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OREDEVOERING 

OVER HET 

WIJSGEERIGE EN ari ve 

VAN or: gE 

zv on de 
ALS GESCHIEDSCHRIJVER; 

door 

M'. M. C VAN HALL 
DEE Germen 

Onaer de gefchiedfchrijvers der oudheid is er 

welligt geen, die in het algemeen, bij den wijs- 

geerigen befchouwer der lotgevallen van menfchen 

en volken, zoo veel aanmerking verdient, en voor 

ons Nederlanders zoo belangrijk is, als de Romein= 

fche gefchiedfchrijver TACITUS. | one: 

Hij toch was de eerfte der oude gefchiedfchrijvers , 

die het gewaagd heeft, de wijsgeerte der ondervin- 

ding op de gefchiedenis toe te pasfen (}). 

Aan hem hebben wij, Nederlanders, te danken, 

de kennis der vroegfte gebeurtenisfen van ons va- 

derland: trots op een voorgeflacht , dat meer dan 

EENS 

(*) Voorgelezen in de Maatfchappij: Felix MMeritiss 
14 Jan. 1818. 

CF) einBoN Hist. of the Decline and Fall of the Rosse 
Emp. Vol. L Chap. 9e 

Ae 



4 OVER MeT) WIJSGEERIGE EN KARAKTERMATIGE 
eens de meestêrs der toen bekende wereld fidderen 

deed, lezen wij bij hem den roem van dat voor- 
„geflacht „ en juichen: de waarhieidsliefde “eens vijan= 

delijken fchrijvers toe , wanneer zijne pen, die 

nimmer door vooringenoménheid of haat , althans 
nooit ter kwader. trouwe’, beftuurd werd, den lof 

onzer voorvaderen-vermeldt, en niet fchaamt te boek 

te flellen, „ dat noch de Samniten, noch de Car- 

 thagers , noch de Spanjaarden, noch de Galliërs, 

„ zelfs niet de Parthers, den Romeinen meer dan 

» de Germanen te doen gaven (*). 
Met de hoogfte belangftelling. lezen wij, Ne- 

derlanders , derhalven alles, wat deze gefchiedfchrij=. 

ver, met zoo vele onpartijdigheid “als naauwkeurig= 

heid , van de zeden „ kleeding, leefwijze „ rege- 

ringsvorm à vrijheidsmin ‚ krijgskunde , deugden en 

ondeugden der oudfte bewoners onzes vaderlands 

gefchreven heeft; en wij verheugen ons, wanneer 

wij in de korte en onopgefmukte tafereelen van 

al hetzelve een aangenaam rustpunt mogen vinden , 

en alsdan onze oogen kunnen afwenden van hét 

verfchrikkelijke tafereel, dat het penfeel deszelfden 

gefchiedfchrijvers van de Romeinfche weelde , on= 

matigheid, onkuischheid , dwingelandij, en der be- 

‘dorvenfte zeden van allerlei foort „ voor volgende 
tijden, heeft opgehangen, . 

Een fchrijver van zulk eenen ftempel verdierit 

“oók hier de gezette overweging aan den wijsgeeri- 

“gen beminnaar der gefchiedenis; hij is waardig dat 

men 

Ji (*) De Mor. Germ. Cap. 37. 



“VAN TACITUS ; ALS GESCHIEDSCHRIJVER. 5 
/ 

menbij- hem onderzoeke , niet zoo zeer wat „-maár 

hoe en» in: wat: geest ; hij- gefchreven heeft, 

„Ik vachte-het,’ om-deze redenen ; uwer aandacht 

niet geheel onwaardig , om u thans eenige oogens 

eee: te onderhouden : 

k over. het wi vijsg geerige. en; karaktermatige van 

9 € TACITUS „als gefchiedfchrijver. 
grog Eis b " p «€ 

4 sd : - : à Ne maf à 

é 
r ’ Erve p 

„Het eigendommelijke eens-fchrijvers is vuit zijne 
fchriften ‚even als. dat eens, kunftenaars uit de 

voortbrengfelen zijns, beitels: of-penfeels 4 te.;kennen:s 

wanneer. wij de gefchiedkundige werken vaù;moorT: 

of” WAGENAAR „lezen „-zoo vinden wij hun-karakterg 

als gefchiedfchrijvers , niet. minder onderfcheiden „dam 

dat-van. VAN. DIJK Of. REMBRANT „wanneer wijl ide 
kunstwerken-van dezen aanfchouwens.… ‚sooter 

„Hierin echter: verfchilt-de fchrijver „van; den kn 

| enaar. voornamelijk „dat ‚de, eerftes-meer-dan de 

laat{te ‚de -kleur: en-gloed, zijner tafereelen aan den 

tijd waarin” hijvleeft, en -den indruk der gebebrenids 

fen, waarvan-hij, getuige was, ontleent. | 
Dit was het geval bij raciruse Onder de rege: 

ring van „den -doorflepenften dwingeland „ TIBE= 

RIUS»-geboren had, hij zijne jeugd in het midden 

van burgerlijke. oorlogen doorgebragt 5 hij-had ge= 

zien en bijgewoond, hoe zijne diepbedorvene land= 

genooten elkander onder de vaandels van eenen 

orHo en vireLLIus beftteden , om te beproeven 

wie van hun den fnoodften meester aan het verbasterd 
A 3 Ro- 



6 OVER HET WIJSGEERIGE EN/KARAKTERMATIGE 

Rome. geven "zoude (*),- na dat zijeen caLIGULA 

aan TIBERIUS 5” €En CLAUDIUS aan CALIGUER 5 «en 

eindélijk: een: NERO aan dezen. hadden zien óp- 

volgens 3 og ad 

Een verfchrikkelijk tijdvak, voorzeker! maar gès 
durende hetzelve had onze gefchiedfchrijver, onge- 

fchonden en ‘onbevlekt ‘door en van dèn invloed 
der ondragelijkfte dwingelandij die. kundigheden en 

menfchenkennis, en. die zelfftandigheid van zeden 

‚_€n inborst verkregen en behoudeh , die eenmaal, 

in zijn voorbeeld „ moesten bewijzen, dat ook on- 

der {nhoode Vorften groote “‘manhen kunnen zijn (4) 

en die hem ‘alzoo’ waardig moesten maken, oms 

met eenige weinige nog otibezoedeldé zielen ; hem 
gelijk, «onder het bewind van.VESPASIANUS en Trs 

rus. te kunnen ademhalen. (u 2 

„Deze “rust echter"was kort: rrus „ de piepie: én 
wellust des menfchelijken geflachts , werdt opgevolgd 

door DOMITIAAN 3 toen werden de wijzen verbannen 

de deugdzaamften in den kerker geleid , en brave 

mannen met het bloed der braafften befpat 3” toen 

deed de dwingeland hetgeen een> NERO” niet bes 
ftond; deze. gebood het misdrijf, maar aanfchouwde 

het niêt5 DOMITIAAN aânfchouwde den moord der 

regtfchapenfte mannen met tijgerlust én woede ; on- 

der hem werden de zuchten der burgeren opgetee- 

kend, en een bleek gelaat was genoeg ter veroor- 

deeling ($). 

©) Hist. Lib. ZL Cap, sol 
(4) Vita Agr. Cap. 42. 
($) Vita Agr, Cap. 45e 

NER- 



TYAN TACITUS, ALS GESCHIEDSCHRIJVER," 

… Nerva beklom éindelijk’ den bebloeden zere} var» 

DOMITIAANS ‘hij, en na hem ‘“TRAJAAN , Vereenigde 

de vrijheid én het oppergezag; tot. op dien: tijdals _ 

tijd, gefcheidens «en TACITUSS die van: jongeling tot 

grijsaard, het fchoonfte tijdperk zijns levenss -al 

zwijgende ‘had moeten doorbrengen: (*), riep ‘blij 

moedig” uitt ;,- zeldzaam geluk der tijden , hu meú 

5; mag denken wat meù wil, en geste wat nn 

dd sdenkt CH) b - | 

„Maarstoen: hal nâ: hij: ‚de: aft der, gefiehiedenis 

ip dechands iets omde. gebeurtenisfer dier ges 

lukkige dagen: voor “tijdgenooten. en nakomelingen 
te befchrijven} miet ,-om-als fommige kwaadaardige 

fchrijvers’ vam onze dagen, die zich van zijne fpfeus 

ke durven bedienen ;° de vrijhêid te misbruikën ; en 

het’ wettig en gematigd oppergezag lasterlijk -te- vere 

güizen: mâar om de lotgevallen zijns wadèrlânds4 
onder de monfters; die ‘hetzelve bijna verpletterd 

hadden „én voornamelijk: de! gefchiedenis. van tise: 

_RIUS Én“ “NERO, ter “leering ver tea and omen 
gende tijden over te brengehe in. 8 

Voorftander eener ‘wijze verlichting „ en van éené 

vrijheid, die’ de-dwingelandij haat, maar de wetten 
en ‘hét: wettig gezag eerbiedigt, waren: dämt : ook 
licht en vrijheid de beminnelijke: voorwerpen „die 

zijne verhevene en vrije ziel vaankweekten ‘,: terwijl 

hij zoodanig fchreef , dat men, hem lezende, 418 

ved iet dat” hi mt voegen gefchie 
PS \ » eid , dea 

(*) Vita don, Cas. 3 Arsis une 

CH) Hist. Zib. L. Cap. 1. | 
A4 
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denisfen „ en inzonderheid zijne loffpraäk: van AGRT= 

COLA, âlleen heeft willen te boek. ftellen „om in 

het gemoed zijner lezeren, bij de liefde voor de 

detteren , de; zucht woor vrijheid en afkeer van /la« 

vernij, duurzaam in te prenten. | 

„En hoe beantwoorddechij aan dit oogmerk in al 

deze fchriften? niet door de gefchiedkundige waar= 

heid tekort te doen,‘uit haat tegen hien'die zoo 

wreed geheerscht hadden , of uit laffe vleizucht-ôm- 

trent hen -die: regeerden; ‘fchrijvers „van «dezen ‘aard 

veroordeelde hij te «regt „ ‘als--zorgende dèreen noch 

de arnider voor de -nakomelingfchap 24, tigtelijk „? 
zeide--hij; „ walgt de eerzucht eens fchrijvers ; bee 
sj dilling en nijd ontvangt men met. gretige ooren ; 

» vleijerij ondertusfchen draagt het fchandkleed der 

sj flavernij „en bitterheid den valfchen fchijn der. vrij 

heid.” — Opregtelijk verklaarde hĳj, dat hij GALBAs 

oTHO!moch ‘VITELLIUS „ door weldaden „of. veronge- 

lijkingen, had leeren »kennen:,--dat hìj aan vesPAe 

STAAN zijn eerfte bevordering”-had dankte, wetens 
dat Trrus ziĳnen ftand vermeerderd, ja. zelfs dat 

DOMITIAAN: dien nog:verhoogd had (*). 

„Dit, fchreef hij «na: den dood van- NERVA 4 „onder 

de» regering van .TRAJAAN3 nu reeds. wordt men 

voor, een fchrijversingenomen;, die zich niet fchaamt 
te belijden „ ook ‘aan een dwingeland verpligting te 

_hebbens.en die-alzoo regt had:te zeggen: dat. zij, 
dieshunne, trouw voor onbezoedeld uitgeven ‚moch 

door liefde , noch door haat moeten gedreven 
worden. 

‚ Welk 
(*) Loe. Cit, 2 



VAN TACITUS, ALS GESCHIEDSCHRIJVER: 9 

„Welk eene les voor den gefchiedfíchrijver „die na 

den val der dwingelandij de pen opneemt , om de 

jammeren. zulk eener regering te boek «te ftellen ? 
Welkveene les voor de. gefchiedfehrijvers onzer das 

gen; die tijden, als die van TaCrrus, beleefd heb- 
ben; die, als hij, zoo vele jaren al zwijgende heb- 

ben doorgebragt zen die eindelijk bij het. opgaan 

van het licht eener zalige eeuwe,: onder. NERVA'S 

EN TRAJANEN „die van: eenen … anderen « TIBERIUS 

of ‚Nero. zullen te boek :ftellen 2, - 

Zijn hoofdbedoeling ondertusfchen was altijd, en 

dit. rekende hij onder’ zijne -voornaamfte pligten 

_em zoodanig te -fchrijven „ dat hetgeen. door ‘voors 

treffelijkheid «uitmunttes, of door fnoodheid merke 

waardig was, door hem alleen inzonderheid vere 

meld werd; zoodanig dat, geene. deugden verzwee 

gen werden, en‚tevens, aan de nakomelingfchaps 

jegens «al wat fnood en  fchandelijk- was, een afs | 

fchrik wierd ingeboezemd (*). ET 

Dit oogmerk heeft hij. danook, dooralle atie 

Schriften sin het oog gehouden. Bij de. ont- 

wikkeling. der. gebeurtenislen daalt hìj- tot. fehijn- 

bare kleinigheden af, om tot den oorfprong »;-zâ= 

menhang en. gevolgen van merkwaardige gevallen-te 

kunnen doordringen 5 hij wist dat hij hier door bij 

fommigen weinig roems zoude behalen „ en-dat-niet 

vele lezers daarin. behagen zouden fcheppen 3; „maar 

tegelijk was hij overtuigd, dat, uit kleine oorzas 

ken, veelal gewigtige gevolgen ontftaan ; zijne voore 

| gan- 

bike Die: Lib. UI, Cap. Os 

ASTM 
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gangers -hädden een fchitterender en aangênamer veld 
bewandeld, volken befchreven , weldflagën vermeld , 
doorluchtige legerhoofden „en het frieùvêlen van 
dezelve afgemaalds hij, daarentegen, moest wreede 
bevelen , ‘onophoudelijke - befchuldigingen , ” valfchè 
vriendfchappen , “vergiftigingen; het bêderf “der ons 

fchuldigen, en te gelijk derzelwer oorzaken en ge= 

volgen vereeuwigen; zijne voorgangers hâdden láng 
verloopene “tijden” ten onderwerp ’gehäd 5 het was 

voor hunne rust ofverfchillfg; of: zij def roem van 
dezen of genen naam of wapenen hóoger opvijzel- 

dert maár velen van hens die onder miBËrrüs 

geftraft” of gefchandvlekt waren “leefden „ of hut 

_nakroost ‘beftond nog3 en al waren deeze geflacha 
ten” uitgeltorven geweest,’ hoe velen leefden ef 
niets die zoodanig flecht en bedorven waäten „ dat 

zij in het affehilderen vande ondeugden van an- 
deren”, een billijk verwijt hunner eigen waridâden 
moesten vinden? ook toen ‘was de roem der braafe 

heid in “het oog der boozen aanftootelijk , en het 
der’ ondeugd eigen, om in ‘den lof der vromen het 
beeld harer eer en fchande te aanfchóuwen (*). 
=… Zoodaänig ongunftig waren «de onderwerpen „aan 

welke TAGrTUS zijnen wijsgeerigen geest toewijdde 5 

en ook Zoo ongunftig waren-dë omftandigheden ; 
Onder welke hij dezelve befchreven heeft! 

En echter verwonderen wij ons nog; na zoóó 

vele eeuwen althans , over de eenige, altijd’ treffent 

de en onriavolgbare wijze „ op welke hij het doel, 

dat hij zich had voorgefteld, bereikt heeft. d 
| NN. Jet 

C°) Ann. Lib. IV. Cap. 33e 



VAN TACITUS, ALS ‘GESCHIEDSCHRIJVER. IE 

Het ís: hier de plaats niet, om van de taal, waat 

in hij fchreef „te: gewagen; noch ook om hem tes 

gen zulken te verdedigen, die hem ten dezen.ope 

zigte, ver beneden der rang van andere Romeins 

fche fchrijvers ftellen. | 

Maar al betaamde zulks aan mij en op dit geltotks 

te, ook dan nog zoude’ ik het onderzoek’ -dâarvan 

met “mijn: oogmerk. niet kunnen. “övereenkomftig 

| rekenen; het ‘is niet eene zuivere taal ‘maar, de 

onderwerpenen de wijze. waarop die “in „eene taal 

zijn voorgedragen; niet het kleed ;- maar deszelfs 

form „en veoral het ligchaam , dat ons hier belang- 

rijk wezen kan. 12 90 

„Zij echter, die onzen gefchiedfchrijver „al ware 

hit dam “ookvalleen vuit de vertaling van «onzen lands 

genoot Ps C. HOOFT ; hebben leeren kennen / weten’; 

dat de <ftijl. waarin: ‘hij-fchreef „bijna —overal korts 

ineengedrongen , puntig, krachtig. én vol „kern is3 

zoodanig,’ dat: hij hier em dâars, met enkele woor- 

den, geheele denkbeelden weet uit: te. drukken sen 

hierin is ‘hij zoodanig oorfpronkelijk en zelfltandigs 

dat zij; die later. hem ‘hierinshebben „willen -navole 

gen, niet anders dan met teleurftelling. op--hunne 

mislukte pogingen hebben:kunnen terug zien, 

“Om dit met een voorbeeld: op- te-hêlderen : On= 

dervde “regering van TIBERIUS s vier. en zestig 

jaren na den--weldflag van Philippi overleed zus 

NIA ; de zuster van BRUTUS’, “de «weduwe ‚van 

CASSIUS, die door cREMUTIUS Corpus den. laatften 

der Romeinen: genoemd werd (*)5 ‘hij vermeldt ‚de 

ve: 
C*) Ann. Lib. IV. Cap. 34 

- 
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plegtigheid: waarmede „haar: lijk - werd ten” grave: ge- 

bragt; en met één trek--willende- uitdrukken „den 

_ roem; van dit vrijheidlievend geflacht, en-zijne: ver. 

‚ ontwaardiging „ dat men den, luister- van: -hetzelve 
bij deze plegtigheid poogde te verdonkeren-, zegt 

hij: „De beelden, van “twintig  overdoorluchtige 

» geflachten werden voor de baar gedragen „ die 

5, der MANLIËN , QUINCTIËN, en andere namen van 

»‚ denzelfden: adel 5, maar cassius en BRUTUS b/ons 

seken-alleen daarom: wit; dat hunne-beelden-niet 
3 gezien werden hd Pi hester fs 

Welk: eene kunst ! welk eene levendige kortheid 

hoe kernvol en krachtig doet hij den luister, van 

het geflacht „van Cassius en “BRUTUS, vin het oog 

der menigte „ voor: Ons „7 uitkomen „door -hetrenkele 

denkbeeld „dat “hunne afbeeldingen bij, dezeuite 

vaart „ voorzeker op bevel ‘Wan -TIBERIUS „ niet. nb 

ten vaanfchouwd. worden ! 

‚Maar ' hetgeen: de hooge verdientte” van „dezen 

fchrijver voltooit; is- niet in-zijnen korten. kern= 

achtigen flijl, maar in de treffende -gedachten- en 

waarnemingen , van” echte wijsheid-en ‘menfchenken= 

nisovervloeijende , die hij zoowel hier als, overal 

in zijne, verhalen invlecht; te zoeken. » / 

Die gedachten’ en waarnemingen» dragen ‘bij. vd 

de kenmerken van eenen» fomberen 5 „maar tevens 

van eenen. ftouten.en verlichten ‘geest 5 daar, waart 

hij/dezelve op «de gebeurtenisfen;, dier hij vermeldt, 

toepast ‚worden zij gelijktijdig de-cheerlijkfte lesfen 

voor Vorften @n volken „en bijzondere perfonen. „ 

gi amet 
(*) Ann. Ill, Cap. 76, 
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À Het (preekt van zelve „dat die gedachten en waar- - 

nemingen , vals «behoorende tot. droevige onderwer= 

pen , van deze derzelver. oorfprong en kleur onte 

leenen : van daar dat verfchrikkelijk ware, — dat 

verfchrikkelijk fchoone , dat wij bĳ hem telkens 

ontmoeten , en ons voor den fchrijver inneemt, 

ook dan, wanneer wij bij zijne verhalen sfidderen. 

Langs dezen weg wordt alles wat hij vermeldt, 

belangvol en leerrijk; «en hij „ die nu-nog- die ge- 

‘dachten en waarnemingen 5 op hetgeen hij in zijnen 

leeftijd zag „ of dulden moest, verkiest toe te pas- 

fen, vindt daartoe bij, TACITUS overvloedige gele- 

genheid. 

Ook wij hebben gezien den val en de verneden 

ring van grooten, en het gedrag hunner vleijers bij 

hunnen val: wanneer TACITUS die van AGRIPPINA 

affchildert, toen zij in NeERO’s ongenade gevallen 

was, zegt hijs  terftond was haar drempel vere 

, laten5 niemand die haar troostte 5; niemand die 

sy haar kwam bezoeken: dan eenige weinige -vrou- 

» wens en deze nog onzeker, of zulks was: uit 
„liefde of uit haat: niets is er onder de fterve- 

„ lingen zoo wankelbaar en onzeker dan de roem, 

„van mogendheid „ die op haar eigen kracht niet 

PR id O7 

„Zoo. merkt hij , van GALBA fprekende , naar waar= 

heid op: „ Als een Vorst eens in haat geraakt, 

ts, hetzij hij, wel of kwalijk handelt, men legt hem 
Alles ten laste” (+). 

| | Meer 
C*) Ann. Lib. XIII, Cap. 19 
(4) Hist. L 7. 
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Meer dan eene fpreekbeurt zoude ik behoeven, 
Tt wanneer ik ul. aan “zoo vele en . dergelijke 

treffende waarnemingen ; die- tot alle: tijden en vole 

ken behooren , uit onzen gefchiedfchrijver wilde 
herinneren. 

Tot alle tijden en volken; of is het nu nog niet 

waar: dat verklikkers of aanbrengers een mene 

„ fchenfoort is, dat tot bederf. eener” gemeente 

„ beftaat „en nooit. genoeg ‘door ftraffe beteugeld 

»„ is” C*)? | | 
| Zijn wij niet met .racrrus overtuigd : „ dat alle 

» dingen hunnen loop en wederloop hebben, als 

„de beurten der getiĳjden; dat ook bij onze voor= 

s Vaderen niet alles beter dan bij ons was; dat 

bs ook onze eeuw veel loffelijks „ en ook kunften 

voor het nageflacht, ter navolging, heeft: voorte 

» gebragt” (1)? 
Hebben wij niet met hem geleerd: „ dat het den 

» menfchen eigen is, om het pas ontftaan geluk 

5 van anderen met nijdige oogen aan te zien, en 

 naauwelijks te kunnen dulden , dat diegenen eenen 

„ fchitterenden ftaat voeren, die zij eenmaal als 

» huns gelijken gezien hebben” ($) ? 

Eindelijk. hebben wij, op het oogenblik waarin 

ik fpreek, niet binnen de muren dezer handelftad 

levendig voor oogen , hetgeen hij van Rome, on- 

der «de regering van iBERIUS , fchreef s „ De 

» woeker was van oudsher eene bron van twist en 

| » Op= 
C*) Ann, IV. Cap. 30, 
(}) Ann. ZIT, Cap. 55e 

(5) Hist. 11, Cap. 20, 
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‚oproer in. Rome: men zettede die palen „ zelfs 

„toen. onze zeden.-nog zoo bedorven, niet, waren — 

„fints verbood men geldleeningen die. den woe- 

„ker verbloemden — = door, verfcheidene wetten 

„ trachtte men het bedrog der gierigheid tegen te 

“ss Zaan, maar deze, naarmate men die tegenging, 

» kwam telkens onder eene nieuwe gedaante te voor- 

» fchijn. — Verfchrikt,door het groot getal fchule 

» digen, verzocht de Praetor de tusfchenkomst van 
» den Raad == de befchrevene vaders beefden voor 

„ Zich zelven, want niemand. onder hen was vrij 

» van fchuld — — de -fchuldeifchers wilden geheel 

„betaald zijn; de fchuldenaars konden dit niet weie 

„geren zonder verlies van achting en eer. Hier 

tp Van daan kwamen vele verzoeken van uitftel, be- 

„ wegingen en regtsgedingen — == de gewone to@= 

» Vlugt tot koopen en verkoopen bragt een ver= 

‚ fchillend uitwerkfel te weeg — = — door de 

5 menigte der te koop aangebodene goederen „ daal- 

„ den. dezelve in prijs; zoo dat, hoe meerder ie-_ 
s‚ mand in fchulden ftak, hoe moejĳelijker hij vere 

» koopen konde; velen, raakten in armoede, en het 

| „ verlies hunner goederen fleepte dat van hun aans 

» zien en achting. met zich” — — (*). 
Maar hetgeen wij in onzen gefchiedfchrijver voor- 

namelijk hebben te bewonderen , is het gelukkig en 

krachtig penfeel , waarmede. hij de listen en ver- 

mommingen der ftaatkunde , en vooral die van eenen 

„TIBERIUS ‚en tevens de zwakheid der menfchelijke 

driften, heeft weten af te fchilderen, 

Geen 
(*) Ann. Lik. VL Cap, 16, 17e 
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Geen fchuilhoek van het bedorven hart van dezen 
listigen huichelaar was er, of TACITUS is erdiep, , 

diep in doorgedrongen; de geveinsde deugden dezes 
tyrans ligt hij het masker af, en brengt zijne ver= 
fchrikkelijke wandaden aan het licht. ik 

Edele onpartijdigheid en waarheidsliefde pehiár 

beftierde ook- hier dat penfeel ! hoezeer , als Ro- 

“mein, de nationale vijand van Friezen-en Germag-= 

nen, zien wij hem den opftand der eerften edel- 

moedig verfchoonen, omdat zij door- der Romeinen 

gierigheid daartoe gebragt waren (*)5 wij juichen 

diezelfde waarheidsliefde toe, wanneer hij den lof 
verkondigt van ARMINIUS, den onverfchrokken be- 

ftrijder van’ Germanie, als den held, die den Ro- 
meinfchen flaat niet in deszelfs opkomst, maar in 

deszelfs hoogften bloei, tergen durfde (He er 
En hoe zoude hem die zelfde onpartijdigheid en 

waarheidszin , omtrent TIBERIUS , het afzigtelijk 

“voorwerp door zijn penfeel gekozen, hebben kun- 

nen verlaten ! eene oripartĳdigheid en waarheids- 

zin, die hem de weinige gebreken zijns fchoonva- 

ders AGRICOLA, dien hij door zijn historieflift ver- 

eeuwigde , niet kan doen verzwijgen. 
En hoe fchilderde hij dan den oppêrhèer, wiens 

karakter en vermomming welligt in de gefchiedenis 

der Vorften geene dan misfchien alleen in dat van 

“den Spaanfchen riBERWS, in de zestiende, en in 

dat vanden Franfchen riperIus van de negentien- 

de eeuw, en dan nog flechts gedeeltelijk, zijne 
weêrgade vond? 

Zo0o= 

(*) Ann, IV. Cap, 72.  (S) Zhid, Il. .Cape 88, 
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“Zoodanig , T! fechilderde hij TrBERIUS,’dat hij 
ons , als ‘het ware gelijktijdig, den verlichten «geest 

van “dezen” veinsaard , en ‘het diep bedorven hart 

van dit monfter met! verwondering en afgrijzen doet 

aanfchouwen3 nu eens zien’ wij TiBeRIuS fchijnbaar 

als woorftander der aloude vrijheid van Rome, listig 

optreden „maat “altijd - zoodanig, -dat de lezer kent 

en weet, dat hij, wiens lippen van vrijheidsliefde 

overvloeijen, de fnoodfte dwingelandij in zijnen boe- 

zem omdraagt (*)s-- Dan wederom verfchijnt, het 

zelfde voorwerp bij hem ten tooneele als ecn. vers 

ftändig Regent, die “op”alle deelen van het ftaats- 

‘beftuur acht gaf, inzonderheid als een-voorzigtig 

ftaatshuishoudkundige ‚die in gebrek wist te voor- 

zien „ zonder ‘de “wingewesten met. nieuwe. las= 
ten te drukken; en zorgende dat de oude „ zonder 

gierigheid en kwellingen der ‘beambten die met het 
ontvangen van dezelve beläst- waren, wierden ingen 
vórderd 3 en. eindelijk alseen Vorst, die, bij weinig 

eigen “bezittingen „ in zedigheid «aan anderen. het 

voorbeeld gaf , tot dat de dood van prusus, (door 
‘hét’ beleid van: sezanus , het hoofd zijner lijfwacht , 

vergiftigd ,) eenveinde- aanvzijne vermomming maake 

TECH); en eindelijk” de, dood zijner moeder den 
laátften breidel zijner “ondeugende geaanheid ver 

brak ($). - zieh: 

Te regt zijn deze zijne toonèëlen, &n anderen, 

k | die 

(C°) Ann. IV, Cape Ye 

Cf) Ann. Loc. Cit. Cap. 7, 8 

(S) Ann, P. Cap. 3 

VE De its B 
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die racrrus: in „de -fchrikkelijke ‘treurfpelen, zijner 
gefchiedenis opvoert , als; -meesterftukken „van „on= 

partijdige liefde voor- àl wat. waar en, goed. is „ bij 
rdt Wijzen „ aangemerkt (*)! nev 

„En waaraan hebben, wij dit eigendommelijke van 

TACITUS3 die onverfchrokken. liefde voor-de-deugd, 

dien altijd doorflaanden , maar tevegs--onbevooroore= 

deelden haat tegens-alles „wat, wreed ; „laag » en ‚mis= 

dadig is, anders toe te fchrijven, dan aan dat fijne 

en wijsgeerige gevoel; dat/hem/ ook-dan niet bee 

geeft, wanneer hij, den -welwerdienden val van eenen 

VITELLIUS ; als heilzaam voor den ftaat. vermelden= 

de „de verraders « van dezen laffen dwingeland, ver- 

biedt op ‘hunne gepleegde ontrouw. te ftoffen „ daar 

die zelfde booswichten. ook. GALBA waren. afgeval- 

len CP)» : zalen 
„Nimmer prijst hij dina het booze of den fnood- 

aard; en hoe . eigenaartig en‚natuurlijk wordt, het 

dan niet voor een geest als den zijnen „ om overal, 

waar hij de ‘deugd en den: vromen ontmoet als 

derzelver’ gefchiedkundige -lofredenaar op te treden. 

‚Hoe akelig en droevig de -gefchiedenis,:: door 

hem’ uitgekozen „ook was: — hoezeer « het;tijdvak 

door hem befehreven:, volgens zijn eigen getuige 

nis; vol was van allerlei gevaar, oorlog en oproer, 

wreed zelfs in het midden van den vrede: hoezeer 

hij den dood van vier-Vorften door: het ftaal. om- 

gebragt, en bĳ vele uitheemfche niet minder dan 

drie burgeroorlogen; Rome door den. brand, vere 

| teerd, 
(*) ANCILL. Z, Pe 252, / kn CAS 

(4) Hist. III. Cap. 86. . 
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teerd; deszekfs valóude tempels verwoest; en het 

Kapitool-door de-shanden def-burgeren in vlammen 

gezerz-den Vestaalfchen: tempeldienst ontheiligds „de 

voornaamfte (geflachtem door overfpel- bezoedeld: 

emv-de- deugd, als: alleen voór hare lievelingen vere 

derfelijk;-hadvaf te fchilderen 3 was echter de eeuw; 

door hem vermeld , niet zoo arm in deugd, «dat 

zij geene: üiemuntende karakters: zoude hebben in 

het licht: gefteld 5 „moeders, vergezelden. hare. vlug+ 

tende kinderén-,, vrouwen: volgden, hare „mannen 

in-ballingfchap :-— bloedverwanten: verzaakten. hunne 

bloedverwanten; fchoonzonen: hunne behuwdvaders; 

flaven „ zelfs.„onders het. pijnigen. hunne meesters 

niets terwijl de laat{te ‘ure van eenige: weinige ver» 
hevene „zielen ;,» ins echte grootheid, voor:-die der 

vaderen niet ‘behoefden te wijken (*)ehoor 
„De levenden niet ‘vleijende „: was het hem welgee 

vallig van bensteofpreken ,-diev-door den dood. voot 

des haatven gunstr-beveiligd :waren5 zoo wijdt «hij 

zijnen lof aan THRASEAS!PAETUS „en an CREMUTIUS 

CORDUS'y’ die BRUTUSY‘EN CASSIUS geprezen had, 

imveenesfchoone verdediging ,: die > hij; dezen vrije 

heidlievenden: mar in den mond legts-en ‚na gezegd 

tehebben , dat „hetgeen: hij gefchteven. had, op 

hoog gezag wel. verbrand; maar in affchrift behou= 

den was gebleven, merkt-hij zoo wáár als mensche 

«kundig op; dat de dwaasheid van hen belagchense 

waardig is „die gelooven,” dat hunne tegenwoor 

dige magt ook de gedachrtenis-der volgende eeuwen 

| zou 

(*) Hist. Lib. TZ. Cap. 1et 2, 

Be 
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zoude kunnen vernietigen 3 dát integendeel het vers 

nuúft, alzoo veroordeeld’, in gezag toeneemtsen 
dat alle uitheemfche Koningen, en wie anders ook 

dezelfde. dwaze wreedheid had willen uitoefenen, 

niet anders dan fchande voor zich zelven „-en-roem 

voor den veroordeelden “behaald en verworven had. 

den (*). LO f 
«Heerlijk boven alles is-zijne gefchiedkundige af- 

beelding’ van Romes lieveling “GERMANICUS ; overal 

waar “hij van dezen waren held (preekt , dwingt.hij 

denvlezer eerbied voor dit voorwerp: van zijnen lof ; 

en verachting voor’ riBerIUS;. deszelfs hatelijken 

vervolger; af; zoodanig, dat de karakterfchets van 
dezen: vorftelijken Romein, bij het vermelden zijns 

ontijdigendoods „ door-TaCciTus gegeven, den le- 

zer dan reeds volkomen bekend is. Treffend isde 

fchildering van ’smans uiteinde, inzonderheid vol 
kern , waarheid en gevoel de woorden «die “hij hem 

ftervende in den mond ‘legt ‚terwijl hij met-deze 

loffpraak op GERMANICUS eindigt: 9, Geheel Syrièn 3 

„en de--omliggende, wingewesten rouwklaagden 
» over zijnen dood; uitheemfche Koningen en vol- 

ken beweenden hem; zoodanig had zijne goedheid 

„ hem bij de bondgenooten , zijne. zachtmoedigheid 

» bij vijanden bemind gemaakt 3 in zijn gelaat en 

‚ fpraak even eerwaardig, bezat hij al de grootheid 

zen achtbaarheid van het -opperfte gezag, zonder 

‚hoogmoed of laatdunkendheid: zijne uitvaart; zon= — 

» der beelden of pracht; “werd alleen door iof 

) tuis 

CF) Ann. IV, Cap. 345 35 
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„ tuitingen en het herdenken zijner deugden ge- 

» Vvierd ” (*). 

De komst van AGRIPPINA, eerst op het eiland 

Corcyra , daarna te Brundufium, met de lijkbus, 

waarin de asfche van haren GERMANICUS ; fchildert 

hij vervolgens met levendige en treffende verwen; 

dit lezende , vergeet. men dat de fchrijver verhaalt: 
met ziet de getrouwfte vrienden van AGRIPPINA,; 

vooral de krijgslieden’, die onder GERMANICUS ge= 
diend hadden , ja zelfs onbekenden, uit de om= 
liggende fteden haar te gemoete ĳlen; men ziet het 

ftrand, de wallen en de daken van Brundufium 

met eene fchaar van weenenden bedekt; men Aoort 

dezen elkander vragen: of men de vorftelijke wee 

duwe „al zwijgende „ of plègtflatig zoude begroe- 
ten? inmiddels aan/chouwpt men de vloot, die haar 
aanvoert, niet naar gewoonte met fnelheid opko= 

men, maar langzaam en droevig aanroeijen; nu ziet 

men AGRIPPINA, met de heilige liĳkbus in hare 

armen, met twee harer kinderen, uit het fchip aan 

wal getreden, aller fchreijende oogen tot zich trek 

ken3 en men Zoort geliĳktijdig het openlijk rouw- 

misbaar van naastbeftaanden , van vrienden , van 

“ mannen en vrouwen3 men giet, men. hoort niets 

dan fchreijen en weeklagen , tranen en” klagten, 

welke zelfs die van het gevolg van AGRIPPINAs 

door lange rouw afgemat, overtreffen (H. 

Hoe gaarne zoude ik met onzen gefchiedfchrijver 

| nog 

(*) Ann. Lib, II. Cap. 72, 73e 
Cf) Ann. Lib, LI, Cap. 1. 

B 3 
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nog eenige ‘oogenblikken verwijlen bij de nagedache 
tenis van den held, die door Hollands’ voortreffe- 

likfte Dichteresfë „ als vriend der Batavieren „ zoo 

heerlijk bezongen, en te-regt is afgemaald., als een 

Wiens roem en ‚nijd en samp. trotfeerde, 
\ 

Den waardigften Romein -die immer triomfeerde (*)! 

Hoe gaarne zoude, ik; op het voetfpoor. van 

TACITUS , en, ware het mogelijk, met zijne ‚kleu- 

ren „tevens den. fnooden TIBERIUS „ bijven na 

den dood van GERMANICUS, willen afmalen : hoe 
listig dit monfter zijne bliĳdfchap poogde te ver 

bergen! welk eene razernij, kunftiglijk bedekt eche= 

ter, hem bezielde, toen een dankbare menigte, 
ongedachtig aan hem die heerschte „durfde uitroee 
pen: , Dat de Staat, en, met GERMANICUS , alle 

s‚-hoop verloren was,” en toen diezelfde menigte, 

biddende ‘de handen ten hemel heffende, AGRIPPINA 

het fieraad des vaderlands, het eenige bloed van 
AUGUSTUS ‚en het eenig afbeeldfel der aloudheid 

noemende , „de, Goden bezwoer, hare kinderen. te 

behouden „ en die derzelver vijanden te doen overe 

leven 4 En--hoe eindelijk de veinsaard, ontrust 
over de uitboezemingen en klagten. van «een volk, 
verontwaardigd dat den -doorluchtigen- GERMANI- 

cus geene -genoegzame,lijkëere was bewezen, het= 

zelve trachtte te Rae. door vermaningen „ die 
fchijne 

(*) L. w. VAN WINTER , (geb.) VAN, MERKEN » Gepma- 
rius 1 Boek. 
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fchijnbaar gegrond, blijkbaar zijne vreugd over den 

dood van GERMANICus bevestigden; vermaningen, 

waarin hij kunttiglijk treffende waarheden had ingen 

weven; en ‘waaronder vok deze was: „de Vorften 

» Zijn fterfelijk, de Staat is eeuwig” (*)! 
“ Eene waarheid, T'! die, hoe ontegenzeggelijk op 
zich zelfs, te koud is, om bij de dood van eenen 
GERMANICUS te’ worden herinnerd 5 en «daarom al 

leen in de zwarte ziel eens TIiBeRIUS destijds heeft 

kunnen opkomene 

De zwarte ziel eens minermus? Ja, T! kas 

heeft Tacirus ons die ontdekt , wanneer” hij ons 

dien dwingeland fchilderde , toen hĳj in Romé 

woedde, en te Caprea fidderde; toen hem vervols 

gens, in zijnen bezoedelden ouderdom, wel deszelfs 

ligchaamskracht, maar zijne veinzerij geenszins be= 
gaf; en hĳ toch telkens van verblijfplaats veran= 

derde, als wilde hij zich zelv’ en den allengs na= 

derenden dood ontvluchten; tot dat TACrrus eindes 

lijk in ftaat is, zijne lezers te onthalen op een 

tafereel , voor welgeftelde zielen zoo hangend 

het ombrengen dezes tyrans. 

Maar oordeeld nu, hoe wijs, gematigd en waare 

achtig tevens het karakter van TiBerIuS door hem 

is afgefchilderd: „ Zoo eindigde TIBERIUS zijn lee 

» ven, in het acht en zeventigfte jaar zijns ou 

» derdoms.... 

„ De tijdperken zijner zeden waren verfcheiden : 

” hi was uitmuntende in leven en faam, zoo lang 

hij 
(*) Ann. Zib. UIJL Cap 3. 45 55 6e 

B 4 
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„ hij ambteloos, -of onder het gebied.van Aucus- 

„Tus geweest iss bedekt en bedriegelijk, in het 
„ veinzen van gewaande deugden , gedurende. het 

‚leven van GERMANICUS en DRUSUS 5, eene menge- 

» ling van goed en kwaad gedurende het leven zijner 
# moeder 3 vol eerlooze wreedheid en fchandelijke 

s Onkuischheid , terwijl hij. sejaNus beminde of 

„vreesde 3 eindelijk heeft hij zich overgegeven 

‚aan allerlei ondeugden en oïötucht, wanneer hij, 

» fchaamte en vreeze vaarwel gezegd hebbende, 

s alleen zijnen aard. volgde” (*). 

„Zoo als fommigen- met minder grond beweerd, 

hebben „ dat de gefchiedfchrijver zich alleen met 

een ‚bloot. verhaal wan zaken, zonder inmengfel van 

eigen begrippen of algemeene wijsgeerige beden- 

kingen moet ophouden , hebben dezen en nog meere 

deren met hen „ en voorzeker -met meerder regt, 

ftaande gehouden , dat nimmer de gefchiedenis de 
gloed en -tooi der dichtkunst behoort aan. te ne= 

men 3 en echter ontmoeten, wij zoo. gaarne bij 

TACITUS den dichter zoowel als den gefchied- 

fchrijver ; ons koud verftand. ftemt dan wel met 

den kunstregter in „ die naar den maatftaf zijner 

kunstregelen (in wier, kring hij zich alleen be= 

weegt) elk voortbrengfel van een genie beoordeelt 5 

het erkent , dat zoodanige. gloed en tooi, hoe= 
zeer zij onzen geest verheffen en ons harte aan 

doen, ftreng genomen, tot de gebreken. eens ge= 

fchiedfchrijvers behooren; en echter fleept TACITUS 

Over 
(C°) Ana. Lib, PI, Cap‚ 50, 5te 
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overal , waar hij. van den ftand van gefchiedfchrijver. 

tot den rang van dichter zich verheft, ons mede, 
en doet ons op zijne feilen verlieven; het zijn, 

ja, gebreken „maar gebreken van een genie, ge= 

breken van TACITUS 3 feilen die altijd beminnelijk blij= 
ven , wanneer een fchrijver , met den eigendommelij- 

ken geest van racrrus niet bedeeld, dezelve maar 
niet navolgt; want hetgeen bij TACITUS, ten dezen 

opzigte , fchoonheden zijn, ontaardt bij een fchrijs 

ven van dezen ftempel in afzigtelijke gebreken; 

wee den dichter, wee den fchilder , die de fchoone 

gebreken van eenen VONDEL of REMBRANT pogen 

te volgen! maar wee ook den kunstregter, die hunne 

feilen durft veroordeelen , wanneer hij niet in ftaat 
is, ook het betrekkelijk fchoone daarvan te gevoelen 
en te doen opmerken! | 

Ons verrukt het dichterlijk maar verfchrikkelijk 
fchoon tafereel , door racrrus van de dwize 
dwingelandij van DOMITIANUS opgehangen; hoe be- 

fpottelijk wordt voor ons, dit lezende, niet de 
poging der heerschzucht, om door het vervolgen 
en ftraffen van edelaardige fchrijvers en het vere 
branden hunner fchriften , de achtbare ftem des 
volks, de vrijheid der regenten, eu de kracht des 
gewetens te fmoren! hoe deelen wij niet in de 
ellende van dusdanige flavernij , wanneer hij ons 
die affchildert — in tegenoverftelling van de vrijheid 
der vaderen — als zelfs de gemeenfchap van fpreken 
en hooren belettende, alleen overlatende het here 
denken, omdat het boven de magt van dwinge- 
landen is der menfchen geheugen te vernietigen , 

B 5 zoe 
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zoó- wel als hunne ftemme te luisteren; én ein- 
delijk , hoe “juichen wij niet met hem over de 

zegepraal der vrijheid , zelfs onder eenen alleen- 

heerfcher, wanneer hij ons vermeld ‘het opgaan van 

het licht eener zalige eeuwe onder NERVA en 

TRAJAAN 5 Vorften, die het oppergezag en de vrije 

heid, voorheen van elkander gefcheiden, wijsfelijk 

wisten te vereenigen 3 terwijl wij tevens zijne diepe 

kennis van het menfchelijk hart bewonderen, wan- 

neer hij (ook ons, T! ter leering) daarbij op= 

on merkt: dat uit den aard der menfchelijke zwak- 

„ heid de geneesmiddelen langzamer zijn dan de 

kwalen” (*). 
Met deze en dergelijke zoo dichterlijke als wijs- 

geerige tafereelen „ wisfelt hij dikwerf de treurige 

onderwerpen, die hij behandelt, af; en verheldert 

alzoo den zwarten nacht der gefchiedenisfen , die zijn 

krachtig ftift zoo meesterlijk te boek ftelt; even 

als hij zĳne lezers, door het verflag van buiten- 

landfche oorlogen, het befchrijven van uitheemfche 

gewesten „ van den aard der volken en hunne le= 

gerhoofden (+) ‚ telkens een of aangenaam of minder 

folterend rustpunt geeft, wanneer zij vermoeid zijn 

van zoo vele verfchrikkelijke treurfpelen, als zijne 
onnavolgbare pen ten tooneele voert, 

In éen dier ontzettende treurfpelen zelfs, toen, 

na den dood van NERO , GALBA ten troon geklommen 

was „ en OTHO tegen Romé, met woeste door hem 
| ops 

(*) Zn Vita Agricolae, Cap. 2, 3e | 

(CF) GEBBON, Cap. 9. 
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opgeruide “benden “aanrukte „ ‘fchildert hij den toes 

ftand “van “GauBa énRome ‘op eene wijze , van 

wier fchoonheid en kracht geen gefchiedfchrijver 

welligt een voorbeeld opleverde 4 

> GALBA ,”’ zegt hĳ, werd door de twijfel 

s moedige gemeente herwaarts en -derwaarts geflin=, 

s gerd: tempels en openbare gebouwen, alle met 

5 menfchen opgepropt ; leverden overal het akeligfte 

ss'fchouwfpel 3 men’ hoorde’ noch van den burger, 

s, noch van het gemeen eenig geluid; op elks gelaat 

» ftond de fchrik gefchilderd 3 elks oor ftond voor 

s elke tijding opens er was geen oproer, en ook 

5 geene rust, maar een ftilzwijgen als het ftilzwijgen 

s van grooten angst en heftigen toorn” (*). 

“ss Geen dichter „” zegt BLAIR (4) en: wij met 

hem, », heeft ooit iets gezegd dat krachtiger iss 

dan de laatfte trek in deze fchilderĳj. De gee 
» dachte is verheven en ontdekt een groot genie.” 
Mogt het mij gelukt zijn, T ! u, voor'zoo verre 

eene fpreekbeurt zulks gedoogd, aan dit verheven, 

zelfftandig, en tevens zedelijk groot genie der oud. 

heid , eenigzins zijner waardig, thans te hebben 

herinnerd; aan een heidensch, fchrijver , wiens fchrife 

ten , naauweliĳjks ontdekt, zoo hoog gefchat werden, 

dat een rEO DE X, als opperhoofd der Christelijke 

kerk, de ontdekking van eenig nieuw boek van 

TACITUS, met aflaten wilde vergelden; maar, hete 

„geen meerder zegt, aan een fchrĳver, die door 
6 ag 

(*) Hist. Lib. ZL Caps 40. 
(4) Lesfen over de Redekunst, III D. bl. 48. 
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onzen onfterfelijken roorr onnavolgbaar vertaald , 
en niet minder dan twee en vijftig maal gelezen 
werd (*). | | 
Met dezen, en allen dien het mogt gebeuren „ in 

den geest: en het eenig eigen karakter van TACITUS 

door te dringen, „, vinden wij Chier gebruik ik de 
» woorden van een wijsgeerig fchrijver (}) ) in hem 
» een, onberispelijk mensch: fier, zonder trotsche 

» heid; zedig., met. waardigheid3 ftreng omtrent 
_» Anderen en zich zelve; gezet op verftandelijke-en 
» zedelijke fchoonheid; die de liefde voor de vrijs 

» heid met den eerbied voor het gevestigd gezag 

» Wist te vereenigen 5 dië niets vreezende , ook 

niets vruchteloos, en zonder noodzakelijkheid bra-= 

» veerde; die met aanzienlijken levende , hen noch 
» opzocht noch vleide, — Boven de meeste zors 
gen, belangen en kleine overwegingen , die de 

sy gedachten beperken , verheven „ oefende hij de 

» edele waardigheid wan Cez/or van. het voorlees 

» dene „ met zoo veel moeds als gematigdheid 

» uits noemde zaken en handelingen bij derzelver 

» waren naam 3 hij, haatte het overlegde misdrijf 3 

»zedebederf walgde hem 3 alle foort van laagheid 

„en lafheid boezemde hem diepe verachting inz - 

» ondertusfchen was hij niet. vreemd aan de toege= 

» vendheid; hem lezende , wordt men overtuigt, 
» dat de vriend van den jongeren PLINIUS €en TRA» 

» JAAN ook zachtaardig is, Zoo kan men hem zoo 
2» wek. 

(*) Zie de Voorrede van Ge BRANDT. 
(}) ANCILLON, 
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wel beminnen als bewonderen ; de liefde voor de 

KR E- N: N- S- 

3) 

” 

bid 

dige, T! waren het alzoo, in wier zalig gebied, 

vrijheid ven de deugd maakt dat men ‘hem lief 

heeft; en de beoefening zijner-fchriften dat wij 

ook dezen lief. hebbe. In het midden van de 

algemeene vêrbastering , waarvan’ ‘hij » de“ ontzet- 

tende fchilderij afmaalt, geeft hij in “zijn eigen 

karakter het behóedmiddel tegen dezelves hij bee 

wijst dat hij het geheiligd vuurt ‘heeft weten 

brandende houden, en men verheugt zich in heut 
een «braaf > man „ in’: den’ verhevenlten zin des 

woords, gevonden tehebben 3 met hem levende, 
fchijnt:* men zich « voortreffelijker « te° „gevoelen ; 

zijne zedelijke grootheid treft ‘ons >des té “aange 
amer, ‘omdat alles rondom’ hef diep gezonken 

en” hij alleen aan de algemeenen ‘zondvloed ont- 

komen is. Hij, eindelijk ; verheft in onze zielen 

vreugde met verwondering gemengd even als de 

palmboom, die zich trotsch “en krachtvol in ‘het 

midden van zandwoestijnen verheft; de reiziger, 

dezen ziende „roept vrolijk! uit’, nog leeft de 

natuur’; -zoo’ook ; wanneer ‘men TAcITUs leest, 
worden wij doordrongen van het denkbeeld: dat, 

zoo er in de zedelijke wereld eene zwakheid:en 

bedorvenheid beftaat, die woorde vrijheid en de 
waardigheid der menfchelijke natuur’ onverwinne= 

lijk is, er zoo ook eene vrijheid. en waardigheid 

» dierzelfde: natuur aanwezig is, diein denalge= 

meenen ftroom: van zwakheid en bedorvenheid 

niet: kan bedolven: worden.” | 

Verlichting en vrijheid , opdat ik-mijne rèdeein- 

de 



„ZO nv OVERSHET ‘WIJSGEERIGE) ENZe° 

de zelfftandige „, wijze en. vrije. ziel-van, den ‚ voor» 
treffelijken mracirus ; veeniglijk omzweefde ;— meer 

gelukkig „dan-hij, „zijn. bij. ons en in de eeuw die 

wij beleven „deze: bronnen-der: gelukzaligheid, van 

menfchen: en volken; niet meer het uitfluitend. deel 

van eenige weinigen) — de. geest onzes tijds draagt 

de, fakkel „dier verlichting en‚-de fpeer dezer vrijheid 

ook „daar „waar „weleer: geen, lichtftraal „gezien; en 

woor „vrije, taal alleen, het;-rammelen: van. ketenen 
gehoord werdg-licht ven» vrijheid. verfieren: en bewa- 

ken, de troonen„der-Vorften; veredelen en verheffen 
de. gemoederen „der -volkeno van -alomme; en „ín „alle 

ftanden IN de,dagonadert „op‚-welken. zij, die, haar 

nog. tegenftreven-;, het krachtelooze-, hunner,-woede 
fchaamrood-zullen-erkennen : Zicht: en-yrijheid, worde 

alzoo de troost; vens de leuze van,al wat, mepsch 

heet; en‚wanneer-dan de Wijzen onder de ftervelin= ’ 

gen sy; eenmaal…het „algemeene -feest ‘van. vrijheid, en 
verlichting vierende, reen-dankbaren blik op, hunne 

voorgangers; uit; vorige „eeuweno-terug „werpen , ‚zal 

zich; onder: die» vans -weinige “anderen: ; „de. groote 

ziel vanrofzen -TAcITUS; aan” hun opdoen „ «en zij 

zullen dezen met lieiligen eerbied-toeroepen: …onog 

sy blijft og, onfterfelijke ! „hetgeen ‘gij waart „ de 

-5 Onderwijzer. van: Koningen s:de leermeester der 

\ss- Volken:3/ het menschdom vrij en verlicht „zal uwe 

sonnavolgbare, fchriften blijven lezen „en bewon- 

hp deren.j,opdat,het „waardig zij, door echte verliche 

» ting vrij, en, onder hiet genot-van ware vrijheid. 

» verlicht: te zijn! | 

KM | jm 
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AUT bbidend 

E. is in de gahfché gefchiedenis welligt geen 

eenig tijdvak , waarover de gevoelens der geleerden | 

meer verfchillen en uitëenloopén, dan het tijdvak, 
hetgeen onder den naam der Middeneeuwen bekend 
ftäat, en nogtans “is er geen, hetwelk meerdere 

beoëfenaars heeft gevonden. Indedaad, het is ope 

mêrkingswaardig, hoe gadrne zoo vele, niettegene 

ftaande dit verfchil van gevoelens, bij die zooge= 

naamde Middeneeuwen verwijlen, zich bezig hous 

dende; om oude verhâlen en fprookjes, evén als 

goud en zilver, op te delven. Of veroorzâakt dit 
het duistere en rdadfelachtige, hetgeen, het is niet 
te ontkennen, die tijden nog fteeds omkrult? Heeft _ 
dit misfchien- voor fommigen iets aanlokkelijks en 

aantrekkelijks, even als aan eenigen dat tijdftip des 

dags het aangenaamfte is, wanneer de dag en het 

duister zich te zamen vereenigen , en een gemengeld 

NLD. z, "0 „licht. 
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licht voortbrengen, hetwelk de zinnen ftreelt en 
het hart in beweging brengt? Of mag men die 

tijden befchouwen, als het ftandpunt, waarin bijkans 

alle dé herinneringen ‘aan vorige “dage en vorige 

gebeurtenisfen verdwenen waren , om door nieuwere 

vervangen te worden; als wanneer alles uit andere 

kiemen, begon , te. ontluiken, de inftellingen verwis= 

felden en veranderden, de zeden eene groote omme« 

keer ondergingen , terwijl toen een begin van zaken 

ontftond, waarvan eenige nog eeuwen daarna, ja 

zelfs heden ten dage in gebruik en in zwang zijn 

gebleven ? Mijns inziens is er geen belangrijker 

oogpunt, om die’ Middeneeuwen te aanfchouwen , 

dan als het brandpunt, in hetwelk zich vele der 

inftellingen van. vroegere en latere - dagen. komen 

te, vereenigeng tot, welk punt op te, klimmen niet, 
alleen, aangenaam „maar „ook, noodzakelijk, is,om, 

zich met het ware veler zaken bekend, te maken en 

dezelve alzoo in haren oorfprong . te. aanfchouwens, 

Daarenboven hebben, die tijden, nog, eene groote 

waarde „wanneer men de pogingen gadeflaat. van 

eenige voortreffelijke. mannen „die, toen tegen den. 

geest hunner ecuw met moed „ foms met» zachtaars 

digheid, foms- met bitterheid kampende ‚, waarheid 
wilden doen zegepralen „ lust en liefde voor fchoon, 

trachteden te doen aanwakkeren „en als een gevolg; 

van dien, die voorbeelden van, goeden {maak , de oude 
Romeinfíche en Griekfche fchrijvers, welke verwaarloosd, 

aan. het ftof waren overgelaten, trachteden te doen 

aanftaren , om, langs dien weg de liefde. voor het 

fghoon uit te. breiden en algemeen te maken, Zoo 

ait e ‚ ACe 
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iemand 3'-was ‘PETRARCA eender ijverigfte voórftane 

ders en voorgangers: op; dit pads „Deszelfs. onver 
moeide pogingen-zijn wijde en-zijd in zijne werkens 

vooralvin «zijne brieven «te vindensen in dit opzigt 

niet minder „ als-wanneer men: zijne verdienften als 

Dichter -wil-huldigens of zijn leven den. ménfchêne 
kenner een pad ter onderzoeking „oplevert „ vêrdieút 

hij gansch enal onze belangftelling. Deze bladzijden 

zúllen “dus handelen’ over “de verdienften van pEs 

TRARCA “omtrent het herleven der ftudie der. £Zase 
fieke Letteren} en, vooraf- zal ik» kortelijk nagaan; 

hoe het verval dezer Letteren «ontftaan -was om 

daarna des-te beter PETRARCA’s verdienften-te kune 

nen erkennen enhùldigen. 

Genante samo 

„Hoe zijn die fchriften der ouden zoo:-verwaats 

toosd en in minachting gekomen, en bijkans. verlos 

rent gegaan ? £*) — Vele ‘oorzaken en: gebeürtenise 
feric-hadden daartoe medegewerkt, en-dit had ook 

niet in één oogenblik: plaats gegrepen. Langzamere 

hand, even als «eene kwijnende ziekte het ligchaam , 

had de zorgeloosheid omtrent deze baken van goeden 

{maak „ de gemoederen der ‘menfchen aangetast, tot 

dat’ het eindelijk onmogelijk fcheen, dat, zonder 
eene beduidende fchok „ dezelve uit die bedwelming; 

waarin zij lagen, opgewekt konden worden, Naare 

mâ 

6) De Hoogg. HEEREN heeft in zijn werk: Gefchichte 

der Clasfifchen Litteratur im Mürselaler, vooral in het 

eerfte veen dit uiteengezet. 

C 2 
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mate het Römeinfché rijk verzwakte «en teniet ging s 
was ook die “lust tot” letteren en wetenfchappen 

geweken , en, ‘fchoon eenige keizers; “door beloo- 

ningen vof anderzins, de ware beoefening -derzelve 

zochten te onderfteunen: en te onderfchragen, -dê= 

zelve was, bĳ het inftorten van dit gevaarte des 

Romeinfchen rijks , geheel opgelost. Zoo fchijnt het 

met de letterkunde eener natie gefchapen te zijn ; 

dat, ‘hoe ‘meer de Staat bloeit, zich ook de zucht 

tot vaderlandfche letterkunde bloeijende vertoont; 

terwijl, bij het verzinken van” vrijheid en nationaal 

beftaan ; niet alleen «de lust der letteren; maar te- 

vens ook de taal zelve’ verbastert, en dreigt te 

verdwijnen. Dit te zien hebben wij tweemaal gevreesd. 
Dit ondervond Zrafië. Aldaar hadden de invallen veler 

woeste horden, het innemen van Rome, de gefta- 

dige verwisfelingen, van opperhoofden, het ineen- 

fmelten: van. verfchillende tongvallen alreeds zeer 

fchielijk voor velen de Romeinfche taal onverftaan= 

baar gemaakt. Hiervan was een natuurlijk gevolg , 

“dat weinige zich met die oude fchatten der Lette- 

ren bezig konden houden, en dan nog in gevaar 

en nood konden “die beoefeningen niet dan zeer 

zwak en onvolledig zijn,. Hierbij kwam ook, dat, 

door verfchillende omftandigheden , de handfchriften 
niet dan zeldzaam en van hooge waarde geworden 

zijnde, het maar aan weinige te beurt kon vallen, 

dezelve te bekomen en te mogen beoefenen. Dan, 

boven andere fchijnen- twee omftandigheden mede- 
gewerkt te hebben, om die zorgeloosheid en nala- 
tigheid voor die oude fchrijvers in Jtalië, en 

in 
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dn Europa te verbreiden en“algemeen tes maken: 

ten eerfle „ godsdienftige gevoelens en begrippen 

omtrent» deze» ftúdie , en Zen tweede, het gebrek 

‘aan’ veerkracht: eù eene: Zucht: tòt twisten, ver= 

bonden “metrreenerte verre gaande liefde voor de 

‘Scholastieke , via en: den” naam van ARIS- 

TOTELESe "100 jo BRW dou” zie 1 dart 108 
i Í ( Bb ri} 

Ten drfte, Meer, dan de woesté horden der Barba- 

ren „en de verwoestingen ; door hen berokkend , werkte 

rmisfchiensde geest derstoenmalige Christen=Kerke om 

de fchriften der-ouden in-onwaarde of in minachting 

tesbrengen. Immers, het-;warenvalleen degene die 

skerkelüke + ambten: bekléeden „welke hoe weinig 

dit ook “ware, niettemin! eenigeriate “zich met: de 

letteren” bezig“-moesten houden, Hunne beftem- 

ming „bragt dit van”zelve mede. Dan, ongelukki- 

gerwijze: waren chet : meestentijds fijne’ en ‘Onoplos- 

‘bare ’-gefchillen ;r die: ‘hen=-bezig> hielden, dewelke 

tot „woordenftrijden vervallende: geen «einde: en -be- 

fluit konden opleveren.» Daâr men nu, wat-deze- 

gefchilpunten aanging jaan de werken. der ouden 

geene waarde kon: hechten en men veeltijds uit de- 

„zelve geene bewijzen” kon- putten, liet men: ze ge= 

„reedelijk achterwegen , en vond men beter Jegenden;, 

„of? andere kerkelijke zaken over dezelve heen te 

Schrijven. Daarenboven; in den aanvang der Chris- 

ten Kerk was men, uit vrees van verderfelijke en 

nadeelige gevoelens , te rade geworden , aan dengenen „ 

die de, Christen „leer omhelsde, de beoefening der 
Heidenfche fchrijvers en vooral der dichters af te 

C 3 ra 
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radén en; te verbieden. 1-Want:smem vreesdé, dát 
bij onftandvastige «èn »weeke gemoederen , en-bij die- 

genes die’ ophet glibberig. pád: ‘der eigene -over- 

tuiging willen ftaan > ligtelijke de redeneringenren 
Schilderingen, der «ouden: de gevoelens»-dermate vaan 

het wankelen zouden ‘brengen; -dat!’zij , “van ‘heteen 

tot het ander als het ware voortgezweept „- nietrmet 

‚eene volle overtuiging de Christenleer zouden aan- 

kleven „zooals: het fcheèn: te betamen» Toen pa 

ter. ‚de. Christen = Kerk zich «eens: gevestigd’ had „re 
niet meer- dreigde áni:te forten „ kon’ dec 

verbod: niet: dan “zeer vnadeelige” uitwerkfelen te weeg 

brengens- En snogtansswerd .inveené Kerkvergade- 
_tingvte „Cârthagovaan. de Bisfchoppen “verbodén:;ede 

Schriften der vouden;::tes lezen:j-dan alleen met het 

doel „om der Kerke nut teveftichtentsen) derzelver 

foem te handhaven.» Dev wetenfchappelijke en slet- 
-terkundige ‘beoëfening- werd aldus -gansche:uit shet 

oog verloren.» Kerkelijke {chrijvers ook; ‘zoo: als 

HIERONYMUS en Paus !ereGormus (*) ;- fchoon-hunne 

eigene fchriften met de “kennis. der: ouder ‘doofkrieëd 

zijn, hielden het; voor seene sberispingssren!:doem= 

„waardige zaak: «de fchriften dêr oude dichters ste 

beoefenen; en deze bewzeling ; zooals men zich uit- 

drukte , na te volgen. Zoodanigeen „door eene Kerk- 
wate venemaaartignn en door warn aewaan ver- 

| al eet 

(*) Zie HEEREN , het bovengemelde Werk, ‘Dei L 
HarLam , Gefchichtliche Darflellung des Mittelalters, Deel If 
op het einde. Brucxer, ne li re Li Pe set 
et sag. | | 5 



OP DE KLASSIEKE LETTERKUNDE, 3D 

fterkt: verbod, ftrookte maar al te wel metde vad- 

zigheid en luiheid’ veler geestelijken , om geen 

flechte witwerkfelen “voort te brengen, en, daar het 
toen zooverre” gekomén “was, dat zelfs in’ Zräalië 
de oude Romeinfche taal niet dari met moeite vere 
ftaan werd, zoo moest: dit verbod maar’ alte. zeer 
gehoorzaamd «en nagevolgd worden (+). De händ- 
fchriften werden derhalve’; hetgeen van zelven fpréekt/, 

verwaarloosdy en (zoo” als ik “reeds” gezegd ‘heb, 

tot andere “zaken gebruikt, ‘— Men ‘vergeté intüg- 

fchen niets -dat’reeds in den aanvang en opkomst 

“der Christen= Kerk , zoowel in: Rome als in Kon- 
flantinopel, door de-vuige drift van eenigen „wier, 

verre. door’ de. Christen Keizers beteugeld cn gebrei- 

deld te-zijn , van lievërlede de teugel gevietd werd, 

vele prachtige gebouwen," waarin de “fchriften en 
de boekerijen bewaard werden, uit haat vóor hét 

‘Heidendom, eene “prooi der” vlammen gewordèn 

zijn 5“ envrdat alzoo: vele vonwaardeerbare! zaken vet- 
toren” gingen, -en vân-de ‘overdenkingen “veler god- 
ae mien niets dan rook en va overbleef b 

\ rror dridese: Het an rn Faip ls de: geneld- 
heid “der" natien „bij groôte rampen; vooral“ bij 
vreemde overheerfching ; nagegaan heeft, niet ònit- 
gdan's dat” lsdan eene zwaarmoedigheid zich: van de 
‘gemoederen ‘meester maäkt die. de’ bezigheden ; te 
e Mae: sesialed sbr: Ë BEN OEE 5 idjide 

5 PeTRARCA klaagde: „neminem , nisi hosbitéms mer- 
»» Catorem ac peregrinum Latinam di ee Kqut. (in 
vita a ddnaie), | 

C 4 
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voren” geliefd en -met ijver voortgezet, doet: vere 
waarloozen en te niet gaan. «Vrees in de, toekomst 
en angst voor het tegenwoordige veroorzaken. deze 

‘zwaâarmoedigheid, De geest, in ftede van- zich uit 

te zetten, en zijne voortbrengfels aan den dag ‘te 

brengen, wendt zich tot zich zelven, en daardoor 

gaat die gemeenfchappelijkheid. van. gedachten” ver- 

Joren , waarin de veerkracht eener- natie - beftaat. 

