheden mag bezitten, zij ftaan in een veel 

lager -rang in «de. fchepping, dan de blanke. De 
„groei en. verfpreiding der blanke bevolking ten 

koste van-de roode, is als het ware de zegepraal 

sn van den vrede over het geweld.” (11) En dit 
fchrijft eene Engelfche vrouw. — Of: „de vloek 
» van God rust nog op «het nageflacht van CHAM. 
„God zelve heeft-den minderen zwarten aan «den 

» meer verhevenen blanken tot flaaf gegeven. „En 

» Alle -pogingen door menfchen in het werk gefteld,; 

„om: de. flavernij „te doen «ophouden , zijn „misdas 
» dig.” (re) Dit fchrijft een Hollander ! 

„Een ander verheft den wilden-hemelhoog, fchetst 

zijnen toeftand als benijdenswaardig af, en befchouwt 

de pogingen „ter zijner befchaving bijna als ongeoore 

loofd. … De -wilde „” „zegt hij , bezit «eene brane 

„ dende -liefde ‘voor zijn vaderland, eene ‚groote 

» ziel, die zich boven het ongeluk verheft, en-den 
‚ dood 

(1o) Zie ROBINSON, Omwenteling in het in van 

Mexico, bl. 358. 

(rr) Zie Misf wricuT, Tafereelen van Noord- Ams 
rika, 1819. I, Deel, bl, 238. 

(ta) Zie pa costa, Bezwaren tegen den Geest. der 
Eeuws 

EL. Dee Ce 
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“dood. veracht, ‘hij is eerlijk ven tróuw in het hou 

s den van zijn woord; hij leeft gelukkig, want hij 

3 kent: geene’ zorgen, geene ijdele wetenfchappen 

»„ pijnigen ‘zijne herfenen, zij laten. zon’ en maan 

#op- En Ondergaan zonder derzelver loop na te 

% „ fpeuren of te onderzoeken. De jagt én visfcherij 

5 zijn hunne eenigfte oefening en vermaak, de 

% eenigfte zaligheid, die zij in de andere wereld 

„ verwachten:. Ja, men gaat nog verder, en zegt, 

„dat in. Europa in eene week, in eenen dag meer 
» euveldaden gepleegd worden, dan in Amerika in 
$ Cene eeuw, en dat eene enkele koopftad in Zw- 
» ropa meer hardnekkige booswichten en kwaads 

| „ doeners bevat, dan al de Indianen zouden kunnen 

à opleveren.” (13) Hoezeer nu HAAFNER; gelijk 

bekend is, nog al eene dichterlijke pen voert, zoo 
kan men toch dit oordeel bij velen na hem bevess 

tigd vinden. | 

“Van ganfcher harte ftem ik toe, dat in het hart 

van den wilden geene fnoode ondeugden fchuilen;, 
dat de gruwelen der Europeanen jegens hem talloos 

vêle, dat zij onmenfchelijk en voor geene regtbank 
te verdedigen zijns ja, ik houde mij volkomen over« 

tuigd, dat- de blanke de oorzaak is, zoo thans de 
wilde veel flechter geworden is, en dat hij tot alle 

twisten. de eêrite aanleiding gegeven heeft, Dan, 

ik houde den middelweg, ik befchouw den wilden. 

als «een mensch, die op eenen trap van redelijke 

en. 

4 135 Zie HAAFNeR , óver de Zendelinggenoorfthappen, 
bl, 118 en 120123. 

a gn 
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en zedelijke ontwikkeling flaät, waarop hij zich zels 
ven-nimmer «heeft kunnen brengen, maar die doot 
zijne vroege afdwalingen en affcheiding van zijnen 

natuurgenoot in die ontwikkeling niet voortgegaan ; 

maat in zijne kindschheid geblevèn is; en dus in 
het bezit van: die deugden ‚maar ook van die ondeug*» 

den is, die aan’ dè kindschheid’ eigen zijn.’ Daarom 
wind ik zijnen toeftand niet werkieslijk of benijdense 

waardig , en zou ik hem niet gaarne tot voorbeeld 
willen aanprijzen. Hij is en blijft een zinnelijk 

{chepfel , hij kent geen rigtfnoer, dan zijne zinnee 

lijkheid, en aan hare indrukken geeft hij zich over; 

daar deze niet geleid en beteugeld wordt, dan door 
verwarde en onjuiste begrippen van God, Gods» 

dienst en zedelijkheid, Daarom kent hij ook geen 

hooger goed, dan dat de zinnen ftreelt, en heeft 

een afkeer van eigenlijke kunften en wetenfchap- 

pen. Hij heeft geen begrip van de ware beftem- 

ming des menfchen, noch van de hoogte, die de 

mensch, geholpen «door de voorfchriften van den 
Christelijken Godsdienst , in de beoefening van ware 

deugd kan bereiken. 

„Hem kan men niet gelukkig noemen, die niets 

ar „ omdat hij niets kent, Maar hĳj-is gelak- 

kig, die behoeften kent, en zijne begeerten heeft 

leeren “beteugelen , dus aan weinig genoeg heeft. 

Niet hij is deugdzaam, die zulks fchijnt , omdat hij 
de. sondeugd niet kent, of niet in verzoeking is 5 

maar «hij is, deugdzaam, die zijne zinnelijkheid, die 

zich zelven beheerscht, omdat de Godsdienst dit 
van hem eischt, die het kwade kent en laat, uit 

Cc 2 liefs 
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liefde tot ‘God, „Niet hij beantwoordt vaan zijne bee 

ftemming ,’die zijne talenten in de aarde begraaft 5 

en; zorgeloos daar ‘henen leeft, maar hij, die ‘met 
dezelve woekert „en de renten befteedt ‘tot vermeers 

dering van zijne-kennis en uitbreiding van menfchens 
geluk, … Of -hierinste vorderen, zijn ons de -mîddes 
den gefchorken:, wij bezitten die boven: onze „zwarte 

en roode broeders, “en voor “zoo verre, maâr ook 

alleen woor zoo verre-wij dan ook «door het gebruik 

derzelve gevorderd zijn ín befchaving van verftand 

en -hart-; ondanks alle onze gebreken: is onze toes 

frand gelukkiger, en hebben wij-eene meerderheid 

“boven hem., Maar dan rust ook op ons-de duré 
werpligting, hem die middelen, dat grooter “geluk 
deelachtig ‘te maken, Overal draagt de mensch ‘het 

beeld „derGodheid, Waarom het Gods plan is,dat 
„zoo vele volken -zoo vele «eeuwen in veen :ftaat wan 
‘kindschheid verblijven, betaamt ‘ons niet te doors 
‘gronden, -Een vermetel en -waanwijs fterveling moge- 
hierover met «eene magtípreuk uitfpraak doen. Als 

dk „eenen God geloof, dan ‘moet ik ook vaan “een 

zedelijk doel van het leven aller menfchen gelooven, 
vaan eene befchaving en veredeling-van het mensche 

dom door dit-zijn verblijf op-dezesaarde. De:ménsch 
toch is van God ‘zelve beftemd ‘tot ‘eene „vrije ven 
voortgaande ontwikkeling van zijne geestvermogens, 

Dan dit, gefchiedt langzaam en niet “dan «door mid» 
delen; die „wel aangewend , hun-doel niet misfen. 
„De Grieken waren eertijds niets dan woeste bene 
“den, „daar geen ‘Afrikaan voor behoeft te wijkens 
sij wisten -niet eens «in hunneinoodigfte behoeften 

kn te 
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te “voörzien. » Egyptifche: en -Phoeriicifche: volkplan-! 

tingen vestigden: zich. bij hen , niet met ‘het zwaard: 

in de. vuist, om hente vervolgen: en te verdelgen ;; 

miet om hen te dwingen, eensklaps van zwervende 

horden: {tille landlieden te worden 3 zij wijdden hen 

niet dadelijk in “alle de - geheimen var hunnen 

Godsdienst in, nóch noodzaakten hen den” geheelenr 

dag in den “dienst «van onbekende „ ‘dus onbeminde: 

Goden „door. te brengen; zij drongen hen hunne: 

kunften en wetenfchappen niet op, met verguizing: 

van, voorvaderlijke zeden en gewoonten. Zij doeïndert 

hen niet-tot-flavernij, maar zij kwamen vreedzaam 

zij gingen met-hun voorbeeld voor ;-en-leerden hem 

allengs. hun: grooter. levensgeluk „ de: navolging “ero 

de ontwikkeling van het geftrooïde «zaad: aan” den 
tijd. overlatende. … De, oogst is-zoo groot geweests 

dat „Griekenland -de moeder van alle befchaving ges 

worden is, dat-men nog heden ‘hare beroemde man= 
nen,als, voorbeelden ter navolging. aanprijst, en de 

overblijffelen van hare kunst en wetenfchap; ‘als 

nooit overtroffen „met verwondering’ aanftaart, “O0! 

«hadden de Europeanen dit “voorbeeld nagevolgds 

hoe vele gruwelen hadden zij zich: niet te wijten 

gehad, hoe vele misdaden niet op /zich geladen ; 

en hoe veel onfchuldig menichenbloed ware onvers | 

goten gebleven. ” abt ' 

„>Zal ik nu een zwart tafereel, een waferedh nog 

donkerder dan -de nacht, ophangen, van - het om= 

menschkundig--én « misdadig. gedrag’ der “blanken? 

Genoeg zij het, dat de flotfom is, dat men “van 

gen Heidenen flechte Christenen maakte, doordien 
Ne Cc gd . hij 
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hij zijne. nationale deugden vérloor, enal de vons 

deugden der Christenen deelachtig: wetd, en de oris 
gelukkige wilde ‚met ‘zulk, een: hâat vervuld, werd; 
dat hij, zelfs op den brandftapel; de ‘hel verkoós 
boven eer hemel waarin Christeriën wootiden, 
Met welk,eene zwarte kool’ de ‘Jezuiten; en’ dir 

wel met volkomen regt, in de gefchiedenis oók gés 
brandmerkt ftaan , ter hunner eere zij hèt gezegd, dat 
zij in hun pogen een veel: menschlievender erì 

menschkundiger weg hielden, en daardoor veel betef 
flaagden 5; tmaakten- zij al flaveri van hunne bekeers 
lingen, het waren dan toch befchaafde flaven , did 

wel het voordeel der” befchaving 4 traár niet het juk 
der flavêrnij gevoelden. Gedurende” bijkans twee 

eeuwen waren «zij in Paraguay: en Tukuman de 
goede en liefderijke vaders wvan-gelukkige Indianen 3 

tot in 1767 de flaatkunde wan sSparnje en Portigat'y 

die groote hatêrs van alle befchaving, hen weders 

regtelijk verdreef „ven met hun oen: ee inrigtins 
gen verloren’ gingen, pe > 

Dewijl tot dus verre baatsudhtie beden en 

‘gérkeerd uitgevoerde pogingen mislukt zijn, dadromi 

houde men niet trotfchelijk -ftaandes dat mensch 

lievende en’ menschkundige rie nimmer. lagen 

zullen. Ai JR 3 

De gefchiedenis levert eene endif rij vam: bee 

roemde Negers. De Abt crecome had eene ge- 

heele: verzameling van letterkundige „werken „doot 

Negers gefchreven. Ik bewaar -deze „zeide hij 

n- Lady: MORGAN, „als de ‚beste wederlegging 

id van alles, wat tegen de genaesnanaans der Negers 

) „ 86 

ad 
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p gezegd is, Dit ras heeft niets meer noodig, dan 

„zorg en befchaving , om ook. met.den tijd. bloe, — 

„men en vruchten te dragen.” (24) 
„Zal ik nu. verhalen „wat de, nieuwfte reisbefelrij 

vers ons melden van den. voortgang der vrijgelaten 
of. vrijgevochten Negers? St. Domingo zij. voor 

allen genoeg. Naauwelijks had men hier hun de 

vrijheid aangekondigd, of de Neger gevoelde zijne 

geheele waarde als mensch „ hij fpreidde eene kracht 

ten „toon, en „ontwikkelde kundigheden, die. men 

niet verwacht had, Eensklaps ftonden mannen daar, 
waarover Europa. verbaasde. En in. minder dan 

twintig jaren. tijds werden hier ftaten gevestigd, 
verzekerd tegen allen buitenlandfchen aanval, en wiek 

inrigting de. Europifche „ het werk van din, 

evenaarde. ge 

„Gebeurt dit met den Neger die faaf is ; geweest, 
wat kan men dan verwachten , wanneer men. doelmatig 
met een volk handelt! Lesfen, bloote lesfen, door 

omftandigheden tegengewerkt , moeten altoos misluke 

ken; maar wanneer zulk een volk behoeften leerde 

kennen, de genoegens des levens aan eene meer- 
dere befchaving , aan het ftil maatfchappelijk leven, 

onder eene zachte vaderlijke regering verbonden , 

wanneer men het den zuiveren eenvoudigen Christe= 

lijke Godsdienst predikte, zonder fpitsvindigheden, 
zonder fektengeest , Christendom en burgerpligt niet 
van elkander fcheidende ; zoo ziet het een doel voor 
zich, waarnaar het ftreven, en niet rusten zal, 

| ‚voor 

en Zie Lais MORGAN Ja Branst, gens u. pag 288, 
Cc 4 

a 
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“woordat het dit bereikt heeft.’ “Waarom zouden 
Zulke pogingen niet flagen, bij de fchrandere ‘en 

onfchuldige Natuurkinderen der eilands groep Ra* 

dack? ‘Zij gelukken wel in de binnenlanden van 

Afrika, daar, waar het nog voor weinig jaren ‘ons 
mogelijk fcheen eenig nut te doen woor den armen; 

diep vernederden, bloeit nu meer dam een dorp; 
daar woont nu de Hottentot in eene goede woning 3 
bearbeidt zijnen eigen tuin, woont gaarne de eens 
voudige godsdienstoefeningen bĳ, en knielt voor 
den troon des Almagtigen in opregtheid des harten 5 

hij oefent'zich gewillig en gaarne in die kunfteri 
en wetenfchappen, die de eerfte grondílag moeten 

leggen ter zijner verdere ontwikkeling, terwijl hij 
de uitfluiting uit de gemeente als de grootfte ftraf 

befchouwt. En dit alleen, omdat de zendeling vas 

derlijk met hem omgaat, tot hem fpreekt ‘bij monde 
en gefchrift in zijne eigen taal, en de kweekeling 
het doel van zijnen arbeid voor zich ziet. b 

Ga naar de Sandwich=eilanden ! daar heft een vrij 

en onafhankelijk volk moedig het hoofd omhoog , en 

vordert pijlfnel op den weg der ware befchaving. Maar 

cook, die nog op de Zwidzee-eilanden als een 
God vereerd wordt, kwam bij hen als een’ vredes 

vorst. Hij maakte hen bekend met eenige onzer 
huisdieren, planten en gewasfen, en opmerkzaam 

op onze kunften. Dit was niet zonder vrucht bij 

den lateren Koning TAMMEAMEA. Deze knoopté 

den omgang met de Europeanen meer en meer aan; 

eenige blanken zetten zich bij hem neer, en vone 

den goed onthaal, Hij zocht uit al wat hij voor 
ge nuúte- 
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Buttig erkende, voordeel te trekken; en bevorderde - 
de befchaving zijner onderdanen met’ inachtneming 
van den geest des volks en van voorouderlijke zeden. 

Dit alles was zoo zeer toegenomen , dat ; toen KTZE- 

BUE voor weinige jaren daar was, hij fteenen-huie 

zen „, Europifche meubelen “en huisdieren - vond. 
De landbouw werd beoefend, en was -in goeden: 

ftaat; men had reeds eenige fchepén, om daarmede 
handel te drijven. « De kleine oorlogen hadden op= 

gehouden , de menfchenoffers bij den dood van per 
fonen van ’s Konings huis raakten ‘in verval; mise 
dadigers alleen werden den Goden geofferd. © “evi 

… Het is waar, de Christelijke Godsdienst was er 

toen nog onbekend, maar veel kan het volk vers 

wachten van eenen Koning, die tegen KOTZEBUE 

bij het ingaan in den Moraë , zeide : …, dit zijn onze 

» Goden, die ik vereer; of ik wel daaraan doe 

» weet ik niet, maarsik volg mijn geloof ‚ datniet 

5 kwaad kan zijn, daar het mij beveelt nooit onregt 

te doen,” « Tijd en voorzigtigheid-> zullen: bij 
zulk een volk het Christendom--zeer zeker doen 
zegepralen. De wijze Koning heeft lang genoeg 

geleefd, om zijn gebouw zoo vast op te trekken 
‚dat zijn dood niet alles verwoestte. Kort. na Kore 

ZEBUE’s bezoek ftierf hij in hoogen ouderdom: 

zijn arbeid is gebleven. De inboorlingen nêtmen 

meer en meer de zeden der’ Europeanen ‘aan, 

terwijl zij de hunnen laten varen. Het bijgeloof 
is verdwenen , de afgodsdienst heeft opgehou- 
den, en het Christendom begint zijnen weldadigen 

invloed uit te oefenen. Kinderen leeren lezen 
Ges en 



338 OVER DE, OPVOEDING VAN, DEN MENSCH 

en fchrijven „ en_ bekwame zendelingen. leggen en 
zich.op toe, om op alle wijzen het. zedelijk gevoel 
bi deze eenvoudige menfchen op te wekken.”.(15) 

„Met moeite eindig iks ulieder aandacht i is reeds 

te veel gevergd, en de tijd meer dan, verloopene 

Dit tot belluit: eenmaal komt de tijd, dat Aziaat en 

Afrikaan , Amerikaan en Australiër, dat Heiden en 

Jood, dat Christen en Mohammedaan het ware zuis 
vere Christendom omhelzen zullen, dat zij als broes 

ders zamen wonen, denzelfden God op dezelfde 

wijze dienen, en het toppunt van: aardfche gelukza= 

ligheid zullen genieten.” Maar gelijk ieder mensch 

eenen flaat van ‘kindsheid, wasdom, mannelijken 
leeftijd en fuffenden ouderdom heeft, zoo gaat het 

ook-met volken en Natiën. Magtige koningrijken hebe 

ben „gebloeid en -zijn verdwenen; volken zijn opges 

ftaan. en volken zijn ondergegaan; woeste horden 

hebben hunne zetels gevestigd op de -puinhoopen 

van befchaafde Natiën. O Ewropa wachte zich, dat 
bij haar niet nog eenmaal het licht van Godsdienst 

en befchaving worde uitgedoofd , opdat de late nas 

neef niet gedwongen “zij, zijnen fakkel op nieuw te 

ontfteken bij die volken, die hij nu dan naam van 

mensch onwaardig. keurt. 

ee Zie Recenfent ook der Reeanfenten, N° 7, sad 

Mengelwerk, bl, 267. 

A 



IL 

GESCHIEDENIS. 



ar 



À OOR LEZEN G 

é AN ES ove Ro sami ie 

NICOLAAS TULP; 
Bd outs ze ì | zielen). 

ders TeldkeS SBM nad “rh 

zaag ‚Med. Doctor te prada, 

He “werèlddwingend ° Rome moge de 'léëftijd 
van AUGUSTUS tegenover diën ‘van “den Atheenfchen 
PERICLES ftellen, Frankrijk de eeuw van LoprwijK = 
den veertiernden met die van’de-meptcrs vergelijken’: 
ook ‘wij, wij roemen op het ‘tijdvak “van “FREDERIK 
SHENDRIK. Toen ‘immers bloeiden die “vernuften; 
‘welke “zich «op het juiste ftandpunt wisten ‘te “plaät- 
fen , “datvonze natie in overeeniftemming met grond 
en ‘klimaat ‘onder de rij der volkeren “moest “innes 
“mén:, ‘om den’ -grooten fchakel te {meden ‚die haar 
‘aan de voortgaande ketting der befchaving moest 
vestigen. Hierdoor evenaren of overtreffen een-nuie 
DE GROOT, HUIGENS,, SWAMMERDAM , „HEINSIUS 
VONDEL “en „HOOFT «de groote „mannen ‘der oudheid 
niet „minder „dan „hunne tijdgenooten, en :zijn «vol 
doende , de onwetendheid -en vonbefchaafdheid „ waar 

me 
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mede RouJoux (1) onze landgenooten van dat tijd- 

perk befchuldigt, op hem to@ te pasfen. Wanneer 

echter de Franfchen eene letterkundige gefchiedenis 

der zeventiende eeuw „bekroonen, „waarin,een DE 
L'ISLE DE SALES "zegt, ‘dat de Hollanders van dat 
tijdperk geene melding verdienen, wijl onder hen 

flechts een zekere vAN>DEN WOONDELEN bekend 

was, die zelfs nog de roem zijner geleerdheid aan 

de diepe onkunde zijner medeburgeren te danken 
had, dan woorzeker ‘wordt het tijd zich de eer der 

voorvaderen aan te trekken, hunnen welverdienden 

roem te handhâven; enden naburen te toonen, 

dat de zon der befchaving in Holland reeds hoog 
geklommen was; toen=bij"hen de dageraad van ken- 

nis begon te fchemeren. Zij, die ons het pad der 

wetenfchappen. gebaands en_de tempel der ‚kunften 
gefticht hebben, „hebben, ons ook, de, verdediging 
huns naams opgelegd; door deze pligt te vervullen; 
voldoen wij niet minder. aan ons gevoel van dank 

baarheid dan aan onze eerzucht, wijl de, glans van 

hunnen. roem niet flechts op ons terugkaatst; maar 

tevens tot prikkel {trekt , hun werk; door onze vlijt 
vermeerderd en verbeterd, den nakomeling ter vole 

making te overhandigen. Onder, zoo velen echter, 

die toenmaals het a door deugd en gated 

‚ heid 

“1) Rovjoux, Revol. dans les Sciences, Vol. IL. p. 255: 

» ‘Ef Hollande 1’ambitton de fa maison d'Orange, les 

ad „disputes Théologiques des Arminiens et des Gomaristes 

syotroublaient toutes les têtes, et n ’etaïënt sees 4 

es que Pinterêt commercial ete’° vin 

On 

ee 
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heid gevestigd, met kunften en wetenfchappen vers 
fierd. hebben „zullen zij wel het. meest onze aan» 

dacht wekken , die onzer geboorteftad ‘bijzonder 
tot nut en luister verftrekken ‚en met ons gelijke 

ftudiën behandelen, hoewel dan ook geene fchittée 

rende bedrijven ‘hen die openbare hulde en” erken» 
tenis verzekert „noch die eerzuilgefticht hebbets 
welke zij zich door wijsheid. en> deugd , door de 

gewigtigfte “dienften «aan ftad ven -vaderland- wäardig 

gemaakt hebben. Dit zij mijne verfchooning ‚ indien 

eene levensbefchouwing van onzen NICOLAAS TULP 

niet die deelneming verwekke , welke zijne verdien- 
ften mij inboezemden, en in welke ik dacht ge- 

noegzame ftof voor uwe aandacht te vinden. 

KLAAS PIETERSZ. TULP kwaam den rrden October 

wan het jáar 1593 te Amflerdam ter. wereld (a) 
en hoewel wij den Engelfchen caro toeftemmen, 
dat: „ de-verdienften onzer vóorouderen ons geen 
 verdienften bijzetten, zoo weinig als hunne mis- 
» daden-ons-fchuldig en ftrafbaar, maken,” zoo is 
het niet minder- waar, dat het den braven fleeds tot 

genoegen zal ftrekken ; cat geene misdaden - zijne 

afkomst ontfieren „en dat geen fchaamrood het aante 

denken zijner ouders benevele, Turr was dit voors 
régt aan zijnen vader PIETER DIRKSE, een tijk 

koopman hier ter gd, verfchuldigd, Aan dezen 
ook 

@) WAGENAAR, Befchrijving van eerden HIL D. 
ble-239, in ,folioe „Kor, Vader landsch Woordenboek, in 

VOER TULPeser Zijne moeder was GEERTRUIDA, DIRKSE, 
Zie worzoGENverate fun. in decessum N. TULPIT,.p. 10e 
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ook ‘had hij eene meer befchaafde “opvoeding te 

danken,» welke:, “gepaard met zijne reeds vroeg 
ontwikkelde - geestkrachten, “hem dra «zijn „denkver- 

mogen op eenige. voorwerpen in. het bijzonder de- 

den. vestigen,-en tot, doel zijner. navorfching die 
edele wetenfchap maakten , welke zich, tot de kene 

nis en het behoud van-den mensch uitftrekt. -Wat 

hem vaanfpoorde: de- Geneeskunde. boven anderen te 
verkiezen, zal-ik, om niet partijdig te fchijnens 

miet onderzoeken, Iedere wetenfchap. hare waarde, 

haar edel doel toekennende, zalsook niemand «de 

nuttige ftrekking der Geneeskunde betwijfelen. 

Dezè leverde aan TULPeen ruim veld, tot wel= 

ker onderzoek -hij zich, wijl zijner vvaderftad haar 

Aihenaeum nog «ontbrak, «naar Zeydens pas geves- 

tigde fchool begaf, alwaar hij doer eenen vorsTIus 

‘el “HEURNIUS in «de geheimênisfen, der kunst 

werd ingewijd (3). “Zoo gelukkig „was „hij <in 
É & hae 

* (3) Bú 1. van Beverwijck komen Schat der :Ongez, 

IL, D.-bl. 48 en 107 VOOr: ADOLPHUS EN -EVERHARD VAN 

DER VORST, in deze tijden Doctoren «en .Profesforen in 

de “Geneeskunde «te Leyden. Meer beroemd is ‚j. VAN 

HORNE, bekend. door zijn twist met VAN HELMONT «over 

het Zijdewee, waarin hij met nut tot vier ponden bloed 

liet. Zie Meth, Med, Prax. XIl. c. 2. p. 1373 maar 

vooral beroemd door zijne getrouwe waarnemingen. Hij 

was de eerfte op 'slands kosten bevestigde Hoogleeraar 

in de Geneeskunde te Leyden ,-de vriend van FORRSTUS , 

op “wiens ‘verzoek hij eene ‘verhandeling de Mumana 

felicitate Schreef; „ ut exstent ,” zegt FORESTUS, ‚PE 

„‚ rennia ‘argumenta conjunctionis-…nostrae „” “en “waarin 
nog 
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hare beoefening, dat hij mét regt voor ‘de vader der 

Amfterdamfche Geneêskunde kan gehóuden ‘wordén. 