De mensch verliest zich. dan liever in befpiegelin= 

gen over het toekomftige en voorledene, dan om 

zich met het tegenwoordige bezig te houden. IJdele 

„wenfchen vervangen. dan de groote. daden „ en ‚zuch= 
ten wordt het deel van mannen, die te’ voren aan 

het roer des ftaats deszelfs veerkracht ophielden. 

Dit ligt in den aard der zake, In Ztalië ,-waaruit 
eens het licht voor Zwropa moest beginnen. te -glo= 

ren, was dit door de omftandigheden van lieverlede 

voortgebragt. De, veerkracht verzonk dermate, dat 

een ieder. liever zijn? tijd doorbragt met redetwisten 

en redekavelen, dan in die tijden, toen alles--on- 

der het juk der barbaren zuchtte, andere - tijden 

te herdenken, toen Rome alles voor allen was en 

de fchrijvers op niets dan op die groothéid ftaarden. 
Deze - verflapping moest den geest veler. aan het 

mijmeren en aan het denken brengen. - Van. die. mij= 

meringen „ waaruit de meesten niet meer door de be= 

gigheden van het forum en de eurig teruggeroepen 

werden , kwam men tot verfchillende befpiegelingen , 

welke , hetzij over godsdienftige of zedekundige ondere 

werpen, althans altijd over de diepfte verborgen- 

heden loopende, ongelukkigerwijze, aan allen, die 
nog 
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mog eenigzins hunnen,geest trachteden bezig te, hou 

den, den meesten-{maak-inboezemden. » Met-dezen 

Smaak -ftemde-iets vanders wonder wel, en was eene 

bijkomende aanleiding ‚om den lust voor de overige 

Latijnfche en „Griekfche „Schrijvers -achteruit te zete 

ten, en den eerbied. voor, dezelve , als. het, ware „-t@ 

verfchuiven. Het was namelijk de onbepaalde achting 

en het gezag; welke men den naam van ARISTOTELES 

toekende, Deze was het, die de regels in alle let- 

terkundige oefeningen aan de hand moest geven, 

en. met dezen. begon aldus ook de befchaving. Ge- 

lukkig , bijaldien deze zoo achtingswaardige fchrijver 

in zijne oorfpronkelijke taal ware bekend: geweest, 

maar, uit het Arabisch in het Latijn overgezet 

enkel door vertalingen bekend, en. verrijkt metop= 
helderingen , nog duisterder. dan de tekst „kon dit 

onbepaald en heerfchend vertrouwen niet anderss 

dan de gemoederen op het dwaalfpoor brengen (*) 

Niet alleen Godgeleerden , Regtsgeleerden , Zedee 

kundigen. floegen. hunne oogen op hem, maar 

ook de Dichter „die door niets zoo zeker, als door 

de Natuur geleid kan worden, volgde zijne Z00- 

genaamde regelen, en hem niet vergetende;, terwijl 

vn zij 

Wer tka heeft in zijne Historia “Philosophiae dit 

breedvoerig aangetoond, welke hierover zegt: Zilud dubio 

care, ab eo tempore, quo Arabum philosophia inter Lati- 

nos innotuit , Scholasticam philosophiam ad furorem quogae 

__@£ ineptias. summas curiosa, et ab eo tempore Aristotelem , 

non tantum omnibus Philosophis fuisse praelatum, sed 

pan inter coolste esse acceptum, certà ipso Basje Praes 

positum. 

Caï 
re, 
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zij de liefde bezongen, noemden” zij hem ,'zoo als 
DANTE dit deed, den Jeidsman” der’ goede rede, 

„en den’ meester dergene ; welke de wijsbegeerte 
Jiefhebben (*)- Deze verregaande genégenheid, die 
mien den leerling van prATÓ toeëigende, moest de 
beoefening der andere “fchrijvers,’ zoo dls van Vire 
GILIUS „\CICERO; Tavius êti ‘anderen vertragen en 
verminderen, «Want, “alleen” aan “de” “lesfen” des 
“Stagiriets hunne werken en fchriften te beproeven n 

dezelve “volgens “ zijne’ wijze’ “in te tigten en’ te 

verdeelen , was het grootfte doel der fchrijvers van 

dien tijd; en’ was bij eenigen “die eerbied niet’ zoo 

onbepaald , men aarzelde dan niet aan dezen vér= 

ftand en geleerdheid te weigeren en te ontkennen, 

zoo als dit aan PETRARCA ‘gebeurde. ran 

Dergelijke en andere omftandigheden ‘hadden het 
verval“dêr Klasfieke Letteren bewerkt, èn de moeïje- 
lijkheden: vermenigvuldigd, waarmede ‘iemand’, die 

dezelve haren ouden roem terug wenschte te ‘geven, 
wäti zelven moest kampen,” Ook, toen PETRARCA 

leefde, waren die moeïjëlijkheden- niet * “geweken. 

Dit bewijst het’ gezegde van ‘eenen Paus)” welke 

Onzen PETRARCA ‘van ‘wigchelarij en tooverküfist 

befchuldigde, omdat deze \ VIRGILIUS s las s (1 > alsmede 

v(*) In Inferno; cr 1: 4, giro hoge zint! 

a Vidi *l maestro df color che sanno 

_Seder tra filosofica famiglia. 

_En op eene andere plaatsà …« | 
„Maestro e duca della ragione humana, 

HD Dit fchreef peTRARCA in een’ zijner brieven 
TN 
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het.„voorbeeld» van „eenen anderen, die-:eenen 

brief ‚vol aanhalingen „uit de -oude- Schrijvers ont- 

vangen- hebbende, als % ware. „eenen tolk behoefde, 
om, denzelven tes verftaan en te kunnen begrijpen. 

„Evenwel , het „is. waar , toen” PETRARCA zijne 

letterkundige … loopbaan « intrad, - waren; „de , vrees 
@n “de ‘bedenkingen - der: Kerk „omtrent de, fchrif- 
ten: der ouden zeer” verminderd (*)s „De Kerk- 
hoofden zagen over het algemeen. met »zoo,; veel 

angst de ‘beoefening der Letteren niet meer aan. 

‘Het «ftond» aan: den--dichter:s: aan den, geleerden;, 
wien het {maakte ; vrij, de-ouden te lezen ‚uit hunne 

fchriften zich-te wwerrijken en. misfchien de Heiden- 
fche Godheden vin vzijne dichtwerken ,aan te ‘roepen, 

mits men «der Kerk/maar getroùw: bleef; en haar 
zijn geloof fchonk. «Het vis:-ook- ‘waar ;-reeds ‚was 

door eenige mannen , zoo als. GERBER TUS s-haderhand 

Paus syuLvEsTer: dl, zoowel sin: het-opzamelen „der 

handfchriften„-alscán het-beoefenen der ouden. veel 

gedaan: „ven deze, hadden> voor: PETRARCAvden:, weg 

‘eenigermate, gebaand, - vHet is verder ook: waar sralië 

had-reeds eem voortreffelijk voorbeeld ‚van het beoe- 

fenen- van: MiRGILIUS opgeleverd. en > DANTE „had 

in zijn dichtwerk-den Mantuaanfchen :Zanger, grooten 

lof toegezwaaids: 1:Niettemin hetzij. de’ tijd niet -daar 

was of «de: geest: nog niet „genoeg opgewekt kon 
worden „dè: pogingen dier mannen waren” vruchte- 

loos verloren gegaan. Voorts was -DANFE’s voors 

beeld’ uit denvaard-zijner fchriften voor : weinigen na 
od REIS UL df 4 $ BiB IN etter cre 

Cy Bouremweer , Inleiding,” un od 



44 OVER DEN INVLOED VAN PETRARCA 

te volgén, daar dezelve over hooge onderwerpen 

liepen eén zeer fchielijk een’ toelichter behoefden. 
DANTE’s fomber karakter ‘was “buitendien afkeerig 

van vele gezamenlijke pogingen, en zijne’ door 

ongelukken verbitterde geest had hem wel. bewonde= 

sfaärs , maar geene vrienden aangebrdgt „ welke „ met 
één doel, te zamen met hem vereenigd , ter uitbrei» 
ding det oude fchrijvers konden medewerken. » Doch 

‘heeft het voorbeeld van DANTE; de ‘bijna goddelijke 

vereéring , die deze virairtus” toedroeg „ bij” PR» 

FRARCA ‘den lust niet ontftoken; om- door middel 

der Romeinfchefchrijvers, en” door hunne voore 

beelden zich ook eene duurzame eerzuil te ftich= 

ten 2 Heeft “de eerbied „met „welke men over 
“DANTR na deszelfs dood fpraks:-bij hem niet even 
fterk gewerkt, als toen THUCYDIDES in de fpelen van 

Griekenland „. tot: groote geestdrift en: bewondering 

der’ toehoorders; HERODOTUS een gedeelte: zijner 

gefchiedenis hoorende lezen, daardoor. ook aange- 

Spoord werd, zich: zulk; eenen roem te vergâren ? 

Het is waar, men “mag het ‘vermoeden „en dit vere 

moeden. wordt door de vriendfchap; van PETRARCA 

jegens BoccaTIUSs dien vriend en lofredenaar van 

‘DANTE  verfferkt; maar wonder is-het, dat in Pg- 

“TRARCA’S fchriften: zoo weinig. aangaande -den vader 
der Italiaanfche taal te” vinden :iss-> Misfchien ftelde 

PETRARCA weinig prijs «op. de Italiaanfche werken 

van dezen; even zoo, als hij zelf over zijne Son. 

netten dacht? Of werkte de wangunst een weinig 

op hem, zoo als eenigen hem hiervan befchuldi- 

gen? Hoe het zij, PETRARCA, en DANTE flaau in 
; de 
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de Gefchiedenis der Letteren: op zich zelve, en 

de. invloed: van, dezen op genen is -moejjelijk te 

herkennen. Beide werkten in’ vele zaken tot een 

en hetzelfde „doel, maâr gingen langs een’ verfchils 
lenden weg, om dit doel te bereiken. Des te 

fterker komt dan de overeenkomst hunner gedachten 

te voorfchijn, en met des te meer verwondering 

aanfchouwt men deze beide, in velerlei opzigt zoo 

verfchillende mannen, wanneer zij over het lot van 

het ongelukkig Zta/ië fpreken, en hunne gedachten. 

over hetzelve bijkans met dezelfde woorden uit= 

ftorten. | 
Het fpreekt aldus van zelven, dat aan PETRARCA 

veel te doen ftond, zoo hij wenschte den roem der 

ouden. te doen herleven, Even als iemand met 

zorg de verfpreide graankbrrels opzamelt, om zich 

eenigzins met dezelve voor eenigen tijd te verzor= 
gens zoo moêst PETRARCA met grooten ijver die 

handfchriften „die. wijd en zijd verfpreid waren , 

epfporen, zich in het bezit daarvan ftellen , af» 

fchriften bezorgen, deze bekend en de nieuwsgies 

righeid voor dezelve gaande maken 5 en“ om hierin 

goed te flagen, moest hij oude en door de waars 

digheid der namen verfterkte gevoelens aanranden, 

en onbefchroomd aantasten; de waarde van fchrij- 

‘vers, die, hoewel niet onbekend, niet gefchat were 

den, doen erkennen, de ftudie der oude Letteren 

tot eene gansch andere zaak maken, en de geest 

drift opwekken, die alleen dezelve tot nu toe heeft 

kunnen behouden, 

Dit ftond hem te doen. Zien wij hoe hij hiere 

_ aan 

1 Oe 
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aan voldaan: heeft, en “vooreerst, hoe hij ‘in ftaat 
kwam ,-om zich in zijn oogmerk niet te leur ge= 

fteld te zien?  - | } ied, 

Indien wij voor een oogenblik ons zijnen bij de 

meeste bekenden, loopbaan-voor oogen ftellen , de 

namen ons herinneren der menigvuldige mannen, of 

door geleerdheid, of adel, of rijkdom, of magt, of 

anderzints uitblinkende „ welke met PrTRARCA ‘in de 

niaauwfte en openhartigfte betrekkingen ftonden: ins 

dien wij ftil blijven ftaan bij de algemeene achting 

en genegenheid, die prTRARCA zich ‘dermate wist 

te winnen, dat hij niet fchroomde , die mannen, zoo 

_ het paste; te berispen, dan begrijpt men ligtelijk „ in 

welk? eenen ‘gelukkigen toeftand PETRARCA geplaatst 

was, om eenen grooten invloed te verkrijgen. : Ims 

mers, door vriendfchap met de aanzienlijke huizen 

der COLONNaA’s in Rome en in Zyignon, met de 
CARRARA’s in Pavia, de vrscontr’s in Milaan, 

de DANporO’s in Venetië verbonden , lokten hem 

deze-om ftrijd bij zich, om hem het gemis van zijn 

dierbaar vaderland, het bloeiend Florentia, te vers 

goeden en te doen vergeten *).  Inzonderheid 

was hij geliefd bij RoBerTUS, koning van Napels 

EEn 

(*) Aan den vorst van Pavia CARRARA fchreef hij het 

boek de republica optime administranda , waarin hij niet 

naliet. zelfs Staatszaken aan te roeren, en hem goeden 

raad te geven; aan DANDoLO, die in Venetië het bewind 

voerde, raadde hij in eenige brieven den ftrijd met 

Genua af, en voorzeide hem, wilde hij zijne neiging 

volgen, een ongelukkig einde, dat ook gebeurde. 
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em Sicilië, wiens genegenheid. tot-de letteren. dere, 

mate groot was, dat, „200 als. PETRARCA verhaalt „ 

bij, gelegenheid, van „een …gefprek over, den koning 

van Frankrijks,die de Letteren niet telde, deze 

met geestdrift, uitriep: „zoo verfchillen de begrip= 

wpen. der menfchen, hun wil en hunne begeerten. 
Dan ik,zweer , dat de Letteren mij dierbaarder zijn 

sj dan mijn rijks en bijaldien het gemis van een van 

„beiden mij treffen „moest „zoude mij.het gemis des 

zj rijks minder. bedroeven, dan dat der Letteren.” (*) 
Door deze vriendfchapsbetrekkingen kwam PETRARCA 

in. den gelukkigen -toeftand , dat hem niets mangelde 

em aan,-zijne begeerten gehoor te geven en zijner 

genegenheid. den „teugel te kunnen. vieren. Reeds 

in. zijne prilfte jaren: ont{tond de genegenheid voor 

CICERO“ en VIRGILIUS: en was hem evenals inges 
fchapen (}). Toen reeds lokten hem, de zachtheid 

en 

| @) Ziehier het oordeel van perRARCA over dezen 
koning: \ 

Si guis ungtam esset ad redimendum aetatis nostrae 

Pudorem satis effcax et puto- nee majorum umbris- nee 
sttccessorum Jinguis, opponi posse Roberti Siciliae regis 

nomen. ds enim non inertia temporum a studiis abstraht 
guivit. Dixits „ juro dulciores et multo cariores esse 

ss diteras, quam regnum, et si alterutro-carendum sit, 

s5-4eguanimius me diademate cariturum,” In Jibro - 

Memor. IL, Fe 

CH) Epist. Senil, La,XL. Ep. 1: Et illa acetate nihil 
intelligere poteram, sola me verborum dulcedo quaedam, 

et sonoritas detinebat, ut gquicquid aliud legerem, vel 
audirem, raucum mihi, longe dissonum. videretur, Erat 

hac ; 
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en-de zoetheid der woorden van crcero „ fchoon hij 

dat zelve niet verftond; derwijze , dat het overige „ 

wat ‘hj las of hoorde; hem hard, ftootend en on« 
aangenaam voorkwam; Dit was, zoo als hij nader- 

hand. bekende, geen kinderachtig oordeel, hoewel 

door een kind uitgefproken. Toen echter eens die 

bolster der noot gebroken was, en hij den geur en 

aangenaamheid der kern ontwaarde ; was hij er gansch 

op uit, om met CICERO, als het ware, te leven, 

en deszelfs werken op te zamelen. Zijne begeerte 

omtrent dezen fchrijver wies dan ook met de jaren 

telkens aan , totdat de winzucht, zijnen vlijt en zijne 

genegenheid overwinnende, hem naar de beroemde 

Hoogefcholen van Montpellier en Bologna zond, 
om daar, zoo als hij zeide, zich met pand, koop= 

regt en servituten bezig te houden, en de gulde 

lesfen van CICERO te verwaarloozen, Steelsgee 

wijze en in het geheim Jas hij echter dezen ouden 
fchriĳver, tot zoolang, dat door eenen affchu- 

welijken aanflag alle zĳne geliefde boeken, woor 

zijne oogen, uit hunne fchuilhoeken opgezocht, 

even als de werken van ketters, aan de vlammen 

ter 

hac in re pueri, non puerile judicium, — et cum, vix 

testa effracta, aliquam nucis dulcedinem degustarem, ni- 

hil unguam de contingentibus intermist, paratus meum 

genium fraudare, quo Ciceronis libros undecunque conquis 

rerem. Sic procedebam , donec victrix industriae cupiditas 

juris civilis ad Studium me detrusit, ut addiscerem , quid 

juris de commoddato et mutuo, de testamentis et codicillis, 

de praediis rusticis et urbanis, et obliviscerer Cicer one 

leges saluberrimas describentem ; etc. 
p è 
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tén’-prooi ‘werden gegeven ‚en tot ftillen zijner 

dfoefheid , alleen. ercero’s rhetorifche werken, en 

de Virgilius, evenals genade ontvangen hebbende; 

half- gezengd ‚ hem; door zijnen vader werden toege 

reikte Het -fcheén: an PETRARCA „ alsof hij zelf 

aan: de- vlammen was overgegeven. (Om dit in het 

voorbijgaan: -op :te- merken , is deze ‘daadzaak weder 

een bewijs, hoe luttel: men toen die werken telde „ 

daar een vader, die zelf ciorrO- eenigzins waare 

deerde. dezelve, liever in het vuur deed werpen 4. 

dan:z-zoo: als hĳ dacht, zijn’ zoon door dezelve 

te “bederven.} Deze geredde boekjes waren hem 

- toen genoeg; en na den dood zijner ouders liet hij 
de ganfche ftudie dervregtsgeleerdheid - varen (*)5 

niet omdat hem dezelve in alle deelen onaangenaam, 

voorkwam „ ‘want ze’ gaat met de kennis van vele 
oude zaken gepaard en vermengd, en- daarenboven 

is het gezag der regtsgeleerden groot en uitftekend 5 

maar alleen om de rede , dat deze zoo achtings= 

waardige wetten „ door de flechtheid en bedorvene 

heid der menfchen, ontaard werden, en-het hem 

bedroefde zaken aan te leeren, dewelke hij niet te= 

gen zijn geweten. kon behandelen, en, wilde hij 

zijn geweten volgen en dezelve alzoo toepasfen, 

are zou 

…_*) Studium illud destitui, non quia legum non places: 
ret auctoritas, quäe absque dubio magna est , et Romanae 

antiguitatis plena, qua delector, sed quia earum usus nes 

guitia howminum depravatur: itaque piguit perdidiscere 

quo inhòneste- uti nollem, et honeste wvix pPossemy et si 

vellem , puritas inscitiae tribuenda esset Ep. ad Post.) 

NLD. te D 
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zóü zijne regtfchâpenheid veelligt voor onbedrevenheid 
worden aangezien.” Hóe grooter nude waarde werd ; 
die“ PETRARCA “aan: de hem overgeblevene boeken 
hêehtte, deste grooter en inniger werd ook zijne drìft , 

zieh náauwkeuriger met de Ouden bekend te. maken ; 
én ‘des te meer wakkerde: zijn -moed-aan; des hande 

fchriften , die deze fchatten bevatten „opte zames 
len en te leeren’ kenen. » De veelvuldige reizen ; 
die hij -door gansch Zuropa deed, fteláen hem hier= 

toe in flaat, er de betrekkingen, die hij zoo-fchies _ 

lijk maakte, ftonden hem borg, dat hij niet: vruch 

teloos: zijne moeite aanwendde, Hetzijzijne “liefde 

jegens LAURA ‘hem: danzette zijne. gemoedsaandoee 

ingen door het reizen te verzetten of te verkoc= 

len 3 of wel de “begeerte tot kennis hem daartoe 

dreef ; even als “men verhaalt „ datrin „oude, tijden 
PLATO , HERODOTUS y PYTHAGORAS’ en anderen „een 
groot gedeelte huns levens reizende doorbragten ; 

hetzij dat PETRARCA de ftreelende aanzoeken» der 
grooten niet kon wederftaan 5 hij reisde van Jyignon 

door Frankrijk naar Duitschland, kwam ook in 

België , en na alles naauwkeurig’ opgenomen te heb= 

hen (*) ‘keerde. hij zuchtend. naar d#a/ië- terug, 
° | om 

(*) Het is belangrijk de brieven te lezen, welke 
PETRARCA over Aken, Keulen en Luik fchreef, Keulen 
beviel hem. uitermate, en geen. wonder: want zijne gods- 
dienftige «en ligtelijk, ontvlambare. ziel kon. niet koud 
blijven bij het aanfchouwen der. prachtige” Gothifche 
gebouwen ‚ vooral des „Doms «en der Capitoolkerk, 
zoo.als dezelve genoemd wordt, alwaar het graf van 

PLEC- 
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ottt nimmer, geheel dat heen en wedertrekken te 
ftaken. Dan, terwijl hij Europa aldus doorreisde, 

bleven hem de zucht en gretigheid naar de oude 
fchrijvers bij, Derzelver handfchiriften op-te fpotens 

en naauwkeurig na te fchrijven , was zijne geliefkoosde 

bezigheid, en hij had het geluk , in het duister vers 

holene zaken aan. het licht te- brengen en -op te 

zamelen, 's, Zoo,’ dit fchreef hij eeris aân cen’ 

zijner vrienden (*), „, zoo heb ik met veel moeite 

overe 

PLECTRUDIS; de vrouw van PEPYN is, Vidi, zegt hij „ Zoë 
simut trunca millia sacrarum virginum (in de Ursulinen» 

kerk) ef zZerram generosis dicatam religuiis. Vidt- Cas 
pitolium, efigiem nostri, nisi quod pro senatu, illic pacis 
ac belli consilia agitante; hic. formosi juvenes ac puellae 

mixtim Deo — et cact ; — Widitemplum urbe media pulcherrts 

mum , quamvis inexpletum, Magorum ibi regum corporá, ab 
ortu ad occasum tribus saltibus transvecta, In dien zelfde 

brief befchrijft hij eene gewoonte, die te Keulen van 

oudsher plaats gegrepen had, namelijk dat op.St» Jan; de 
vrouwen , rein gekleed, in den Rijn hare kleederen kwas 

men wasfchen, denkende daardoor de rampen van het 
ganfche jaar weg te fpoelen, Overigens zijn deze brieven 

zeer lezenswaardig , vooral Liber I. Epist, ad Famil. sen 6 
en andere, waarin hij zijn reizen en trekken verhaalt 

C*) Multo studio, multa cura, multa undique varia 
volumina recollegi, sed saepe multiplicata; eórum vero » 
guae optabam , raro aliguid, ita ut, quod humanis in ree 

bus crebro aceidit, multa defwerint, multa súperfuerints 
Nondum sane Sanctorum libros attigeram „ et erròre caecus 
et tumidus aetate, Nil mihi fere nist únús Cicero sapiebat , 
Praecipue, eo quo Quintilianum legi, cujus plane quodam 
loco sententia: bene de se speret, qwisquis erit, cut valde 

Da Ci- 
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ke 

‚” overal, kleine, werkjes verzameld,’ dikwijls hetzelf. 
„de „ren zelden-iets hetgeen ik “wenschte. « Zoo 
» gaat het met de menfchelijke zaken; veel had-ik 
„te veelen veel ontbrak mij, Van: alle fchrijs 

» vers, kwam ciceRO-mij-altijd voor “bij uitftek 
„ wijs te zijnen madat. ik QuINTILIAAN gelezen 
‚ had, „betuigende , dat degeen, wien cierro bes 

» haagt, goede hoop woor zich voeden. mag, vond 

é PR 

Cicero Placebit, — Circa 25 vitae annum, inter Belgas, 

Hebvetiasque: festinans , cum/Leodium pervenissem, audito 
quod esset. êbi bóna copia librorum , substiti ; comites de- 

Zinui , donec-unam Ciceronis orationem manu amici, altee 

ram mea manu scripsi, quam postea per Jtâliam efudi, 

et, ut rideas, in civitate barbarica, atramenti. aliquid, 

et id croco simillimum, reperire magnus labor fuit. « Et 

de libro quidem,Reipublicae jam desperans , librum de 

Consolatione guaesivivanxie ‚ nec inventis quaesivi et librum, 

de laude. philosophiae,guodtitulus exstabat in libris 

Augustinis begi librum intentissime , sed puduit errasse 

tamdiu , et remansi certus , librum ‘non esse de laude philo 

sophiae, esse auterm Ciceronis Stylus judicio erat, Fuit 

enim coelestis viri illius eloguentia imitabilis nuli — 

Posthac cum Neapolim venissem , Barbatus -Sulmonensis 
amicus optimus parvum Ciceronis librum- mnthi donavit, 

cujus-in fine principium solum erat Academicoruim. Obtu- 
lerat- casus mihi jam antea venerabilem quemdam senem, 

cujus nomen Raymundus Superantiuse „lle copioissinus, lis 

broruin fuit, et ut Furisconsultus alia cuncta despiciens, 
praeter unum Titum Livium, quo delectabatur, „Mile mihi 

et commodando dibros et donando supra modum facilis fuit : 

librum Ciceronis de gloria.ab hoe habui, et Varronis es 

Ciceronis aliqua. Epist. Senil, XV. Ep. 1. 

hed 
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sik mij in mijne. gedachte. verfterkt, « Toen lik al- 

p dus, door Zwitferland , mij naar België haastte , 

n, te Zwik aangekomen zijnde, vernam, dat al- 

daar eene groote menigte boeken aanwezig was, 

hield ik’ mijne’ reismakkers op, en rustte niet 

tot dat ik eene Oratie van CICERO, met mijne 

_» eigene hand, en eene anderè door de hand mij= 

„ ner vrienden, had overgefchreven : en — het is 

om te lagchen — het was mij: moeijelijk aldaar 

een weinig inkt te verkrijgen , en deze dan nog 

zoos geel als fafraan.. Over-de boeken van cre 

CERO aangaande het gemeenebest wanhopende , heb 

ik het boek over den troost, en dat over den lof 

der wijsbegeertete vergeefs gezocht ,en eens, door 
eene titelplaat van aucusTiNus misleid, waande ik 

datzelve verkregen te hebben, terwijl het echter k 

door den ftijl van crcrro blijkt. te zijn „wiens: 

welfprekendheid. door niemand kan worden nage= 

volgd. Ook ontving ik naderhand van, mijn’. vriend, 

» BARBATUS MDN een BRON van -de- 

a Academica van cicerRO” ——— » | 

Hetgeen. door „den een’ met fmaad hak ord 

gezien en veracht, wordt. vaak door eenen anderen 

met gretigheid aangenomen en. zèer hoog! gefchat.: 

Het was toen ter tijde een-gebruik geworden, dat: 

een iegelijk zijne eigene {tudie de beste rekende en 

hoog opvijzelde , terwijl hij de andère niet alleen ver= 

waarloosde ‚ maar ook met. minachting aanzag. . Dit 
had vooral in de. regtsgeleerdheid. plaats „en was de. 

oorzaak” dat » PETRARCA van” eenen regtsgeleerden , 

rijk in velerhande boeken , eenige zaken ter leen, 
kj 

2 

3’ 

bl) 

2 
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en andere ten gefchenke- ontving „onder welke het 

boek van CICERO, ayér den roem, was, aan hetwelk 
deze man zonder fchroom vaarwel zeide „L1vrus alleen 
voor zich behoudende, | | 

Dit fchreef prrTRARCA aan een’ zijner vrienden „ 

hem verhalende hoeveel het hem koste de klasfieke 
fchrijvers te. verkrijgen. Ongelukkigerwijze gingen 

vele dezer werken verloren , naardien PETRARCA 

dezelve aan zijnen leermeester COVENNEVOLE geleend 

hebbende ‚deze uit nooddruft ze. verpandde, en 
alzoo deze dierbare bezittingen het gemeene “lot 

veler andere ondergingen, ja zelfs, trots alle de 

onderzoekingen van PETRARCA, eenige derzelven , zoo 

als het boekje van cicero, de gloria, tot dus 
verre nimmer zijn terug gevonden, 

Hoe meer men met de Ouden bekend wordt, des 

te meer. betreurt men, dat het niét gebeuren mogt , 

hunne geheele gefchriften, zender haperingen,” te 

bezitten, Wie, die met racirTus bekend is „, wenscht 

piet de verlorene gedeelten zijner Jaarboeken weder 

gens aan het licht gebragt te zien? Wie denkt niet 

even zoo omtrent het verlorene gedeelte van Lr- 

VIS , waartoe PETRARCA reeds zoo vele moeite 

aanwendde (*) ?- Dan , hoe meer men dit gemis be= 

jammert, van eene andere zijde moet men de mannen 

dank weten , die, zoo als PETRARCA, het vin» 

den der handfchriften hun grootst genoegen reken= 

den, en wien niets te zuur en te duur was, om 

hierin hunne oogmerken te bereiken, 

Jas niets was PRTRARCA te duur en té zuur 

| brt 1 OM 

„6°) Epist, ad viros quosdam: illustres , Epist. ad Livium, 
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om rondom” zich die klasfieke{chrijvers 57 even vals 

blinkende juweelen-en ‚paarlen, te verzamelen, (*), 

Verlieten. hemvzijne vrienden’, en-vroegen,-zij hem, 

of bij geval ietsuit hun vaderland, zijne, begeerte 
wekte, hij vroeg.-niets dan de werken, van CICERO ; 
hiertoe drong hij met fchrift en woorden. Menig- 

vuldige reizen zond hij geld door Frankrijk; Duitsche 
dand; tot-in-Spanjeven in Engeland „ zelfs: tot; in 

Griekenland , en vanwaar hij een’ ciceRo verwachte 

te „ontving ‚hij “eenen -HOMERUS „die 4 ‚bij hem 

Grieksch «aangekomen, door zijn toedoen. Latijnsch 

werd. » Hij raadde’ het zijne vrienden aan „ Etrurieg 

door te trekken, de fchuilhoeken der kloosters en: de 

verzamelingen” der geletterden rond te zoeken, om, 

ware het mogelijk, iets op te delven (}). Ja, zijn 

ijver en _nafporing bepaalden, zich niet alleen, tot 
CICERO: @n „SENECA, De overige Latijnfche > ZOO» 

wel als Griekfche fchrijvers werden..doorhem- met 

zorg en nooit te. niet gaanden- ijver opgefpoord, 

Eenen HoMmeRUS ontving hij uit virge oi 

Hoort hem zelven zijnen innigften dank daarover Zijs 

nen 
(*) dbeuntibus amicis, et ut fit, petentibus, num- 

quid e patria sua vellem, respondebam: nil praeter librós 

Ciceronis. Ante alias dabam memorialia , scriptisque et 

werbis instabam. Et quoties Putas preces, quoties Pecuniam 

‚ mnisi, non per ltaliam modo, sed per Gallias ac Germaniam p 

et usque ad Hispaniam : dicam quod mireris, et in Grae- 

ciam mist, et unde Ciceronem exspectabam, habuti Homerun, 

guique, Graecus ad me veniens , meâ ope et ümpensis factús 

est Latinus, et nunc inter Lattnos volens mecum habitat, 

‘Senil. Ù, XV. Ep. 1. 

Ct) Epist. Famil, L. zr ED: 19. 
4 
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nen ‘vriend toezendende (*): 5 Gij hebt mij, van 
‚het uiteinde van Zwuropa, een gefchenk gezon= 
„ den, het edelfte en fchoonfte en uwer waardigfte „ 
„ hetgeen gij mij kondet fchenken -— gij hebt: mij 

HOMERUS gezonden, niet in eene. wreemde taal s 

en overgezet „ doch “zuiver en onvervalscht „zoo 
als dezelve uit dien goddelijken. geest is-uitges 

vloeid & voorwaar een groot -gefchenk, wiens 

waarde alles te boven zou gaan, bijaldien..gĳ 

zelf met HOoMERUS waart overgekomen, opdat 

ik onder uw geleide dien geest zoude leeren 

kennen, en die wonderen waarvan HORATIUS 

met-zoo veel geestdrift ‘fpreekt. Nu ftaat mome 
Rus naast den Vorst der Wijsgeeren „ zonder 

s fleme 

3 

ES ee Fa EN SR ok Se > 

> (°) Homerum tu mikt donasti, eum non in alienum 
sermonem violento alveo derivatum, sed ex ipsis Graeci 

eloguië scatebris purum et incorruptum, et qualis prie 

sum divino illi profluxit ingenio,. Summum utique ct, 
st verum. rei pretium, exguiritur, inaestimabile munus 

habeo, cui mil possit accedere , si cum Homero hic quo 

gue praesentia largireris, quo duce peregrinae linguae 

áingressus angustîas, laetus et voti compos, dono hoc frue- 

ver, ac conspicerem speciosa miracula, de guibus in arte 

Poeticà Horatius, Sed nunc quid agam? Barlaam zos- 
#rum mihi mors abstulit. — Nunc Homerus apud me 
mutus, imo vero, ego apud illum surdus sum. Gaudep 

amen et amplexu solo. — Erat mihi domi, ab occasu 

weniens Plato Philosophorum princeps, — Graecos spech 
tare, et si nihil aljud, certe juvat. Negue practerea 
mihi spes eripitur actate hac profectds in literis ves 

Brss, in quibus actate ultima profecisse adeo cernimuys 
Catonesu, Epist. Vars Epe AK, | 

é 



' 

“OP DE KLASSIEKE LETTERKUNDE. * … 57 

5 flemme voor mij “Doch in alle gevalle « het is 
5 Aangenâam „zoo men niet meer vermag’,: die 
„ Griekfche fchrijvers te aanfchouwen: en aan-te fla- 

» ren, - Bovendien verlaat-mij de hoop niet, om in. 

„ ‘mijn’ ouderdom: het Grieksch meester te wor 

» den, “waarin men verhaalt, dat cATOs fchoon 

„hoog in jaren „zoo verre is gevorderd” Hij 
vraagt op het einde: om eenen HESIODUS. En EURI- 

piDes. — Het blĳkt’ uit dezen brief,’ dat, hoewel 
PETRARCGA de Griekfche fchrijvers verzamelde „hem 

de Griekfche taal bijkans onbekend was. Zijn mees 

ter, veen Griek , BARLAAM geheeten (*) had” hem 
vroeg verlaten, en hierdoor moest het hem ‘genoeg 

zijn de „werken in het Latijn te doen: vertalen ; of 

door de hulp van anderen , of door dé bereidwillig= 

heid van BocaTrus, “die-hem als ‘een trouw vriend 

hierin de hand bood’(}).- Nietvemin verzamelde prs 

TRARCA Griekfehe boeken , en aanrdeze- zijne lust zijn 

wij welligt het behoud eeniger voortreffelijke zaken _ 

verfchuldigd, De Latijnfche : boeken nogtans- ver= 

zamelde hij het meest, en hij brandde van begeerte 

voor dezeive (6). Deze begeerte was hem bijge= 

ble» 

(*) Zie over dezen nreren, IL, p. 348. 
“(F) Epfstolae Rerum Senil. Ill, 6. alwaar hij BOCAe= 

ríus om de vertaling der Odyssea van noMeRUS ‘verzoekt. 
»6S) Una inexplebilis cupiditas me tenet, quam frenare 

hactenus nec potui, certe nec nolui, — Libris satiart 
nequeo et habeo plures forte, quam oportet. Sed sicut 
ín caeteris rebus sic in libris accidit, quaerendi suc- 
gessús avaritige calcar est, Ac me res egeat exemplo, 

; RDS MR. Mar- 
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bleven , toen zelfs alle andere begonnen, te verdoo= 

ven , em--hij bekende alleen nog voor deze te bran- 

den :-5, want „zegt hij, „, zoo als het. met: goud 

„en edelgefteenten gaat, gaat het met de boeken. 

„De bevredigde lust: is een fpoorflag: tot «andere 

„ lusten. Zoo ging het mij: want cicERO’s Mca= 

s demicus maakte mij varro bekend, en het boek 

» der pligten den. naam van ENNius,:/zoo. leerde 
5 Mij CICERO Naar TERENTIUS, de dood van caTo 

s naar den Phaedrus. van PLATO , LACTANTIUS naar 

„het boek over Met gemeenebest wenfchen,” … Ik 
zoude den ganfchen brief moeten uitfchrijven,, om 

dat branden en begeeren genoegzaam te doen ken» 
nen. Het gelukte dan ook aan PETRARCA, na ZOO 
vele pogingen, vele dier fchrijvers. om zich te vere 

zamelen „ en zich in derzelver bezit te verblijden 

offchoon hij nimmer de eens adi vaken terug 

kon -erlangen. 

Men zoude dwalen, wanneer men begreep dat 

_ PETRARCA’S geest nu bevredigd was, en dat het 
hem genoeg was die boeken en fchriften met een 

vergenoegd oog om zich verfpreid te aanfchouwen, 

Dit had voorzeker niet met zijne hartelijke gene 
genheid voor Cicero geftrookt, en nadat men be= 

fpeurd heeft, hoe hij reeds in zĳne jeugd zich 

met dezen bezig te houden zijn genoegen rekende , 

befeft men dat ook de andere fchrijvers niet onge= 

| bruikt 

Marcum mihi Varronem carum et amabilem Ciceronis 
Academicus fecit. Ennit nomen in Officiorum libris au 
divi, et cactera,……… Famil. Le UL Ep. 19. 
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bruikt. gelegen zullen: hebben. — PreTRARCA: vreess 

de eenigzints te gelijken aan’ den man, «die: fchat» 

ten om zich opftapelt, zonder dezelve voor zich 

of voor anderen te gebruiken „of die vruchte 

bare landen , welke eenen heerlijken oogst belooven., 
onbebouwd en als braak laat liggen. Dag en nacht 

onder die boeken en met dezelve „ als het ware, 
te leven , zich met de fchatten, in dezelve bevat ; 

te verrijken, voor zich zelven en voor ânderen daare 

mede te woekeren , dit was het leven , dit het 

zwoegen en woelen van PETRARCA, Wie zal daar 

aan twijfelen , wanneer men hem zelven zeggen 

hoort & ‚Goud „ zilver, juweelen , purpere kleede= 

s ren, een ‘huis van marmer, en wat meer: dât alles 

bevat alleen. een oppervlakkig en ftom genoegen t 

»„ de boeken alleen vermaken tot in het hart toe: 

zij fpreken en leven met ons, geven ons, wan= 

» neer het past , hunnen raad en zijn met ons door 

» Cenen gemeenzamen omgang verbonden” (*). En 

op eenê andere plaatst | 

„ Ik befchouw de boeken als mijne vrienden, 

» Wier gezelfchap mij het aangenaamfte is3 zij ko- 

s, men uit alle landen , uit alle eeuwen , zij ftaan 

ss mij altijd ten dienfte, zij zijn nimmer verdrietig 

» en 

(*) Aurum, argentum , gemmae, Purpurea vestis, 
marmorea domus, cultus ager, pictae tabulae, phaleratus 

sonipes, cacterague id genus, mutam habent et superficias 

viam voluptatems librê. medullitùs delectant :colloquuns 

turs-consulunt et viva quadam atque arguta familiari- 
gate junguntur, (Famil, Lill, Ep. 19.) 
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en - antwoorden mij altijd op mijne vragen. Zij 

„verhalen „mij val wat in verloopene tijden is voors 

5, gevallen ; zij leeren mij wel te leven en rustig;te 

ss fterven , en verjagen kommer en verdriet. „Om 

„ kort, te gaan ,» zij „wijzen mij den weg tot alle 

5 wetenfchappen en ík kan mij op. dezelve getrou= 

-welijke verlaten” (*). Wie verders twijfelt daare 

aan wanneer men alleen een oog in zijne werken 

flaat , „en- oplet dat er bijkans geene eenige bladzijde 

in dezelve: beftaat, „waar hij. geene voorbeelden 

der klasfieke fchrijvers- heeft aangehaald?, Wanneer 

men hem in zijn boek , Zet geheim. geheeten , zichzel« 

ven eenigermate daarover. hoort berispen „en ook, dat 

hij „de „heilige boeken. voor-deze-{chrijvers langen 

er verwaarloosde ? | | | 

„Indedaad, er kon: geen eenig: toeval: geene. gee 

Nene zijn „ welke hem geene plaatfen-der Ou- 

den: voor den geest bragt. Is aan een’ zijner vrien= 

den de ballingfchap. te- beurt gevallen , -zoo troost 

hij hem met de voorbeelden van cicero’, dien 
| df zijn 

(*) Muller, Bekenntnisfe merkwürdiger  Müänner 1 

p. 280 et feg. — (in libro de solitudine.) Quanta gratia, 

claris-ac probatis-scrsptoribus est habenda, qui. multis 

ante nos saeculis in terram versi divinis îngeniis instie 

tutisque sanctissimis, nobiscum vivunt , cohabitant , collo- 

guuntur, portum quietis nobis ostendunt.- Haec est enim 

vera Philosophia, non quae fallacibus’ alis attollitur, et 
sterilium  disputationum ventosa jactantia , sed quae 

gertis et rd gradibus, compendio ad salutem pergit. 

„(Zn praefatione ad librum de peutie 

utriusque fortunae,) — be 
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zijn. vaderland „daar: hetzelve het „gemis vandien. 
voortreffelijken ‚ burger, niet kon,verduren , na. wei- 

migen’ tijdeweder terug, riep 5 met dat „van eenen 

METELLUS “die bij zijne „verwijdering niet droevie 

geren gédrukter ; én bij zijne terugkomst-niet meer 

opgeblazen werd; met het voorbeeld. van, MARCEL= 

LUS „die in zijne ballingfchap; zoo geduldig, en 

zoo opgebeüurd en bezig was met de fchoonedletteren , 

dat het:aan BRUTUS voorkwam, dat niet deze ‚„ maar 
hij „zelf » de ballingfchap. onderging (*).-- Was hij 

zelf «eeris «bezorgd over de ondeugden, de flecht= 

heid. der’ dienstboden „dan leerden. hem de too= 

neelftukken van PLAUTUS zich, hierover niet zwaar 

te bekommeren (})., Klaagde een, ander „zijner 

vrienden over den -nijd,: haat--en wangunst, die 

de goede -faam tegenwerken „en> verduisteren, „hij 

fchrijft. hem ter, vertroosting :. ‚, dat…de--dood -al= 

„ leen den lof der menfchen. een aanvang doet ne= 

men, daar tevens met het ligchaam ook,de nijd 

en. wangunst als zijne; fchaduwen verdwijnen. … Het 

tegenwoordige" werkt den. roem tegen; Laat-nos. 

MERUS: „ “ARISTOTELES herleven, laat PLATO in 

Griekenland terug keeren „ laat CICERO, weder. 

bloeijen „zij zullen. niet … alleen trage. lofrede- 

naars; maar „ook bleeke en nijdige-bedillers „en 

si zifters vinden. Dit heeft een ieder. dier „mannen 

„gedurende zijn. leven ondervondene Hebben. niet 

» fommigen vireiius ‚berispt en, gelaakt, dat hij 

| » fchoon= 

99 

$ 

3 

2 

© Famil. L. IL Ep. 3, 4 

RL ek Fami, Le, V. Ep. Ed 
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p fehoonheden uit Homerus had overgenomen „én 
s hem alzoo van roof befchuldigd (#5? 

… Welke omftandigheden, of de dood eens bloed: 

vérwants of andere rampen zijne vrienden :of-bee 

kenden droefgeestig maakten, hij trachtte en door 

godsdienftige en zedekundige redeneringen hen op 

te beuren, geëne voorbeelden fparende uit de vroes 

gere zoo gewijde als ongewijde gefchiedenis, en 

uit de fchriften der Ouden , om hen te overtuigen 
dat rampen het deel der menfchen zijn, en geene 

hinderpalen aan de tevredenheid moesten aanbrengen. 

a Zoo liet PETRARCA geene gelegenheid na, dië 

ude fchrijvers zich te herinneren. In het boek 

waarin ‘hij zijne bekentenisfen fchreef , befchrijft hij 

dikwerf zijnen eigenen toeftand met de woorden 

van VIRGILIUS. Ook dit was hem nog niet ge 

foeg. Hij wilde zich, als het ware, in die oude 

tijden, verplaatfen, en de vereeniging dier goddes 

lijke zielen vertegenwoordigens van daar noemde 

hij zijne vrienden SOCRATES en LAELIUS: van daar 
tioemde hij ook zijn buitengoed Liternum , geden=" 

kende aan de Villa van sciPro: van daar was het 

hem zoò genoegelijk zijne vrienden zóó aan te fpre= 
ken en zich te verbeelden, dat wanneer deze bij 

hem te Zrgua was, de’ zoo achtingswaardige 

vriend van screio, op Ziternum bij hem leefde, 

Aangename en nuttige verbeelding, welke niet an» 

ders kon , of zij moest deze vrienden tot liefde 

ad din jn voor 

C*) Famil. L. L Ep. 3. Cum corpore moritur invidia, 
vivitque cum corpore etc, Famil. Lib. V. Ep. 1. 
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wóor het fchoone opwekken en eene heilzame een 

verrukking aanbrengen ! 

„Dat PETRARCA met verrukking de werken der 

Ouden las, getuigt. hiĳ zelf. „ Daar ik niet dan 
» verzadigd mijne boeken kan verlaten, gaat de dag 
5 Ooms ‘om, zonder dat ik fpĳs gebruike , en 

»„ breng ik den nacht foms flapeloos door” (*). 
In deze geestvervoering ontftonden dan de brieven, 

welke’ hij aan de oude fchrĳvers, zoo als aan 

CICERO, ‘aan VARRO en anderen opdroeg, hen dans 

Kende vöor de nuttige lessen , die hunne fchriften 
bevatten; zich dezelve als levendig voor oogen ftel« 

lénde ; en als het ware met hen levende (}). 

dezen letterarbeid wetd dus zijn meeste tijd door= 
gebragt, en het is geen wonder, dat dezelve veler= 

hande aanmerkingen deed geboren worden. Zoo vindt 

men, be ve, in zijne fchriften veel over de aard. 

fijkskunde , eú onderzocht hij in eenen brief , waar 
hèt eiland Thule, de eindpaal der wereld, zoo als 

HORATIUS zeide, gelegen was (S). Zoo gaf hij 

y — aan 

“(© Epist. Variar: 22, Dies impransus, nox insomnis 
 etdgedwijs 

CH) In het boek ad gwosdam ex veteribus illustriores; 

waarvan de eerfte brief, gefchreven-aan ciceros-uit 
Verona, en. handelende over de brieven van dezen, 

fchijnt. aan <te, toonen, ‚dat PETRARCA deze, brieven ia 

Verona, het eerst heeft gevonden, 

£S$) Ook, sfchijnt hij een zeer opgeklaard ‘denkbeeld 
omtrent den,.ftijl. der. oude fchrijvers gehad te hebben, 

In eenen brief aan Bocarius klaagt hij, dat men dikwijls 

onder den naam van eenen fchrijver iets opdischte „hetgeen 

de- 
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aanzijn’. vriend COLONNA „ die naar Jeruzalem vèr- 
trok , eene befchrijving mede. van-het -aanmerkings= 

waardige, hetgeen. op dien togt‚te zien was. Zoo, 

om. van iets, anders te gewagen, hinderde. hem de 

dwaze zucht tot verdeelen, die ‘als de fchaduw.der 
fcholastieke ‚Philofophie, alle wetenfchap, vooral de 

regtsgeleerdheid, had aangetast, en de letteren niet 

vrij had. gelaten (2). Zoo trok hij ook tegen, de 

wigchelaars en zoogenaamde fterrekundigeni:te velde, 
hunne „voorzeggingen. befpottende en een iegelijk 

tegen derzelver bedriegerijen verfterkende en wapes 

nende (f).. % 

Nogtans . kon PETRARCA. niét gansch en al on 

veiligd. blijven voor de ftrekking van den geest zijnes 

tijds, en- hij moest, als het ware „ aan denzelven tol 

betalen. k 

Hetzij zulks. een gevolg was der ‚diepe en over= 

drevene overdenkingen en redeneringen ‚waarin 

men, toen, ter tijde zoo, gaarne doolde; of wel 

der „gewoonte „ het eerst in den godsdienst ont= 
fproten, om, hetgeen voor velen duister, en on- 

begrijpelijk was , door uiterlijke teekenen en af 

beeldingen eenigzins te vertegenwoordigen : hete 

zi 
dezen niet toebehoorde, zoo als aan ARISTOTELES 3 aar 

SENECA, het boekje over de vier deugden (de quatuor 

virtutibus), aan ovimius, enz.-enz, Famil. L. III. Ep. rt. 

(*) Bij voorbeeld, hij beklaagt zich over de werdees 
ling der ‘gefchiedenis van tivius in Decades, hetgech, 
zooals “hij zegt, nietde fchrijver zelve, maar de 
wpaatield: der uitleggers had gedaan, 

Cf) Senil.-1I, Ep. 1e de nugis Astrologorum. 
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ij men „uit alle andere zaken eene zinfpeling op-den 

mensch en zijnen innerlijken toeftand maken wilde 3 

het werd eene heerfchende neiging, ‘in alles eenen 

allegorifchen zin , zoo als men dit noemt, te vinden, 

en hiervan gebruik te maken, om, hetgeen niet onder 

het bereik der oogen viel, en alleen door het verftand 
aanfchouwbaar was , op eene of andere wijze voor de 

oogen te (tellen, en alzoo „ ware het mogelijk, duis 

delijker te maken (*). Aan deze zucht tot, allegorie 
waren vele werken hunne geboorte verfchuldigd 3 

maar het uitftekendfte voorbeeld van, allen was de 

Divina Commedia van DANTE. Deze had daarin zich, 

zelven en alzoo zinnebeeldig den‘ mensch  voorge« 

fteld, om aan te toonen, hoe deze, eerst op de 

aarde met zonden en verkeerdheden kampende „ als 
leen door de goddelijke genade en beleid zich van 
dezelve kan zoeken te bevrijden ; en hoe zijne ziel , na 

gereinigd te zijn , daarna ten hemel kon komen; om de 

onuitfprekelijkfte genoegens te fmaken. Dit fchoone 

werk. van DANTE was een voortbrengfel der zucht 

tot zinnebeeldige voorftellingen. Ook PETRARCA, 

kon deze neiging niet wederftaan. In het boek „ 

waarin hij zijne bekentenisfen opfchreef, past hij 
op zichzelven plaatfen van virciLIus. toe. … Zoo: 

fchreef hij bovendien eenen langen. brief over de; 

Aeneis van vireiLius (f), aantoonende dat ieder vers. 

ee= 

(*) Men zie over den oorfptong der allegorie in de” 
middeneeuwen Cc. PF. SCHLOSSER, Ëber' DANTE. Heidele 

berger. Fahrbücher Anno 1825. 

CD) Epist. L. IV, Ep. 4. de fictionibus Virgilianis. 

ENL. De Xe E 
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eenen diepen zin: bevatte» zoodat , waneer men den 

fluïjer” van het verdichtfel: optilde, het ‘blijkbaar 
wordt, dat het oogmerk van viRciLIjsS geweest zij 

een volkomen en groot mensch in AÈNEAs af te 

fchilderen , en‘ditzelfde „geloofde hij: even 00 zeer 

vân HoMeRUS te kunnen zeggen. — Herinnert u 
fu, hoe in dem aanvang de’ opgeruide winden de 
fchepen. van AENEAS teistéren, hoe daarna de zoon 

Van ANCHISES , met zijnen vriend acHaTrs aan het land 
gekomen en in een duister woud verdwaald, alteén 
door de hulp’ van venus, die hem te gemoet komt, 

dan het hof van pipo: komen kan. — PETRARCA 

houdt de winden voor de driften, die het gemoed 

van een verflandig merisch trachten te overheerfchen: 

AcuHares verbeeldt de zorgvuldigheid en voorzige 

tisheid, waarmede een kloekzinnig en voorzigtig 

mensch’ te werk moet gaan. Het duistere woud 

is het leven: venus de wellust, die ín het mid- 

den des menfcheliĳken levens de gemoederen niet 

zelden zoekt te overmeesteren; en zoo vervolgens 

meende PETRARCA in iedere voorftelling eene zin- 

fpeling op den menfcheliĳken toeftand ontwaar te 

wórden. In hoe verre zijn oordeel over het dicht- 

ftuk-van virGiLIUS waar zij, zal ik niet nagaan. 

Het was hem echter niet genoeg, dezen zin bij de 

Ouden te befpeuren, ook ‘in zijne eigene werken 

bragt hij dien over. Onder zijne herdersgezangen 

zijn er eenige, die niets dan toefpelingen bevatten 

nopens den ftaat der kerk, de laauwheid, de zore 

geloosheid en onbezorgdheid, der kerkhoofden, ftel-. 

lénde hij deze voor onder de. figuur. van herders, 
en 
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èfi gene onder’ dië eenér kudde, welke Irun ‘is 

tóévertrouwds en in zijne wijsgeerige werken, 200 

als in hèt werk de’ remediis utriusque fortunae 
en andere; voeren zinnebeeldige peffonaadjen , zoo 

als de vreugd en de droefheid, het wootd. Hier- 

uit kunnen wij zien,’ dat PETRARCA niet: vrij was 

van die verkeerde zacht, die zich toen zeer vere 

fpreid had; maar nogtans is dit tevens een duidelijk 
bewijs, dat het hem niet genoeg was de fchriften, 

der Ouden te leeren kennen, maar dat hij zich de= 

zêlve trachtte ten nutte te maken en in het hart 

te prenten. 6 

Tot dus verre hebben wij PETRARCA befchouwd 

als een vlijtig verzamelaar en een getrouw beoefenaat 

van de fchriftén der ouden; het wordt nu tijd te ziens 
hoe hij de gevoelens, die de overhand genomer’ had: 
der, tegenwerkte „ den roem der verwaarloosde fchrijs 

vers handhaafde en verkondigde; hoe hij eene gansch 

andere wending aan de ftudie der letteren aänbragt, en 
door zijn voorbeeld de geestdrift daarvoor opwekte, 

Wil iemand bij het befchouwen en ontwikkelen 

eeniger belangrijke zaken het oude, door velen 

gevolgde voetpad verlaten en vermetel een ander 

inflaan, men ftaart met verwondering den man 

aan, die, op zijne eigene krachten. fteunende , 

den gebaanden weg verlaat, om, zoo als het 
fchijnt, in het duister te dolen: mâar gaat het’ 
zoo verre, dat deze ftoutmoedige mensch nieuwe 

gevoelens voor oude , tracht op te wekken 5 

de achtbaarheid eener aangenomene zake, en 

den eerbied, die dezelve verwekt, doof. een” 

E 2 glim= 
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‘glimlach van „minachting tracht te, doen, vervangen 5 

wanneer/deze aan. groote namen. en‚een verkregenen 

roemde ftoutmoedige: ‘hand-durft flaan, om de eer= 

zuilen, omverre te werpen „door de, bewondering 

der ‘Eeuwen „geheiligd „dan vergroot: zich. de ver- 

avondering, … en … velen. „die, op het bezit en het 

voorftaan dier oude -gevoelens-trotsch zijn, en in 

dezelve. hunne eer «en hunne» grootheid ‘aanfchou- 

‘wen ‚ vervolgen. met haat en wangunst dezen mensch, 

ei trachten deszelfs, naam. te verduisteren en-te 

bekladden, Dit moest, PETRARCA. ook ondervinden, 

wanneer hij den verkregenen roem der Scholastieke 

Wijsbegeerte de namen van ARISTOTELES, AVER- 

ROËS „ AVICENNA durfde. aanranden , PLATO’s, naam 

verkondigde „en in andere. vakken, ‚zoo als in de 

Geneeskunde, den grooten. naam van-HIPPOCRATES 

wilde: doen, kennen, aan diegenen , die alleen van 

AVICENNA en de Arabifche fchrijvers fpraken „ zon= 

der aan den Geneesheer wan Cos te. denken. Geen 
wonder was dit,-en. nogtans aarzelde hij niet. Waar 

het- in zijne. werken. pas gaf, trok hij tegen die 

zoogenaamde Dialectici, die in woordentwisten; en 

redekavelen « hunnen «tijd doorbragten, „te. velde, 

Hij raadde zijne wrienden aan, dezelve geen gehoor 

te-fchenken, en; zich niet willens den blinddoek 

voor de oogen te laten binden, „Eens fchreef hij 
aan: een’ zijner. vrienden (*): „het is onvoorzigtig 

| | 5 Ok 

“(*) Temerarium est cum hoste confligere, gui non tam 

victoriam appetit quam certamen. Scribis queimdam senen 

Diatecticum meis ditteris vehementissime Permotum, qua 

Gre 
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oen ‘gevaarlijk té willen ftrijden met diegenen Jwélke 
> niet Zoo zeer" deoverwinning, dan wel den ftrijd 

“zelven najagen.” Gij zegt mij, dat zeker oud réde- 

E “kunftenaar’ door “mijne ‘brieven bewogefi;, ‘daar ik 

* „zijne kunst Taakte „ gedreigd heeft mij met eenen 

9 krachtigen” brief’ te vérpletteren, en dat gĳ dien 

a brief lang werwächt ‘hebt. “Verwacht denzelven 

„niet ‘meer. Of het eene bekentenis zij van or- 

kunde, of fchaamte om den ftĳjl, dêrgelijke lieden 

zijn ontembaâr “in ‘hunne tong; dóch zij ftrijden 
„nimmer met de pen. Zij willen hunne ligte wa 

spenen niet ‘toonen, en,’ volgens: de wijze der 

» Parthen ftrijdende, vlugten zij , al voorbijg aande 

ss woorden als pijlen in den wind werpende. Daarom 

„is het niet goed met deze menfehen te kampen, 
„want de ftrijd is hún’grootfte vermaak, en, volgens | 

‘op VARRO , gaat door het twisten de-waarheid te gronde. 

„ Vermijd dan dezen perfoon , indien gj de waarheid 

„en de deugd lief hebt.” Doch helaas ! waarheen zullen 

is wij vlugten ? De: eilanden aeifs zijn met zalk Îlag 

»„ van 

artifictum suum ego damnaverim ; deo Palam, fremere et 

wiinari multa se guogue in studia nostra suis litteris invête 

turum, — Noli eas expectare amplius — vumguam venient. 
Sive îs styli pudor, sive ignorantiae conféssio. est, lingua 

dmplacabiles ‚ calamò won contendunt,INolunt, apparere 
quam frivola sunt, quibus armantur, ideogue more Par- 

thico fugitivam pugnae genus exercent et volarilia verba 
jactantes ‚ Quasi ventis tela cominättunt. Cum hês suo more 

contendere temerarium est. Quippe qui summam volupta- 

tem ex contentione percipiunt etce'etc. Epist. ad Famil. Le 

yet Io 

E 3 
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» van lieden befmet en vervulde. En wat mij het ergfte 

»y voorkomt , zij wanen aan ARISTOTELES hunne gee 
»y voelens en hunne wijze van twisten toe te,fchrij- 

ven, en zich, als met een {child „ met dien blinken- 

»» den naam te befchutten; dan er is een groot ver- 
» fchil tusfchen eenen wijsgeer en een onverftandig 

» mensch, die woorden in den wind verfpilt.” — 

Voorts op eene andere plaats (*) ‘beklaagt hij zich 

aan zijnen vriend BocaTIus „over de algemeene 

vadzigheid van zijnen tijd en ‚de weinige zorgen, 

die deze voor de werken der Ouden droeg. Hoort 

hem zelven: „O roemlooze tijd, gij durft niet. al- 

„leen de oudheid verachten, maar u. boven de- 
» zelve verheffen! Ik wil niet over. de menigte 

van menfchen , het vuige des menschdoms fpre- 

» ken, welks daden men beter doet te befpotten 
s dan te berispen.-Ik laat ook de krijgslieden daar, 
») want deze worden door hunne onkunde verden 

„digd. Ik wil over koningen niet {preken „ die 

‚‚ meenende. dat hun gebied. flechts in kroon en 

„‚ fchepter beftaat, alleen aan wellust en genoegens 

denken. Deze worden door hunne ijdelheid ver- 
„ fchoond, die zeer aan den wereldfchen voorfpoed 
„ verknocht is, Wat echter zal die menfchen ver- 
9 fchoonen, die met den naam van geletterden prij= 
» ken, en als zoodanig met de fehriften der Ouden 

„ bekend moesten zijn, en nogtans zorgeloos over 

„ dezelve heenloopen GG). Er komen tegenwoordig 

»„ niet 

C*)- Senil, Le V. Ep. 3e 
(+) O aetas ingloria, hanc antiguitatem matreu tuam 

ar. 
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miet. alleen domme, maar dwaze Dialectici van 
zalle zijden opdagen: even als een leger zwarte 
» mieren uit eenen hollen eikenboom ; breken zij los, 

» om valle goede wetenfchap te verwoesten.  Dezê 
s‚ berispen PLATO en ARISTOTELES, en dagchen son 

»„ CRATES uit, verachten CICERO en SENECA, en 

noemen den ftijl van Livmus en saLLUSTIUS hard 

„en onaangenaam. — Wat zal ik verders zeggen 

» over degenen , die ; flecht van zeden en verbijsterd 

s Van Zinnen , AMBROSIUS, AUGUSTINUS € HIERO= 

» 'NYMUS voor. praatzuchtige menfchen, maar in 

„ geenen déele voor: verftandig aanzien 1” | 

Deze plaats en meer andere, welke op te noemen 

overtollig zoude zijn „toonen genoegzaam PETRARCA’S 

afkeer van deze fchoolfche zoogenaamde wijsgeeren 

aan, en met welk eenen ijver zij door hem vervolgd 

werden. Deze afkeer groeide aan , nadat zekere ome 

flandigheid- hem met eenigen dezer in aanraking ge« 

bragt hebbende, hij aan hun openhartig en ongee 

veinsd zijn gevoelen nopens de Ouden en het ‘Chris= 

tendom verklaard had, waarop dezen niet fchroom= 

den PETRARCA als een goed en braaf man, maar 
als een ongeletterd mensch (yirum bonum, sed sine 
diteris) aan te zien en aan te geven. Dit vonnis 

ont- 

artium honestarum repertricem spernis! _ Surgunt his 
diebus Dialectici non ignari , sed insani, ut quasi formi_ 
carum nigra acties, nescio Cujus cavosae guercus e laten 

Bris erumpentis , omnia doctrinae melioris arva vastantes 
Hi Platonem atque Aristotelem damnantes Socratem ac 
Pythagoram rident, ete. 

E 4: 
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ontftak toen zijne drift, en ‘hieruit ontftond een 

zeer fcherp werkje over «de onwetendheid van 
anderen én van zichzelven , waarin” hij tevens 

blijken van uitftekende geleerdheid gaf, het beste 

bewijs om de lasteraars ‘het zwijgen op te leg- 

gen. Het fchijnt; dat deze menfchen het lezen der 
oude fchrijvers voor nadeelig en verderfelijk gehou: 

den hadden AristoreLEs of liever zijnen naam 

voor den eenigen aanzagen, wien wijsheid was te 

beurt gevallen; en dat. zij niet konden befeffen., 

‘hoe iemand, aan de Ouden gehecht; tevens Chris- 

ten kon zijns daarenboven fchijnen dezelve. geen 

geloof aan de Christenleer gehecht , en hunne 

wijsheid en fteun alleen in de Averroïstifche Wijs- 

‘begeerte „gezocht te hebben. In het werkje over 

de onwetendheid enz. rand hij dit gevoelen aan, 

aantoonende „ dat vóór ARISTOTELES, wel andere 

wijze menfchen hadden beftaan, zoo als ANAXAGOe 

RAS, SOLON; PLATO en meer andere. „Hoe komt 

» ARISTOTELES toch,” zegt hij, „aan zijnen hoo» 

gen roem? wie anders heeft hem dien gegeven, 

“s,-als AVERROËsS? maar om geene andere reden „ dan 

» degene, die eenen koopman zijne eigene warên 

s doet prijzen. „En wat het nadeelige van het lezen 

„ der Ouden betreft, en hoe het mogelijk zij tevens 

„ Christen te zijn, dit leere het voorbeeld van 
» AUGUSTINUS, wien evên als mij crcero nimmer 

» fchaadde, Want ik twijfel er niet aan, of CICERO 

» zelf zou Christen geweest zijn, indien hij deze 

pieer gekend had, en PLATO, zoo hij te gelij 
» ker tijd had geleefd, of de gebeurtenis{en had-kun- 

| | „ nen 

4 
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to, men voorfpellen en vooruitzien , zou deze leer hebà 

» ben aangenomen.” (*) In dit werkje randde hij ook 

de gevoelens dergenen aan, welke op het voetfpoor 

van eenige kerkleeraren de beoefening der Heidenfche 

fchrijvers voor misdadig hielden, en wien het voors 

kwam, dat men’ door het beoefenen dezer Letteren; 

ketter en dwaas werd (})} toonende hij evenwel te 

gelijker tijd aan, dat het beter. ware. het goede te 

willen doen, dan de waarheid blootelijk te kennen; 

en dat het de grootfte vrucht der letteroefeningen 

zijn moet, braver en deugdzamer te worden. 

Ik heb reeds gezegd, en dit is bekend, hoe 

PLATO: VOOr ARISTOTELES verwaarloosd was gewors 

dén. Dezen wijsgeer den hem verfchuldigden eer= 

bied terug te fchenken', was ook een doel en eene 

begeerte van PETRARCA.  Offchoon hem dezelve 

niet in zijne. oorfpronkelijke taal geheel en al bee 

kend was, kon het wel niet anders, of de fchriften 

van CICERO, die altijd met zoo grooten eerbied 

| van 

C*) Augustinum vero non solum familiariter hibris Ci 
ceronis uti non puduit; sed ingenue etiam fateri, se in 

libris Platonis magnae fidei nostrae partem invenisse, et ex 

libro Ciceronis, qui vocatur Hortensius , ab inutilibus discore 

dantium sectarum contentionibus aversum, ad solius veritae 

tis studium fuisse conversum, — Quid ergo studio veritatis 

obesse potest vel PLATO vel, CICERO, quorum alterius schola 

fidem veracem non modo non impugnat, sed docet et prac- 

dicat; alterius libri reeti itineris duces sunt. Famih 

Le M.:Ep. 9. | 

CT) Sis jam nemo igitur literatus korum judicio esse 

potest, nisù sit ideun haereticus et insanus, 

E 5 
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vân PLATO gewagen „ moêsten deze achting van zelve 
doen geboren worden. Hierdoor gebeurde het oök., 
dat hij aan PLATO zijnen rang onder’ de wijsgeeren 
trachtte terug te geven „ hierop , waar het «pas 
gaf „aandrong, en zelf in zijne denkwijze zoo veel 

van dezen. wijsgeer overnam. « Welligt: ook is het 

niet teveel gezegd, wanneer, men aan PETRARCA de 
eer toefchrijft, van deveerfte ftichter geweest te zijn 

der Platonifche fchool „ die-naderhand in Ztalië, ten 

tijde der mepicisseN „onder riciNus zulk’ eenen 

opgang maakte, en van heteerfte den ‘verduisterden 

naam.dezes wijsgeers bekend gemaakt en opgeluis- 

terd te hebben, Het ‘is reeds veel, het ware vere 

nuft te kunen ‘herkennen, Even als het niet. dan 

aan een geoefend: en bedreven oog vrijftaat den 

diamant van het blinkend bergkristal te onderfchei- 

den , “bewijst-het in de beoordeeling der vernuften 

eene uitftekende bedrevenheid, het ware groote te er- 
kennen ente kunnen aanduiden. Eenen gelijken lof 

verdient PETRARCA, wanneer hij aan de geneeshee= 

ren van zijnen tijd. die, door AVICENNA en het voore= 

beeld van andere. Arabifche {chrijvers- verleid , gaarne 

in de zoogenaamde Tooverkunst en in de Astrologie 
doolden, de beoefening der werkén” van HiPPOCRA- 
TES aanraadt (*), hierin zijn’ tijd voorbijftrevende, 

en niet dan ter loops aanwijzende , hetgeen nader- 

hand onze. groote BOERHAVE en andere treffelijke 

mannen altijd ftaande hebben trachten te houden! _ 

Dit was hers niet genoeg. De genegenheid 
Ke voor 

@ pie Schil, L. zi Ep. ultima, 
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voor de Ouden kon niet-grondig beftaan en blijven 

beftaan , - bijaldien men” alleen «op de doode letter 

hunner fchriften lette ; en-de kern, de gulde lesfen 

en levenswijsheid in dezelve bevat, wvoorbijging. En 

evenwel was het toen veeltijds-de eenige bezigheid 

der geletterden „om het seerfte voorhet: laat{te «te 

verwaarloozen. De Scholastieke PAilo/ophie had-dit 
woordenziften. niet tegengewerkt.” PeTRARCA ver- 

bond - daarentegen met. zijne ftudie der Ouden. de 

zucht «om in alles derzelver geest toe te pasfens 

de voorbeelden op zich zelven over te brengen, 
de gebeurtenisfen volgens, hunne aanwijzingen te . 

beoordeelen en. zich dezelve ter navolging voor te 

ftellen. « Dit deed hij, en hiertoe zette hij, een ieder 

aan; die hem hooren wilde. -Van daar ook moest, 

toen zijn naam de-geestdrift opwekte, deze wijze 
van. befchouwen’ ook navolgers vinden. Wie im-= 

mers kon bij de-koude letters ontgloeïöjen? Maar 

dat iemand,-wien het nuttige, het ware, in „die 

fchriften bevat, door: zulk een?’ man bekend werd 

gemaakt; niet koud @n ‘ongevoelig blijven kon ,-is 

ligtelijk te begrijpen. Intusfchen-onderfcheidde pa» 

TRARCA zich grootelijks van ‘het gebruik van zijnen 
tijd, naardien hij zich aan geene zoogenaamde fekte 

overgaf. Dit haatte hijs en alle fchrijvers, zoowel 

ARISTOTELES als PLATO j CICERO als SENECA, Wa- 

ren hem even geliefd, en even als eene bij ‚genoot 

en gebruikte hij den geur van allen, zonder zich 

tot eenen eenigen te bepalen. … Nogtans is het 

niet te ontkennen, dat zijne ftemming meêest tot 

CICERO En AUGUSTINUS, die hij zich ter navolging 
| had 
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had voorgefteld , overhelde, Zoo ook. bépaalde hij 
zich niet tot vircarIus , maar men ziet uit-zijne wers 

ken , dat: niet’ minder HORATIUS, TERENTIUSS/EN* 

NIUS.en ‘PLAUTUS” bij hem bekend -en»doorshem 
geliefd waren. > Trouwens inzijne: brieven „dies hij 

vaak op zijne reizen fchreef , worden “deze dichters 

menigvuldige- reizen aangehaald „ hetgeen”-een-trefe 

fend ‘bewijs oplevert, dat het onzen PETRARCA niet 

genoeg was dezelve in zijne boekerij-ter bezitten, 

maar dat hij dezelve veeleer zich geheel en-al“eigen 

maakte. | Aci 

En hoe meer de poëzij bij hem geliefd wäs 5 des 

te meer trachtte hij: den waren zin voor. dezelve 

op te kweeken.- Hoewel toen eenige van gevoe- 

lén” “waren ‘dat “de -dichtkunst niets dan, eene 

beuzeling, niet waardig was beoefend. te worden 

‘het gelukte. dezen niet, PETRARCA- hierdoor af te 

fchrikken, Hij ftelde, wel is waar, geenen groo- 

ten ‘prijs op zijne. Italiaanfche verzen; maar die 

in. de taal der Romeinen gingen hem fterk «ter 

harte, en hij verachtte «de hoop niet;-om indie 

taal den naam van dichter waardig te zijn (*)s Overs 

tuigd, “dat men,’ door middel der. dichtkunst, ter 

eere des Christendoms. goed kon werken sfchreef 

hij aan RoBeRT; koning, van. Sicilië (H): „Degen 
nen, die de ondergang der dichtkunst. betreurens 

„doen dit, dewijl zij dezelve gaarne „uitgedoofd 

n ziens 

(*) Divitiae placeant aliis, mihi vita quieta. 

Huic rex, illi. quies, mihi sufficit esse Poeta, 

Deze brief is in gerijmde verzen gefchreven, 

CT) Lit. Senil. ad resem Robertum, 
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s'zien , en om hunne tijdgenooten; die zij nu kune 

 nennavolgen, van de, beoefening -derzelve af te: 

»fchrikken.. Laat hunne--wanhoop- op ons niet 

werken, en fchoon het waâr is „dat WARE: dich= 

‘ters. zeldzaam zijn, wat let ons onder de weinige, 

goede te behooren? Indien immers de ‘zeldzaame 

„heid allen affchrikt „ zullen-er-binnen eenen korten 

„ tijd.niet alleen weinige, maar sin het geheel geene 

» Zijn.” —. Deze overtuiging , en de hoop den naam 

van dichter waardig te zijn, deden hem zijne brieven 

op het fpoor, van HORATIUS, en in navolging van. 

ViRGILIUS zijne herderszangen ende Africa fchrijs 

ven „ een dichtwerk; hetgeen hem de eer aanbragt 

om te Rome op het Capitool als dichter ‘bekroond 

te worden. «Wat de gevoelens: der geleerden ome 

trent dit werk zijn moge sen fchoon men PETRAR- 

cA’s Sonnetten over het algemeen den voorrang geve, 

“het is en blijft waar, dat-het eee groote en moeie 

jelijke- onderneming was, zoodanig een werk aan te 

vangen en grootendeels te voltooijen. Ook werd 

dit dichtwerk zeer fchielijk bekend, en deed: Pr- 

"TRARCA’s naam, nog” met grooter eerbied, dan te 

voren „noemen: nu werd hem de eer befcho= 

ren, dat de twee aanzienlijkfte en geletterdfte fteden 

van Zwropa, Rome en Parijs, hem uitnoodigden 

binnen hare muren als dichter bekroond te worden, 

PeTRARCA verkoos, om verfchillende redenen, het 

oude Rome, en verkreeg aldaar de-kroon ;-die hem; 

zoo als hij getuigde, veel wangunst, maar weinig 

geleerdheid. aanbragt. Hoe onbeduidend dit eerbe« 

wijs en die ganíche optogt aan PETRARCA zelven 

| na 
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nadefhand, voorkwam, het kon niet anders, of des 
zelve. moest eenen grooten invloed hebben, om 
PETRARCA’S liefde’ èn lust voor de. Klasfieke Lite 
rattur bekend te maken, en deze algemeen wijd 

en zijd te verbreiden, en’ de geestdrift voor des 
zelve te doen geboren worden. Van het oogenblik 
af, dat de twee: beroemdfte fteden uit Zuropa den 
minnaar van LAURA tot zich hadden geroepen. om 
hem ftatelijk “voor “het” oog der ganfche wereld" te 
kroonen en als dichter en geleerde uit te roepen; 
moesten natuurlijkerwijze: de oogen” dergeneti, die 

de letteren liefhadden, zich op dien man vestis 

gen, deszelfs geleerdheid nagaan, en onderzoeken ; 
hoe en op welk eene wijze hij dat toppunt van roem 

en eer kon bereiken. Dit was het gevolg eener 

plegtige feestviering, tot welke uit” vele oorden 
menfchen toevloeiden, en welke de toen ter tijde 

geleerdfte koning uit ZEwropa waardig achtte, door 

een’ zijner vertegenwoordigers bijgewoond te wor 

den.” Het zal dan geen twijfel lijden , zoo als HEEREN 
het zegt; of deze omftandigheid zal medegewerkt 

hebben „ om den roem van PETRARCA te verbreis 

den5 en indien dit waar is, moest dezelve tevens 

den roem der oude letteren handhaven, vermits 

PETRARCA’s verdienften grootendeels. uit dezelve 
waren ontleend, Was dit ééns zoo ; dan moest deze 

omftandigheid de lesfen en ‘vermaningen, door Pr= 

TRARCA aan zijne vrienden gegeven, nog meer klem 

en kracht bijzetten. Deze lesfen , vloeijende uit de 

mond van eenen man, door grooten en. koningen 

als het ware aangebeden „ en in de fijnfte aangelegen= 

he= 
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heden: gebruikt ven -géraadpleegd, moesten’ opde 

gemoederen. indruk „maken, -dezelve “aanzetten, tot 

de begeerte diem man” eenigzins. te gelijken, om 

daardoor ook deelgenoot-te. kunnen worden van de 

eerbewijzingen ‘aanvhem.'in zoó ruime mate, toege: 

bragt (*). Zouden «dan. de ‘oude »Latijnfche en 

Griekfche fchrijvers ;-door: wier middel PETRARCA 

zoo verre: gekomen was geheel. en al zijn voorbije 

gezien ? “Moesten de welfprekende lesfen van. eenen 

zoodanigen meester: en vriend:, even als. wind; vere 

vliegen 2. Hoe dikwijls vloeiden. niet zulke.lesfen. uit 

zijne pen, die niet ‚te beteugelen “was ;- wanneer het 

zaak was de eerder oude fchrijvers te handhaven ? 

Hoe dikwijls ‘raadde hij de beoefening derzelve 

niet aan? Een zijner vrienden, met de oude fchrijs 

vers bekend en- aan dezen gehecht, vertrok naar het 

pause 

……6C*): Maximi regum. meae aetatis amarunt et coliê 

runt me, et ita cum. quibusdam fui, ut ipsi quodammodo 

mmecum essent et emînentiae eorum nullum taedium, come 

moda multa perceperim (in zijnen brief aan de nakome- 

lingfchap). Epist. Senil. XV. 5. Dat PETRARCA in fijnê 

aangelegenheden werd geraadpleegd, bewijst de brief,” 

dien hij aan kareL IV, Keizer van het Roonifche rijk; 

fchreef , de falsitate privilegit, -Austriam ab _imperio 

eximentis Cover de nietigheid. van. het privilegie , als. of 

Oostenrijk. niet tot het Roomfche rijk behoorde, eene 
quaestie, welke toen ter tijde zeer dikwijls door Regtse 

geleerden was geopperd en ook naderhand onderzocht is 

geworden), waarin de blijken befpeurd worden, dat hij 

inde Diplomatica ook niet onbedreven was. Geen 

wonder dus, dat CORNIANr, secoli. della Litt. Ital, hem 
den herfteller dezer ftudie heeft genoemd, ke hel 
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‚ pausfelijke hof te Zyignon.-PETRARCA, vreezende 

dat, in-de algemeene bedwelmigg deze te voren 

zoo geliefde bezigheid achtergelaten en voor andere 

verwisfeld zou worden, fchrijft hem in eenen. tref- 
felijken brief, met hoe vele gevaren het wellustige 
leven aldaar gepaard gaat-en hoe fterk het dreigt 
die ftudie der letteren tedoen vergeten en in te 

zwelgen (*). - Nog beftaat er een. merkwaardiger 
voorbeeld „ hetgeen in de Gefchiedenis der Lette- 

ren niet voorbijgezien mag worden „ en door. des- 

zelfs uitwerkfels en gevolg eene grootere belang- 

rijkheid ‘bevat (f).  Bocarius, een der getrouw= 

fte vrienden van. PETRARCA „ was door eenen 

zekeren geestelijken, die onder het masker der be= 

langftelling en vriendfchap welligt zijne wangunst 
bedekte „ aangemaand geworden, der ftydie der lets 

teren De te zeggen, en was bij gebreke van 
dien niet eênen fpoedigen doed bedreigd.” Boca= 
„TIUS, hoezeer deze fludie toegedaan, fchijnt daar=. 

door bezorgd en in vertwijfeling gebragt te zijn. 

Althans PETRARCA , uit den brief de gemoedsaandoe- 
ning zijns vriends befpeurd hebbende, en wel we- 
tende, hoe fterk voorfpellingen en voorzeggingen 

__ een week gemoed aantasten, met dezelve den fpot 

“drijvende, onderzoekt tevens,”hoe het aan eenen 

mensch gegeven zij, het toekomftige te weten er 

te voorzeggen, raadt hem derhalve aan, derge= 
lijke voorzeggingen in den wind te flaan, en zijne 

Mes | si „Sen 

1_(*) Epists Senil. ad Amic, NI. penult. 
CF) Senil. Ls XL 2, | | 

£ 
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geliefde ftudie:, met” jer “zonder vrees of angst 

voort té zetten. | 
“Dit deed “dan ‘ook denege en met een” uit{tekend 

‘gevolg. Had dus peTRARCA®S “brief „die een voors 

_ beeld van wriendfchappelijken ftijl en gevoelens gee 

heeten worden mag; den angftigen ‘Bocartus niet 
opgebeurd en onderfteùnd, zóo’ware deze uitftekende 
geest, wien vooral de Griekfche Letteren zoo veel 
verfehuldigd zijn, voor dezaiee western geheel en 

al verloren’ gégaan. Tans ie 

Intusfchen ftond de lefderijkheid zite PETRARCA 

kenfchetite , hem borg „ dat zijne lesfen miet vers 

fpild- zouden worden. — Welligt is er nimmer een 

geleerde geweest, die meer vrienden had, en zich 

dezelve, meer verbond, dan der geliefdeven zanger 
van LAURA (*). ‘Men leze: zijne brieven ‘bij den 

dood van zijnen LAELIUS # MAYNARDUS EN DE COLON» 

NA’s; men zal daarin zijn gevoelig ‘hart en diepe 
genegenheid ontwaren Ds en niemand. zal ‘zich 

zE £ le ci gee: Haes er dan 

eh od Se Zoë zegt hij in mijer brief aan de Siatvonoolknnt 
fehap: amicitiarum afer: tielman honestarum et fidelisa 

simus cultor. fuit, | 

pf) In eenen zijner brievdá ami gs v) befchrijft 

PETRARCA-eenen droom, welke hem eenen der COLONNA’s - 

voor; oogen: bad. gefteld. », Hij was alleen,” zegt hij, 
» en, ging over her beekje, hetgeen rondom mijnen tuin 
j-loopts ik kwam hem te gemoet, vragende; hoe, waare 

pom eu waar hij zoo alleen naar toe ging. Hij, mij niet 
»' antwoordende, zeide alleen; »‚ Herdenk den tijd, toen wij 

ons te zaam bij de oevers der Garonne bevonden, hoe 
»» Onaangenaaun u de Pyremaefche flormen waren; door 
„n deze ftormen vermoeid, ga ik naar Rome, om nimmer 
mn terug te keeren” Dit zeggende, wilde hij den tuin — 
VLD. 1. BE p Vere 
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dan verwonderen ; dat, Pr PRARCA-OOk. uitermate bij, 

dezen geliefd was, en dat bij zijn vertrek uit Zvig= 

#0 ook LAURA eene traan moest afwisfchen (*).- En 
hetgeen daarbij gelukkig. was, niemand, had „mis- 
fehien ooit meer bedrevenheid en eene grootere 

gave zijne vrienden uit te kiezen en de gefchikcfte 

menfchen door vriendfchap. aan zich te verbinden. 

Zijne brieven zijn. daarvan de duidelijkfte bewijzen. 

Welke beroemde namen ook-die tijden opleverden, 

van allen wordt in dezelve melding gemaakt en bijkans 
alle ‘de wermaardfte mannen ftonden met hem in 

eene geftadige briefwisfeling. zet 

Zal nu na dit alles nog iemand er aan twijfelen, 

dat ‘PRTRARCA’s voorbeeld een fpoorflag voor velen 

geweest. moet zijn, en- dat hetzelve de geestdrift 

heeft kunnen opwekken en verbreiden ? Laten ten, 

overvloede alhier de volgende jaren „getuigen ! 

o-Even als een landman den lang verwaarloosden 
en met onkruid bezetten akker beploegt, omwerkt, 

zijn zweet daaraan te koste legt, om denzelven te 

verbeteren, én tot het opnemen van het zaad , het- 

geen een ander daarover ftrooöen- zal; en tot het 
ontwikkelen van hetzelve gefchikt tê “maken; zoo f 8 per 

» Verlaten , terwijl ik er op aandrong om hem te geleiden, 
„ Eerst met de hand mij terugwijzende, eindelijk veranderd 

„van gelaat en houding , zeide hij mij: „Voor het tegêna 

„» woordige wil ik u niet tot geleider” ” … Terftond 

wakker geworden, fchreef PETRARCA dit op,en ná vijf 
en twintig dagen werd hem geboodfchapt, dat COLONNA 

op dien zelfden tijd, toen PETRARCA dit droomde, overs 
leden was. — Voorzeker een bewijs, hoe er id ge. 
nêgenheid op peTRARCA werkte. 
€*) Sonetto CCXI. 
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had ppTRARCA ‘den algemeenen geest, als het warez 

bebbuwds. de voorgevoelens. die als onkruid de 

ware opkweeking der Letteren in den weg ftonden 

en hinderden ‚-uitgeroeid; en daardoor den geest it 

ftaat-gefteld, om het geftrooide zaad door treffelijké 

vernuften , na hem werfpreid; met vrucht te ontvan. 

genen niet te loor te doen gaan. Ki IOTR 

Dit “is ‚de verdienfte van PETRARCA in opzigt 

tot de. klasfieke- Letteren geweest. Door zijne lese 

fen, door. zijn voorbeeld, dóor de geestdrift, die 
hij wist -op ‘te wekken „ werden “een: BOCATIUS gs 

EÊNSJAN- VAN RAVENNA aangefpoord , handfchriften 
te verzamelen „ de fchoonheid der oude fchrijvers 

bekend «en geacht te maken, Daardoor ontltond de 

zucht. en; bereidwilligheid van deze en van andere 
groote mannen , zoo als van LAURENS VAN MEDICiS 

en Paus NicoLáas V, om de Griekfche vlugteline 

gens die toen «reeds het « moordítaal der Turken 
vreesden, en in Jralië eene ’fchuilplaats zochtefi 3 

te\ontvangen en aan dezen, naar de oude Grieka 

fche «wijze , en zoo als ’HOMERUS het. en eene 

gulle: herbergzaamheid te: verleenen, 

-sZonder-deze bereidwilligheid waren misfhien: mana 

nen, zoo als LEONTIUS, THEODORUS GAZÁs CHAL, 

CONDYLAS en meer anderen-niet in Jtalië overgeko= 

men's--én zonderde’ -huip “van dezen was hèt päd, 
hetgeen ten tijde van PETRARCA nog döt, eenzaam 

én afgelegen fcheen, en door heu alleen wêrd betres 
den, naderhand niet door velen met vreugde bewarie 
deld geworden. In de fchool dezer mannen werd de 
lust tot Latijnfche. en Griekfche Letterkunde werder 
opgewekt , welke, zich niet bij Ztalië bepalende « 

Per naar 
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naar Frankrijk ; Duitschland maar ‘ook naar ons 
vaderland overkwam , «daar als “het ware hare 

huisvesting nam, en al ras eene algemeene belang- 
ftelling wekte; van daar het oprigten der Leerfloe- 

len, ingerigt tot het bekend maken eh uitleggen 

dezer {chriften , en de hoe langs zoo. meer. aan- 

groeijende neiging voor deze letteren in «ons . vader- 

land.» Van “daar de-roem en eer, dië aan vele be- 

roeinde mannen , zoo als de SCALIGER? S ‚ HEMSTERS 

HUISEN 5 “VALKENAAR’S € WYTTENBACH (*), de 

blinkendfte paerels aan de kroon van ZLeydens Hoo= 

gefchool , zijn te beurt gevallen: wier namen , zoos 

lang dezelve met eerbied en achting in ons vaders 

land “zullen uitgefproken worden , aan hetzelve ten 

waâärborg-zullen werftrekken , dat, terwijl het fchijnt 

als of men in’ Zra/ië het gezegde van HIEKONYMUS 

en van-GREGORIUS, alsmede het verbod, in de kerk. 

vergadering te- Carthago gegeven, niet-is vergeten; 

maar-dezelve veeleer weder in uitoefening wil bren= 

gen: dat; zeg ik; wij daarentegen niet zullen bes 

hoeven. te „duchten, dat de genegenheid voor de 

oude Letteren bij ons zal te: niet gaan, of dat wij 

eenen PETRARCA zullen behoeven „ om-dezelve- wee 
der te doen herleven. ; Kx els OO „A 

Á 

…{) Ik kan mij hier niet terughouden van hierbij te 
voegen de woorden van den beroemden NiEBUHR: „; Zs 
ss giebt.ausfer Italien und Griechenland für den Phitologen 

» keinen heiligern Ort, als den Saal der Univerfität zu 
Wo Leyden, wo die Bilduisfe der Lehrer , von SCALIGER bis 

> auf RUHNKENIUs aufgeftellt find um das Bêld des grosfen 
ss WILHELM VON ORANIEN , des Vaters der in ve gd 

td 
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SCHE TS 0 

BANK OET EN, 

OP DE WESTKUST VAN HET 

CEILAND SUMATRA; 

hen door | 

M.G. H..NAHUTS, 
Lid van het Bataviaasch Genootschap van 

Kunsten en Wetenschappen, 

(Medegedeeld met. eene Voorrede en Aanteekeningen 

door -J. VAN OUWERKERK DE VRIES.) 

VOORREDE. 

D. navolgende Schets van Benkoelen (Bencoolen);, 

door den Heer Nanuys briefswijze aan het Bataviaas 

Genootfchap van Kunften en Wetenfchappen meden 

gedeeld, en in het tiende deel der verhandelingen 

van dat genootfchap geplaatst, is mij ‘belangrijk ge= 

noeg voorgekomen , om dezelve aan mijne Nedere 

landfche landgenooten meer algemeen te doen ken= 

nen. Altijd toch was de weetgierigheid naar «de 

kennis van. vreemde landen en” volken groot, bij 
eene natie zoo als de onze, welke met hare fchepen 

alle zeeën om den aardbol doorkruiste , en aan wel 
F 4 ker 
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ker menigvuldige en vroegfte ontdekkingen, (hee 

laas! door naijverige vreemden verdrongen en vere 

duisterd) de wetenfchappen „ de handel en, fcheep- 

vaart, zoo veel verfchuldigd zijn; maat de belang- 
ftelling in die kennis wordt veel verhoogd, wan- 

neer, de befchriĳving van land en volk onder een 

vreemd. beheer ontworpen zijnde s dat land later aan 

onze eigene uitheemfche bezittingen is toegevoegd 

en overgegaan onder het beftuur onzer vaderland- 

fche regering. 

Dat is Benkoelen! — Toën deze flets in De- 

cember 1823 werd gefchreven „ was het onder En- 
gelfche magt en beftuur,- Weinig baat het toch, 

het gemis van vroegere grootheid te betreuren, toen 

ket Nederlandsch gezag de beide Syraten beheersche 
te, die de doortogt banen naar geheel den Zndifchen 

Archipel, Het afloopende geflacht, van het wors- 

telen afgemat, legt er zich allengs bij neder, en 

het opkomende heeft die „grootheid niet gekend, 

maar vestigt het hoopvol oog, aan jeugdige vere 

wachting eigen, op alle bronnen, die op nieuw zich 

openen en rijkelijk belooven te vlocijen. Die prijs- 

waardige geestdrift moet. worden aangekweekt. Dat 
eeuwige morren en wrevelen over hetgeen achter is, 

verbeteft toch eenen onveranderlijken toeftand niet 5 

maât de middelen «aan te griĳjpens-die zich dikwerf 
van zelve aanbieden en nogtans door-den ontevre- 

den “berisper. zouden worden.voorbijgezien, dat, ís 

de weg om vervlogen „welvaart terug te „lokkens 

en niet „alleen het fpoor onzer. nijvere voorvaders 

te-drukken, „daardoor cere en hulde aan hunne 
eer= 



VvoORRED E, 89 

eerbiedwaardige asfche te brengen, maar zelfs om, 

door eene rijke en duurgekochte ervaring geleerd, 
te. verbeteren „ waar zij, door mindere ondervinding 

geleid, dikwerf misgetast hebben. Zoo kan zich dan 

nog eenmaal de verkleumde grijsaard , maar wien het 

warme vaderlandfche hart nog hoog in den boezem 

flaat, over het aanvankelijk terugkeeren van verlo» 

ren voorfpoed verblijden, | 
In weerwil dat onze riĳkfte Oosterfche bezitting, 

het eiland Java, bij tractaat van Augustus 1814, 

door het Britfche gouvernement aan het Nederland= 

fche wederom. was afgeftaan, waren en bleven de 

“grenzen van gezag voor de beide Mogendheden, 

op de voormuren van den Zudifchen Archipel, zeer 

willekeurig en onbepaald. „Engeland was in het 

bezit van Benkoelen op Sumatra gebleven „en had 

zich daarenboven gevestigd op het kleine eiland 

Sincapore, aan de punt van Malakka gelegen , waar 

door onze bezitting en etablissement op laatstgenoemd 

fchiereiland bijna alle hare waarde verloor, Zon=- 
der te dringen in de geheime fpringveren , waardoor 
de Palembangfche onlusten zijn in beweging gebragt. 
(welke onderzoekingen dikwerf kwaad bloed zetten 

en bij herflelden vrede maar moeten worden voorbijs 

gezien) is zoo veel nogtans zeker, dat bij zooda= 

pige, zich kruisfende bezittingen, zulke opftanden 

niet anders dan door zeer zamengeftelde en overwe= 

gende middelen konden worden ten einde gebragt. 

Zeer wijs was dus het begrip van beide Souvereinen s 

om, door een wederzijdsch billijk verdrag, over en 

weder de Juiste grenzen van elks gezag te bepalen; 

rs aan 
\ 
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dan deze zoodanige geographifche rigting te geven , 
dat alle belemmeringen daaruit werden weggenoe 
men en daardoor de meest waarfchijnlijke uitzig- 
ten te openen, dat men door vriendnabuurlijke 

verftandhouding wel elkanders gezag onderfteu- 
nen en verfterken, maar voortaan niet benadeelen 

zou. | # en 
Dat oogmerk is (zoo verre men op menfchelijke 

ontwerpen het zegel van betrekkelijke volkomen- | 

heid drukken mag), niet alleen meesterlijk, maar 

ook , door de verpligtende wijze , waarop het is tot 

ftand gebragt, met groote eenftemmigheid bereikt, 
in het Verdrag over de Oostindifche bezittingen, 
tusfchen ons Rijk en dat van Groot-Brittanje den 

‘_17den Maart 1824 te Londen gefloten , hetwelk zoo 
geheel beantwoordt aan het oogmerk bij de Jn/ei- 

ding uitgedrukt: „Om den handel in Oostindië op 
» eenen wederkeerig voordeeligen voet te brengen , 

» Zoodat de welvaart en voorfpoed der beide na= 

„tiën voortaan te allen tijde kunnen bevorderd 

„ worden, zonder die oneenigheden en naiĳver, 
j welke în vroeger dagen de goede verftandhou- 
„ ding geftoord hebben, die fteeds tusfchen de- 

zelve behoort te beftaan.” — Wederzijdfche on-= 

afhankelijkheid is door het geheele verdrag heen 

bewaard. Men kan, volgens art. 1 van in- en uit= 

voer op de kolonien, toelaten of uitfluiten wat men 
wil, maar wordt het aan ééne natie toegeftaan, dan 

mag het aan een der in deze contracterende partijen 

niet geweigerd, maar moet integendeel op den voet 

der meest begunfligde natien insgelijks vergund wor« 
DE den. 
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den. Dè regten nogtans zullen, volgens art. 2, 

pooit hooger mogen worden, opgelegd, dan het 

_dubbel der regten, waarmede eígén' fchepen ziju 

bezwaard en, waar voor de laatfte “geene regten be- 

ftaán, zal het bezwaar voor'de eerften geene zes 

ten honderd mogen te “boven gaan, De vrije en 

onbelemmerde handel “met Znlandfche volken, is, 

behoudens de beflaande Tractaten met' dezelve (en 
de uitzonderingen woor onzen Specerijhandel, vol= 

gens’ art. 7) bij de artikelen 3 en 4 gewaarborgd. 

Zoo zijn de bronnen van ongepasten naijver, welke 

toch altoos onderling afbreuk doet, wederkeerig en 
edelmoedig afgefneden , en daarentegen de weg ge- 

apend, om elkanders welvaart, zonder belemmering 
van nationale vrijheid, onderling te helpen bevore 

deren. | | 
Om: nu zulk eene nuttige Zheorie te gemakke- 

ker in praktijk te brengen, zijn, in eene regel- 

matig: en geographisch uiteenloopende rigting, de 

grenslijnen getrokken van wederzijdsch gezag. Daar= 

toe ftaat; bij arte 8, onze Koning de eigene Eta- 

blisfementen op de vaste kust van Znadië af, welke 

na de groote uitbreiding van Britsch gezag aldaar 

ook voor ons het kostbaar, onderhoud niet meer 

waardig , en voordeeliger te vervangen waren door 

den vrijen en bevoorregten handel bij art. 2 bedon- 

gen, op den voet en voor zoo verre dezelve door 

Groot-Brittanje zou worden werleend. Even zoo ftaat 

Zijne Majesteit af (bij art. 1o) de ftad en ves 

ting Malakka, en het regt, om op dat fchier- 

eiland elders weder eenig kantoor op te rigten, en’ 

ziet 
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ziet tevens af van de eifchen op de Engelfche ne= 

derlating op het kleine eiland. Sincapore, hetwelk , 

gelijk. flraks reeds is. opgemerkt „ als aan de punt 

van Malakka gelegen, met hetzelve niet’ welvoes 
gelijk of nuttig-door tweederlei gezag kon worden 

beheerd. Daarentegen ftaat Z., Gr. Br. M. (bij art. 9) 

af, de Factorij van het fort Marlborough en -alle 
de. Engelfche. bezittingen. (te Benkoelen), op het 

eiland Sumatra gelegen, en. van het regt, om ele 
ders. op dat geheele eiland, en ook (volgens--de 

artikelen 11-en- 12), op het kleine eiland Billiton 

(even zeer onontbeerlijk. bij onze bezitting van 

Banka, als sSincapore bij. die van Malakka) de 

Carrimons eilanden, noch eenige andere ten zuiden. 

van. ftraat Sincapore gelegen, eenig kantoor ofEtae 

blisfement wederom op te rigten. Daardoor ftroomt 

nu flraat Sunda langs onze, en ftraat Malakka 

geheel tusfchen onze en de Engelfche bezittingen” 
door; elke. Mogendheid ftaat dan op eenen regele 

matig gelegen, vrien en onbelemmerden - grond. 

Den ftroom des tijds nu geleidelijk” volgende, zou 

het nutteloos, “en , na het fluiten van zulk een 

wederzijdsch Zberaal verdrag, ook niet edelmoedig- 

zijn, angstvallig. te wegen wat wij gehad en bezee 

ten hebben , maar nu derven moeten. Zou er ook 

niet meer ware - nationale grootheid gelegen zijn in 

het bezit van beperkte grenzen, binnen welke het 

. Beftuur de befchaving omvatten en al zijn gezag vol 

dingend kon doen gelden; waardoor even zoo de 

vaderlandfche Zudwstrie zich den geheelen. grond en 

bevolking binnen dezelve te nutte kan maken , dan van 

on- 
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bribepaarde” grenzen door eene kostbare magt be= 
dwongen, maar te wijd voor een regelmatig beheer 

üitéen. verfpreid? … Zou men dáar niet meer dan gen 
zag ,' namelijk” den #nvloed eener menschlievende er 
menschkundige opleiding der intandfche volken ‘in 
het oog kunnen’ hóuden , en-aan de verhooging van 
derzelver maatfchappelijk en zedelijk geluk den in= 
voer der voortbrengfelen van vadèrlandsch vlijtbetoon 

vasthechten en vereenigen ? S7 
-_ Waarlijk, als wij de reeds zoo ontzettend groote 

bezittingen onder Nederlandsch gezag overzien; als- 

wij «alleen de groote eilanden Java, Sumatra, 

Banka, Borneo (het grootfte eiland van de geheele 

bekénde wereld) ,' de Moluceos ‘en nog zoo vele an= 

dere- opnoemen, welke te zamen misfchien twaalf 
fmaal het grondgebied van het koningrijk “der Neder» 
landen en drie maal zoo vele millioenen inwoners: 

bevatten : welk - een’ onafzienbaar — natuurlijk’ en” 

zedelijk veld ligt dan nog ter bearbeiding voor onze 

vôeten! — Beklagen we ons dus niet over het 
vérlies van eenige mijlen gronds, daar wij aan het: 

ons over gebleven genóeg ‘te behieeren hebben.Met: 
welk eene ontzettende’ magt moet Engeland zichóp: 

het vaste land van Jndië niet hàndhaven ; en “geven: 

de opeenvolgende opftanden in onze bezittingen ons 

geene wenken om zoo veel mogelijk door behendig 

vernuft, aan zachtzinnige befchaving gepaard, het 

geweld van wapenen en het verbitterend raisonne- 
ment van kruid en lood te doen vervangen? Die 

middelen kunnen nogtans niet werken, dan door het 
overzigt door het Beftuur van nabij, terwijl tevens 

| ZO0= 
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zoodanige invloed alleen de, weg ter ontwikkeling 

van handel en volksvlijt, moet banen. 

Waar de ftroomen verloopen, moeten de Baken 

verzet worden, en-een. verftandig loodsman. houdt 

het oog op dezelve gevestigd, vergetende degenen 

welke niet meer-beftaan, _ Ziedaar het oogmerk uit= 

gedrukt, waarom ik de, hier volgende. Schets „van, 

Benkoelen. wel „waardig achtte „als eene befchrije 

ving eener thans nieuw verkregen bezitting meer 

algemeen „te:-verfpreiden.- Daardoor-kan de-nijvere 

Nederlander de lichte punten. opzoeken „ gefchikt;om 

voortaan den weg onzer. ontluikende welvaart, na 

zoolanges zoo vele en nog, durende worstelingen: 

te-verhelderen-en ons op dezelve te geleiden. Men 

houde: onder het dezen altoos onder het. oog,-dat 

de-befchrijving- gemaakt is, toen. de bezitting zich 

nog bevond onder Britsch beftuur. Om, beide, deze 

aanmerkingen aan, de hand te gaan, heb ik mij ver= 

oorloofds vom ‘hier. en daar bij den tekst eene aan- 

teekening te:voegen. Ik. wil. mij echter daardoör 

niet «vermeten deze als onwederfprekelijk „of …van 

hooge. waarde „op te dringen, maar alleen om de- 

zelve aan «het. geoefend en meer bedreven. vertand 

ter menne ee: aan te binder 

% 
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BENKOELEN (© 

December 1823. 

…_Saturdag den. ‘aoften November. verwelkomde de 
preracran ad dageraad onze blijde togtgenooten: met 

het verrukkelijk gezigt, van Sumatra's Westkust ; van 

eene lange keten van hooge en aaneengefchakelde 
bergen, en onder anderen ook van het zoogenaamde. 

fuikerbrood ‚ een zeer kenbare berg „ welke om zijne, 

gedaante dien, naam heeft, ontvangen. en, die in de, 
nabijheid van Benkaelens.eenigzins landwaarts in, 
gelegen is; <… : 

„Een zacht „doch voordeelig windje. prk, ons nog, 
voor den. middag, in het gezigt van het £tablisfee, 

ment ‚dat met deszelfs wel gewitte, muren , huizen, 

en. fort. eene aangename vertooning geefte , 

De. Reede, van, Denkoelen, is zes mijlen, uit den 

wal, en eene zeer opene en onveilige legplaats voorn 

Schepens. waarom dan ook: de meeste: zeelieden 
in den. Noordwest - = MOUSSON hunne, vaartûigen- tus» 
fchen de kanalen, bij eene droogte omftreeks. het 
Rat Eiland, voor „een anker van voren , en; van, 
bii vertuid kilaegens; vibratie SES nbs q 

„Rat 
5 De clie wentag van het! Paarse Gesoor 
fchap ‘is hiet ven overal behouden, ° w toonnd voted 
sad 
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Rat Eiland. is zeven mijlen zuidwestwaarts van 

het fort Marlborough gelegen, en beflaat flechts 

êen kwart mijl in den omtrek, Op hetzelve is een 

Gouvernements. pakhuis, een Europifche loods en 
een ambtenaar bij het haven-departement, met 

eenige bannelingen. Het ís in het geheel niet zelde 

zaam „om, in tijden van zware noordwestelijke wine 
den , de gemeenfchap tusfchen dit eiland, de reede 

én den Vasten wal, voor eenige dagen afgebroken 
te zien. ' ms DDOS 

wDeé ‘te Benkoelen aan wal ftappende vreemdeling 

óndervindt daar volftrekt geené moeielijkheden , on- 

dangename vifitatiën of lastig oponthoud, welke op 
ándere plaatfen niet zelden voorkomen, en de ge- 

volgen zin (a) van beftaande in- en uitgaande rege 

ten, die hier'nog onbekend zijn, © * 7 
De ligging van het grab ene is, ook van nas 

dérbij befchouwd, zeer fraai, en ‘geeft een” dange- 
ramen indruk. ‘De huizen der Europeanen hebben 

alle verdiepingen of bovenkamers; zijn van onderen 
uit fleen en van boven''uit hout gebouwd, uit 

Höofde van de Bennie en zware aardbevingen, 

foört van sierappen bedekt, welke’ KE worden 

uit’ de “bast vân” eenen ‘boom, die in groote ‘hoes 

veelheid op“ de Poggie of Nasfauw Eilanden’, tach- 

dg à' negentig mijlen van ‘hier,’ gevondèn rota 

De huizen zijn niet digt op elkander, maâr op 

kleine afftanden, wijd uit een (als die van het 

Koningsplein, buiten. Batavia) gebouwd, en; liggen 

befloten binnen witte „muren, die „onafgebroken «van. 
her 
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het eerie erf tot het andere doorloopen. Het Gou* 
vernementshuis. is zeer aangeriaam in het midden 
van een Engelsch plantfoen ; of klein park gelegen; 

uit de bovenfte verdieping heeft men een ruim ge= 

zigt naar zee, over de reede en het Rat- Eiland; 

Poeloc=bay en Buffaloe-point , en ziet men de ove- 

rige huizen als om hetzelve’ een halfrond uite 

maken. | KEN, 

„Het oude Gouvernements-huis is nader aan zee 

gelegen. Voor hetzelve ftaat een luisterrijk monue 

ment geplaatst, ter: nagedachtenis van wijlen. den 

heer PARR 3 Refident:dezer ‘plaats „ welke voor acht= 

tien jaren alhier door de Inlanders moorddadig- is 

afgemaakt. «De onderfte kamers van het oude Gou- 

vernements=- of Refidentie «huis worden voor milie 

taire bureaux, «en «de bovenfte ‘vertrekken „meestal 
voor logeerkamers voor vreemdelingen gebruikt; uit 

dezelve heeft men een zeer verrukkelijk  gezigt op 

zee en op een groot gedeelte der ftad. 

Gouvernements-bureaux , Raadzaal en Schatkamer 

zijn in een zeer goed gebouwd vereenigd, welks 

front naar het Gouvernements- huis gekeerd is. 

„Onder-de- openbare gebouwen moet ik niet vers 

geten te melden, een zeer net, klein kerkje, alwaar 
de-dienst der Episcopalen alle zon= en heilige feeste 
dagen , des voormiddags ten elf ure , gehouden wordt 

door ‘eenen doopsgezinden leeraar of zendeling. Deze 
Christelijke verdraagzaamheid ftrekt beide Christee 

dijke gezindheden tot eer en lof; om vier ure des 

namiddags wordt door denzelfden leeraar in het 

Maleisch gepredikt. De kerk heeft een goed orgel, 

VLD. zr j G en 
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en eenige: jonge meisjes en: jongelingen; vormen een 

koor ‚ hetwelk, den ‚toon geeft. aan: de, gemeente in 
het zingen. van psalmen en. godsdienftige gezangen. 

Tot in. dit kerkje, heeft de Indifche Engelschman 
zijne geliefkoosde pornka (hoofd = waaijer) ingevoerd, 
„De Chinefche kamp is in.‚het. noordwestelijke 

gedeelte -van: het. Etablisfements-dezelve- heeft , wel 

verre van fraaije, bijna niets dan bouwvallige huie 

zen, die weinig welvaart aanduiden» zòov als’ ook 
werkelijk het gevalsis.- De „ meeste Chinezen zijn 

arm zij „bezitten :of::de‘ nijverheid. der-‘onzen--op 

Java niet „ of » niet --dat „ruim: en open »veld ;-en 

die; goede. gelegenheid, om dezelve in praktijk:ste 

brengen. » Zij zijnvtusfchen dezes à zeven honderd 

in „getal 3 /zij- worden: afgefchilderd ‘als -vagabonden: en 

flecht volk ,- ende -menigvuldige „criminele zaken; 

waarin zìj meestal:betrokken zijn, fchijnén--het waar- 

fchijnlijk» te maken „dat,-zij niet belasterd: worden. 

De beste hunner houdenzichs-met den landbouw 

opvenvoôrzien de ‘markt van- groenten; de: 
De wegen in Marlborough-zijn” breed ven fraäïï:, 

en worden door een aantal tot, de’ ketting veroot= 
deelde misdadigers „inde, beste „ordes „gehouden. 

Deze boosdoeners zijn even: als-ops Java afzonder- 

lijk aan-een keten. Na zevenvure ’smorgens- ziet 
men geene Europeanen meer te voet langs ftraatss 

Buggy’s en Palanking -rijtuigen met één. paard ; zijn 

in het algemeen gebruik, en behalve eene Barouche 

van den Luitenant Gouverneur, heb ik geen ander 

foort van rijtuig gezien. Palanking’s, gelijk men 

die om de west van Zudië ziet, worden ‘hier niêt 

gebezigd. 4 4 
Het 
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‚Het Etablisfement Beznkoelen was voór den jare 
1714 zes mijlen. meer noordelijk gelegen. De oû« 

gezondheid der plaats heeft het’ naar hier doen ver- 

huizen, maar men is het in het algemeen eens (©), 

dat nog acht “mijlen meer zuidwaarts-eene betere 

en meervoordeelkundige keuze zoude geweest zijn , 

dewijl: Poeloe=bay- eene veilige ankerplaats aanbiedt, 

en door de gelijkheid van den grond. voor de ves- 

tiging van Europeanen gefchikter ‘zoude geweest 

zijn. In en bij het tegenwoordige Etablisfement , 

zijn vele ravijnen , hoogten en laagten, waarin het 

water zich vergadert, zonder te kunnen afloopen: (c), 

hetwelk kwade. en voor de gedondkald nadeelige 

dampen veroorzaakt. ; | Por Haan f5 

Van het’ Fort kan ik vu geene hade be- 

fchrijving geven , dewijl ik hetzelve flechts van de 

zijde van het-front aan zee-gezien heb alwaar een 

bastion met negen embrasures zich: opdoet. „Men 

zegt dat het zeer zwak is en weinig: gefchikt „tot 

her beletten van“eene landing, daar geen vijand de ° 

dwaasheid “zal begaan, dezelve in de nabijheid van 

het fort. te ondernemen, maar liever bij Poeloe be- 

proeven onder de bedekking van zijne-fchepen, die 

aldaar tot digt onder de wal kunnen loopên (d). 

Eene groote hoeveelheid van goede. en. breede 
wegen verfraait de nabuurfchap en omftreek. van. hét 

Etablisfement, ’s Morgens’ tusfchen- half zes en ze- 

ven ure, en/des namiddags tusfchen vijf. en half 
zeven, is men zeker, drie vierde der Eurorifche 

bevolking, mannen „ vrouwen en kinderen in, Palane 

king - wagens ;-Buggy’s, of ‘te paard, te zullen aans 
Ga tref. 
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treffen. Een zeer aangename weg, twaalf mijlen 
‘Jang, loopt van het fort Marlborough naar Pamat- 

tam Balam eene Gouvernements koffij- , noten- en 
nagelenplantagie. De luitenant- gouverneur RAFFLES 

_heeft hier een zeer goed buitenhuis, waar hij zich 

doorgaans ophoudt. Alles wat hier groeit is in den 

„volmaaktften ftaat; men fpaart hiertoe noch moeite , 

noch kosten. De koffij tiert allerweelderigst. Maar 

hoe vele zorgen draagt men ook niet voor dezelve ! 

Ik heb verfcheidene jonge boompjes gezien, die 

met atappen=fchermen tegen zon en wind befchut 

werden. Î 

Het landfchap bij Pamattam Balam is bergachtig 
en heeft wel eenige overeenkomst met fommige 

ftreken van Java, maar mist dat verrukkelijke „ dat 
wij door onze fchoone Sawa= velden (e) en lommer 

rijke kampongs hebben. Loopend- water en, bevol- 
king, dié twee voorname hoofdmiddelen om een 

land tot welvaart te brengen, zijn hier fchaars. 

Van Marlborough tot Pamattam Balam heb ik 

flechts een zeer onbeduidend klein riviertje ontdekt, 

en , behalve de plantagien van. Europtanen, drie. ge- 
ringe kampongs gezien. De huizen in deze kam- 

pongs zijn eenigzins hoog uit den grond, gelijk die 

in onze Bataviafche en Preanger= Bovenlanden ge- 

bouwd. | 
De inlandfche bevolking wordt gehouden voor 

een zeer lui en onverfchillig ras van menfchen; 

men fchrijft deze hunne geaardheid toe aan bijzon. 
dere redenen, maar voornamelijk aan de beftaan 

hebbende (gedwongene) leverantien van peper, wel- 

ni kers 
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ker affchafing hen tot nog toe tot geene betere 

menfchen fchijnt gemaakt te hebben, en ook zoo 
fpoedig niet maken zal (f°). - 

Het gebrek aan menfchen, en vooral aan nije 

vere, werkzame menfchen, tracht het Gouvernes= 

ment te vergoeden door den invoer van bannelingen 

uit de west van Zadië, Swmatra is voor deze lies 

den, hetgeen MNieuw- Holland voor den boosdoen= 

den Brit is. Hetzelfde plan van administratie als 

dat van Port- Jackson wordt, zoo als het mij voor= 
komt, hier opgevolgd. 

De heer luitenant - gouverneur heeft de bannelin= 

gen in drie klasfen verdeeld, 

Tot de eerfte behooren de zoodanige, die onop= 

houdelijk, en gedurende eenen zeer langen tijd be- 

‚ wijzen van beterfchap gegeven hebben. Zij hebben „ 

behalve kleeding; voeding en tabak , ééne Spaanfche 
mat: ’smaands; genieten alle regten, even als de 

vrije Inlanders; ftaan voor de Inlandíche regtbanken 

te regt, en kunnen getuigenis der waarheid voor 
dezelve afleggen. Niet zelden worden zij geheel 

van den arbeid ontflagen, krijgen verlof om zich 

te vestigen en voor eigen rekening te werken, met 

vrijheid om zich aan den landbouw toe te wijden, 

waartoe hun dan gratis. eenig land wordt afgeftaan. 

Tot de tweede klasfe behooren de. zoogenaamde 

twijfelachtige , dat is dezulke, die flechts gedurende 

eenen korten tijd blijken van goed gedrag en 

hoop op beterfchap gegeven hebben; zij genieten, 

behalve kleeding, voeding en tabak, eene halve 

Spaanfche mat ’s maands. 

G 3 One 
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„Onder- de derde sworden gebragt: de pas aanko- 

mende. vande „west van Zudiës en dezulke, welke 

uit hoofde van flecht gedrag uit eene -hoogere:klasfe 

zijn. gedegradeerd, » Dezen wordt buiten tabak :voe- 

ding en kleeding ,-ziets te-goed gedaan -Devgeheel; 
onverbeterlijke „worden. onder. géene'klasfe gebragt: 

in ketenen. geklonken, tot zwâren en harden ars: 

beid, als het maken van wegen of ander werk «te 

Marlborough , of. op het Rat= Eiland, vetoordeeld, 

Ook zelfs onder de bannelingen, voorakvonder, die 
van de eerfle en tweede klasfe., is eene zekere foort: 

van welvaart zigtbaar shet gelukkig gevolg van orde 

en fpaarzaamheid. 

“Verfcheidene bannelingen garen kleine: fommen 

op, welke zij: niet zelden „tot den ongehoorden 

woeker van vijf en twintig pCt. in de maand on= 

der den inlander uitzetten. Volgens informatiens. 

die ik alhier vanveenen Radeen (g) bekomen heb „is, 

de gewone intrest tusfchen de eenigzins meerver- 

niogende inlanders vijf pCt, in de maand, 

|De meeste bannelingen hebben een,-iwee en drie 

koebeesten , en enkelde. brengen het foms tot 

twaalf , waarvan zij de melk en boter aan de Eus 

ropifche ingezetenen flijten. 

„Tot aanmoediging van nuttigen wake en vooral 

ván landbouw „-ftaat het Gouvernement aan de plan- 

tórs een gering getal bannelingen gratis af, onder 

voorwaarde, dat de “planters op ‘hunne: plantagien 

woonachtig zijn, en ereen wakend oog en goed 
tóezigt over dezelve gehouden wordt (%). …_ 

Ik zoude u nog lang met dit flechte volkje kunnen 

be= 
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bezig houden; indien ik in: het breede al de wijze, 

doelmatige «en-philanthropifche bepalingen , die „daare: 

omtrent gemaakt zijns wilde ontwikkelen, Maar ik 

zal -over dit alles niet verder uitweiden, iN 

„Naden banneling; welke den planter zoo nuttig, 

is, komt eene tweede en hem niet minder dienftige 

klasfe van menfchen-in aanmerking. Ik bedoel den 

Manghiri , dat is de fchuldenaar, wiens ‘arbeid voor: 
fchulden verbonden i B: wij zouden op Java zeggen 

den pandeling. | | 
Gelijk in alle landen van Zudiës zoo ha mak hiek 

de fchuldeifcher „- bij. wanbetaling van-den fchuldes 

naar „regt op zijn -ligchaam -of ‘op zijnen arbeid. 

De toeftand van den :fchuldenaar was hierdoor foms 

niet veel beter, dan die van den. flaaf ; want zoo 

lang als <hĳĳ zijne fchuld. nog niet voldaan had, 

moest zijn “arbeid voortduren, zonder in voldoes 

ning „of vermindering. van zijne Schuld te ftrekken. 

Deze arbeid, werd als het ware befchouwd, als de 
intrest. van het ‘kapitaal, ven de Manghiri of pan» 

deling werd dikwerf:-door den eenen bezitter” aan 
den anderen ‘overgedaan of verkocht. ‘Doch -dezé 

onbillijke en onmenfchelijke gebruiken zijn door wijze 

inftellingen onder het beftuur-van Sir STAMFORT 

RAFFLES vervangen. 

Volgens. deze. nieuwe inrigtingen, mag elk vrij 

man zijnen arbeid, aan wien hij verkiest, voor eene 

zekere fom eneen bepaald aantal jaren , doch nime 

merlanger. dan. fien, verkoopen of verbinden , en 

zijnen arbeid wel op ‘meer,maar niet op minder 

dan tien ropĳjen per jaar ftellen. 

G 4 | De 
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„De fchuldenaar mag. niet, dan „met zijne volle. 
toeftemming , uit de handen van den eenen aan den 

anderen worden overgedaan „en hij moet van. zijnen 

heer of fchuldeifcher voeding en kleeding genieten. 

Al de overeenkomften. tusfchen den Manghiri en 

zijnen fchuldeifcher zijn krachteloos en niet verbine 
dende, als zij niet voor eenen. Magiftraatsperfoon 

geregistreerd zijn. 

„Een niet gering getal van BM nbhärds zijn geene 

zich voor fchuld verbonden hebbende inlanders, maar 
flaven van Bali, welke gedurende de afwezendheid 

van den luitenant- gouverneur, van hier ter fluiks 

zijn ingevoerd. Deze „menfchen. zijn voor vijf en 

veertig à vijftig. Spaanfche matten verkocht, en door 

de koopers als Manghiris geregistreerd geworden. 

Deze handeling is geheel ftrijdig „met de wetten 

tegen den invoer van flaven „ want deze aldus aan« 

gebragte flaven kunnen in geen ander dagticht, dan 

dat der flavernij befchouwd worden, daar zij met 

geweld uit hun land vervoerd,en niet zij, maar 

hunne onmenfchelijke vervoerders, den prijs van 

hunnen aanftaanden arbeid naar zich hebben ges 

trokken. 

Wanneer nog deze Baliërs, uit eigene vrijwillige. 

keuze, zich voor een bepaald aantal jaren aan Eu= 

ropeanen kwamen verhuren, verdiende zulks alle- 

zins aanmoediging, dan daar zij op dezelfde wijze , 

als in den bloei van den fchandelijken. flavenhandel , 

uit hun huisgezin en vaderland, gewelddadig wore 

den ontvoerd, behoorden de vervoerders , even als 

flavenhandelaren , hetgeen zij inderdaad ook - zijn-„ 

befchouwd en behandeld te worden (#. K 
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„Ik ken een’ der voornaamfte ‘planters, welke ‘in 
het voorledene jaar dertig van dat foort van Man- 
ghiris heeft doen registreren. 

Arme hulpelooze en verlaterie kindeke mogen 

ook „mits behoorlijk geregistreerd , als Manghiris 

worden opgenomen, De aldus in zijnen kinderlijken 

leeftijd opgenomene behoeftige, is met zijn veer= 

tiende jaar tot zoo vele dienstjaren verbonden, als 

hij onderhoud genoten heeft. 
Behalve de Manghiris, is er ook nog een gering 

getäl vrije, dagelijks of. maandelijks loontrekkende 
inlanders bijde planters in’ dienst, op dewelke 
men echter niet veel rekening kan maken; dewijl 

zij dikwerf , als het werk: het drokfte wordt, wege 

gaan „hunnen heer in den fteek laten en bovendien 

zeer lui van aard zijn. 

Degenen die geen Manghiris zijn, verhuren zich 
voor drie Spaanfche matten per maand, benevens 

acht bamboezen rijst. Ieder bamboes houdt in acht 
pond, en de veertig pond kosten „ in goedkoope 

tijden, eene Spaanfche mat. 

De zoogenaamde Kaffers, of Madagaskars en Moe 

fambiekers, de afltammelingen van de Mofambiek- 

fche flaven, welke voor ruim zestig jaren, voor: 
rekening der Engelfche Compagnie, alhier zijn aan- 

gevoerd, en in 1818 door den luitenant - gouverneur 

RAFFLES zijn vrij gegeven, verhuren zich bij de 

planters op gelijke voorwaarden; hunne ‘vrouwen, 
zich verhurende, genieten twee Spaanfche matten 
en vijf bamboezen rijst per maand, 

De Chinees , hoewel foms ook werkzaam in de plane 

G 5 ta- 
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tagien van den individu „ verhuurt zich zelden „ maar 
treft veelal, voor eene: bepaalde fom, eene overeen= 
komst met den planter, tot ‘het volbrengen van het 

eenevof andere werk 3: bij voorbeeld , tot het planten 

of-fchoon ‘houden van: een zeker getal boomen , of’ 
het ontginnen van «een: {tuk grond, Niet gered 
bouwt hij voorveigen. rekening. | 
«Na eene zoo lange uitweiding over de wistidén s 

dien ik ook wel iets over: nn arbeid , dat isde 

cultuur tes zeggen. 