Indien wij hem wit de hoogte, waarop de wetenfchap 
door zijne beroemde navolgers BOERHAAVE , RUYSCH; 
DE GORTER, ALBINUS, cAUBIUS en anderen gebragt 

is; willen beoordeëlen , miskennen wij geheel ‘zijne 
Waârde 3 de geest zijns tijds, de toenmalige ftaat det 

geneeskunde’ is voor deze befchouwing hiet eenige 
en ware flandpunt, hierop zullen wij ons dus voor 

‘een’ korten tijd moeten plaatfen. 

„Evén als de’ gefchiedenis der völkeren hare hel 
deneeuw heeft „ zóo heeft ook de geneeskunde häté 
helden, ArscuLArtus echter, CHIRON , MELAMPUS's 

PODALIRIUS zijn voor ons met eén hevel van vers 

dichtfelen omgeven, en de eerfte , welken ons, nd de 

fchemering vart volksverhalen en mythen’, de gefchies 

fhóg groötére blijken zijner befehaafdheid en welwillende 
héid doorftraten. Met lof wordt hij vermeld In serene 

eëts Gefch. der Med, UL, S, 227. Ii 16óg wetden zijne 
Comm. in niePoCRATEM bij PLANTINUs dòof zijnen: Zoöù 

oruo uitgegeven, die later eene uitgave zijner werken 
bezorgde, welke in 1658:te Leyden herdrukt zijn. Daarens 

boven. werden, de werken. van FERNeLIUsS met aanms van 

J@n 0, HEURNIUS in het jaar 1656 te Utrecht uitgegeven, 

Van onzen HEURNIUS Zegt DU THOU: ‚Cum prospera seut. 
1 per valetudine usus esset calculo, laborare coepit, 

» Cujus Cruciatibus, triennium devexatus tandem A®, aeta 
De 58 die natali obiit; in mortui vesicd inventf calcult Zo 
‚» misera ad libros assidùe sédentiúm stiperidia,” Tuvanus 

L. 126. p. Soo ad A°. 1601: Zie hierover ook a her 
DirorT Obs. dndtì Path, te Pp. Óf oe 

EL. D.3. Dd 
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_denis in. een helder licht Plaatst, is HIPPOCRATES) 

die „ even als SOCRATES de. wings. “200 de 

„4de 

gent hel B var 

in den hemel, maar. in, de. werkeiitiende: genden a 

„onzes zamenftels te vinden Was, dat zij. niet aan 

den. toorn. der Goden, niet aan de planeten, maar 
aan. de leefwijze, moest toegefchreven- worden. Uit 
de echte bron, uit de. natuur: zelve „ ontleende en 

vermeerderde hij door getrouwe waarneming de bouwe 

_ftoffen, die reeds in de gezondheidstempelen.verza= 

eld waren „ en welke hij door geene wijsgeerige be- 
fpiegelingen vervalschte. Maar even als de leer van 
SOCRATES. voor zijne tiĳdgenooten te zuiver was 

- 400 was die. van HIPPOCRATES te eenvoudig voor 
den toenmaligen geest der wijsbegeerte „ die ten allen 
tijde haren invloed op de geneeskunde uitoefende, 

Spoedig werd zij dus door DIOXIPPUS , PHILISTION 

CHRYSIPPUS, en. DIOCLES naar de heerfchende be- 

grippen- van BLATO gevormd, terwijl ERASISTRATUS 

de vader der, ontleedkunde ‚ ‘het. paeuma. van ZENO 
op de geneeskunde toepaste, om uit. de verplaats 

fing der vochten de ziekten te verklaren ‚ die PRAXA= 

GORAS ‘en “HEROPHILUS „ als’ ftichters: der Humoral: 
patholôgie;, ‘in derzelver verfchillende: menging ge- 
zocht hadden. Zoo geheel aan den heerfchenden geest 

des tijds onderworpen, moest de geneeskunde dok 

den invloed der Epicurifche fchool ondervinden, en 
ÁscrEPianes ‚de. Romeinfche BROWN 9 ‘gebruikt 

het. Epicurisch, ijdel, om de „ruimte, tus{chen. de 

—gtomi ledig en dus veor uitzetting en. zamentrekking 
Ma / 4 vat- 
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Nhtbaar te ftelieh, - Zijne” leerlingen”, -SrMisoN. én 
THESSALUS , verrijkten zijn-ftelfel dermate „ dat zulks, 
door. het flappe en fttoeve der vezel als ziekte « oork 
zaak. aan te nemen ;-en hier bij eenen derden toeftand, 
uit beide zamiengêfteld, te voegen, langen tijd té 
Rome als Methodifches -dat is eene“ beknopte leiding 
of methode volgende leer, heerfchende- bleef „en 
later in CORLIUS AURELIANUS eenen voortreffelijken 
fehrijver verkreeg. Terwijl echter deze leerftelfels 
van- EPICURUS en’PYRRHO meer den geest der Sós 
eratifche wijsgeerté naderden „ en zich meer voor 

hèt werkelijk leven fchikten, werd ook de geneess 
kunde meer in den-zin van mippocraTes bearbeid. 
De vordetingen door AristToTErLes in de kennis det 

dieren, door ‘rrroPHRASTUS en DIOSCORIDES in -dië 
dee, planten „door PRAXAGORAS y HEROPHILUS ve 
ERÁsIsSTRA TUS. în de zamenttelling van -’s menichen 

ligchaam gemaakt, werden naar waarde gefchat, aant 
de-mneer fchitterênde, maar min nuttige , kennisfen 

der befpiegelinig voorgetrokken ; en-aan. regelen gea 
bonden. Dus vormde zich: onder geleide van prittrs 

NU8 van Coë em SERAPION van Mlexandrië. de- Em 
piifche fehool, die waarneming en ondervinding als 
de veenige zuilen -dét geneeskunde aanpreés, ters 

wijl de overige in hunne befpiegeliùgen voortgaande 4 

tich den naam. van Dogmatifche of’ Leerftellige gas 

ven. Deze fcheùring: hield langen ‚tijd ftand, doot 
den haat en fektegeest, die: beide ontvlamden; tots 

dat ATHrPNArus:s de ‘menging der vier elementen tè 

bäat nemende , als herfteller der Pneumatisch=Stoifche 

sd en ‚en zijn leerling AGATHINUS ‘zijne ftelá 

y Dd s line 
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dingen. met die der Empiristen en Methodisten zocht 

te vereenigen „waaruit de „Ektektifche of Episynteti- 

che fchool -ontftond „dies naderhand door Aruute 
GENES € ARETAEUS van. CAPPADOCIE werd uitge 

breid, Niet-Rome, waar flechts de Methodisten! door 
de fijne, leefwijze, van ASCLEPIADES, ch. het gelúk 

van den keizerlijken lijfarts-ANT«-MUSA “in aanzien 
waren’, maar, Alexandrië was, het tooneel, waat 
deze flellingen elkander opvölgden.,: totdat“ in: dé 

tweede, eeuw onzer tijdrekening-eALENuS verfcheens 
volgens -. SPRENGEE, „ als eene ftar- van’ de: -eerfte 

j grootte. die den vallenden avond verhelderdes, na 

j welks; ondergang eene, Egyptifche - duisternis 

sj volgde, in welke gedurendeseeuwen flechts ene 

» kelde dwaallichten den nevel. verdunden „maar 

„nimmer zoo: veel licht ‘verfpreidden , dat: men 
„de voorwerpen kon onderfcheiden.” — Vrij 

van alle ftelfel ,- beftreed hij de Methodisten niet 

minder „dan „de winderige Pneumatict en trage Eme 

pirici , bragt. de oplettendheid der Geneeskundigen 

weder op den weg der natuur en waarheid, welken 

HippocraTEs betreden haden “die hij onder het 
geleide der Platonifche en Aristotelifche wijsbegeerte 

bewandelde „tot «welk einde, hij vele fchriften->van 

HIPPOCRATES verklaarde, Buiten de ontdekkingen „ 

die hij in de Ontleede en Natuurkunde van, den - 

mensch maakte, danken wij hem in de -ziekte-ven ' 

uitoefenende’ genees-kunde: vele waarnemingen, die 
hij of zelf deed of- van alomme verzamelde „ terwijk 

de nawereld ‘hem fteeds “verpligt zal zijn voor’ de 

ieerftellige orde, waarin hij de geheele wetenfchap 
wijd | gl / heeft 
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heeft gerangfchikt,. @n--zoodanig voorgedrâgen , dat 

dezevorde door” volgende. eeuwen » is” aangenomen 3 

en „tot-onze tijden met tusfchenvoeging “det. latere 

ontdekkingen is gevolgd: Hierdoor. gaf hij-den ftroom 
der: wetenfchappelijke: befchaving gedurende eeuwen 
zijne rigting, en perste-zijne nakomelingens-even 

als zijne tijdgenooten / eene. zoodanige-hùlde af; dat 

zelfs.de Arabieren hem de: oorfpronkelijke.:zelfftan= 

digheid van- hun denkvermogen offerden 3: en-geluke 
kig voor ons dat zij, een zoodanig voorwerp hun= 

ner flaaffche vereêring verkoren „ dewijl -met hem ‚ten 
vens. de {chatten der >voorwereld, uit de. ruïnen ‚der 

tijden gered zijns Het is. echter niet te ontkennen Dn 

dat door zijne neiging-tot befpiegeling vele. dwaline 

gen. verfpreid zijn , die als godfpraken. hunne kracht 

behouden hebben „ terwijl zijn aanzien meer. golde;, 

dan eigen ondervinding, en men, zijne flellingen. ons 

veranderlijker hield, dan de wetten der-natuur., Zoe 

fchadelijk -en_aanftekend is de fmetftof der, dwalins 

gen s- wanneer zij-door fchijn van „waarheid: en het 

aanzien van beroemde, mannen verfpreid, wordt, (4 

Van toen af immers was alle oorfpronkelijke geest 

uit. de geneeskunde even als uit de wijsbegeerte 

verdwenen en „in, het. Boek, des. Noodlots ftond | 

onuitwischbaar gefchreven, dat het menfchelijk ver, 

huft,-door den en entend des magtope én der 
Ex me „bar= 

(4) Rr; Anst, Can. wv. Pe 'S4 In dubitavt nonnune 
je quam an lectio veterum plus prosit Medicis opractieis 

» quam noceat, quum futiles recentiorum opiniones mor 

s Cadere , majorùm’ errores thesauri:-auret instar in sinu 

»» foveri, et per secula propagari widedst".il ‚51 unie, woa 

Dd 3 
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barbaarschheid ter nedergedrukt „ zich’ niet „da nà 
eeuwen, glansrijk verheffen zou, Niet -wât HiPPOCRA» 
rEs geleerd, maar wat GALENUS hiervan gezegd hady 
werd beoefend „ en de eênigfte aanwinst def” ‘vols 
gender eeuwen beftond in het befchrijven van nieuwe 
ziekten ;-in het uitbreiden “der heelkunde, doch 

vooral “in: hét vermeerderen” van zamengeftelde ges 
geesmiddelen , waarmede « mende “kunst ‘ophooópte: 
De Fheosophie, die, uit het Oosten langs de boorden 
des Ganges afgeftroomd, sin de: Griekfche “wijsheid 
was ‘ingeflopen „drong zichvaok in: het gebied der 
geneeskunde, en’ voerde «dev fterfekunde met zich; 

em ‘hare Daemónen als zoo veld ‘oorzäken van zieke 
tén te doen’ heerfchen. « Bijgeloof én blind vertroas 
wett aan tooverkrachtige middelên benevélden dernrate 
den geest, dat in de zesde e&uw ALEXANDER ' VAN 

TRAELES ‚ Een man „ die door oorfprankelijkhéid 

wán vernuft zelfs van cALENUS durfde werfechillen 7 

en als gefchikt ‘waarnemer ta PPOCRATES’ MAG 

genoemd worden, onder dit juk gebukt ging; en dat 
zijn tijdgenoot ArrTtus (5), die vooral omtrent de 

RAN aeg mik di fortuher’ van ‘bee 
| PN > Wes 

CD) Kele” Zeerù Ie Sera, 4e Cc. 31s welke AL 
Seri. 3 C. 14 bij het fmeleen eener zalf de „volgende 

wóorden doêt fluisteren: „de ‘God: Apgamam lode. God 
ss ISAAC! de God yacon! verleene dit middel zijne 
„ kracht,” — Meerdere. voorbeelden „van dege Theo- 
fophifche- grillen en bezweringsformuien ‚van hetnog, 
enzinniger. Carmineren … uit  MARCELLUS  ‘EMRIRICUS en 
MEEKANDER: VAN. TRALLES Vide men iu. sPRENGEL's-Gefche 
der Med, Th, II'Seo24e On 86e, ehrpoa 4 T 1e NVON 

E 

innn den en enn : 
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sewering opgeeft t ;kom naâr buiten -been,-zoo ‘gij 

(sy ‘eens been zijt, of: wat”gij anders-zijn mogt ; “gelijk 
bp JEZUS LAZARUS uit het graf heeft-doen verrijzen, 

sen: geliĳk- jonas: uit den walvisch gekomen ús: 

ty vervolgens de ‘keel wan den ziekenaangevat helst 
5 bende, zeg:-BLASIUS de martelaar. en-de dienaat 

wyedes Heeren zegt u, dat gij naar boven of naar 

‚beneden gaat.” — Daar Armius de beste fchrij- 

ln van dit tijdvak is, kan men. hieruit den toeftand 
der. geneeskunde. opmaken. Uit Zralië was dezelve door 

de invallen der. Barbaren reeds «verdreven en daar 
eene pest, die van het jaar 54r-door-de toenmaals 

bekende wereld gedurende meer“dan vijftig jaren bij 
tusfchenpozen bleef woeden, zelfs geenen genees: j 

kundigen fchrijver vond, en alleen door. Geestelijken | 
vermeld wordt, ftond het te vreezen, dat alle. ge- 

neeskundige-vruchten. van. vroegere, eeuwen. zouden, 

verloten geraakt «zijns zoo niet. &en-volk, anders 

bekend door het vernietigen van wetenfchap en 
kunst , de geneeskunde bewaard had, Reeds vroeg im- 

«mers fchijnt deze door de Arabieren geoefend te 

zijn, want op het einde der derde eeuw hadden 
Griekfche Geneesheeren te Nifchabur i in Perzië eene. 

fchool gevestigd ‚uit, welke de Bachtishwa’s , éven. 

als-in Griekenland de Asclepiaden, beroemd waren, 
én“door de Kalifen te’ Bagdad geraadpleegd werden. 

Uit deze fchool ook fchijnt de kennis der Grieken 

zich onder de Arabieren verfpreid te hebben; het 

eerfte. „werk immers, dat zij over de geneeskunde 

kregen, was een zamenftel door AHRuN.; een. Alexan- 

drynsch geestelijke en tijdgenoot van MOHAMMED 4 
Dd 4 uit 
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it GALENUS opgemaakt, dat op het-einde -dér. zé» 
vende eeuw door een. Joodsch: geneesheer © uit <het 

Syrisch in ‘het. Arabisch » vertaald-- werd -(6).- Het 
‘ innemen van Alexandrië bragt ook: toe; om hunne 
kennis te vermeerderen 5 want: hoewel de beroemde 

boekerij-door hen verbrand werd, is het. waarfchijn= 
VAS ASAD er Ts MERRIES shunr 

(© Dat reeds onder AURELIANUS met  deszelfs dock- 
ter Romeiafche en Griekfche ârtfen naar Perzië geko. 
men ‘en aan de fehool te Dschondisabur gebloeid heb: 
ben, verhaalt sprengen. IL, 9, 32709," ‘Ook: was aldsär 

in later tijd-een Lazareth voor jonge Geneesoefenaren, — 

Op ‚het: laatst„der.- zevende eeuw „hadden zich onder 

de Arabieren in, rak twee Griekfche Geneesheeren gee 
vestigd, welke met de uit het overwonnen Egypte ge, 
komene Syriërs en Joden de leeraars der Arabifche Ge- 

neeskunde werden, waarom ABuL' rarapsch (Chron. 
Syr. p. 103) zegt, dat de Syriërs op Griekfehen grond 
een gebouw vvestigden, hetgeen vi Arabieren: flechts 

poogden te verfieren, pende 
Over AHRUN,-een tijdgenoot van PAULUS ARGINETA. die 

onder de naam van Pandecten de Geneeskunde in dertig 

boeken befchreef, en het eerst de pokken te boek 

ftelde, zie SPRENGEL, A c. S. 351, waar bl 356 over 
de BAKHTISCHWAH dienaren CHRISTI) op het einde der. 

gchtfte eeuw uit. de fchool te Gandisapora ortfpfós 
ten. Aan dezen had men de overzêttingen van AnisTo« 

TELEs en andere in. het Syrisch te danken, en het: was 

vooral GEORGE BAKHTISCHWAH, die gan, de wetenfchap« 

pen ingang. in Bagdad mogt verleenen, nadat. het hem 

geluke was den Kalif Ar MANSOR van eene ziekte te 

genezen, waaraan de Arabifche Geneesheeren vruchte- 

loos hunne’ kuist beproefd hadden; HEEREN , Gefihdör 
KE Lire Eh, Tie Se URG NN Ge an aziilaneesg caaagte 

" X 

et ee 
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dijk „’ dat vele affichriften onder- de aldaar gevestigde 

geleerden bewaard zijn, en zeker zijn eenige genees. 
_dkundige “werken van ‚de verwoesting verfchoond, 
wijl de geneeskundige fchool-te Alexandrië nog nâ 
de inneming fchìjnt in ftand- gebleven te. zijns” èf 

hunne weetlust zich bij genees- , wis- en “ftefres 
kunde: bepaald té hebben , zoodat zelfs in'de volgende 
eeuw zv op ‘bevel “van ALMANZOR'; ‘eenige … boeken 

ter opheldering der geneeskunde gefchreven werden, 

Onder deze: vaanmoediging der Kalifs--was het te 
hopen dat bijeen volk, hetwelk in deszelfs bedrije 

‚ wen leefwijze en. dichtkunde-de grootfte levendigheid 

van aard, vlugheid van geestven -fterkte van “moed 

ten toon-fpreidt 4 -dat ‘bij zulk een: volk „ in. deveeuw — 

hunner-befchaving , de geneesküunde groote vorderin= 

gen «zou» makèn«” Dan in: deze! billijke: verwachting 
vinden: wij:“ons “bedrogen, “Het: Islamismuss “de 
hang en--zucht “der “natie tot”het wonderbare, bes 
lette de Arabifche Artfen „met koele bezonnenheid 

de natuur waar- te nemen 4 -om- bij-het volk: in-“aans 

zien te komen, móesten zij” zich’ tot kwakzalverss 

kunften «verlagen 3 Astrologie en“ Uroskopie: werd 
hunne hoofdftudie, en de meest zamengeftelde on=_ 

zinnigfte bereidingen of geheel kraächtelooze beftand- 
deelen waren de middelen, welke zij bezigderts 
Hunne fchriften getuigen alleen van flaaffche nâvol- 

ging van GALENUS, En zoo mèên, eenige feheikùn 

_ dige, bereidingen (volgens BACO Pauca esperimenta, 
| fornacis), waartoe zij. door, het. beoefenen, der: din 

chymie: geraakten „zoo men. het licht, dat-rmAzers, 

de beroemdfte hunner fchrijveren , in-het-begin -dét- 
Dd 5 tiene 
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siende, eeuw over. de. pokken „>en AVICENNA g>AVÉN- 

ZOAR:s AVERRHOES over: de mazelen; huid „en :leger- 

gekten. verfpreid. „hebben ; uitzondert „moet: „mefì 
then meer dankên. voor hetgeen zij vande Grieken 

bewaard , dan voor mess zij zelve sommen heb» 

ben. (7). pr es 
»i, Maar niet. alleen. uit srt Oosteri á is des naren det 
woorwereld ons toegekomen, In duropä zelve fchij- 

nen;.na de inftelling „der geestelijke -ordens, vooral 
de Benedictynen-de geneeskunde geoefend te hebbetr, 
Zeker ten-minfte is hets: dat in laten: tijd, toen-dé — 

{chool -te Monte” Cassino en te Salerno, door «St. 

BENEDICTUS  geftichten-door:KAREL der Grooten ‘bes 
voorregt , na hetinvoeren der Arabifche, geneeskunde 

beroêmd. was geworden „dat toen in de nabuurfchap 

een. Benedictyner klooster was , waarin. leeraars der 
geneeskunst als monniken. zich ophielden ;/aan-deze 
ook had- reedsrin- der-zevênde -eeUW'-MARC, AURs 

__gassioporus aangeraden, :dat. zij supPocRATES en 
POELIUS AURELIANUS zouden lezen „en later warefs 
EEN; GARIOPONTUS3> KOPHON ‚ NIKOLAUS ROMUALD 

en: /AEGIDIUS . waardige. voorftanders dezer fchool. 

no ehtsiinaumas. 12 | | … Dam 

67) Ruazes zelfs getuigt zich alleen aan GALENUS 
te--willen houden, om door de verfchillende gevoelens 

der Ouden niet in verwarring te geraken, Zie spRENs 

eeu. IL. S. 381. In de vertalingen, welke van RHAzes 

bekend zijn, is zijn geest geheel verloren, zoodat zij 
volgens casirr eer perversiones quam versiones kunnen 
genoemd worden. De- overige Arabieren no&imt. DE HAEN. 
met. nitzondering van RHAZES ns vend Zie Ruts 

Med, TVs prada: noroi sfihenraarsd sb 

en in ik ennen ad nd 
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Dan hetzij:dat zij door beoefenirig der-Griekfche: eh 

Artabifche fchrijvers hunne pligten. verzuimden zof 
dat zij, alleen: uit barmhartigheid de: kunst vuitoëfe- 
nende ; het wetenfchappelijke verwaarloosden 3 hetdij 
gj tot'gebeden ; Reliquien en Ceremonien hunnen 
toevlugt tamen , hetzij zij de mislukking hunner; po 
gingen , als echte navolgers’ van AESCULAAP’s gities« 
terdom „ ‘aan beproeving of ftráf der Godheid toë- 
fchrevén;, en dus de kunst tot een verval bragten’, 
weinig möt de geestelijke waardigheid. ftrookende’, 

genoeg ; dat hen de uitoefening door Paufen , Patfiat- 
chen ‘en Kerkvergaderingen onder bedreiging van 

den “bân werd ontzegd (8). — Hierdoor  ent-doór 
hunnen vtijeren omgang met de Saracenen „en daatûit 

volgende kennis der Arabifche taal, kwamen de Jo. 
den meer in’ de gelegenheid - de geneeskunst’ te 
leeren en uit te oefenen. ‘Naarmate ‚de geleerdheid 

afnam 3 werden ‘de Joden meer-gezocht , zoodat zij 

zich totliĳfartfen van Keizers en zelfs van. Paufen 
vethieven (9). De Joden, welke bij de Arabieren 
é sosihet 

(8) SPRENGEL » Ge/chichte, II. S. 318 ‚zie aldaär het 

verbod van ruwas, Patriarch van Konffantinopel, dat de 
Geestelijken der Griekfche Kerk zich van de génées. 
kunst moesten onthouden, en S. 459 het verbod vän 
de Synode te Rheims in bet jaar rr3r En van meerdere 

‚Concilien in 2139, ti6a, r2o2 én feao, Dat dé Vere 

ordeningen van KAREL niet geheel vruchteloos warên, 

blijkt uit de gevolgen, welke zich in de negende eeuw 
cl in de fcholen van Fw/da, ‘Regensburg „ Pader: 
born en “Hildesheim vertoonden, Zie HEEREN, Geek, bf 
Klasf. Éirt A. S. 165, 107. 