Alle mogelijke’ aanmoedigingen zijn door het 

Britsch - Indisch: beftuur , aan de cultuur van dit 

Etablisfement „gegeven. “Aan ondernemende perfo= 

nen, is vooreen „zeer gering bedrag land, en zoo 

als vroeger gezien’ is, een aantal. arbeiders gratis 

afgeflaan. | | 

De producten ‘der planters zijn van-alle uitgaande 

regten vrijgefteld, en. worden in alle havens van 

Britsch- Indië, zonder betaling van inkomende re5- 

ten toegelaten, 

De meeste producten van isB edikoalen zijn, in het 

voorledene,- jaar „door den” luitenant - gouverneur, 

voor. rekening der » Compagnie gekocht ; voor. de 

notenmuskaat zoo. veel als twee honderd veertig-en 

voor. de nagelen zoo. veel als „drie honderd. ropijen 

per” pikel betalendez een prijs zoo onmatig hoog, 

dat dezelve. nergens elders zoo. te bedingen zoude 

geweest zijn. Een gelijk voordeel echter zal den 

planters ditjaar voorzeker niet. te beurt. vallen, 

want deze ongehoorde-dure inkoop heeft eene fchade 

vän- meer dan - vijftig ps gegeven, en heeft in 

j f gee. 
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geenen deele „zoo, als, nu-door den: heer „RAFFLES, 

zelven. gezegd is, de goedkeuring, der. Compagnie 

weggedragen. …‚… » ab 

„De producten worden ekand dit jaar, te lid 

bedragen tusfchen ‚de vijftig à. zestig. duizend. pond, 
noten, en twaalf -à «vijftien duizend. pond. foelie, 
benevens vijftien à achttien duizend. pond nagelen „ 

eene hoeveelheid. grooter. dan „voorde jaarliĳkfche: 

confumtie van. Engeland benoodigd is. 
„De kosten „en moeite tot den aankweek van deze, 

fpecerijen zijn, zoodanig groot, -dat bij eenen goed- 

koopen prijs der produkten, de. plantagien „ zoo. als, 

het. mij „voorkomt „het zeer hard.te verantwoorden 
zullen -hebben-om ftaande te blijven. len 

„In den jare:1798. zijn de eerfte noten en, nagelen 

alhier overgebragt „en in 1803 zag men daarvan de. 

eerfte vruchten; doch. achttien, jaren. na, dezen, in= 

voer; welke beftaan -had uit acht honderd. vijftig, 

noten- en zes en zestig nagelenplanten „ was er, van 

dezelve geen enkelde, meer in het leven3 in 1804 

zijn. er vechter wederom nieuwe aangebragt ‚ten ge= 

tale, van. twee „en twintig duizend noten= en zeven 
duizend nagelenplanten. 

„De notenboomen worden op. eenen affand. x van 
dertig voet. van elkander. geplaatst; men zorgt dat 

de plantagie, ten zuiden en noorden, door hooge 

boomen.‚-tegen den wind. befchermd wordt. 

„De grond tot dén ontvang des booms beftemd, 

wordt vooraf losgemaakt; men graaft eene holte 

van drie, voet diep, welke met ee derde koemest 
en twee derde gebrande aarde wordt opgevuld. De, 

noe 

kj 
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notenboom vordert alle jaren nieuwe mest, en moet s 

gedurende de eerfte vijf jaren, bij droog weder, om 
den anderen dag met water worden befproeide 

Naarmate van den ouderdom des booms, vereischt 
hij eene andere verdeeling der mest, en na vijf jaren 

moet de mest beftaan uit de helft koedrek’ en de 
helft gebrande aarde. Met het tiende en twaalfde 

jaar bezigt men een derde gebrande aarde en twee 
derde koemest. Alle Planters zijn genoodzaakt een 

groot aafìtal wee te houden, ten einde altoos mest 
te hebben. Eenige vullen dezelve met Javaiche 

katjangkoeken (*) aan. 

Men rekent hier dat de notenboom op het zesde 

of zevende jaar begint te dragen, en in het vijf- 

tiende in volle dragt is; gevende alsdan jaarlijks 

wier pond noten. en een of een en een half pond 

foelie, De pluk duurt het geheele jaar door, doch 

geeft de meeste vruchten in September, October , 

November en December. | 

In April en Mei is de pluk het geftinbtter Na 

het bereiden en fchoonmaken van den grond, heeft 
men alleen, voor het onderhoud’ van duizend boo- 

men, tien Chinezen of Bengalezen, of wel twaalf 

Maleïjers , vijftig koebeesten en twee ploegen nooe 

dig. Tot het plukken der noten moet men weder 

andere handen gebruiken. 

Volgens de berekening van den heêr Lewis, een 
| der. 

| (*) Een aardvrucht waaruit men olie flaät; zoodat de 
katjangkoeken met onze vaderlandfche raapkoeken veel 

_òvereenkomst hebben. 
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der kundigfte onder de liied rs, kost iedér noten- 

boom vijf Spaanfche matten/, voor dat hij draagte 

Het kapitaal door de Europeanen in de noten- en 

nagelencultuur geftoken, werd in 1820 gefchat reeds 

te bedragen de fom van vier maal honderd zes en 

dertig duizend Spaanfche matten, en dat der inlan- 

ders vijf en dertig duizend Spaanfche matten. « De 

berekende waarde der Europifche- plantägien, in 

18ar, was flechts vier maal honderd drie en veertig 

duizend vier honderd „zeven en dertig Spaanfche 

matten, dat mij voorkomt eene zeer geringe. ver- 
meerdering te zijn, als men’ nagaat dat men reeds 
in 1805 begonnen is plantagien aan. te leggen. 

Deze niet noemenswaardige. vermeerdering’ doet 
mij niet veel goeds van de noten- en -nagelenfpe- 
culatie denken, Hetgeen mij in mijne ‘meening 

fterkt, is, dat de heer N.... en een ander twintig 

duizend ropijen in deze cultuur verloren: hebben, 
en dat eene plantagie, bij fterfgeval van den Planter, 

of bij andere gelegenheid, verkocht wordende , zel- 

den zoo veel haalt of opbrengt, als de kosten vân 

dezelve geweest zijn, | | 

De nagelboomen worden mede op eenen afftand 

van dertig voet van elkander geplant, en vereifchen 
de helft minder mest, dan de notenboomen.’ Zij 
beginnen met het vijfde en zesde jaar te drager, 

en zijn met het twaalfde jaar in volle kracht, zel- 
den ouder wordende dan twintig jaar, terwijl de 
notenboom zeventig à tachtig jaren bereikt. De 
nagelboom draagt flechts twee malen ’in drie jaren, 
en foms maar eenmaal in de twee jaren. Iedere 
plak levert zeven Àà acht pond. âi 

it 
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Dit kléine taféreel van ‚de cultuur «der notén: én 
nagelen te Benkoelen zal u; die zoo wel met-onze 
cultuur in de Molukfche eilanden bekend zijt „zoo 
dk ‘hoop , niet geheel onwelkom zijn zen u in ftaat 

ftellen eenige. vergelijkingen te maken „die ik vast- 

ftel, niêt ‘anders dan in ons voordeel te kunnen 

rv Cker “oaf enge | ik: / 

… De koffij -cultuut begint te Bankiiten ook meer eh 

„meer, navolgêrs te vinden, en ‘hetgeen ik van vete 

fchillende plantagien gezien heb, doet mij geloo- 

ven „dat: dezelve hier: wel-zal flagen. In ftede van 
den: dadap ‚ die ‘hier: flecht groêit-en opkomt , plarit 

men, tot fchaduw „-de pisang ; palmachristi en°toerid. 

s…oDe koffijplanter: berekent-de opbrengst van élken 

boom sopvtwee katjes per jaars doch hetgeën ik wan 
‘deskoflij op Jaya gezien heb. doet mij gelooven, 
“dat “hij “zijnen rekening buiten“den waard. maakt, en 

dat hij zich” voor “meer dan de helft ín: zijne: ver= 
„wachting «zal bedrogen vindén. (/), 

sIn fuiker fchijnt weinig fpeculatie, en er is hier 

‘flechts één fuikermolen. Deze nogtans is naâr het 
beste plan ingerigt, namelijk naar het Westindifche. 

[De heer WINTER een oud inwoner en fuiker= 

planter. van Jamaica, is daârvan de eigenaar. De 

“molen heeft ijzeren cylinders, die niet perpendicu- 

Jair, maar horizontaal liggen. 

Het fuikerriet groeit niet zoo hoog als ik het op 

Java gevonden ‘heb, doch het is dikker en heeft. 
meer fappen ; het ftaat zestien, foms achttien maan- 

‚den te veld, voordat het gefneden wordt. 

De fuïker. door den war WINTER: béreid „:over- 
tj, MA treft 
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treft in kléur ‘en „hoedanigheid. de beste. fuiker, van 

Javá. Tedere-pikel: komt hemop twee en „drie | 

kwattà-drië Spaanfche matten teftaan, Hij maakt 

*sjaarlijksetusfchen de drieen vier duizend pikels (m2). 

‚Inde nabuurfchap- van: de -fuikerplantagies heb. ik 

de meeste en beste Sawa=velden gezien; bijde dust 

(dorp) Bentiring vijf mijlen” ten „oosten, van fort 

„Marlborough. De grond vis, aldaar, rivierflib.;,…en 

wordtoniet zelden door» de- rivier „-Benkoelen ge- 

naamde) owerftrooinids. osbravr” asbiau ade „en 

‚De Sawa= velden‘ wofden niet’ gelijk is deva met 

„den ploeg bearbeid-en in ftaat vanscultuur gebragt , 

maar men vergenoegt zich met er-eenigemalen:een 

fpan buffels doorte jagens, De meeste padie wordt 

sop hooge en droogegronden:;s gagovelden ; hier 
‘ Ladangs genaamd „ geplant; en de industrie, der 

‘ânlanders is hier nog-zoo verachterd,-dat zij flechts 

voor eigen gebruik -opkweeken, en niet ster, markt 

leveren. “Van daar” dan sook dat, dit in „Judië zoo 

noodzakelijk: -voedfel wan -buiten wordt „ingevoerd. 

De meeste rijst komt van de west van Judië,-als 

szijnde ‘hier meer-geacht-dan de Javafche, aan welke 

echter de Bengalezen , die op.Java geweest zijn, 

de voorkeur geven. Desinvoer. van. rijst wordt op 

meer «dán twée duizend ton gerekend (a). … 

‚De ‘prijs-der rijst is thans vier enveen. half Spaan- 

-fche mat de twee manud, dat is-de honderd zestig 
“pond 5- in. goedkoope: tijden - betaalt men. niet meer 

dan drie en een half. | 

Eene kasjang rijst ‘houdt in vijf ven weertig miknis. 

een ton dertien enen een halve, pikel. sat s atis 

In 
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In de maanden September en October verlaten 
vele Inlanders,-met geheel hun huisgezin hunne 
dusuns of dorpen, begeven zich naar boschrijke en 

hooge landen, die zij van: hout zuiveren, én voor 

het zaaöen der padie bereiden. En zoo gering is 

de waarde van den grond , dat zij daarvoor veelal 

niets aan hunne hoofden:betalen, of wel een zeer 

gering gedeelte van den oogst. Na den oogst; in 

de maand Maart, keert, de dorpeling weder huis- 

waarts. De velden worden zêlden-meer, dan-twee 

achtereenvolgende. jaren gebruikt, na- verloop van 
dien worden er weder nieuwe gronden gigorht Ke 

ontgonnen en bereid, | | 

De ‘geringe waarde van-den grond wordt. veroor 

zaakt door de geringe bevolking, en deze laatfte 

wordt aan verfchillende oorzaken toegefchreven, als : 

aan het beftaan hebbende monopolie en de daarvan 

afvloeijende refultaten; aan de -dikwerf heerfchende 

kinderpokken , nu door den invoer der vaccine groo» 

telijks verminderd, en aan de zeldzaamheid der hu- 

welijken. : 

De huwelijken moeten natuurlijk zeldzaam zijn in 

een land, waar weinig geld is, en waar de. bruid 

uit handen van den vader of der familie moet ge- 

kocht worden voor eene fom van tachtig Spaanfche 

matten. Deze hooge prijsbetaling „ waaraan thans 

maar zeer weinigen kunnén voldoen, doet mij gis= 

fen, dat dit land woormaals’ veel rijker heeft moes 

ten zijn. 

Het beftaan van deze; voor jn Maatfchappij zoo 

Schadelijke , gewoonte, heeft ten gevolge, dat ver- 

fcheie 
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fcheidene tot: het huwelijk genegene: mannen, in 

andere afgelegene landen , waar de “vrouwen niet 

zoo duur, en ligter- te verkrijgen zijn, zich eenen 

echtgenoot zoeken „en veelal zich daar vestigen, 

Niet: zelden „ ja meestal, wordt de bruid niet ten 

vollen -op- eenmaal aan ‘haren vader betaald, maar 
gedeeltelijk ‘op crediet en fchuld genomen3; van- 

waar het dan ook niet wreemd ‘is; dat men den 

kleinzoon” vaak ziet werken ,„ om het rantfoen,; of 
den: koopfchat, jujur genaamd „ van zijne overle= 

dene- grootmoeder te betalen, Bij vele jonge. dochs 

ters;. zegt men, beftaat ook een afkeer voor het 

huwelijk’, ‘omdat zij „ getrouwd zijnde, met den 

zwaarften- arbeid „ -van “huishouding en landbouw ,_ 
belast worden. 

Ik heb hier ‘eene kleine nirwerdinpe over het ‘hu- 

welijk gemaakt „ omdat ik eénige bijzonderheden 

wilde opgeven ; waardoor de huwelijken te Benkoen 

len zoo zeldzaam zijn: ik wil nu voortgaan met 

u kortelijk mijne opmerkingen op. de overige. tak- 

ken van cultuur op te geven. 

De cultuur der peper is op verre- na niet -het- 
geen zij in vroegere jaren geweest is. De gefor= 
ceerde leverantie is door den luitenant gouverneur 
RAFFLES afgefchaft. | 

Onder het beftaan van deze geforceerde leverantie 

aan de compagnie, bragt Benkoelen, gerekend van 

Moco - Moco, ten noorden tot Croe „ten zuiden van 
het fort Marlborough , aan dezelve jaarlijks op , over 
de twee honderd: ton, welke vaan: de inlanders -be- 
taald werden met drie‘ Spaaníche- matten per- pikel, 
KD. He H Thans 
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Thans conttacteert descompägnie voor zeven of acht 

Spaanfche matten: de pikel ‚; en zij kan jaarlijks hier 

hiet meer dan veertig ton ontvangen (ode 

“De noordelijke distrikten van. Natal, leveren bij 
Contract twee honderd ton peper aan. de compagnie 

per jaar, en dertig pikels kamfer, welke laatfte 

wordt. ingekocht voor’ vijftien duizend à achttien 
duizend Spaanfche matten per pikel (p). 
«In de distrikten van. Benkoelen is de kamfer zeer 

zeldzaam , en op gansch Sumatra, zegt men mij, 

is geen gjatie-hout te vinden ; men gebruikt in 

plaats. van hetzelve eene foort van hout, Kajoes 

marabaò genaamd, welks deugdelijkheid het jatiee 

hout zeer nabij komt, doch wat zwaarder van ge= 

wigt is. | 

De tamarinde-boom is „ offchoon alhier zeer weel= 

derig opgroeiende, fchaars; door die fchaarsheid is 

die vrucht hier duur, en wordt zij meestal van 

buiten aangebragt. 

Het kajoe-besfie, of ijzerhout, dat ik op Borneo in 

‘grooten overvloed gezien heb, doch hetgeen op 

Java niet groeit „is hier zeer algemeen. | 

Indigo en katoen worden zeer weinig door den 

inlander gekweekt „ hetgeen zeer te verwonderen 

is, daar beide hier zeer goed nine en voor de 

kleeding noodzakelijk zijn (qe | ED 

Uit het reeds hier bovengemelde , omtrent de 

weinige cultuur. en de geringe bevolking „zult gij 

hebben kunnen opmaken, dat de handel van deze 

plaats zeer gering en luttel is, en dat hetgeen er 

omgezet wordt, zeer ten nadeele van de balans ‘van 

Benkoelen: is. 
De 
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‚De eerfte levensbehoeften’, rijsten zout, worden: 
meestal van. buiten aangevoerd, als. ook nijNwas. 

TEN (r) van Bocgies , Java „ Bengalen en Europas; 

benevens: tabak” en ‘klapper solie:,„ offchoon het hier 

aan klapper- boomen niet ontbreekt, De artikelen 
van uitvòer zijn zeer gering. De fpecerijen , die 

grootendeels in Engeland zelf geconfumeerd wors 

den , zijn. in”zulk eene hoeveelheid niet, dater 
vreemde. markten van kunnen voorzien worden, en 

zullen „ voor zoo verre ik kan berekenen, nooït 

met de Molwkfche in. comparatie kunnen komen. 

Devuitvoer van peper is zeêr gering, de koffij 
nog in geen voorraad, zoodat drie à vier duizend 
pikels-fuiker ; het. genige van eenig belang isdat 
uitgevoerd wordt.” Voeg dan hierbij, dat Benkoelen, 

uit hoofde van deszelfs ligging; in het geheel 

geene” gefchiktheid heeft, om ooit eene ftapel. 
plaats (s) te worden, en daarbij eene zeer onveilige 

reede heeft, en gij zult, hieraan twijfel ik niet, 

van deszelfs. weinige beteekenis volkomen overe 

tuigd -zijn. | 

Gedurende den tĳd, dat de Engelfchen in het 

bezit van Java zijn geweest, hebben zij de gele« 

genheid gehad, die nogtans verzuimd is geworden, 

om deze plaats van veel voordeel te wezen, door 
het verzenden ván bannelingen van Jaya naar here 

waarts (4), in plaats van naar andere oorden, die 

weder in onze handen zijn gekomen, 

„Het dierenrijk op Benkoelen is mij’ voorgekomen 

nog al belangrijke bijzonderheden op te leveren. 

Verfcheidene foorten van dieren , viervoetige én 
H eo voe 
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vogelen: dievop- Java onbekend zijn, treft. men op 

Sumatra aan , -onder-anderen «den: olifant ven tap- 
piere”. De inlanders. verftaan' de «kunst. niet om den 

‚olifant, opte kamen noch. tam en, dienstbaar te 

maken. 1 

v. De tappier is; jong. sijnde; ander van kleur dan 
ai ‚zijnde. Dien ik. bij zijne vexcellentie den gou- 

verneur, generaal. Baron VANDER ‘CAPELLEN. ge= 

zien heb, te, Buitenzorg „ was: van; voren. zwart vof 

donkerkleurig- „en „van “achteren “grijs of waal 5:ten 

die, welke ik, hier gevonden: heb „die nog zeer 

jong en ook:zoo,tam was, dat hij, geheel vrij ‘en 

los.-door het: huis-liep , was over het geheele lig= 

chaam zwart: met witte vlekken. De-paaùw „ die 

in. zulk eene groote hoeveelheid op Jaya gevonden 
wordt, is op. Sumatra geheel onbekend. 
_Na deze korte fchets over het planten- en die= 
renrijk, wil ik u ook nog eenige opmerkingen van 

eenen anderen aard mededeelen. 

‚Al hetgeen, dat tot zedelijke verbetering van een 

volk kan gedaan worden, is , zonder twijfel, door 
het tegenwoordig beftuur van Benkoelen ,„ daarin 

loffelijk onderfteund door verdienstelijke zendelin- 

gen, en de medewerking van Europifche ingezete= 

nen , beproefd geworden. In alle plaatfen en dis- 

trikten, waar de Engelfchen maar de minfte. in- 

‚vloed en eenig gezag hebben, zijn inlandfche fcho- 

len opgerigt, waar de jeugd in het lezen, fchrij- 

ven, rekenen, en de meest noodzakelijke weten- 

‚fehappen onderwezen wordt. De fchool van,de 

„hoofdplaats Marlborough aan welker hoofd ik den 
/ zen- 
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zendeling” warp “heb egevonden , die’ fuperintendent 
van hetsfchoolwezen is, beftaat reeds uit meer dan 

honderden zestig leerlingen") vr ed 

Devorde,- regelmatigheid en zindelijkheid , welkë 

iksaldaarhebropgemerkt „ overtreffen alles “wat ik van 

dien aard ooit gezien heb, en doen’ den ‘inftellers 

en-onderhouders ‘de „grootte eer-aan,- De leerwijze 
isde Lancasterfche ;-de Maleifche-{cholieren' zijn in 

tien „ de, Bengaalfche in ‘drie-klasfen-verdeeld; De 

aard der inlanders --wordt- opgegeven als-zeer vers 

{chillend „wan: diens der- Javanen. > Deveerstgenoemde 
fchijnen luier ;-enrtevens moeijelijker-om te rege= 

ren bezittende. zij eenen geest van “onaf hankelijks 

heid en wederfpannigheid, dien wij in onzen ‘Jas 

vaan:sniet vinden, „Het. is- welligt hier aan” toe! te 
fchrijven ;- dat: de gouverneur RAFFLES-veel moeite 

heeft „om „lieden tevinden, die. genegen zijn-om 

tot distrikts <hoofden aangefteld. te worden.» Hunne 

inkomften -moeten ; 1bij--een „volk van zoo-weinig 

indastrie-ven „zoo weinig „gezindheid om “zichte 

laten » knevelen:;- ook zeer, gering en onbeduidend 

wezen: Dezelve. werden. voorheen „gevonden uit 

eene belasting op de--peper„en-reen-tiende “der 

baffels, „Dit is:echter thans afgefchaft; en de hoof- 

den „genieten. alleenlijk. een-gedeelte -der. boeten; 

hetgeen, mij voorkomt eene verkeerde inftelling-te 

zijn „dewijl zij leden zijn van dienzelfden raad die - 

de „boeten -daarftelt en oplegt. | 

Benkoelen heeft flechts drie zoodanige inlandfche 

hoofden 3 iedere kampong heeft zijnen chef , welke 

de dorpelingen uit orang toewa’s (ouden) kiezen. 

H 3 Klei« 
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Kleine zaken worden „door „deze ‘dorps=hoofderi raf. 

gedaan; doch er is-van deze vonnisfen;eën, hooger 

beroep , naar den pangerangs. raad, .-(parigerangs 

cöurt,) in ‘denwelken de -Imitenant -.gouwerneur 

wóórzit, en eenige Europeanen als veenbes 

fonen zitting hebben, | hase ast 
De priesters hebben geen vast bepaald dromen 

zij beftaan en leven van de giften ,dievplaätsvin: 

den bij-gelegenheid van “befnijdenis:, huwelijk “ent 
fterfgevallen,. ‘Niet zelden ftaat «de “vrome-inlan= 
der (y) ook veen tiende-van zijne"padie ‘of rijst af, 

eene: geit, een fchaap, een” kaebouw len wan de 
tien Spaanfche matten welke hij: veh: één dub 
beltje. > (115 bio 

‚De ganfche bevolking van Benkoelen , “gerekend 

wan Judrapoor noord „tot “Craë zuid,’ wordt! ge= 

Schat-op ‘tachtig. duizend zielen; die wân ‘Marlbô- 

rough en omftreeken op twaalfduizend; waáronder 
bégrepen zijn: Europeanen, Militdiren, Javanen:s: 

Bengalezen ‚ Chinezen , Maleĳers en “Madurefen. 
Onder deze laatfte is. een afftammeling” van eenen! 
prins van Madwra, die voor’ ruim vittig ded van 

daar was gebannenvof gevlugt. « …… selod Sas 
De rivieren: van’ Benkoeleri zijn vier in eidfstd 

Sellabar ‚de “Benkoelen „ de Songy-Etan en ‘de 
Sengy- Eama, De twee eerstgenoemde, offehoon: 

aan de mondingen opgeftopt, zijn, verder «en -die- 

per landwaarts in ,- voor” kleine, booten  bevaar- 

baar (*). Nach 

Dat 

(*) Zie Aant. e. 
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„Dat. het te: Benkoelen zeer: duur leven is,/zult 

gij uit de weinige resfources der plaats, wel hebe 
ben opgemaakt. Rijst, zout, oliĳ , boter, koeijen; 

_fchapen , “kaebouwen „ varkens „ eenden „ ganzen, 

kippen en huisbedienden ; dit alles is «een- kapitaal 

duurder dan. op Java (w). Paarden, welke. wij 
daar. met dertig Spaanfche “matten betalen „ wotden 

te „Benkoelen, voor ‘honderd -Spaanfche matten vere 

kochts- De inlander ‘dezer omftreken kent;dezelve 

ook niet, en die: hier in gebruik “zijn „ worden. van 
den noord, van’ Natal en andere oorden. aange= 

voerd. «De paarden van Java, die in grootte en 
maakfel veel overeenkomst hebben metde Sumar 

trafche , zijn minder fterk, en minder gefchikt voor 

dit klimaat ;’ zoo als-het mij voorkomt „ dewijl de 

heer “RAFFLES, twee endertigs-paarden. van «Java 

aangebragt „in één jaar verloren heeft, «> > vuovon 

‚Het klimaat van Benkoelen wordt. voor zeer ons 

gezond gehouden. "De aangename” dampkring ende 

gematigde * warmte „die zelden’ hooger ftijgt dan 

82 gr. van (FAHRENHEIT ;’ en foms zoo: laag is: als 

363 zouden,”zoowelsals- het gezond uitzigt:-der 

Europeanen  en‘inlanders , woor de gezondheid-der 

plaats ‘pleiten „vindien” niet vele onverwachte fterfs 

gevallen het” tegendeel’ aanduidden. © Sir; sTaMmFoRD 
RAFFLES heeft, in vijf jaren tijd „-acht leden’ van 

zijne familie, ‘waaronder vier zijner kinderen “en 

twaalf Europeefche huisgenooten verloren, en van 

alle de ambtenaren „ die hij hier voor wijf jaren vond; 

is nog maar een eenige in aanwezen, “De invloed 

van den zuidewind, "op Java ons zoo welkom; 
H 4 en 
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en voor zoo gezond gekeurd „> wordt alhier „even 
zoo als de geringfte blootftelling- aan „de :zon (x), 

voor zeer fchadelijk gehouden. - De inkomften van 

Benkoelen. zijn zeer gering, en de uitgaven daaren- 

tegen zeer aanzienlijk. … : elud 

Landrenten, in-en uitgaande regten „en ’s heeren 

of ’slands geregtigheden „ beftaan -hier, niet, en 

men ‘heeft flechts twee - middelen” verpacht; den 

uitfluitenden. verkoop-van opium, en van arak en 

rum. De ganfche confumptie-in. opium, is jaarlijks 

niet mger dan “zes of zeven. kisten. Onder het 

beftuur van: de Hollandfche Oost-indifche compae 

gnie , haalde de fmokkelhandel honderd kisten opium 

van. hier af, | 

„De algemeene uitgaven owe tread de algemeene 

inkomften „ met-eene fom , niet ver beneden de 

negentig duizend ponden fterling, Het gouverne- 

ment of beftuur van Benkoelen is , in „zekere: op= 
zigten „ het tegendeel van hetgeen het Engelfche 

bewind op: Java’ was , gedurende de. Britfchespos- 

fesfie. Op Java toch was een zeer gering -getal 

ambtenaren „ voor eene. groote adminiftratie vol 

doende , en hier, waar ik vastftel dat de dienst 

minder geëmploiöeerden vereischt „dan in de-kleinfte 

refidentie van Java (gj), heb ik ten minfte- dertig 

gouvernements-bezoldingen geteld. 

Tegenwoordig sis. het -hoogfteplaatfelijke gezag in 

handen -van eenen luitenant. gouverneur, doch te 

voren was hetzelve onder -cenen-refident „en » 

eenige jaren. vroeger „nog; was. het, gevestigd in 

genen luitenant gouverneur en rade; beftaande de= 

zen 
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ze raad uit drie raadslieden, behalven „den „gou- 

verneur, „Hetgeen „plaats gevonden heeft bij de onte= 

binding. van: den laatften luitenant - gouverneur met 

zijnen. raad, onder ‚het gouverneur - generaalfchap 

van lord of ‚marquis WELLESLEY , is te bijzonder 

_om hier niet vermeld te worden. | 
Zonder de minfte voorafgaande kennisgave. en 

geheel onverwacht „ ftapte. een- kommisfaris. (com- 

mîsfioner). van het „hooge gouvernement van Benga- 

len ‚ alhier op een. zekeren dag aan wal, De lui- 

tenant- gouverneur daarvan kennis bekomen hebben- 

de ,„ vergaderde onverwijld. zijnen „raad, en, zond 

zijnen fecretaris aan den kommisfaris „om „hem te 
verwelkomen , met uitnoodiging. om zich in den 

raad te begeven „ teneinde aldaar den. aard. zijner 
commisfie open te leggen. De. heer, kommisfaris 

weigerde alle communicatie „ maar begaf. zich naar 

het fort , alwaar hij het in de wapenen geroepen 

garnizoen … zijne hooge … commisfie voorlas , en „de 
regering „die nog vergaderd en wachtende. -was „ 

voor ontbonden, verklaarde, zonder eenige redenen 
aan. te halen „ die „deze ontbinding noodzakelijk 
maakte, of zonder. eenige klagten , tegen de admi+ — 
piftratie aan te voeren. » hei ian 
De aldus zoo. onverwacht ontflagene , en in hun» 

ne eer aangetaste ,. ambtenaren „beklaagden „zich 

hierop ten hoogfte, zoo bij het bewind;in Zudië d 

als bij dat van Zxgeland, doch, werden een geheel, 
jaar onverhoord gelaten, terwijl men ondertusfchen 

door publicatien de inlandfche bevolking uitnoodig- 

de „om klagten of bezwaren, tegen het ontbonden 
H 5 … be« 
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beftuur hebbende; daarmede ‘opte komen.’ Na ‘véra 
toop van een jaar, en nadat men geene klagten of 

befchuldigingen tegen de beleedigden ' had ‘wêten in 

te brengen, nam deze geheele zaak een einde’, met 

eêné gratificatie of fchadeloosftelling van tien duizénd 
ponden fterling, aan elk der wei ontflagene | 

raadslieden. 

‘De veranderingen of orders van het beftuur van 

Bengalen’; die toen werden ingevoerd, fchijnen den 

inlander zeer weinig gevallig te zijn geweest „ en 
zijne verbittering te hebben gaande gemaakt, waar« 
van eén onfchuldige refident, de heer PARR', het 

ongelukkig flagtoffer is geworden. Deze heer PARR 

woonde drie mijlen van het fort, aan het zeeftrand, 

op eene plaats’, Mont- Felix genaamd, alwaar hij 

des tiächts overvallen, en wreedelijk van het leven 

beroofd ‘werdt. Verfcheidene inlanders verloren ook 

daarbij het hunne. De echtgenoote van den heer 

PARR , en zijn ‘fecretaris MURRAY , werden’ bij deze 

gelegenheid ligteliĳk gewond, Het eenigfte doel 

der boosdoenders was het hoofd wan den refident , 

want zoodra als dat was gevallen, verwijderde zich 

de bende; zónder het geringfte “met zich te nes 

men. Een verfchrikkelijk bloedtooneel , eene ons 

menfchelijke wraakneming , éene Christelijke en ver- 

lichte natie alleronwaardigst, volgde hierop van de 

zijde der Engelfchen. Verfcheidene dorpen werden 

door hen in brand geftoken en verwoest, en fchul- 

digen én onfchuldigen afgemaakt. addon. 

De hoofden van verfcheïdene inlandfche grooten , 
welker fchuld ten hoogften waarfchijnlijk , maar 

/ | __ nog 
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og’ niet bewezen owas 5 werden ‘op? tsbdlar ‘prijs 
gefteld „ven der: ttr van Mpeeedd en vuil 

minzuchpe,! gj URL BO Or OOV ci Sanke 

‚… De maatregelen „zoo hiweddehijk: sén wodst” génoì 

Eh hebben ‘de inlandfche- ‘bevolking “die tecdì 
zwak “was, nog mêer verdund | en’ doer verhuizen , 

en hebben tevens het beftuur buiten de mogelijkt 
heid- gebragt. om: den draad-dezer” zamenzwering te 

ontwinden Het: ontbreekt niet ‘aan menfchen die 

bewerem, «dat. zelfs°fommige: Europeanen” daarin de 

hand hebben vgehad 3: en dat: een: zeker nóg levend; 

Boegineesch hoofd:jseen:: voorname. rol in Pdezelve 

gefpeeldhäkftsl, rok s2od, at ramon eraan oU 

Monés Felix” gedaen aigedachtefis, is’ läi- 

gens tij verlaten en‘ ònbewoond geweest, offchoon 

altoós. eene plaats vánoalgemeen wendezesots ; ‘äla 

waar” der sMarlborougfche "Beaumonde: zich” ?s avónds 
ine!Biggiestvof. ‘te paard laat vinden, De heer WW: 
scoTT heeft onlangs dit oord gekocht, ên ‘is thans 

bezig aldaar! eens Irúis-te ‘bouwen. DH 
«Het: gürnizoemsvan’» Benkoelen  beftaat uit” wiet 
honderd: man) fipaijërs ‚en! uit veertig Europeaanfche 

artilleristen.,-welke, laatstgehoemde tot: de reguliere 

Bengaàlfché vg “behooten en: arr twee jaren 

worden vafgèlost, norben none 3 8 

«De vinfanterie! ob ân apen zijn- mbh nl afdercnen 

den>van de Bengaalfche varmée „ven worden Joeaks 
of slocal militia bgehoemd ; 5 als: rieel aân°de ens 
jee 5 dia Rh « Deir | 

_ehDe! officieren ovan: ite zes) zi fra gon op 
wich zelven:sen. ‘maken geen gedeelte uit van de 

a diey | Ben= 
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Bengaalfche: of Madrasfche officieren. Hunne kome 

misfie houdt op, zoodra zij uit-hun garnizoen zijn, 

en er is voor hen geen hooger rang te hopen; dan 

dien. van luitenant „ dewijl kapiteins’ en majoors. bij 

de. Jocal - militia onbekend zijn. Zij ftaan- Onder de 

bevelen’ van eenen luitenant - kolonel uit de- Bengaal 

fche troepen. | dà ns 

_— Natuurlijke zonen - van; officieren , natfskeer-Ent 

_gelfchen, welke in de reguliere troepen der. Ben- 
gaalfche; armée niet zijn toegelaten „en jongevlie= 

den „zonder fortuin, protectie of »vooruitzigten:, 

zijn veelal blijde in dat korps geplaatst te- worden. 

De fipaijers wonen in het fort, de-officieren--daar- 

buiten. „De artillerie ligt: acht mijlen van. hier. … 

Onder het garnizoen heerfchen -thansvele: zieke 

ten „-vooral zweren van'-een- zeer.’ kwaadaardigen 

aard, die zoowel inlanders als Europeanen aantase 

ten ‚-fpoedig tot koudvuur overflaan ; en ihn, rt 

ten grave flepen, pff EE 

Ik heb uw geduld dan nu reede. Zoo an op eené 

harde. proef gefteld „dat. het meer dan tijd wordt, 

dit mijn „verhaal af te breken. +Ik:zal-daaromî eenige 

ingewonnen belangrijke berigten „aangaande: de Bats 

tas, de kanibalen van Sumatra en-de Pádriess of 

Orang Puties, tot eenen naderen briëf bewaren 

en u flechts alleen nog omttent,de ligging van „Ben 
koelen en den aard dervinlandersvzeggen, hetgeen 

ik ter meer gelegene plaatfe-sineden-loop-van- mijn 

‘verhaal , verzuimd heb, dat de hooge berg waar 

de rivier-Mwufi ontfpringt-y een -ftroom „die bij de 

rivier Maera - blitit, in den Palembangfche riviër 

valt , 
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valt (*), in het gezigt van Benkoelen, flechts der= 

tig. Engelfche mijlen landwaarts in van het fort 

Malborough gelegen is, en dat de weinige opge- 

ruimdheid en vrolijkheid van den inlander, daaruit 

alleen is. op te maken, dat de gammelang 5de 

Serimpus, bedoi, wayang, rongin en tandak, de 

geliefkoosde -tijdkortingen , ja het leven van onzen 

Javaan; hier, zoo te zeggen, onbekend zijn (2). 

“En hiermede, waarde vriend! zal ik deze mijne 
letteren of berigten befluiten’, met den wensch, 
dat gĳ dezelve niet geheel onbelangrijk zult bee 

fchouwen, maar daarin het een of ander, uwer 
aandacht waardig, moogt aantreffen. 

| C*) Zie Aant, e. | Pd 

* « 

p A A N- 
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(@) Als fapelplaats befchouwd, verdiend zulk eene 
vrijhaven: groote: äanbeveling voor het vertier: onzes. 

handels door der geheelen Archipel, zoovals ons dit ‘het 
voorbeeld der Engelfchen op het kleine eilandje Sinca- 

pore bevestigd, Bij deze befchrijving -was- Benkoelen, 

zoo als. wij in het vervolg zullen zien, niet veel meer, 

Maar wanneer, zoo als. wij voortgaande mede zullen 

trachten op te merken, Benkoelen, en welligt eenmaal 

geheel Sumatra eene productive grond zal worden, dan 

kan zulk een vrijgevig sijsthema geen fteek meer hou- 

den, zal het beftuur deszelfs billijk inkomen van grond- 

lasten, ín- en uitgaande regten níet verliezen. Welligt 
was eene nederlating op een klein, niet productief 

eilandje, even als Sincapore met porto franco, als mid- 

denpunt van den handel door den Archipel, niet af te 

raden, De Engelfche fchool is in vele opzigten niet te 

verwerpen. — Men leze te dezen aanzien het Xde deel 

der BIJDRAGEN #08 de Huishouding van Staat, van den 

graaf VAN HOGENDORP pag. 51. Zoo als dit geheel bee 

toog over Oostindië (zonder daarom met alles in te 

ftemmen) overwaardig is om gelezen te worden, 

(4) Dat zullen waarfchijnlijk flechts Engelfche mijlen 

en dit alzoo eene geringen afftand zijn, van het tegen- 

woordig etablisfement. Welligt was het kiezen aldaar 

van eene meer veilige reede , door een behoorlijk, fort 

gedekt, wel der overweging waardig. (Zie d)) 

(c) Door afgravingen kan de aftapping van zulk ftil- 

ftaand water niet moeijelijk zijn, en misfchien was het 

nog wel naar elders met vrucht te leiden, (Zie e‚) 

(4) 
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“(Uy Wanneer de verbetering, bij 4 in overweging 
gegeven, als aannemelijk geoordeeld en bewerkftelligd 

word, dan was ook deze zwarigheid weggenomen, 

(e) Door natuur of kunst beftroomde rijstlanden, In 
het laatfte geval wordt het water, door ‘eenvoudige 

áfdammingen uit eene rivier of beek , over het bebouwde 

rijstveld geleid, en aldaar tot kort voor den oogst bee 

houden, waardoor eene zeer overvloedige wasdom be- 

vordert wordt, Zulk eene nuttige afleiding hadden wij 

boven (bij c) op het oog en kan “welligt ook elders 
vruchtbaar worden aangewend, bij de binnênlandfche 
rivieren, die wij ftraks ontmoeten, even zoo als. wij 
later zullen zien dat er reeds natuurli jke Sawavels 

den beftaan. 

(Cf) Dat kan ook de bevrijding van gedwongen at- 

beid alleen niet uitwerken , iídien men de menfchen 

niet tevens de waarde van zedelijke vrijheid leert ken- 

nen en gevoelen. Men verfmade hiertoe de edele poe 

gingen van Bijbel- en Zendelinggenootfechappen niet, 

waarvan men den Indifchen Europeaan, weêlligt te veel 

aan overheeren gewoon, niet altoos vrij kan’ fpreken. 
Soms ‘kan ook het niet altoos gelukkig uickomen van 
gefchikte- zendelingen dit vooroordeel wel gevoed 
hebben. Eerstgekozen voorwerpen konden niet allengs 

worden aangekweekt en opgeleid , zoo als thans ge= 

fchiedt, waardoor men op den weg komt om groote vors 

deringen te maken.. Men geloove het toch en beproeve 

het flechts, of niet de zachte leiding van het Christen- 

dom, in zijne oorfpronkelijke zuiverheid, en ontdaan van 

alle menfchelijke bijvoegfelen, aan deze eenvoudige, of 

ook foms ruwe natuurmenfchen medegedeeld, hen niet 

met hooger eerbied voor den zedelijk boven hun ver- 
heven Blanke vervullen, en daardoor aan de leiding tot 

zij- 
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zijnen redelijken dienst onderwerpen zal, als. door ecne 

flaaffche vrees met harde middelen ingeprent, De lagere 

trap van. befchaving waarop ‚zij altoos, zullen blijven 

ftaan „zal hun wel van zelve hunne minderheid doen 

gevoelen en de zachte banden ‚der menschlievende be» 
handeling „ gevoegd bij het blijmoedig, gevoel, door de 

hope der onfterfelijkheid in,hunne harten. geftort, zul» 

Jen hen aan hunne meesters verbinden en de afhanke- 

lijkheid dragelijker maken, dan, wanneer zij met eene 

ijzere ‚hand.tot verbittering. worden opgewekt. 

Door zulke gevoelens aanvankelijk befchaafd zullen 

zij „ja, ook, meerdere. behoeften des gezelligen levens 

leeren, kennen, maar dit juist zal medewerken, tot eene 

vrijwillige verwisfeling van een deel der vruchten van 

hunnen arbeid, tegen de voortbrengfelen van Europifche 

volksvlijt en vernuft, en daardoor zal zelfs het moeder» 

land eenen fchat van tijdelijke welvaart terug. ontvane 

gen, voor den zedelijken fchat aan deze onkundige mene 
fchen gefchonken.- Wij laten het hier den ongodsdien- 

fligen lasteraar vrij, fpottende te beweren, dat op deze 

wijze godsdienst en zedelijke befchaving als kunst- 

middelen worden aangewend, om het zweet der Azia. 

tifche natuurgenooten, tot vergrooting der. Europifche 

rijkdommen , vrijwillig te doen vloeien, Zulke fophiss 

tifche gevolgtrekkingen flaan ons. niet uit het veld, 

Hunne en onze hemelfche Vader heeft, zonder vere 

krachting van het natuurlijk regt , van alle zijne kinderen 

op zijne liefde , het onderfcheid van ftanden , ten diene, 

fte van het maatfchappelijk en gezellige leven, nood- 

zakelijk geacht en ingefteld. In deze {chikking is niets 

willekeurigs. De bedeelingen der Voorzienigheid zijn 

bij lange na. zoo ongelijk niet als zulks wel uitwendig 

fchijnt. Dikwerf rijdt de rijke meester. zijne angllige 

| zore 
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zorgen,-zijne afgunst, zijn. ontevreden hart, met zich 

in. zijne prachtige: koets rond, terwijl zijn geringste 
arbeider „bij. weinige behoeften en. ontflagen van alle 

bekommering „ozich in zijne. hut, van zijne huisfelijke 

lievelingen omringd, volkomen gelukkig gevoelt ; vooral 

wanneer dit, ‚gevoel. door. de bewustheid van zedelijke 
waarde, aan hem gefchonken, zoo, aanmerkelijk words 

verhoogd : — wie. toch,zal het bezit van op zulk eene 

wijze verkregen: fchatten niet vrolijker. genieten, dan 

wanneer. „de verwerving. daarvan daor bloed en tranen. 

moet „worden gekocht ? tor 

6e) - Inlandsch opperhoofd, kleine. vorst. 
„64. Ziedaar, een. wenk; voor het Nederlandsch ze 

wootfchap tot. zedelijke verbetering der gevangenen. Wie 

juicht. deszelfs edel doel niet toe ‚maar wie ook twijfelt 

uiet; ‘of herzelve wel tot, eene aanmerkelijke hoogte; 

zonder buitengewone hulpmiddelen, bereikt zal worden? 

Hier worden die hulpmiddelen aangewezen, 

‚Wij betwisten het niet, dat de ftandvastige en ons 
vermoeide pogingen van,de leden des beftuurs, en die 

volijverig met. hun medewerken, niet wel eens hier en 

daar eene ongelukkige, door. hoogen nood, door over: 

ĳling of onvoorziene verleiding, tot eene ftraf bare mis» 

daad vervoerd en daardoor in gevangenfchap geraakt, op 

het regte fpoor terug. zal voeren’ en wedergeven aan 

een eerlijk bedrijf in de maatfchappij. „Misíchien zelfs 

wordt daardoor wel het laakbaar vooroordeel onzer natie 

overwonnen ,-dat zulk een ongelukkige, in weerwil dee 

onwraakbaarfte bewijzen van verbetering, voor altoos uit 

het gezellige leven van uitwendig onberispelijke menfchen 

behoort te worden. uitgefloten, -Ook dan zelfs zou het 

genootfchap reeds veel gedaan hebben, en het was nog 

altoos deszelfs, oprigting waardig, Maar bij alle de vol 
„NLD. r. | I hare 
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harding van “deszelfs lofwaardige ftichters zullen. zij de 
bron van het kwaad niet ftoppen:  Altoos’ zullen deze 

te worstelen “hebben tegen de aankweeking van nieuwe 
leerlingen uit de 'féhool van” hùn, die “bij het “misdrijf 
zijn opgevoed in hetzelve zijn verhard, en, in weerwit 
van herhaalde ftraffen «en gevangenfchap „tot 'in ‘eenen 
hoogen” oudérdonì”hun” doemwaardig handwerk beoefe- - 
fenen ; en daarin’ zijn uitgeleerd. Sedert de invoering 
ván zachter criminele wetten, door welke maar zeldzaam 
de doodftraf geboden ‘wordt, vermindert het aantal“ van 

deze diepgezonkenen niet. Aan de ftraffen naast den 

dood, is doorgaans wel eene lange ‚gevangenfchap. ver- 

bonden 5 maar het ontbreekt hùn ‘niet aan list, om door 

fchijnbare gefchiktheid, misfchien wel betoond berouw , 

in de gevangenis, een gunstig rapport van hun teweeg 

te brengen, ter beweging van ’skonings goede hart, 

dat zoo gaarne tot verligting van het lot der ongelukki- ’ 

gen, en tot vergeving neigts en zoo keeren zij dan, 

helaas! dikwerf te fpoedig in de maatfchappij terug, 
om hun fchandelijk ‘bedrijf onverwijld te “hervatten: 
Weten het niet de jusfitie èn politie; en zijn zij niet 

bijzonder waakzaam , wanneer ’s konings goedheid een 

aantal van die ellendigen ontflaat? en hoe dikwerf zijn 
er velen binnen weinige dagen weder in handen? 

Daardoor leeren de regters nogtans ook de uitge. 
breïdheid van dit uitgeworpen geflacht begrooten , wan- 
peer zij bij herhaling de oude ‘kennisfen wederom voor 

zich zien verfchijnen. Een bedreven regter ter inftructie 
vân de hoofdttad heeft ons ‘verklaard, dat hij het getal 

van deze volftrekt onverbeterlijke menfchen, (die ge 

vaarlijke fchoolmeesters van eene onbedorvene jeugd!) 
niet boven de driehonderd perfonen begrootte, Hoe ges 

ring in vergelijking van het bederf, de onveiligheid en 

ih | \ „het 
‘ 
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het ‘gevaar voor: de mdatfchappij + wij willen hunne ver 

nietiging en“dood niet ! integendeel „ zij moeten flechts 

‘afgeleid wordeu verre ‘van het tooneel van hun misdrijf 
en ‘hunne. fchande,; ” De weg wordt ons hier, door het 

reeds zoo lang met goed gevolg beproefde, Engelfche 

voorbeeld “aangewezen: “De: verdeeling ín klasfen > is 

gemaakt, en de belooning,”naast de ftrengere behande- 
ling, voorgefchreven. —- Wie van hun den goeden weg 

op:wil; kan door @erlijken arbeid en-goed gedrag een 

vrij “gezeten man woörden. : Nader aan den natuurftaat 
terug gebragt, vérwijderd. vande getuigen huns mise 

drijfs- en wan het vooroordeel, dat tegen hun was opge. 

vat’, {taat , naast de beteugeling van onwil, meer one 

bélemmerd de «weg. tot. hunne zedelijke verbetering 

_ open ;-en” zoo wordt “welligt nog: voor velen; bij een 

rustig tevensgenot ‚ook een rustig ftetf bed bereid, . 
Door zulk eene verwijdering van de hoofdbewerkers, 

krijgt. dan. het „gênootfchap. de handen ruim, ‚en ‚kan 

zijne _prijsweardige pogingen , met de bedrijvers van 

ligte misdaden en van eene flechts afgedwaâlde, maat 

nog. niet geheel bedorvene jêugd , voortzetten. — Dan 

kan. Zijne) Majesteit ruimer bot vieren aan: hoogst. dese 

zelfs-menschlievende gezindheid , om het lot. van-ongee 

lukkigen “te verzachten , en befpaart eenen fchat van 

ofikosten voor êene valtoos' ín beweging zijnde justitie 

en politie , en voor het onderhoud:in de gevangenisfen 3 

terwijl: bij--de veiligheid. der. maatfcbappij éen ‘aantal 
niet volftrekt bedorven menfchen wek kan worden 

verbeterdstoan. orstrsernn | 155 

(£)- Zulk een misbruik behoordd ds bi ben minst: 

geduld te worden: in- de kolonie van eene: natie ‚ welker. 

beftuur. het «eerst den” flavenhandel „(het „zij dan uit 

| menschlievendheid alleen , of uit fraackunde , of uit 

Ï a ai beie / 



132 AANTEEKENINGEN: 

beider beginfel, vereenigd) beftreden - heeft, en de 

vernietiging daarvan zoo. heftig en met zoo veel overe 

‘haasting doordrijft, als misfchien -niet altoos en overal 

met welbegrepen belang overeenftemt. Wij juichen al. 

toos de poging toe, en hebben dit-ftraks bij onze aan- 

teekening (4) genoeg bewezen; maar als men over het 

onafmeetbaar witheemsch grondgebied van alle befchaafde 
natien, door groote en krachtige middelen, een loffe- 

lijk ‚doel tracht te bereiken, dan behoorde het misbruik 
op zulk een beknopt eigen terrein, onder het oog ‘van 

het plaatfelijk gouvernement, onmogelijk te zijn. 

(4) Dat het Engelsch beftuur op eenen daartoe ver. 

moedelijk gefchikten grond, de aankweeking van fpece- 

rijen beproefde en aanmoedigde , was niet vreemd; 

maar voor ons, welke in de MMoluceos den voortreffelijk. 

ften moedergrond der fpecerijen bezitten, zou dit nute 

teloos en misfchien zelfs niet ftaatkundig zijn. 

(1) "De fchrijver gelooft toch, dat de kofsjcultuur 

aldaar wel zal flagen, Wie gevoelt het gewigt- van 

deze, reeds door proeven bevestigde, onderftelling niet ! 

Geeft dan eens het boompje in den eenen wat minder 

dan in den anderen grond, dikwerf wordt dit door beter 

qualiteit vergoed, en waar de grond flechts dankbaar is 

voor het gewild produkt, ontbreekt het dan ook zelden 

gan ruimte, om in het aantal boomen het minder indie 

vidueel produkt weder te vinden, - 

(em). Voortreffelijker Suiker, dan op Java, in “zulk 

gene masfa, door éénen planter gewonnen, levert al 

wederom een bewijs voor de dankbare goedwilligheid 

van den Sumatrafchen grond, en wat hier aanvoer van 

industrie en menfchenhanden eenmaal vermogen zal, 

om het tot eene der rijkfte en vruchtbaarfte bezittingen 

te maken, 

Al 
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(n) Al wederom handen en aanmoediging } waarom 

zou dan zulk een grond zijne eigen bewoners niet 

kunnen voeden, ja zelfs nog tot uitvoer naar andere 

gewesten overhouden, hoewel de meeste naburige 

eilanden , onder-behoorlijke cultuur, vruchtbaar genoeg 

in zich’ zelve zijn, om zulk eene aanvoer te kunnen 
ontberen. } 

Co) Wij hebben-het gezegd. en behoeven er niet 

breedvoerig” op terug’ te komen, Men leere de men- 

fchen de vruchten van hunnen arbeid, op eene hun wél 

gevallige wijze te befteden; dan zullen ze ndgn 

waarom zeven Spaanfche matten meer dan drie zijn ; en 

hunne nijverheid zal worden opgewekt „ om ze op 

eene even welgevallige wijze te verdienen, 

(£) Deze prijs zal hoogstwaarfchijnlijk eene gehe 

fout zijn; — de middelprijzen op Java waren van 1824 

a 1825 ruim veertig Spaanfche. matten. | 

(4) Ziedaar dan Peper, Kofij, Suiker, Rijst; aaide) 

Katoen , Tamarinde en I}zerhout, als welwillênde voort. 

brengfelen van den Sumatrafchen grond erkend, Als-de 

grond wil, dan hangt het immers alleen van het verftandig 

willen van menfchen af‚ om zulk eenen vruchtbaren 

grond te ontwoekeren wat hij geven wil? — Zoo heb- 

ben wij dan ftraks ook niet te veel gezegd en mogen 

‘hetrhier nog eens herhalen, dat industrie en menfchen 

‘handen «alleen ontbreken, om dit-uitgeftrekte veiland , 

(zeker meer dan tweemaal grooter dan Java) tot een 

der rijkfte en vruchtbaarfte bezittingen te maken. 

(r) Invoer van Lijnwaden uit Europa, Dit vreemd 

sverfchijnfel „ dat nog maar voor een aantal jaren het 

eerst te voorfchijn kwam, dwiùgt ons voor de Engel- 

fche nijverheid den hoogften tof af‚- Nog kunnen ér 

onde lieden beftaan, die zich herinneren, dat de in 

1 3 In- 
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Indië geweven en gekleurde” katoenen “tot:-dè-.E uropee 
fche luxe behoorden. De Engelfcherindustrie heeft het; 

door vlijt: en kunstmiddelen--zoo werre® gebragt:sdat 
deze: handel: ís” omgekeerd, » Zij. ‘halen ‘de-grondftoffen 
van ‘daar, bewerken zerins hutcland/enstewerenszeral 

daar, (in weerwil “van dubbele vrachten vetvrasfwirantiën 

op de grondftoffen en het fabricaat:) zoo goedkooplsen 

zoo fehoon- bewerkt: terug; „dats de „Indifch é! fabrieken 

geheel zijn’ verachterd ven» weggerwimd 4 waardoors-zij 

alleen: op. het  vast@ land: van …Zudië tachitig.millioenen 

menfchen- voor zich ‘hebben ; welke, bij uiefluicing!:door 
hunne‘ manufacturen „worden voorzien, “Welk eenecrijke 

bron van welvaart „voor Groot Brittanje ! Ook dit-heeft 

medegewerkt, om vele kooplieden ven fabrikanten de 
handen inr één te doen flaan, en een groot deels van 

den: altoosdurenden en overal beftaanden ftrijd ,tusfchen 

koophandel en fabrieken „ste verzachten” enste-bevredie 

gen. Bij de overheering. en in -bezitneming van onze 

Indifche koloniën -door Engeland werd..dezelfde aan- 

voer; bijzonder op Java, ook: beproefd ven „met goed 

gevolg” gedreven „en bleef, «ook» onder ornis. beheer 

terug gekomen; dooronze, misfchien wat-verre gedre- 

veri,„loslating van vrijen @n algemeenen ‚handel, fteeds 

voortgezet, hetgeen wel, de voorname oorzaak, werd „om 

de voordeelen voor het moederland te verflinden „en voor 

‚ons, die de naaste erfgenamen vande vruchten ónzer 

eigen” kolonie behoorden: te zijn z/ ine-Zware verliezen 

veranderden, De fchromelijke „winsten, welke de ver- 
koop van deze manufacturen-bij-de Javanen, (in ‘weer- 

wil des-aanvoers- van-millioenen kapitaal!) bleven ople- 

veren, verwilderden--den „Engelfchen koopman:tot roe- 

keloosheid inhet gankoopen-van produkten,”om zijne 

fetouren te maken, waarop hij- van zijne-grovê winsten, 

op 

ee 
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op>deruitreize-gemaâkt, gemakkelijk--een deel-verliezen 

kon: om.-flechts.-zijn;geld.-weder te huis te halen; -en 

de s ondernemingen vandermaal.-en-! bij. herhaling «te „hete 

watten. | EEDE) lonbusttebolt. ze „19840 

or-Goede’ voorbeelden vinden; „vooral «bij -gepaste voor- 

lichting en aanmoediging , dan--ook--gereede navolging. 

Der aandacht -onzer:-hooge Indifche „regering : ontglipte 

het: voor. de > Engelfchen ‘voordeelige en, daardoor” rui- 

meufe „voor onzen handel miet om ‚dat- onze ‚in: vere 

gelijke» geringe, voordeelen „opde uitreize; ook,.nog 

veemig voordeel op: de retour-reize,-vorderde „-omste 

-beftaan „ en-dus nog minder‘ op dezelve, verlies; en dan 
‚nog zulks ontzettend, verlies. konde dragen, dat -men 

„meermalen ste Batavia, hooger. prijs voor--de. koffij.-zag 

sbefteden,-dan dezelve in- Europa waardig: was. Zoo. was 

„danvook „die regering tot de voorlichting. onzer nationale 
industrie gereed, door; derzelver aandacht op die manu- 
factuur te,;bepalen ; monsters, ter imitatie teszenden, en 

„ons- gouvernement uit te noodigen , om het fabrikaat,te 

„beproeven;>;-Een:-koning-,--zoor-geheel ‘met; nationalen 
„geest. vervuld „alswaarop Nederland roem mag dragen, 
„ontvangt gretig „goede wenken ,:om, aan de welvaart vân 

vzijn volk nuttig «te. zijn, De proef. werd dadelijk en 

„met goed’ gevolg genomen; „en de Nederlandfche fabrie 

kant ‘vervolgde, „met „wakkeren, moed dit aangewezen 

fpoor. en: trok „op; hetzelve met reuzenfchreden, voort. 

‚Het Indisch gouvernement liet het «ook bij denveerst- 
„gegevenen ‚wenk en. «voorlichting. niet berusten ,- mâar 

moedigde hetaan, door bij publicatie in dato-14 Fe- 

bruarij--1824 het-vreemde fabrikaat van wol -of- katoenen 

manufactuùr; meteen, verzwaard „regt -te ‘belasten „van 

niet minder-dan vijf en-twintig percent op de aangevoerde 

goederen. van. bewesten „ en vijf,en. dertig. percent van 
4 bes 
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beoosten de Kaap de Goede Hoop. . Dit bragt het verwachte 
gevolg te weeg, dat de aanvoer uit Engeland ; zoodra 
deze belasting aldaar bekend was, verder in 1824 terug 
bleef, het Nederlandsch manufactuur eene goede markt 
begon te vinden ; en »daarentegen de koffijen’-andere 
producten tot. meer evenredige prijzen” daalden. Dit 
moest in Engeland wel-groot opzien baren, en men 

moest het, ow deze teleurftelling , aan den Engelfchen 
fabrikant. vergeven „ dat: hij daar ‘tegen- wrevelde «en 

{hoewel zeer ten onregte) wilde, dat aan hem „die 
her eerst dezen weg had aangewezen, denzelven miet 

mogt worden: gefloten; Hij beweerde ‚dat dit vroeger 
gelegde bezwaar, door het ftraks door ons ontwikkeld 

verdrag , was wederfproken , en alzoo moest-worden 
ingetrokken, Behalve het wederregtelijke , was zulk eene 

vordering nog daarenboven hoogst onbillijk ‚daar voor het 

Engelsch manufactuur ‘het debouché door de halve: we. 

reld openftaat , en wij ons vertier: alleen tot dem (in 

vergelijking geringen) omtrek onzer éigene Indifche be- 

zittingen bepalen. Deze reclame geldt nogtans geenszins 
het Britfche gouvernement. Wij-hebben-het doen zien, 
en het Engelsch ministerie was mede -wel-overtuigd, 
‘dat het bedoelde verdrag aan onze vrije en onafhankelijke 
bepalingen niet moest derogeren. Waar” echter “kracht 
te kort fchiet, treedt dikwerf list in de plaats» Hooge 
regten lokken den fluikhandel uit; en „ bedriegen vwij 

ons niet, dan is er in 1825 voor een aanzienlijk kapitaal 

Engelfche manufacturen op Java ingevoerd, hetwelk 
op het register van inkomend regt waarfchijnlijk niet 

als geacquiteerd zal zijn aangefchreven; de vrijhaven 

van Sincapoer ligt dan ook als ftapelplaats zoo verre van 

Java niet! Wij zijn het te dezeu opzigte mer dew, 
‘weeds door oris genoemden, fchrijver, welke deze zwa- 
B td | rige 
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righeid. ook reeds had voorzieny volkomen eens ; maar 

kunnen niet met hem inftemmen in de gunstige ondere 

ftelling:, dat onze fabrikaten reeds de hoogte bereikt 

zouden hebben, om op een gelijken voet, en alzoo met 

volkomen vrijen-handel, met het Engelsch fabrikaat , 

zoo als in qualiteit (*), ook mede in prijs te rivali- 
feren -(F). Maar al was dit -zoo, waarom zouden wij 

dan ook overal de minste zijn ‘en onze havens open- 

| zet- 

C°) Ten aanzien van de gualiteit is de inleiding der gede 

publicatie der Hooge indifche regering belangrijk , en wel waar- 

dig hier te worden ingevlochten. 
» Aan de vaderlijke bezorgdheid van Zijne Majesteit den 

» Koning voor den bloei der nationale nijverheid, hebben de 

s, Nederlandfche fabrikanten op de treffendfte wijze beant- 

se Woord, door aan hunne fabrikaten een. trap van volkomen- 
s… heid te bezorgen, welke dezelve niet alleen gelijk met de 

» buitenlandfche doet ftaan, maar zelfs deze in vele opzigten 

» overtreffen ; en de ónderfcheiden ladingen van wollen en 
„ katoenen ftoffen , uit Nederlandfche fabrieken alhier aange- 

…» oragt, hebben bewezen , dat door dezelve, zoowel in de 

„‚ behoefte der Inlandíche, als in die der Europefche bevol- 

s‚ king ruim kan worden voorzien niet alleen, maar dat zi 

‚… Zelfs de voorkeur boven anderen waardig zijn bevonden.” 

Maar ten aanzien van de mededinging in prijs. 

‚‚ Daar echter aan dezen tak van nijverheid in andere landen 

$ aanzienlijke woorregten zijn verbonden, welke, in de mede- 

‚ dinging met de Nederlandíche fabrikanten, ten nadeele vaa 

„; het fuim vertier dezer laatfte ftrekken, en aan deze mede- 

” dinging mitsdien hinderlijk moeten worden, en wij het alzoo 

‚» noodzakelijk hebben geoordeeld , ten einde aan ’skonings 

‚» heilzame bedoelingen de gewenschte gevolgen te geven, om 

„ van onze zijde de ondernemingen onzer vaderlandfche fabrie 

ssckanten ;- zoo- veel. mogelijk, aan te moedigen en te onder” 

p, fteunen.”” \ 

»‚ Zoo is het, dat wij enz.” Eg 

_ De graaf VÁN HOGENDORP, t‚&. ps bl. 55 en verv. 