(9) Dus kome de Jood zepecnias als tjferts vid 
Kei- 
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het- onderwijs- ontvingen ; de veroveringen der. Moos 
Fen: in Europa ‚de. kruistogten, die dé Arabifche 

tdal-- gemeen maáâakten's-de nieuwe ziektên „ welke 

door: deze togten. verfpreid werden, en waartegen 

men hulp zocht bij de,fchrijvers ; uit welker landen, 
zij gekomen -waren:;-gaven vin. de elfde eeuw aanleis 

ding, -dat de Arabifche, geneeskunde in. Zuropa werd 
ingevoerd, waartoe “CONSTANTINUS- ‚de Africaan ; 

wegens gewaande. tooverij- zijn. vaderland ontvlugt ; 

en later de Dominicanen „ door vertalingen-van Aras 

bifche en Griekfche fchrijvers, veel bijbragten: Door 
CONSTANTINUS en‚‚zijnen Jeerling,JoHANNES van 
Milaan. fteeg -de “Salernifche fchool ten -hoogften top 
van «roem, als, de eenige waar Arabifche, geneess 

kunde onderwezen werd, waaruit, eene nieuwe fekte 

ontftond, naderhand ‘met, den naam van „Zrabisten 

of Latino- Barbari. beftempeld, welke ‚nog in de 

dertiende. eeuw. bleef beftaan, toen Keizer rFrEDE- 

mill. in de-fcholen.-te. Salerno, cn‚.Napels eene 

Keizer ropEwIjK En KAREL den Kalen bij VAN WIJN, 

Huiszittend Leven, EL. D:; bl. 86, De Joden, welke on- 

der. geleide van jJoHANAN, en later als gevangenen ‘doos 

ARTAXERXES III. naar Egypte gevoerd waren „werden in 
Alexandrië tot: beoefening der wetenfchappen aangemoes 

digd; uit de vereeniging hunner Zheosophie-met het 
nieuwe Platonismus. ontftond honderd vijftig jaren na, 

CHRISTUS onder de Alexandrynfche Joden eene Theofo- 

phisch- geneeskundige fekte, die, wegens hunne zeden 
Esfenen genoemd, van de Grieken den naam van Theras 
peuten- ontvingen, wijl zij in. mystieke > vereering van, 

God hunne beftemming vonden, Zie SPRENGEL be, % 

Held el eAinosaën beef ab úeod wd 
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Betert' orde “invoerde, De geneeskundigen échters, 
die” toen ‘ook’ de’ Alchymie en’ Astrologie van de 
‘Arabieren ‘hadden overgenomen,’ zochten’ niët “dan 

haar’ algemeene geneesmiddelen en “middelen om :oud 
te worden; in de flerrert dachten zij de oorzaken 
van “ziëkten ‘te’ winden dië hen” meestal voór”"de 

woeten “lagén, en gelijk’ ‘te vórén’ niemand ‘de itt 
Spraken « van’ ÉALENUS “durfde: ‘weêrfpreken:;-“zoò 
waagde ook - thans niematid aan’ de “waarheid”’der 

door ‘RHAZES ‘en EBN ‘siNA “uitgelegde getieeskutist 

te twijfelên, totdat in’ de ‘dertiende eeuw Rocta 

BACO 3" GILBERT van’ “Pngeland , PETER “vân 

Abano, THADpAEUS ‘van Florence eN “SIMON “DE 
Eorpo “als Pzelfdenkers “optraden , waarneming” en 
HIPPOCRATES wolgden, eén zijne uitleggers verwiers 
pen; wâardóor ”réeds in 1515” MANDINL DE’ LUZZE 
te Bologna’ in flaat gefteld werd” het vooroordeel 

te ovêrwinmen , en de ontleedkunde van ‘der 

mensch te ‘hervatten. Zoo werden de veranderin= 

gen * vóórbereid dic. met” den aanvang der” vijfs 
tiende’ eeuw op’ het tooneel def geneeskunde. niet 
mirider “daf” op dat van Ewropa voorvielen. Het 

Griekfche' “keizerrijk dreigde ten val; de “invallen 

der “Turken, “de vervolgingen om Godsdienst; en 
eindelijk” de verovering van Konffantinopel door mo= 

HAMMED II, verdreven vele Grieken uit hun vadere 

land ; ‘die “dé kennis hunner taal en” befchaving naar 

het Westen bragten, waar, onder begunftiging van 

den huize SFORZA, de MEDICIS en ESTE, een PE- 

TRARCA . en BOCCACIO de Muzen. deden lierleven,, 
welke zich: fpoedig doorde. uitgevondene drukkunst 

pe en 
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en het genie eens AGRICOLA , ERASMUS: CH MELANC He 
KoN-door Europa verfpreidden. In kloosters waar 
men geen verborgen. licht- vermoedde „vonden deze 
nieuwere: Grieken de {Schriften van het oudere Grien 

kenland, voor gelukkiger. tijden gezameld en, bes 
waard, Deze prezen zij, als onverbeterlijke.…voore 
beelden: aan , maar bleven ook kleingeestig- aan 

klanken. en- woorden. ‘hangen 3 men won, wel is 
waar ; door uit de bron zelve te putten, en, in: plaats 

van, eenen DAMASCENUS en AVICENNA na te. praten , 

ARISTOTELES CN PLATO , GALENUS EN HIPPOCRATES 

gelwe te- onderzoeken, doch de vereering, voor deze 

orakels der «natuur--ontaardde fpoedig. in. flaaffche 
navolging. Bij de taal- en oordeelkundige beoefening 
ven-hunnen- flijl; verloor men hunnen grooten.geest 
uithet oog „ ende. armzalige, fchoolgeleerdheid dezer 
eeuw kreeg de overhand, Zonder onderfcheid nam 

men waarheid en dwaling: als. godfpraak: aan 3 men 

onderzocht niet de natuur, maar volgde blindelings 
de „gevoelens van GALENUS, door: Zheosophie „en 

Cabbalistifche grooxfpraak verbasterd, en toen men 

begon in te- zien, dat deze foms met de natuur in 

wweeflrijd waren, durfde: de befaamde syLv1us.bea 
weren dat federt. GALENUS de natuur hare wetten 

veranderd had rade Zoedanige entree 
8 | „deed 

aes SPRENGEL, Gefch. 1, p. pra, ») AUGUSTIN und 
21 Je DAMASCENUs wurden beide vom ARISTOTELES. vEr- 
a drangt, aber nicht von dem nuchterhen fystematifchen 

» Kopfe, nicht von dem grosfen Denker des Alther« 
» thums5 fondern von dem Arabifirten ArisTorEres , durch 

Cl » Telechite Uberfetzungen zu einem ächten Marin def 
; Wise 

ee en in 
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„derd de- geneeskundigen het dwaalpad kennen, „men 
Bag, dat het toppunt der kunst nog. niet „bereikt 
„was ‚het. minst; door. de ouden: beoefend gedeelte 
„moest dit. gebrek het. meest doen gevoelen, «en-dit 

ds „misfchien, de reden , dat de Scheikunde het: eerst 

/éenige vorderingen. maakte, Onder de handen van 

eenen JOH. ARGENTIER €. BOMBAST PARACELSUS 

„veranderde. ook zij fpoedig in, Alchymie , die met 

„astrologie, de: kaballah en- bijgeloof verbonden ep 
eene. fchadelijke „wijze, de geneeskunde overheersch= 

ten, en eene reeks van Daemonifche ziekten. voorte 

„bragten „ die zelfs de verlichte AMmBROISE PARÉ noE 

zocht te verklaren (zi). Wat de geneeskunde on- 
der het beftier van PARACELsSUS moest worden, -zel 

s Wüster umgefchafren” Om -de zeven borstbeenen 
van’ GALENUS te verdedigen, beweerde syrviús, dat de 

wmenfchen, toen grooter. waren, als in zijne dwergen- 
eeuw, toen VESALIUS toonde, dat zij flechts drie:bee 

zaten. Even zoo waren de beenderen van de hand 

en de overige te voren harder en vaster geweest, wijt 

zij ten tijde van GALENUS geen merg, en de. uiteinden 

geen kraakbeen hadden, Ook de borstholte ftelde. hij 
langer ,. om, het gevoelen van, GALENUS over de onge- 

paarde ader vol te houden. Zie SPRENGEL, IIL .S, 509, 

527 en 557 Nog in het begin der zeventiende eeuw 

Schreef LAURENT1US „over de ontdekkingen van VESALIUS , 

Î dat zij tegen het gezag van GALENUS zouden vergaan 

’ quemadmodum fluctus in scopulos impingentes ‚ quanto 

‚‚ violentius sese inferunt , tanto miserius dissipantur.” — 
Cr Ii) Oeuvres de part. Liv, XXV. Che 25. pe 670. Het. 

zelfde deden de anderzins zoo OREN * LANGE, en 

En PLATER. } Zie SPRENGEL ; Gefchn HL S 285 è / 

Loa 
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omiën ligt begrijpen ; wanneer men hem, met verachte 
Stingvoor alle ondervinding , hoort beweren , dat alleen 
in Gods barmhartigheid oel grond dèr kunst gezoclít 

“moest Worden (12), waarom ‘hij zijn. leéraatsampt 

tE““Bazel aanvaardde met de werken van GALENUS 

EN EBEN SINÁ te verbranden, terwijl hij zijne hoof. 

iders verzekerde , dat’ zijne fchoenriemen meer wis- 

sten dan dezes aan den invloed van hoogere “wee 

‘gens en het/onmatig gebruik van wijn geheel ovér= 

“gegeven, leerde ‘hij, dat het menfchelijke ligchaam 

uit zwavel, kwik, zilver en zout beftónd, van wek 

ker ‘tegenratuurlijke menging de verfchil'ende zieke 

ten <ontftaan „die » daarenboven aan” vijf Entia- en 

werfchillende tucht-, water-, aardes en vuurgeesten 
‘onderworpen , door geheime en alchymistifche mid= 

delen;--die vooral -een-gunftig. gefternte- vorderen, 
genezen. worden. Een Elixir der vonfterfelijkheid 
witgevonden hebbende , daalde hij voor zijn vijftigfte 

jar’ ten grave, op eene wijze den zoeker des fteens 

der wijzen overwaardig (13). 
‘Het 

65) De perste. IL. p. 384. Ae 

(13) Met welk regt hij zich bero&@mde de natuur in 

de ratuur zelve, niet in boeken beoefend te hebben , 

blijke uit ZIMMERMAN , Erf. S. ówy: „Er fchrieb in die 

” Welt hinein aus der monatlichen Reinigung erzeuge 
‚ der Teufel die Spinnen; aus der Mifchung dês weib- 
» ‘Tichen Saméns mît Îhrer Reinigung entftehen allé 
… Fiöhe, Käfer, und alle Infekten. Er fchrieb in die 

» Welt hinein, die Menge des in Klösterh und Venuse 
» tempel vergòsferen Samens werde von den Geistee 

» ren aufgefangen tnd/von den Hexen zu einem Gifté 
” bereitetl , der’ die utfäche der Epidemifche ‘Krankhet: 

» ten 

ee 
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„het was dus-de-waarheid zijner, erondftellingen. 

niet „waardoor, deze dweeper eene hetvorming voorts 
bragt, die reeds lang. in,de gemoederen gistende. was ‚ 

en „zich door, tegenftreving :tegen,; deno,heerfchenden 

geest.des-tijds.had aangekondigd 3; maar door. denins. 

vloed der uitwendige oorzaken „den .onzin.der fchools 
geleerdheid aan te toonen „ ontwikkelde, hij den-geest 

van onderzoek 3. men, begon,te twijfelen „aan zaken , 

welker onfeilbaarheid door, eeuwen bevestigd was, 

men ontdekte de „gebreken. der. kunst „en. trachte: 

dezelve te verbeteren „waartoe -PARACELSUS » „doot, 
het, gebruik, der, metalen en andere, meer eenvour 

dige en krachtige: middelen in te-voeren door, on 

bekende ziekten, te. befchrijven , deze „zoowel als 

andere, die de Galenisten ongeneesfelijk ‘hadden: vers 

klaard, gelukkig.te ‘behandelen „ en door het gebied; 

der. Heêlkunde uit, te-breiden ,veel-bijdroeg. … 
„Het onmiskenbaar. goede en het niette verdedi- 

gen gebrek in de leer van PARACELSUsS moest vers 

fchillende partijen in. de geneeskunde voortbrengen.’ 

Vele, door zijne geestdrijverij afgefchrikt „weken geen 

hbaarbreed. van GALENUS af;-andere „met de- orde. 
der; Rozenkruifers verbonden , vormden onder het 

| d „ge 
„ten und der Pest-fey” — Hij beroemde, zich goud: 
te-kunnen. maken, en‚was arm; tegen-alie kwalen een 

onfeilbaar middel te hebben,,en,kon zijn hoest; poda- 

gra of ftijvigheid niet genezen; den fteen-der wijzen.te 

bezitten, en ftierf voor zijn vijftigfte jaar, in het hos- 

pitaal St, Stephaan, te Salzburg, in het jaar 1541. Zie 

SPRENGEL. III, S. 26f-en.35o J rige Krir. Gefth. 

der. Enta, 1.6. 153. 

He De cos or B ann Mecune sis isbrow Lada 
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geleide van THURNEYSSER Eene nog onzinnigere 
Paracelfifche fektes de verftandigfte eindelijk kozen 

als Conciliatoren (14) de partij der oude Eelectici, 

namen hèt goede’ uit beider leer , pasten dit op hún 
tijdperk toe, en voerden de door erasTUS en Tr 
BAVIUS gezuiverde Scheikunde in het gebied der 
geneeskunde in, welke vaN HELMONT fpoedig aan 
zijnen Archaeus onderwierp, die als geestig, onaf= 

hankelijk wezen, even als onze levenskracht, met 

het fermént ; dat. dualismus, dien ftrijd, die twee- 

dragtvolle eendragt in de natuur daarftelt, waaruit 

ook wij nog’ haar voortdurend beftaan verklaren. 
Uit: eene afwijking, uit toorn, uit woede van den 
Archueus “die zijn ferment van de maag naar andere 

deelen zendt, verklaart VAN HELMONT de meeste 

ziekten , van “welker. oorzaak de daemonen en zijn’ 
Blas mótivum et alternativum stellarum niet uit= 

gefloten wâren, terwijl zij door geheimzinnige woor- 

den, door kwik- en fpiesglasbereidingen , door heul« 

fap en wijn; die den AZrchaeus aangenaam zijn en 

zijne afwijkingen te regt brengen, genezen worden. 

Zijne verdienften beftaan dus mêer in het wedèr- 
j | | lege 

(14) Onder de herftellers der geneeskunde in de vijf- 
tiende ‘eeuw ‘munten uit N, LEONICENUS , WINTHER VAN 

ANDERNACIH ‚ CORNARUS' En FUCHS, die als voorgangers 

van HOLLERIUS , “DURETUS, Foësius voortreffelijke vers 
klaringen van mipeocrates bezorgden; het verfchil, dae 

hierdoor tusfchen de Griekfche en Arabifche. geneese- 

kuúnde in het oog viel, dacht men “doof vergelijking 

vàn beide té vereffenen, waardoor REVARIUS, Js Be SYLe 
VATICUS, THEODOOR En JACOB ZWINGER Cozcikiatoren ges 
noemd werden. Zie spRENGEL. IL, SP 1035 €£ 42%e 
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leggen van valfche ;-dan in het opbouwen van gron- 

dige leerbegrippen. Hij beperkte-het misbruik van 
aderlating en afvoerende middelen, maar bragt hier- 

voor fchadelijke panaceën in zwang. Hoewel meer 

befchaafd, volgde hij parACELSUS in een verwaand 

gevoel van zich zelven, in verachting van weten» 

fchappelijke kennis en van de oudheid, in verwaar+ 

loozing van natuurlijke ziektefcheiding, in de pos 

ging om de geneeskunde aan de Scheikunst te onder. 

werpen, en’“vooral in het aanprijzen. van: fterke en 

zamengeftelde wondermiddelen. _ Algemeen werden 

deze door zijne navolgers in gebruik- gebragt, en 

namen de plaats. der eenvoudige geneesmiddelen in, 

waaraan de Galenisten alle mogelijke deugden toeken» 
den, terwijl de :Chemisten alle wonderen van hunne 

zamenftellingen uitbazuinden , en beider redelooze 

voorfchriften zouden geene navolgers gevonden hebe 

ben; indien de onverftandigfte gevoelens niet dik- 
werk de duurzaamfte regelen werden, en men niet 

dan door omwegen tot den weg der eenvoudige 

waarheid fchijnt te kunnen geraken. 

Zoo was de verwarde ftaat der wetenfchap , toen 
xULP zijnen loopbaan intrad, waarop wij hem zul. 

len volgen, na alvorens ter eere onzer moederftad 
melding. gemaakt. te hebben van BERNH, DESSENIUS 

KRONENBURGIUS van dmfierdam, die, te Keulen de 

geneeskunst onderwijzende „ aldaar reeds in het jaar 

1573 eene verdediging der oude, op rede fteunende, 
geneeskunde uitgaf, en de volgers van PARACELsUS 
gevoelig te keer ging, door de tegenftrijdigheden te 

| oomen; waaraan zij zich onderling (chaude maakterie 
Ee 2 srt „Uit 
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„Uit dezen ftaat der Geneeskunst moet men de uitde’ 
Óude “Galenifche en Paracelfifche leer” zamengeftelde 

voorfchrifteri van rurr beoordeelen. Van hier zijne gals 

achtige dampen „die naar het herfengeftel ftijgen 3 zijne 
herhaalde waarfchuwingen tegen de chemifche en hevis 

ge geheesmiddelen van zijnen-tijd „welker fchadelijkwen 
ongepast gebruik hij dikwerf door de kunst niet teshers 

ftellen zag. ‘Onder de noodige voorzorg bediendethij 
zich echter van dezelve, en beproefde onder anderen 

kun- nut in de vallende ziekte, in: welke hij-op het 

voorbeeld van HrPPocRATES de etterdragt aanprees; 

liever dan de- walgelijke geneeswijze met menfchen= 

bloed te volgens hevige ziekten, zegt hij bijdeze 
gelegenheid, kunnen alleen - door hevige ; ‘hoewel 

twijfelachtige middelen, worden ‘te „keer “gegaan: 

Een geneesheer moet de gevaren’ voorzien , moedig 

beginnen en -met-oplettendheid- voortgaan , wanneer 

de-uitkomst zijne onderneming -bekroonen zal:(15). 
Als dienaar en priester der natuur begreep. hij-te 

- regt hare gefchiedenis te beoefenen en vande: fabe= 

len harer heldeneeuw te moeten zuiveren. Dat cena 

hoornig dier der voorwereld,- hetwelk zeRODOTUS 

reeds bĳ crrstasals bewoner-der Indifche geberg= 

VSC 1 Kong can d „ten 

(15) Zieobs. Ls Ic. 11, 29 et 53. L. IL. cs 14, 28 
L. IIc. 22: ,, Cujus ignominioso usu dispudet-certe 

“s, commaculari medicinam ,- innocentissimam ceteroquin 

„» Sanitatis praesidem.”— Dat tot deze geneeswijze voor- 

‚al, het bloed van gefchavoreerden. vereischt werd, is 
„bekend. KK cs zegt hij: „ prosunt medicamenta | 

> Chemica ubi in graví morbo dantur a provida manu, 

„» Universalibus medicamentis jam institutis, sed th a 
» opus est.” ble 0 B 
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den. dikke, vend, „dat „door -den-Perfifchen. mythus; 

met menfchelijk aangezigt. werfiërd, en. met vleugelen 

voorzien tot „wachter. aan - het. paleis „te. Persepolis 

geplaatst was ‚ dat van <hier als zinnebeeld van fterkte. 

en deugd in ‚de „allegorie „der Christenen …fchijnt 

overgegaan, en mogelijk als zoodanig „tot wapen 
„der: Schotten. verkoren is dit raadfelachtig „wezen ; 

dat nog in onze dagen eenen, HERDER EN HEEREN 

in tweeftrijd « bragt,»had geen „gering, bewijs van 

aanzijn verkregen, „door zoogenaamde ivoorachtige 

horens, welke als hoofdeigenfchap des eenhoorns 
inde kabinetten. der, Vorsten „en Natuurkundigen 
werd aangewezen. Het was dus voor de Natuurkunde 

belangrijk, een-bewijs te ontvangen „-dat deze’ voors 
gewende horens niets anders.waren , dan de flag- 

tanden des Narwals, welke deze zeegedrochten der 

Noordpool reeds jong. verliezen. …Turp, bewees 
haar dezen. dienst door eenen Narwal. te befchrij 

ven „wiens bovenkaak, met zulk eenen. negenvoetie 

gen tand voorzien, in het jaar 1648 te Amfterdam 
werd aangevoerd (16). ed st 

men: tras, AAN FREDRIK HENDRIK uit 
Engeland ten gefchenke gezonden , ftelde hem insge- 
lijks, in, ftaat, een, natuurkundig. licht te verfpreiden 

over den niet minder fabelachtigen Satyrus der-ouden. 

Dit 

6) HEEREN, Jdéën. Le S. 274825 en 8, 639. 
TourP, obs. Le IV.C. 39, waar L, IL c, 56 over den 
Satyrus „ welken Tyson nog even als den mensch mêt 
regte kniën af beelde, ee É p 

Ee s 
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Dit wezen ; door pLiNtus als dier met menfchenaan- 

gezigt, door mreroNymus als misvormd mensch aan« 

geduid , door fommige uitleggers van MOZES en jESAIAS 

als booze geest verklaard, befchreef hij het eerst zoo 

naauwkeurig, dat hij niet dan eene’ ontleedkundige 

befchouwing van het inwendige zamenftel aan zijnen 

lateren opvolgers CAMPER en BONN overliet, Niet 

finder belängrijk is voor de: natuur-, zoowel als 

menschkunde zijne befchrijving van een’ zestienjarigen 

wilden , die, in de gebergten van Zerland onder fcha- 
pen gevangen, zich zoo vreemd van alle menfche- 

lijkheid toonde, dat niet flechts hun kruid zijn 
voedfel, maar hun geblaat zijn fpraak geworden was. 

In dit tafereel leert hij ons ons-zelven in den natuure 
ftaat kennen , wanneer wij, verftoken van de god* 
delijke rede, alleen door het zinnelijk gevoel le= 

vende, op eenen zoo verren afftand van onzen bee 

fchaafden natuurgenoot geraken, dat de menfchelijke 

gedaante naauwelijks voldoende is, ons van de die- 

ten, met welke ‘wij verkeeren te onderfcheiden , 

hetgeen wij voor overdreven zouden houden, indien 

CONNOR ‚ CAMMERARIUS , RZACZYNSKY En nog in onze 

dagen BONNATERRE en virev de Befthrijving van 
muLP niet door latere voorbeelden bevestigd hadden. 

Door dergelijke waarnemingen, door zijne onte_ 

leedkundige nafporingen van den ziekelijken ftaat, 

door zijne befchriĳving en afbeelding van verfchil- 
lende misvormingen, gelukte het hem de natuur, 
en voornamelijk de nog zoo duistere natuurkunde 

van den mensch, op te helderen, en in hare af- 

wijkingen zelve een licht en pad tot hare verbor- 

ge 
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gene heiligdommen te vinden (27). Hierom ook 

hield hij de kennis, van ’s menfchen-ligchaam. voor 

het wezenlijke oog der geneeskunde; gelijk. hier- 

door „ dus fchreef hij aan zijnen. zoon. PIETER TULP 

in eenen fmaakvollen brief, wóór. zijne „waarnemin= 
gen geplaatst, welke te allen tijde als rigtfnoer voor 

den aanvangenden arts-zal gelden: „gelijk. door het 

» oog der ontleedkunde de diepfte fchuilhoeken van 
„ het“ligchaam ontdekt. worden „zoo komen tevens 
„ de verborgenfte oorzaken der: ziekten te. voor- 

„ fchijn, die de fteunpilaren worden, waarop de 

s‚-kunst haren tempel moet ftichten,’”- Met deze gee 

dachte bezield had- hij zich aan-het-onderzoek: van 

’smenfchen zamenftel: zoo gelukkig”gewijd , dat wij 

hem reeds in het jaar 1632 als leeraar def ontleed» 
kunde ín het beroemde ftuk van REMBRAND niet 

gefchilderd , maar als levend daargefteld zien (18. 

| Groot 

C17) Ture, 055 -L. IV. €. 10, …Virev Mist, Nat, 

de homme. T. 1. WENDEBORN, Gefchichte des Menfchen, 

S,.147. Over de Monfters Ture. L.IIL c. 37 et 38, L. IV. 
c. 36, waar c, 35 de gefchiedenis eener Zribade Cfricge 

tricis) verdient gelezen te worden, Hiertoe behooren 
ook zijne befchrijving en af beelding van den breeden lint. 

worm, obs. L,Il. c. 42. -— Van de Thee. L. IV, c. 6o, 

Van de wormwijze beweging der Ingewanden, LIL, c. 14. 
(18) Dit oorfpronkelijke fchilderftuk, rurp in zijne 
ontleedkundige lesfen voorftellende , wordt als eigendom 

van het Chirurgijns=gild bij de verzameling der beenziek* 
ten van Hovius bewaard, en is in plaat genoeg bekend. 

Zie WAGENAAR , Befthrijving van Amfterdam. III. bl, 239. 
Tuup gaf deze lesfen als. Doctor in de Nes, boven de 

| Ee 4 hal, 
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J@toor ‚was het nut , ‘dat hij zijne niedéburgeren door 

‘zijne lesfen bewees, in welke’ hij, volgens getuigen 

„van FORSTEN (19) hiet eerfte onder onze landge- 

“mooten de wei= en water vatén aantoonde, en die 
“hij eErst in - 1654 naliet, om hen als Burgemeester 

niet geringere ‘dieften ‘te bewijzen. In dit gedeelte 

‘der kunst munt vooral uit zijne juiste en “duidelijke 

“befchrijving van het klapvlies der ingewanden, ‘het- 

“geen met zijnen naam in de boeken der geneeskun- 

dige wetenfchap beftempeld is (ao). Oneindig meer 
ech- 

hal, niet als Hoogleeraar der doorluchtige School, die 
sn, 1631, na tegenftreving van Leyden en eenige Godge- 
leerden, alhier werd opgerigt, en waarvan hij naderhand 

Curator was, Zie WAGENAAR, Ib. Is bl. 522, II. bl. 372; 

(19) FoRSTEN, Orat, Acad, de Batav, Merit, p. 30: 

# Ne TULPIUS Amstelaedami natus, ejusdemque urbis Cos. 

ib meritissimus , quem optimum vírum uti annales Patriae 

sE, reddiderunt immortalem, ita ars medica plurimum et 

„‚ mErito venêratus, propter editas fide dignissimas ob- 

»» servationes ín quibus multum ‘ad Physiologiam contu- 
»» lit , vasa lactea primus forsan apud nostrates in humano 

»» Corpore monstravit.” — Zijn reeds genoemde leer- 

meester j. VAN HORNE had dezelve in 1652 befchrever. 

(eo) “Over dit Valvula tuLPu of Coli zie Ture. L. IE. 

€. 21. Gewoonlijk wordt de uitvinding aan BAUHIN toe- 

gefchrevens” SPRENGEL echter beweert Gefih. UI. $.564, 
dat” reeds ín 1563; en dus zestien jaren voor BAUHIN , 

“BALOMON ALBERTI ‘e&ne goede afbeelding er van gaf. De 

meeste opheldering van het gefchit vind ik în een plaats 

van BEVERWIJCK , “Schat der Ongez. IL. bl. 147: „De 

Ke treffelijke Oftleder Prof. paaw zaliger, en ‘wilde nooít 

s roeftâan „datter fodantgen middelfehot was, en hebbe 

pe hem wel hooren Klaaghen dat men hem gualijck buijten 

» Slantg 
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echter ‘zijn wij verpligt aan “de ‘toepdsfing ; “die hij 

van de ontleedkunde op den geheelen omvang der 

geneeskúnde maakte. Deze zegde hij op gisfingen 
re has { KEE borne 

js slants ria gaf, als of hij daarin niet ter goeder trouwe 
» En gingh. ‘Den vinder ofte altijd den eerften befchrijs — 
»» ver van dit Middel-Schot BaunING als ick hiervan te, 
» Bafel met hem fprack, feijde dat Dr. PaAW teghen de 

‚‚ bevindinghe.aanging , als dezelve in alle Lichamen 

» vindende, gelijk hij ook ‘door mij aan paaw fchreef; N 

» die den brief ontfingh, als hij aan fijn laatfte fieckte 

5» lag, en derhalven niet en beantwoordde. Twee jaren 

‚te voren, 1615, in de läaste ontledinghe ‘die-ick hem 
„‚ hebbe fien doen wees hij ons een-ringh, ronds om in 

‚‚ defen darm, fegghende: wil men. daar voor een Val 
pn vula houden, men mach het doen, maar het en is 

„> gheen Valvula gelijck die in het herte zijn of die het 

s wederkeeren van den kamergangh fouden kunnen bé- 
» letten. Die teghenwoordig de ontledinge te Leyden 
» met lof bekleedt Dr. vALKENBURGH, ‘volgende onzen 
», meester, noemtet liever een Ringh oft Circkel als een 

‚ Valvula, gelijck daar oock dikwils een vliefighe Circket 

», ghefien werdt, maar meest een Valvula, oft middel- 
‚> fchot, ghelijck klaarder als de Son blijckt, en-oock 

+ té Leyden nu eenige jaren vertoofit is bij Prof, rieuR- 

>, Nius, ghelijck hij aan mij fchrijft 5’ en wáarmede hij 

zeker bedoelt‘ eenen brief den. 19 Januarij 1632 door 

“orro HEURNIUS aan hem gefchreven , en gedrukt in 7, se- 

vrrovicr Epistol. Quaest. Rott, 1644: ‚‚ Coli Valvula-adeo 
„ clara res est ut hic in dubium hoe vocare: esset de 
„; luce meridiana litigare.” — Daar nu'in 1617 een PAAw 
zelve van dit klapvlies geen juist denkbeeld had, en 

“BEVERWIJCK Zoo veel later getuigt, „dikwils een vliefighe 
„ Circkel ghefien te werden,” blijke de verdienfte van 
uLp uit zijne naauwkeurige befchrijving en afbeelding; 

Be 5 
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tesrusten , die bedriegelijk zijn en aan de ontleed- 

_ kunde moetengetoetst worden ‚ waarom. het onder- 
zoek der lijken niet alleen voor. hen die ‘de genees- 
kunde leeren , maar ook voor hen welke de kunst uite 
oefenen , noodzakelijk is (ar), Reeds voor MORGAGNI 
gevoelde hij ,-dat dit onderzoek niet alleen-een hele 
der licht verfpreide over de natuur, de oorzaken 

en zitplaatfen der ziekten, maar ook veel tot hunne 
genezing moest bijdragen, en te gelijk vele onder= 
fcheidingsteekenen opleveren, om reeds bekende 
ziekten naauwkeuriger te- bepalen , anderen te doen 

kennen , en voor dezelve zekere kenteekenen op te 

geven. Deze zijn de grondzuilen der geneeskunde 
op ondervinding gevestigd, op deze: hebben var< 

SALVA , MORGAGNI EN BONNET een gebouw geves. 

tigd, waarvan TULP met eenen RIOLANUS €En BAU- 

HINUS-als grondleggers mogen befchouwd worden , 

en. dat.in onze dagen door BAILLIE, PORTAL» SAN« 

DIFORT ; CORVISART 3 DUPUYTREN, MECKEL En Ali- 

deren merkelijk wordt uitgezet; wat eene ligtzinnige 
| thee 

Car)  Amplum,” zegt hij in zijnen brief aan zij- 
nen ZOON s 4 AC spatiosum est in quo navigamus acquor , 

„et in villo tot. propemodum. vada quot morbi, et tam 
sa-frequentes scopuli quam scopi, quorum periculis siqui- 

», dem, te satagas subtrahere , necesse erit cursum diri- 

s, gere per lineas a peritissimis palinuris notatas.”” Zie ook 

Obs 34 Lu II. en Le. III, obs, 31. L. IV, abs. 30—39. 
„Ook:door C. SPRENGEL, Gef/ch. der Med, WV, S. go wordt 

stuLP onder de eerften geroemd, die door goede. onte 

leedkundige bijdragen ‚de geneeskunde vermeerderden, 

Zie: ook MORGAGNI, Epe Ded, ad. P, SENACUM: L. HI, p. 5e 
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theorie na, eeuwen. verloop: aan: den gevel van dit 

gebouw: verandere , TuLP’s waarnemingen zullen, 

even als die van-HIPPOCRATES ;“SYDENHAM.- EN, BOER« 

HAAVE de onvergankelijke grondzuilen zijn, wijl zijg 

niet door «begrippen gevormd, maar uit de zuivere 

bron der natuúr geput, niet dan met de natuur te 
gelijk veranderen of vergaan kunnen; Even gelijk 

hij ze befchreef , zullen immer beftaan die teeke= 

nen „, welke hij het eerst opgaf voor den polypus 

van het hart en de bloedvaten; die hij, uitwerkfels 

en oorzaken des doods juist onderfcheidende „even 

als na hem MORGAGNI, verdeelde in die, welke de 

wezenlijke oorzaak der ziekte en dood waren, en 

in diegenen, welke of even voor of na den dood 

gevormd worden, . Jammer, dat. hij in het geval 

van eenen hoest ten allen tijde door blaauwe vlekken 
„op de huid gevolgd, die hij.te: regt-aan de belette 
werking der ademhaling op het-bloed toefchreef; 

niet in de gelegenheid fchijnt geweest te zijn, het 

lijk van dit kind te onderzoeken, daar wij dan waars 

fchijnlijk eenige eeuwen vroeger kennis eener kwaal 

zouden verkregen hebben, die onder den naam van 

blaauwe ziekte uit misvorming van. het hart, als 

een “onheil van onzen leeftijd, is befchreven (ee). 

Eene niet minder verraderlijke ziekte, te gevaarlijs 

ker, wijl zij onder den dekmantel eener ligte ver- 
koude 

(2) ‘Vid, Le IL. €. 55. “Ture gaf. het eerst eené 
goede afbeelding van den Polypus. Le I. €. 26, Over 
den Polypus van het hart en deszelfs vaten L. Is €. 274 

MoORGAGNI, Obs. dn. Path, Ep. XVIII. $. 17. 
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koudheid ‘den kindfchen leeftijd overvalt die ook: in 

enze- dagen toegenomen ; vals «ftikzinking;de „gevoe 

Hige ouderharten doet fidderen , enals- Kroep -de 

koenfte* geneesheeren vrees aanjaagt „is het eerst 

door "Ture bekend gemaakt (e3). … Even-zoo danken 

wij aan hem de eerfte goede befchrijving der Omme- 

loop of: Gordel, door prinius en anderen als doo= 

delijk opgegeven. “Bij hem vinden wij reeds de 
gemaskerde en bedwelmende tusfchenpoozende koorts, 
welke naderhand den naam van ‘ToRTT :onfterfelijk 

heeft „gemaakt „en toen. DUVERNEY in, de. Mem. de 

P.Acad. des-Sc.-van het jaar 1701 de zak =waterzucht 
als elders onbekend te boek ftelde „ ‘had TuLP -de= 

| zel= 

“5 “Zie Lis IV. cap. 9. De eerfte befchrij ving 

dezer ziekte wordt ‘gewoonlijk aan micnaëtas toegekend; 

‘PorTAL echter geeft hiervan de eer aan BAILLOU. SPREN- , 
GEL: Gefch. V. S. 442 noemt voor TULP C‚ BENNET 5 en 

BEVERWIJCK „die in 1656 zijne werken uitgaf ‚zegt Schat 

der Ongez. IL, bl, 32: „, Dewijl ik dit fchrijve fo heeft 
‚de Aemborstigheydt een kindt van acht jaren in twee 

s dagen geftickt. De Longen geopent zijnde, wert in 

5 de pijpjens onder aan den ftroot- pijp bevonden me- 
s, nichte van taeiĳĳ flijm, het wit ftijffel- niet ongelijck., 
» waervan fommighe al hartachtig was „het welck de 

s„ gemelte piĳpjens gansch geftopt, hadde,” Men zou 

echter deze gevallen tot de Bronchitis kunnen brengen , 
hetgeen door de naauwkeurige befchrijving van het 

fchijnvlies bij rure belet wordt. Over de Gordel zie 

Lelll. €44, de Intermittente febre Latvata et Sop. 1. 

€: 13. OZANAM had.dus.vóór. 1652 hiervan bij onzen-rure 

melding kunnen vinden, Zie zijne, Misty des Epidens, 

IE p. 323. ED ernie 
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zelve réeds vijftig jaren vroëger duidelijk befchreven 
in waarnêimingen , waaronder’ vóoral- de zeer: zeld- 

_zame eener waterzucht van het ‘buikvlies uitmunt (24). 

Niet minder. zeldzaam zijn «de gevallen: van fteenen 
in ‘de flagaderen „> chijlbuis- en’ ingewanden gevons 
den (25)5 én’ hetgeen-hĳj van de:doorpislozing 
uitgedreven haren „ wormen’ en torren getuigt; ‘werd. 

nog “onlangs-‘door eene dergelijke waarreming,-in 
ons land-bevêstigd (26). —: Dit-zij genoeg ‘om te 

Bemtinkatobeinsd” tool bis onowsn Teb 4Nd0s 
€24) “De Hydrope Peritonaei-et Ovarii- Le IV. obse 44 
et 45 Over.-de gefchiedenis en kenteekenen der-eerfte 

_ DEHAEN, Rat, Med, ITL p. 431: Voor TuLP fchijnt. Onze 

NUCK de ziekte befchreven, te hebben , vofgeus VAN 

SWIETEN, Comm. IV. p. IÓt. Bij MORGAGNI de sed. el 

CAUS. morb. L. III. Ep. 38. art. 4755 lezen wij: „ Prí- 

> mus illam observavit jz. Acforzius Prof. Med. Viem 

s> primarius A©, 158r in muliere hydropica, in qua aquae 

‚‚ instar lixivii ingentem copiam reperuit, non- în, ventris 

»„Cavo sed inter peritoneum et integumenta abdominis, 
»‚‚Ubi „musculi adeo a subtus distendente aqua erant €X- 

tenuati, ut quasi nulli conspicerentur. A?, 1651 hie 

morbus a N. TuLPIO fuit observatus.” 4 

(25) De oorfprong en /beftanddeelen der'adêrfteenén 
zijn uit vele waarnemingen opgemaakt door TIEDEMAN in 

MECKELS Arch. IV. St. o. S, 016. Meerdere'voorbeêlden 
«bij TULP. L. T.C. 59. Le IL, CG. 25. Le IV, C. 22, Van 

veel belang, zegt SPRENGEL, Gefch, III, p. 168, wae 

ren deze Anat, en Pathologifche, waarnemingen op zoo 
vele vooroordeelen, die op. niets, dan het gezag van 
„GALENUs gevestigd waren. Tot nu toe dacht men dat 
„alleen de blaas en de nieren fteenen bevatteden, die voordl 

KENNTMANN in verfchillende deelen opfpoorde, 

eak0) Zie L„ IL €, are Agem52. Ln IV, co. 12, Geneóst, 
‘Mag. 

42 

23 

rin 
hd 



A2Â. VOORLEZING OVER 

toonen, dat de verdienfte van rurp in, het befehrijs 
wen van nieuwe ziekten, groot waren. …Hij- volgde 

hierin echter niet den ‘heerfchenden geest zijns tijds , 

om alleen het ongewone „ verwondering” barênde-na 
te fporen; te regt begreep hij „ dat--het belang der 
waarnemingen niet van de zeldzaamheid afhing, dat 
het -dikwerf nuttig was; de natuur „ oorzaak en „uits 
werking der ziekten te onderzoeken ; die ‘het mensch-= 

dom: dagelijks. overvallen „ en dat hij „die de geneess 

wijze der gewone ziekten door gegronde aanmer- 

kingen bepaalt, der “maatfchappij- grooter voordeel 

aanbrengt, dan hij, die alleen zeldzame ‘gevallen 

ópfpoort, welke wel bij een geleerd genootfchap ; 

niet altijd bij het gezond werftand hunnen prijs bee 

houden. Hierom befchrijft hij bij herhaling gelijk= 

foortige ziekten, doch verzuimt niet de verfchillende 
wijzigingen en wegen, welke de natuur. ter. gene= 

zing inflaat, daarbij aan te geven, en de juiste 

waarde van het een of ander geneesmiddel te bee 

palen. Hierom zien wij hem nu de vallende ziekte; 

dan de waterzucht op verfchillende wijzen behande= 

len „ en nergens de. Hippocratifche ftelling : „het 
2 is de natuur, die de ziekten geneest” uit, het oog 

verliezen (27). — Even trouw volgde. hij deze 
ì ge= 

Mag. Deel V. A? 1809, LAWRENCE geeft in zhe Med, 
Chir. Transact. Vol. II. p. 385 een geval van acht hon- 
derd tot duizend wormen door den pisweg afgefcheiden, 
waaronder van zes en acht duimen lengte, — Zie ook 
B, VAN RONs$S. Ep. Med, IX, pe 403 BLASIUS » Obd, Fi 
V. Obs. 10. 

(27) » Natura enim nonnunquam juvat ‘humarts ope 
s‚ des= 
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geleidfter op het nog duistere pad der Heelkunde; 

want overtuigd van de fchakel tusfchen de verfchil- 

lende takken, en van het onaffcheidbaar verband 

tusfchen Genees- en Heelkunde, begreep hij, minder 

kleingeestig dan in onze dagen, dat het Ideaal der 

kunst dan flechts te bereiken was, wanneer deze; 

elkander de zusterhand reikende , onderling het fteile 

pad der ondervinding betraden, Van hier zijne juiste 

aanmerkingen, zijne belangrijke ontdekkingen , waar= 

mede hij het gebied der toen nog beperkte Heel. 

kunde uitzette, door de kunstbewerking voor den 
fcheeven hals, door den Amfterdamfchen Heelkun- 

‘digen MINNE het eerst verrigt, en door VAN MEKE- 
REN €en ROONHUIZEN gevolgd, te befchrijven 3 door 
het juiste onderfcheid van het Staphyloma met andere 
ooggebreken aan te. geven; «de duistere leer “der 

hoofdwonden op te helderen 3 eene onfchadelijke 
wijze van flagaderlating aan te toonen; de manier 
van het wegnemen der ballèn” en van fteenfnijden 

te 

», destitutos’’ zegt hij IL c. 6. Waarnemingen hier. 
toe te brengen, zijn die van L. I. c. 11. L. IL c. 34 
et 35, Lu IV. C, 2 @et 4. C, 44 Et 45. — Hiertoe behoo- 
ren ook zijne naauwkeurige aanmerkingen over de Long- 

tering. L. II. cs 11—1p, welker menigvuldigheid hij 

L. III, €.’ 16 aan onze vochtige luchtsgefteldheidsen moe- 
rasfigen grond toefchrijft,en zijne geneeswijze in de der- 
dendaagfche koorts, welke, volgens het toen heerfchend 

vooroordeel, dat goede voeding de ziekte voeden zou, 
zeer verzwakkênd behandeld werd; hetgeen hij bêwees 

de krachten. te ondermijnen , en “voor ‘eene voie 
pan ongefchike te maken, te A00 g Ä 
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te verbeterens, de. uitzetting van den vrouwelijken 

pisweg, onlangs door, „THOMAS en. YELLOLY als eene 

nieuwe uitvinding voorgegeven, te dien „einde aan 

te prijzens „de befmetting van het kankergift door 

voorbeelden. te,-bewijzens de Heelkundigen aan te 

moedigen, niet te laat hun toevlugt tot het mes te 

nemen.‚ wanneer de levenskrachten of uitgeput zijn 
of reeds, verfterving dreigen, en ter. genezing onvol» 

doende bevonden worden; in het grootfte gevaar, in 

de zwaarfte verwondingen van luchtpijp, longen , flag- 

aders en andere edele deelen nimmer den moed te ver- 

liezen „wijl niets de genezing meer verhindert , dan de 

overtuiging des geneeSheers van derzelver onmogee 
lijkheid. . Dat deze echter, tot overmoed.overflaan= 
de, niet minder verderfelijk wordt „ bewijst hij door 

het geval van kanker, welke, gedurende eene halve 

eeuw onfchadelijk, door roekeloozen prikkel getergd, 
invretend werd ; door drie voorbeelden van gefpleten 
‘ruggegraat of wind-doorn , welker opening onmide 
dellijk door den. dood gevolgd werd, dewijl men woor 
TuLP geen denkbeeld van dit gebrek had, dat hij 

het eerst geneeskundig befchreef; hetgeen, wel is 
waar, latere gewild hebben, dat door BAUHINUS 

bedoeld zou zijn „ wiens namelooze befchrijving echter | 

geheel onbekend moet, geweest zijn ‚ wijl anderszins 

muLP tegen deszelfs doodelijke opening door her= 

| haalde voorbeelden niet had kunnen waarfchuwen (28). 

| st Daar 

vola8) Over de hoöfdwonden hand ij in het begin 

hier Geneesk. Aanm.:T. , waar c, 28 over. het Staphy- 

loma. Zij ook SPRENGELs Gefche: der. Chirs ‚IL, …$e,40 
Ge- 
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Daar hét hem als Schepen dikwerf moest gebeu- 

fen; in de fchuilhoeken’ van het menfchelijk hart in 

te dringen en zielsgebreken te behandelen, kon het 

niet misfen , of als’atts moest hij hieruit nuttige 

lesfen voor de geregtelijke „en wenken voór de Ziels= 

geneeskunde trekken, welke wij hein da óok zoo 

gelukkig zien uitoefenen , dat wij zijn geduld en zijne 

fcherpzinnige’list moeten’ bewondereti in het herftellen 
van twee krankzinnigen, van welke de een zich 

inbeeldde aan blindheid; de andere aan beenverzwak- 

king te-lijden (29). “De: gemoedsgefteldheid hield 
hij van het’ uiterfte- belang, en trachtte door zijne 
aanfpraak „ hulp en. troost de ongemakken der ziel, 

ae ek even 
Gevaliei: van fteenen uit de vrouwelijke pisweg gehaald , 

in Spr. Gefch. III, S. 468, waar S. 471, dat P. FRANCO 

door middel van een Dilatatorium de pisbuis verwijdde, en 

dus den fteen uithaalde, Zie ruiP L. Ic. 48. L, Ille c. 8 
en- the Med, and Surg. Trans, Vol. 1, waar Vol. XL, 
As COOPER Een door hem uitgevonden werktuig befchrijft, 
waarmede hij door de mannelijke pisbuis honderd twee 
en veertig: kleine fteenen uit de blaas ontlastede, . Ovér’ 

de Kanker Lib, Ie c- 47. > Over de Winddoorn L. III 
C‚ 28—31. Zie ook Uitgel. Nat. Verh. 1. D. bl. 123. 
Ture’s Heelkundige Vermaningen vindt men LI. Ce 50, 

L. ll. e sen 17. L. IL c. 32. L. IV, c. 8. 
(29) Tot de geregtelijke geneeskunde behooren de 

zeventiende en achttiende waarneming van B, II. de ze- 

vende van B. IV. Tot de Psychifche meerdere voorbeel- 
den in L. Lc. 9 15, 18, 19, 50. L, IV. c. 54. Zie 

Monita medica achter zijne observ. N?, 40, en Lib, IV. 
Ce 49: „Convenit aegros securos agere, ut corpore tan- 
‚‚ tum, non etiam adimo laborent”” — me 3 lethalis 

ss EX ira. L. U. c. 41. | 
HI. D. 3. Ff | 
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even als.door zijne geneesmiddelen de gebreken des 

ligchaams te genezen; hierdoor werd hij de vriend 

en vertrouweling. zijner zieken, en: tevens in {laat 

gefteld. het, duistere verband. tusfchen oorzaak “en 

werking, te, doorzien, de verwarde -reeks-der -dik= 

werf tegen elkander. ftrijdende verfchijnfelen en toe= 

vallen,‚na;te gaan, en „met „de natuur in overeens 

ftemming te: brengen. De natuur te volgen, lang= 

zamerhand te verfterken, of. moedig te. beteugelen, 

wanneer. zij den. waren. middelweg verlaat, hield hij 

voor, het, hoofddoel der, kunst (30). Hierom ook’ 

rekende hij de. beoefening der: vaderlandfche Kruid= 

kunde „van. het. hoogfte: belang „ en  ftelde--geen: 

land zoo ftiefmoederlijk bedeeld, dat voor zijne oor= 

fpronkelijke. ziekten geene “inlandfche- gefchikte ge- 

neesmiddelen zou opleveren. Zoo de bewerking. aan 

de ftelling mogt beantwoorden,” ‘heeft zeker zijne 

ongepaste zedigheid in het verbranden van dit zijn, 

werk der kunst een, wezenlijk nadeel toegebragt „ 

dat eerst door BEVERWIJCK , en in latere dagen door; 

de, vlijt. des Hoogleeraars COOPMANS., voor zooverre 
ons vaderland betreft, ‘herfteld is (31). 

KA Ee 

(36) L. Lc. 23: », Cognoscenda, non tantum com- 
‚‚.munis sed et propria cujusque, natura Gedrorvreaata) 

„» quam qui perspectam habet, ís demum vere, medatur:, 

‚‚ penetravit quippe ad naturae penetralia” vh Me 33: i 

», discant Medicí naturam imitarì et observare cum, ju, 

pe dicio natura quippe dux optima, nec facile „errat, 
» Apsius qui insistit vestigiis,” 
(31) Over dit werk WOLZOGEN in Orat, funebri 

quam in honore TULPI Bebnit, guum, chorum templi novi, 

‚de- 
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„Eene gelukkige éigenfchap , eén” aängeboren talent 
vat’ goeden fchielijk „oniet doorsder brilvan” éerig 
flélfel te zien;en - hierùit juist. te 'oofdeelen  vér= 
eénigd met'eene “grondige kennis> van! hetoëën yróër 
geren: gezien” hadden , “bragten “lei” reeds oi: zij 
jeugd tot de zóò zeer geprezene “ondervinding in’ 
de ‘Geneeskùunde, dié niet alleen” door eel’ te zien's 

maàâr door: het velerlëi (32) goed ‘te’ zien 5’ verkregen 

wordt, die niet flechts de ‘wruêht ‘van mieër gevore 
derde jaren! maar “ook: het “eigendom wan een jeug= 

dig en-fcherpzinnig: verhuft kan’ zijn’, én. welke ‘iets 

in, de Geneeskunde daarftelt „ datrertisus miet dürfde 
nóemen ,- dat: den geneesheer evenals “den Dichtér 

is- aangeboren ven “in”de. taal’ der” kunst® súgenium? 

aren of practisch Genie genoemd wordt. 

„Deze reien” pt ta Î are de wezerilijke 

EEEN plaäts 

dedicaret. Welke gevonden wordt. ‚voor de zesde uitgave 
zijner waarnemingen van het jaar 1789 „Te regt waar- 

fchuwde echter GAUBIUS , Ady. Var. Arg. €…6: „ nequa- 
» quam illorum opinionem probo, qui persuadere nobis 

„ conantur quamque, habicari, orbis regionem ‚non, modo. 