Is 

Mt d 
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zetten ‚terwijl. die, van onze bondgenooten gefloten 
blijven ? „/Het „is toch maar: waar ;-dat hoezeer het-En- 
gelsch. gouvernement - begint: terug te komen van het 

fystéma van i/olement ,' zulks:nogtans (en-wij gelooven 

ftaatkundig -wijs!) zeer langzaam en niet zonder“ referves 

en vuitfluitingen voortgaat, — … Waarom:zouden wij het» 

zelfde fpoor..niet, volgen ? » Uitfluiting „ finaal ‘verbod , 

is-de kort(te weg», om alle clandestine invoer te belet: 

ten. Want is de invoer, onder betaling van hoog regt 

geoorloofd, wie zal dan, wanneer de goederen binnen 

de limiten gevonden worden’, bewijzen, dat die regten 

niet zijn betaald ? maar wanneer, bĳ finaal verbod, de 

goederen dien onverminderd in den handel, worden ont- 

dekt, dan „weet.de fluiker, dat confiscatie zijn kapitaal 

tem-deel valt, en hij heeft zich niet te beklagen. 

Wij deelen dus ook vin de vreeze niet, “dat het uite 

fluitend regt onze fabrikanten of kooplieden verleiden 

zal, om de prijzen op te drijven, Daartoe is de con- 

currentie onzer fabrieken reeds-te groot „zooals. het 

Indisch gouvernement in de zoo even. aangehaalde publie 

catie reeds aannierkt:’ „dat door” dezelve zoowel in 

„ de behoefte der Inlandfehe , als in die der Eüropefchie 

… tevolkings ruim kan worden voorzien’’ en zal allengs 

sini grooter worden, om aan, den koopman:te leveren, 

zoo lang“deze flechts rekening maakt, Daardoor zal oak 

de Nederlandfche koopman de handen met: denfabrie 

kant in één flaan , en hunnen noodlottigen ! ‘kampftrijd il 

matigen, waartoe mede de nieuwe handelmaatfchappij, 

met „haar «aanzienlijk vermogen, reeds zoo belangrijk 

‘heeft onderfteund. en verder-bij. kan dragen, b 

Wij hebben over dit: gewigtig onderwerp niet beknopt 

kunnen zijn; maar hebben ook een bron van rijkdom en 

welvaart behandeld, waarbij zoo vele flanden in ons 
DELA va 
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vaderland, belang, hebben „en - dies nooit ophoudente, 
vloeijen, Wij, willen „ook: gaarne de teere- der: veerfte 
vinding. aan «onze. Engelfche ‘bondgeriooten „toeftaan,-en 

hun dezelve.nimmer, betwisten, mits «dat zijsdanook,te 
onzen «opzigte voortaan. nier al, te-inhaligszijnd +; 
os )e Tot flapelplaats-kan- men, dan. ook: wel een. minder 

eilandje vinden ‚en het is zelfs voorzigtig „wanneer, de 
pini op. Sumatra Neld, winte, (Zievay voboom 

(4) „Hier wordt wederom,het waarde els en nee, aan- 

voeren van bannelingen erkende „nr wrr uti 

„(ws Ziedaar dan reeds, den eerften ware ter. befchar 

ving: en, opde regte wijze„aanwezig, in:de, opleiding 

van-het opkomende, geflacht,t;s on (py zech „novsur 

(y) „Is dit. volk ‘moeijelijk „en medestraanis. om. te 

‘regeren, het fchijnt dan toch voor eene godsdienftige 

leiding vatbaar, en weigert ‘zelfs daaraan zijne offers 

niet. 

(w) Wanneer door uitbreiding van cultuur en bevol- 

king die behoeften vermeerderen , dan ligt Java tot 

den aanvoer nabij. 

(x) Blootftelling aan de zon en zelfs aan de MAAN, 

wordt door geheel Judië voor zeer fchadelijk gehouden. 

Door een wél ingerigt geneeskundig toevoorzigt worde 

hier eene ordelijke leefregel voorgefchreven. 

(ij) Zoo wordt hier de grond van het kwaad reeds 

van zelve aangewezen; maar ook zou een fubalterne 
refident hier vrij wat minder kostbaar zijn, dan een 

Lt. gouverneur. 

(2) Wij zullen onze aneka: met eene alge. 

meene aanmerking eindigen. Bij het groot aantal hete 

dere punten ‚ welke overal langs het tafereel doorfchij- 

nen, is toch over het geheel van hetzelve eene don- 
kere tint verfpreid, waaruit zelfs hier en daar een 

CON= 
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contrast omftaat „dat zigtbaar- in het oog valt ‚en wij 
wel eens bedoelden aan te wijzen. Zou dit ook mogen 
toegefchreven worden aan eene diepliggende neiging van 

den fchrijver , om de waarde te verkleinen vafì eene 
vreemde bezitting, tot onderdrukking van eene edele 
Ipijt over derzelver gemis? Mogten wij hier niet 
altoos mistasten! Hij blooze dan niet over ons vere 
moeden , dat hij, în weerwil van zich zelve, niet overal 

getrouw ‘aan de geheele waarheid was, want (eere hebbe 

zijn hart en vaderlandfchen trots!) welligt zag hij nu, 

bij eenen tweeden togt , eene Nederlandfche bezitting 

meteen’ ánder oog, althäns zal hij het ons nu ligter 
vergeven, dat wij de heldere punten wat meer hebben 
doen’ uitkomen , om den voorgrond te verlichten. 
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El in allen opzigte zoo gedenkwaardig tijdperk; 

dat het flot der vorige en het begin der tegenwoor= 

dige eeuw omvat, levert eene onuitputbare flof tot 

nadenken, gisfen.en berekenen aan den wijsgeerigen 

onderzoeker, der gefchiedenis; en aan elk, dien, het 

lot der tegenwoordige ‘en toekomftige geflachten en 

de voortgang der befthaving dierbaar is. Rijk was 
het in. beroeringen en onheilen; en in misdaden, 

waarvoor. de menschheid gruwt; vruchtbaar. in ome 

wentelingen ;_ wier ftaatkundige gevolgen , hetzij 

wel= 

1) Voorgelezen in de Maatfchappij van fraaije Kunsten 

en Wetenfchappen; te Leyden, in-Janvarij 1826, 
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weldadige „ hetzij. nadeelige „ het meest geoefend 
oog niet kan overzien, noch het diepzinnigst vere 

ftand doorgronden. Maar hoezeer het der Voorzie- 

nigheid om wijze redenen behagen moge „ons; voor 
het tegenwoordige flechts een klein gedeelte te 

ontdekken der heilrijke bedoelingen, tot wier bee 
reiking zoo veel kwaads gebeuren moest 3 er ‘beftaat 

echter eene troostriĳjke waarheid, die met genoeg- 

_zame zekerheid uit de gefchiedenis dier moeijelijke 
en ‘onrustvolle.-dagen kan worden. opgemaakte „De 

menfchelijke geest heeft in veerkracht gewonnen 3 

hevige driften , door gewigtige belangen in werking 

gebragt en door wrijving en tegenftand verhoogd , 

hebben hem opgewekt uit den flaap der werkeloos- 

heid, waarin hij dreigde te verzinken ; en , ontdaan 

van de kluisters des vooroordeels , ftreeft hij thans 

met reuzenftappen voort van de eene ontdekking 

naar de andere. De zaak, waarvan wij fpreken , 

ás te zeker, om eenig bewijs, of eenige verdedi- 

ging tegen den moedwil of de halftarrigheid van 

fommige vrienden der duisternis te behoevens maar - 

‘de uitgebreidheid van het ontzagverwekkend en 
‘zielverheffend fchouwfpel dier wetenfchappelijke vor- 

deringen belet ons het duidelijk overzigt des ge- 

‘heels, en' laat flechts eenen algemeenen en daat- 
‘door flaauwen en ligt verdwijnenden indruk in onze 

verbeelding achter. Het is dus nuttig en noodza- 
‘kelijk „dat men van tijd tot tijd zijnen blik op den 
‘voortgang van enkele gedeelten der menfchelijke 
wetenfchap westige „en dat bijzondere geleerden nu 

en dan de openbare: aandacht inroepen op de {nelle 
onte 
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Öntwikkeling dier vakken , wier beoefening het 

hoofddoel is van hunne zorgen en bemoeijingen. 

Het is deze gedachte, mijne Hoorders! die mij in 

de keuze van een onderwerp geleid heeft , en ik 

durf mij vleijen, dat het aan de aanzienlijke verga- 

dering , in wier midden ik thans de eer heb het 
woord te voeren, niet ongevallig wezen zal, in- 

dien ik haar eenige oogenblikken bezig houde met 

eene vlugtige befchouwing van den invloed, dien de 

flaatkundige gebeurtenisfen, in het laatfte tijdperk 

der achttiende en het begin der negentiende eeuw 

voorgevallen, op den bloei der Oosterfche Letter- 

kunde hebben uitgeoefend, 

Twee hoofdgebeurtenisfen zijn er, die aan de 

Oosterfche Letteren eene geheel andere rigting 

gegeven „ en dezélve binnen weinige jaren tot 

eene hoogte: hebben opgevoerd, die zij te voren 

nimmer bereikten. De eerfte is de vestiging en 
uitbreiding der Britfche magt op het vaste land’ 
van Zndie, de tweede Frankrijks omwenteling 

En NAPOLEONS heerfchappij. Het zou misfchien 

moeijelijk vallen , om in de gefchiedenis der wereld „ 

„twee gelijktijdige voorvallen op te noemen, die in 

oorfprong en aard meer onderfcheiden , in tegen= 

overgeftelden geest en {trekking vijandiger geftemd’ 

waren, en tevens zoo eenftemmig’ hebben medege- 
werkt tot bevordering en ontwikkeling van een’ en’ 

hetzelfde letterkundige doel. De zaak klinkt won= 

derfpreukig , fchier ongeloofelijk , en vermeerdert’ 

juist daardoor: de belang(telling van elk, die gewoon’ 
is het verband tusfchen oorzaken en gevolgen in? 
NED iz K de 
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de gefchiedenis op te fporen,. Wenden. wij eerst 

"onzen blik naar, Indië, zoo als de. orde:des tijds 

en de zamenhang der. zaken het vorderen, „Niet 

alleen is de vernietiging van Frankri ijks ouden toes 

fland van later dagteekening „ maar de heilrijke ges 
volgen die zich daaruit voor de Oosterfche Lette- 

ren ontwikkelden, ontfproten althans gedeeltelijk 

uit de zucht om de Engelfche magt in het Oosten 

te verminderen, en men kan de eene derhalven 

niet regt. verftaan en doorzien zonder de andere te 

kennen. | 

‚De. eerfte komst der Engelfchen in het Schierëie 

land aan deze zijde van den- Ganges had plaats in 
het jaar 1619, de vergunning om in Bengalen te 

handelen, werd hun ten jare 1634, door ‘den Mon: 
goolfchen. Keizer gefchonken. Langen tijd bepaal 

de ‚zich, hunne. zorg genoegzaam uitfluitend tot het. 

bevorderen hunner. belangen „ het vergrooten hun- 

ner. voorregten, het beftrijden van den invloed der 

Portugezen, en vooral der Franfchen , die met af= 

wisfelend, geluk hun den voorrang betwistten. Her 

ging hier den Engelfchen op het vaste land van. 

Indië, gelijk onzen woorouderen in den Indifchen 

Archipel. Men dacht alleen op geldwinst, en niet» 

op. wetenfchappelijk. voordeel , en men verzuimde in 

die mate alle beoefening der taal, alle kennis van 
de. zeden en den aard der landzaten , dat men zich. 

daardoor: in zijne  handelsaangelegenheden dikwerf. 

eene onberekenbare fchade toebragt, Het Perzisch. 

was. toen ‚gelijk -nuz de taal van den befchaafden 

fand s die, door de Muzelmanfhe veroveraars ine: 

où) „4 Kij ge- 
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gevoerd, in bwieven, «in openbare gefchriften ; in 

alle handelingen van vrede of oorlog; van het. open- 

baar. ofhet bijzonder leven gebezigd. werd, En 

die zoo belangrijke taal, zonder wier kennis men 

zich aan duizenderlei misvattingen , en aan menige 
vuldig bedrog blootftelde „ verftond. niemand. van. de 

toenmalige … dienaren der Engelfche Oost -Indifche 

Compagnie. Men kende de. verdragen „ die. men 

met den Indifchen Keizer of zijne beambten en 

legerhoofden floot, of de bevelen en giftbrieven, 

die men-van hen ontving, niet uit het oorfpronkee 

lijke , maar alleen uit vertalingen, door Armeniers 

of andere vreemdelingen vervaardigd, Het is bijna 

onbegrijpelijk dat de gedurige fchade die men leed, 

en de menigvuldige twisten uit de onbekwaamheid 

of de. kwade trouw dier lieden geboren, de En- 

gelfchen niet vroeger van de noodzakelijkheid overe 

tuigd hebben van uit eigen oogen te zien, en pere 

foonlijk met de inboorlingen te onderhandelen. Er 
verliep intusfchen meer dan eene eeuw, eer aan 

zoo iets door iemand gedacht werd, en er werd 

niets minder. gevorderd dan het fpoedig verval der 

Mongoolfche magt en de daarop gevolgde verovering, 

van enkelde gewesten door de Britten „om hen te 

bewijzen dat de kennis van de landtaal en zeden 
die hun zoo geheel nutteloos en overtollig had 
toegefchenen ,‚ onmisbaar was voor het behoud eener 

pasgeborene. heerfchappij „ wier „uitbreiding „ bevese 

tiging en bloei de toeftand van westelijk Zudië 

meer -dam ooit fcheen te bevorderen, Daar neigde 
_ federt Jang alles tot regeringloosheid. … Na eeng 

ai K a vijfs 
‘ 
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vijftigiarige regering was de beruchte Mongoolfche 

Keizer AMENG zeB, in het begin der achttiende 
eeuw, overleden. Vijf Vorften, allen even zwak 

en ‘onbeduidend , allen evenzeer de flaven van 

eenige heerschzuchtige Grooten , volgden elkander op 

den troon van Mindostan. De provincien, niet larie 

ger door de kracht der regering in toom gehouden; 

geraakten in opftand; de Emirs, die ze beftuur- 

den, maakten zich onafhankelijk ; de Mahratten , te 

voren onbekend , verhieven zich plotfeling, en 

geene flreek van Zndie bleef voor hunne ftrooperijen 

beveiligd, en het ergfte nog van allen , de Koning 

van Perzië „ de ondernemende NADIRSCHAH, viel; 

door verraders geroepen, in het hart van Jndië, 

plunderde Delhi, en fleepte, in zijnen terugtogts 

achthonderd millioenen fchats met zich naar Zspahan, 

Met veel ‘behendigheid bedienden zich de Engel= 

fchen van de toenemende zwakheid der regering. 

Te voren had men, indachtig aan de aanmatigingen 

der Portugeten, hen met een achterdochtig oog bes 

fchouwd , en. hun „ den handel op eene enkelde 

haven uitgezonderd , allen toegang tot Bengalen 

ontzefd. ‘Thans begon men hen met meer ‘onder- 

fcheiding te- behandelen, en het leed niet lang of 

zij verkregen in de bevestiging hunner oude en de 

vergunning van vele nieuwe voorregten, hun pleg= 

ig, ten jare 1717 , door den Keizer FARRUKHSCHER 

verleend, het eerfte vaste fteunpunt, den hechten 

grond{lag hunner toekomende grootheid, 
De Mongoolfche Landvoogden waren „ wel is waar „ 

te naiĳverig en vijandig gelftemd om den -vreemdes 

ij set zang 



OMWENTELING OP DE OOSTERSCHE LETTERK. 149 

ding iû het gerust bezit te laten; van alles wat 

hun meester al te ligt en onvoorzigtig had toegee 

ftaan. De krijg brak los; Calcutta zelf werd ftore 

menderhand veroverd, en voor een oogenblik fcheen 

de Britfche magt in Zndie onherroepelijk verloren. 
Maar op den duur is de woeste dapperheid van 

geheele zwermen Aziaten niet beftand tegen den 

bedaarden moed en de geregelde krijgstucht van 

een gering getal Europeërs: De Engelschen here 

ftelden zich fpoedig en de: oorlog eindigde met de 

herwinning van al hetgeen men tevoren had bezee 

ten, en de verkrijging eener nyagt, die de verme= 

tellte wenfchen der veroveraars te boven’ ftreefde, 

Niet alleen viel de voornaamfte factorij der Fran- 

fchen in Bengale ‘hun bij deze ‘gelegenheid in 

handen, maar de Mongoolfche Landvaogd zelf , de 

ftookebrand. des oorlogs , werd geflagen, door de 

zijnen verraden en ‘vermoord, en zĳn opvolger 

ontving zijn magt en titel uit de handen des En- 
gelfchen bevelhebbers. Deze onverwachte en ver- 
bazende ommekeer van zaken werd voltooid op den 

agften Junij 1757, juist een jaar na de geheele 
verdrijving der Engelfchen uit Bengale, en fchonk 

hun op eens, als dooreen tooverflag , de opper= 

heerfchappij zoo wel over die“ provintie als over 

de: aangrenzende gewesten Bahar en: Orissa De 

Mongoolfche- Landvoogden. bleven in fchijn’ het volk 
__befturen, dat daardoor gemakkelijker aan zijne nieus 

we’ meesters gewende , maar indedaad ‘waren zij de 
terlte leenmannen en lasthebbers der Engelfche 

Oost-Indifche Compagnie, die zieh van lieverlede 

ne tok jg el. 
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elken vak van algemeen. en bijzonder bestuur toeëie 

gende „en daardoor beter. begon in te ziens door 
welke middelen zij haar gebied. op duurzame gron- 

den vestigen „en op de-goedkeuring en onderfteu- 

ning der inboorlingen rekenen kon. Om hierin «te 

{lagen , moest men den godsdienst en de vooroors 

„ deelen van Hindous evenzeer als Mohammedanen 

ontzien „ elk hunner volgens zijne eigene wetten 
__befturen, en» door. wijze: toegevendheid- de. ketens 

verbergen waarin men hen gefloten hield. - Maar 

dit verftandig „en heilzaam doel was onuitvoerlijk, 

tenzij er een onverbreekbaar en waarlijk allerzeld» 

zaamst « verbond. gefloten werd tusfchen ftaat- en 
letterkunde, De beoefening van het Sanscrit ‚de 

kennis van den Indifchen godsdiensten de Indifche 

zedeleer, en, vermits dáár alles met den. gòdsdienst 
gamenhangt, door een natuurlijk gevolg , het-onder= 

zoek der „geheele Sanskritifche Literatuur aande 
eene-zijde, en aan de andere; de Koran en des-* 

zelfs uitleggers , de overleveringen der Mahomedaan- 

Sche -wetgeleerden , de. meer algemeene verfpreiding 

van Arabifche , maar vooral. van Perzifche  taalken= 

nis, waren de voorwerpen „ die beurtelings den aan- 

dacht boeiden der uitftekende, mannen , die, de Oost- 
„Indifche -Maatfchappij en toen-en-naderhand onder 

drare dienaren telde, Maar niemand onder deze vers 

“dient meer de hulde der -nakomelingfchap dan wir= 

WIAM <JONES. Hij, zelf-een der leden van het hoog 
geregtshof van Bengalens;-gevoelde beter dan, iemand 

de onbillijkheid en het gevaar; van Hindows en-Mau- 

saelmannen „of. naar Engelfche of naar hun eigene, 
wel. 

ij 

hi A nn ee nn ea Ter Ei en En Sn 



OMWENTELING OPDE OOSTERSCHE LETTERK; 15Ì 

welligt kwalijk begrepene „ instellingen te vonnis 
fen. Weldra baande hìj zich zelf en zijne ambtge- 

mooten den eenigen weg dien -de ‘regtwaardigheid 

voorfchreef „ven vertaalde de: Indische wetten váú 

Menou en de “Mahomedaanfche over het (erfregt, 
Zijn voorbeeld: werkte krachtig. „De-edelfte vernufe 

ten” floten zich vals om flrijd aan hunnen voorgatte 

ger; het. Aziatisch „genootfichap: tte“ Calcutta. werd 

onder zijne voorzitting- gevestigd, «en elk jaar door 

nieuwe, ontdekkingen gekenmerkt De Braminen, 
ten vollen overtuigd van den zachtén en “echt libê- 
walen geest der ‘regering, toonden zich bereid tot 

sonderfteuning- harer bedoelingen, en opende! vrijs 
vwillig de Schatten hunner aloude: letterkunde. Zelfs 
de godsdienstijver en de gelocfshaat der Muzelman- 

nen! week woor zachter gevoelens „ en aan. de nieuw 

opgerigte fchool-te Fort William wedijverden Eu- 
sopeanen ven inboorlingen in het onderwijzen’ en 
beoefenen der talen en wetenfchappen van het Oos- 

sten. Daar heerscht bij de tegenftrijdigfte begrippen 
@n zeden de wolmaaktfte overeenfteinming en eén- 

dragt, daar ziet men thans den aanbidder wan 

“BRAMA zijne heilige taal "en-deer aan anderen mede. 
“deelen, en naast hem vervult een afftammeling van 
‚een dier Medinenzers , die Mohammed tegen Mecca's 

_-jafgodendienaars hielpen, den leerftoel der Arabifche 

-Jetterkunde, Maar niets verdient in-dezen wedftrijd, 

“tot verwerving en verfpreïding “der onontbeerlijkfte 

vkundigheden, zoo zéer onze goedkeuring en toejuie 
hed als: de-edele naijver en a erge eerd der 

GTO SE MSN ee TIE sig ETD Nier Por JAN En- 
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Engelfchen zelven. Het is hier geen genòotfchap, 

geene afzonderlijke klasfe van geleerden, die, afge= 

trokken van alle andere bemoeijingen, zich uitfluis 

tend wijden aan de: bevordering der wetenfchappen. 

O neen ! Onder de beambten der regering “vindt 

men geen enkelen „man: van talenten , van welken 

rang en fraat hij ook zij, die het-zich niet tot eene 
eere rekent hiertoe mede te werken, geen enkelen 

die niet gevoelt dat de roem en het geluk zijner 

natie zulk eene „medewerking van hem eifchen. 

Aan deze algemeene geestdrift is mende onafziene 

bare rij van belangrijke werken verfehuldigd, die in 

„deslaatfte dertig jaren of met, of zonder hulp der 

Anboorlingen:-in Mindostan zijn uitgegeven. Door 
haar: bloeijen en groeïjen de Aziatifche maatfchappijen 

van: Calcutta ; Bombay en Londony tot wier leden 

menfchen van allerlei foort, letterkundigen „; reg- 

ters, geneesheeren en krijgslieden behooren 3: door 

die vaderlandfche zucht alleen laat ‘het- zich verkla= 

ren, dat men bij voorbeeld de vertaling der, voor 

de kennis. der wetten en zeden zoo onontbeerlijke 

overleveringen van Mohammed en de uitgave vanchet 

volledigfte -Perzifche „woordenboekraan-officieten. der 

„Bengaalfche -landmagt: te-danken heeft, en date wij 

‚nog ‘onlangs den. reuzenarbeid-,- waaraan niemand 

„zieh tot nu toe had: durven: wagen ‚de zamenftel- 

ling van een uitgebreiden. en alphabetisch, gerang- 

fchikten. woordenfchat der Sanscritifche taal „ niet 

„door- een” geleerden, van „aanleg «en. beroep „maar 

„door een: adfiftent heelmeester hebben zien volvoe- 
zén. Het zou mij gemakkelijk vallen de voorbeelden 

en 
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en bewijzen , hier door mij aangehaald , met een aans 
tal anderen te vermeerderen, doch het reeds ge. 

zegde. is ‚-“mijns- inziens 4 genoegzaam tot staving 

dezer groote waarheden:. dat de vestiging der Ene 

gelfche ‘heerfchappij in Zudië eenen beflisfenden en 

allervoordeeligften invloed. heeft uitgeoefend „ en bij 

voortduring” blijft uitoefenen op de ontwikkeling «en. 

verfpreiding- van een aanmerkelijk-gedeelte. der Oos= 

terfche_ Letterkunde ’ dat: die invloed >van eenen 

ftaatkundigen vaard- is’, en dat daarom de ftudie van 

het Perzisch en het Sanscritsch, die den vasten hoeks 

fteen „uitmaakt: van het Engelsch Oost-Indisch: be- 

ftuur, zich althans in: die gewesten eenen: duurzas- 

men en niet-ligt- verwelkenden bloei mag belooven. 

Het is, intusfchen waarfchijnlijk „ dat deze voor let= 

terkundige. nafporing zoo voordeelige ruitkomften 

zich vooreerst zouden bepaald hebben bij voorwer= 

pen vande, dringendfte ‘noodzakelijkheid, en zich 

althans, geênszins- met zulk eene voorbeeldelooze 

Ánelheid over alle-de provinciale tongvallen. van. Zadig 

zouden. hebben -uitgefirekt , zoo’er-niet eene zekere 

klasfe van. menfchen: geweest ware „ die , vreemd 
vanalle „ftaatkundige bedoeling „; onder de fchaduw 
der Britfche Mogendheid hare vreedzame letteroefes 
„ningen „met, onuitbluschbaren: ijver. voortzette, Wij 

bedoelen hier de zendelingen en-wel voornamelijk de 

Deenfche broeders van Serampore aan-den; Ganges, 
beroemd door, ‚talrijke ‚Bijbelvertalingen. Het lijdt 

wel geen, twijfel dat. het Engelsch. beftuur ook-deze 
ondernemingen. bij uitftek heeftsbegunttigd, die-de 

onverdraagzaamheid der voormalige, Muzelmanfche 

K 5 rê 
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xegering zeker. nooit, zou hebben ‘toegelaten 3 en | 
hoezeer ons de. verfpreiding des Bijbels „onder de 

Andianen ontijdig , en. de - vertalingswijze. gebrékkig 

toefchijnt „ er is echter „ detterkundig-befchouwd, 

door. de overbrenging vaa een en hetzelfde beek 

iú zoo vele verfchillende tongvallen:-voor taalftudie 

sen „taalvergelijking in, het algemeen, oneindig veel 

gewonrnens en wij hebben-dus ook vin dit opzigt 

‚de grootfte. verpligting, aan, onze Britfche naburen. 

De -waarheidsliefde . gebiedt ons evenwel -ook-de 

. „donkere zijde. van het-tafereel niet geheel voorbij 

te‘ zien ‘en onbewimpeld te verklaren, dat het ftaat- 

kundig daglicht , waarin mende Oosterfche letteren 

„geplaatst heeft voor: de. grondige. kennis der Arè- 

bifcheo literatuur niët valleën , maar. zelfs. voor de 

wordeelkundige ftudie der Perzifche taal zeer nadee. 

lig-geweest is. Deze ftelling, die fommigen uwer 
welligt eenigzins duister fchijnen mag, zal ik met 

weinige woorden” trachten op: te helderen, Het 

Perzisch „ oorfpronkeélijk een. der takken van den 

itgeftrekten - Indisch - Germaanfchen taalftam , is 
federt-de veroveringen der Muzelmanneri in dè zee 
wende eeuw ende invoering van het Mohameda- 

mismus. hoe. langs Zoo meer met vreemde beftande 

deelen , vooral met Arabifche woorden en denkbeel« 
den , vermengd geworden, De Perzifche letterkunde 

is dus in geest en „uitdrukking eene dochter der 

Arabifche , en voor dat men deze naauwkeurig heeft 
feeren kennen, kan men den aard dereërfte flechts 
ten deele bevatten. Daar men intusfchen de zaak 

in Engeland niet uit een geleerd, maat uit éen 
et € 4 ftaat= 
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Staatkundig oogpunt -befchouwde , bepaalde men zich 
án de eerfte plaats bij die letteroefeningen:, die 

onontbeerlijk waren en een dadelijk praktisch nut 

opleverden :- dat is , men beftudeerde het Perzisch 

aanhoudend en vlijtig, en: voegde naderhand flechts 

‚zoo veel oefening in het Arabisch daarbij „ als voor 

het regt verftand der zaak onmisbaar fcheen. Deze 

werkeerde en tegennatuurlijke ftrekking had dan ook 

bijde Engelfchen dezelfde: oppervlakkigheid ten 
gevolge, die’ vroeger en later om gelijkfoortige re= 

denen bij de geheimfchrijvers en tolken der Euro- 

pefche afgezanten bij de Ottomanifche Porte plaats 

greep. Gelijk gene met het Perzisch aanvangen én 
met het Arabisch eindigen, zoo beginnen deze met 
het Turksch, gaan wan daar over tot de Perfifche 

letterkunde ; die de moeder is der Turkfche „en 
befluiten den kring hunner” ftudien waar hĳj-zich - 

shad moeten openen „ namelijk bìj het Arabisch. Zoo 

iemand, der zake kundig, nog twijfelen mogt aan 

de verderfelijke gevolgen dezer averegtfche han- 

delwijze voor oordeelkundige en grondige geleërd- 

heid, hij leze de fchriften „ en vooral de vertalingen, 

van, den anders zoo verdienftelijken jozer. von 

‘HAMMER (zelf voorheen gezantfchaps=-{ecretaris tte 

Konflantinopolen) en die lezing zal hem volkomen 

‘overtuigen van de waarheid en regtvaardigheid der 

befehuldiging. Wij herhalen “het” dus “nog ‘eens, 
‘mijne Hoorders! de ‘magtige- invloed: der” fraatkunde 
op de Oosterfche letteren heeft ook hare nadeelige 
Zijde, omdat vrijheid en onafhankelijkheid de ont- 
wikkeling der wetenfchappen op den duur:het meest 
&: be. 
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bevorderen. Vandaar de hooge: vlugt die de Oos- 
térfche letteren in het algemeen, en de Arahifche 

in hêt bijzonder, gedurende het jongfte ‘tijdvak in 

Frankrijk genomen hebben. Het is waar, ook in 
dat gewest fpeelde de ftaatkunde en veroverings= 

“zucht van NAPOLEON geen geringe rol in de aan= 

moedigingen en” belooningen aan de kennis’en be= 

Oefenaars-der Oosterfche letteren -gefchonken; doch 

de rigting der ftudien zelven leed: geene verandee 

ring, en de goedkeuring der regering was alieen een 

nieuwe fpoorflag voor die uitftekende mannen, aan 
wier vlijt en genie deze wetenfchap- na de eerfte 
Stormen van het Schrikbewind hare herrijzing- en 
verheffing te danken had. Deze opmerking, mijne 

Hoorders! roept-mij als van. zelf tot het tweede en 

daat{te deel. mijner rede, Befchouwen wij thans: de 
gevolgen der Franfche-omwenteling voor de Ooster- 

fche letterkunde „en  fchetfen wij kortelijk , in eenige 

hoofdtrekken ‚haren tegenwoordigen luister, 

„Korten tijd voor. het uitbarften- dier verderfelijke 

woelingen, die het geluk en de rust van Frazkrijk 

en, Europa zoo langen tijd: vernietigden „ ‘hadden 

enkele. bekwame mannen, en; daaronder de-eerwaar- 

dige. SILVESTRE DE SACY, zich reeds voordeelig 

onderfcheiden. Eenige gefchriften , die eene betere 
eeuw voor de, Oosterfche taal en zaakkennis voor- 

Spelden , waren verfchenens-en op hoog bevel hield. 
„mén. zich onledig met de uitgave: van: befchrijvinte 

gen en uittrekfels der handfchriften van de Konink- 

Jijke Parijfche bibliotheek , waarbij in de eerfte 

ke plaats 



OMWENTELING OP DE OOSTERSCHE LETTERK. 157 

plaats aan Arabifche en Perzifche gedacht werd, 

Men had den goeden weg ingeflagen , maar de vere 

warring en regeringloosheid, die volgden , fchenen 

elken. flap te belemmeren en te verhinderen, en 
alle veerkracht te verlammen. Gelukkig bezweek 
niemand, op wien de hoop der wetenfchap rustte , 

onder den bijl der revolutie, of toevallig „ of omdat 

zij door geboorte , rangs gezag, of fchatten den 

nijd en den achterdocht der dwingelanden ‚niet ges 

noegzaam opwekten. Intusfchenhad de algemeene 

gisting der gemoederen eene zekere ftoutheid in 

befluiten en handelen doen geboren worden, die, 

met verftand geleid en op nuttige voorwerpen ge= 

rigt , gewigtige ondernemingen. uitvoerlijk maakte, 
die men in kalmer dagen aan duizend tegenwerpine 

gen en berekeningen toetst. Dit gevoelde de 
jeugdige. LANGLÈsS. die, wel is waar, in geen gee 

deelte der Oosterfche letterkunde grondige en uit 

gebreide kundigheden bezat, maar wien desniette- 

genftaande de lof toekomt, dat hij de aandacht der 

regering het eerst bij dezen tak der weten{chappen 

bepaald en van haar de (tichting der beroemde 

fchool verworven heeft, die federt dertig jaren aan 

Frankrijk de eerfte plaats verzekert onder de lan- 

den. van Europa , waar Oosterfche geleerdheid bloeit, 

LancLÈs was door zijn wel oppervlakkig, maar 

echter veel. omvattend overzigt van den toeftand 

zijner wetenfchap in alle gewesten, hetwelk hi, 

door zijne menigvuldige buitenlandfche betrekkingen, 

verkregen: had , het best bevoegd. om te. beoordees 
len, welk-een plan den voortgang dezer ftudien 

iel ë het 
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het krachtdadigst bevorderen zou. Naijverig op den 

roem der Engelfchen, die zich reeds in dien tijd 

door eigen. vlijt, en aanmoediging van groote talen= 

ten,"op den eerften rang onder de befchermheeren 

en kenners der Oosterfche letterkunde hadden ges 

plaatst, en begeerig om in zijn vaderland ‘de glo= 

rierijke dagen van HERBELOT , BOCHART , PETIS 

DE LA CROIX €En RENAUDOT te doen herleven, kon 

LANGLÈs niet rusten voor dat hĳ Frankrijk als 
mededingfter der Britten had zien optreden, en aan 

haar een gedeelte verzekerd had van de eer en het 

voordeel, die uit de beoefening der Oosterfche 
letteren. voortvloeien. Niet lang na den val van 

ROBESPIERRE , befloot ‘het Fransch beftuur, op zijne 

voordragt , tot de oprigting eener fchool der levens 

de talen van het Oosten, niet alleen beftemd tot 

vorming van geleerden én onderwijzers, maar bije 

zonderlijk van hen, die als gezanten , : confuls, 
fefidenten , geheimfchrijvers of tolken den lande 
dienen , en den invloed of den handel van de Frâne 

fche natie in de Levant zouden herftellen of vers 

meerderen. Men bepaalde zich vooreerst bĳ het 

geleerde Arabisch en dat van het dagelijksch leven, 

bĳ het Perzisch en het Turksch , waarbij naderhand 

nog het Armenisch en het hedendaagfche Grieksch 
gevoegd werden. De overige talen van. Zzië, met 

name het Sanscrit, waren toen nog niet bekend 

genoeg om de befcherming der regering tot zich te 

trekken, en afzonderlijke « leerftoelen- te wordéren: 

Dezelfde wet, waarbij de oprigting-der fchool bet 

paald werd, fchreef aan de nieuw: benoemde’Hoog= 
leere 

nk "Cad ae en enen de tr IN a 

rende 

pe ee 
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leeraren de Verpligting voor tot het. vervaardigen 

van werken, gefchikt «om ‘de ftudie der taal , die zij 

onderwezen, te verligten- en ‘te veraangenamen. 

Aan deze bepaling zijn wij de grammatica der gea 

meene Arabifche taal van CAUSSIN DE“ PERCEVAL 4 

de Turkfche van zauBERT en de Armenifche vari 

_CERBIED verfchuldigd. Maar niemand voldeed beter 
aan. deze, zoowel als aan zijne overige geleerde 

verpligtingen.,. dan SILVESTRE ‘DE SACY; wiens 

heerlijke Arabifche fpraakkunst misfchien- de kroon 

fpant boven alle grammatikale werken van’ verfchils 
lende tijden en natiën. Dit meesterftuk werd eerst 
voltooid onder de regering van” NAPOLEON, “die; 
reeds lang voor zijne verheffing tot Conful en Kei» 
zer s de Oosterfche taal- en zaakkennis bijzonder 

begunftigd had en dezelve en toen en naderhand - 

aan zijne ftaatkundige bedoelingen trachtte dienstbaar 

té maken. Het bezit van Egypte, met zooveel 

stoutheid en geluk verkregen, met zoo veel on 

bezonnenheid. opgeofferd en verloren, riep de 
aandacht des veroveraars aanvankelijk tot de Les 

vantfche talen, het Arabisch, Perzisch en Turksch „ 

en bovenal tot de eerfte en de laatfte. Vele ge 

leerden , de een meer, de andere minder bekend 
met de Oostersche ftudien, maar allen evenzeer 

doordrongen van derzelver onontbeerlijkheid, volg« 

den het Franfche leger naar Egypte, en onder den 

naam van Inftituut, vormde zich eene wetenfchap= 

‚ pelijke vereeniging , die den vorigen niet minder dan 
_ den, tegenwoordigen toeftand des: lands naauwkeurig 
onderzocht, en -zich onafgebroken bezig hield met 

ar de 
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de oudheden, de zeden en den aard der inwoners ; 

de kunften en wetenfchappen, de voortbrengfelen ; 

de hulpmiddelen en de befchrijving van Zgypte. 

Elk die zich herinnert hoe magtig dit land voor= 

heen geweest is, en wat het ondanks de zorgeloos” 

heid der-Turken in later tijd nog opleverde „ zal 

gevoelen wat het worden kon onder een verftandig 

beftuur, ‘onder het oog van. eenen man , wiens 

fchranderheid alles voorzag, wiens moed en volhars 

ding de grootfte gevaren trotfeerde. De gevolgen 

„zouden even onberekenbaar geweest zijn voor de 

tetteren, als voor. den maatfchappelijken toeftand der 

oude wereld. Egypte, door zijne ligging beftemd 

om de ftapelplaats van den handel te worden, zou 

waarfchijnlijk binnen weinig jaren tot zeldzamen 

voorfpoed en rijkdom zijn opgeklommen. Het zou 

Azië en Afrika hebben befchaafd en bevoordeeld 

ten koste der magt van Europa, en Engeland, 

door eenen: ondernemenden vijand van naderbij bee 

fpied en belaagd in deszelfs Oost-Indifche bezit=, 

tingen, zow zich daar met moeite gehandhaafd, en 

althans nooit het onmetelijke rijk gefticht hebben ; 

hetwelk. het. thans bezit. Maar Zgypte zou boven= 

dien het middelpunt geworden zijn der Oosterfche 

literatuur , die, omringd. van alle plaatfelijke hulp= 

middelen „ welke wij in Europa misfen, en door 

de bijdragen van het Oosten en Westen en Zuiden 

onderfteund, zich met meer kracht en fnelheid zou 

hebben ontwikkeld, dan tot nog toe gebeurd of 

naar menfchelijke berekening immer te wachten is 

Alle deze flaat- en letterkundige. voordeelen: ,>die 
NA= 
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NAPOLEON buiten twijfel voor oogen zweefden ; 

toen hij den togt naar Egypte ondernam , vérdwes 

dien ter kwader uré voor de aanlokfelen der heersch= 

zucht. Het fcheen hem wenfchelijker toe „ Keizer 

der Franfchen, dan Koning van Egypte te wezen. 

Hij verliet in ftilte hét duurgekochte wingewest, en 

met hem wêëk dé geëést ‘die veerkracht. en leven 

aân het leger bijzette. Zgypie, door de Engel- 

fehen en Turken” heroverd’, hernam fpoedig zijne 

vorige gedaante’, en eene der merkwaardigfte ge. 

beurtenislen van onzen leeftijd ging voorbij, zonder 

éenige- gewigtige gevolgen voor handel of ftaatkunde 

achter te laten. Duurzamer en grooter waren de 

letterkundige vruchten van ‘het kortftondig bezit van 
Egypte. Een’ vrij aanmerkelijk getal familien of bij 

zondere perfonen, van Christelijk , Joodseh of Mu: 

Zelmansch gelóof, die deni vreemdeling min of meer 

hadden” begunttiëd en“de wraak der terugkeerende 

Turken vreesden, volgden het Franfche leger ‘naar 
Eurbpá: ‘Onder dezen bevond zich meer dan‘ cen 
Aanzienlijk geleerde, doof en” door’ bekend met de’ 

talen „ den godsdienst én de gefchiedenis dér’ Muzel= 

manen, wiens omgâng en ‘lesfen veel’ toebragten ; 

tot de gemakkelijke en meer algemeene werfpreiding 

der ‘gewone ‘Arabifché taal, en “die “door het af 
fchrijven van gewigtige werken en-het’ geven van 

belangrijke ifflichtingen zelfs den arbéid van eenen 

SILVESTRE ‘De Saey niet weinig ‘onderfteunden en 
befpóedigdenis Bovendien gaf NAPOLEON’s’ tost, én 
de oritdekkifigen en waarnemingen die men in Egypte 
gedaän had, darleiding , dat men zich van dien jd 
INI D. te L | af 
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af aan meer- aanhoudend en oplettend. met dat land. 
der aloude befchaving bezig hield. Het groote: werk 

over Egypte, de geleerde flotfom der Franfche exe. 
peditie , werd onder-het oog en ‘op kosten der re= 

gering ondernomen; oudheden van allerlei foort 

werden ontdekt of opgegraven, befchreven en af= 
geteekend , of aangekocht en naar Europa gevoerd, 
en deze menigte van weleer of niet „of kwalijk, ben 

. kende voorwerpen „ bragt eindelijk eene ontdekking 

tot. rijpheid, waarop ‚in weerwil der nijdige tegen= 

werpingen.en der. betweterij van fommigen,-de nes 

gentiende eeuw met reden roem-mag dragen. Wij 

bedoelen de. ontcijfering van. het Egyptisch beeld= 

fchrift 3 eene. zaak „ gewigtig. genoeg om zonder 

eenig verder bewijs de ftelling te regtvaardigen „ dat 

Frankrijks omwenteling op de tegenwoordige en. 

toekomftige, kennis. van het Oosten verbazend ge= 

werkt heeft. Intusfchen, bepaalde: zich NAPOLEON, 

federt zijne terugkomst in. Frankrijk; flechts zijdes 

lings bij Egypte. Zijne befcherming aan de Oos» 

terfche. letterkunde verleend; werd. uit geheel ane 

dere 57 uit flaatkundige oogmerken. geboren. Zij 

moest op … tweederlei wijze. aan zijne „ontwerpen, 
dienstbaar. zijn. Aan de eene zijde wilde hij de 

Muzelmanfche „vorften en.natien met zijne daden 

bekend maken’, en aan. zijne belangen verbinden 

aan -de andere ‘de magt der Engelfchen in Zndië en 

hunnen invloed in Oostelijk: Zzië verftoren.. Daar= 

om moesten de bulletins zijner voornaamfte veld» 

togten: in het Turksch vertaald, daarom. moest er 

een eeuwige wedftrijd tot verkrijging van gezagen 

nd Bate rin rn nd ee end 
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invloed aan de-hoven van Konflantitiopel en Teheran 

tegen de Engelfchen, gevoerd worden. . Dit gelukte 

NAPOLEON volkomen, en. op ‘het hoogfte. toppunt 
van zijnen roem, was,-hij. ook: het voorwerp, def 

bewondering en, vereering der,Turken en Perzianens 

De volvoering van hetetweede plan, was aan. grooter 

zwarigheden onderworpen „ en kon nooit gelukken 

zoo men, niet zijne vijanden naftreefde „en op hun 

woetfpoor- zich met „de ‘talen en zeden, en den toe- 

fland van Zndië en het Oostelijk vaste land, van, 43 ië 

bekend maakte, ‚ Dit fchijnt- de, Franfche, Keizer 

eerst laat gevoeld, en‚ daarom ‚tot de oprigting van 

eenen leerftoel, voor het Sanscrit „en „van eene, ans 

dere voor het Chineesch „ befloten te hebben, 

Want Schoon. deze beide Hoogleeraarambten eerst 
in. werking kwamen bij de aanvankelijke herftels 

ling der Bourbonfche . dynastie. „zoo gefchiedde 

zulks echter volgens NAPOLEONS. plannen, en, denk» 

beelden. Het lijdt dus geen- twijfel, dat de wijse 

geerige, ontwikkeling der beginfelen, van de Chinee- 
fche taal, -en „de voldoende. opruiming, van alle de 

zwarigheden die ‚den toegang tot_dit. gedeelte, der 

letterkunde voor den Europeaan belemmerden,4,,dat 

deze, ontdekking, die voor onze naburen, even-z00 

roemrijk. is als de ontcijfering der. Hieroglyphen.» 

almede. uit de. Franfche omwenteling en den daar op 

gevolgden worftelftrijd met. „Engeland is voortges 
vloeid. Ja. wij durven hier gerustelijk, bijvoegen» 

mijne Hoorders! dat de tegenwoordige bloei, der 

Oosterfche literatuur in meer dan een land van Eu- 

fopa aan dezelfde oorzaak- moet worden toegefchre- 

La ven. 
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Ven. Hebben niet de Vorften van Europa, onmid. 
dellijk na den val des dwingelands en het herftel van 
den vrede, als om ftrijd jongelingen van de ‘edelfte 
verwachting ndar Frankrijk gezonden, om aan dé 

voeten der Parïfche Hoogleeraren lesfen van Ooster- 

fche wijsheid op te zamelen? Is de Parijfche fchool, 

de ‘dochter der revolutie, niet de Teermeesteresfë 

geworden van een aantal uitmuntende mannen , wier 

vernuft en geleerdheid de fakkel der Oösterfehé 

letterkunde in Onderfeheidene gewesten heeft onte= 

ftoken? Heeft die’ fchool niet der eerften wenk, 

den «eerften fpoorflag ‘gegeven aan die onvermoeïde 
werkzaamheid, die ons, werwaards wij onze blikken 
wenden , Zoo’ aängehaam verrast? en zouden wij 
dan niet hierin, en in alles wat ik’ aan ulieden te 
dezer ure heb voorgedragen , de bevestiging vinden 

der troostrijk “waarheid, waarmede ik mijne rede- 

voering ‘begon. Gewis, mijne Hoorders ! de men- 

fchelijke geést heeft in veerkracht gewonnen. Het 

tafereel der verbazende Voortgangen van de Oostere 

fche 1iteratuur en’ der oorzaken waaruit die ont- 
wikkeling voortfprot, verfterkt door een bijzonder 

bewijs onze algemeene én innige overtuiging , dat dé 

verftandelijké grootheid onzer eeuw die van alle de 
Vorige ovértreft , en dat de goede Voorzienigheid 
Gan ‘het menfchelijk’ geflacht ;’ in die hooge befchas 
ving, eene aanvankelijke vergoeding heeft willen 

fchenken voor de ontelbare be a die het gedu® 
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D E 

GODSDIENST 

DE EERSTE GRONDSLAG DER 

BURGERSTATEN; 

DOOR 

N. SWART. (® 

Kin ik wvoorleden jaar over de altijd voort- 

gaande volmaking van het menschdom, in kennis 

en zedelijkheid fprak , en in de gefchiedenis gron-= 

den aanwees , die ons tot zulken voortgang van 

zelve moeten doen befluiten, vrees ik een der eere 

fte kweekfters van befchaving te hebben over het 

hoofd gezien. Het is — verwondert u niet, T, T! 

dat ik zoo iets kon vergeten — het is de gods- 

dienst; niet bij uitfluiting de ware, de Christelijke _ 

in het bijzonder of die takken van dezelve, welke 

zich tot de aanbidding van den Eenigen bepalen. 

Neen, daarvan maakte ik zelfs op meer dan eene 
plaats melding , als gefchikt om het licht en de 

liefde uit te breiden , zoo wel als te verheffen. 

Maar , hetgeen ik thans bedoele, ís van eenen bijzon» 

de. 

(*) Voorgelezen in de Mastfehappij: Felix Merisís, 
| Ma 



168 DE GODSDIENST: DE EERSTE GRONDSLAG 

deren aard; en ik moet bekennen dat geen eigen 
nadenken , maar de aanwijzing van een ander, van 
een onzer keurigfte geleerden en wijsgeerigfte ge- 

fchiedkenners, de hoogleeraar VAN HEUSDE, mij op 

dit verzuim heeft oplettend gemaakt. — Het is blijk- 

baar, T.T! dat er een zekere ftoot noodig was, 

om maatfchappijen van eenige uitgebreidheid daar te 

ftellen, Het huisgezin moge den kiem daartoe be- 

vattens flammen onder hunne hoofden mogen ons 

in oude en halfbefchaafde tijden of landftreken veel- 

vuldig voorkomen; ‘natien mogen daaruit fomtijds 

zijn ontftaan; de omftandigheden maken het onmos 

gelijk, dat deze natuurlijke uitbreiding overal en al- 

tijd tot de volheid toe zou plaats hebben. :Broes 
ders fcheiden van elkander; of verfcheidene kleine 

geflachten bevinden zich op éénen grond; twist of 
gebrek hebben het eerfte ten gevolge, overvloed en 

veiligheid geven aanleiding tot het ander. — Hoe 

komt het derhalve, dat er al fpoedig talrijke volken 

en magtige flaten geboren werden? Hoe werd de 

erondflag tot die hoofdfteden in het bijzonder ge- 

leid , waar de weelde de nijverheid koesterde, de 
rijkdom alle talenten dienstbaar maakte, de weten- 

fchap en fmaak, de kunst-en befchaving als in een 

eigen ftookhuis , tot fpoedige rijpheid kwamen? Ons 

antwoord op deze vraag was: de krijg, de ver- 
flinding veler ftammen door eenen enkelen, de vere 

flaving veler duizenden aan een klein getal, de op- 

gehoopte buit en magt en trotschheid van eenen 
veroveraar, die , niet min dan donder en orkaan, in 

de hand van God verftrekt, om uit de verwoesting 

vruchte 

ti 
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vruchtbaarheid te doen ontluiken. De gefchiedenis 

van het Oosten fchijút ons voornamelijk op dezen 

gang der allereerfte befchaving te verwijzen. En 

het “Oosten is, immers volgens algemeene begrip- 

pen,‚”de wieg en bakermat van ons geflacht. . Dit 

belet echter niet , dat er andere middelen ter ver= 
eeniging hebben kunnen beftaanz dat de gang der 

dingen elders eene verfchillende rigting. nam, en dat 

de fchoonfte bloem niet altijd aan doornen , de fma= 

kelijkfte vrucht niet fteeds aan een lagen heester 

groeide. De fchrandere “man ,-zoo even ‘genoemd, 

heeft ons dit, bepaaldelijk met betrekking tot zijn 

en ons geliefde Griekenland, dien eerfteling, die 

bron en kroon der Europifche befchaving,-als ook 
eenigzins van deszelfs kweekcling , het alverzwel= 

gend Rome, klaar doen zien. En zijn wenk is in= 
derdaad genoeg, om ‘ons ‘hetzelfde licht wijd: en 

zijd te doen opmerken, 7 

Mijn oogmerk is, u met het door hem beweerde 

eerst bekend te maken , ten eïnde daarna-dit ge- 

ftelde met andere uitfpraken der gefchiedenis te vers 
gelijken en ten {lotte in eenige redenering en: nuti 

tige aanwending van het betoogde uit” té- weiden. “9 
In zijne verhandeling over de aloude burgerfta- 
ten  aân welker hoofd de (preuk van crcerospraalts 
„ Van Jupiters der Muzen begin” beant HE 
geleende, ‚in het ige aldus (at: hast 

„%) Diatribe én eivitates antiquas, auctore Phil, Gul, 

van Heusde ‚ mooeexvu, eb initio, 

sat M 3. 
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De toeftand der min befchaafde. menfchen was oud- 
tijds zoo, dat zij afgezonderd, in ftammensen ge» 

flachten verdeeld ; leefden. Er beftonden overal 

buurten: er. beftonden zelfs fteden ; althans vestin= 

gen „ werwaards zij veiligheidshalve zich begaven: 

Zij-hadden hunne hoofden , die zij als veldheeren 

in den oorlog volgden en als overheden in den vrede 

raadpleegden. Doch „ fchoon er aldus beginfelen, van 

welgeregelde ftaten en raden beftonden , ‘het ontbrak 

echter” aan-eene - maatfchappij ‚ die” burgerlijk of 

ftaatkundig «zou kunnen genoemd worden, het \ont= 

brak aan eigenlijke ftaten en gemeenebesten. 

“Om zoo wel -den oorfprong als -den aard dezer 

burgerftaten. wel te leeren kennen, dient men nate 

gaanz-hoe de ftammen en geflachten, zoo,als gezegd 

is; «Onderling afgefcheiden „hebben kunnen te za 

menvloeijen. of althans vereenigd. worden. … Nu dan: 

zi zijn begonnen vereenigd te worden door gemeen= 

Jthappelijke. heiligdommen. … Waar tempels. befton. 

den „:beftonden ook. feesten; en wij weten. hoede 

menfchelijke natuur naar feesten haakt, De volken 

ftroomden van. zelve te zamen ‚om met elkander: te 

offeren, met elkander. gastmalen te houden;-te dans 

fen, te fpelen, in één woord , de -hoogfte levensge- 

neugten. met elkander te fmaken. Alzoo werden de 

harten voor blijdfchap,- voor -eendragt. en onderlinge 

vriendfchap geopend, Wrok „ verongeliĳking , vijand» 

fchap, welke tusfchen ftammen en geflachten be- 

ftonden, werden daar vergeten. Ballingen plagten 

dan’ wel terug “geroepen „ boosdoeners zelfs uit de 

gevangenis ontflagen“te wordens ° Welwillendheid; 
 Î mee 
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medelijden „gulheid, alle gezellige deugden werden 

aangekweekt.. Alles was vol vreugde en blijdfchap , 

en dit onderling verheugen maakte allen eensgezind, 

„Bij deze: feesttijden. onderging der volken leefwijze 

daarenboven eene onwillekeurige verandering. Te 

huis leefde en woonde men afzonderlijk „ maar hier 

alle bijeen; te huis kende men geene vergaderin= 

gen, hier had-men herhaalde. zamenkomften. 

„Allernaauwst- eindelijk was het verband van den 

koophandel met de heiligdommen. ‘Geen wonder, 

Blijde kwamen allen bijeen, en bewonderden en 

begeerden met uitgeftrekt verlangen , wat er in eenige 

foort voortreffelijks en verwonderlijks werd. aanges 

bragt ‚ » kostbare kleederen „ lijffieraadje-, edelges 

fteenten, fchelpen, uit goud of zilver vervaardigde 

zaken 3 en niet. minder behaagde hun, wat den 
fmaak ftreelde „ lekkernijen, reukwerken „fijne vruch 

ten. Men wenschte door zoodanige verfiering op 

de feesten-in ‚het oog te loopen; men wenschte ze 

ten „aandenken van het feest mede naar huis te 

brengen, en kreeg eene wonderbaren lust naar al de 

zeldzame en uitgezochte ftrelingen van het zintuig. 

De neerflachtige mensch verwerpt alles; naarmate 

iemand opgeruimder en vrolijker is, des: te heviger 
pleegt hij-alles te begeeren. feite 

Zoo is het: bijgekomen, dat er geen nn bij de 

Grieken gevierd werd „of men-hielder tevens markt, 

Want. natuurlijk. kwamen er ook: kooplieden 5 en 

zelfs de ftammen, uit onderfcheidene landftreeken af= 

komf(tig, waren” van zelve geneigd om elkander wee 

derzijds- van het hunne mede te deelen of te verruie 

M 4 : lene 
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len. Dan, teder ziet gereëdelijk in , hoe «zij vooral 

door dezen onderlingen ‘handel - met wenn ver 
bonden moesten geraken, RO HDs 
“Gaarne , zegt VAN HEUSDE, ‘mag ikser over 
nadenken , ‘hoezeer de feesten geftrekt hebben’"om 
de menfchen te. befchaven, — Woeste volken „ “die 
afzonderlijk even ; kwijnen in loome traagheid 

voort, en worden daaruit niet opgewekt dan door 

haat en, wraakzucht jegens hunne naburen. Maar, 
flaan wij het ‘oog.op de Olympifche fpelen , b. ve ! 

Daar begaf zich in den kampftrijd, al wie onder de 
Grieken door kracht of vlugheid van ledematen uits 
muntte. De mededingers ftonden naar al wat voor= 
treffelijk is3 en de toefchouwers ontftaken zich aan 
hunnen gloed, „Door eenen edelen naïjver en toeleg 

op de loffelijkfte ‘bedrijven werden alle gemoederen 

naauw vereenigd 5 en tevens gevoelden zich allen op- 

gewekt, om, hetgeen zij in eenige kunst vermoge 

ten, aan de vereering der Goden en het vermaak 
der- aanfchouwers: toe te wijden. ’Zoo velen er in 

Griekenland in bouwkunde , beeldhouwkunde of an- 
der künftig handenwerk waren bedreven , die be» 

fteedden deze verwonderlijke talenten inzonderheid 
ter verfiering van de tempels der goden , waardoor 

die tempels de uitnemendfte gedenkftukken en bijna 
wonderen dezer kunst zijn” geworden. Naarmate 
iemand meer in toonkunst, dichtkunst, letterkunde 

uitmuntte, des te vlijtiger bezocht hij de feestene 

Daar werden. door heilige koren ern lofzangen opgee 

zongen „ ef tooneelftukken uitgevoerd; waarbij zich 

danfen voegden , om de muzijk „ als het ware, nog 

les 
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levendiger en vrolijker te maken. Te Athene were 
* den -zelfs-wedftrijden”“in het“opzingen van verfeit 

gehouden, die de beste. dichters van roemzucht des 
den: blaken; en’ die” de- geboorte aan het treur- en 
bljfpel hebben” gefchonken.* Ja “wat werk iemand 
ook: vervaardigd had „ ‘elk bragt het zijne om ftrijd 
voor den dags zelfs zijne gefchiedboeken las HERO= 

porus in het openbaar voor. Voorwaar, het kon 
niet anders, of deze talrijke bijeenkomften , deze 
onderlinge naijver , deze -blijdfchap-en regte feeste 

vreugde, moesten de harten der menfchen verruie 
men „ hun genie verheffen en allerlei uitnemende 

bekwaamheden doen-ontluiken en toenemen. Gelijk 

de Grieken door toedoen der feesten «onderling 

naauwer werden verbonden , zoo werden ze daar« 

door” tevens befchaafd. Trouwens ; elk: weet ‚dat 
befchaving ‘van de meeste kracht is om eene maats 

fchappij te ftichten- en te fterken,” 
‚Na deze fchets gaat de Hoogleeraar over, om ons 

den -oorfprong van. het Griekfche Sratenverbond , 

onder den naam van Zmphiktionen bekend,.als een 

bewijs--van het-geltelde te doen kennen, Deze! wa* 
ren oorfpronkelijk anders niet , noch geeft ook:hunne 

naam viets. anders te-kennen , dan omswoners-van den 
tempel des Delphifchen ‘Apollo’, „„ Ja „- zegt: hijs 
waarin Griekenland tempels gevonden werden „ 

daar. zag men-ook menfchen „geflachten , ftammen, 

volken „in ‚het. rond wonende „ die door ‘het vieren 

van gemeenfchappelijke ‘feesten tot zekere gemeen= 

fchap- des levens werden verbonden.” - En na dit 

door vele voorbeelden geftaafd tehebben ‚komt hij 
M 5 tot 
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tot „de ftelling ‚dat de aloude burgerflaten bijna niet 
anders waren dan zulke varcenigjegen: van rondom 
wonenden, 4 

„Elk oude ftad en aat zegt hij, maakte kalk 
een middelpunt „uit. In-allen vinden wij-tempelss 

kennelijk door, de verhevenheid hunner plaatfing „de 

hoogheid der gebouwen of derzelver -grootfchen 
luister, Overal fchijnen-de- burgers als in-den om 

trek des tempels te wonen; om op bepaalde tijden , 

„even als de Amphiktiers, zamen te- komen @n- ge= 

meenfchappelijke feesten-te vieren. Zoo was het 

met Zhehé, met Sparta, met Corinthe , met Athene 

gelegen. „Zelfs Rome begon met eene wijkplaats te 

zijn, een heiligdom, in welks omtrek de toegee 

vloeiden woonden, Hare oudfte gefchiedenis maakt 

daarenboven van een feest ter eere der goden gee 

wag5 in dater tijd ftrekten de Latijnfche vierdagen 
om de volken van Ztalie te vereenigen, en het ka= 

pitool was de tempel, om welken zich de geheele 

wereld als om haar vereenigd altaar zou fcharen.”” 