» eg ‚proferre , omnia, ‚quibus, vitam , ASPE, tueri 

». incolae possunt.”” pn 

(32) Te regt ‘ondeïfcheidden de An Multa. en 
Multum scire, In navolging, van „AESCHYLUS „ „zegt, ook 
TULP, in Epist. ad Filium: „qui fructuosa, non: qui multa 

pn, scit, sapit”, nn en Noli, igitur pede nimis libero vagari , 

» sed coerce studiorum, Cursum intra orbitam rationis ac 
9 usûs, > Et ut apes. ex doribus fragrantia, mella, sic selige 

2, dbi ex optimis, auctoribus quod, sapientiae;rore. as- 
Nt persum, potissimum facit ad hominis salutem,”…… S 

„2 Das Lefen, ist der mittelbare Umgang mir der Na 

ED: „i tÛrs 
FP 
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_ plaats en‚den waren aard der ziekte dóór een onvèr- 

__klaarbaar gevoel te- herkennen ; welke bij gelijke 

opvoeding ‚ftudien „geleerdheid: en. gelegenheid ziek- 
ten waar, te nemen ; den-eenen „geneesheer boven 

den: anderen … verheft ; welke MAR TIANUS- aan ” GA= 

LENUS ;, dies zich - beroemde met Gods hulp nooit 

in zijne, voorzeggingen gedwaald. te hebben, deed 

vragen: » waarom voorzie ik. den aftoop der ziekte: 

„ niet. even, goed -als gij „daar ik’ even als gijde 
“ voorzeggingen van HIPPOCRATES--gelezen:-heb; 2?” 

deze door PaRACELSUS in het, gefternte „door de 
Chemisten. in hunne kroezen , door vAN- HELMONT 

inden Archaeus, door de» Natuur - wijsgeeren vin 
de. « algemeene. „wereldziel „door — HUFELAND’ (33) 

» tur, das „Beobachten der unmittelbare — Umgang mit 

„ derfelben.” ZiMMERMANN, Erf. S. 56. / 

(33) HUrELAND, Journal der Pr. Heilk. Jan. 1819, 

S. 10. Der richtige, practifche Takt, der manchen 

„ Aerzten fo eigen ist, dafs fie durch ein inneres dunkeles 

„ Gefühl fehr fehnell den wahrên Sitz ùnd Character der 

„ Krankheit erkennen, ist ein Talent, fich fchneller als 
„ Andre mit den Kranken in Rapport fetzen zu können” 
Schooner- drukte hij dit vroeger uit in het 6de Stuk zijns 

Fourn. van het jaar 1814. Sor, „ Nur jene Seeleneiger- 
fchaft, die nicht erlernbar fondern angebohren und 

„ ein Gabe Gottes ist, richtiges Urtheil , reiner d, h. 
„ nicht blofs moralisch, fondern auch wisfenfchaftlich 

» 
s 

Sd 

reiner Sinn, ruhige Eile, die genaueste Beachtung 
aller Umftände, machen den wahren Arzt und gebeti 

„ den rechten Blick in die Krankheit’ — Over dezë 
assói Medicinalis en het Ingenium Pract. zie men de 
voortreffelijke Orat. Acad, van mann de Medico Specs 
latore, L. B. A9, 1795. p. 58. Juist is de uitdrukking 

‚… van 
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onlangs inrhet-Magnetisch rapport gezochte krachts 

dit vinde ‚taal. ders-kunst zóo-beroemd ingenium 
practicum „ „dit zoowel’: hièr , „also in -andere takken 

onzer - kennis’ zoo -verfchillend: aangewend. woord 
Genie ‚ zal ik eenigzins- trachten” opte helderems 

_sBurron ftelde. dat shet. genie door geduld te verkrij 

gén was’, en in: hetvermogen- beftond; de oplettende 
heid lang «en fterk-op ‘hetzelfde ‘onderwerp te bee 

palen. Deze lof „aanv -het-geduld--gewijd „moge den 
aian van. zoo ‘eene ‚uitftekende “verbeeldingskracht tot 

eer& verftrekken’ ; maâr. zal door niemand worden 

aangenomen „ welke overweegt:dat- dewerking van 
het genie dikwerf‘oogenblikkelijk gefchiedt, dat dess 

zélfs” uitvindingen „-fneller dan een vonk:ontftoken, 

te, gelijk helderder dan eene vlam fchitteren. Hierom 
hebben anderen de grond van het genie in de vers 

beeldingskracht- gezocht; deze, van: het genie het 
verftand afzonderende., houden de. blinkende, gebre= 
ken, het levendige vuur-der. verbeelding voor. genie; 
hunne veldheeren, ‘hunne, wetgevers zijn mannen, 

die „meer: vernuft -dan- doorzigt hebben, meer. leven= 

digheid dan one bezitten meer Wrrsoderljk, dan 
Hoi Î Es: balani DION MGR ATS Ne vol» 

VAN PERCY: 9, EEN gelakkig inftinke „en vaanleg: iefisten 

pover het talent des. Geneesheers; te, vergeefs zou hij 

„de geleerdfte; arts. zijn, zoo hij niet dezen „takt, deze 

» ‚juiste oordeelskracht „bezat, hetgeen in de genees- 

„ kunde is, wat. de maak in de letterkunde, Zonder 
Tie eigenfchappeh zal hij nimmer deze fnelle inge- 
„ vingen ontvangen; die ons bij den: eerften opflag aans 

» toonen wat te verrigten zij.” Zie ook FORMEY, verm. 

Med „Schrifte 1. Se Ber: « 

Ff-3 
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volhardend’ zijns meer zien dan: de natuur. ‘werkelijk 

oplevert’, die vin-herfenfchimmien “grootheid „zoeken, 

enkasteelen-in:de-lucht: bouwenooHeuverIvs (34) 

— heeft’ hierin -den: middelweg> gehouden; hij’ vordert 
voorhet genie» een fcheppend- vindingrijk: vernuft; 

ef eene aanhoudende begeerte-/tot‘bereiking van het 

voorgeftelde’ doel 3 ‘wâaruit hij shet zonderlinge , «dat 

men »bij-menfchen vân'-genie aantteft., werklaatt.… 

r-Om- dus .teivbepdlen> wats chet tgene’ zij, ' zal het 

noodig zijn -deszelfs verband metronsvalgemeen denks 

vermogen teonderzoekeri,: Dit denkvermogen, deze 

werkdadigheid > der ziel > waarop ede uitwendige nas 

tuur als .flof ‘werkt, ‘en! die’ wederkeerig deze: flof 

bewerkt en-zich toeëigent , laat’ zich “in “twee: werkse 

vermogens anderfheiden ; en bevat vien wer flünd en 

gerede, ci 9i92-i90 BE MRC deer 
He werfbarid: is het vermódens het gemieanftkapd 

pelijke dêr voorftellingen ; door-de zintuigen ontvans 

gêri', te bepalen, en: derzelver onderlinge“ betrekking 
vast te ftellen. Het’ omvát: dus, de-betrekking tuss 

fchen’ dé verfchijnfelen der zinnen „wereld: het vormt 

de fchakel tusfchen deze ‘zinrien- wereld en de rede, 

Deszelfs werkzaamheid is drieledig: bepaalt het zich 

tot waarnemingen , “dan vormt, het ‘begrippen; door 

óverweging van” ‘meerdere begrippen ‘klimt het tot 

6ördeel ops Ten geraakt ‘door vergelijking en Vèrs 

eeniging van meerdere. oordeclén tot een befluit, 

Haraulte ehernriniehels en, bidet sid. de hieruit 
Ies Au 

Ed 

TN HEEN Ux WAAL AS AAT Are „mee 

(34) ese: de en 4 IL disc. IV, ch. r, DAR 

Mt ' n u or ps 
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aneling van „kennis, doot--ons zelven of „anderen — 

opgedaan; in de verfchillende ‘betrekkingen. dès le- 

vens juist weet te oordeelen , te befluiten,te-han- 

delen, kan met regt verftandig genoemd worden (35). 

De rede is de andere en hoogfte ffeer: onzes denke 

vermogens ‚dat zich hier ; afgezonderd! van: de ftof= 

felijkheid, tot de grootfte eenheid: verheft „en niet 

dan door de palen van’ rùimte , eeuwigheid-en vrijs 

„heid beperkt iss De rede heeft, even-als het ver- 

{tands -drie- werk- vermogens , waardoor “zij ideën, 

befpiegelingen .en- idealen vormt, ::De eerftes-beant- 
woorden vaan de begrippen; en zijn voorltellingen, 

die „door de redé-zelve, na afzondering der, onwee 

zenlijke en uiterlijke 3 van de ftof ontleende } beftande 

deelen „gemaakt worden, Van deze voorftellingen 

gaat ‚zij tot zuivere befpiegelingen over, vormt zich 

eene kennis a priorij blijft niet-aan „gewrochten 

| han= 

035) Wanneer, bijveen groot herfengeftel én volkoe 
mene ontwikkeling der organen met veel levenskracht en 
aaúhoudend werkingsvermogen, maar mindere {nelheid 

der levensbewegingen, de beelden def voorftelling met 

veel levendigheid en veelvoudige verbinding daargefteld 

worden, ontftaat diepzinnigheid; terwijl fcherpzinnigheid 

doot fterk ontwikkelde herferien met krachtige eù fisellë 
levensvermogens en verhoogde levenskracht wordt daarge. 
fteld, HARTMAN, Geist des Menfchen. 1820, -S. 295: — 

Hier”mistmen-dus dikwerf de grondigheid en algemeene 
heid, den diepzinnigen eigen; De aanleg’ tot diepzin- 

nigheid is te gelijk die tot befchouwing, tot wijsgeer , 
wiskunftenaar , wetgever. In fcherpzinnigheid huisvest 
de.-danleg tot we se geneesheer , tot velnnesr., tot 

diplomaat enz. 
Ff 4 
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hangen , maar geeft derzelver. wetten en vormen op’, 

wordt. dus „wetgevend «en heerfchend, laat aan «de 

verbeeldingskracht de grootfte, ruimte en vrijheid, 

dringt-met-den blik eens adelaars-tot in: den hemel, 

maar behoeft toch altijd ‘een vast ftandpunt op aarde, 
„ende ftoffelijke inhoud: der. voorftellingen ‘moet nog 

_ altijd door de,» zinne-wereld;gegeven zijn „ terwijl 

het werftand den fchakel- tusfchen - beide -daarftelt,. 

Eindelijk -ftelty-de rede, van de zinnen geheel on 

afhankelijk ‚doeleinden “op „aan -welken alle andere 

onderworpen zijn ; vormt dus Idealen, die de mensch 

naderen/kan, zonder zevooitste bereiken „ven die 

zijn geestig leven in gedurigesinfpanning houden: 

deze komen overeen met. de-befluiten , en evenals 

het verftand door oordeel naar befluiten ftreeft„ zoo 

ook de- rede ‚door befpiegelingen: naar Idealen “van 

fchoonheid, wijsheid en kracht. (36). À 
| fe 

(36) „Hoewel-de ftof aan de-verbeeldingskracht door 

de zintuigen geleverd wordt, zoo is zij toch, in zoo 

verre de vormen vereeniging ‘harer; voortbrengfelen be- 
treft, niet aan de eens beproefde gevoelens en waarne- 
mingen gebonden, en kan dus, in reproductive. en pro= 
ductive (fcheppende) , welker grootfte werking -Phane 

tafie is, verdeeld worden, ScnurzE, Phy/.” Anthrop. 

Gott, 1816. S, Ór, — HARTMANs Geist. des Menfchen. 

S. 13 und 29° bo ld 
Tot- de voortbrengfelen der „Schoone--Kunst: wordt 

Smaak vereischt; deze neemt, hier de rol, het beftuur 

van het, verftand over, het ‚verftand worde. Smaak, 
Het Genie geeft een kunst gewrocht: oorfpronkelijk- 

heid, leven «en kracht, de {maak - Cchoonheid,- „Genie 

zonder {maak kan krachtvol in uitdrukking, -niet bee 

val- 
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„Indien wij'nu als vereischte -van- het génie aâri- 

memen's het vermogen“omy geheele” rijen. van denke 
beelden ven ‘begrippen afzonderlijk « te omvatten 

dezelve zich in «de juiste ‘orde’ voor te ftèllen „het 

zamengeftelde in “het bìijzondéré “op: te losfen, dit 

„weder zamen te voegen, hierdoor het nieuwe” uit te 

vinden, het reeds bekende op nieuwe “wegen te 
ontdekken „>het nog niet-aarnwezige te fcheppen, 

alles eene nieuwe gedaante, een nieuw leven te 
nn Gn)» dan zullen wij vinden dat noch ver= 

RN! û ad à a, 
hed Sh ADR ANDINTE Alber Ard dele Mr EEN Dd don VAE Sopron ah Ant ode ink dE RAR oe AE 

Schoof’ voort. Jus zegt de GÖTHE: 

Re Warum will Gefchmack und. Genie fich fo felten vereinen. ? 
ie Jener fürchtet die Kraft, diefe fürchtet den Zaum. 5 

Zie hterover KIESEWETTER , Kant’ s Crit, der, Urtheike 

kraft. 1804. S. 385, 395 Ook SCHILLER , bei Cutra, 

Th. VL: S. 16 und 43 HARTMAN, Geïst des Menfchen. 
"8.398. Waar hij uit de meer innerlijk ontwikkelde zin- 

tuigen van het „gezigt, gehoor en fpraak , verbonden met 

vernuft, fcherpzinnighe! d en diepzinnigheid, met ligtere 

beweging der uitwendige deelen, b, v. der handen, de 

vorming der verfchillende kunstoefenaars verklaart, 
(37). Hierom noemt ENGEL, Phil für die Welt. II, 

s. 165: het Genie ‚ Eene organifche kracht , welke van 

„… buiten. kiemen en zaadkorrels ontvangt, om dezelve 

‚ bevrücht. en ontwikkeld weder voort te brengen,” — 

Cráomws. KSria EN vergelijkt het met een walvisch die 

„ flil in de diepte voortgaat „ foms zich onftuimig vers 

‚‚ heft en ‘met driemasten fpeelt, foms haten te 

ie voorfchijn treedt en veel onrust veroorzaakt,” 

ZIMMERMAN , Einfamk, Th, IL S. 46: Einbildangskrart; 

‚ fagt man, ist wiederholte Senfation. Aber mir fcheint 

Ff 5 ‚ Ein-, 
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Átand „noch verbeelding hiertoe opzich zelve, toe= 

reikend.zijn , want -de verbeelding doet,-zulks „wel 

fchielijk „, doch vonzeker5- het verftand wel „zeker 
‚doch langzaam ; „het genie;-doet zulks -fchielijk en 

zeker.te gelijk. Verbeelding dus en verftand , beide in 

hunne. grootfte volkomenheid, ftellen het,genie-daar. 

Gebrek. aan evenredigheid. tusfchen beide geeft-aan 
hunne gewrochten „en, voortbrengfelen ‘of een ‘koud, 
devenloos „ of een ongeregeld en wanttaltig „voorko= 

mensen terwijl.de verbeelding in, hare vaart de 

teugels des verftands behoeft, om niet in dweeperij 

en „mysticismus te vervallen „ zich in. nevelgeftalten 

en wangedrochten. te. (verliezen, zoo moet, ook zij 

haren t tooverfluijer vérfpreid hebben, indien deze als 

uitwerkingen en voortbrengfelen van het genie zul- 

den aangenomen worden. | | 

Volgens deze befchouwing wordt het genie, drie- 

„vous 
ke 

en Einbildung fehr oft falfcher Schlufs_ aus wahrer, Senfa- 
‚tion, — Die Imagination fafst alles fehr. fehneil_ auf 

…, und bilder fich fchön ein, bevor fie recht fieht. Alles 
25, wirkt auf fie und fie wirkt auf alles, Sie erfindet 

„ Bilder, verwebt fie mit den Gedanken, giebt allem 
» Farbe úùd Ausdruck, WieLanp fagt vortreflich: En- 

„, thufiasmus ist ihr Leben, Schwärmerey ihr Tod; — 
en 7h, 1IL S. 282: ‚‚Hängt der Verftand, an die eet 
„ nation fein Bley , fo ist man zwar weniger eilig, aber 

„ den Schritt den man vorwärts gethan hat, macht mau 
» nie zurück. Imaginationsmänner bauen, Welten, die 
„ wie Seifenblafen zerplatzen ; Verftandsmänner, ichten 

„alles, und behalten nur was taugt, ue in Wink veg 
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voudig +het- genie «dat meer werbeeldingskracht” dâ 
vertand vordert, is dat der Dichters, Toónkunfte- 

naars Schilders” (38) 5 dat meer verftand dat” ver- 

beelding behoeft, “is het gênié der Natuur=-" en “Wis- 

kundigen; terwijl dat des Staatmans Gefchiedfchrijs 
vers „ Veld-" en Geneesheers- werbeeldingskracht en 

Werftande in” gelijke’ mate ‘vereischt. ““Deze, ‘in de 

grootftevolkomenheid met elkander veréenigd „ vor 
men “het- genie 5'dat ‘even als“dat’van eefien HALLER 
“OOR en 

(38) Temperament ven: opvoêding „ in eenen ruimen 
zin genome „zullen: dus -hier-de: keuze ‘van het. genie 
bepalen „hioevreemd: ‘hetook sfchijne, dat de kunst , 

om: het--leven: te'vernietigen , „hetzelfde: genie vordert , 
als die om/het te behouden, ,Podarartus „en MACHAON, 
twee helden der-Geneeskunde, waren legerhoofden van 

hen, diechet bergachtige -Zthomê én-Euchalia bewoon- 

den; volgens: Aliad:-Be v. 370,’ waar ve:238: 

waag, Tô dv0' nyelo0u “Asuanmbs Òvo-maide | 

KON. Tige Iig, Ujalo, Todarelgsos Kdl Mauyaâr'.r 

Eo XENOPHON Cynege p. 9745 zegt van-hen: , “Eyevorze 
2 xt zéyvas , wak Aöysss zak‘ moXbugg wyubol”” — “Zoo 

beoefende’ Pr. KLPiNo tegen zijneú wil de Geneeskunde 
in Padua. 4; Denn,” zegt sPRENGEL, Gefch. ILKE. S. ais: 

;,’feiner “Neigurg “war der Soldäfenftand angemesfefer,” 
Ei de “Hoógl. BÄËKER ; over het verfchil van Kar. Dl, tax 
„Een met°foem bekend Hoogleeraar in de Geneeskunde 

zo’ in Duitschland’ was tot zijnen ouderdom ‘in alle“zijne 
sy neigingen; ‘in houding „ kleeding,” geheel krijgsman, - 
„5 de natuur” had” hem’ tot veldheer beftemd, ” == In 

Ons land hebben ‘een BRUGMANs voor de ‘genie, Cn KrAre 
JeNnHOFF voor de geneeskunde beftemd, wederkeerig ‘ge- 
toond , dat, om “in beide” vakken uit te blinken, dee 
zelfde geestvermogens gevorderd worden, 

ANICOLAAS TULP, 
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en, Reis eene geheele fchepping in, zich, bevat, dat 

gelijk BACO en KANT voorzegt, wat nog te ‚ont- 

dekken -is, en gelijk HUIGENS ven “NEWTON” ontdeke- 

kingen doet (29)., Van deze verfchillende. evenrer 

digheid tusfchen. verftand en verbeeldingskracht zal 

men. ook het onderfcheid kunnen afleiden, dat (om- 

wijlen tusfchen vernuften gevonden wordt „ diein 

hetzelfde vak. werkzaam zijn: hierdoor weken LINNÉ 

en BUFFON,; welke. als tijdgenooten inhet. onder- 

pen SHE ZOC- 

dao)’ ScHuLze , Phyf. wisi $.218: „‚ Univerfal;Ge- 
syenies find eigentlich’ nur-Genies in-einem. Fâche ,-denen 
9, es aber der Befitz mehrerer Talente:möglich. machte, 

„5"fich in vielen Arten der Geistesthätigkeit ‘herworzuthun, 
„s Was dagegen die Schwäche des Kopfes bey einigen 

; Genies , in” allem was nicht zu ihrer “Sphäré gehörte;, 
„j berrifft (welche befonders an mufikalifchen» bemerkt 
‚ worden ist)-fo, war: fie die. Folge einer--fehlerhaften 
> Erziehung’es4, Es -giebt „Leute ,”.-zegt ZimMer- 

MAN „ Enfahra S. 78 9 die in ihrer Kunst alles fehr wohl 
»‚-fehen und in allen übrigen menschlichen Re nichts, 

1 weil fie keinen Vortheil darin fehen„>. 

‘HARTMAN; Geist des. Menfchen, 5 408» Es lake fa 
„s- viele Arten von Genie, als es Arten von Denkverrichtuns 

sgen-giebt, durch deren überwiegende. Thärigkeie fich 
»‚ der höher ftrebende. Geist äufsern.kan., Es-gicbt Gee 

ss, mies in, den Werken. der Phantafie „der Urtheilskraft und 

‚» der. Vernunft,,—, Genies find fur die, Wisfenfchaft 

„oder für die-Kunst, — Zum Genie für Kunst: gehört 

;»jaufser einem ‘lebhaften:, klaren. und ‚deutlichen.An- und 
_„ Veberfchaven -vermittelst des äufsern „Sinnes ùnd. der. 

‚s Phancafiey auch noek-ein höherer, Grad von Fertigkeit „, 

„s ‘das lebendig aufgefafste durch Sprache „ Gefang,, Farbe 

‚, Geftaltung in der Wirklichkeit darzufteilen.”- 
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goeken”der natuur te geliĳk het pad der ondervin= 
ding bewandelden „ en hetvrijke"der:-natuur onder 

zich fcheenen te deelen , zoo verre van elkander-af , 

dat de ‘een de bevalligheidaan-de! ftrengfte naauw- 
gezetheid van uitdrukking opofferénde ‚ de aarde ‘be- 

fchouwde zoo als zij door-den” Schepper: uit niets 

was voorftgebragt 3 terwijl-de ‘ander; de teugels: aan 

zijne » verbeelding vierende “en de -fchatten - zijner 

taal tentoon fpreidende , doorde ‘kracht zijner over- 

_redende welfpreköndheid de meest verlichte Natuurs 

kenners medefleepte , en: dee fabelachtige ftelfels der 

fehepping meteen” roman verrijkte s dat de Zweedfche 

Wetgever der: Natuur; op eene ‘hemeigene korte en 

afgemetene wijze , aan al het gefchapene deszelfs be= 

paalde plaats en kenteeken aanwijstz. terwijl de an= 

dere , mét verachting van allé kunstmatige rangfchike 

king, ots de aarde en ‘häre“bewoners niet alleen 

leert kennen, maar te gelijk door “fchoonheid- van 

beelden, verhevenheid van gevoel, ftoutheid van 
‚uitdrukking, over, zijne nieuwe {chepping luister en 

leven „verfpreidt, en zijne natuurgefchiedenis onder 

de, meesterftukken der Franfche,letterkunde, verheft. 
Wanneer ‘dit Genie. zijne lof aan. het- geduld offert „ 

moeten wij het meer bewonderen dan toeftemmen. 

Geene oefening immers kan’ de heilrijke gaven der: 

nâtuur evenaren, en wat afleen van het gehetügen 
en vlĳt afhangt, kan het, genie _ niet toegerekend 

worden.. Door geduld zou men de wiskunde kun- 

nen leeren, maar in eene kunst „ die op waarfchijn- 

lijkheid berust „kan alleen „het genie „gelukkig-zijn; 

dewijl oefening alleen den hoogften graad der -waars 

fchijn- 
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fchijnlijkheid ‚niet> bereiken. kan. „Men behoeft „dus 
geen groot getal vari jaren om uit te-blinkensin eene 

kunst die meer genievdanstijd- vereischtens hij „die- 
op zijn dertigfte: jaar-geeh: goed ‘Staatsman;;s Veld of — 

Geneesheer is ; zal-hêt nimmer worden.,Vóór dezen 

deeftijd waren LAURENS DE. MEDICIS ,: JAN“ DE, WITT 3 

W‚. PITT En RICHELIEU reeds groot in de Staatkunde, 

XENOPHON ; de wijsgeer en gefchiedfchrijver,ALEX- 

ANDER „ LUCULLUS ;'WALLENSTEIN 9, GUSTAAF. ADOLF 

en. /MOREAU « waren” op «eens. veldlieeren 3; sciPIos 

MAURITS VAN ORANJE: ên; LOUIS DE, BOURBON 37 Nas 

derhand onder den naam van -den-,grooten CONDÉ 
bekend, hadden den leeftijd. van twintig, jaren nog 

niet „bereikt „toen de, benarde. omftandigheden ‘van. 
het vaderland: hen aan-het hoofd van overwonnen 

legers « plaatften 3, waarmede. zij -op‚/hunne beurt. de, 

ervartenfte helden--hunner eeuw vanden. vaderlijken; 

grond, verjoegen „(49).';‚”-Van. zich, zelve, getuigt 
leken …À Hi hoezid BIA FLOR rilde … :EBN: 

PE 4 

(40) Polke, ‘Siècle de Louis XIV. Vol. 18. P. 193: 
‚ Ce jeune homme sans expérience que Tés entiemis mé. 

5 seert etaït LOUIS DE BOURBON, Connu deptris sous’ 

Ie ‘nom du grand conpé,'Ce prince etait: né General; 

„ri Vart des la guêrre-semblaie en dui un; instinct naturel, 

‚It n'y-avoit en‚Europe, que; lui, et, le Suèdois ‚TORSTEN®, 

»p-SON- qui eussent à 20 ans ce genie, qui peut, se passer, 

» de, Vexpérience” — Zoo. floeg LucuLLUS voor zijn 

proefftuk den ervarenen MrTHRIDATES; van hem zegt ct- 

CicERo , Ac. Q Ï. C° tT: „in Asiam factus imperator’ 

5 venit , cum esset Rom provectüs’ rei filitaris rudis.”— 

Ebiiarsórbabp werdp zonder ondervinding „vuit-zijne een-/ 
zaamheid. gerukt; rom) raan hets hoofd des-legefs te 'ftaans, 
eN Ra- 
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'EBN’ SINA ‘reeds in zijn zestiende jaar een beroemd 

arts „geweest ‘te zijn. “Zeker “ishet, dat hij in! zijn 

achttiende eene zoo gelukkige genezing aän den Emir 

Nour verrigtte-, dat MAHMOUD, Sultan van” XAort- 

Sane” Gazna,- hem bij zich vontbood „doch eene 

weigering ontving. Zoo waren”BOERHAAVE 3 °SYDEN* 

HAM “ef --“GAUBIUS reeds groote” Artfen, veer’ zij de 

geneeskunde uitoefenden. PROSPER’ ALPINUS kwam 

reeds ‘op zijn »dertigfte jaar met zijne voortreffe- 

lijke ‘Geneeskunde uit Zeypre' terug, en BAGLIVE 
ftierf voor” zijn’ veertigfte „’ lang bewonderd “als ‘de 
herfteller dêr zuivere Hippocratifche leêr.Tevregt 
zegt dus. FREIND, die ook reeds in zijne: jeusd 

den: naam. van “eenen der“ grootte geneesheeren ‘en 
der beste fchrijvers « van “zijnen “tijd - verdiend -had3 

dat # „niettegenftaande de vliĳtigfte oefening , niemand 

» een:goed geneesheer: wordt „zoo. hij. niet eenig= 

5y-zinsehiertoe--geboren.-is 5 wante er „komen, in-: de 

5 geneeskunde zoo vele -moeijelijke' encingewikkelde 
», gevallen voor, die door geene leerftelfels getoónd;, 

» door geene verklaringen kunnen opgehelderd wors 

„ den; veél leeren wij. in de geneeskundige fchrif: 

„ten kunnen. nimmer, „genoeg … lezen , en moeten 

« echsers veel; aan „de icherpainnigheid, waarmede 

lg Was- shecis een ‘middeimeg Gehilder, stoen nis 

in bet Vaticaan geflopen ‚door de: verhevene af beelding 

des:-Hemelfchen Vaders. van, MicneL- ANGELO ; zoodanig 

getroffen „werd ,;„dat--hij , dezelve in seen. oogenblik: be: 

vatte oen; dan: zijne afbeelding ‘dezelfde. grootheid. waver: 
hemenbeelch ae goddelijkheid. wist ste gevens: 
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de nátuur ons begaafd heeft; overlaten,” Geer 

deel der. geneeskunde berust ke nanharsenkink 

dan’ wel de behandeling “der ziekten: terwijl, men 

door oefening in-de- Ontleed- en Kruidkunde, vor- 
deringen kan. maken „de ;;Natuur- en- Ziektekunde 

wel meer. „genie: -dan.:tijd. vereifchen „-zookan- in 

de uitoefenende geneeskunst alleen het genie „den 
arts, geleiden „ wanneer geleerdheid en ondervinding 

hem: hulpeloos laten; dan: moet hij uitde verfchijn- 

felen, den „aard en, eigenfchap ‚der „ziekte ‚en. mit,„de 

uitwerkfels de oorzaken opfporen 3, uit. deze „tot de 

aanwijzing ter genezing -befluiten, „de manier, het 

regte middel en den juisten tijd ontdekken „„en duss 

volgens eene uitdrukking; van- GALENUS „uitvinder 
der mensa worden: aid Het genie der caire 

„kuns ed dh ph 

SGD '» th Medicine enim” zegt rure HL obs. 15: 
ss mâxime est tempofis womentum , pe occasio.semel elapsa 

5 difficulter postliminio: repetitur ;”’ — en :SCHULZE-Á c, 
S; 131:- Bey fchwierigen-und verwickelten Unternehmun- 

„gen ist. es mehreutheils. ein gewisfer. Punkt, oder. die 

zalt „Benutzung. eines günftigen Augenblicks 8 der höchst 

‚‚ felten wiederkehrt, wovon das Gelinger abhängt. Jes 

‚‚ nen Punkt nun leicht ausfindig zu machen, und-diefer 

„ Augenblick „ wenn-er. dá ist; fogleich zw efkênnen; 

s» dass ist die Sache des practifchen oder technifchen 

‚, Talents, welches die Klugheit in der Seres Patent 

5» aûsmacht.” — HUFELAND, Journ. 1807,’ 857-179: 

‚‚ Der Arzt, der if den Aüsferungen die de und 

‚‚ den zur Heilung nöthigen Begriff beftimmt "zu haben 

5, Slaubt, ist nicht minder in’ einem’ irrigen-Wahne um- 

ss fangen, als derjenige Moralist, der die/‘Handlungendes 
„, Menfchen für den Character nimmt, So wie hier nur 

„‚ die 
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kunde beftaat dus in eene zekere gevatheid, de 

oorzaken der verfchijnfelen te doorgronden, in het 

vermogen eene reeks van gebeurtenisfen en’ voor- 

werpen fnel te overzien, en te. vereenigen „ uit deze 

vereeniging juiste befluiten te trekken en van het 

bekende tot het-onbekende te geraken. Hiertoe moet 

de, arts eene” levendige verbeelding bezitten „ die 

door-eenen bijzorideren opmerkingsgeest voor’ ontdek 

king gefchikt, en tegelijker tijd vereenigd is met 
een helder, naauwkeurig, oordeel dat juist ondere 

fcheidt, ieder voorwerp juist bepaalt, Hoe grooter 

en: te “gelijk evenrediger deze vereeniging zij, hoe 

grooter het vermogen wordt, de overeenkomst’ der 

voorkomende gevallen onder verfchillende vormen 
te zien, te vergelijken , te vereenigen „ te doore 

gronden „ het onderfcheid van andere, bij dezelfde en 

“elkander gelijkende verfchijnfelen waar ‘tenemen; 

en-te ontdekken; dit vermogen wordt eene gewoonte, 

en deze eindelijk een êzstinct, dat men misfchien 

te minder gewaar wordt, naarmate men het in hooe 

ger graad bezit. 

Dat: TuLP mêt dit vermogen.” niet fpaarzaam.. ‚be 

deeld -was , horse eene flechts bieders lezing 

Zij 

5 die Wenntniss des Ínneren Werth haben kann, fo darf * 
„„ auch’ für den besféren Arzt nur das begründende die- 
„fer Erfcheinungen (Aetiologie) wefentlichen Gehalt hae 
‚ beti, und daher auf die Erforfchung desfelben fein 

„‚ Beftreben gerichtet feyn* — Vergelijk hiermede 
GMEÈLIN, Path. S. 39%. GREGORY, on the duty of a _Phye 

sician. London 1770, p. 121. 

m. D. 3. Gg 
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zijner waarnemingen, die hij in vier boeken in het 
licht gaf , en nog op het laatfte zijns levens tot meer= 

der dienst van zijne landgenooten vertaalde (42). Hiere 

door wist hij de meest verfchillende verfchijnfelen te 
ontraadfelen ‚ hunne menigvuldigheid en verfcheiden« 

heid tot eenvoudigheid van oorzaken terug te bren- 

gen, overal zijne aanwijzing op het wezenlijke: der 

zaak te vestigen, naar de omftandigheid zijne genees- 

wijze te veranderen , het eenvoudige als het kenmerk 

van het ware daar te ftellen, en zich verre boven 
den geest zijns tijds te verheffen. Voegt men nu bij 

deze zijne gefchiktheid voor het uitoefenen der ge= 

neeskunst , zijn onvermoeiden vlijt, zijne geneeskun- 

dige wetenfchap, die hij niet minder door eene naars 

ftige beoefening der ouden, dan door eigene onder= 

vinding dagelijks vermeerderde: (de kennis immers 

van hetgeen andere voor hem gezien hadden , noemde 

hij den fleutel, om het heiligdom der natuur te ope- 

nen , 

(42) Oorfpronkelijk gaf hij de drie eerfte boeken 

uit in 1641, waarbij hij naderhand het vierde voegde, 

die, gezamenlijk herdrukt, in 1739 voor de zesde maat 
„werden uitgegeven, van welke uitgaaf in 1740 eene 
Nederduitfche vertaling te Leyden verfcheen. Alle ge- 
tuigen van zijne belezenheid, zuivere taal en vloeijenden 
ftijl , vooral uitblinkende in het verhaal van zeven fchip- 
breukelingen, Le, L c. 43, die na een’ hongersnood van 
elf dagen genoodzaakt waren onder, elkander het lot te 
werpen, in welk verhaal, even als in dat van een gee 
bogcheld meisje, L. III c. 1, zijne gevoelige mensch- 
lievendheid niet minder dan zijne gepnace fchrijfwijze 
uiefteekt, | 
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nen, en even als een reiziger het land, dat hij doors 

reizen wil, eerst moet leeren kennen en de voot- 

naamfle reisbefchrijvingen moet lezen » zoo. dacht hij 

ook als Arts, door de waarnemingen en uitvindin= 
gen der beste. geneesheeren. voorgelicht ;-dèn weg 

en uitkomst in het doolhof der ziekten te moeten 
zoeken:) voegt men nog hierbij zijne onbaatzuchs 

tige menschliewendheid , waardoor hij zoowel de 

troost der zieken, als de toevlugt der behoeftigen 

werd , welker fchuld hij zeide, door het Opperwe- 

zen betaald te wotden (43), dan zal men zich niet 

verwonderen, dat hij van zich zelven kon getuigen ; 

dat het getal ontelbaar was dergenen, die aan hent 

het leven, en, wat nog meer is „ het leven zonder 

{mart te danken hadden; en dat hij, het geneeskun- 

dig orakel zijner vaderftad, altijd door eene groote 

menigte omgeven was, die of als lijders hulp en 

troost, of als ambtgenooten zijne inlichting en oor= 

deel inriepen, waarvan wij zekef een ruimeren oogst 

in zijne fchriften zouden verzameld hebben, zoo een 

groot gedeelte van Zijnen tijd niet ten dienfte van 
| | het 

(43) Ook turp onderfcheidde zich dus door een 
geest van vroomheid, waarmede hij zijn beroep hul- 
digde, en zonder welke, zegt HUFELANDs; Journ 1869, 

April; S. 112: „Noch nie ein ächter grosfer Arzt 
;, existirt hat — ja ohne welchen er, meiner Meinung 
s, nach, gar nicht denkbar ist. Ich erinnere an HIPPO- 

3) CRATES 4 BOERHAAVE STOLL » HOFFMAN » HÁLLER, WERL= 

9» HOFF, CULLEN, GREGORY.” =— As VAN DER SPIEGEL 4 

zijn tijdgenoot, noemt TULP: ‚virum vere magnum, 

> Medicum et Anatomicum nuli Shen don, de Lumbr, 

ke IH. C, Se P. go 

| Gg 3 
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het algemeen welzijn was befteed- geworden. Want 
het eerfte tĳĳdperk der gevestigde vrijheid belevende , 
dat niet minder door buitenlandsch geweld, dan in- 

nerlijke: tweedragt over ftaats- en-godsdienstzaken 

beroerd „werd, dacht hj te regt, dat de pligt van 

mensch dien van burger niet uitfloot „en dat het va- 

derland onvoorwaardelijke aanfpraak op onze. dienften 

heeft. « Hierom onttrok hij. zich aan geene zorg, 
aan geene zwarigheden , hem ten dienfte van ftad 
of vaderland opgedragen, maar bleef in dezelve lan- 

ger «dan ‘eene halve eeuw volharden. Dus zien wij 

hem reeds vóór het dertigfte jaar zijns leeftijds on- 

der het achtingswaardig zesendertigtal , tot Raad der 

ftad verheven „ en-als. zoodanig terftond onze liefde 

en achting winnen door eene gematigdheid in den 

Godsdienst, welke helaas! in die dagen eene deùgd 
was, waardig om door den gefchiedfchrijver war 
NAAR geboekt te „worden (44). -Grooter bewijs. 

van 

(44). WAGENAAR, Befihrijving van Amfterdam. 1, D. 
bl. 48r. III. D. bl, 239. Zijne verfchillende bedieningen 

in den Raad als Weesmeester, voor de Bank van Lee- 

ning en huwelijkfche Zaken van het jaar 16221672, 
bij COMMELYN, Gefthiedenis van Amfterdam, bl. 354—76. 

Als Prefident Schepen fchijnt hij in 1641 als Contra- - 
Remonftrant de hand geleend te hebben in de onregt- 

vaardige verbanning eens mans, die begreep dat de 

Sabbath in het Nieuwe Testament niet afgefchaft , en dus 

even als de Zondag gevierd moest worden. Zie een 

Manuscript, van Prof, VAN LIMBORCH , in de Vaderlandfche 

Letterocftningen, Maart 1821, bl. 98. Daar onze TULP te 

naauwgezet en te werkzaam was voor de verondertftelling „ 

dat 
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van zijn aanzien-en, beleid vinden wij in zijne hag= 

chelijke afvaardiging in het jaar 165o,-om-als Sche= 

pen de moeijelijke gefchillen tusfchen onze ftad en 

den Stadhouder wir Lem II, te vereffenen (45) » terwijl 

zijne gewigtige zending naar-’s Gravenhage, om over. 

vrede met den Protector cROMWELL en uitfluiting 

van Oranje te handelen, overvloedig bewijzen ,. dat 

niet dan belangelooze menfchenliefde. het rigt{noer , 

dat niet dan het heil zijner medeburgeren het doel 

zijner daden was, en dat. hij zich even zoo ‚min aan 

onaangename en moeijelijke bezigheden onttrok , als ‚hij 

ook geringere en minder aanzienlijke bedieningen ten 

dienfte zijner vaderftad ter. harte nam. - Denkende 

toch met EPAMINONDAS, dat niet alleen het ambt 

den man verheft, maar ook. de man de:bediening , 

bekleedde hij met roem mindere zoowel kerkelijke als 

fcholastieke posten (46), terwijl hij tevens het oog 
op de. gezondheid zijner ftadgenooten gevestigd hield, 

welke. hij van het jaar 1632 tot-1654 , toen hij: voor 

de eerfte reis de burgemeesterlijke waardigheid 

bekleedde, als leeraar in de ontleedkunde de nute 

| | ‚tige 

“dat zulks buiten hem was omgegaan „ moeten wij geloo. 

ven, dat ook hij door den ongelukkigen geest zijns tijds - 
is medegefleept, hoewel de uitdrukkelijke getuigenis 
van den waarheidlievenden WAGENAAR ons doet befluie 
ten, dat hij onder de gematigden van dat Bobbie zal 

behoord hebben, 

(45) WAGENAAR , Paderlandfche Historle. XII. D. bl, 104 

Befchrijving van Amfterdam. 1. D. bl. 588. 
(46). Volgens woLZOGEN /. c‚ was hij Curator. van 

het „Athenaeum, 

Gg 3 
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tigfte lesen gaf, en in 1636 met een winkelboek 
voorzag (47), na een jaar te voren den Raad overs 

tuigd te hebben van de noodzakelijkheid eener fte- 
delijke -Commisfie van Geneeskundig Toevoorzigt, 
aan welker hoofd hij dus fpoedig toonde niet ten 

onregte geplaatst te zijn. Getrouw aan zijne ftel- 

regel, dat het dikwerf ligter is ziekten te voorko- 

men, dan te genezen, drong hij in 1655 de keure 

door tegen de weelderige en kostbare maaltijden, 
in die dagen eene bron van natuurlijk zoowel als 

zedelijk bederf, waaruit reeds toen eene verzwak- 
king en verbastering van ons geflacht dreigde voort 
te fpruiten.. Dezelfde wijsbegeerte , welke hem als 
geneeskundige deed uitfteken, verhief hem als bur- 
ger, maakte hem groot en beminnelijk als mensch; 

deze was hem eene rots, waarop hij zich uit de 

fchipbreuk der ftaatslieden en hovelingen veilig kon 

redden. Ja hoe groot, hoe beminnelijk, hoe geluke 

kig komt ons TuLP niet voor, als hij bij de bee 
fchrijving en befpiegeling van het klapvlies der inge- 

wanden , dat zijnen naam in de boeken der ontleed- 

kunde vereeuwigt, uitroept: „hoe gelukkig waren 

„de hovelingen, indien hun wankelend vermogen 
door zulk een fteunfel onderfchraagd wierd! niet 

"_ zoo ligt zouden zij van het toppunt hunner glibe 
ú berige waârdigheid, en het van elders ontleende, 

niet op eigen krachten fteunende gezag, ter neder 

„ val 

(47) Dit winkelboek werd in 1726 vermeerderd uite 

gegeven onder den naam van Pharmacopoeg Austelada- 
Mensis Kenovaia. 
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„ vallen!” Zulke uitroepingen , op het toppunt zijs 

ner grootheid „ regtmatig ingenomen met zijne ont- 
feedkundige uitvinding, onbedacht zijn: gemoed onte 
vloden, kenfchetfen ons den regtfchapen man ; en 

doen ons als in eenen fpiegel zijne denkwijze onte 

waren, die, wars van eigenbelang, alleen ‘tot nut 

zijner medeburgeren werkzaam is, geen ander rigte 

hoer volgt dan zĳte overtuiging, geene drijfveer 
kent dan het algemeene belang , en zich boven dé 
lagere inzigten van vorstelijk gunstbejag verheft, 

Hij die dus dacht, die dus handelde, die als genees 

kundige zijne ftadgenooten gedurende tweeen vijftig 
jaren verzorgde, die zes- maal het voorheen zoo 
omflagtig als gëwigtig ambt van Schepen waarnam, 
die als Burgemeester viermaal aan het hoofd dezer 

burgerij geplaatst was, die zoo veel tot befchaving 

zijner tiĳdgenooten in verfchillende posten bijdroeg, 

die zoo veel, en zoo veel goeds, ter onderrigting 

zijner nakomelingen inftelde en te boek bragt, kon 
zonder grootfpraak tot zinnebeeld eene brandende kaars 

kiezen met het omfchrift: „ik verteer door anderen 

s, nuttig te zijn” (aliis inserviendo consumor). Na 

zoo lang zijne tijdgenooten verlicht te hebben, werd 

deze fakkel in Zijn tachtigfte jaar nog te vroeg 

uitgedoofd, Hijftierf, hartelijk beweend niet alleen 

door zijne afftlammelingen, die in hem hun fteun 

en fieraad verloren, en nog heden in den aanzieri- 
lijken ftam der sixeN voortbloeijen; niet alleen door 

zijne ambtgenooten, die in hem een vraagbaak mis- 

ten, maar door alle zijne ftadgenooteù, die zijne 

lijkbaar volgden, betreurd wegens deugden en ver- 

Gg 4 | dien= 
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dienften , welke hem bij den laten naneef onfterfe- 

lijk moeten maken. Doch wanneer na eeuwen vere 

loop de alles flopende tijd zijn aandenken bĳ zijne 

landgenooten zal vernietigd, de. vaste kleuren van 

REMBRANDS kunstpenfeel uitgewischt, en de nog 

duurzamere marmeren trekken van QvELLYN’s beitel 
zal geëffend en verwoest hebben, dan zal die vlam, 

wier heldere ftralen in het heiligdom der genees- 

kundige wetenfchappen alle de altaren verlichtten „en 
die nu als fter van de eeríte grootte aan den geneês- 

kundigen hemel fchittert, eenen verlichtenden {traal 

op dat gedeelte der. jaarboeken werpen, waar de 

gefchiedftift der kunst, nevens den naam, ook de 
verdienften. van TULP onuitwischbaar gegrifd heeft. 

AAR D- 



TIL 

AARDRIJKS- ex VOLKENKUNDE, 





BEE RSP CT 

DE EILANDEN ANDAMAN 

EN | 

HET IN BEZIT NEMEN DER ENGELSCHEN, 

UIT DE BERIGLEN VAN DEN LUITENANT - KOLONEL SYMES ; 

OP ZIJNE REIZE NAAR AVA (1), VERGADERD, EN 

MET EENIGE OPHELDERENDE VERMEERDERINGEN 

EN AANTEEKENINGEN VOORZIEN 3 

door 

Ko ENNE 

Kapitein ter Zee, 

(Medegedeeld door y. VAN Wijk, ROELANDSZOON.) 

hemmen eneen 

. 

D. Andäman-eilanden, ín het zuiden wan de 

Golf van Bengalen gelegen, en een gedeelte uitma- 
kende van den Archipel, die zich aldaar van Kaap 

Negrais (het e/ Punte de Negrados der Portugezen), 

of 

(&) Ava is eene provincie van het Birmanîifche rijk 
en onafhankelijk van Bengalen. Het grenst aan Stam, 

Sonquin, China en Thibet, doch is, vooral inwendig, 

nòg zeer weinig bekend, hetwelk waarfchijnlijk wel eene 
der beweegredenen van de reize der Engelfchen was, 
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of de noord-westkaap van Sumatra, dat is van 

rr gr. 32 min. tot 13 gre 40 min. Noorderbreedte, 

en van go gr. 6 min. tot 93 gr. lengte Greenwich 

uitftrekt (2), verdienen vooral bij de Engelfchen 
niet uit het oog verloren te worden, daar zij 

eene der beste havens hebben, en aan'alle de fche= 
pen ;-die, van „Ceylon „ de kust van Coromandel , 

Bengalen , Poulopinang of Prins van Wales-eilan= 

den „ Sumatra enz. waarvan Zrndaman' als het 

middelpunt “kan aangemerkt. worden , fteeds ‘eene 
veilige legplaats aanbieden. | 

Het zoogenaamde (Groot=-Andaman is het noors 

delijkfte eiland, dat honderd veertig Engelfche mij 

len lang, en ongeveer twintig mijlen breed is, Het 

wordt door eene ftraat, die in 1792 door een droe= 

vig toeval (3) ontdekt is, van Klein- Andaman ge= 

fchei= 

‚Ca) Onder dezen Archipel. behooren, dan. ook de 
Nicobaren, Cocos, Pripany, Carnicober , de Samberos, 

het Hooge Eiland enz. 

(3) In 1792 werd een fchip bevracht, om van JZ4- 

… dras fcheepsbehoeften voor-de Engelfehe oorlogsvloot, 

die zich. te Andaman bevond, over;te.brengen. De 

fchipper , onbekend met de haven, zendt een kleine boot 

af, om eene opening in het land, die naar eene kleine 

haven geleek, te verkennen de boot hierin gegaan 

zijnde, wordt, terwijl het daglicht week, met eenen 

fterken ftroom door een kanaal gedreven „doof -hetwelk 

bleek. dat: Groot « Andaman afgefcheiden “was en hetwelk 

ân de “Golf van Bengalen uitliep. De NO: mousson, 

toen ‘juist op het-hevigst regerende, en de boot dus 

giet vin ftaat zijnde, om tegen wind. en ftroom opte 

wer- 
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fcheiden ‚ welke ftraat eéne: vrije doortogt naar de 

baai van Bengalen geeft. , ú 
„Reeds-in 1765 maakte ie Franfche teigiger CHE- 

LIER zijne regering. op het belang van deze -bezit- 

ting ‘opmerkzaam, dan deze verzuimde. dezelve in, 

bezit te nemen, waarna de Engelfchen in-179t op 

den uiterften-zuidhoek van dit eiland, in-eené baai, 

die. aar” de oostzijde wan dien hoek-gelegen” was 
eene kolonie. ftichtten „ maar „ op» voordragt van: den. — 

Vice - Admiraal corNwarLis, werd dit: établissement 

naar de tegenwoordige plaats verlegd. | 

Het oorfpronkelijke oogmerk: van” deze - onderne- 
ming -was„-om eene gemakkelijke haven «aande 
oostzijde van de ‘baai van. Bengalen te: verkrijgen 

alwaar de Engelfche- oorlogsfchepen gedurerider-de 
N. O. mousson ontvangen. en beveiligd konden wors … 
den , terwijl het tevens dienen: moest om zulke. 

j mise 

werken, dreef naar den Indifchen oceaan ,”alwaar zij 

achttien dagen daarna door een Fransch oorlogsvaartuigs 

niet ver van’ de Evennachtslijn werd gered, wanneer 

het. bootsvolk, dat uit twee Europeaanfche en zes,Las- 

cars of inland{che zeelieden beftaan had, (het is ijsfelijk 

om het te verhalen) reeds drie Lascars gedood en 

opgegeten had, — In achttien dagen tijds was deze 

boot, zonder zeilen te voeren, in eene Z, W. rigting 

ongeveer zes à zeven honderd Engelfche mijlen door 
wind en ftroom afgedreven. Wederom een voorbeeld, 

waaruit men kan opmaken hoe vele afgelegene eilanden, 

zoo in de Jndifche als Stille Zuidzee ‚ van tijd, tot tijd 

hunne bewoners gekregen hebben. 
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misdadigers, als uit de Britfche bezittingen, in Bens 

galen verbannen waren, op te nemen, 

„Geen fchrijver der oudheid heeft ons iets wezen- 

lijks omtrent de Andaman - eilanden medegedeeld „ 

doch: MALTE-BRUN zegt, dat zij reeds in de nes 

gende eeuw onder dezen. naam bij de Arabieren 

bekend waren (4). - Door PTOLOMEUS werden zij 

met de, Nicobaren en andere kleinere eilanden on- 

der naam van Josulae. bonae fortwnae begrepen, 

die. hij veronderftelde door een ras van meníchen« 

eters bewoond te wezen, Dan de eenvoudige „ zachts 

aardige bewoners van de Nicobaren (5) zùn federt 

lang van deze verfoeïjelijke befchuldiging vrijgefpro= 

ken, fchoon de van hen verfchillende gedaante ; 

geaardheid en gewoonten der weinige kustbewos= 

ners, der zoo behoeftige wilden van Andaman, 
mogelijk wel tot deze befchuldiging aanleiding kan 

gegeven hebben, dan indien dit waarlijk het geval 

mogt zijn, dan zoude men dit veeleer aan het ge= 

brek- aan ander voedfel, dan wel aan eenigen. voors 

keur of verkiezing hebben moeten toefchrijven. Het 

verwondert ons intusfchen bijzonder den ervarenen 

MALTE-BRUN onder de befchuldigers van dit een= 

voudige ras mede te moeten tellen (6). Immers deze 
groe 

(4) Zie de Engelfche uitgave, TIL Deel, ze, Stuk, 

bl, 360. 

(5) De Deenen hebben federt meer dan eene halve 

eeuw zich hier van het tegenover liggende eiland Zras- 

quebar nedergezet, en vele inwoners tot ik Christen. 

dom gebragt. 

(6) Zie genoemd werk t‚ a. pl. 