Deze, meent de geleerde man, was de oorfprong 

der burgerftaten , die naderhand, van tijd-tot tijd, 

tot naauwere vereeniging en wettelijke maatfchappijen 

overgingen.” De mensch fchikt zich niet terftond 

tot’ zulk-eenén, ftaat. Dit flrijdt met zijne natuur 4 

die” flechts langzamerhand tot “redelijke, befeffens 

komt. Ja, fteeds, zegt ‚hij, bleven Rome en 

vooral Athene wan,dezen oorfprong getuigen „: door 

de-aanhoudende feesten aldaar gevierd, en van on= 
berekenbare’ kracht om „de eensgezindheid ven de vas 
derlandsliefde te- ónderhouden ; ook kan -men’ hier , 

f / ë als 
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als het ware, twee regeringen in denzelfden ftaat op= 

merken, een burgerlijke en een godsdienftige. Hoe 

groot was het gezag van den Delphifchen Apollo , 

in de beflisfing der belangrijk{te zaken — een nâa= 

tuurlijk overblijffel- van den vroegften toeftand , zoo 

even aangegeven, als ook van de bijzondere wijsheid 

en wetenfchap, op welke de Priesters van den bes 

ginne af aanleiding vonden zich toe te leggen, en 

den invloed dien zij gemakkelijk verkregen! Hoe 

veel hing in Rome van de wigchelarij, van de Sibils 

lijnfche boeken en andere heilige zaken af , fchoon 

de ftaatkunde deze in die ftad wijsfelijk aan zich 

had getrokken! «Doch waarin zich -de befchaving 
ook «bijzonder “kenmerkte „in de - dichtkunst; die 
moeder’ van alle onderwijs, gefchiedenis én lettere 

kunde „heeft dit vooral plaats, «en heilig is ‘haar 

oorfprong 3 priesters waren” het die haar eerst be= 

handelden; goden, met welker genres zij zich 

bovenal bezig houdt. | 

Daar het ons ,:M. H4- inzonderheid om lk eers 

ften. grond. der -maatfchappelijke - vereeniging: is te 

doen „ behoefden wij de laatstvermelde zaken flechts 

aan “te flippen, „Gij ziet hoe bevallig en” hoe nas 

tuurlijk tevens deze fchrijver dien “eerften grond 

afteekent „ als-met bloemen beftrooit-en met kràn- 
fen omflingert. “Gij ziét, hoe de vreugd, het vers 
langen en de vriendfchap, onder begunstiging van 

een geheimzinnig en heilig gezag „hier de menschs 
heid ‚doen ontluiken. Gij ziet, hoe’ de ‘godsdienst 5 
het bezef van dankbaarheid „ van onafhankelijkheid 

en nederig opzien, tot. hooger „ voor den woesten 

3 log= 
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oorlog „ denovermoed en de heerschzucht, ‘in de ” 
plaats treedt, om ons den kinderftaat en de jonge- 

lingfchap “des _menschdoms. afteteekenen.- Doch , 
mogelijk denkt gij „ dat dit alleen aan de Grieken 

(want Rome's oorfprong ligt veelzins in het duister) 

eigen zal zijn geweest. Daar toch neigde het volks- 

karakter van zelve tot vrolijkheid en gezellige aan= 
doening 5  daar- lokte de heldere - hemel. tot blijde 

fpelen uitz daar was de natuur kwistig in de voors 

treffelijkheid- van -altêrlei voortbrengfels. Of,’ mis- 
fchien maakt iemand een andere gevolgtrekking , en 

kent dezen zachten weg der vereeniging van het 

_menschdom , aan het Westen, aan Europa in het 
bijzonder toe , waar de vrijheid „de bedaarde rede „de 

veiligheid en bloei van vele kleine ftatén te allen tijde 
meer dan ín het-gloeĳjende morgenland, fchuilplaats 

en woning hebben gevonden. Inderdaad, deze on« 

derfcheidingen zijn de een zoo wel als de ander, 

misfchien niet geheel te verwerpen. In het alge- 

meen echter fchijnt de “zaak ons toe op de geaard. 

heid. van den mensch gegrond te zijn. En wij gaan 

over. om «eenige, zoo wĳj hopen, niet onleerzame 

vergelijkingen uit-de gefchiedenis van andere volken 

in het werk;te ftellen. f f 

„Onder al, de, Oosterfche ftaten iser geen dien wij 

zoo naauwkeurig kennen „ als de Joodfche. Bij dene 

zelven zien wij de natie van den-eerften ftamvader 

af- gedurig toenemen. Hier onderfcheiden we:de 

afzonderlijke takken duidelijk. . Hier ontmoeten wij 

de.losfe „ zwervende leefwijze , die geen anderen‘band 

dan. van het bloed, geen ander gezag, dan het vas 
ES der= 
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„derlijke erkent. Vervolgens mogen: wij meer be= 
paalde woningen, onder eenig oppergezag, opmer- 

ken. Na het verlaten van Zgypte vervalt althans 

het eerfte weer. Geheel ‘het uitgebreide geflacht 

zoekt nu flechts een eigenen grond, om daar 

eenen vasten zetel te bouwen. En de groote 

man „aan hun hoofd geplaatst, baant niet flechts 

den weg daartoe , maar fchenkt hun tevens éen 

volkomen wetboek ; van welke beide voorregten zij 

welhaast het genot finaken. Doch, wat ontdekken 
wij? _Hoedanig is de ftaatsregeling , naar welke het 

volk, in geheel vernieuwde omftandigheden, zich 

voortaan heeft te rigten? Er beftaat, M, H! noch 

zulk eene eigenlijke ftaatsregeling , noch zulk eene 

geheele. hervorming van den toeftand des volks, 
Noch koning , noch algemeene raadsvergadering (taat 

aan hun hoofd, Het is blijkbaar, dat de ftam- en 

familieregering „ de regering der oudften en vaders, 

geheel behouden blijft. Niet dan bij bijzondere gee 

legenheden vereenigen zich de ftammen tot één 
doel. Niet dan in hoogen nood, van buiten of van 

binnen „ plaatst zich een zoo genoemde regter of 

krijgsoverfte aan het hoofd van eenige of aile: 

ftammen. Niet dan zeer laat neemt dit ambt de ge- 

daante eener vaste burgerlijke òverheid aan , die 

terftond daarop met de daad in de koninklijke wordt 

herfchapen. _ Maar een algemeen heiligdom is de 

eerfte en voornaamfte bemoeijing van den wetgever ;- 

feesten, die het ganfche volk daar gedurig bijeen 
brengen „ ís eene hoofdzaak bij deze bemoeijing , en 
niet minder dan bij de Grieken zijn deze feesten 

gee 
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gefchikt en ingerigt, om vreugde , gezelligheid, 
broederlijke en vaderlandsliefde aan te kweeken. De 

‘veelvuldige offerhanden hadden ofermaaltijden ten 
gevolge. De rijkelijkheid van dezelve bragt riatuur- 

lijk gulheid voort, en de godsdienst maakte er een 

pligt van, de. ongelijkheid van ftanden en omftan= 

digheden zelfs, daarbij uit het oog te verliezen. 

Welk eene treffende overeenkomst, M. H! Zou 

dezelve niet moeten ftrekken , om ons het natuur- 

lijke, het eenvoudige en juist daardoor te bliĳkbarer 

Goddelijke der Mozaïfche inrigting te beter te doen 

kennen? De vrije herder wordt niet op eens ftaats- 

burger, in den geheelen omvang dezes woords ; hij 

verwisfelt het vaderlijk beftuur van aangeboren fa: 

milie- en ftamhoofden niet zoo ligt met een alges 

meenen koning of raad, en niet dan met moeite 

breidt zich zijne liefde verder dan tot naaste buren 

en ftamgenooten uit. Maar de vreugde, maar de 

godsdienst, maar het gezellige verkeer , knopen ge- 

makkelijk dien band, welke, naauwer en naauwer 
toegehaald, van zelve op een geregeld beftuur van 

allen uitloopt. Op deze wijze laat zich zelfs veel 

verklaren , wat anders met moeite in zijne bedoeling 

is nagefpoord, en de Godsregering der Israëlieten 

ftaat niet zoo geheel op zich zelve, als zich ligt 
iemand heeft verbeeld. Wij zien, trouwens, uit 

de gefchiedenis , dat hunne naburen foortgelijke 

godsdienftige volksfeesten vierden, die , niet ondere 

worpen aan de wetten van zedelijkheid en betame. 

lijkheid , min geheiligd door zuivere en waarlijk 

vrome gezindheden, door derzelver luidruchtige lose 

ban- 
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bandigheid den Jood maar al te vaak tot fchuldige 
deelneming verleidden. Ja, het zou ligt niet moei- 

jélijk- zijn fporen van dezen godsdienftigen invloed 

op de eerfte vorming ‘der maatfchappijen , bĳ de 

meeste oude ftaatsinrigtingen , aan te wijzen. Pries- 

ters waren de eerfte befchavers van Egypte. De 
oorfprong der Perzifche Magi verliest zich in de 

hoogfte oudheid. De Bramin is edeler en nader aan 

de godheid verwant, dan de krijgsman zelf, die de 

kroon draagt. China's keizer is van hemelfche 

afkomst; de Delai is een zigtbare God op aarde, 

Ook onze Germaanfche voorouders hadden gemeen- 

fchappelijke heiligdommen, eer zij algemeene op- 

perhoofden bezaten; en feestvreugde deed hunne 

eeuwige wouden voor wopAN weergalmen, terwijl 

een gewijde maagd hunne raadflagen en hunne velde 

flagen, voor geen klein deel, beftuurde. 

Ook de latere gefchiedenis doet eene zelfde ge« 

fchiktheid van oude en half woeste menfchen zien , 

om door den godsdienst en de godsdienftige feesten 

tot maatfchappelijke vereeniging gebragt te worden, 

Hoe had manOMED anders zijne wilde Arabieren ges 
temd, zijne hoofdftad Mekka tot het middelpunt 

van een onbegrensd rijk verheven? Hoe hadden de 

Kalifs nog zoo lang hunne woeste ftrijders beten: 

geld, en rijkdom, weelde en befchaving aan hunne 

hoven tot zulk eene mate doen ftĳĳjgen ? Ja, wan- 
neer wij het oog op Ewropa flaan , door den val 

van het Romeinfche rijk, het opdoemen ‘van woeste 

volksftammen uit hunne eeuwige bosfchen en den 

toevloed van ftaag nieuwe , vnbefchaafde horden, in 
| bar- 
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barbaarschheid terug geftooten wanneer wij de lange 

zame herftelling. van orde en ontluiking van. gezel- 

‘lige, deugden „ ook. daar gadeflaan. — wat vertoont « 
zich. aan ons oog? Een. Christelijk opperpriester, 

al-meer en meer met ftatie sen feestelijke pracht. om= 

ringd „ als het middelpunt der. verfcheurde, deelen 
van den gevallen. ftaat en menigte: natien „die. dan 

eens den toom aan woestelingen in den mond wringt , 

dan weer het verdeelde ligchaam in. één gareel {pant 

en de logge traagheid fpoort, om.zich.op den vijand 
des geloofs , den” beftoker van Europa, den vere 

woester van alle belchaafdheid-te werpen. Jawat 

Rome voor het algemeen. was, dat. werd menige 

bisfchopsftad „ menige rijke abtdij voor de bijzondere 

deeien. Mis of ker-, waarfchijnlijk kerkmis , is nog 

de naam „ dien onze vrolijke jaarmarkten dragen; om- 

dat men bij die godsdienftige. feesten van overal te 
zamen kwam, en even als de oude Grieken „ aan 

vreugde „ aan de vertooning van pracht „ aan den be- 

geerigen aankoop van allerlei nieuws en vreemds _ 
gereedelijk. toegaf , en ook de winzucht niet verzuim- 

de zich zulk eene gelegenheid te nutte te maken. 

Hoe vele dorpen en fteden worden ook nog naar 

zulke abtdijen en kloosters genoemd „ wier oudfte 

bewoners daar rondom gefchaard, aan de Griekfche 

Amphiktiers, aan Athene, Sparta en Corinthe doen 

denken , in haren oorfprong niet anders dan een kas- 

teel en heiligdom ! | 

Doch, ik meen genoeg gezêgd te hebben , om 

het boven opgegevene te betoogen. VAN HEUSDE 

weeft gelijk; de godsdienst is misfchien de alge- 

meen- 
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meentte aankweéekfter eener meer uitgebreide met 

fchenliefde -en- eigenlijk: maatfchappelijke deugden: 

Nietin- Griekenland flechts, noch het Westen , gee 

lijk men deze deelen. der aarde noemt, maar ook 

in. de vooronderftelde wieg en bakermat des mensch- 

‚ doms had dit meermalen plaats; fchoon de magt 

der veroveraars en de telkens losgebarften ftroom van 

woeste ‘herdervolken ‘daar inzonderheid Kolosfus= 

beelden-ftichtte en weer omver wierp, om uit de 

overblijffelen aan- den tempel der befchaving te 

bouwen. . 
Maar „ welke devolgen hebber wij nu hieruit te 

trekken ten, aanzien van hetgene op den duur, en 

dus-ook-nw nog moet plaats grijpen: Het is be- 

kend „„dat de hierarchie en de theocratie , gelijk men 

deze priesterregering niet oneigenaardig noemt, op 

vele plaatfen het hoofd weer. moedig. verheft, De 

godsdienst. verbindt zich met den ftaats hij oordeelt 

en vervolgt de burgers, die zijn gezag miskennen 5 

hij doet. zijne zendelingen uitgaan, om’ alles onder 

het oppergebied van eenen geestelijken vorst te bee 

vatten. … Daartegen verheffen zich anderen van aller= 

lei. belijdenis, Zij befchouwen zulke pögingen als 

gevaarlijk en verderfelijk. Verlichting en befchaving , 

rust en geluk „ vrede en. welvaart flaan naar hun 

oordeel op het fpel bij zulk een worftelftrijd;-- En 

menig, Catholijke Nederlander „dankt den hemel, die 

hem in een Protestantfchen koning het bolwerk tegen 

zoo fchadelijken invloed fchonk, Moeten wij dan 

misfchien, „uit hetgeen wij tot hiertoe zagen , éen 

ander. befluit opmaken? Moeten wij den ftaatkun= 

‚VI. D. a, N di= 
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digen invloêd van:-het geloof en den dienst eenet 
hoogere „magt als heilrijk en‘ weldadig befchouwen ? 

Geldt hier de taal van den wijsten aller‘ menfchen 

„noemt den boom goeden zijne vrucht goed’, vof 

nôemt hem kwaad en zijne vrucht kwaad 5 wanteen — 

goede boom kan geen kwade vrucht voortbrengen 2” 

Neen , M‚:H! tijden en omftandigheden” wijzigen 

deze wadrhéid, “En een oogflag ophet: behandelde 

zal doen zien, dat die magt van densgodsdienst met 
de vordering dersbefchaafdheid uit den aard der !zake 

verdween, of, met geweld aangehouden „ meestal 
niet dan onheil ftichtte. „Eene vrije belijdenis, ‘éene 
willige gehoorzaamheid, gene blijmoedige onderwer= 

ping-aan ieder lot of deel, kome ‘dan voor haar “in 

de plaats, en werke: ongedwongen mede ‘om- orde 

em geluk in” de maatfchappij: te -kweekens 5; Mijn 
rijk is. niet-van deze werelds vroemer baar orrd mijne 
dienaren geftreden hebben.” 3 

Inderdaad „ zoo ik op den warn: dof pele welken’ 

ilk gewoon ben het woord te voeren , “de verfchil= 

tende aard vder Christelijke openbaring zoù’ mij hier 
de. beste ftof tot betoog aanbieden.’ “Deze- tóch 

hechtte zich, van «debeginne af „aan geenen ftaat',- 

noch. bezit/‘een algemeen’ heiligdom “en ‘zulke 'feés= 

ten, die: de belijders’ dringen “zich roridóm hetzelve 

te“ verzamelen: „Het”-zaad “werd ‘uïtgeftrooid in alle 

landen, en hét sis: overalvwet „ de “magten over’ ú 
gefteld te eerbiedigen. km ‘zoo “verre Hierbij: van! 
een. koninkrijk ‘gefproken. wordt , ishet een hes 
melsch. koninkrijk; inden geest vereenigd éit waclis 
tenke op het eeuwige Päfcha' en: de algemeene feeste 
„sb Wi td vie 
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viering in de toekomst.» Toen, het anders begrepen 

werd „ de kerk aan den ftaat huwde, het onzigtbare 

Eene uitwendige: gedaante aannam en de priesters 

vorften. werden „was ‚de leer. verbasterd en het 

Evangelie des vredes. welhaast tot een veldteeken 
van bloedigen oorlog geworden, — Maar ik {preek in 

eene. maatfchappij , die elke godsdienftige denkwijze 

ten vollen eerbiedigts en-moet misfchien fchromen 

aldus op gronden te bouwen , die niet aan allen 

even vast zouden toefchijnen, Redeneren wij dus 

liever uit den aard der zaak zelve. … 
Immers, het middel om de menfchen tot elkander 

te brengen, gezellige vreugde te doen fmaken en 

tot maatfchappelijke deugden op te-leiden, behoeft 

niet meer in den godsdienst gezocht.te worden. De 

zucht. tot gezelfchap, tot wedijver in. pracht en 

groetschheid „tot: aanfchaffing van vreemde goedee 

ren, heeft zulk eene kweeking thans geenszins van 

doen. De gehechtheid aan het vermaak , de win= 

zucht en het verlangen om te fchitteren zijn daar- 

toe op zich zelve vaak meer dan genoeg ;-en waar 

tot opwekking-en leiding van den. volksgeest alge- 

meene feesten noodzakelijk worden geacht, daar bee 
hoeft hèt nog de godsdienst niet te-zijn, die-de- 
zelve. tot. ftand brenge, Ja, hoe weinig fomber de 

verlichte wijsgeer over den godsdienst moge denken , 

den: Algoeden en Heiligen door het ‘redelijk fchepfel 

verfchuldigd „ bezwaarlijk zal hij de woelige feeste 

vreugde voor het beste middel houden, om reinheid 

van hart ; bedachtzaamheid en'deugd „onder andere 
dan geheel onfchuldige natuurmenfchen , in ruime 

N a ma 
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mate aan te kweeken;” Het 20u niet’ moetjelijk: zijn, 

uit de gefchiedenis ‘wan Griekenland zelve voorbeel- 
den bij te brengen van dartelheid en ontucht, in 

‘later tijd bĳ die’ fêesten begunttigd. Nog’ voller 
zijn de Jaarboeken van het Oosten van zulke „ore 
deugden , die het heilige bezoedelden.- En of de 

Christenkerk , in hare veranderde gedaante, geene 

gelijke bewijzen heeft opgeleverd, ja nog doet ken- 

nen „ laat ik: gaarne aan uwe eigene ervarenis ter 

‘beflisfing over. | ep ale 

Maar er is eene andere zijde der behandelde: of: 

‘welke niet minder duidelijk fpreekts - Niets: was ‘na- 

tüurlijker , dan dat’ de priester van het algemeene hei- 
ligdom, bij elken jeugdigen volksftam of uitgebreidere 

maatfchappij „eene grooten invloed verkreeg. “Wij 

zien dit” dadelijk in den” Delphifchen- Apollo 3 wij 

mogen ‘het bij de Joden opmerken, waar de Hooge* 

priester in lateren tijd zelfs koninklijke magt-gewons, 

‚ja bij alle-de voorbeelden-van den vroegen invloeds, 

door godsdienst: of befchaving geoefend, voorheen 

door ons: bijgebrast.” Natuurlijk noemen: wij -dit 
gevolg en wij chromen niet het: tevens voor» heil- 

zaam ; ja onontbeerlijk te verklaren. Wie ás- in 

woeste tijden zoo veilig en gerust als de bédienaatr 

van. het outer? Wie is, buitenhem 4 van» de zorg 

voor het beftaan ontheven: waar meest - elk “dat 
beftaan nog zelve aan den grond ontwringt of in de 

bosfchen nafpoort?. Waar heeft--eene ongeftoorde 

opvolging van ‘den grijsaard door den man en jon= 

geling plaats „ die de-wijsheid. en wetenfcháp “op 

elkander. voortplanten en -zachtkens- uitbreidden ?--In 

24 welk 
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welk vander licht en” gedaante was het ook. veelal; 

dat. de meer geoefende vreemdeling, om de eener 

of andere reden” uitzijn vaderland ontweken , aan, 

ongetemde „woestaards vof verftrooide: ellendelingen 

teugel én fpoor wist te befteden. Hellas en Peru, 

de allervroegfte en de middel -eeuwen ‘treden van 

zelve op, om het. eene of andere deel van deze 

waarheid ‘te’ ftaven. — Maar, is de rust ende be- 

fchaafdheid- eenmaal op-de aarde. afgedaald 5 hebben 

rijkdommen en wetenfchappen-zich: meer of. min al: 

gemeen» verfpreid 5 wedijveren: gelukkige. vernuften 

van allerlei ftand-en plaats: met’ elkander; en {tre=; 

ven «de priestergeheimen niet zelden; verre vooruit : 

waartoe’ dan nog de laatfte? Immers, niet dan ja-, 

loerschheid „dan vrees , om-de-oude:voorregten. te 

verliezen , dan tegenwerking van het licht, dan;be-. 

drog en“ bijgeloovige middelen»: zijn voortaan „van 
zulken ftand te wachteny”die „het min verlichte ge= 

deelte des-volks tegen het meer verlichte. opzet of 

zich aan de“ geweldenarij der grooten; huwt om 

gemeen “en! middelftand te’ onderdrukken? …, Zoo. 
fchroomde DEMOSTENES niet den-Delphifchen APoLLo 

als den woordvoerder van PmiLiPPus:s als ‘den medee 

pligtigen van dien listigen vijand te doen voórkomen., 

„Zoo ftonden priesters en wijsgeeren „die eertijds 

één mogten heeten, op vele .plaatfen en tijden, tegen 

elkander overs en het fcheen: vaak. dat-er geene, 

kunst mogt -beftaan , dan om- het helligdem. te vere 

fieren en. te verheffen. … … Seb enige / 

“ Eindelijk, de godsdienst was den darter der aat- 

kunde ‚ voor „welke zij eerst. geheel in, de. plaats 

0 N 3 trad, 
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trad, «en die zij daarna nog een tijd lang -fteunde.- 

Maar, waar de erfgenaam der kroon” volwasfen, is 

daar moet de kweekfter zijner jeugd befcheiden terug 
treden. Daar mag zij met hem om het oppergebied 

niet kampen. Anders ontftaat er tweefpalt ;-de een= 

heid en de klem des- gebieds wordt verbroken, eù 

het rijk in zichzelven verdeeld , kan. niet beftaan, 

Een gebied in een gebied werd te vallen tijd als een 

mionfter befchouwd, dat naauwelijks eenen korten 

tijd het rampzalig leven voortfleept. Dit echter is 

het, M, H! wat men zelfs in onze dagen aan zoo 

menig koningrijk wil opdringen. Daardoor gaat Spanje 

te gronde; daarvoor zweeft ‘het heir der duisterlin= 
gen rond, zoekende wien zij zouden mogen verflin- 
den.”Zoo wordt het edelfte misbruikt, de orde der. 

natuur omgekeerd. Neen, dat men , met den bijbej 

in de hand, woeste natien temmes; dat de nijvere 

Hernhutter zijne. broedermaatfchappij tot onder dea 
zelvé uitbreidde, dat zelfs de Jefuit „ als eenmaal in 

Paraguay, priesterftaten bouwe, waar de geeste= 
lijke vader teffens hoofd van elk dorp; het kerkelijk 
gezag de klem van alle regering iss wij prijzen 

zulk een beftaan; het is de gang der natuur , naar 

den wenk van Jehova zelven, Maar, als het vole 
maakte gekomen is, dan zal hetgeen ten deele is , 

te niete worden gedaan. En volmaakt mag de band 

heten , waar eigen redelijk inzigt den maatfchappe- 
lijken toeftand boven den wilden kiest — waar wijze 

wetten , wettige overheden, licht en magt, orde en 

vaderlandsliefde heerfchen. Dit te zoeken, dit te 

wenfchen , hiertoe elk naar zijne omftandigheden 
| mee 
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mêde te werken „de deugden te kweeken,; die eert 
redelijke godsdienst gebiedt, en van welke een 

Apostel zeide, ‘dat zij tot alle dingen nut, de bee 

tofte.des tegenwoordigen en des toekomenden lee 

vens: hebben — dat is de “pligt ‘en roeping van den 

mensch, dat,-maakt hem een waarachtig ftaatsburger. 

Houden wij dit in het oog, mijne landgenooten , en 
zegenen wij eenen koning, die daarvoor waakt, — 

Eere ‚wien eere toekomt! Eere bovenal de heilige 
ftem in: ons’ binnenfte „eenmaal-de eenige leidsvróuw 
van: hetkind , altijd de wijze raadgeeflter van ‘den 

mand «Maar weg met alle blinde - gehoorzaamheid 4 

Weg met hem, die het licht tot duisternis’ ftelt! 

Hij is de vijand van het menschdom, niet de dienaar 

van God. | | Mt 
Lâat mij de flotfom mijner rede kortelijk voor u 

mogen herhalen. 

De oudfte gefchiedenis van Beiehoaland doer ons 

den gemeenfchappelijken godsdienst als de eerfte 

kiem van maatfchappij en -burgerftaten opmerken. De 

bepaling wan'de Joodfche wet doet ons eenen gelijken _ 
gang en ftrekking eerbiedigen. — Andere jeugdige 

volken blijken ons (hetzij regtftreeks , hetzij bij ge= 

volgtrekking) in dezelfde omftandigheden te hebben 

verkeerd. En dit moet natuurlijk onzen eerbied ver- 
grooten, voor eene zaak , die aan alle welgeplaatfte 

harten heilig , zoo veel nut heeft gefticht, zoo veel 

troost en fteun en leiding op alle de paden des le= 

vens fchenkt. Maar hieruit vloeit geenszins voort , 

dat de godsdienst dat zelfde ftaatkundig gezag en 

dien invloed , als in de vroegfte tijden, moet behou- 

N 4 den. 
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den „Niet flechts de -noodeloosheid. dezer woortdu: 
ring, maar ook het verderfelijke daarvan loopt in 
het oog. Priesterbedrog komt dan ligt voor goddee 

lijke, wetenfchap „ akelig bijgeloof voor helder geloof 

in de plaats, De fraat verliest zijne eenheid; en 
de twist doet den vrede wijken. Mogen onder ons 

alle bewijzen daarvan welhaast vergeefs gezocht 
worden}. Moge ware verlichting, vrijheid , eendragt ; 
vaderlandsliefde en aanbidding in geest en waarheid 

heerfchen! Moge deze broederkring tot verheffing 

of verbreiding van dat licht, zich daarover duur 
zaam verheugen ,-en de liefde in denzelven nooit 
vergaan. | 

P.S. Men befchouwe dit ftukje als eene bloote aan- 

vulling mijner verhandeling, in dit- Magazijn, 5de deels 

ode ftuk geplaatst; waarbij eenige aanmerkingen , die mij 

voor onzen tijd niet ongepast fchenen; terwijl ik voorts 

in de hoofdftelling, hier voorgedragen en verdedigd, 
nog nader bevestigd ben, door neerens Zdeën, betrek- 

kelijk de Indifche gefchiedenis , door „den geleerden 

PORN SEIFEN, onlangs in onze taal overgebragt. 
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M: ADRIAANSZ, DE RUIJTER; 
door 

CDE KONING, la 

Te Haarlem. 

IL waag. het om te preken tot lof van den 
grootften zeeheld, fchoon ik de zwakheid mijner 

krachten ken. Maar DE RUIJTER was de lieveling 
mijner jeugd en hij is het van miĳnen ouderdom. 

De gefchiedenis van zijn leven is de gefchiedenis 

des Nederlandfchen roems, Wie belang ftelt in die 

gefchiedenis en in dien ouden roem, kan niet on= 

verfchillig wezen voor den man, die van de oevers 

van den Zheems aan Europa den vrede fchonk ; die’ 

in den benaauwdften toeftand de redder van zijn 

vaderland , en te geliĳk zoo nederig was, dat hij 

nooit van zichzelven fprak , maar Gode alleen de 

eer der overwinning fchonk, | 

Zulke mannen heeft de gefchiedenis niet dan 

zeldzaam genoemd ; maar daarom zijn zij van te 

grooter waardij, Het vermelden hunner daden geeft 
| de 
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de vaderlandsliefde kracht, verfterkt het gevoel voor 

vrijheid en eer — en, heiliger wordt de grond 
die door {troomen bloeds.gekocht en vrijgemaakt is. 

Wie deze vaderlandsliefde niet kent; wie dit gevoel 

voor vrijheid en eer ontbreken mogt, — ach! hij 

kent Nederland en deszelfs lotgevallen niet; de 

„doórluchtige bedrijven der helden en edélen. des: 

volks zijn onverfchillig voor hem3 zij treffen, zij 

roeren hem niet! 1coh 

Gelukkig zijn grootheid en eer niet onverfchillig 

aan Nederlanders van ‘echten teelt. * ‘Gelukkig hebe 

ben tijd en lotgevallen, de namen, der groote mannen 

niet uit het geheugen gewischt. Die van DE RuIJ- 

TER zal bekend--blijven-szoo-lang er volken zijn 

die eerbied gevoelen voor deugd en trouw 5 want 

hij heeft uitgeblonken door grootheid « en _moêd. 

Vrienden en vijanden hebben hetreenparig gezegd. 

van zulk eenen man te fpreken , zich in zijnen 

leeftijd te verplaatfen, is een welgevallen voor het 

Nederlandsch gemoed. O! dat ik den regten “toon 

kon treffen om naar waarde af te malen wat èn wie 

DE RUIJTER was; mislukt het mij, de poging gen 
geeft troost aan mijn hart, 

Wie door den Alwijzen Schepper met ietnge 

wone gaven bedeeld is, kan eene hoogte bereiken 

waar anderen tegenop ‘zien. «De ‘RunrerR had 
buiten twijfel , zulke gaven ontvangen; “want hij 

had een juist en fcherp oordeel, een doordringend 
verftand, een ‘vast en ónwânkelbaar geheugen en” 

eene zeldzame ftandvastigheid en moed. ‘De zee 

alleen fcheen het element te wezen waarop hij les 

ven 

en er VT 

Le 

\ 

4 
4 
Í 

/ 
ä 
N 

rien eenieder n= bo ae 

En 

En ee 



OP MS ADRIAANSZDES RUIJTER: 193 

ven en - werken” kon ; daar ontwikkelden zich-de 

krachten “zijner ziel door «aanhoudende oefening en” 

vlijt gelijk” de krachten des ligchaams zich ontwik= 

kelen door den: arbeid. Geene moeite noch in- 
fpanning- dier - zielskrachten was hem: te zwaar ; 

geene werkzaamheid te langdurig , te vermoeijend;, 

of ste. veel- om dien rijken fchat van-kundigheden 

bijeen te vergaderen , zonder welker bezit niemand 

boven — anderen kan “uitblinken , in dat gewigtig en 

tomen heerbepss.i an rmmel s he 

„Maar het was door. dien fiisteloozen arbeid. door 

endinonertikdetijke begeerte. naar kennis; door dat 
te zamen paren der befchouwende en beoefenende 

zeevaartkunde', ; dat DE’ RUIJTER: de {trekking der 

landen en-kusten juist en naauwkeurig wisten bes 

palen kon door deze kennis. was het, dat,‚hij nooit 

verlegen: flond „ nimmer, in, onzekerheid bleef, 

Geen: Noordfche „klippen, „noch iĳsbergen 4; geen 

Atlantifche. ftroomen:, ‘noch  vloeden konden. zijne 

ftandvastigheid -aan. het wankelen brengen. „Door 

welberadenheid en, „moed ; kwam ‚hij: gevaren ,te bos 

ven, waarvoor „zwakkere ‘zielen: bezweken, zouden 
hebben ; maar. DE, RUIJTER ‚was „met alle. ftanden, in 

den zeedienst. bekend; geene pligten waren.er,:die 

hij niet betrachten kon. ‚Wat „hij, van, anderen met 

onverzettelijke naauwkeurigheid vorderde, „, Wasrin 

vroegeren tijd „door „hemzelven verrigt.;… „Hij voer 

als hoogbootsmans- jongen uit, en, bekleed. met „de 

waardigheid van ertog, Ridder en Luitenant 
Admiraal Generaal van Holland en Westyriesland 

overleed hij! Zijne verdienften alleen, baanden, hem, 

“den 
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den weg tot dien hoogen rang 3 het was de fchoone 

belooning’ zijner dapperheid en trouw 3 het was eer 

offer van erkentenis, dat koningen en ‘vorften hem 
opdroegen ; dat de Nederlandfche ftaat hem aanbood, 

„ “Frouwens, zijne deugden en moed, trokken-al 

vroeg de aandacht van ’s Lands Staten en van FREe 

DRIK HENDRIK’ dien lieveling des volks. Pas vier 

en“ dertig jaren oud,’ bekleedde pe RUIJTER reeds 
eenen “aanzienlijken -rang in de “vloot 3 toen ‘reeds 

was zijne dapperheid met gouden ketenpraal en 

borstfieraad: door den” dankbaren- koning van Portu= 
gal bekroond. Een Vorst die ‘zijn noodloot „ alleen 

_ door den voorvaderlijken moed-te boven kwam. 
In eenen’ tijd toen alle handen arbeiden en alle 

hoofden denken moesten om middelen te beramen 

tot behoud -des aangevallen vaderlands; in zulk 

eenen tijd konden bnitengewone gaven niet verbors 

gen blijven. Die van DE RuITER ftondén in een 

helder ‘licht! Hij alleen‘had vijf Turkfche: rooffché. 

pen verflagen! Een Spaansch oorlogfchip- was door 

hem , die een koopvaaärdijfchip voerde overwonnen! 

De hoogmoedige trots “des  vijands ‘was wel diep 

verfiederd ;°“ maar de wraak des overwinnaars was 

edelmoedig eén groot geweest, zij had het hart van 
den Spanjaard geroerd (#). 

Het’ onftuimig element was het groot tooneel van 

heldenmoed- en trouw. — Het Nederlandfche volk 

floeg met oplerendheid gade wie uitblonk’ door 
As RN ki groot; 

(© BRANDT, Leven en Bedrijf ‚ van Me DE RUITER, À 
bl. 15, getuigen hèt, 
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gróotheid van «ziel eneen” onwankelbaar, gemoed. 

Roekelooze dapperheid mogt, als een luchtverfchijns 
fel; voor één oogenblik fchitteren ende aandacht 

trekken 3 — het volgend: oogenblik verdween die 

glans en de aandacht was afgewend , maar op den 

_man «van „welberadenheid: «en „moed 5 op “hem «die 
naar, grondbeginfelen van “biilijkheid: en regt handele 

de, ‘daarop: waren: de oogen van-allen gevestigd. 

Van: hem werd: íets buitengewoons verwacht. Hij 

genoot’ ‘achting en zijne"deugden : wenden: vene 

en. bEtindsor lais ooo: ; 

„De. deugd van DE RUIJTER. Banks zóó luid, dat 

niemand kon twijfelen >wat hij was. “Zijne grootheid 

van ziel roerde- em trof de harten, En wie zou 
geerie hulde: bewijzen aan eenen “many die op de 

kusten van Barbarijen” tot diep in het land zoo! vei: 

tig was” als-vop -eigen grond! Van ‘het vorftelijk 
paleis te (Sa/4: was. zijn lof uitgegaan; daar had de 

trouw „voor zijne „meesters: de “aandacht” gefpannen 

en de verwondering der Muzelmannen opgewekt: 

De grooten die in de’nabijheid: van den vorst {tons 

den; hadden gehoord,‘ hoe ‘hij alle ‘aanbiedingen en 

bedreigingen van den fultan groomoedig verfmaden 

dorst ‚om  ftandvastig te blijven in’ het wolbrengert 

van zijnen pligt.- Zij' hadden ‘gehoord „hoe rond: 

borftig ‘hij {prak voor ‘waarheid ‘en regt.” Zij had- 
det ‘gehoord hoe ‘hun Heer als in geestverrukking 
uitriep» „ Ziet eens hoe getrouw” die Christen voór 
zijne’ Meestêrs- is, ‘weest gij ook ‘zóo getrouw 

voor mij.” Zij hadden gezien hoe de fultân ‘zijnen 
sci boezem en die des Nederlandfchen zeemans 

onte 
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ontblootende „door het-opleggen- der handen het 

verbond eener onwankelbare vriendfchap floot. Zij 

wisten, dat Muzelmanhnen elkander zoodanige blij 

kèn van toegenegenheid, weleens ‘gaven ; maar dat 
een ‘belijder der leere van MAHOMETH, dat de vorst 

des lands «zoo: veelvachting. voor. een Christen «be= 

toonde „- hem” zulke bewijzen eener „Óngeveinsde 

vriendfchap fchonk; o!--de man, die zooveel eer 

te. beurt viel, moest. een mensch van: buitengewoné 
hoedanigheden…en „van. een- edel “karakter. zijns — 
Maar pe Ruiyrer wiens geheele ziel tot'eerlijkheid 

en het verrigten van goede:daden geftemd-was „vond 
niets ongewoons vin, het doen van-zijnen pligt-of 

dnhet eerlijk houden van zijn woord, 

En het was datzelfde gevoel, die: eigen aad 

tot-het- fchoone: en edele die ‘hem. aanfpoorde omt 

de banden der Christénen-te flaken , zoodat. zij hunne 

hoofden, ten hemel. konden verheffen. om -God- en 

hunnen „bevrijder te danken voor de gelukkige wen= 

ding;van hun -lot.-O! de tranen en de dankliedee 

ren ‘dier verlosten, zijn zegeteekenen die niets vere 

gaanl- De. glans van ‘overwinningen, door ftroomen 

bloeds gekocht „wordt „verduisterd ‚door den-fchoos 
nen „en „zachten- glans welke. deze zegepraal ‚aan 

den. Christelijken zeeheld fchenkte red 

Langs verfchillende wegen „en/‚als van. trap’ tot 

trap wordt de mensch tot zijne beftemming. geleid, 

en gebragt op het, flandpunt; hetwelk de eeuwige 

wijsheid vcor hem; beftemd heeft. Groote talenten 

blijven … maar zeldzaam: onopgemerkt-; want detijd 

ende gebeurtenis{en „maken ‚hun fpoedig: bekend. 8 

Zij 
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Zij zijn ‘de. lichtftraal- gelijk die door: de.wolken 

breekt, Dee RUIJTER ‘had. het: hooge. flandpunt-nog 

tiet bereikt, waarop »de-'Voorzienigheid hem plaats 
fen” wilde ;- toen” zijn -lof „reeds door: Nederland 

klonk. Gelijk. “CINCINNATUS op. zijne, landhoeve , 

Zoo zat DE RUIJTER-in den huisfelijken kring. Al 

daar , vin dat ftille „verblijf, drong. de roepftem des 

„vaderlands „door-ven chij-hoorde, haar,: Als-uit-de 

armen des vredes vloog hij in het vuur van „den 

krijge Niet:-om „te voldoen «aan „eene aangeborene 
„neiging 3-want hij beminde het ftil genot van huis- 

felijk geluk. Maar, toen.-de, {tem ‚des vaderlands 

fprak „hielden, alle „andere betrekkingen. op;- het 

was hem te, dierbaar ‚om het niet bij te flaan, -Hij 
kende de magt die Engeland ons kon: tegenftellen 

en wist de. uitkomst van den ftrijd vooraf te bereke= 

nen5s dan, geen gevaar weêrhield hem om tehel- 

pen waarhij-helpen kon; en in de zeeëngte, die 

Engeland en-Frankrijk vaneen. fcheidt ondervond 

de dappere -ASKUE, dat geen beleid, noeh moed de 

‚ „nederlaag verhoeden kon, die hij, ondanks het in= 

„fpannen. vanalle krachten leed (#). … 

Dit was het begin der fchitterende loopbaan. waarin 

DE-RUIJTER trad! Tot zijne eer ftaat het: gefchreven ; 

„en wij yden-gefchiedfchrijver volgende ‚„ vermelden het 

tot zijnen, lof „-hoe niet een oorlogfchip , en dat meer 

_ „opmerking-verdient, hoe niet een koopvaarder werd 

„gemist t‚- De. onverfchrokkenfte „zeehelden hadden 

„mermalen zoo veel dapperheid, maar nooit zoo veel 

(*) BránDr, Zeveii, bi. 27. 
VL. D, 2, | O 
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Bedaafdheidsew overleg gezien, Dâar “kwam bij, 
hún’ opperhóofd hddj-vor het aanvangen vanden 
“flags Zich ‘inden “gebede tot, God- gewend. „Hij 

“had ,-zoó- Kort” en -zóo ‘krachtig tot hen gefproken'! 
-Dankzeggingen= zoo hartelijk en’-zoo. vurig. waren 

“door hém úitgeboezemd: » De “Almagtige- was noch 
cin Zijnen naam „° moch -in'-zijne werken gehoond of 
“gelasterd.- De bevelen wareh met” zachtheid :gege- 
ven „en evenwel moest de wet van pligt naauw- 

‘keurig betracht worden. Dit bewoog’ de-onaandoen= 

lijkfte:-gemöederen tat liefde: voors etivtot vertrou= 

wen op der buitengewoónen-bèvelhebber; en niemand 
der kapiteinen had roemrijker zegepraal- behaald dan 

“DE RUIJTER 5 ‘Want „hij had niet flechts-de: wajka geer s 
smaáar ook de harten overwonnen» ‘oen ©/ 

Het penfeel van den keurigën BRANDT” Hiéeft den 

worftelftrijd der beide wolken (*) gemâald, Welbe- 

vradenheid en moed zijn ‘de karaktertrekken wadraan 
„Nederland zijn “behoud te danken ‘had, -Onder ‘de 

velden dier eeuw verfchijnt DE “RUIJTER' in het 
“fchoonfte licht. Hetzij hij dan hethoofd van een 

{maldeel ftaat en den zegen bevecht, of terug’ wijkt 
“en zijne krachten fpaart om de vijandelijke ‘oogmer- 

‚ken te verijdelen,’ of eenen * wel ‘óverlegden “aanval 

“doet. Het belang van den flaât en zijne eeden zijn 
“ hem’ altijd voor oogen. … Uic-pligtbefef gelroorzaamt 
bhij flilzwijgend; maar „uit “dat -éigen gevoel weder- 

“fpreekt hij met ernst den Admiraal ,-wiens drift de 
{ Vv GORT HS ge= 

re 
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€ Engeland en Nederland, in de jaren 1652 en 1653. é 
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gevaren van eenen-onberadenen aanval, uit het 008 

fcheen te verliezen. Faas ) $ 

Hoe weinige voorbeelden van zoo veel @delaare 

digheid heeft-de. gefchiedpen  opgêteekend 5 hoe 

vele daarentegen van afgunst en nijd, Hoe dikwijls 

hebben mindere bevelhebbers met genoêgen de mis= 
flagen. hunner opperhoofden gezien en gezwegen; 

in de hoop dat die smisflagen den grond hunner bee 

vordering zouden. leggems. Nietreen dier onzalige 

driften …ont{tak: de borst van den welmeenenden 

vriend zijns vaderlands, De afgunst van eenigen 
bedroefde hem “wels- maar veranderde. hem. niets 

en zijne zegepraal over die hoogmoedigen: was zoo 

volkomen „ als. die van ARISTIDES over zijne on 

dankbare medeburgers! 5 

De ruIjTER had reeds veel verrigt, toen: de made 

TROMP hem door den dood ontviel, Hij had onder 

zijne. bevelen -geftaan “en was zijn vriend, Wat 

wonder dat -hij- bij het verhemen van zijnen, dood 

vol aandoening uitriep 8», Ach! dat ik „voor hem 

„ geftorven ware 4” Hij gevoelde de grootheid van 
dat verlies 5 want “TROMP was de eerfte- zeeheld van 

zijnen tijd, „en -de. vloot was eene leerfchool ‚voor 

„ouden en jongen. In die fchool-leerde onzê :zee= 

held „hoe „eene fcheepsmagt vereenigd en bij gee 

deelten, moest werken. - Hij zag” en ondervond dät 

niet „altijd dapperheid en moed’ maar veelmeer 

voorzigtigheid;en goed overleg de uitkomst van 

den zeeflag beflisfen. Dit zag en ondervond hij in 

de noodlottige jaren van 1652 en 1653, toen onze 

veel zwakkere magt alleen ‘doorde. bekwaamheid 
| O2 van — 
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van den bevelvoerenden Admiraal wederftand bleef 

bieden aan de veel lere waarover’ de vijand 

gebood, Di, 

Schoon de kundigheden van latéren leeftijd Heit 

toen nog Ontbreken mogten ,:toch waren de oogen 

van duizenden op hem gevestigd; want hij fcheen 

eenen bezielenden adem, die het heldenvuur ont- 

ftak “en aanblies, Het ontbrak niet aan lafhartigen 

in de vloot; maar” bij en om hem was ieder vol 

_ geestdrift en-moed. leder bewonderde: hem 5; want 

zijne masten lagen over boords zijn fchip was door 

vijanden omringd en fcheen te zinken „ maar hij be- 

hield het!» | us 
„De knaap. die woor een weekloon van zes fluie 

vers in de Lijnbaan werkte (*)5 het kind dat in de 

nederige “woning van - ADRIAAN MICHIELSZOON en 

ALIDA JANSZ. , op den ogften Maart des jaars 1607, 

ter/ weteld ‘kwam (+4) bekleedde den ‘rang van Vice 

Admiraal van -Molland , als-eene waardige vergel- 
ding “zijner talenten en vaderlandsdiefde; want hij 
had ‘den ftaat zonder loon gediend! 

Het is waar „ de gefchiedenis heeft meer voors 

beeldén van edelmoedige opoffering «en belangeloos- 
heid genoemd , maar hoe velen er ook wezen mo. 

gen „ dezelve zijn altijd groot en lofwaardig. „En 

bij DE RUIJTER- was deze opoffering te grooter 

omdat zij niet: hét gevolg eener fpoedig voorbij- 

gaande hartstogt; maar het uitwerkfel was dier edele 
gé- 

2(*) Van de Heeren LAMPSENS', te Vlisfingen. 
Cf) BRANDT, Zeven, bl, 5. 
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gezindheden „ waardoor groote zielen tot het verrig= 

ten van fchoone daden worden aangefpoord, 

Als geboren Nederlander „en--oud ‘koopvaardij= 

fchipper, kende en gevoelde hĳ het gewigt van der 

koophandel. «Hij zag. welke voordeelen de flat in 
het algemeen, en de ftad Amflerdam in het bijzon= 

der, door denzelven genieten konden. ‘Dien voor= 
fpoed te bevorderenz hem van alle banden te hel. 

pen. bevrijden; de fchatten die hij uitftort te bee 

veiligen en in behoudene havens te brengen sen 

‚eene milde bronader van welvaart en geluk voor alle 

ftanden te openen, dit waren de edele. bedoelingen 

van den braven man. Uit deze beginfelen was hij 

altijd werkzaam !- Hij. wist dat ‚de- onaf hankelijkheid 

van. den ftaat, het behoud van -deszelfs buitenlande 

fche bezittingen ende eer zijner vlag, alleen af» 

hing van eene fterke en welingerigte zeemagt. „De 
gefchiedenis der oude volken leerde, hem dit-en- de 

latere bevestigde het. Dat zulk-een -gewigtig:punt 

zijne geheele aandacht trok „ kan niemand, bevreem- 

den. Hij was ooggetuigen: geweest, van: onze- ver= 

liezen en van de voordeelen: onzer vijanden. … Geen 

grooter moed of minder -beleid aan den anderen kant 

waren de oorzaken dier nadeelen geweest; wel verre! 

Kunde en moed beftuurden:orize. vloot en'onte 

vlamden den boezem onzer bevelhebbers; anders 

konden - wij met kleiner en zwakker fchepen -zoo 

veel tegenftand niet geboden en onzen ondergang 

niet verhoed hebben. De RUIJTER deed alles „wat 
in zijn: vermogen was om onze. vloot met die.der 

Engelfchen op eenen gelijken voet te helpen -bren« 

03 gen; 
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gen 3 en hij flaagde daarin naar wensch. “Geene. bee 

letfelen verhinderden hem,” De’ ftaat had bevel ge= 

geven tot den aanbouw van nieuwe fchepen, de 

Vice - Admiraal dreef den arbeid voort. Zijn rang 
gaf hem regt en ‘zijne’ woonplaats aan het IJ; de 

gefchikte gelegenheid daartoe. Bij. de uitoefening 

dier pligten kwam zijne gemeenzaamheid en vrien= 

delijkheid hem bijzonder te ftade, en oefende haar 

vermogen „uit op het hart des onbefchaafden werk- 

mans. “Teder droeg hem eerbied en achting toe, Hij 

was de lieveling van al wat edel dacht in het mag- 

tig Amflerdam „>en de regering. dier aanzienlijke 
ftad kon het: groot burgerfchap-aan. geen waardiger 

voorwerp fchenken , dan aan een man met zulke 

vitftekende talenten bedeeld (*), « Het was eene 

eer die bijna niemand genoot; omdat maar weini+ 

gen bekwaam werden geoordeeld tot het bekleeden 

dier aanzienlijke” posten, waartoe een groot burger 

alleen geregtigd ‘was. 

Die eerbewijzingen aan per RuijrerR betoond; de 

mone welken daar aanleiding toe gaven, bleven 

niet ’ binnen: de “grenzen des vaderlands bepaald, 

O neen! want de koning vân Denemarken. heeft 
hem volmondig als zijnen redder erkent 5 hem-met 
gouden. ketenpraal en borstfieraad , met, adeldom 

en ridderband vereerd; hem feestelijk onthaald; 

hem levenslang bemind en 7 koninklijke: gunst 

‚tot 

(*) Op den oden Maart 1655 werd hij bij raadsbefluit 
daarmede befchonken. Zie BRANDT Leven, bl, bid Cer 

RISIER , Zafereel, VL 524 
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tôt ‘op’ het: nageflacht” des ‘onfterfelijken: zeehelds 

uitgeftrekt. ‘— In wroegeren” en latere tijd-mogen 

adelbrieven en ridderteekehen aan gunftelingen “zon= 

der‘ verdienften gefchonken ‘zijns wie de gefchiedes 

nis ‘van’ deu “oorlog in het: Noorden ‘leests wid de 
veredering van den trotfchen ‘RAREL GUSTAAF bes 

fchouwt, het- gebeurde voor Kartemüunde, het vers 

flaan “der “Zweden ven «de verovering -vân Nyborg 
ziets wie De RUIJTER ‘den koninklijken Admiraal 
hooft bevelen „om > op. ftraf. van: verdelging te 

blijven waar:hijvligtz 7 wie de°verlosfing der vors 
telijke hoofdftad , ja ‘van’ gelieel “Denemarken; wie’ 

eindelijk de vrede, hare zegeningen als: ftroomen 
úitgietende , door de gefchiedpen ziet -afgemaald , —= 
moet wel toeftemmen ‘datde -onwankelbare- moed, _ 

dat «de kundigheid en: het beleid des Hollandfchen 

Admiraals „de voornaamfte „- zoo. niet » de ‘eenige: 

oorzaak van den: goeden: uitflag dier {toute onderne= 

ming is. geweest. Aan «de Hollandfche vloot en 

hare” dappere mânfchap, was FREDERIK” de ‘derde 

het” behoud van troon en rijksgebied verfchuldigd, 

… Dit” heefto hij in «de verheffing van:<DE RUIJTER 
en „bij het pat wenden van zijn: afbeeldfel md eg 

erkent. 2 Ke 

„Lopewijk de XIVdé fchonk aan,’ den GCM 

van Holland en West-Wriesland-zijn afbeeldfel;, be= 

nevens de ridderorde wan $4 Michiel, Hij liet door 

zijnen afgezant: dringend «en -bij herhaling om het 

afbeeldfel van onzen grooten zeeheld verzoeken en 

tot aandrang daarbij voegen ; », Dat, dit was, om zijne 

” woning daarmede te--verfieren „het altijd voor 

O4 og. 
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» oogen te, hebben 3 zijne dewgden te gedenken en 
» te bewonderen en om hem een. openbaar bewijs. 

„zijner toegenegenheid te fchenken.” Zou een 
vorst als Lodewijk ‚met het geven dier ridder - orde 
en. het uitdrukken zijner. begeerte naar het. bezit 
vat de afbeelding des „Admiraals alleen uit ftaatkuns= 
dige inzigten gehandeld hebben? Wie kan dit vere 
moeden! ‚ Maar hij kende de dapperheid: en het be= 

leid des grooten mans. Van het Afrikaanfche ftrand. 

_ was zijn lof. tot. Ver/uilles. doorgedrongen, Daar: 
had de faam ‚verkondigd, wat -hij woor- den koop= 

handel--en - voor \de-- Christenheid had verrigt C*). 

Het was niet verholen geblevên „-hoe, in. fpijt der 

Engelfche zeemagt „de koopvaardijfchepen. door 

_hem waren ‘befehermd- geworden. LopEwijK wist 3 

welke feiten de van niets opgeklommen, Admiraal 

aande -Kaapverdifche, eilanden had verrigt. Alle 

onze ontroofde » bezittingen waren herwonnen - en 

onder de heerfchappij van het. Nederlandsch -gemees. 

nebest terug gebragt (4). De boosheid der vijanden 

was geftraft, De welberaden togt derwaarts was 

bekend, Ieder zeeman, van den hoogften in rang 

af, tot den geringften toe, had er den mond ivan. 

vol. Het verbaasde hen, hoe de kundigheid van 

onzen bevelhebber alleen, de, vloot had -beftuurd en 

den koers- had bepaalds welke. voordeelen hij van 

zeeën ‘en ftroomen had weten ‘te-trekken 3; hoe-hij 

door “alle gevaren was hennen geworfteld, — «ens 

| la9s. 0910013 „na 
S(*) BRANDT, Zeven, bh 233: ’ 53 
Ct) Ibid, bl, 295, en volgende, E EEO Woe 
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na eenen togt van vijftien maanden , zonder verlies 

van één éénig fchip , rijk’ beladen was teruggekeert „ 

en bij het inzeilen in den Wester Eems ‚dat mees= 

terftuk had werrigt,’waârvan- geen voorbeeld in de 

gefchiedenis der zeevaart te vinden was. Zóóveel 

heldendeugd verbaasde den Franfchen monarch en 

boezemde hem hoogachting voor den ftouten zee= 

man in,” De eer aan hem betoond, was het bewijs 

daarvan „ ‘zij was het uitvloeifel van een erkentes 
lijk hart. Dr “eid 

Geheel Europa gewaagde van de overwinning op 

de Engelfchen behaald! Een zeeflag van vier das 

„gen, wie ‘had’ daar immer van gehoord! Een af= 

togt gelijk. die van den vierden’ Augustus (*) ; daar 

kon de gefchiedenis geen voorbeeld van ‘aanwijzen 

in alle de eeuwen wier lotgevallen zij befchreef. 

Met een gering getal ‘van fchepen veene geheele 

vloot van vijanden te wederftaan „ — behouden voor 

den Doorfoo ten anker te komen; — dit fcheen een 

wonderwerk | Voor eenen PLÚTARCHUS zou deze 

 aftogt eene waardige ftof tot vergelijking: gegeven 

hebben, wanneer DE RUIJTER in vroeger eeuw had 

geleefd „ en de gefchiedfchrijver zulke -koenheid tes 

genover dien van XENOPHON had kunnen ftellen, 

Duir1us ; als overwinnaar der Carthaagfche. vloot 

in zegepraal terugkeerende, genoot „geene. grootere 

eer dan’ DE“RUIJTER ; na het verflaan, der, Engel« 

fehen „ ten deel viel.  Redenaars en dichters ver= 

hieven op grootfche en‚welluidende- toonen zijnen 

| 7. of 

{*) 1666. | 
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lof. «De Meeren Staten en de Admiraliteiten beloone 

den rijkelijk den. gelaúuwerden held. De Engelfchen 

fpraken van hem als. vaneen wonder hunner eeuw. 

De vloot-van xERXES, had bij Salamis geene groom 

tere nederlaag geleden dan de ‘hunne in dien ge= 

denkwaardigen « flag.” De » vereeuwigde togt naar 

Chattam drukte het zegel opde heldendaden. van 
eenen’ krijg, die vereeuwigd is door de meesterftuk- 

ken van (VAN: DEN VELDEN @f DE/BAAN , en met 

vredepalmen in de hand, kwam de held den.brees 

den … Maasftroom binnen.’ Toen was het dat ouden 

en jongen uitliepen om hem te begroeten, hem tê 

verwelkomen als den, redder des vaderlands, die 

den. ovêrmoed des’ vijands had beteugeld „ den: laag= 

hartigen ‘brand van Zer/chelling gewroken en onzen 

ouden roem en-eer volkomen herfteld. 

De glans van zooveel zegepraal , het flikkeren 

der vreugdevuren tot zijne eer ontftoken „ het ges 

juich: en handgeklap eener dankbare fchaar; het ge- 

fchenk van eenen”kostbaren beker 3 + zijne vers 
heffing tot den hoogften rang in den zeedienst; 

zouden anderen de oogen verblind en het ‘hart bes 

dorven hebben. De voorbeelden daarvan zijn menig= 

vuldig in de gefchiedenis van alle volken; maar DE 

RUIJTER., bleef nederig, fchoon de we hem van alle 

kanten tegenftroomde. | 
Als op: eene weldoende Godheid zag ieder op 

den’ bewerker wan zooveel heil, De rijke buit van 

de Afrikaanfche ftranden” en van den Zheems, had 

ieder voor oogen; elk kon zich daarin verlustigen. 

Duizenden in Nederland deden dit. Oogen én 

) 00- 

Ek ne Send ee tanend ee a ie rn nine 
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ooren, konden zich niet verzadigen. Alle tongen 

fpraken tot lof van den geliefden Admiraal , die „ 

in ftede van-zich. te verheffen ‚ met, kinderlijk ver= 

trouwen. bad; om ‘nederigheid en ootmoed en om 

te leven tot welzijn van zijn vaderland (*). 

. Dat welzijn behartigde. hij op alle wijze. Zijn 
fchrander vernuft gaf hem middelen aande. hand 

waaraan niemand fcheen te denken, Op zijnen raad 

was een regiment „zeefoldaten.opgerigt-dat ook te, 

land zou kunnen dienen. Twaalf lootfên „bijzonder: 

ervaren in hun werk, kundig inde ftrekking der 

kusten , de diepten der gronden en. zeegaten-, en 
van alles wat tot eenen volledige ‘kennis in-dat vak 

behoort, verdeelde hij over, de. vloot 3 die vloot 

oefende hij in den zomers zij was «eene leerfchool — 

voor ouden en jongen, Bevelhebbers en - matrozen 

hoorden daar nuttige lesfen; want-een fpiegelge= 

vecht van die-dagen fcheen eenen bloedigen zeeflag 

te zijn. En brak de krijg uit, dan was ieder op 

_ zijnen post en gereed tot het volbrengen van senen 

pligt (H. ) 
Ik geloof niet , dat het oude Gemeeniebest ‚der 

Vereenigden Nederlanden ooit- nader aan zijnen „ons 

dergang is geweest dan-în-den jare-1672: Bij den 

zamenloop, van uitwendige rampen, de noodlottige 

gevolgen van eenen vernielenden Krijg „voegde zich 

inwendige verdeeldheid „en het oproer plantte zijnen 

ftandaard op den vaderlijken „grond. Beklagelijk is 

pe chilosek a ie reu! et Dad het 

(*) BRANDT, Leven, bl. 459 °7v- 

Cf) Ibid 464, 629. 



do8 PROEVE EENER LOFREDE 

het lot dief. dagen en met bloedige letteren heeft de 
gefchiedpen de gruwelen dier jaren geboekt. 

De RUIJTER, wiens deugd door niemand in twijfel 

was getrokken , kon nu den fchandelijken ‘laster 

niet ontgaan. Hem , wiens’ lof ‘voor maart weinige 

jaren door geheel Nederland werd. uitgegalmd , 

„zou de boosheid van het leven beroofd en zijne 

woning ter « plundering “overgegeven hebben „had 

de Voorzienigheid en de trouw van weinigen het 

niet. verhoed! - | 

Hij was de vriend der Dr wrrrTeNs dus moest 

hij de. vijand des ftadhouders’ wezen, zoo redeka= 

velde de ‘boosheid en het vonverftand. ‘Hij had tras 
nen “geftort over den dood van het broederpaar ; dus 

kon hĳ zijn vaderland niet beminnen. Zoo fprak 

men, maar vergat, dat hij daarbij voegde # ,, God 

» bewaar: ons vaderland voor oproers Zijn die’ Hees 

» ren fehuldig, dat de wet hen dan veroordeele 3 
‚ maar” geeft opgeruid gemeen.” Deze woorden 

vol nadruk en klem vergat men5 maar de gefchies 

denis heeft dezelve opgeteekend. Gelukkig „ dat 

zij de wriendfchap tusfchen den Stadhouder en den 
Admiraal “niet verzwegen ‘heeft, Gelukkig, «dat. de 
uitgebreide volmagt door den Vorst aan het oppere 

hoofd van ’sLands vloot gegeven en het vol ver= 

trouwen hem gefchonken, ‘de lasteraars des edelen — 

mans met fchaamte bedekt. en gelogenftraft heb= 

ben; — maar, fchoon ‘ook de-gefchiedenis nagela« 

ten had te vermelden dat pr RUIJTER dezelfde ge= 

hoorzaamheid bewees aan de bevelen van den Ad. 

miraal - Generaal , als voorheen «aan -het Stâatsbee 

ftuur, 
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ftuur , dan nog bleven Soulsbaai en het Oosten dêr 
Strand, dan nóg zijn Kijkduin ende Helder. de 
fchoone ‘gedenkteekenen “van” zijnen roem en liefde 
voor ‘vaderland en volks want daar heeft hij de 

‚magt des vijands verbroken en de grondflagen ge- 
legd van dien vrede met Groot = Brittanje , welke 

niet voor den aoften December des jaars 17 vere 

“broken is. | 

Te regt, lofwaardige pr RUIJTER! mogt gij uit 

de volheid van uw onfchuldig hart uitroepen : „Mij 
„ wordt nagegeven „ dat ik ’s Lands vloot aan de 

 Franfchen zou hebben verkocht, Ik weet niet 
“„ hoe de valfche” menfchen zulk eenen logen’ heb= 
„ ben kunnen verzinnên, daar in- de wloot-alles in 

„ goede orde is.” ‘Het doet mij leed, dat er in ons 

„ väderland ménfchen ‘gevonden worden; die zulk 
„ten kwaad vertrouwen op mij hebbe, daar ik 

ig nogthans met mijn goed en bloed voor het- vader- 

- „land te wagen, wel anders toon” (*). 

Wie de gefchiedenis vandien zeekrijg leest „zal 
het opperhoofd der vloot den lof wan uitftekende 
bekwaamheid niet weigeren. Nu eerst zag men de 
voordeelen dier fpiegelgevechten , ‘en kunftige wen= 

dingen welke de Admiraal in den zomer’ dês jaars 

1671 beval. Gezwinder daf’ met klein” geweer, 
fchoot men met grof gefchut. Vijanden * en vrien. 

den ftonden verbaasd over het geen” hij deed. Ge- 

vangenen drukten hunne verwondering in den toon 

| der 

(*) BRANDT „ Leven, bl. 744, 
Ct) Ibid, bl. 740, en volgt. 
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der hoogfte verrukking uit.” Zulk-een. Admiraal had- 

den. zij nimmer. gezien , want de kundigheid van 

elken ftand‚in den zeedienst was vereenigd in hem! 

En de laatfte-zeeflag !, deze was naar, hun oordeel, 

voor-hetn- nog veel-roemrijker dan; de vierdaagíche 

geweest (*)!---Op.-hun eigen-zeeftrand konden de 

„Engelfchen „het wijken. hunner vloot zien en zich 
“overtuigen, dat het Nederlandsch Carthago nog zoo 

shabij, niet-fcheen. te wezen aan dien ondergang „die 

„wel, inhet raadsbefluit der;koningen, maar nietin 

„dat, des „Almagtigen “gefchreven. ftond. Geen won= 

„der „des, dat de- Admiraal der; Franfche, vloot aan 

zijnen. koning „{chreef :_ 3, Het. verrigten van, zulke 
vp groote. daden „het, betoonen van. zoo veel beleid 

sen „moed als.DE-RUIJTER in den laatften zeeflag 

„heeft aan, den, dag gelegd, dit zou ik gaarne met 

“smijn leven willen koopen!” Loffpraken gelijk 

„deze „komen, uit het. hart en uit de krachtige wer- 

king der waarheid, voort, „ De, voordeelen, door, on» 

„zen „held „behaald , kon, niemand in: twijfel: brengen ; 
want. de, vijandelijke. -oogmerken waren. volkomen 

„vêrijdeld.; het» vaderland was-uit-den: doodelijkften 

angst. …gered; en het. middel daartoe „was niemand 

„anders, dan. het, doorzigtig: opperhoofd onzer veel 

„zwakkere. vloot. Ook leeft. de regering van, Jm- 

fHerdam, getoond „ hoe veel vertrouwen zij in hem 

„ftelde „ toen zijde beveiliging hunner las aan hem 

opdroeg (De 
De - 

ven BRANDT , Leven , ‚bl. 6e en 675. 
(}) Ibid, bl. 765. 

eee dese men GE B pe ns z i 5 
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„De Gefchiedenis ‘heeft den naam vanden Admi- 
raal DUNCAN vereeuwigd en zijne bekwaamheid ver= 

dientrallen lof. Maar die onverwachte wendingen, 
dat zelfde breken der vijandelijke linie , waardoor de 

Engelfche vlootvoogd de ‘overwinnning op de Ne- 

derlanders: bevocht (*) „zulk eene ftoute ondernee 
ming was door DE RUIJTER reeds in vroegere eeuw. 

werrigt3 ‘daaraan was hij zijne zegepraal in den jare 

16665, en vin “den-beroemden zeellag voor Kijkdiin 
verfchuldigd. O! hij verdiende volkomen den naam 

van »redder «des vaderlands. te ‘dragen, wêlke de 

dankbaarheid hem fchonk 3 want tot driemalen in een 

ejaar bevocht hij de- zege op de dubbele ‘vloten der 

vijandelijke kòóningen en herftelde' de rede: met 

onzen magtigen nagebuur. nend 

„ Zijne zönderlinge woordiger en beleid had- 

side den grond daartoe gelegd. “Hij wás’ de Atlas 

; die-“den -ftaat onderfteunde,. -Alle pogingen óm 
hem tesoverwinnen “waren vruchteloos geweest 

“en de wrede was het fchoonfte gedenkteeken van 
5 zijnen: roem” (4). > : 

„Zoo fpraken de gnkettshen® en } ‘geheel Nederland 

fprak op-den zelfden toon! Gezegend zij uwe na- 

“gedachtenis's’o roem der helden ! De ‘overwinning 

“ftrooit palmen en kroonen ende vredeoliĳjven voor 
tuwetvoeten.- Gefierd- met zijden’ vlaggen en wim- 
pels! zeilt gi daar henen en nadert den vaderlând- 

fchen 

© ir October 1797, 

CF) The Life 4 Admiral DE RUITER, bl, 95: volgens | 
BRANDT. fb : ) 
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fchen grond!, Het kanon dreunt wel, maar het zijt 
vreugdegalmen’s want de zeeën zijn veilig en de 

handel is herfteld. Het is de aankondiging van den 

fchoonen. dageraad van welvaart en geluk }- De 

„goedkeuring van den Vorst „de erkentenis van 

’s lands, Staten roerden uw _ dankbaar gemoed, wel ; 

„maar de bewustheid van naar regt en pligt,gehan= 

f ann uw vaderland wel; gediend. te. hebben , dit 

was de: beste, de fchoonfte. belooning welke gij ge- 

pasen die u ftreelen. kon, «/ tad 

‚Wat PHILOPEMEN: voor het Achaïsch bóndgenoot- 

‘fchap geweest is, dat was DE RUIJTER in meer dan 

„een opzigt voor Nederland, … Wat enkel deugd was 

„bij den eerften ‚was deugd -door- Godsdienst. ge= 

heiligd bij den laatften , ende ondeugden van. den 

„Griek ; onteerden ‘den ‘Nederlander niet} —_” 

Tot dus verre hebben wij: DE“ RUIJTER als zee= 

„man en vlootvoogd befchouwd, … Uit een ander ftand= 
„punt vertoont hem de „gefchiedenis in een even be= 

„vallig licht. Wij-zullen beproeven of wij in eenige 

flaauwe trekken een denkbeeld kunnen:geven van 
“het beeld waarop Nederland zoo. veel-roem draagt „ 

waarop vreemdelingen ‘met verrukking zien. 

Een. kunstfchilders om zijne talenten geëerd -en 
bekroond, heeft. in, fprekende beelden; het bezoek 

door den, Prins wan „Monte -\Sarchto ‚ bij den „Hol= 

„landfchen Admiraal afgelegd vereeuwigd. Die Prins, - 
„dacht den zeeheld te vinden in een vorftelijk pa= 

leis, omringd van eenen fchitterenden-ftoet. „Maar 

ehij- vond, hem in „eene, deftige burger woning, niet 

uitftekende boven die van anderen. Hij trad. binnen, 

en 
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en daar zat, zonder eenige praalvertooning „ het op= 
perhoofd der Nederlandfche zeemagt „ nederig ge= 

kleed ‘voor zijn huisgezin ‘in- den Bijbel te lezen ! 

En dat huisgezin ! Het was even zoo zedig in ge= 

„laat en’tooi, en deed vrouwelijk handwerk. naar de 
gewoonte van dien tijd. | 

Gelijk de eenvoudigheid van cuRrus de afgezan= 
ten der Samnitèn trof, zoo waren ook de aandoe« 

ningen van den Spaanfchen prins. « Hij was als bui. 

ten zichzelven” van verwondering , zegt BRANDT { (*). 

Die verwondering fpreekt op: zijn gelaat, — is zigts 

baar in zijne houding; — zijn gevolg is van dezelf. 

de aandoeningen bezield; — en wij — wij deelen 

daarin en brengen onze @rkentenis toe: aan den be= 

roemden vAN BREE, wiens meesterlijke hand ons in 

het beminnelijk ‘huisgezin ‘van’ den grooten, maar 
nederigen zeeheld verplaatste | 

Zoo had hem’ MONTESARCHIO gezien. In dat 

zelfde’ licht vertoonde hij zich aan elk die tot hem 

fprak!: Niets van dat trotfche ;. dat ‘terugftotende , 
waàrdoor groote mannen wel eens vrees, maar geene 

liefde inboezemen , óritdekte men op zijn: vriendelijk 

hoewel ernftig gelaat. Hetzij hij den vaderlandfchen 
grond als overwinnaar betrad;vof zich “in den huise 
felijken’ kring bevond, hij was: altijd dezelfde; Zijne 
afkomst vergat:hij nooit, —-Schoon Admiraal zijnde 

bejegende hij ieder even vriendelijk , als “toen. hij 

ftuurman! of fchipper: was. De zedigheid blonk, 
zoo als TEMPLE zegt,bij hem uit in’ kleeding en 

huis= 
(*) Leven, bl, 614. 

VLD. a P 
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huisraad , in fpijs -en--drank ‚met een. woord, in al 

zijn drek Ie zaaier edotbrnskhot | 190 

„Wat «eerzucht bij anderen was, was ndi 

liefde: bij hem. -Hij-werkte altijd uit de edelste be- 

ginfelen , en dat: beginfel was-het welzijn-van den 
ftaat; daaraan offerde hij perfoonlijke beleedigingen 

op. _Trome-ondervond: het in zijnen.hoogften nood, 
en ‘welligt vreesde-hij, dat De RuIjTER, zijn onwaar- 

dig: gedrag. vergelden zou en wraak nemen, toen 

deze aan geene- beleediging , maar, alleen -aan. het 

_ vaderländ en zijnen pligt. denkeride ‚ naar hen toe: 

fnelt en-hem. bijftand verleent. Ee Red 

„Als uit. de. kaken:-des- doods: was TROMP door DE 

EN gered, -Maarsook welgemeend was de lof- 
fpraalo vanden benarden Admiraal , toenhij uitriep 
» Daar komt: beste vader } daar is beste vader! Hij 

_ zal ons helpen! Hij-zal-ons verlosfen.” En tot 

mans eer flaat het -gefchreven ; dat hij zijnen red- 
der. ‘van «dier dag af. de hartelijkfte. vriendfchap-en 

_de welmenendfte, dankbaarheid heeft betoond (}): 
De verzoening van „ARISTIDES. € -THEMISTOCLES 

verfchijnt in geen ahaone licht, dean de adendlehse 

der beide: Admiraals,’ 

„Maar deze daad:vvan. pal en pe she 

baarheid welke hij aan. zijne weldoeners betoonde; 

de eerbied dié hijv-zijnen meerderen; -beweesz het — 
naauwkeurig vervullen der menigvuldige en moeijer — 

tijke pligten van zijn. werkzaam en gevaárlijk beroep; d 

dit alles ont{proot:bij-hem uit het alleredelst begin- — 

(*) BRANDT , Zeven, bl. 614» 
(4) Ibid. bl. s15, Bor. rs. Jd iv 



OP Ms ADRIAANSZ, DE RUIJTER. 215 

fel, en dat beginfel was liefde tot God en &erbied 
voor zijn woord, 

Wij hebben te voren reeds aangemerkt , hoe aan 
boord van onzen zeeheld de naam van God nooit 

gelasterd noch onteerd werd, Deze bijzonderheid 

is den zeelieden van onze dagen bekend , want hunne 

loffpraken over den ouden Admiraal eindigen altoos 
mét de betuiging: „ Hij kon een tachtiger regeren 
„ zonder vloeken,” bis 
_De laster dezer eeuw kan zulke getuigenisfen niet 
krachteloós maken 3 want zij zijn op waarheid ge=" 

grond. Zij herhalen in weinige woorden , wat de 

gefchiedenis op vele bladzijden tot zijnen lof- heeft 

gezegd. En wat zou inftaat wezen om de liefde en: 

eerbied , welke het nageflacht hem toedraagt „ te: 

verdonkeren? Staan zijne daden niet gefchreven in 

de harten der volken? Heeft de kloekmoedige bee 
teügelaar van A/giers hem niet grooter dan NELSON? 

genoemd (*)? 
Als jongeling had: ik-door de lesfen van mine 

achtenswaardigen leermeester reeds hoogachting voor. 

dén onfterfelijken Admiraals want hij verhaalde “mij 
zijne daden en bragt mij bij zijne tombe, Nu de 

grijsheid mij met haren fchaduw dekt, fta ik bij die’ 

heilige grafplaats en herdenk de jaren die vervlogen, 
zijn en de gebeurtenisfen van den verloopenen tijd. 

étt mijne hoogachting is in liefde en eerbied verane 
derd. Ach! wg iks deze gevoelens uitdrukkende 

iets 

0) Zie de Aanteekéning. 
P a 

BA 
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iêts toebrengen tot vergrooting: vant -zijnen lof. Maar 

deze wensch zal wel onvoldaan moeten blijven; 

want de. gefchiedenis vertoont” hem in een veel hel- 

derder licht „ dan, waarin. mijne. zwakke, hand hem 

plaatferi „kan ! 

„Als. Christen bovenal „ verfchijnt hij in-den fchoon- 
ften glans. Wij willen beproeven. of ‘het. ons -ge= 

lukken -mag ‘in--weinige regelen bijeen ‘te- voegen , 
wat de gefchiedpen zoo uitvoerig heeft afgemaald. 

„Der RuijTER had God “ende eeuwigheid altijd 

voor’ oogen.” 

“Eerbied ven „liefde. voor den oneindigen:beftuurden 

zijn gedrag en wandel, Een vast en onwankelbaar. 

geloof aan eene: albefturende Voorzienigheid, en 

een volkomen’ vertrouwen op den Goddelijken. bij 

ftand, „onderfteunden hem in gevaar-en dood, Schoon, 

hij” den’, dood niét: vreesde, bereidde hij zich altijd 

tot,„denzelven - meteen Christelijk gemoed. …Wan- 

neer het hart door zwaarmoedigheid overftelpt. was 5 

wanfieer--hem:-de noodige krachten: fchenen. te - ont- 

breken ; tot- het volbrengen. van. zijnen pligt3-wan« 

neer » zijn’ vertrouwen op. den goeden uitflag des 
ftrijds. faalde ‚„ — «in deze oogenblikken ‚vansangst,‚en 

bekommeéring „-werd.de: kajuit zijne binnenkamer, 

daar-wierp hij zich; op de-knieën voor. den grooten 
Albeftuurder en {meekte, met kinderlijk vertrouwen 

om bijftand , ende medewerkende kracht van zijnen 

Geest. Dat gebed. verdreef de zwaarmoedigheid; 

met een opgeruimd hart verliet hij zijn bidvertrek 

en vol vertrouwen op verhooring volvoerde. hij zij- 

nen pligt. 

De 
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De RrUIjTER dacht altijd klein. van zichzelven en 

groot van God. Dit waren de gronden vanzijn 
eotmoed en vertrouwen, … Van alles, wat hij ten 

dienfte des vaderlands verrigtte , kwam Gode alleen 

de eer ende dankbaarheid toe! | 

„‚Schreven -de- Heeren Staten: eenen algemeenen 

dankdag uit over de zeven provintien. De RUIJTER 

deed het over de vloot, en hij zelve-was de eerfte 

die. zich aanbiddend . nederwierp en zijn hart tot den. 

“ Beftuurder der volken verhief, Wanneer de vijand 

naderde. tot den flag, werd de tafel des Heeren 

binnen fcheeps boord aangerigt; en de godvruchtige 

Admiraal, liet uitnoodigen elk, welke de ziel door 
deze- hemelfche fpijs en drank wenschte te verkwike 

ken, en-troost en bemoediging te vinden in- de ure 

des doods, Rang en- aanzien. waren: dan vergeten 3 

ieder „was dan dischgenoot , en allen even geregti 

tot hetzelfde brood en denzelfden. wijn, als de Á. 

derpanden van Gods vaderlijke liefde en trouw, 

Hoe zeldzaam. zijn de. voorbeelden wan zooveel 

godsvrucht en deugd onder de helden van den -ou- 

den en lateren tijd! Maar pe Ruijter: heeft door 

zachtmoedigheid en. menschlievend gevoel, en boe 

venal. door het navolgen. en- betrachten ‘der hemel: 

fche leer. een beroep veradeld, hetwelk, als in al- 

toosdurenden ftrijd met de magtigfte: hoofdftoffen 

zijnde, niet anders dan ruw en onbefchaafd - wee 

zen. kan, man 

Eenmaal, doch ook eenmaal flechts, fcheen het 

vertrouwen op de Goddelijke hulp hem te begeven, 
ks ‘te 
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te weten op: den noodlottigen vierden Augustus des 

jaars 1666 (*). 

‚ „Maar de-invloed van’ het ongeloof was van kor: 
ten duur. Spoedig hernâm het oud vertrouwen zijn 

vorige zitplaats in het hart des weldenkenden mans 
ende beroemde, aftogt was het. zegenrijk gevolg 

daarvan, 

Deze  twijfelmoedigheid behoeft ztde verfichoo- | 

ning, want DE RUIJTER bleef mensch en in dien 

ftand onderworpen aan. de zwakheden en- gebreken 

van ons-geflacht. Maar, hij kende die gebreken en . 

hun oorfprong: en verderfelijke „gevolgen, en {treéd 
daartegen met. het, krachtige wapentuig des gebeds. 

Overwinnen kon ‘hij dezelve zeker niet ; want-dan 

zou hij eene hoogte bereikt hebben , welke hier op 

aarde niet te bereiken ís; maar, door ftandvastige 

liefde tot den eenigen Heiland onzer zielen door 

Iese navolgen van Hem, die hét onbevlekte voor= 
beeld aller deugden is,en door het naauwkeurig 

waken. tegen de verkeerdheden van zijn eigen hart, 

flreefde hij naar die volmaaktheid, welke het fieraad 
der; ‚heiligen is, Het lezen en beoefenen der Heilige 

Schriften was zijn hoogfte lust; het bijwonen van 

den. openbaren- godsdienst zijn grootst vermaak. Een 

godsdienftig. gefprek en het zingen van psalmen ;, 

de gelieffte uitfpanning die hij genoot. Eendracht 

in de „kerk @n-den flaat; en eerbied voor allen, die 

in het befluur waren gefteld, bevorderde hij metal 

(®) BRANDT \ Leven, bl. 519e 
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zijn «hart. De welvaart «des volks flond- maar zijn 
oordeel , (het oordeel van alle braven en weldene 

kenden) daarmede in het naauwf{te verband. | 

Wij zullen weldra gelegenheid. tiebbén om te ziet 

of: zijne godvrucht de zwaarfte proeven wel kon 

doorftaan. en of zij hem ook “vérliet in de ure des 

doods. Maar zoo als hij hief afgebeeld ftaat , kene 
de hem ieder daaróm was hij de vriend van gróos 

ten en kleinen-in Nederland, en van elk die de 
waarde. van deugd en godvrucht bevatten kon. 
„Met regt beweende de Spaanfche afgezant DE 
RUIJTER , gelijk men eenen vader beweent, En wie 
billijkt den ftaatsman niet , toen hij met tranen in dè 
oogen betuigde: „ Ik denk met aandoening aan zijn 
„ bijwezen , want ik heb zijne wedergade in zedig- 

heid en godvrucht nooit gevonden!” En wie zal 

door dezelfde aandoeningen gedreven , met den edel- 

denkenden DE trra niet uitroepen: „Ik denk aan 

; den Admiraal, gelijk aan eenen heiligen , gelijk ik 

5 aan een Apostel denk” )V a 

„Wenden wij nu onze oogen naar -de Napélfché 

kusten, dan zien wij den edeldenken Nederlander 

ait dat eigen vroom beginfel werken om een getal 

van zes en twintig leeraren van den. hervormden 

godsdienst, gelijk flaven aan rocibanken vastgeklon« 

ken , té bevrijden , en dien arbeid gelukkig volbren= 

gen. Deze daad van godvrucht is eene nieuwe 
trek van fchoonheid in het beminnelijk’ beeld dat 

voor ons ftaat. Aan gevangenen te dénken, alsof 
rd wij 

(*) Branpt, Zeven, ble toor Cul002e 
EPs 
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wij zelven in dien ftaat zijn ; hen te verlosfen „te 

voeden, te kleeden „ te verzorgen en te verkwike 

ken, woorden van liefde, troost en opbeuring tot 

hen te fpreken, hen naar hun vaderland en vrienden 

terug, te zenden — 0, dit is, de ware betrachting 
Van, jezus leer; dit is liefde, tot God en den naas- 

ten „ zoo als zij in het Evangelie fraan uitge= 

drukt (*). Wanneer de gefchiedenis, deze daden ver= 
meldt; wanneer wij ons. de blijdfchap dier verlosten 

en hunne dankbaarheid voor den geest-brengen; ons 

de vreugd hunner vrienden en magen bij hunne te- 

rugkomst verbeelden, en dan bedenken, dat al dien 

zegen „ en al dat genot het gevolg was eener fchoone 
en. goede daad; o, dan zoeken wij in de gefchiede- 

nis en vinden onder de zeehelden wel voorbeelden 

van grootheid en deugd , maar de wedergade van 

eenen DE RUIJTER vinden wij niet! 

En: deze zelfde grootheid van ziel , die; eigene 

bedaardheid van gemoed, niet altoos het erfdeel van 

beroemde mannen, verliet hem. niet in deure des 

doods. … Zijne fmarten , hoe zwaar die ook wezen 

mogten „ vergeleek hij bij het duldeloos lijden van 

onzen Heiland; en wel verre van te klagen, ont=. 

boezemde hij zijne. dankbaarheid en vertrouwen in 

deze woorden: „Ik dank u, o God! dat Gij mij zoo 

 goedertieren hebt bewaard, en mij nu zoo vader- 

„lijk bezoekt! Mijne ziel hoopt op God, want ik 

‚zal Hem nog loven! Hij zal des daags zijne goe- 

» dertierenheid gebieden en des nachts zal mijn lied 

van 

(*) BRANDTy Leven, bl, gót, 
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s‚ van Hem. zijn” (*). « Hij gevoelde den dood na- 

deren, maar des te grooter was zijn verlangen om 

ontbonden :te:wezen; ja, het fcheen, alsof ‘hij God 
fmeekte om een zalig einde.. Zoo was DE RUIJTER 

op zijn doodbed! De wloot, de bevelhebbers, al 

het fcheepsvolk droeg hij fmeekend op aan de onte 

fermende liefde Gods; en het vernemen der zegee 

praal was als verzachtende balfem in zijne wonden, 
Met vaderlijke goedheid’ vernam hij naar de gewon= 

den; liet woorden van troost tot hen fpreken; hen 

_ verkwikken , en alles aanwenden tot hunne. herftel- 

ling. Zijne tijdelijke belangen ffelde hij vertrouwe- 

lijk in-de handen van zijnen Hemelfchen. Vader. 

En zijne vrouw en kinderen! — O, deze.zou 

hij wederzien in de vreugde. des Hemels! Zoo 

flief DE RUIJTERs die met EPAMINONDAS „hoewel 
uit een ander beginfel , en met andere uitzigten kon 

zeggen: „ Deze dag is het einde van mijn leven 

» niet maar het begin van mijn geluk en het top- 

‚punt van mijnen roem.” De legerhoofden om 

het fterfbed des edelen Grieks ftaande , kunnen geen 

hartelijker tranen geftort hebben, dan de bevelheb= 

bers der vloot weenden , toen de geliefde! Admiraal, 
in hunne armen. den geest gaf, Ean 

De veldflagen van Leuctren en Mantinea. waren 

de-roemrijke . gedenkteekenen „waarop de fterven= 

de EPAMINONDAs het oog hield, De ruiyrer had 

zijne aandacht.op vijftien groote zeeflagen en vijf 

em veertig gevechten kunnen vestigen „maar «hij 

hield 

* £*) BRANDT, Leven, ble 983 en 984. …- - 

P 5 
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hield het oog, op God en jezus geflagen. … Ván. wand 

gwerwignipgen fprak hij niet. … 4 

„Het is waar, pe Ruijter had den haaeflen”4 zee. 

togt kunnen weigeren; want de vloot was te zwak 

tot eene onderneming van dat gewigt. , Kundige 
mannen getuigden het en ftemden zijne rondborftige 

verklaring daarover volkomen toe. « Maar hij was 

nimmer de bevelen van zijne Heeren en ‘Meesters 

ongehoorzaam geweest en wilde ook nu geenen te- 

genftand bieden aan hooger magt. Uit-de volheid 

van zijn- eerlijk hart betuigde hij wel zijn leedwes 

zen, dat men de vlag van den flaat zoo veil had; — 

maar hij,’ Lands getrouwe dienaar ftelde zijn eigen 

leven op geenen hoogeren prijs, dan de eer van die 

vlag. Waar de Staten die eer, in de waagf{chaal 

flelden , daar kon geen vrees, ‘geene ziekte: zelf; 

hem weerhouden in het voldoen van zijnen eed 

en pligt. an 

Door de beeidende kanten? is het rn affcheid 

van den beroemden. Admiraal wereeuwigd. Daar 

ftaat ‘hij, die altijd de trooster van zijn huisgezin 

was; die het opbeurde en-moed infprak tegen den 

dag der. benaauwdheid, Hij flaat eenen weemoedie 

gen blik op dat huisgezin. - Diepe fmart is op het 

gelaat van hetzelve met krachtige verwen geteekend. 

De zaamgevloeide “menigte deelt daarin. Oog, ges 

_ Taat en houding getuigen het. “Het eeuwig vaarwel 

vloeit van de lippen, = én de getroffen befchou= 

wer « vereert den grijzen MENDRIKS, die-ons dit 

meesterftuk gefchonken heeft. 

Wat de fchilderkunst gemaaid heeft, bevestigt de 

se 
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gefchiedenis.” De Rruiyrer gevoelde vrees bij het 

odernemen van den laatften zeetogt; maar het was 

de’ vrees, die den ouden “Tromp bekrielde ; toen hij 
weigerde in zee te gaans =— het -wâs de vrees die 

L» AEMILIUS PAULUS trof , toen hij de fchromelijke 

gevolgen van den ‘veldflag van Cannae voorzag, en 
de uitkomst heeft de gegrondheid dier vrees maar al 

te duidelijk bevestigd (*). | 

De RUIJTER , in den ouderdom van ruim nege 
en zestig jaren overleden ; ftierf bijna op dezelfde 

plaats, waar de beroemde TIMoLEON het leven liet, 

wien hĳ in onkreukbare trouw, in voorzigtigheid 

“én beleid volkomen evenaarde. Wat TIMOLEON voot 
Siciliën was, dat was pe Ruijten ‘in meer dan een 
opzigt voor Nederland; want met minder magt 
overwon hij den veel fterkeren vijand. De gefchiee 
denis bevestigt het. Met gevaar van zĳn eigen 

“éven verloste de Corinthifche veldheer zijnen broes 

der.” De Rruiyrer bewees dienzelfden dienst aan 

TROMP. En die Admiraal was op datzelfde oogen« 

blik zijn vriend niet. — Griekenland en de naburige 

volken fpraken van TIMOLEON als van een wonder 

zijner eeuw. Wie fprak van den Nederlandfchén 

keld in eenen anderen geest? Alle landen waren 

vol van zijnen lof! Als burger was TIMOLEON van 

ieder geacht èn bemind, want hij was regtvaardig 
em goed en een vijand van verdeeldheid en twist. 

Deze zelfde trekken verfierden ook het karakter van 
„den Hollandfchen Admiraal ; want hij veroordeelde 

ER -< . ak 4 gien 

°°) BRANDT) Zeven, bl. grt gi elk 
Ne 
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niemand maar fpoorde ieder tot vrede. en eensge-… 

zindheid aan, Hierdoor bleef hij vrij van den nijd „ 

dien vervolger van groote mannen , en de lof volg-… 

de hem, gelijk het licht op de fchemeringen des 

dageraads. Met één woord, alles, wat groot en 

‚goed en edel was in TIMOLEON; alles wat de ge= 

fchiedenis tot lof van dien uitmuntenden. Griek, 

heeft gezegd; al dat goede „ groote en fchoone, 

was vereenigd in den Nederlandfchen Admiraal. 

Wie verwondert zich, dat °s Lands Staten zulk. 

een prachtig gedenkteeken voor dien edelen des 

volks. hebben. opgerigt. Wie ftemt niet hartelijk in 

‘met den eerwaardigen RuLEus , wanneer hij. vol 

aandoening uitroept: „ O-fieraad van Israël!. Op 
uwe. hoogte is hìj verflagen , hoe zijn de helden 

‚‚ gevallen!” Wie bevreemt het, dat. de hoog. ge= 

leerde FRANscIUS den toon veel hooger ftemmende, 

jn de taal van virGILIUS, de groote daden des ons 

fterfelijken zeehelds bezong ? O! de ftatelijke en 

plegtige uitvaart, het kostbaar grafgefteente , dat 

Gods tempel fiert; het rouwbeklag door de edelen 

en grooten des lands, door vorften van den hoogs 

ften rang bij de weduwe des overledenen afgelegd ; 

de tranen des geheelen vaderlands en de gezangen. 

der dichters, die zijnen lof ten hemel verhieven, 

waar hij leeft tot in alle eeuwigheid; — dit waren 

_de dankoffers „ die door de veel duizenden in Vedere 

land werden opgedragen, als bewijzen van liefde en 

een erkentelijk maar diepgetroffen hart. 

Van Syracufa tot aan den Zmflel , klonk de rouw- 

maar. Ewropa droeg leed om zijnen;dood „en weidde 
in 
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in zijnen lof! Overheden: en ‘burgers ;"ouden @n 

jongen , beweenden het onherftelbaar verlies! Lief 

de ‘en’ dankbaarheid telden al’ zijne fchitterende bee 
drijven” op , en noemden de zeeflagen ; waarin de 

hooggefchatten Admiraal de overwinning had bevoch= 

ten. Viermalen dus jammerden de bedrukten } viere 

malen hing het lot des vaderlands als aan eenen 

zijden draad en tot wiermalen is het behouden door 

zijn beleid ‘en moed! Tot viermalen toe heefthij 
de overwinning op de vloten der ‘vijandige konin- 
gen behaald! Zijne deugden en verdienften zijn 

onvergeldbaar 5; want hij was de befchermer:, de rede 

der des vaderlands! — Zoo weeklaagden ouden” en 

jongen, rijken en armen, en elke uicboezeming was 

eene ‘loffpraak voor den verheerlijkten * Admiraal bs 

En welk een eerbied en achting de vijand hem”toes 
droeg, blĳkt genoegzaam daaruit dat de bodem, 

welke ‘het doode ligchaam overvoerde:, vrijgeleide 
‚ en befcherming verkreeg van den Franfchen monarch; 

Zijne vestingen em vloten wereerden “het; ,maar de 

fchrik « der zeeën” was wiet “meer !-v In Nederldnd 

heeft nooit grooter zeeheld geleefd, Al de: goede 
hoedanigheden, die men in andere bekwame’ en’tref. 

felijke vlootvoogden ftuksgewijze” prees } ‚waren ‘in 

hem’ vereenigd tot een’ ‘onaffcheidbaar- geheel 5’ ver 

men hield hem om de: uitmuntende bediening “van 

zijn ambt, te regt voor een volmaakt Admiraal (“avs 
_{ Voegen’ wij nu bij dit alles “de: ineenfmelting van 

alle Christelijke en burgerlijke deugden, dan mogen 

(*) BRANDT, Leven, bl, 987. / 
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wij gerust -met den Engelfchen fchrijver zeggen: 

s Hij was zulk een eerlijk, man „ zulk een aandach- 

tg en godvruchtig. Christen, zulk een ftout fol= 
se daat , zoo een wijs en ervaren Generaal , en zulk 

„een trouw. en eerlijk. liefhebber van zijn, vader- 

ss land „dat hij met regt verdient van de nakomeling- « 

s‚ fchap geprezen te worden, als het fieraad zijner 

5 eeuw en de eer van zijn land” (*). 
Alle. koningen: en. vorften van Zuropa fpraken in 

denzelfden toon en bewezen, hem -hoogachting en 

eer. De koning van ZEngeland.was zoo begerig om 

hem te ziens -dat hij hem ten hove liet noodigen ; 

maar DE RUIJTER. bedankte voor die aanbieding; 

want hij fmaakte. veel liever de genoegens des flillen 

levens, dan deel te nemen aan de luidruchtige vers 

maken van een koninklijk hof, 

„Nederigheid , godvrucht en-deugd , dit waren uwe 

fieradent ;-o pr RUIJTER } wiens beeld wij niet dan 

in flaauwe trekken hebben;afgemaald. Op de breee 

de rol der gefchiedenis ftaan, de namen. van vele 

helden gefchreven; maar wie „was u gelijk , onder 

de duizenden van den den vroegeren en den late- 

ren :tijd ? | 

De eeuw waarin-gijleefdet , o. doorluchtig Neder 

lander! is verdwenen: gelijk -de fchaduw verdwijnt 

voor het, dootbrekend licht; maar uwe roem is niet 

weggevaren op de vleugelen van den tijd! Geflach» 

ten zijn opgekomen en neen t_ Volken en vorften 

zijn 

0) BRANDT , five 8 bL 989. Uit den ern benk 

den Engelfchen {chrijver, > | 
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zijn vernederd en verhoogd. Mannen , wier naam en 

lof op aller tongen zweefden , zijn gelasterd en ge= 

hoond; maar uwe nagedachtenis is heilig gebleven 
onder de natien en de overheerfcher der volken 

heeft u nimmer dan met eerbied genoemd! Heilig 

is uw naam onder ons en gezegend zal uwe nage- 

dachtenis blĳven,; zoo lang Nederland zijn zal. 

„Wat. voNpeL eens van vader: BARNEVELD gêzegd’ 

heeft, dat mogen wij, dat mogen de volgende gen 

flachten , dat mogen alle volken van DE RUIJTER 

zegg ste | we ’ 
f 

De tijdt en heeft noft wechgeromen’ 

Den naem en ’% overfchot der vromen; 

| Want , nadat zij zijn overleen AE 

Soo. „blinkt „hunn? deuche voor, iedereen). 

k ' er 

Ee” 



208 
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Vele. bijzonderheden, het: leven van den Admiraal 
“betreffende; kan ik niet opgeven, omdat BRANDT alles 

zoo naauwkeurig verhaalt, “Door hem weten wij, dat 

de Admiraal. zich driemalen inden echt heeft begeven, 

MARIA VELTERS, zijne eerfte echtgenoote, ftierf in. het 

kraambed, CORNELIA ENGELS fchonk hem twee zonen 

en drie dochters, «en ‚ANNA. DE „GELDER 4 „Zijne, derde 

huisvrouw, twee dochters; dit alles zegt ons BRANDT 

en de verdere afftammelingen van den zeeheld, vindt 
men bij E‚ M. ENGELBERTS , Leven van M. DE RUIJTER, 

I. D. Het wiel door pe RUIJTER als baanders jongen 

gedraaid, wordt in het Zeeuwfche Mufeum bewaard, 
Zijne fabels, rotting, de fcheeps geweren, het ftukje 
katon en het model van het Admiraalfchip: De Zeven 

Provintiën , in de modelkamer der marine te „Ame 

flerdam. 

Ik heb bladz. err gezegd, dat de manoeuvre , door 

Lord puNcaN op den 1iden October 1797 verrigt, niet 

„nieuw was. Officieren van kunde en veeljarigen dienst 

hebben het meermalen en eenparig betuigd, en uit vere 

gelijking van BRANDTS befchrijving met een plan van 

den zeeflag van 11 October bewezen, 

Eens wandelde ik met een Vlag- officier op het dek, 

Wij ftonden op de plaats, waar de zeeheld ftond, toen 

hij getroffen werd en fpraken over zijne groote talen- 

44. ten 
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ten in den dienst. Op eens zweeg de bevelhebber 

maar na eene korte poos zwijgens riep hij uig: ‚‚ Mijne 

> heer! het leven van DE RUIJTER is zulk een nut- 

„tig boek, dat ieder zeeman daar dagelijks “in dezen: 

„, moest 5 want DE RUIJTER was een zeeman van top’ 

‚, tot teen , en een onvergelijkelijk Admiraal! de-glorie, 

„onzer zeemagt ftond en viel met hem” Zijn zulke. 
gezegden geene bewijzen van de ‘hooge achting, die, 

men den ouden Admiraal tot op dezen dag toedraagt ? 

‚Bladz. 215 ftaat: „De kloekmoedige beteugelaar van 

s Algiers, enz.” Na de behaalde overwinning op de 

Algerijnen, gaf Lord exmourr eenen maaltijd aan de 

officieren van het vereenigd eskader. Men dronk op 

den vrede en op het geluk der beide volken, enz, 

Toen vulde de Engelfche Admiraal een bokaal en dronk 
op de glorierijke nagedachtenis“van pe RuIJTER; daarna 
met eenen tweeden beker op die van NeLsoN, daarbij 

voegende: „ Ik dronk eerst op de nagedachtenis van 

‚> DE RUIJTER, omdat hij ouder, maar ook omdat hij 

‚‚ grooter dan NeLsoN was!!” 

Voor deze bijzonderheid heb ik alle zekerheid, die 
men voor eene zaak hebben kan. Trouwens, het oor- 

deel, hetwelk pr ruijrer over het overmeesteren van 
Algiers heeft geveld, is, hoe fchitterend de laatfte 
overwinning ook wezen mag, volkomen, bewaarheid ge= 

worden, en in onze dagen naar verdienften geroemd, 

Men vindt het in BRANDT, Leven, bl, 620, en verv. 

Ik ben onlangs in de gelegenheid geweest het cachet 
van den Admiraal te bezien, en de eigenaar heeft mij 
vriendelijk toegeflaan, daar eene afbeelding van te la- 
ten maken, die ik als eene zeldzaamheid hierbij voeg. 

VI. D. 2, Q Het 
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Het is volmaakt naar deszelfs grootte afgebeeld; het 

handvatfel is van ivoor en hier en “daar met vlakjes, 
Selijk men ziet. De Admiraal plagt het altijd bij zich 
te dragen tot zijn „gemak. De eigenaar van dit cachet 

bezit nog een groot familleftuk , belangrijk genoeg voor 

de gefchiedenis van den held, om er eene verkleinde 

afteekening van te maken, zonder ‘welke de befchrijs 
ving te vervelend en onduidelijk is, 
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KENNIS DER NATUUR, 
EN DEN RANG, WELKEN ZAT DAAROM 

ONDER DE ANDERE WETENSCHAP- 
| PEN VERDIENT Os 

door e > fröb 

G F „SARTORIUS, 

“Tweeden buiteigewónen nibiideordr aan hét Koninklijk: 

| 'Luthersch Seminarium, en Predikant bij de Evange- 

__lisch- ene ergaede te Amflerdam, d 

pvepercereve vvsvwoo 
bid oe ô 

HH. zal wel geene verontfchuldiging behoeven, 

dat, ik niet, dan na eene lange aärfeling , het ver= 

gerend aanzoek van Heeren Beftaurderen , om ook 

in dit Departement eene fpreekbeurt te- vervullen’, 

heb gehoor gegeven. Het onderwerp toch , hier be- 

handeld wordende , is van mijnen ftand en bezighd. 

den genoegzaam verwijderd, om mij te veróoflooven 

ie flechts 
OE Het. Ae ftukje werd opgefteld ter vervulling 

eener aangenomene fpreekbeurt in het NATUURKUNDIG 

GEZELSCHAP te ‘Ürrecht , den 8ften October 1824, terwijl 
het‘ tevens dienen moest ter opening der winterwêrk- 

zaamheden in: hee Departement Natuurkunde der. Maacs 
fchappij rerix MemIris, op den raden daaraan volgenden. 

Q3 
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flechts ééne oppervlakkige kennis van hetzelve,te 

bezittens en hoe,-zou die hier, in eenen kring van 
geoefende Natuurkenners, ‘zonder tegenzin te wek= 

ken, zich durven, vertoonen ? Maar al ware het 

ook „dat in vroegere dagen: lust en oefening tot na- 

tuurkundige. bemoeijingen bij mij aanwezig mogten 

zijn. geweest, dan hebben, federt lang, andere ‘en 

meerdere bezigheden dezen lust bedwóngen, en mij 
vreemdeling gemaakt ‘op een gebied, dat hier tot 

den dagelijks betreden grond behoort3 terwijl nog 

bovendien in even die mate, als ik mij van dat 

gebied vérwijderen moest, hetzelve door nieuwe 
ontdekkingen «wijd en zijd is uitgebreid geworden, 

Doch er zijn gevallen. waarin de befcheidenheid ge= 

biedt -de--eigene zwakheid, te, vergeten. … Terwijl 

ik dit gevoelde, befefte ik tevens dat het mij niet 

mogelijk zou zijn iets voor te drâgen, hetwelk door 

nieuwheid kan bekooren; en het fcheen mijrtoe 

dat. er onder het oude misfchien ook. wel iets’ te 

vinden zou zijn, dat der behartiging genoegzaam 

waardig zij. Het kwam mij dus voor niet nuttelcos 
te zijn den grond zelven eens te bezien, op welken 
wij in de Natuurkunde onophoudelijk voortftreven 3 
zijne deugdelijkheid te beproeven; en de fundamen- 
ten te befchouwen, op welke het gebouw onzer 

theoretifche Natuurkennis geheel berust. Ik wilde 

dus bij den aanvang der Natuurkundige verrigtingen 
veen enkel woord voordragen: over onze kennis der 
Natuur, derzelver uitgebreidheid en zekerheid; en 
den hoes} dien zij onder de ga ein kuudighe- 

Of 
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Offchoon Natuurkennis en ‘Natuurkunde in- het 
dagelijkfche leven veelal als woorden van: gelijke be= 

teekenis worden gebezigd; zoo verfchillen zij nog= 
tans aanmerkelijk , en vertoonen zich onderling ín 

eene “verhouding , ‘âls die van het gehéel tot een 

afzonderlijk gedeelte. > De Natuurkennis toch is de 
wetenfchap. van. alles , wat de mensch, op grónd 

der ondervinding; van de Natuur kan té weten ‘ko= 

men 3 terwijl de eigenlijke Natuurkunde’ zich eenige 
lĳk tot de verklaring der verfchijnfelen ín de leven= 
looze „Natuur bepaalt.o Ik heb- echter voornamelijk 
het ‘oog gehad op “de eerfte en algemeenifte dier wee 

tenfchappen 3 eensdeels: omdat-de Natuurkennís in 

die" uitgeltrektheid ‚7 bet gebied der overdenkingen 

in dit Departement uitmaakts en ten anderen omdat 
zij tevéns-het doel ís, werwaarts alle eigenlijk ges 

zegde ‘Natuurkunde (PAyfica), valle Natuurbefchrijs 
ving (Watuurlijke Historie) ‚ de Scheikunde der le« 
venlooze, en de Ontleed- en Natuurkunde der les 

vêndige wezens (Anatomie en PhAyfiologie) zich - 
‚_uitftrekt; ja waartoe zelfs het opfporen der krach= 

ten, verfchijnfelen en regelen voor de werkzaams 

heid der ziel zal kunnen betrekkelijk gemaakt-wors 

den „- vermits “de ziel zelve. immers ook «als een 

voorwerp der Natuur, dat ís, als een gefchapen 

„wezen, kan worden aangezien , althans door velen als 

zoodanig aangezien wordt; hoezeer” anderen de kena 
‚nis derzelve tot het gebied eener Bovennatuurkun= 

dige wetenfchap- brengen. Het geding hierover sof 

de ziel al dan niet tot de Natuur. behoort , kan 

echter niet wei-beflist. worden, voor dat met zekers 

| Q4 heid 
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heid, bepaald ‘is, wat wij door. Natuur verftaan 

moeten. — Het is met dit woord gelegen ; als-met 

zoo, vele-anderen; die wij dagelijks gebruiken, en 

aan. welke ‚wij daarom geene ‚zeer juiste beteekenis 

hechten. … Vragen. wij wat in, de fchool der-Wijsgeren 

door de Natuur-eener zaak’ verftaan wordt ; dan is 

het de. verzameling van--die „eigenfchappen „ welke 

noodzakelijk: tot: het. denkbeeld van zoodanig voore 
werp. behooren. In dien. zin kan menechter niet 
wel. van -Natuurkennis Spreken want, hoezeer «de 
eigenlijke Natuurkunde zich ook ten doel moge {tele 

lende wezenlijke eigenfchappen-der dingen uit-té 

_ vorfchen en te leeren-kennen , zoo blijft het hierbij 

dan. toch „volkomen: onbetlist welke de voorwerpen 

zijn; waarop dit onderzoek der eigenfchappen gerigt 

ware, — Het woord,Natuur moet dus ineenen ande- 

rên‚meer. geworen zin, worden opgevat, in , wel= 

ken „dit. woord in het dagelijkfche. leven. gebezigd 

wordt: Als zoodanig fpreekt, men van een rijk der 

Natuur , in-tegenftelling. van dat. der -Zedelijkheid 5 

 ef-ook vals tegenover een rijksyder, Geesten geplaatst. 

In de eerften- zin is Natuur van gelijken omvang 

met-datgene; hetwelk. wij de wereld , en» het»ge- 

fchapene noemens-en alsdan ‘behoort de ziel , met 

alle- hare. waarneembare eigenfchappen, mede tot de 

Natuurs: In het-andere geval , waarin de natuurlijke 

en geestelijke wezens van elkanderen afgezonderd 

worden „ behoott dan. wel de ziel, als een geestelijk 

wezengoniët «tot -het-gebied der Natuur ; maar de 

grenslijn , waarbij zij ophoudt een: natuurlijk wezen 

te ‚zijn en) geestig: wezen «te worden ; vis: zoo 

bied 4 vt goet 
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moeijëlijk te.-trekken- (*), dat wij die althans niet 
kunnen bezigen om de fcheipaal, die van verre in 

het oog. moet vallen , uit-te-maken voor alles wat 

Natuur en- geest zijn «zal. De- ziel, immers, met 

het ligchaam verbonden, is bij het ontvangen en 
overnemen der indrukken van de uiterlijke dingen, 
nog blijkbaar in het gebied der Natuurkenniss; maar - 

als vrij. werkend wezen, en als vrijwillige oorzaak 

van-verfchijnfelen voor de uiterlijke zinnen „niet 

meer 5, zoodat zij juist op de grensfcheiding tusfchen 

deze beide rijken der Natuur en der Geesten febijnt 

te zijns - Ssi d ä ab 

„Misfchien nel wij nader ten giel: een wij de 

Natuur ‚voor de verzameling van alle zinnelijke we= 

zens-„'dat' is, derzulke houden, die wij-door onze 
zintuigen gadeflaan en waarnemen , waarbij wij ech= 

ter -flilzwijgend vooronderftellen , dat hier. alleenlijk 
de uiterlijke zintuigen bedoeld zijn want, ingevalle 

wij-de onderfcheiding tusfchen: uit- en inwendige: zine 
tuigenlaten. gelden ; of aan den mensch het vermogen 

toekennen. zijnen eigenen inwendigen.toeftand: waar 

tenemen; en. wij willen dít, vovereenkomftig het 

uiterlijke waarnemingsvermogen ‚ een zintuig noemen; 

zonder juist te bepalen dat daartoe bijzondere werk= 

tuigen, vereischt worden ,dan- zou ook de»ziel „als 

voorwerp. voor deze, waarneming „ nog daartoe be- 

hooren, „Dus zal het denkbeeld. van Natuur -alwe- 

f | UD Seas der 

_(@) ArrstottLes de Anima Lt. 1 5. seg, rekent dezelvé, 
meej dan in het geheel, of voor. een der tor “hèt 
gebied der. Nataurkunde, «os > oo oen one) ved 

Q5 
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der enger begrensd moeten. worden 3 en de-Natuure 

kennis. de kennis- zijn dier dingen , welke het voor« 

wêrp der “waarneming van ‘onze uiterlijke zintuigen 
uitmaken. Hoezeer nu deze befchrijving-van hete 

geen wij onder Natuur verftaan bĳ den eerften op= 

flag voldoende moge fchijnen 5 heeft zij toch bij na- 

der inzien hare groote en“aanmerkelijke zwárighee 

den, “Welke zintuigen ‘zijn het dan, die de grens: 
palen. der Natuur moeten vastftellens daar die bij 

werfchillende menfchen zoo’ zeer onderfcheiden: zijn ? 

Voor: den dooven beftaat er. geene hoorbare’, voor 
den blinden geene zigtbare Natuur, voor dén “bijs 

zienden en hardhoorenden is zij weder zêer beperkt, 
en’ voor’ den fcherpzienden zeer uitgebreid, 1 Hoe= 
zeer is dit gebied der Natuur dan úitgebreïder ges, 

worden federt de uitvinding der werktuigen tot het 

befchouwen der kleinfte, en der meest verwijderde 

groote ‘voorwerpen. Hier is dus eene veranderlijks 
heid in het denkbeeld van Natuur, die geene grenss 

bepaling: heeft. Maar bovendien: Is het-dan were 

‘kelijk eene ‚kennis «der voorwerpen , of der ‘dingen 

zelve, die wij door middel van onze zintuigen ver- 

krijgen; of is het flechts de kennis onzer, nâar den 

aard der uiterlijke zintuigen, verkregene denkbeel= 

den-, die wij op. deze wijze magtig worden? -dat 
heet: zijn de dingen datgene waarlijk, wat wij door 
middel. van «deze: zintuigen daaraan meenen te ziens 

‘of hangt de wijze , waarop zij zich aan ons vertoo- 

nen, van den aard, de -gefteldheid, en de, werking 

der zintuigen af ‚ waarmede wij waarnemen 3 of heb» 

ben deze misfchien daarop geenen. den -minften in- 
4 | vloed; 
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vloed 5 zoodat wij-dan-ook „bij. veranderde bewerktui- 

ging „de dingen alsnog zoodanig zouden waarnemen 2 
Het is bekend.dat de Wijsgeeren „ van de. vroegte 

tijden. af „het daarover, niet hebben kunnen, eens, 

worden „ en de eenvoudigfte ondervinding leert den, 

‚mensch reeds, dat bij eene- inwendige ziekelijke „ge= 

fteldheid hem alle voorwerpen geel, bij het gebruik 
van groene glazen alles groen. verfchijnt, en. dus 

ons oordeel over-deze voorwerpen in de Natuur. wel 

degelijk van de-gefteldheid der, zintuigen, afhangt. 

Kunnen dus. wel de kundigheden „ die „wij,door mid» 

del van de uiterlijke zintuigen verkrijgen, eene ken» 
nis van de natuurlijke voorwerpen geneemd worden 3 

of is het flechts de kennis. dier verfchijnfelen , welke 

zich aan. onze zintuigen doen. gevoelen „ zonder dat 

wij door die waarneming. kunnenbepalen , of. deze 

verfchijnfelen geheel, of. gedeeltelijk in de voorwere 

pen zelve gelegen” zijn, dan, of zij mischien het 

gewrochtzijn van,de zamenftemming der cigenfchap- 

pen in de dingen zelve, enin, de foort onzer waare 

nemingen zintuigen ? Het blijft dus voor als, ‚nog 

onbeflist, of er wel. voor ons, menfchen, eenige 

kennis van het wezen der dingen. mogelijk zijs dat 

heet, of er voor ons wel wezenlijk eene eigenlijk 

gezegde Natuurkennis beftaate, 

Maar misfchien. dunkt. het u, M. Ht dat het- 

gene ín het „algemeen „onbereikbaar is veelligt in 
enkele bijzondere deelen binnen onze magt valle, 
Wat ons, dan geweigerd is te weten van het in- 
wendig, en op zich zelf beflgan der dingen, dat 
is ons misfchien vergund te weten van de verfchijn- 

B 
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felen derzelve , en“ van de voorwerpen, zoo als zij 
zich vertöonen? Het is «de Natuurkunde in den 
éngften ‘zin „ die- zich daarmede bezig houdt, om 
de verfchijnfelen in de dingen op te fporen, de 

Oorzaken daarvan te vinden, en de wetten. aante 

wijzen volgens welke zij werken. Wij gevoelen 

echter hierbij terftond, hoe verre wij daardoor van 

het zoo even vastgeltelde denkbeeld van Natuur afs 

wijken , en de Natuurkunde ons niet brengt tot eene 

nadere kennis der dingen, die werkelijk buiten ons 

beftaart , ‘maär -der verfchijnfelen , die zij aan’ onze 

zintuigen opleveren. 

“ Doch’ tot hoe verre is men dan ook in deze 

kennis gekomen? — Het zij verre van mij, M. H. HA 

de vorderingen te willen- ontkennen, die de aane 

houdende: werkzaamheid van kundige Waarnemerss 
het doordringend vernuft van vindingrijke Proefne- 
mers, en het gelukkig oordeel van diepdenkende 
Wijsgeeren hebben te weeg gebragt; om een geheel 
te maken’ uit deze onderfcheidene waarnémingen; 

en uit dië bijzondere deelen een fraaï en vernuftig 
gen van ftellige- Natuurkunde op te rigten! Maar 

mijne. bedoeling is veelmeer om in het algemeen te 

wragen: tot hoe werre kan het menfchelijk verftand 

wel in deze dingen voortdringen? Maakt misfchien _ 

de ‘Natuurkundê” eerië gelukkige uitzondering op de 

beperktheid: onzer” mênfchelijke “kenis in andere 

opzigten? Ligt het'allee’ in het onderwerp, of 

Tigt Ket meer in de bepaaldheid van de menfchelijke 

denkkracht , om ook hier, gelijk in zoo vele an- 

dere opzigten, ons fnet het waarfchijnlijke te moeten 

ver- 
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vergenoegen; daar het - weten zoo weinig, en-het 

gelooven zoo veel «ons deel is? En-ziet daar de 

reden , waarom ik deze vraag heb opgeworpen. … 

Ik behoef wel niet verder te gaan, MH. H‚l 

dan op de fterrekundige jaarboeken.te wijzen, om 

u te overtuigen, dat wij der Natuur in hare vere 

hevenfte werkingen zijn op het fpoor gekomen, en 

aan haar het geheim hebben ontlokt der wetten van - 

beweging en tiĳden, volgens welke zij de groote 

wereldbollen door het ongemeten ruim, in fchijn= 

baré verwarring , heenkaatst; vermits elk’der voor- 

zéggingen, hierin, jaren te voren gedaan, ophet 

naauwkeurigst vervuld worden, en tot op de. minuut 

af gefchieden. Maar wat is nu deze onze kennis? 

Eene vrucht der veelvuldige waarnemingen van tij- 

den en plaatfen, waarop zich deze ligchamen wel= 

eer bevonden, en binnen welken zij tot hetzelfde 

punt zijn teruggekeerd. Maar weten wij nu hiere 

door ook iets van de oorzaak, die hen aldus bee 

weegt, in dien loop houdt, en aan die regels. bindt ? 

Het is waar, gij kunt uit de leer van de zämen= 

ftelling «der krachten, en de plaatfing van eene dere 

zelve in een vast middelpunt ten duidelijkfte be- 
toogen , dat de beweging hieruit geboren wordende, 

eene in haar zelve wederkeerende kromme lijn be= 

fchrijven zal, Gij kunt, door de wet van KEPLER; 

dat de tiden evenredig zullen zijn aan de afgefne- 

dene Elliptifche vlakken, kromme lijnen voortbren- 
gen, die de meêste der vraagftukken bij de leer der 
Planeten oplosfen. Maar zijn dan de aantrekkings- 

kracht der zon, en de tangentiaalkracht des eerften 
oor- 
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oorfpronkelijken worps, uit welke wij, in onze 

fchoten , deze beweging “verklaren , daarom;de we- 

zenlijke' oorzaken dier beweging? …— of zijn „zij 

flechts de Aypothesen, uitgedacht door ons menfche- 
lijk verftand, om de fchijnbare wanorde in den, loop 
dier hemelbollen voor ons verklaarbaar te maken? 
Kunnen er niet misfchien eene menigte van andere 

onderftellingen beftaan, en naderhand uitgevonden 

worden , die deze fchijnbare wanorde der dwaalfter- 

ren even bevattelijk voor het mênfchelijk verftand 

maken? Wie zal dit kunnen zeggen ?-(*#) -En al 

ware dit niets is dan de Natuur, omdat wij eenig 

verfchijnfel niet- anders verklaren kunnen, verpligt 

hetzelve ook op die wijze voort te brengen? Zoo 

weel is wel zeker, moesten wij ‚ met ons men{che- 

Wk’ verftänd, een zoodanig verfchijnfel doen. gebo- 

ren worden, dan zouden wij het op die wijze kun- 
nen voortbrengen; en het zou dezelfde vertooning 
opleveren, als wij thans aan den Hemel waarne- 

men, waarvan immers de Planetarien ten voorbeeld 

ftrekken. Maar daarmede is nog geenszins bewe- 

zen, dat de bovenmenfchelijke Wijsheid des eeuwis 

gen Scheppers ook dien zelfden weg gevolgd heeft, 
of volgen moest, om dit doel te bereiken; daar er 

voorzeker in deszelfs oneindig Verftand nog-een 

groot aantal andere. middelen aanwezig waren, ons 

geheel onbekend, om hetzelfde oogmerk te berei- 

| | ken, 

(*) Men verklaarde toch oudtijds diezelfde verfchijn- 
felen3 en dat, zoo als men destijds meende, als zeer 
gelukkig, door Bijcirkels. | 

il 
L ï 
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ken 5’ van welke “wij “voorzeker nimmer een eenig 
zullen befeffen. Als Aypothese dus ter verklaringen 

genoegzaam voor de aanwijzing van alle ‘daarbij voors 

komende bijzonderheden, bezit deze verklaring der 
Sterrekundigen oyer‘de beweging der Hemelbollen 
alle waardes .en zij is een blijk van het hoogfte 

menfchelijk vernuft in’ de waardering en berekening 

van alle daarbij plaats vindende omftandigheden ; ja 

zij mag voor ons menfchen als mogelijke „ ja zelfs 

waarfchijnlijke oorzaak gelden; maar „wij. moeten 

daarbij flechts niet wanen, met zekerheid-de ware 

oorzaak gevonden te: hebbenz of dat de Schepper 

op die wijze werkelijk de inrigting der wereld ge= 
maakt heeft3 en vooral niet zoo vermetel zijn, om 

te beweren "op die wijze alleen heeft ‘de Schepper 

der wereld dit alles kwnnen en moeten voortbrengen. 

Maar even als in de verklaring der verfchijnfelen 
de “grenspalen der menfchelijke kennis, zelfs in de 

Natuurkunde, ons zoo nabij voor oogen gefteld 

zijn; zoo is het ook met betrekking tot de grond- 

flagen, waarop onze geheele Natuurkundige kennis 
gebouwd is, gelegen. | 

De natuurkundige kennis is immers eene kennis 

uit beginfelen , dat heet: zij is de herleiding van 

àlle verfchijnfelen tot zekere algemeene grondftels 

lingen; welke herleiding wij dan verklaring dier vere 

fchijnfelen noemen; en zulks, zoo ik meen, te 

regt, omdat wij het daardoor aan ons verftand klaar 

en» duidelijk maken, hoedanig deze gebeurtenisfen 

met die beginfelen in verband ftaan 3 en, deze een- 

maal voor oorzaken aangenomen zijnde, konden ge- 

fchie= 
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fchieden. Maar hoe ftaat het dan met deze oorza- 

ken-zelve? Welke reden hebben wij om ze voor 

oorzaken aan te nemen, en onze daaruit afgeleide 

verklaringen voor Uitleggingen der Natuur aan te 

zien? Ik geloof zeer weinig !-(*) ‚Niemand zal, 

bij voorbeeld, twijfelen, of-de fteen, dien ik door 

mijne hand onderfteune ‚zal ter aarde vallen , wans 

neer ik mijne dragende hând hem onttrekke.- Die 

verwachting berust op de doorgaande. waarneming 

van dit verfchijnfel in alle dergelijke gevallen. Maar 

welke is de oorzaak daarvan? Niets blijkbaarder „ 

zegt men; dan dit. Het is de zwaartekracht! de 
kracht, die, in het middelpunt der aarde: huisves- 

tende , alle ligchamen , op derzelver oppervlakte ge- 

plaatst, met zich zoekt te verêenigen 3 en niet 

alleen deze , maar ook die. daar buiten, zelfs de 

Maan aande aarde bindt. « Maar beftaat er- dan 
| zul= 

C*). Het is opmerkelijk, dat de Abt naüy die (Jn- 

troduction p. 5 van: zijne Traité élémentaire de Physi- 
que 1806) de &hborie des phénomènes noemt „les produc- 
tions dù génie, qui voit la nature telle qu'elle est’ de 

tegenftrijdigheid niet heeft gevoelt met het onmiddellijk 
volgende, daar hij zegt: „ Le but d'une théorie est de 
lier à un fait général, ou au moindre nombre de, faits 

généraux possible, tous les faits particuliers qui en dépen- 

dent.” Of verandert de Natuur hare werkende oorzaken 

telkens als wij een ander of hooger beginfel, dat is, 
eene nieuwe théorie, aannemen? En is dit nieuwe 
beginfel toenadering tot de waarheid, dan hebben wij 

baar te voren gemist; en wie zegt ons dat wij haar thans 

in het bezit hebben? 
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zulke” zwaartekracht 2 Wijs weten ‘immers hoe lans 

gen: -tijd--des Franfchen zich» hardnekkig: daartegeft 
aangekant hebben „omdat s deze” zwaartekracht eene 

Engelfche „uitvinding -was:; shoe “dàt noLLeT dit nat 
deren tot: de’ aarde. alsveen: gevolg: eener-{gelijktijdige 

drâaijing „des! aatdbolsscin werfchillende: rigtingen 5 

zelfs. proefkundig „wilde aantoonen , offchoön -hij-het 

onvoldoende” daarvânerkent „(*) ; hoe, HUYGENS haar 

inveene bijzondere zwaarmakende ftof zieh: ineenen 

kloot bewegende ; eurLER-diesin zijnen -Zöther „zocht, 

en’ hoedanig;-dus> de -erkenning;veenér ‘zwaartekracht 

alleenlijk- een ‘gevolg der. gemakkelijkheid:in;de, uite 

legging « dar vaafchijnfkler hidde zonder. aanwijzing 

bso der $ ’ X er 
(C € \ |, p Î de, } | ee ON Ee | ej 

"@ “Notrer , Natiiurk. Lesfen. Deel T “iê, AAE, 
bl. ro8—rrr. Hueentt, Dissertatio de’ caùsn gravitatis 

in Opp Reliquis Tom. I. p. 93. seqqv”'Eurer inde 
brieven aan eene Duicfehe Prinfes, Le sage heeft, wel 

is waar, eene nieuwe, mechanifche verklaring beproefdy, 

in zijne Zwcrèce Newtonien, te vinden, in de „Mém, de 

P Acad. Roij. des Sciences de Berlin de 1782, p. A04» seqgs 
doch met geen gelukkiger gevolg. En federt dien tijd 
vergenoegt men zich mèt de Mypothese van NEWTON, als- 
voot het gebruik genoegzaam, en aan eene verklerifig der 

zaak te wanhopen zijnde: En waarlijk, zoo’ook de voor= 

gemelde verklaringen gegrond waren, bleefde vraag nog 

onbeantwoord, vanwaar hebben die zwaarmakende ftoffen 

hunne kracht ? Reeds de beroemde Fe An c. GREN Zegt 

in zijne, Grundrisz der Naturlehre, $. 205 : » Wij moeten 
„ bekennen, dat wij van de zwaarte zelve als “oorzéak 
„ der verfchijnfelën van ‘toenadering tot de ‘aarde! wolftreke 

op niets. wetens.” Wij-zien flechts het: verfchijnfel zmaar de 

oorzaak -daarvan. ligt, geheel Awiten onzerwaarnemings”, 
„23 VL De & R, 
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der’ oorzaak „ven -dus eigenlijk eene bewimpeling 
der bekentenis van’ onze onkunde aangaânde de 
ware oórzadk: van eeneder meest voorkomende ver. 

fchijnfelen.- == Het -waâs ‘reeds eene groote en-ge- 

lukkige gedachte: van /NEwTON ; deze kracht in de 

zon te verplaatfen,-en daaruït de beweging aller 
hemelbollen te doen geboren worden 5; -maar het is 

eene nog grooteré gedachte ; welke éénheid in het 

geheele gebied der zigtbare: verfchijnfelen brengt, 

dat LA“PLACE deze zelfde kracht als eene oorzaak 

van kristalfchieting en ophooping, of zamenhang der 

ftof, in de ligchamen voorftelde; als aanwezig in 

de vlakkenaantrekking, die het water voor verftui- 

ven hoedt, en zekere oliën over deszelfs opper- 

vlakte verfpreidt 3; en zoodoende almede als de oor- 

zaak der aantrekking in de ongelijkfoortige ligcha- 
men befchouwt, welke de fcheikundigen verwante 

fchap ‚of «aantrekking tot zamentftelling ,„ noemen. 

Waarlijk, die gedachte ftaat'ín verhevenheid gelijk 

met eene andere van ARCHIMEDES , die flechts een 

enkel vast punt buiten de aarde begeerde, om ge= 

heel alleen den aardbol uit zijne plaats te rukken, 

en in beweging te brengen;-even zoo toch begeert 

men ook hier flechts-eene enkele kracht , maar vere 

fchillend “gewijzigd, om duizenderlei verfchijnfelen 
te doen geboren worden. Gelijk men nu gaarne 

aan ARCHIMEDES zoodanig gans in gedachte toe- 

flaat, om te zien hoedanig hij aan zijne belofte zal 
voldoen „200: ftaat men aan LA PLACE. zijne dt- 
draction universelje- toe „ om de Meranique. celeste, 

dat pronkftuk--van-den merfchelijken geest; tezien 
Sell v1V gee 
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geboren worden» Wie-toch-zou voor zulken prijs 

niet gaarne het beftaan van zoodanige kracht inruis 

men. Te regt bewonderen wij dus hierbij het men» 

fchelijk vernuft, hetwelk uitdit eenvoudig beginfel 

zoodanig zamenftel- van. werkingen weet. bijéén te. 
brengen; maar erkennen toch, dat het flechts men= 

fchelijk vernuft is, zonder daarom het aanwezig zijn 

van ‚zoodanige kracht anders, dan als vereischte ter … 

verklaring aan te zien. 