EN HET IN BEZIT NEMEN-DER ENGELSCHEN. «457 

grove befchuldiging is-volkomen wederlegd toen 

het Engelfche fchip the Dore , kapitein purrIN , bij 

het kleinfte der Andaman-eilanden, in het begin 

van. 18o2 fchipbreuk leed, en de meeste fchepelin- 

gen het eiland ‚bereikten. „De inwoners,” zegt 
de kapitein, „„ftonden te boek voor de verfchrikke- 

» lijkfte en wildfte menfcheneters, en echter von- 

„den wij -dezelve. zeer minzaam „ vriendelijk en in 

den hoogften. graad deelnemend in ons lor.” 

Hunne eenige bezigheid was het beklimmen van 

rotfen , ten einde eene karige maaltijd visch te zoe= 

ken, welke zij gedurende de kwade mousson zelfs 

niet bekomen kunnen, wanneer hongersnood hun 

onvermijdelijk lot-moet zijn ,-en niettegenftaande dit 

deelden zij gaarne hunnen kleinen voorraad met de 

verongelukte fchepelingen, terwijl er: verfcheidene 

van hunne eigene natie van gebrek omkwamen (7). 

Schoon de volkplanting in 1795 eerst zestien 

creert maare 

(7) Zie Naval Chronicle. 1802. bl. 253: 
s‚ Reeds van ouds werden deze ongelukkige bewo» 

ners ten onregte als Kannibalen befchouwd., De Fran- 

fchen, die’ het plan hadden dezelve in bezit te nee 

men, zouden alle hunne opperhoofden gebannen. heb- 

ben, en de Engelfchen hadden ze voorheen reeds 
trachten te onderdrukken en er vele van afgemaakt. 

Ditzelfde was het geval met de inboorlingen van het 

van Diemen'sland, toen de Engelfchen er ín het bee 

gin dezer eeuw koloniën ftichtten, en beide deze, 

elkander zoo naĳverige- volken , durven de Neder. 

landers wreedheden aantijgen,- die nimmer de hunne 

evenaarden.’” 
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maanden. hadbeftaan s “waren ‘reeds de woningen van 
den. kommandant en de officieren „ benevens”de’ hut- 

ten der onderhoorigen ophet: gemakkelijkst inge- 

rigt, de eerfte van fteenen- en planken „de laatíte van 
matte. én“ klei opgetrokken „en: met het ‘blad ‘der 

bamboes «of wel-met planken gedekt. «1 

De: wondheeler had eene “bijzondere woning, en 

er was eene zeer. wel ingerigte: eetzaal voor de of= 

ficieren. „Men fchatte het getal der Engelfchen op 

ongeveer zeven ‘honderd perfonen , waaronder eene 

compagnie» Seapoys (inlandfche foldaten), die door 

Engelfche officieren A: werden „ aire 

pen was. Ae | | 

Bezwaarlijk zoude men. zich-een denkbeeld maken 

van‘shet fchilderachtige der nie en het bekoor= 

lijk gezigt, die de eilanden Chattam en Cornwallis= 

haven opleveren.” Van valle zijden door ‘het land om- 

ringd, ziet meh er flechts eene uitgeftrekte water= 
plas; naar een groot meer geliĳkende „ met eene 

menigte kleine “eilanden: als doorzaaid „ waarvan de 

oevers bedekt zijn met hooge bergen ,' met’ontoegan-- 

kelijke bosfchen beplant, en waardoor: van zelven 

de onderfcheidene natuurtooneelen van dit zoo afge-= 

zonderd land ongemeen verfcheiden, verheven en 
treffend worden. | 

‚Doch bĳ deze fchoonheid ‚des lands en l dehnn 
digheid der bewoners, fteekt de. befchaving der 

laatften, niet weinig af, daar zij zich in dezen ‚op 
den laagften trap bevinden , „waarop „men „ooit men- 

fchen gevonden-heeft. „De: wreede inboorlingen van 

Nieuw - Zeeland, of de treurige half levende. wilden 

het 
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het Vuurland kunnen waarlijk bij deze eenigzins 

belchaafd genoemd worden; dat het korte verkeer 
met de Engelfchen hierin eenige verandering zoude 

gemaakt hebben, meenen wij fterk te moeteri be 

twijfelen, daar deze zelf getuigen ; dat zij er velen 

van vernielden, hetwelk deze “menfchen zeker fterk 
tegen hen moest innemen; zij hebben wollig haar 

en veel van de Negers. MarTE-BRUN zegt, dat 

zij grooten afkeer van vreemdelingen hebben, het- 

welk door de mishandeling der zeeroovers (piratí= 

el crews) is veroorzaakt (8). | 

Hun aantal wordt door den kapitein sToKOE Op 
twee duizend of ten hoogfte op twee duizend vijf 
honderd zielen gerekend, welke in kleine gezel- 

fchappen zoo langs de kust, als de binnen de baai 
gelegene eilanden , verfpreid: wonen. Daar de bos- 
fchen geene dieren bevatten, die hun tot voedfel 

gouden kunnen: dienen , komen zij timmer verder 

landwaarts in, dan tot den buitenkant der bosfcher , 

terwijl hunne eenige bezigheid fchijnt te beftaan, 

in langs het {trand heen en weder te loopen , of, 
gelijk wij reeds zeiden, op de rotfen te klimmen, 

om eenen onzekeren maaltijd te zoeken. Het land 

beftaat in eene flerke laag van olieachtige «aarde 5 
de rotfen zijn van wit guartz, terwijl men wil, dat 

er eenige. mineralen, en: vooral kwikzilver, gevon- 

| den 

(8) Welke zeeroovers kunnen dit geweest zijn? De 
Indifche zeeroovers , die eertijds zoo vermetel waren, 

verwijderen zich zoo ver niet van de kusten, uit Be- 
brek aan kundigheden, | 

tE Ds: 3, Hh N 
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den worden, De eenige viervoetige dieren, die men 
op dit-eiland gezien heeft, zijn wilde varkens-en 

ratten, en de Jchneumon, de Gwana, uit het ge- 

flacht der hagedisfen„ die men zeer fchadelijk voor 

het pluimgedierte vond; verder waren er verfchil- 

lende foorten van. flangen en fcorpioenen „die de 

werklieden , welke bezig waren met het ftruikgewas 

uit te roeĳen,.flaken , waardoor de lijders “wel in 
hevige ftuiptrekkingen vervielen , doch nimmer daar- 

aan. flierven. Zau de Luce en Opium waren hierin 
de meest gewone geneesmiddelen. 

Gedurende den tijd der goede mousson wordt: er 

een overvloed van visch gevangen, welken men 

echter in het ftormachtige faizoen moeijelijk kan be= 

komen, Brafem, rotskabeljaauw en rog rekent men 

onder de beste foorten; men vindt-er-ook oesters, 

echter niet in groote hoeveelheid. De voornaamfte 

foorten van boomen zijn er de Ficus Religiosa, 
de banaan-, de amandel- en. oliĳfboom „welke 

laatfte tot eene aanzienlijke heogte opfchiet „ waaruit 

men op de volgende wijze eene zeer bruikbare olie, 

trekt : | | 

‚Eene horizontale infnijding zes of zeven duimen 

diep in den ftam gemaakt zijnde, wordt er een 

vierkante fpaan veertien of vijftien duimen lang, ine 

geftoken, en de uitfnijding aldus uitgehold, wanneer 

dit gat met brandende houtskool wordt opgevuld, 

waaruit dan de terpentijn= of hout-olie overvloe- 

dig uitdruipt. Nog vindt men er den Penzigrien- 
boom, die zeer gefchikt is voor kromhouten der 

fchepen, den ijzerboom, welke buitengewoon hoog, 

wordt , 
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wordt; en. welks;’hardeftam „den bijl des houthak» 
kers. ‘bijna. wederftaats hetroodhouts; waaruit men 
fraaie meubelen „maakt;en ‚dat weinig minder dan 
het mahagoniehout-is3 verder eene menigte van kruipe 
hout en riet, hetwelk om de flammen ‚der, groote 
boomen opklimt „en, daar:het door elkander; loopt 4 
zulk eene digte heg.vormt,-dat het niet. mogelijk is, 

dieper de bosfchen in: te dringen, ten zij men zich , 

vóoraf „door woud en. moeijelijken. erheid hier 

eenen. weg bane.. | | [ | 

De lucht op Andaman is, … bijzonder door: de 1 me: 

nigvuldige ftortregens, ongezond. Volgens de weer= 

kundige waarnemingen door kapitein sTOKOE ge= 

houden, blijkt het, dat er in zeven maanden acht 

en negentig duimen water gevallen was, eene 
hoeveelheid, verre die van &enig land , dat ons 

bekend is, te boven gaande. Intusfchen was de 
volkplanting nog in zĳne kindsheid; maar indien 
men eens de bosfchen zal hebben opgeruimd, is 

het waarfchijnlijk, dat de luchtsgefteldheid wel zal 

- verbeteren, en daar men hier zulk eene voortreffe- 
lijke haven vindt, moest de volkplanting van veel 

belang voor de bezitnemers worden. Dan het bleek 
weldra, dat de luchtsgefteldheid, zoowel voor de 

Engelfchen zelve , als voor de uit Bengalen ge= 

voerde ballingen en Indifche foldaten (Seapoys) zulk 

eenen nadeeligen invloed had, dat in vier jaren , 

op weinige overgeblevenen na, de geheele volk- 

planting was uitgeftorven, en dus het Engelfche 

Gouvernement verpligt was, niet lang na de vesti 

ging, de kolonie weder ‘te vêrlaten , welk verlies 

Hh e ech= 



40 BERIGT WEGENS DE Eike ANDAMAN , ENZ. 

echter “zij"“voor zich “gedeeltelijk weder vergoed 

dag door de in bezitneming van het eiland Poulo= 

Pinang of Prins van Wales=eiland, in de ftraat 
wan Malakka, alwaar het gezonde klimaat en de 
heerlijke ligging vele Engelfchen bewogen. zich 

neder te zetten, en dat thans zelfs tot een oord 

vân uitfpanning en ter. herftelling van de gee 

zondheid voor “bemiddelde ambtenaren verftrekt, 
die uit Swmatra, de kusten Malabar, Coromandel 
enz. hetzelve dikwerf met huane familiën komen 

Bezoeken, 

FRAAI- 
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SCO CRATES, 

ZIJNE LEER ex LEEKWIJZE, 

NAA R 

XENOPHON'S GEDENKSCHRIFT; 

door 

C‚ PRUTYS van per HOEVEN, 

_ Med. Doct. te Rotterdam. _ 6 

Ni äivorust’s gefchrift over socraATES was fints 

éenen geruïmen” tijd mijne meest geliefkoosde lec- 
tuur. Met eene eenvoudigheid, aan groote zielen 

éigen, verhaalt hij de daden en gefprekken van 
den besten; wijsften en gelukkigften der fterveline 
gen. Zijne ganfche ziel is vervuld met’ achting en 
liefde woor dèn goeden, beminnelijken leermees- 

ter. Zijn ‘hatt moet het zeggen , hoe goed; 

hoe edel, ‘hoe wijs ‘de vriend was, dien zijn hart 
betreurde , en welk een beter lot hij verdiend had, 

dan hem väân ‘een “ondankbaar vaderland te beurt 

viel. “Gedurië ftroomt eene nieuwe loffpraak van 
zijne lippen, en, vol van de herinnering aan den 

geliefden dóodenì; vindt hij een wellust in gedurig 

áan:-hém te denken en van hem te fpreken, Hij 

kan zich’ miet genoeg verwonderen; hoe: toch’ de 

k Hh 4 Athes 
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Atheners zich hebben laten bewegen, om hem des: 

doods fchutdig te achten, en nog aan het flot van. 

zijn Gedenkfchrift roept hij allen op, om zin ge- 

tuigenis van socrATES als’den besten, wijsften en 

gelukkigften der menfchen te onderfchrijven. 

Reeds dit moet oris ‘hóoge gedachten van den 

man inboezemen, die zulk eene vriendfchap in de 

ziel zijner leerlingen kon opwekken, en, al hadden 

wij geen ander bewijs van socraTes onfchuld, dan 
XENOPHON’s vriendfchap, die vriendfchap zou vol 
doende zijn, om ons- van soCRATES “Ohfchuld te 

overreden, 

XENOPHON zal zijn geliefden meester verdediger. 
Hij ftelt geen vertoog op tegen deszelfs oniregtvaardige 

regters , noch eene weidfche lofrede voor zijne me= 
deburgers.,- Het eenvoudig verhaal „wat hij was, 

hoe hij dacht en fprak. en handelde ziedaar zijne. 

ganfche verdediging. Hij had flechts. te. verhalen „ 
om te overtuigen 3 hij had flechts te befchrijven „ om 

te prijzen. Het rein: en zuiver gevoel des harten is 
de tooverkracht, waardoor XENOPHON. de aandacht 

weet te boeiĳjen. Als men hem leest, dan hoort 

men een groot man van eenen grooten man fprce 
ken, fpreken uit de volheid van een dankbaar ges 

moed, dat aan zijnen grootíten weldoener, die het 
beter en braver maakte, zich ook den grootften dank 

fchuldig rekent; men hoort hem dan fpreken met 

dat befef van verwant{chap, dat groote en. edele. zie- 

len, dat alle goeden op aarde vereenigt en verbindt. 
Naauwelijks kan ik u zeggen, hoeveel genoegen 

bet mij gaf; als. ik- met die ‘ftemming XENOPHON’s 
| ge- 



ZIJNE BEER EN LEERWIJZE, Â67 

gedenkfchrift- las; met welke. ik gevoelde , dat hij 

het. moest gefchreven. hebben. ‘Ik verbeeldde mij 
dan den beminnelijken wijzen van Athene, zoo als 
hij daar heen ging; omringd van. eene kleine ‚ maar 

edele fcliare van vertrouwde vrienden; ik. hoorde: 

dan zijne gefprekken, zijne vriendelijke vragen , die 
hem , die „ze beantwoordde „ van. zelve de waarheid 
deed vinden , terwijl « geene meesterachtige magt= 

fpreuken ‚ maar zachte overreding het middel was, 

waarvan hij zich. bediende, om zijne hoorders. tot 

vrienden, zijne vrienden tot wijzere en betere men- 

fchen te vormen. | 

‚Ik wilde’ u thans van socRATES (preken, zoo als 

ik hem door- zijnen leerling XENOPHON leerde ken- 

nen. … Als wij soCRATES met die: groote mannen 

vergelijken „wier namen als. wetgevers of beftuur- 

ders van ftaten en volken „ als hervormers van Gods= 

dienst en wetenfchappen, als uitvinders van nieuwe 

waarheden „ als- ftichters. van nieuwe ftelfels in de 

Gefchiedenis fchitteren, dan fchijnt ons de nederige 
wijze van Zthene een onbeduidend verfchijnfel; maar 

als wij hem, niet naar uiterlijken fchijn, maar naar 

ingerlijke waarde. door zijnen leerling leeren kennen „ 

zoo als hij dacht en fprak en leefde , dan eeren wij 

in SOCRATES- het beeld van ware, zedelijke groote 

heid. | 
Met een hart. vol. drift. en hartstogt oefent hij de 

ftrengfte zelfbeheerfching. Terwijl de Sophisten 
‘woekeren met hunne geleende wetenfchap, zijn 

vrienden de: winst, die. hij voor zich bedingt. Te 

midden van. het eerzuchtig Athene kent hij geenen 

1 Hh s an 
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anderen weg tot roêm- en eere, dan: goed te zijn, 
zonder het te willen fchijnen, en; omringd: van 

alle aanlokfelen tot: zingenot en wellust, is het ges 

voel van beter te worden en anderen beter te ma- 
ken zijne hoogfte gelukzaligheid, Ne 
„Hij behoorde niet tot die zedeleeraars ; welke an- 
deren eene deugd prediken, die” zij zelve niet bee 
trachten, maar- zijn ganfche. leven was ‘de uitdruk- 
king zijner zedeleer, en zijne zedeleer het dagboek 

zijns levens; want hij begreep , dat men meer door 
de deugd te. toonen dan door-de deugd te in 

anderen voor haar winnen kon. eld 

Er zijn vele menfchen in ftaat tot enkele ‘groote 

en fchitterende daden, maar weinige zijn er, wier 

ganfche leven het getrouwe” beeld is eener ftands 
vastige , onafgebrokene deugdsbetrachting; terwijl 
hunne ziel kalm is en-ongenaakbaár voor de wisfes 

lingen van het lot en de magt der woelende drif- 

fen, en rede en wijsheid hunne tdw en woor: 

vr en daden befturen, | 
SocRATES was een dier weinige , waarlijk groote s 

goddelijke menfchen. Zijn ligchaam was de diënaat 

vân zijnen vrijen geest. Hij leefde zoo matig, dat 
naauwelijks iemând te weinig arbeidsloon zou heb= 
ben kunnen verdiëtten, om aan zijne behoeften te 

voldoen. Honger er dorst kruidden zijn eenvoudig 
voedfel, Arbeid verfchafte hem den zoetften’ flaap. 
En aan die’ gastmalen, waar weelde en óverdäad 
heerfchen viel ‘het hem gemakkelijk de matigheid 
te betrachten, * Hij werachtte ‘den ‘weéllüst „ en” tiéët 
kostte hem’ niets mêer zich” wän” de fchoonften- té 

é ont 

| z 
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‘onthouden ; dan het anderen kostte zich te onthou» 
“den ván de leelijkften ; want hij beminde in anderen 
niet de fchoonheid des ligchaams , maar de: fehoon= 

“heid der ziele. Getrouw aan de gefchrevene” wet- 
“ten van den Staat, en aan die goddelijke “wetten, 

‘dooreen volmaakter Wetgever in het menfchelijk 
‘hart gefchreven , zag men hem -onverfchrokken én 

‘kalm -bij de bedreiging van tirannen. en grooten’, 

en het woest gêtier eener onftuimige menigte. In 

de hette van den ftrijd en in de volksvergadering , 

‘onder zijne vrienden en op de markt, vrij en in den 

kerker, overal bleef hij socraTES; en nog in zij 

nen dood was hij het beeld van den. wijzen, die, 

gelijk hij naar zijne overtuiging leefde, ook voor 

“zijne overtuiging wist te fterven. Af 

Gelijk alles in de Griekfche Gemeenebesten eenen 

geest van’ broederfchap. ademt , zoo kende ook so- 

CRATES geen waardiger.: neiging. dan broederlijke 

vriendfchap , geen fchooner verbindtenis, ‘dan het 

broederlijk vriendenverbond. “Vrienden waren hem 

de begeerlijkfte bezitting, het uitnemendst vermaak, 

de rijkfte akker, de hoogfte prijs-zijner wetenfchaps 

want een goed vriend is meer waard, dan alle goe- 

deren «en fchatten der aarde, Raad en hulp, ken- 

nis en wijsheid, al wat hij had, was voor zijne 

vrienden veil, Hen beter en gelukkiger te maken: 
was ' Zijne ftudie. “Hij ftichtte rondom zich: een 

Gemmeenebest van vrienden, door de liefde. tot al 

wat fchoon' en goed is, én de wet der deugd: ver« 
bonden, Zijne vrienden waren zijne makkers; zijne 

broeders, zijne bondgenooten. “Voor en onder hei 
-l leef« 
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leefde hijg en‚ omringd van zijne vrienden „ dronk 

hij den: gifbeker „ en {tierf te wien van rljn, broe- 

derlijk gezin. | j Heras a 

… Het was ongetshijfeld een goede. geest, die SO- 

CRATES ‘het denkbeeld  influisterde, om als -teeraar 

en hervormer zijner medeburgers op te treden, De 

Sophisten zijner «eeuw , vol opgeblazen waan van 
wijsheid, waren de leermeesters der ligtzinnige 

Atheners. SocraTers verfchijnt, door eene,weldadige 

„Godheid. geroepen, om die ingebeelde. wijzen -te 

befchamen , en de verdwaalden op den - weg der 

„deugd terug te brengen. Ongetwijfeld moet zijne 

verfchijning veel opziens gebaard hebben in Athene; 
juist daarom, omdat hìj zoo geheel het: tegenbeeld 

was der Sophisten. Deze verachtten den volkse 

| godsdienst; hij vereerde denzelven en leerde de 

uitkomst der dingen , voor den mensch verborgen, 

van de Goden te vragen. De Sophisten twistten - 

over de natuur en oorfprong van het heelal; so» 

CRATES befpotte die twisten, en fprak: over den 

mensch en het menfchelijk lever en goed en kwaad, 
en deugd en wijsheid. De Sophisten beweerden 

alles te weten; SOCRATES gaf voors niets te weten. 
De Sophisten lieten zich voor hun onderwijs beta 

len; socRrATES vergeleek dat gedrag -bij-ontuchtie 

gen, wier fchoonheid voor geld veil is,en leerde 

om niets ‘De Sophisten leerden de kunst-van ge- 

nieten , -SOCRATES leerde de. knnst „van ontberen ; 

want , zeide hij, gelijk ‚de Godheid niets behoeft, 

zoo:is hij de voortreffelijkfte ; en meest haar even 

beeld, die het minst noodig heeft. 

Vri 
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« Vrijheid van ftelfelzucht ishet kenmerk van groote 

zielen. Dat kenmerk bezat socrATES, en de man, 

bit wiens’ leer de verfchillende ftelfels der Griekfche 
wijsgeeren geboren zijn, had zelve geen 4telfele 
Den mensch, zoo als hij is , te: ontwikkelen; niet 

een mensch naar eigene begrippen te fcheppen; was 
zijn doel. ‘Afkeerig van die afgetrokkene denkbeel= 

den van een hoogfte goed en hoogfte fchoon „leerde 

hij; dat het begrip van goed. en: fchoon betrekketijk 
is, en foortelijk onderfcheiden naar de voorwerpen, 

waarop het wordt toegepast, De mensch was hem, 

geen louter ligchamelijk, noch verftandelijk ‚noch 
zedelijk wezen, maar dat alles.tevens, en kon alleen 

door ligchaamskracht, verftand en-deugd te oefenen. 

mensch worden. Vervuld met ‘het denkbeeld.van 

het evenwigt der menfchelijke vermogens en de har= 

monie der menfchelijke natuur, leerde hij moed aan 
wijsheid en deugd paren , was hem wijsheid de. we- 

tenfchap der depgd, deugd de beoefening der wijs= 
heid, en moed de toepasfing van beiden op-de ge= 

varen en rampen des levens. | 

‚Vorming en opvoeding der menfchen was het doel 

van SOCRATEs leer. Om dit beter te begrĳpen, 

moet gij u herinneren, dat het ganfche leven der 

Grieken een burgerlijk, een openlijk leven wase 

Ons huisfelijk leven was hun geheel onbekend. - De 

markt en. openbare wandelplaatfen der ftad waren 

hunne {chool , de wijsgeeren hunne opvoeders en 

leeraars, In het openbaar beoefenden zij de gym= 

nastieck , de opvoeding huns ligchaams ; in -het-open- 

baar leerden zij de kunst van- wel te denken „ wel 
| te 
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te handelen „en beoefenden wijsheid en. watenfshap , 

desopvoeding van hunnen geest. … ' 

Broederlijke vriendfchap. vereenigde. de, Warner 

vân elk Gemeenebest ; door broederlijke vriendfchap 

trachtte: soCRATES> zijne medeburgers. voor het,alges 

meene welzijn van den Staat op te voeden.…Ik wil 

pogen in. grootere omtrekken, u die opvoedingsleer 

van SOCRATES te fchetfen, rik grabs aah 
Wij hebben. gezien, hoe SOCRATES door: zijn 

voorbeeld anderen het fchoone en goede „de: deugd, 2 
poogde te verzinnelijken, aanfchouwelijk «te maken 

en de zijnen tot navolging dier aanfchouwelijke, 
deugd op’ te wekken. «Dit was zijn eerfle onder- 
wijs, de grondflag zijner opvoeding. - Het tweede 

onderwijs, op dat eerfte gebouwd, was zijne Zeer. 

Het eerfte was de uitdrukking van het fchoone en 

goede in daad en handeling; het tweede, in woord 

en zamenfpraak, …Beider vereeniging maakte: het 

treffende en overredende van socRATES opvoedings= 
leer uit, waardoor zij zich van zoo vele anderen 

onderfcheidt. Hier was dat verfchil niet van woord 

en’ daad, van de perfoon die fpreekt en de:perfoon 

die handelt, hetwelk zoo vaak de opvoeding, mis» 

lukken “doet. De fprekende socraTES en -de han- 

delende: socraTErs waren één, en‚. toen de: So= 

phist mippras hem drong zijn, gevoelen’ over: regt. 

vaardigheid te verklaren, wees hij hem,op zijn 

leven , waarin dat gevoelen Duidelijk ftond uitge- 

drukt.» Gael 

Men heeft meus dat de Socraifche Philo 

Kran met die fijnere analyse. van de menfchelijke 
ver= 
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vermogens.'niet bekend. geweest zij „„ waarin de latere 

wijsgeeren zoo’ zeer! hebben uitgemunt,…; Gaarne: geef 
ik dit toe, Maar „het, was ‘haar ook, minder om, fijne 

onderfcheidingen ‚-dan-om overeenftemming;en» vol- 

komene ontwikkeling van de--menfchelijke, natuur te 
doen. De -Griekfche. geestdrift „voorhet „fchoone. 

zocht overal eenheid en harmonie. Het ,ganfche 
Heelal was één fchoon geheel, eene groote Repu- 

bliek, «de mensch een afdruk, van.-dat. Heelal , in 

wien” zich “alle. die werfpreide ftralen verzamelden; 
een God-op aarde. … En „gelijk de onzienelijke. God 

het groot: Heelal, dat groot: Gemeenebest ‘beftuurt 

door» zijne wijsheid , „ zoo «troont het, menfchelijk 

verftand, waardoor de mensch aan het goddelijke is — 
vermaagfchapt ; in het menfchelijk wezen dat kleine 

Gemeenebest van verfchillende.-krachten en vermo= 
gens, en is beftémd, het menfchelijk.ligchaam - te 
beheerfchen. … Ligchaam en ziel- moesten niet in 

ftrijd, maar. in overeenftemming -wezen.. Dat-lig= 

chaam was. geen. dierlijk ligchaam , maar een -men- 

fchelijk ligchaam „ -beftemd- om. de dienaar der vere 

ftandelijke ziele te-zijne. Het ligchaam moest niet 

heerfchen ; want de dienst van genot en wellust 

was eene harde- flavernij, den vrijen man onwaar 

dig, verderfelijk voor ligchaam en ziel, en voor al 

wat „goed en-fchoon is. De flaaf van: den wel- 

lust. is voors alle “deugd onvatbaar ; en hij, die 
het beste voorbijziet, en alleen naar, genot jaagt 

aan. het verftandelooze vee gelĳk, Kracht van 

ziel en kracht van ligchaam moeten ‚ veréenigd 

en het ligchaam „door. zweet en arbeid geoefend. 
en 



geoefend en “gewend” zijn -de “ziel te gehoorzamen. 
Want onmatigheid en -wgllust: bederft ziel en lige 
chaam beiden; werkeloosheid en: genot zijn de weg 

tot” ondeugden fchande,; oefening en” ontbering-de 
weg tot deugd. en eere, ‘en moeite en arbeid de 

prijs, waarvoor de Goden? ons’ vais „wat naden is y 
Gerköopens:) es momsd. na -biefinas: < 

“SocraTEsS leerde den mensch in eehter kod 

ren, en in zichzelven een geluk zoeken:, dat hij-te 

vergeefs buiten zich gezocht had, Begeert gij goede 

vrienden , zoo fprak hij, wees zelf «een. goed vriend, 
Wilt gij geacht en bemind zijn van de uwen, be= 

toon hun eerst uwe achting -en- liefde „ en: tracht 

hun door woörd en daad nuttig te zijn. Wenscht 

gj u der Goden -vriendfchap „offer. hen ‚naar uw 

verinogen , maar bedenk fteeds „dat derbeste offerande 
die'is van een bráaf ‘hart, en-dat geen -gefchenk 

hun ‘aangenamer zijn: kan , dan gehoorzaamheid aan 
hunnen wil, Waant niet, door rijke: gaven hunne 

gunst te kunnen-koopen , want: der geringe „gift der 

armen is hun even aangenaam zals “der rijken offer- 
Tchat. ‘Het leven zou geen leven zijn, indien der 

Goden vriendfchap voor goud veil ware, : Het offer 

der braven alleen “heeft waarde ine hunne oogens 
Vraagt gij, wat de hoogfte ftudie -des ‘levens zij? 

Zij is wel te handelen. -Zijis geen” voorfpoed; 

want- daaraan hebben wij geen deel; noch” wij kun- 

nên haar zelve verkrijgen. … Hij-leeft ohet best, die 

meest zijn pligt- betracht, envin zijnen” ftand met 

alle zijne kracht dát poogt te zijn, swat hij wezen 

moet want waar ons ‘vermogen’ goed-ter doen ;' vers 
werft 
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Werft 'ons "de! vriehdfchap van. Goden. en. menfchen: 

Eene “ onzigtbare Godheid: beftuutt het Heelal en 

zorgt voor: de “menfchen»- Zij fpreekt-totveen ieder 

door zijn verftand; -door- billijke „wetten in; zijn bin- 

nehfte gefchrevens, door. het gevoel: van ftraf en ;be- 

looning, « Inwendige» (temmen en orakels en teéke- 

rien zijn de’ taal. der-Goden: Overal ‘omringen. „den 

anênsch- de: blijken--hunner zorgs--Zij- gaven. hem 

zon: en maams. eri’ fterren , tot warmte én licht ; en 

vuur-en waâter, en planten en-dieren tot zijne die- 

naars „en een ligchaam, zoo heerlijk. gevormd; en 

eene” ziel; bekwaam „ om-hen te kennen en te. ver= 

eeren;* Overal zijn de Goden “tegenwoordig. Zij 

hooren en” zien enr-weten alles 5-zij. kennen „onze 

sgeheimfte. raadflágen; en verzellen: ons in- het vers 

borgenen in deveenzaamheid, Ei n 

Ik zal het wagen ,- u, ten-flotte 5 mijne opme- 

‘kingen en „gevoelens omtrent socRaTES. leerwijze 

„mede. te deelen.» Ik. zal dit-wagens -zeg ik, want 
om-die leerwijze in; het regte licht te ftellen en in 

hare groote „waarde-te doen kennen , behoorde men 

zelf een socRATES te zijne fa | 

„Ik geef dan; wat ik geven kan, en uwe: sven 

dendheid: is: ér; mij borg voor 0 sij ook dat niet 

everfmaden zult: 

„De: wijsbegeerte van aaowahan was; die van het 
gezond menfchenverftand; was praktifche levenswijs= 
„heid, Anderen met: hunne. ware belangen bekend 

“te maken, ‘hen door die ‘kennis wijzer, beter en 

“gelukkiger te doen worden, dat, was hare edele, nut= 

tige ftrekking-yven daaraan beantwoordt. ook de vormt 
… IL D. 3. li van 
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vän zijn onderwijs, zijne méthode. Eenvoudigheid 
en populariteit kenmerken dat onderwijs, Hij hield 
geene redevoeringen, maar gefprekken3 hij «deed 

gêene magtfpreuken, maar vragen. Zijne groote 
ziel verborg zich onder het eenvoudigst voorko« 
én, Zijne wijsheid fchool onder het. huiskleed. 
Zijne welfprekendheid was niet de beheerfcheresfe 

der menigte, maar de gezellinne des levens. So- 
CRATES wilde liëver goed en wijs’ zijn, dan fchij- 

nen 3 ook was zijn onderwijs ònopgefmukt, miet om 

te behagen, of te fchitteren of te overmeesteren: 

maar om te Overtuigen, te overreden, te verbeteren. 

Het was hìer- niet de afftand van den zedeleeraar 
en zijne teerlingen. … Het was de broederlijke “ge= 

lijkheid vanden: burger en den burger, van den 
mensch en den mensch, van den vriend en den vriend. 

De ‘philosophie van” socRATES. was volkspAilosophie „ 

zij betioorde aan het algemeen. Op de markt, op 

‘de algemeene wandelplaatfen, en overal waar zich de 
‘meeste menfehren bevonden „ daarheen begaf hij zich. 
‘Hij mengde zich onder de menigte „nam deel aan 

de gefprekken van anderen, en wist het onderwerp 

“zóo te leïdetr, dat hij ieder met zichzelven , met 

zijne ware belangelden pligten bekend maakte. Het 
was niet de flrenge toon der beftraffing, ‘het was 
‘dé zachte toon der overreding , waarop «hij tot an= - 

„deren fpräks Befctreiden ving hij zijn onderwijs-aan 

“met vragen „âls'of ‘kij van anderen onderwijs begeerde. 
> Zoo lokte hij het antwoord uit „en baarde zich 
tevens den “weg tot ‘het verftand- en: hart. ‘zijner 

hoorders „ terwijl de aandacht opgewekt en bepaald, 
, | de 
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de verborgerie gefteldheid des harten ontdekt, het / 

verftand getoetst werd „en socrATES leer meer door 
zijne .hoorders gevonden , dan door den wijzen Jeeraar 

fcheen aan het dicht gebragt. dn AN 

Die methode fchijnt eenvoudig „ ‘maar zij vis moeie 

jelijker dan mmèn- vermoedt. Zij vordert eene rijke . 

menfehenkennis, ten werftand, dat diep in de natuur. 
en. werkingswijze rvan den menfchelijken -geest is 

doorgedrongen , „en veen goed -menschlievend hart. 

Want ook hier, en hier vooral moet wijshéid aan 

deugd gepaard, -moet-werftand en, hart gehuwd zijn, 

en hij, wiens ziel, geheel met zichzelven vervuld, 

anderen naar zichzelven afmeet en weegt, is geheel 

ongefchikt „om «zich in anderen te werplaatfen ven 
met hen te-gevoelen en te denken, ve 

Tot het Socratisch: onderwijs ‘behoort niet flechts 

het verftand , maar ook het chart van SOCRATES , vol 

zuivere ‘belangelooze philanthropic. 
=Eenvoudigheid en popwlarieteit zijn dus, gelijk ik 

zeide, de eerfte kenmerken ‘der Socratifche methode. 

Veel ‘heeft men over die eenvoudigheid en popula« 
riteit gezegd en vgefchreven ,’ maar: ‚weinig -onder- 

zocht; waarin-\zij eigenlijk te zoeken zij, en van 

waar zij haar’voorfprong ontleene. ‘Iksvoor mij ge= 

loof ‚dat «de. kennis: van socRATES zelven ons. het 

best dien oorfprong: verklaren zal. SOCRATES One. 

derwijs was eenvoudig en populair, omdat socRATES 

zelf ‘eenvoudig en populair was. Is:het ooit waar, 

dat de regte verklaring eener deer: de vkennis van 

hem „vordert „ «die haar verkondigde „het sis vooral 

waar ‘bij “SOCRATES , wiens ganfche leven het uit= 

li 2 ‚ai gee 
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\ gedrukte beeld-zijner -leer was, die altijd-{prak wit 

overtuiging ; en nimmer -eenigên-pligt’ of’ deugd aan- 

prees, die hij; zelf niet-had “Jéeren” beoefenen. Ei- 

gen verbetering was.zijnes: voorbereiding „ge weest 

tot de verbetering van anderen,’ en- het was zijne 

vaster ftelregel „liever goed tes zijngedan:te. fchijneri. 
Hij shad, geene > ondeugden: of „gebreken te. verbere 
egen „ maar kon zich openlijk vertoonen , zóo als hij 

was. Zijne ‘leer en onderwijs was. dn rgae aks 

zijn karakters. :or? Ln „rat #00 H 

„Diezelfde: eenvoudigheid» aient ee bt in 

n ilie bedoelingen. Hij had geen ftelfel te werdedi- 

‘gen, noch-eene wijsgeerige"fchool te ftichten.-An- 

sderen „wijzer en beter, en gelukkiger. te maken, 

was zijn eenigst-doel,. Hijeischte-geen geld voor 
„zijn omgang er onderwijs; noch beste ee id 

„gunst 5” maar vrienden en°vriendfchap.. : 

Het is eene der grootfte: voorregten van de: So- 
werätifche. methode „dat zij-niet fléchts de waarheid 
deert» vinden’, »mraâr-ook de- wijze ontdekt, waarop 

„men haar ‘zoeken; moet. -.Op de wetten des ver- 

„ftands berustende, leert zij: dat orgaan van het ware 

„wel. gebruiken ;-doet deszelfs wijze van werking 

„zien, en-geeft algemeene regelen aan: de. hand;-om 

„denkbeelden en: begrippen ter bepalen „-te onderfchei- 

„den, ster vergelijken en «tes verbinden; Zij windt 

niet „maar zij leêrt. zelf, vinden, Zij geeft niet , 

‚ maar zij, wekt. Niet tot woordenfpel en ijdele: vol- 

„doening: ‘van, weetlust , maarstot/arbeid-en oefening 

‘ven infpanniûg, van: geest-is zij beftemd. „Zij heerscht 

„niet: door „willekeurig gezag, maar door zachte, over= 

steding. 
Overes 
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sOvertuigd-;ydat:-onkunde de bron. is vanzelf bes 

drog en- dwaling „> poogde SOCRATES de zijnen van 

alles, heldere en /klare,-begrippen. tedoen verkrijgen. 

Hij hield niet ops zegt XENOPHON „met zijne vriens 

dente onderzoeken,-wat elke zaak -zije Wat men 

goed wist; dacht hij„-dat-kon:-men ook. aan anderen 

verklaren, Daarbij, was hij. freeds. bezig zaken en. 

begrippen naar hunne foort te. rangfchikken , en den 

zijnen: de: noodzakelijkheid van,‚zulk, eene oefening 

gan «te toonen 5, want,daardoor „ zeïde hij, „worden 
de bekwaamfte en. voortreffelijkfte. mannen. gevormd; 

Door, deze. herleiding „van, zaken en begrippen, tot 

hunne foort, wist hij „de ongegronde, magtfpreuken 

van. anderen’, te, ontzenuwen, enal. vragende. elke 

verkeerde bepaling, elke val{che gevolgtrekking door 

het antwoord;o-dat>hij - oes te. has opmerken 

enviverbeterênan co. gorved arten hel k.oh 

„Bij de redenering ging-hijs eme weg, van bant 

en dnductie, volgende; fteeds.langs het algemeen 

aangenòmene; langs: algemeen erkende waarheden 
voort 3 want daarin beftond „naar: zijn oordeel, de 

zekerheid. der “redenering.” Bij dit-salles. bezigde hij 

geene: vreemde uitheemfche: termen „ maar bediende 
zich van ‘de;-gewones-volkstaal, , En. welke, andere 

dan eene-populairesvoerdragt zou ook, gevoegd heb- 

benvraan «zijner populaire wijsbegeerte ? En-zoo, 

zegt XENOPHON:, wist hij van vallen. die ik, ken , 

zich het- meest vande! toeftemming. Rijker hoorderen 

te verzekeren, sad ahilorstnse. ser 

“Schoon: de: ‘Soeratifche leerwijzs voornamelijk op 

jet gezond sverftand:; gebouwd ‚was ;-zou, men; zich 

jin li 3 ge 
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echter bédriegëen en de groöte’ ziët van soeraTes 
tiiskennen „indien men meende, dat soerares zieke 
nimmer op geloof en gezag beroëpen Tad: Dikwijls 

bediende hij zich van het gêzâg vän nomerus en 
andere volksdichters, om zijne, meening te bevestie 
gen. Dat verhaalde hij eene mythe, dan weder eene 
fabel; nu eens waren het beroemde “mannen of vol 
ken uit dé Gefchiedenis dan weder geliĳkenisfen „ 

die hij tot’ zijn ‘oognierk bezigde, Slechts een klein 

gedeelte der kentis; dus "leerde ‘hij „ tit” onder het 

bêreik vanhet menfchelijk verftand, “Niet in alles, 

ífidar alleen in dat „wat iemánd wéten kan, kan hij 
Wijs zijn. De uitkomst der ‘dingen is voor-den 
fterveling verborgen , en ‘het grootfte deel der kene 
nis hebben de Goden voor zich behouden. Orake- 

ten, teekenen en inwendige {temmen zijn de” taal 
der Goden. Die taal te hooren en te’ volgen , was 

wijsheid , ‘haat t& verfmaden,” razemijs het was een 

bekwamen en zienden gids voor een? onKundigen, 

blinden te vérlâten, en waar hiet er op aankwam, 

den raad der Goden te volgen , daar. verachtte hij 

de fchande en fpôt der menfchen. Niet flechts. tot 

het verftänd , ook tot het gewoel: fprak socRATES, 
én, als hij fprak over de teedere, zorg der Goden 

voor den’ meénscli, “over ouder=’en broederliefde ‚en 
vriendfchap ; dan fptak hij vol-warmte, en „kracht , 
en, terwijl zijne wijsheid het menfchelijk. verftand 

verlichtte’, róérde zijne taal de teederfte- fnaren van 

het menfchelijk hart. | 

Daarom vooral is. de Socratifche- waldhee Z00-VOOr- 

eind omdat Zij, bebprcan uit: de: waatneming en 
die- 
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diepe » grondige kennis der menfchelijke. natuur, zoo 

geheel voor dezelve en elk harcs kehoefiep berer 

kend is. 

Het zij mij vérgünd hier tot bijzonderheden af te 

dalen, om u te toonen, hoe mênschkundig sOCRA= 

TES. die groote kenner van het menfchelijk hart 

en der- verborgene drijfveêren van; menfchelijke dae, 

den, zijn. onderwijs naar de bijzondere behoefte van 
ieder zijner hoorderen, wist in te rigten. … 
De ligtzinnige. crisroBULUS is gereed. zich aan, 

den: indruk van het „zinnelijk {choon, prijs. te geven. 
SOCRATES vergelijkt. zijn gedrag: bij dat-van den 

verinetelen, die zich werpt te midden. vanhet zwaard 

en der vlammen. : Want één wellustige blik op de 
Schoonheid. geworpen, dus fpreekt- hij, bereidt een 
vergif in het binnenfte , dat het werftand bedwelmt, 
Vol ernst en nadruk beftrijdt hij den, wellust, en 
naauwelijks vindt hij woorden, krachtig genoeg ‚ om 

den dartelen jongeling het gevaar van zijnen toes 

ftand te doen gevoelen , en de gevolgen-te.fchetfen 

van éénen onberadenen onvoorzigtigen misftap. 

Arisropemus verzaakt het geloof aan de Goden, 

en fpot met hunnen eerdienst, - SOCRATES- vraagt 

hem of er ook menfchen zijn, die hij om hunne 
wijsheid bewonderde, en als hij. dit heeft toege- 

ftemd, vergelijkt hij het- werk van die „door -hem 

bewonderde menfchen bij het werk der Goden, 

Met eene eenvoudige, maar treffende welfprekend- 
heid befchrijft hij nu de doelmatige vorming van 

den mensch zelven, dat pronkfluk der goddelijke 
li 4 kunst. 
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Kunst, « Hij “vraagt ‘hem, of hj, daar zijn ligehaant” 

flechts uit Boi KI | deel “aarde “en“votht is zamen= 

gefteld, terwijl er Zoo veel aarde en vocht daar buis 

tén beftaat „ gelooven kan ;’dat hijs: door eén geluk. 
kig toeval, voor” “zich alléén al hét vérftând in bezit 

heeft , terwijl dat - groot mateloos’ Heelal door zekêr 

onverftand zoö fchoonh zou geordend zijn. Hij ‘toont 

hem der Goden zorg woor de menfchiën in de groote 

voorregten van ligchaam em’ ziel; en beidér geluk- 
kige vereeniging. ‘Hij wijst hem op de Godfpraken 

ent teekenen’, ‘en” het algemeen geloof aan gódde- 

lijke ftraf “en goddelijke belöoning,°* Hij ‘klimt “op 

van den- menfchelijken geest, “die ® het Tigchaam “bes 

ftuuft, tót diën Geest die hiet’ Heelal belreersche’; 

van de mênfehélijke ziel, die «aän” datgene , Wavóp 
verfchillende“pläatfen gefchiedt, ‘te gelijk denken 
kan:, tot ‘dat “verfländ, dat alles omivat ef óp’ alles 

acht geeft, „ -ên overal ien voor alles 

WOEBRE EN ME AE ke GIRLS tems h 

teDe jonge’ EUTHYDEMUS opgeblazen en trótsch”’op 

zijne geleerdheid en wetenfchap ,” waant niemafids 

otiderwijs te behoeven. SocrATES gaat tot hem , prijst 
zijne zucht tot kennis; vraagt hem naar hetidoel, 

waarmede hij die kennis verzamelde, en brengt hem 
al pratènde en vragende tot de vernederende beken- 
tenis zijner” volflagene onkunde, Nu eindigt hij en 
taat hem“over aan het pijnlijk® gewóet van” minach- 
ting’ voor zichzelven. Deze «was SOCRATES 1aâtfte 
proeve’, van wier uitflag de mogelijkheid en ‘vat- 
baarheid voor verbetering afhing,'<-Bij velen vas 

dlja OA, zij 
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zij mislukt’, maar- zij mislukte niet bij’ den weëtgiea 
rigen” en” vóorgoederiridrukken-zoo watbaren ruTEYS 
prMuss © Befchaamd gevoelde “hij: de behoefte aan’ 

verbetering «en onderwijs, en’ keerde weder tor den 

wijzen „ die “hem ‘met ne zelve. en ne bemiefiei 

had- bekendgemaakt, !s >>» «over oon iid seb 
‚Den: bekwamen , maar al te nederigen CHARMIDES 

moedigt hij’ aan door billijke toffpraak , en leert hém 

zich zelven waarderen; terwijl ironie het wapen is; 

waarmede … hij de gewaande wijsheid der ‘ Sophisten 
beftrijdt. »“Dán , “waar ‘zou ik»eindigen’, zoo ik ude 
menigvuldige “blijken “van: het menschkundige »/ van 

socraTeS “Onderwijs wilderopnoemernit: Het gezegde 

zal, vertrouw nik, a aered ents om u daarvan 
tevovertuigen, Si Gin san x ru SDS SRAD gev 

vb Getróffen: door het ven ii edlanepe die aile 
eratifche leérwijze hebben velen ‘häar op ‘onzen leef. 

tijd, bij de-opvoeding en het onderwijs willen overe 
brengen en 'toepasfen.” Dat dit-cchter niet dan on- 
der -zekere bepaling gefchieden ‘kan, gevoelt ieder 
uwer 1igtelijke Ik wil us: nog kortelijk gn df 
dachten hieromtrent mededeelen. … OD 

‚In de eerfte plaats behoort-men’fteeds in “het ôt 
te houden, dat, gelijk zij te Athene vontftond , vzij 

oök t&: Athenés onder socrATES “tijdgenooten „ bo- 
vendl «tehuis “behoort. >De „volksgeest ; zederi „ le= 

venswijze der Grieken, der Atheners inzonderheid; 

de Atheenfche markt, ja ‘zelfsde Atheenfche:So- 
phisten,; en wat plaats en tijd nog meer bijzonders 
gin mag” hebben , bepaalde de: leerwijze wan so- 
3 CRA 
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EBATES) en komt bij hare regte „kennis cr. waardee 
ring in aanmerking, -Zij-kan dus ook- noch, op. elken 
leeftijd. ern elke kénnis of wetenfchap worden 

„Zj voegt’ evenmin, aan,-de eerfte-opvoes 
din3 0 acht gens als aan de. laatfte opvoeding 
der befpiegelende rede, die alles wan -voren, bepalen 

wils Zij is evenmin op eenvoudige historifche. ken- 

miss als, op louter’: geloofswaarheden. toepastfelijks 
Want, gelijk de. Soeratifche wijsbegeerte „de wijsbe- 
geerte „was „van ‘het- gezond. menfchenverftand, toege- 
pâst, op het levetis zoo heeft ook de: Socratifche 
leerwijze „en het- Socratisch onderwijs bij uitzonde- 
ting, de » kennis en „ vorming ‘van den. mensch. ten 
onderwerp „en betreft praktifche levenswijsheid. En 
van deze zijde vooral komt mij die leerwijze, dat 

onderwijs hoogstbelangrijk voor. SocraTes bragbde 

wijsheid. van den hemel op aarde, onder de mens 
Schen inhet -dagelijksch leven. Niet in_de fcholen 

der „wijsgeeren; noch, in: de afzondering, maar in 
de huisgezinnen „rin. de; zamenleving wilde hij, dat 
zij wonen zoude. Zij moest de beminnelijke huis- 
genoot en vriendin der menfchen zijn „ nimmer hunne 
zijde, verlaten, hen overal vergezellen „ hen beftu- 
ren, hen troosten.‚-hen vermanen, hen bemoedigen. 

Met zulk eene wijsheid is socRATES leerwijze vere 
maagfchapt ; menfchelijk ‘geluk . door - menfchelijke 
deugd-is- hare fchoone. edele ftrekking. - 

„En:-zou zij dan, ook „voor ons Christenen bj 

onze opvoeding niet gefchikt zijn , omdat SOCRATES 

zedeleer niet zoo’ verheven en rein als die des Chris- 

ten- 
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tendoms- wezen “kon? Of zoude eene „verlichte 
kentiis der pligtenén: een helder “befef . van” het 

eeuwig verband, dat er-beftaat tusfchen deugd; 
wijsheid en wate gelukzaligheid , op soon seus wijze 

ontwikkeld ;“aan “de vorming van jeugdige Chistes 

nem; “eri” de “bévordering “van” Christelijk geluk “en 
Christelijke deugd nadeelig kunnen geacht worden ? 

Ik zal het gelooven , als ik gelooven kan, dat rede 

en Godsdienst, wijsbegeerte en Christendom onver- 
eenigbaar zijns dat regtvaardigheid , matigheid, in= 
getogenheid „ zelfkennis en zelfbeheerfching uit een 

klaar en helder inzigt van goed en kwaad, van pligt 

en verzuim, van gebod en overtreding geboren, 

deugden en pligten zijn den Christen niet voorge= 
fchreven. 

Of zou misfchien het Socratisch onderwijs en de 

Socratifche leerwijze op de verlichting onzer tijden 
niet pasfen? Gaarne buige ik mij voor die meer- 

dere verlichting onzer dagen. Maar ik kan toch 
niet vermoeden , dat wijsheid onder ons in alle 

harten en huisgezinnen , en in de maatfchappij 

overal en aloínme zou leven en heerfchen. Ik kan 

niet denken , dat wijsheid voor ons geene behoefte 
wezên zou. 

Mogt dan eens het Socratisch onderwijs en eene 

Socratifche opvoeding algemeen onder Christenen 

ingang vinden! Dan zou eene verhevener levens- 

wijsheid, dan die van socRATES, als huisgenoot 

en vriendin onder de Christenen verkeeren en woe 

nen; nimmer hunne zijde verlaten , hen overal ver= 

ger 
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gezellen, alle, himnes gedachten; twoorden en -daden 
befturen, hen vermanen s-hen-troosteng hen, bemoe= 
digenten, vormen voorssene maatfchapplj van: edelen 
em;goeden „ „van Ware; vereerders, envrienden:-der 
Godheid uit;,alle, volkeren, en, geflachten der aarde; 
gene; maa maatfchappij ‚waar. „ook, SOCRATES iet gemist 
gal.wordens.oo 4 iere aag Bensb otten. ien ie 
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