„Hebben voorts: zij regt, die de Natuurkunde in 

eene algemeene en in eene. bijzondere afdeelen ? 

oordeelende datde eerfte de eigenfchappen, aan 
alle ligchamen gemeen, de andere die, welke flechts 

aan ‘fommige ligchamen eigen zijn, onderzoeken 

moet; dan dienen wij wel te vragen Zoe ver is men 
reeds in de kennis der ligchamen gekomen? Is zij 

de flotfom van alle waarnemingen, tot‚hiertoe ges 

daan, de zuivere ovêrwinst van alle ondervindin- 

_gen5 of is zij: flechts: de willekeurig „aangenomene 
grond{lag, waarop alle verdere Natuurkunde is ges 

bouwd? Ik vrees bijna het laatfte ! Het is-er immers 

veraf, dat men met juistheid zou kunnen zeggen, 
wat een ligchaam is; want noemt men het eene 

ondoordringbare ruimte van eenen bepaalden om- 

vang; dan hebben. wij, niets gezegd ten, aanzien der 

eigenfchappen, die hetzelve van eene ledige ruimte 

onderfcheidt ;- dan alleen ondoordringbaarheid, „zon 

der in het minst te bepalen, waaraan-deze eigene 

| fchap zij toe te fchrijven, Verdiept men zich ech- 

ter. in de bepaling eener met flof gevulde ruimte, 

dan is de vraag, wat, het wezen, der {tof uitmaakt, 

Kd voore 
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voorzeker ‘weder even “moeijélijk te beantwoorden 
als de voorgaande's en “het aafimemen van vaste, ons 
doordringbare „harde grönddeeltjes van eene bepaalde 

gedaante, die, als gewelven zamengevoegd „ weers 
ftand bieder tegen’ de van buiten aankomenderkrachts 

en ledige ruimten tusfchen elkander overlaten, is 

gewis even: willekeurig en gewaagd,’ als. de erken= 
ning dat een ligchaam niets is, dan ‘het-êvenwigt 

der aantrekkende en terugftootende kracht 3 want 

juist het beftaan- dezer: eerfte ondeelbare  grond- 
deeltjes, nog nimmer door eenigen Natuurondere 

zoeker gevonden, “is alleenlijk aangenomen” omde 

Ondoordringbaarheid te verklaren 3 terwijl -het ligcha- 

melijke der kracht: nog even zeer een raadfel blijft; 
dewijl dan eene onftoffelijke ziel-geene kracht bezits 

ten, of eene krachtige ziel zeer ftoffelijk moet zijns 

Het blijke: dus’, «dat wij-ons vbij- de vraag naarden. 
grond dezer algemeene denkbeelden nog in eenen 

doolhof bevinden, waaraan. geene uitkomst „is; „en 
dat deze Algemeene Natuurkunde dus geenszins op 

volkomene zekerheid kan roemen. (+). 

| „Zien 

© De Natuurkunde , als veelmeer befcheiden dan 

de Wijsgeerte en Godgeleerdheid in het geven van fekà 
tennamen, heeft hier en overal, waar zij aan de eerfte 

dier beide wêtefifchappên grenst ; en denkbeelden daaruit 

tracht te outleenen;,-ook deze fout, zoo het fchijnt , mede 

overgenomen „zij; noemt de voorftanders, dier ondeelbare 

gronddeeltjes. „Atomisten „ naar den Griekfchen naam dier 

deeltjes, zelve, en, die, der oorfpronkelijke, grondkrach- 

ten Dynamisten, ok moet bekehhen, dat, höèezeer de 
hérlétdingen’ der verrEhijafëien tot“de beide voorfprorked 
=400V 8 st lij. 



CIS TONZER (KENNIS DER NATUUR: 9 ®49 

“Zien wij opde: Natuurkunde: der bijzondere lig- 
chamen, en ‘vragen wij naar de oorzaak van vloei 

baarheid. en veerkrachtigheid, dan mogen wij de 

warmteflof noemen „of eene afflootende kracht ; 
_…— met ‘anderen, als: des tweede eigenfchap »-der. {tof 

saanziens er‘is rin beide- gevallen, niets mede geworie 

nense-Vermindering van zamenliang- en warmteges 

voel is vaanwezig ,’ maar de. OOrgaak. is onbekend: 

Beide: ftoffen','-die „men voor. -oorzaak » aanneemt, 
moeten: willekeurig aangenomen „worden. Gaan wij 

lopsvdiebwijze 1de vreeks-der -grondftoffen door ; dan 

vinder wijs vdat seen--groot deel-derzelve aan onze 

swaarnemingvontfnapt, en «dat, derzelver-“danzijn niet 

«dan: onder ftelleniderwijze-kan erkend worden. Is het 

miet dusdanig met het beftaan eener Zichten warmté. 
fof gelegen. ? Is het aanwezig zijn eener bijzondere 

anagnetifche en-clektrieke {tof niet zelfs nog natuur= 
‘kandig onzéêker }vis het zelfs niet nog twijfelachtig, 
ef» men vaan ééne enkele elektrieke vloeiftof. ‘wel 
efiGOME SEW HEAWISD 0 Ze KUN DE Mir ver 

ijke Merondkruitten in Ee ‘gevallen’, eene ann ekende 
gemakkelijkheid bezitten, de verkiaring der flof zelve 

ie het evenwigt der afftootende en aantrekkende’ krach- 
ten’ mij éelitef niet behasgts dewijl dan de’ kracht zelve 
reeds” iets vftoffelijks. zijn moet, en het vräagftuk dus- 

doende, niet. opgelost , ‘maar achteruitgezet: wordt. En 
mij ‚dunkt „wij, doen beter, om het beftaanseener on- 
doordringbare ruimte mee deze beide. krachten, begaafd, 

of. het natuurkunc dig ligchaam , als. een datum, op grond 
van Zinnelj keg Sewia AEN, BDE gegeven, aan te nemen; 
‘dan de ‘oorzaak der” onddordringbaattierd , Vofkdên? inwen- 
me aard “dier beide” gröndkrachten,:t& willen ‘bepalefi, 
eli R 3 
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ter vetklaring der verfchijnfelen _genoëg, heêft ? 
Waaruit het dus ten vollen blijkt ,-dat ‘wij. omtrent 

de grondflagen der Naâtuurkunde ; dat ris ,… omtrent 

de oorfpronkelijke {tof , derzelver eigenfchappen en 

Brondkrachten 5 omtrent de verfchillende. ftoffen „ die 
de oorzaken der verfcheidenheid ‘in - de »ligchamen 

uitmaken, nog geheel in het onzekere verkeeren. 

En deze onzekerheid is niet, gelijk. men zou kun- 

nen denken, een gevolg van gebrekkige óeferting, 

van dwaling of verkeerde toepasfing der. grondre- 

gelen des denkens, maar een gevolg vatv;de, overal 

blijkbare en aanwezige -begrenzing:‘van des men: 

fchen denkvermogen en ‘kennis, en een: “bewijs, dat 

zelfs de Natuurkunde geene uitzondering maakt „op 

de menfchelijke. beperking; ‘maar «dat “wij ons «ook 

daar zelfs. moeten bevredigen, met hetgeen ons 

vergund is waar te nemen en té zien; met hetgeen 

wij als oorzaken kunnen vermoeden , of wat wij ter 

verkrijging van éénheid in deze waarnemingen z00- 

dig hebben aan te nemen, en hetwelk wij, alleen- 

lijk in dien zin, grondbeginfelen der Se 

noemen. | 

_ Hoezeer, het tot hiertoe, voorgedragene. voorna- 
melijk. ten; doel had den omvang onzer menfchelijke 

kennis, met betrekking tot hetgene wij-- Natuur 

noemen, aan te wijzen „zal toch ieder” van” u, 

M. H. H.! ook reeds hebben opgemerkt, dat de 

andere vraag: elks bs de mate van zekerhid, die 

wij aan deze Natuurkündig: ige, ‘kennis : mogen, toefchrij= 
| lk daardoor voor„een. „groot. gedeelte. beantwoord 

…… Uit, het, vorige is. immers-gebleken:dat- wij 
ome 
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omtrênt hetgene de Natuur eigenlijk opzich: zelve 

iss over de wezenlijke. eigenfchappen,. der. dingen, 

en de oorzaken, zoowel van-derzelver: verfcheiden- 
heid, als: van de verfchijnfelen zelve iets WETEN; 

datde grondkrachten,. der ftof, ons: geheel, onbekend 
zijn ;- maar-dat‚onze natuurkundige kennis eene zeer 

loffelijke poging: is; om „> volgens,de wetten der res 

den ven“ ‘des denkens.,; al de, verfchillende verfchijn- 

felen „die wij door-onze zintuigen waarnemen „wit 

eenmaal. aangenomene beginfelen af te leiden; zon 

der dat ‘wij ‘echter it-ftaat zijn de waarheid. of ge- 

grondheid- dier beginfelen zelve te.betoogén, . | 

Ik kán-het, niet-ontveinzen „dat deze: flotfom onzer 
overwegingen»op mij; en ik twijfel geenszins of ook 
bij-us Me H‚H‚ beeénen zeer onaangénamen indruk 
heeft gemaakt, — Ik, vleide mij -doch4teeds , wan- 

neer ik ookal in andere wetenfchappen; die meer 

het» wijsgerig denken betroffen , zoo weinig ob 

fectiye waarheid, zoo weinig zekerheid ontdekte, 

dat zulks althans in de Natuurkunde het geval niet 

zou zijn. Hier, dacht ik, hebben wij andere bron- 

nen van, kennis ;- hier, meende ik, handrastelijke 
bewijzen , en. proefkundige, voor het oog zigtbare „ 

oorzaken te. zullen vinden 5 hier hoorde ik van dae 

gelijks voortgaande ontdekkingen; hoezeer in-andere 

wetenfchappen meestal de tijden van voort- en tee 

ruggang, van opbouwen en afbreken, onmiddelijk 
verbonden, en op elkander volgende zijn ; maar ik 

£cbreef zulks, toe aan het gelukkig verband, waarin 

ook deze wetenfchap. ceniglijk , boven alle anderen, 
met de Wiskunde (laat; en rekende daarop, dat zij 

R 4 van 
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van dezelve” eene volkomêne gewisheiden » alles; 
wat zij leerde’;“zóti ontvangen hebben, “Doch thans 

_ zie ik mjin deze-mijne verwachting ophet deere 
lijkst teleurgefteld,* Geen wonder “dat-ik hierbijldus 
nog een oogenblik uwe oplettendheid wil- bepalen.” 
Ja,'M., Hol“ het: moet: met den-omvang ven: ze 

kerheid onzer meufchelijke kennis’ nog: zeer bekroms= 

pen gefteld’ zijn, als wij bedenken, dat” der vraag? 
wat - is’ waatheïd , “en “welke zijn ohare “kenmerken 

nog. in onzen tijd als“ prijsvraag” kan-vopgegeven 

wörden'3 “hoezeer ieder mefisch , -vaivohet begin der 

wereld af, gepoogd ‘heeft ‘haar voor zichzelven:op 

te losfen (*).s- Maar. misfchien „maakt’-de- Natuür- 
kunde “hiervan eene” uitzondering ;oals--op andere 

grondf(lagen: berustende. — “Doch {is dit, waarlijk 

zoo? - «Is» 'er:voor ‘den Natuurkenner “eene andere 
waarheid dan voor den Wijsgeer? — Het is) elke spin 

AW OOS … ALS EK Daas AIS ‚eers 

0) Zie get Programma van het Provinciaal Uarechts 

Genootfchap van 1825, bl. IL. verv. 

is. Wat is de waarheid, en welk is derzelver onder. 

fcheidend kenteeken (criterium) ? Men verlangt éen’ Ugêe 

fehiedkundig 'overzigt en eene beoordeeling van de pogin= 

gen, welke de oude en nieuwe wijsgeeren; ter beantwoorr 

ding van deze.vraag ‚ gedaan hebben, waaruit in het bije 

zonder, blijke „ of de kritifche wijsgeerte, en ‚de verfchillen. 

de, wijsgeerige Scholen » welke haar , tot op onzen tijd toe, 

zijn opgevolgd, meer” licht en naauwkeurigheid hierom. 

trent gegeven hebben, ‚ terwijl men in het ‘bijzonder als 

eindbefluit wenscht aargewescn te “zien den graad van 

wadrde , welken ten aûnzien van de waarheid, de mene 

fchelijke kennis heeft en kan hebben, | 

{ie 
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èerfle- maakt: gebruik vat zijre-Zintnigen, de-ânderé 
alleen: van „het verftand ;/:tmaar: datgene „” waarom: het 

beide «tedoen „isde ‘oorzaken der: verfchijnfelen:, 

of--de--oorzaken” dèr: denkbgelden zijn beide geene 

voorwerpen der. zinnên$ „geene “onderwerpen: van 

waar=: Of, proefneming, want dat zekere dingen oore 

zaken: zijn’ van? Atideren:;; zien „wij-'miet:,; maar; wij 
Gefluiten zulks -alleenlijk,-> Daátenboven alle: denk- 
beelden. van natuur, eigenfchap. 4 ligchaam , „ftof', 
kracht: >» zijn-geene. waargehomene ;- mäar wijsgerige 
begrippen 5-en -deze-zijn ‘het: echter,’ waarop de: ge= 
heele Natuurkunde berust, zoodat “het ons nu niet 
verwonderen kan , hoesvreemd het ook klinken mos 
ge, dat ‘een „Wijsgeer; boyennatutirkundige grond- 
beginftlen der Nattiurkunde Schrijven kon (2). Dee 
rust-dan. «de Natuurkunde. in ‘hare grondbeginfelen 
op de» zoogenaamde „Bovennatuurkunde 5, wat won 
def ;-dat zij dan ook vinshaar -lot -heeft- moeten- dee= 

den; en dat, hetgeen weleer zoo zeker fcheen „ zich 
als, onzeker ‘heeft betoonde Want deze: wertenfchap 

fchijnt, -blijkens-de- gefchiedenis-der laatfte j jaren, het 

echte. perpetuum mobile te Zijne: «> verntvser a 

Maar; vraagt gij misfchien: heeft dan de- Natuur 

kunde geen het. minfte. nut van hare zusterlijke. ver= 

eeniging metde Wiskunde; of is deze misfchien ook 

al van, hare , eeuwen lang bewonderde „hoogte, ger 
wallen ?… Waarlijk ,-M‚-H. !. zeer, veel-is de, Natuur= 
kunde aan deze vereeniging verfchuldigd ; want deze 
aj Br dad Ba leert 

re IMMANUËL KANT deed zulks in de _Meraphfifthe 
‘Anfangsgründe der Naturwisfenfchaft , 3ke Aufl. 1800. 



254 OVER DEN OMVANG EN DE ZEKERHEID 

teert haar te beoordeeletr of de aangenomene-oor. 

zaken wel genoegzaam zijn: tot verklaring ‘der vér» 

‚ fchijnfeletr, daar toch in het uitwerkfel niets meer 

kan zijn , dan er in de oorzaak was; en bewaart 

haar “dus voor gewaagde befluiten „-en grondelooze 

veronderftellingen, == Maar het zal valtijd aan de 

Natuurkunde ftaan, otn van de Wiskunde een regt, 

of verkeerd; gebruik te maken. > De Wiskunde toch 

houdt zich enkel bezig met grootheden, die zij zelve 
bepaalt „ wijzigt , en in “omftandigheden brengt, 

welke zij verkiest; en -zij- berekent alsdan de uit- 

_werkfelefr dier grootheden im alledeze omftandighe- 

ef. Maat hier ligt dan de- fout bij de verkeerde 
toepasfing der Wiskunde op de Natuurlijke weten» 
fehappéfì „dat ‘de vooronderftellingen “des … Wiskune 

ftenaars se enode gevallen „waarop de Natuurkundige 
diens berekeningen toepast, niet volmaakt dezelfde 

Zijn z en vân’ daár ; dat zoo vele heerlijke theoriën, 

Óp mathematifche berekening gegrond, in de toe- 

pasfing niet zijn, ‘wát zij“ wezen “moesten. « Dit is 
nu echter een misbruik „ eene fout in de toepasfing, 

en vermindert de waardij der Natuurkundige zeker» 

heid niet 3 maar zij is toch eene blijkbare vreden , 

wairom de Natuurkunde nooit die zekerheid kan er= 

Tangén , welke de Wiskunde heeft; die echter deze 
óók’ dâarom eeniglijk bezit, omdat’ zij zich niet 

miët zaken ; maar met ride aan wegrigeern be= 

zig hòwew, : oai! noion 

PEn nu, M. H.! shoot ik genoeg dlugs te 

hebben om de waardij te kunnen bepalen, welke 
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men «onder de“ menfchelijke kundigheden dan de Na- 

tuurkunde-moet toekennen. > “oo 30 

e-Wij zullen ons wel gehooddrongen ziën om van 

die- hooge gêdachten terug te komen, als of in de 
„Natuurkunde alleen waarheid, en wel tot in haren 

diepten grond, te vinden wafe 3 ach! deze is zoo 

zelden „ misfchien “geheel niets’ hét deel van den 

fterweling- op aarde. ‘Ook daarvan: moêten mij terug 

komen, dat hier alles „zoo ontwijfelbaar* zeker zij; 

en dat. wij “werkelijk ‘de Natuur vérklaard zouden 

hebbên ; als wij, uit onze fcholen terug komende, 
de verfchijnfelen tot éenmaal aangenomene grond= 

ftellingen hebben: herleid; of dat wij wêrkélijk de 
wetten der Natuur zouden hebben’ gevonden, als 
wij verfchillende. van hare werkingen onder één bé« 

ginfel hebben gebragt; want wat hebben wij gedaan? 

Niets dan éénheid trachten “te brengen in orize men- 
fchelijke “waarnemingen en denkbeelden, 
vs Maar van «eenen aúderen kant moeten wij aan 
haar eene hooge waarde onder de-menfchelijke kun- 
digheden toekennen. Zij is, als menfchielijke kennis 

befchouwd, de meest: voegzame. wetenfchap „voor 

den Aardbewoner. Want het is de Natuur, die hem 

met “hare „verfchijnfelen  fteeds Omringd „en: in de- 

zelve onophoudelijk eene menigte van telkens nieu- 

we faadfelen voorlegt; terwijl hij in zich de kracht 

‘én-den- lust gevoelt om dezelve te- ontcijferen. - Hij 
ís miet haar door’ zijne zintuigen “in veelvuldige 

aanraking en verkeer, zóodát ‘hem zijn’ belang tot 
hare: kefmis drijft. —- Maar zij is misfchien onder 
alle ‘menfchelijke kundigheden ook daarom voor den 

| mensch 
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„mensch; de meest \voegzainé”, „omdat “zij “inderdaad, 
met uitfluiting der zedelijkey:onder alle-wetenfchap= 

pen,de „meeste zekerheid bezit, „zulk eene ‘name= 

dijk; als woor-menfchen ; verkrijgbaar is, - Mogesde 
‚Wijsgeersin ‘het weld “zijner“befpiegeling zich vers 
diepen „en, naar, orde „„waarheid «en fchoonheid zoe 
ken, hij heeft ‚niets „ dat ‘hem „weder; terug brengt: 
„200 hij dwaalt 5: in- de Natuurkunde daarentegen” is 
het kenmerk en; de „proeffteen’‘der- zinnelijke: waar- 
„heid fteeds „aanwezig „ zij is de ondervinding. hete 
„geen „met deze. ftrijdt, is „woor: ons „niet- waar; ef 

„dit kenmerk is‚zoo-ligtelijk te vinden, dat’ zij daarom 

ook reeds. de „voegzaamfte. oefering van den “mene 
Áchelijken. geest is. Eindelijk,-wordt hare waarde 
„ook „door het nut wngrkondiade, hetwelk zij fteeds 

saanbrengt, Wik + JEE VA cer 
„„Waar- toch „is „eene ontdekking inde ‚Natuurkur 

es die niet--hare- toepasfing heeft op--de eene of 
andere, verrigting-des dagelijkfchen-levens-? daar’ zij 

de voortbrengfelen der. Natuur „veredelt „ tot nieuwe 

werbindtenisfen …zamenftelt , “en „daardoor,de gemaks 
ken, of genoegen. des. levens , verhoogt, „Moge zij 

dan ook. dit met alle menfchelijke- wetenfchappen 

„gemeen hebben, dat- zij geene-volkomene zekerheid, 

geven kan, en voor dwaling. nog altoos: blijft bloot- 

{taan 5 - zij: heeft ‘in de, aangevoerde, eigen{chappen 
hare eigenaardige. voorregten;… Dat/het, befef „daar- 

van elk „onzêr „dan uitnoodige omgeftadig en” met 

Just hare: verwonderlijke. verfchijnfelen gade te flaan! 

Heeft zij in een „uitlokkend jaargetij ons-geboeid ge- 

had „door. de. milde. bekoorlijkheden , die zij, aan ons 
PER 008 
Ah nd an nd wd 
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oog te befchouwen, en aan onze overige zintuigen 

te genieten gaf; dat zij in het minder aangename 

gedeelte des jaars ons boeije door de groote vraag- 

ftukken, die zij onzen geest ter oplosfing voorlegt. 

Bij hare beantwoording verdiepe men zich echter 

niet, in ijdele befpiegelingen, maar de Waar en 

Proefneming moeten voor altoos de gidfen zijn, die 

ons leiden. | 

En mogt deze eerfte voordragt dit ten gevolge 

hebben , dat zij eene juiste waardering en gegronde 

hoogfchatting voor deze edele wetenfchap bevorderd 

en gewekt hadde, ik zoude mij dubbel te verblijden, 

hebben over de infchikkelijkheid , waarmede Gijl. 

mij hebt aangehoord. 

 & 
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ONZE ONDERLINGE 

OVERKEERING. 

Ws hebben mét elkander geeen, eigenlijk 
gezegden, omgang, of onderlinge verkeering, dan 
door de wederkeerige mededeeling onzer denkbeel- 

den en gewaarwordingen. De fpraak, veelzins ge= 
wijzigd door de trekken van het gelaat, de geba- 
ren, de vwerfchillende buigingen en toonvallen der 

\ 4 ftem, is hét middel, wâardoor die mededeeling ge- 

fchiedt. — Ik fpreek, en ter zelfder ftond maken 
zich mijne denkbeelden en gevoelens bekend aan 
hem, die mij hoort en verftaat. Die mededeeling 
van hetgeen in mijde Ziel omgaat, doet in de zijne 
nieuwe denkbeelden geboren worden, welke hij, op 

zijne beurt, aân mij kenbaar maakt. Dit is de bron 
van. onze wezenlijkfte en levendigfte genoegens. 
Langs dien weg ook breidt zich onze kennis on- 
merkbaar en zonder moeite uit. De verkeering is 
VED me S | de 
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de voornaamfte mijn, waaruit onze geken zijne kost- 
baarfte fchatten opdoet, , 

Wij onderhouden ons’, hét is waar, ook met af- 

wezenden: dit gefchiedt door het middel der fchrijf- 

kunst, welke ons, ook, de, gedachte, bewaard heeft 

van hen, die niet meer zijn. Maar deze kunst, zoo 

als wij haar bezitten, veronderftelt de gaaf der 

fpraak; zijvis op haar gqbopwels aanhaar is zij het 

aanwezen geheel verfchuldigd. Het fi El: is niet 
de onmiddellijke uitdrakking onzer denkbeelden: de 

gefchrevene en tot verftaanbare volzinnen aan elkan- 

der verbondené woorden drukken dezelve uit, — 

Een mensch, die doof geboren, en dus fltom is, 
hoe groot ook van geêst en met welk eene fchran- 

derheid, hij, ook, anders, onderwezen, zij (Arin 
het zekerlijk zeer. verre gebragt is ») zal, door, mid» 
del van het. fchrift „ altijd flechts een klein gedeelte 

der denkbeelden, verkrijgen kuonen, welke wij, door 

middel. der. fpraak, k elkander. zeer „gemakkelijk mede 

deelen. Het fchrijven,. zoo, als. doof kommen , 
voor. zich, en onderling „ dat middel, ter „onderlinge 

mededeeling, van hunne denkbeelden zouden kun? 

nen daarftellen , Zou. dan ongetwijfeld eene, ‚zeer ger 

brekkige kunst zijn. Ak 

Alle andere middelen „ waarvan men zich, bj 

mangel der Spraak, konde. bediend hebben , ‚zijn aan 

de fpraak ‚zelve verbonden, De kreet , dien de 

zoon der natuur, geene fpraak, kennende „ hooren 

doet, om. zijne aandoeningen, of behoeften uit te 

drükken, doet hij van teekenen, vergezeld gaan en 

„wel 
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wel mèt -grootere levendighéid , dair zoodra’ hij’ reeds 
geleerd heeft, klankén tót' woorden én woorden 

tot völzinnen te vormen. — Niet één van dië 

teekenen’ wordt door de fpraak uitgeflóten of vére 
onachtzaamds zij maakt zich, (om zoo te zeggen.) 

die’ alle“ tèn ‘nutte „tot haar eigen verfterkings èn 
nog „ met-dat al, is’zij op werre ha niet toereikende 
ter vervulling van onzê behoeften. Er beftaat geene 
tdal „welke: miet: zeer onvolledig is; mei ondervindt 
dit dagelijks, dé best” geoefende en vlugfte- geësten 
wel het” meest (*). De volkomenfte kennis vár 

de taal, in welke wij ons willen uitdrukken, én 

de grootfte bedrevenheid in haar gebruik kunnen 

dat “gebrekkige niet aanvullen. Zelden- zijn wij "in 
ftaat, alles te zeggen , wat wij denken „juist zoo; 

als wij het denken. De ‘fpraak- is onvermogend, 

om van onze gedachten: getrouwe af beëldfels daar 
te ‘ftellens en wij verzwijgen ze nu en“ dan ; of 
laten” Ze ook” wel. geheel warén , bij gebrek van zes 
volkomen” naar” onze - bedoeling en’ in allen deele 
naar onzen” zin, te kunnen woortbrengens’ == “Bij 
duizend’ gelegenheden ‘in den omgang,’ raden wij 
veeleer onderling elkanders meening; dan dat de een 
dezelve den ander’ volledig: mededeelt’ Het begrip 
van den ‘hoorder komt aan de gebrekkelijkheid des 
gefpreks te gemoet, door, uit hetgeen men zegt, 

te befluiten tot wat men zeggen wil, fchoon men 
| | | „het 

C°) In: dien zin beklaigt zieh tucrerms over de 
armoede der Latijnfche Taal. LI. vs. 137. sq. 

S 2 
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het „hem, niet- altijd juist “zoo, zegge, als hij het 

zich. reeds. had voorgefteld (*)-— .Dikwijlsis er 
ook ‚nog eene andere hulpbron, behalve zulk een 

gedienftig vooruitloopend begrip; en hetgeen die 

bron ons oplevert „is zelfs van nog grootere waardij : 

ik bedoel eene zekere overeenkomst of: geliĳkvor- 

migheid van. geest, van inborst, van opvoeding, 

van. fmaak, … Menfchen, tusfchen welke zoodanige 
overeenftemming plaats heeft, of die zich ten minfte 

voor het oogenblik. befchouwen ‘als van eenerlei 
meening, als door een gelijk, éénfoortig gevoel 

aangedaan te zijn, verftaan elkander (zoo als -men 

het noemt). met - halve woorden. Twee menfchen 
daarintegen „beide zeer verftandig en wel ter fprake, 

maar. wijd: uiteenloopende „ wat. de vorming van hun- 

nen-geest. betreft, zullen dikwerf grootelijks moeite 

hebben, om, in belangrijke- zaken , elkander weder- 

keerig te-begrijpen. „ Zoo is het, bij voorbeeld, 

eene bekende zaak, dat ARNAULD, hoe doorkundig 
ookin. hetgeen men ‘boven: of overnatuurkunde 
pleegt. te noemen, verklaren moest Vader Mmarr- 

BRANCHE: niet te verftaan, terwijl evenwel: deze, 

ter. zelfder tijd, zich „met gemak - begrijpen deed 

door perfonen, verre beneden ARNAULD ; maar, wiet 

geest beter overeenftemde- met zijnen geest, en 
| die 

(*) Deze gaaf of hebbelijkheid behoort tot het ver- 
ftand, — Hiermede ftemt overeen het Rabbijnfche 

Apophthegma în den -Talmud: Een verftandig- man is, 

die het een, door het andere ‚begrijpt. 
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‚die hem, om: zoo: te zeggeu , in het klein geleken. 
De menfchen onderhouden ‘elkander, -of uit be 

hoefte, vof. vermaaks- “en genoegenshalve, Onbes 

fchaafde “volken, ‘en „ onder’ de befchaafde, zulke 

perfonen , die zeer vele bezigheden hebben , fpreken 

zelden onder elkander: met de’ laatstgemelde bedoe= 

ling. De noodwendigheden des ‘dagélkfchen levens’ 

en hun arbeid zelve zijn -gemeenlijk de onderwer- 

pen hunner gefprékken , zelfs in die oogenblikken, 
welke zij tot verademing, of tot uitfpanning kun= 

nen afzonderen. ‘Het Navita de ventis, de tauris 

narrat varütor geldt hier meestal in vollen nadruk. 
Het eene volk ‘ís praatzieker, dan het andere 5 

zoo ftaat het ook met de bijzondere perfonen on= 

der. de verfchillende volken. “ Maar veel praten 
brengt dikwijls te weeg , dat-men er’ weinig, voor 

het minst niet gezet, bij denkt. Een drokke prater’ 

kan foms, in zekeren zin,’ een mensch zijn van’ 

veel geest,” maar “eenen ‘vasten’, “wel ‘doorvoëden- 

‚geest heeft de zoodânige zeer zelden sof vöegt’ hij’ 

het een en ander bijeen , dan’ is’ hij” ‘ook een wezen, 
gefchikt, om „ zedelijker wijze „ over’ ‘anderen den 

meester te fpelen. Ik zie hem mij vóorgefteld' in 

den Celtifchen of Gallifchen nerKULES, wiens beeld 

de’ grootfte kracht en-de’ grootfte- vaardigheid in de’ 

beweging der ledematen úitdrúkte 5 en vân “wiens: 
tong eene menigte kettingjes uitgingen ‚ wâaraan de, 

naar hem luisterende» fchaar’ vastgekdluisterd ftond. 

Over het algemeen mag mên ‘eenen drokken’ prâ- 

ter, zoo het hem flechts. niët geheel’aan ‘geest, 

93 noch 
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noch „aan verftandelijke. befchaving … mangelt ,” wel 
befchouwen als door de. natuur bijzonderlijk - bewel- 
dadigd, In dat gebrek zelve heeft zij hem begifs 

tigd met een, vermogend „befchutmiddel-tegen de 

verveling , „zekerlijk eene. der -zwaarfte. plagen. van 

het leven: „Men. ziet het aan” de Franfchen „in 

tegenftelling, aan „de „Turken ven Engelfchem, De 
Franschman „die, veel van praten -houdt, verveelt 
zich nooit; maar, om de: verveling «te „beftrijden , 
rookt of: fchuift de Turk amfioen en de Engelsche 
man, ‚fchier even karig in het praten, áls de zoo 
even genoemde „drinkt eén ftevigen teug;-of krijgt 
de miltziekte en, eindigt met zich te verhangen ‘of - 

dood te fchieten. = - Dikwijls heb. ik-er naar ge= 
wenscht; om „ook een drokke prater te zijns niet 

zelden „ wat, meer is, doe ik er in gêzelfchappen 

moeite toe, hoe weinig anders ook er toe geftemd 5 

want altijd komt, hij „ die aan-dat: euvel hinkt; mij 
als gelukkiger voor, dan ik -zelfs „wanneer zijn 

kallen mij doodelijk verveelt, ja fchoon ik mij niet 

kan onthouden van :wrevelig tegen hem te worden, 

vermits hij. blijkbaar zoo. veel te--minder iets van 

dien” verdrietigen. aart gevoelt, naarmate hij het. mij 

levendiger: doet. gevoelen, Daarintegen. heb ik 

mededoogen met iemand, die ‚mij vervelende „ tes 

gelijk zich zelven verveelt, „7! 

Het is een verdriet, bijna even „groot alsde vers: 

veling zelve.„zich in, gezelfchap «te. bevinden met 

drokke praters,, ‚die „wel weel geest hebben , maar 

ook, vorderen „det. men, gelladig naar hen luistere, 
of 
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of mêt- devazens fonveittogend;sco om ons: te begrijpen: 

en gepast befcheid te geven ophetgeen wij zeggens 

„Als naar ons geluisterd wordt; en wij bemerken, 

dat ons gefprekebehaagt,- vermaken wij ons. meer 
met: fpreken «dan: omet‘naar een ander te hooren 

Hij, die’ fpreekt z-isvaltijd meer” bezig, meer: inge 

fpänfien smeer opgewonden; dan ‘hij , die toeluistert. 

Onze ijdelheid “onze verwaandheid (of wil men het. 

liever’ noemen ”onze seigenliefde 2) verhoogt ‘het gee 

nóëgen „hetwelk “ors’szóodanig fpreken” genieten 

deet het wordt“een vermaak „ waar geest en hart 
tegelijk deel aan nemen. Het hooren daarintegen 

is fchiaars’ iets’meery dan een ‘vermaak “voor den 
geest alleen* het “ftreelt-de eigenliefde niets er gaat 
zelfs een ‘heimelijkgevoel van” vernedering mede: 
gepaard. « Daarom ook-is-de“verkeering met: mêne 

fchen; boven welke wij ons eenigermate, in geest 

verftand en kundigheden „verheven. mogen achten 5 

voor Onze ikheid veelal de behagelijkfte, 

Een goed- gezelfchap moet niet zeer talrijk: zijn: 

men geniet’ dan niet genoeg, naar zijn . begeeren 3 

men is te veel verdeeld, te veel verftrooid. Een 

onaangenaam gezelfchap daarintegen kan bijna niet 

te groot zijns er is dan meer verfcheidenheid ; men 

ergert zich minder; en’ men‘ kan «zichte gemakke« 

lijker buiten: “de gefprekken drouden, zonder dat het 
_wordtopgemerkt. ave | | 

__ In het beste gezelfchap zal iemands die maar 

genige' levendigheid bezit, zich vervelen, vals hij er 
moet zitten „ blootelijk ‘om te. luisteren. > Bévindt 

S 4 men 
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men zich -nurin grooten. getale „dan is het ;foms 

bezwaarlijk, om, op. zijne beurt, mede eens aan. 

het woord: te „komen. Ditzelfde nu is weder eene 

winst, als de, kring-ons niet, behaagt. Het, kost 

eenen man: van geest minder verveling „een ‚min. 

pijnlijk. gevoel, eenen „hoop; dwazen; die: onderling 

kallen , aan te, hooren, dan: met hen, te- {preken en 

_hun befcheid te moeten „gevens ‚‚-Men kan: zelfs, 

zich enigermate vrij ‘waren »;van het „verdriet. van 
hen aan: te. hooren, door „zich een ‘belangrijk. on. 

derwerp voor den geest te „brengen. en afgerrokken 

erover nä te denken. 3 

Naarmate men gezelliger, van aks: vlugger van 

weeltinds; en befchaafder wan geest is, zal,een wei- 

nig « beteekenend» gezelfchap --ons ook verdrietiger. 

vallen : de -keurigst „aangerigte-disch;‚de „prikke- 

lendfte fpijs;-de- geurigfte, wijneri -zijn” gezamenlijk 

onvermogend, om, de “leegte , welke, wij gevoelen, 

aan te vullen. …—- Het genoegen daarintegen van 

zich: te onderhouden: met gasten „die , gelijk. men 

bet noemt, hun gezel{chap „waard zijns verheft eene 

middelmatige tafel -tot een feestmaal; De goede 

keuze zijner gasten, als men, ter „maaltijd noodigt, 

en-derzelver oordeelkundige plaatfing, om „den. disch „ 

zijn de zekerfte: middelen ,;om zich van het geld, 

dat er. aan „befteed, is, „niet te beklagen; het is: 

meer: het is tevens een behopgipidel EBER de 

oamaigheide! AN E (on 

„Men + heeft ín aeron enderiel de van, 

gpdeskidgen omgang. « De eene is voortdurend „als. 
: loo- 
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loopende overeen. zelfde onderwerp 5 de: andere is, 
afgebroken „ als: men, „namelijk ; fpreekt over, vere. 

fchillende zaken ; zoo ‘als--het: toeval en‚de gang. 

of ‘de aaneenkoppeling-en de volgreeks onzer, denk 

beelden ze ter bane brengen. Deze Jaatfte foort 

is nu veel meer in zwangs,dan voorheen; en geen 

wonder voorwaar! zij ftemt beter overeen met de. 

ligtzinnigheid van onze eeuw, — lets gezet en 
met infpanning te overwegen is over het algemeen 

buiten gebruiks hoe zou men dan, nog die. ware: 
symposia verwachten, kunnen „ die weleer „ voor vijf 
en “twintig of dertig:jaren nog , de. zoetfte uitfpan- 

ning waren voor mannen van fijne, befchaving , van 

waar de beminnelijke kunne ook-niet was uitgefloten, 

en die der aankomende jongelingfchap. tot Scholen 

ftrekten „ ter vorming van verftand-en hart? —: Nog 

treuriger ziet het er uit , als men; {om:van fchouw-= 

tooneelen te zwijgen „) op het lezen , en op‚de. beoe= 

fening van het aangename. en nuttige een aandachtig: 

oog flaat, — Bij gebrek van andere opmerkingen 

lette men flechts ophet vertier en den openbaren 

verkoop - van boeken, == Ter zelfder tijd, dat van 

de ellendige vertaling der. halfflachtige fpookgefchie- 

denis „ les mystòres d'Udolphe, de tweede druk wordt 
aângekondigd, moet het voortreffelijke, werk : „A4u- 
Jeum. van beroemde Protestanten , bij - mangel van 
vertier , met-het derde ftuk -geftaakt worden; en 

terwijl het maken van nieuwe. bepalingen: omtrent 

het Wisfelregt-aan 1de orde van den dag is, krijgt 

men Jleineccius ; vermits niemand er een bod voos 

S 5 | _ doet, 
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_doet;’op deh koop toe. == Een „flechts-middelma- 
tg, oordeel fchijnt “zelfs.-hedendaags. denomeesten: 
te ontbreken: Men neme er de-proef/van-met het 

vertéllen van tijdingen” of nieuwtjes s-terftond vinden 

zij ingang en worden „met eene warme hand „ veelal 
veranderd en vergroot, tot den-eerstkomeriden overs 

gebragt’, die’ niet nalaat, op zijné beurt ; „door “des 

zelven aân “zijnen beuzelgeest. werkzaamheid te. ver= 
fchaffen „ tot dat eene geheele ftad er mede vervuld 

is, ongeacht’; of zij liet merk van onwaarheid, altoos 

van gedeeltelijke ”ongerijmdheid „ op het voorhoofd. 

dragen. — Zou” dit zijn ; omdat de menfchen van 

heden wezenlijk misdeeld zijn van oordeel? « Geens= 

zins: maar „vooreerst „ omdat! zij hun tijd verbeu- 
zelen met ‘het lezen “van Dagbladen, en ‚de vers 

beelding fpannendé ,- Romans’, van welke’ een: iëge= 
lijk, die eenige’ kennis van. Historie “envoflechts eer 
greintje eerbied. voor dezelve. heeft, met walging 
het hoofd moet afwenden; ten anderen, omdat zij 

te loszinnig zijn, gedeeltelijk ook te traag, om met 

dandacht te hooren en het gehoorde met aandacht, 

van verfchillende zijden, in aänfchouw “te nemen 

en ín hun verftand te overwegen. » | 

“In “goede kringen, (om, van -dezenzijftap tot 

den onderlingen omgang terug te keerch,) in goede 

kringen, zeg ik,- (en zij zijn er nogs) kan mens 

hetgeen de ‘onderlinge werkeering oplevert ,. hoofd» 

zakelijk’ brengen tot-twee foorteny te wetên: vers 

halen «en redekavelen. — Men redekavelt- over 

aangelegenheden des vaderlands, of die van andere 

vol. 
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volken 3 -over- wetenfchappen, - letteren en’-kunften 57 

over. de beste en gereedite ‘middelen;-om;tot zeker) 

eerlijk „en heilzaam; doel» te „geraken; -of „men. vers, 

meldt een belangrijk ‘berigt, «of „doet „het: verhaal: 

van een gewigtig gevals-ons of iemand-anders over- 
gekomen3 ofwel „men brengt „eene, -daadzaak „uitde, 
Gefchiedenis- op ‘het tapijt. „— „Deze - twee wijzen, 

van ondeflingen „omgatg vermengen zich ongevoes 

lig; vof. wisfelen. elkander “af. —  Meneredekavelt 
over ‘eene -daädzaak „over eene nieuwstijding; „erb 

mer ‘onderfteunt of ftaaft de redekaveling door eene. 
andere daadzaak , door een voorbeeld, » Dirveen 
en» ander is. .meer-aàâneêngefthakeld of-afgebroketiër; 

meer grondig „ of oppervlakkiger 5 in- vaster en ‚ge- 

flotener- verband, of meer ftuksgewijze , naarmate. 

het gezelfchâp dien dag gêftemd ís 3 dikwijls: zelfs 

naar gelang. van,;den, toon „ welke vin den ‚beginne, 

of- eenige oogenblikken te voren „ is ‘aangeflagen 5 

doch. hoe dit ook: zij neve heeft : wg 

plaats. { | pin Tenis 

Tot eha tabi waar lei befchaving 

heerscht „„belioort-ook, ‘en “is ver eer -vereischte 

van, dat-elk zich houde binnen de grenzen van 
hetgeen hij weet, en niet, fprekeover iets, waare 

van hij geen kunde heeft, ten ware om>te- leeren 

van ‘anderen , die desaangaande ‘beten onderrigt zijn. 
Deze rêgel is. van groot gewigt» wen-kan ef. niet 

tegen zöndigen, of loopt gevaar vân-zich:belagche- 

lijk te maken: niettemin wordt zij-maaral-te veel; 

ook door verflandige lieden, uit het oog verloren. — 

Voor 
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Vooral behoort men zich te hoeden voor ‘het willen 
fpelen “van een vreemd ‘perfonaadje. — Mevius is 

een diepdenker en heeft geenen aanleg, dan voor 

het ernftige; evenwel hij ‘wil geestig zijn en het 
gezelfchap vervrolijken „maar hij doet het op eenen 

onbevalligen trant, “welke fchaars ; hier’ of daar , 
een gedwongen glimlach «te. weeg brengt. Zoo kan 

een mensch van groote verdienften zich het’ voors 

komen: geven van een armen van geest, ja van een: 
dwaas; In «den omgang met befchaafde en wel ope 

“gevoede vrouwen vooral lijden vele , op deze klip, 

jammerlijk fchipbreuk. 

Wees, wat gij zijt. Ga niet buiten uw Ealaswer, 

Zijt eenvoudig en ongekunfteld in uwe manieren s 

in uwe gefprekken. — Deze en foortgelijke lesfen- 

plag: men” dagelijks te. hooren. — Maar waarom 
kon ‘het noodig zijn ons-die voor te ‘houden? Ope 

pervlakkig zoude “men zeggen, het moet arbeid 

kosten ‘anders te handelen ; men: moet immers daar= 

toe zijner natuur geweld aandoen, en er beftaät 
geen voorbeeld, dat iemand , zulks doende , ergens 

naar wensch in geflaagd is, — Vreemd, grillg 

uitwerkfel van de eigenliefde! Odie ongelûkkigfte 

van alle hartstogten, zoodra zij maar eene enkele 

fchrede doet buiten de grenzen der geftrengfte zes 

dekunde , en evenwel ‘ons allen zoo gemeen! ams 

Ja, de ongelukkigfte (ik herhaal het) vooral in hare 

ontwerpen, omdat zij altijd de onberadenfte is in 

de keuze harer middelen! - 
Spreken over zaken, van welke men geen kennis 

Î heeft, 
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heeft, is louter dwaasheid, en wel eene dwaas: 

heid van.-de ergfte en onbedachtf{te foort; Onze 
onkunde immers ‚kan ons zelven niet onbekend 

zijns — Wij weten ten naastenbij, hoe’ verre onze 
kundigheden zich uitftrekken en … waarin “wij on- 

kundig“ zijns ‘maar niet zelden, ja al te dikwijls 

beelden. wij ons in begaafd» en gefchiktheid te -be= 
zitten voor zaken , waartoe. wij niet den geringften 

aanleg hebben. « Zoude het de verwaandheid zijn, 
welke ons tot dit- zelfbedrog vervoert ? « Mij fchijnt 
het toe; dat de aandrift , welke ons tot zeker iets 

port, uit haar zelve fchier voldoende zij, om ‘ons 
te overreden, dat wij er wezenlijk gefchiktheid toe 

hebben; en dat bedriegelijk gevoel, die valfche 

meening brengt gemeenlijk de verwaandheid. voort 

en in werking. Deze is derhalve niet altijd, in dit 

geval , de voornaamfte «oorzaak dier ongelukkige 
zelfsmisleiding , maar gemeenlijk ‘een later gevolg 

van dezelve. — Ik moet hierbij nog een oogen= 

blik ftilftaan. SEEN 

„Hetgeen men: doet, meent men wél te doen 

ware dit niet zoo , men ‘onthield er zich van, vols 

komen vrij zijnde, namelijk „ om het tedoen: of 

fa te laten, - Hetgeen ons tot het doen aandrijft 

is niet altijd de zucht; om te fchitteren , ons bo= 

ven anderen te doen’ opmerken, of in het alge- 

meen; om-aan anderen genoegen, leering, ftichting 

te ‘verfchaffen; o neen! het is evenzeer het vere 

maak, dat” wij zelve er uit fcheppen. « Zie hier, 

waar dikwijls alde verwaandheid in beftaat, -waar= 

van 
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van wij onzen;-medemensch onbedacht befchüldigen! 
Maar vaegte zich’; tot ons bederf ;-bij dezeromftan- 

digheid-reene anderés- te weten’, datrhetgeen men 

alzoo verrigt- heeft bij-een onoordeelkundig, wuft 

enofinakeloos, „Publiek grooten bijval: vindt „ » hetzij 

omdat: men ‘bij-hetzelve: ins‘eenen- bijzonder =guns 

{tigen; reuk: ftaat „> of; dat men! eene miet onbehages 

lijke - manier--vano: voordragt: heeft 4- of: wel; datde 
hoofdgebreken-der, voortbrengfelen „welke men heeft 
geleverd” met,den „valfchen. \fmaak, diens „Publieks 

_ evereenftemmen;dan…verliest'-zieh- ‘het, beginfel;, 
waaruit» men begonnen «iste arbeiden; onder:de 
toegeZwaaïde: loftuitingen, en ‘hoogmoed „(veel er» 

ger’ dan verwaandheid „) neemt-hetshart in „ waaruit 

eenisv tótsriogsmeer, kwaads vervoerend en voorde 

ziel viallerverderfelijkst „zelf behagen. râs geboren 

_ wordt, (==> Íko heb. Redenaars;- ilkv-heb - (om ‚van 
geenevandere te fpreken:)-Tooneeldichters. geketids 
diesveven:sweinig in-ftdat waren, om (gelijk men 

het noemt) redekunftig te denken, als „om door de 

fchors, der gemeenfte szaken heen te-zien „en een 

onderwerp j «koe veernvoudig rook „ van ‘verfchillende 

zijden: -naar-vereisch te. befchouwen 3: hog veel mins 

der; (dewijl het: hun aan:voorftellingsvermogen of 

eenê genoegzaam: levendige verbeeldingskrachtont= 
brak, en. tegelijk „ook aan, syathetisch en analys 

tisch, afgetrokken, redekavelen” mbangelde „), om “in 

hunnen: geest-een groot: geheel te fcheppeù shet 

met hun verftand te blijven: omvatten, en het voorts, 
ftuk. voor-ftuk ; régelmatig te-ontwikkelen enh voor 

an= 
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anderen aanfchouwelijk daar te -ftellen ;-die „ daaren- 
bovewss-moch histories; noch „menfchenkennis beza- 

ten;-ens dus vande ‘uitwerkfelen der hartstogten en 

de geheime fpringvederen der handelingen. zich. geene 
de minfte kennis, (voor hem die, anderen leeren-en 
ftchten wil, onmisbaar) immer verkregen hadden; 
‚die voor het overige van deze hunne zwakheden 

niet onbewust, voor het-minst van dezelve eendon- 

kersgevoel hebbende, waarlijk uit geen-ander „dan 
het-ftraks: genoemde onfchuldige „: beginfel „hunnen 

arbeid „hadden „aangevangen ;…en. met ongekunftelde 

nederigheid „ ja-hoogst,fchroomvallig., deszelfs eerfte 

proef aan het licht ftelden.„ en met een in magnis 

woluisst. sat. est-sal- zeer wel in hun. fchik zouden 

geweest zijns maar die nu, om eene der voorfchrevene 

redenen „ of iets, dergelijks, bij zulk een bijsterzin= 

nig- Publiek ‚ oneindig verre boven: hunne verwach- 

ting. vof hoop ‚geflaagd zijnde; de borst begonnen 

tes verheffen ,, elk: min voordeelig. vonnis „over ‘hun 

werk: als - wangunst, - vijandelijkheid: en beleediging 

te befchouwen, en zich zelven diets. te maken, dat 
Zij--DEMOSTHENES. €1-VAN.+DER--PALM- voor het 

minst evenaarden ; of aan SOFOKLES. en -CORNRILLE, 
AN EURIPIDES EN RACINEs verre weg, den. loef af. 

flaken, -— Den verftandigen en -oordeelkundigen 
befchouwer kan ‚ het „niet. zeer  moeijelijk vallen; 

naauwkeurig. te onderfcheiden ,- wat uit - verwaand= 

heid, wat, uit ‘het meer, gedachte onfchuldige begine 
fel, vooral inhet vak der letteren, rondom ‘hem 
gedaan „wordt, en tot, waar dezulken, die in hete 

zel. 

hd 
orden 
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‘zelve teri toóneele ‘zijn getreden ; dat beginfel “ver= 
laten hebben, om”voor het vervolg der verwaand- 
heid ten fpel, den wijzen tijdgenoot tot voorwerpen 
van mededoogen, en der nakomelingfchap tot eene 
aanfluiting te verftrekken, | ik ban 

Is het dan wel noodig te zeggen, valt het: niet 

wan ‘zelve in het oog, van welk eèn onmetelijk nut 

‘boekbeoordeelende Tijdfchriften zijn kunnen en zijn 
‘moeten, wanneer zij te regt Tros Tyriusve mihi etc, 
op hunnen ftandaard zetten mogen? — Zulke wer- 
‘ken, de gewrochten zijnde van mannen, doorkneed 
‘in de vakken van wetenfchappen en letteren, waar- 
‘over zij oordeelen; die. de regtvaardigheid aanmer- 

‘ken als den grondflag van alle andere deugden’; die 
prijzen zonder winderigheid, laken met befcheiden- 

‘heid3 die geenerléi magtfpreuken voor geldend: hou- 

‘den, maar altijd bondige redenen bijbrengen „'zoo= 

wel voor “hunnen lof, als voor hunte berisping 5 

‘zulke werken (zeg ik) hebben het vermogen, om 

iden geest des Publieks in het regte fpoor ‘te leiden 

sen te houden3 om brekebeênen te doen terug blij- 
ven, grooté mänrien te vormen en te doen opftaan, 

en hunne eeuw te verbeteren, hoe verre die ook 

bedorven zij. p | 

Van alle wijze, waarop men zijne krachten kan 

te buiten: treden , “omt iets anders ‘te fchijnen; dan 
men is en de natuurlijke aanleg gehengt, is ongee 

twijfeld de belagchelijkfte, wanneer iemand geestig= 

heid zoekt te vertoonen , terwijl dit niet in hem ligt, 

Nog erger wordt het, als mèen, zijner natuur aldus 

ge 
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geweld. aandoende „tegelijk zondigt tegen de waar: 

digheid van zijnen. ftand in -de-maatfchappijs dit is 

het. onbetamelijke met het belagchelijke verbinden. 
De echte geestigheid is zeldzaam, en al is zij de 

beste, de puntigfte, nog is zij veelal vol gevaars. 
Het karakter van hen, dieer hun dagelijksch werk van 
maken „ verwerft „gemeenlijk in de wereld weinig 
achting „ ten” minfte. wanneer hetgeen zij zeggen ; 

of- voortbrengen ;. niet stegelijk het merk van. fijne 

befchaving en veelomvattende kennis draagt, en niet 

door en door doorvoed is van hetgeen men Attisch 

zout noemt. … Maar, ook nog en met dat: alles ; 

ftelt men zich gedurig bloot aan duizenderlei on= 

aangenaamheden „die veelal wel klein, doch, hoe 
klein.ook „ echter. fmartelijk zijn woor. de. eigenliefde, 

De wereld in het algemeen ftelt ook lieden van die 

foort s-op zijn hoogst, gelijk met den Komiek in het 

Blijfpel; en. zij-zelve, die zich door zulke geestig= 

heden en kwinkflagen ; vermaakt. gevoelen ; juichen 

dezelven wel toe, als de oorzaak van het vermaak, 

dat- zij genieten , maar vaan „den perfoon die het 
hun ‚verfchaft; -hechten- zij fchier- altijd geringe 
waarde, — _ Daarenboven „moeten de „zoodanigen 
nog niet eens kwistig zijn met hunne gave : houden. 

„zij dit niet in het oog ‚ zij worden vervelend 3 want 

de lekkerfte fpijs, met onmatigheid-opgedischt „ kan 

„de „graagte, niet. gaande ‘houden 3 hoe „dan ‚wanneer 
zijgals het;ware,-wordt opgedrongen? — : En boe 

venal- ongelukkig „ zoo zich, met de geestigheid, 

eene overhelling tot -kwaadfprekendheid verbindt. 
INL DD. & T Doet 
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Doet” men “de ‘eêne helft der wereld lagchen , ten 

koste van de andere , men fpeelt een hoogstgevaar- 

lijk fpel: de algemeene haat is meestentijds de para ne 

welke er van getrokken wordt. , 

Een dergebreken, die wij het meest mét elkan= 

der gemeen hebben , is het fpreken over ons zelve. 
Wij zullen het in onzen buurman * hoogelijk-af keu- 

ren, en een” oogenblik daarna maken “wij. er ons 
niet minder aan fchuldig. Voor zeer welen «onzer 

verkeerdheden zijn wij blind ‚maar «voor deze mis- 
fchien. wel: het -imeest=van allen.” Hoe vaak niet 

hoort. men iemand hêt langwijligfteen vervelendfte 

gefprek over zich, of zijne ‘aangelegenheden, aan-. 

vangen met de betuiging : over mij zelven fpreek 
ik ongaarne; dat vis mijn minfle gebrek: — “Het is 

ons “altijd een -kittelend genoegen ons eigen ik tot 

onderwerp”te hebben.” Tot voor weinige: jaren toe, 
heb ik de gewigtigtte bijzonderheden van mijn le= 
ven» ten gevalle mijner kinderen, if een zeker ver- 

band “opgeteekend „en herinner nij’ levendig; mét 

welk: een “genoegen ik ‘het ‘deed „ ook dan ,-als ik 
melding maakte” van de treurigfte lotgevallen die 

mij wedervaren „ van” de bitterfte mishandelingen, 

die” mij: aangedaan’ zijn. — Ach, dat’ wij: even 
‘gaarne ons zelve namen tot onderwerpên van ern- 

tige overpeinzing, in onze betrekking tot de God- 

‘heid, tot ‘ons, zoo geliefd, eigen ik, en tot onze 

“naasten! -Hoe verbazend veel zou onze zedelijk- 

«heid “daarbij gewinnen! Hoe veel onze vatbaarheid 

„ 

voor onze eindelijke beftemming ! ée 

4 JVHet 



ONDERLINGE VERKEERING, 27g 

oeHet “tmaaktr ondertusfchen cen groov verfchik „wie: 

zij zijn» dievover! zich „zelvefpreken „, en: op wat 

wijze. het gefchiedt. - Zuil -een -gefprek „(bij monde 
of-in gefchrift „) ss “hetenatuurlijk ‘en opregt en 

wordt:het: gevoerd” door iemand, even  voortreffee 

lijk wan. ‘hart als“ van werftand , zal ons, zoo wij - 
zelve: met. verftand’ begaafd zijn j'niet ligtelijk: vere 

drieten, „Eene verhevene: ziel „ „welke zicht“ zoo 

geheel naäkt aan ons voordoet, is-eene vertooning 

even ‘aangenaam als leerrijk, =“Schrijven’ evenwel 

is, ookin dit geval „nogviets: anders dan: fpreken. 

Van zich zelven melding maken in een gefprek over 
een vreemd onderwerp, kan zeer. gêpast- zijn 5 maar 

in een boek; onder de zaken, die er de hoofde 

ftoffe van uitmaken „: zijn eigen perfoon vermengen , 

is zeer” verkeerd,s —: ‘Daarintegen. kan men zijn 

eigen perfoon-nemen tot ‘hoofdftoffe ‘des boeks , en 

andere zaken ermede ín” ‘verband brengen ener 
onder mengen, zonder iets “ongefchikts te bedrij= 

ven5 wat meer’ is, men kan op “die wijze groot 

nutftichten, “Een versch voorbeeld leveren daarvan 
de Vrüêhtenven Refultaten van een zestigjarig leven 

van onzen „nu »réeds ontflapenen „ w. A. OCKERSE. 
En wat ‘een menigte eigen levensbefchrijvingen en 

gedenkfchriften bezitten wij van , meer en min bee 

roemde; “mannen „die voor de “vorming van ons 

verftand…en> hart ‘allerheilzaamst zijn, en over de 

gefchiedenis van landen en wolken tegelijk een hele 
der licht werfpreiden ! Ware ook het fchrijven over 
zich „zelven: voor anderen even hinderlijk, als-het 

| \ fpte= 
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fpreken., wie wierp dan niet dikwijls vele fchriften 
van CICERO, ‚vol ergernis , uit de hand, daar toch 

die, vermaarde Romein, geftadig in de feil valt, van 

welke. ik-zoo even heb gefproken , en ‘het daaren= 

boven „doet: met een, anders voor ons in anderen 

zeer hinderlijk ; zelfsbehagen @- Doch de Lezer bes 

kreunt het- zich luttel, of een’ Schrijver, over zich 

zelven handelende , daarbij eenige verwaandheid aan 

den dag legge „ zoo zij hem flechts niet heeft doen 

liegen, of de. waarheid „verbloemen, Hoe langer 

ook: zulk-een Schrijver réeds overleden is geweest s 

zooveel te toegevender zijn wij te zijnen âanziens 

omdat: onze -ikheid er zoo veel te minder door ges 
kwetst wordt. «/Hetis -de , met-ons “gelijktijdige; 

des-nog levende -verwaandheid , welke ons: kân “ers 
geren : om-die „met welke mijne #kAeid nooit “iets 

kante doen krijgen; noch in ftrijd-komen kan ik 

hartelijk lagchen,-— „Het ware inderdaad te - wens 

fchen, dat „groote mannen , aan: welke wijde -heer- 

lijkfte fchriften: verfchuldigd zijn, ons tevens eene 

getrouwe fchilderij, (al. ware- zij dan ook hier-of 

daar: door een al te gunftig. koloriet verlevendigd „) 

van hun. hart -en ‘hunnen geest hadden. achtergela= 

tens menigeen wijsgeerige Lezer, zoude welligt 

zoodanige „gedenkfchriften op hoogeren prijs {chats 

ten , dan de meeste andere werken, —: Wat mensch; 

die begeerte bezit tot ware zielsoefening ,- heeft niet 
de Zssais van MONTAIGNE een ‘poostijd. tot zijn 

vade mecum gehouden?” MoNTarene. heeft: zich 
zelven. beoefenende- en zich zelven. fchilderende; 

‚€€ 
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eene treffende fchilderij geleverd van den „mensch 

in het algemeen. „Zulk eene zelfsbefchouwing ás: 

het echte: middel, de ware weg „om grondige kene, 

nis op te doen van. zijne naasten, en om die naas= 

ten weder zich zelve te leéren kennen. — Men 

kan. evenwel vop- dit fpoor de -waarheidsliefde , de. 

opregtheid, en de zucht, om anderen nuttig te-zijn 

wel te ver drijven. Er zijn zaken en omftandig- 

heden, ons zelve betreffende, welke wij niet kun- 

nen mededeelen, zonder de regels der welvoege- 
lijkheid te buiten te gaan, dikwijls niet zonder 

voor anderen gevaarlijk te worden; fomwijlen niet 

zonder hun wezenlijke fchade toe te brengen. Aan’ 
deze feil heeft MONTAIGNE zich menigmalen fchuldig 

gemaakt. Maar wie vergeeft het den grooten man 
niet gereedelijk, ter liefde van de, door hem be= 

wezene , onfchatbare dienften? Veel gereeder voor 

het minst, dan aan den oneindig kleineren JEAN 

JACQUES ROUSSEAU, offchoon deze, in zijne zoogee 

naamde Confessions, de kieschheid niet zoo open- 

lijk kwetfen moge. 

Eene menigte op- en aanmêrkingen kon het, hiet 

vlugtig behandelde, onderwerp opleveren, tal- en 

belangrijk genoeg, om er een bekwaam boekdeel 

mede te vullen, Het voorgedragene zal echter, vere 

trouwe ik, genoegzaam zijn, om dezen en genen 

tot ernftig nadenken over zich zelven op te weke 

ken: misfchien wel, hier en daar, eenen kanfel- 

_en volksleeraar of onderwijzer der jongelingfchap aan- 
T 3 | lei= 



‚leidinggeven «tot nafporingen, welkeste doen hem 
tot dus werrenict “was vin «de. gedachten gekomen, 

en die, met ijver. enden, overal zoo noodigen; 

‚ geest van onderfcheiding- gedaan. zijnde’; vooral voor: 
deze eeuw van: loszinnigheid pere jef de heer 
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Veel gezwoegs en vele zorgen 

Wachten ons hier dag aan dag, 

leder avond, elken morgen, 

Geeft wel ftof roedarket geklag, é 

Maar wat baat het dat gij mort, | 

Daar uw lot niet beter wordt? 

Kent gij ’t kleinood, u gegeven, 

Door den fchikker van uw lot? 

Kent gij ’c ware zout van t leven, 

Rijke bronwel van ’t genot? 

Kent gij ’t onwaardeerbaar goed, 

Van een blij en kalm ‚gemoed ? 

Zalig die dien fchat mogt. vinden, 

Hij heeft hier. het beste deel, 

Rijkdom kan zijn oog niet, blinden 

Hij bezit “hier” altijd” veel. 

Hij «verwint «hep felst werdriet 

vds: hijvop zijn. minder. ziet, 

Die 
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Die dit-doet bezit de wreugde, 

En is altijd blij. van geest; 

Wat een ander naauw” verheugde 

Is voor hem- een heerlijk ‘feest, 

Kinderlijk en wel te vreên 

Treedt hij door dit teven heen, 

Naar dat voorbeeld ons te vormen „ 

Dit, dit zal ons pogen zijns 

Of dan ’slevensbuijen -ftormen, 

Of daú ’slevens kracht verkwijn, 

Bij. verlies ,-of bij’ gewin „ 

Zoeken. wij diem kalmen ‘zin, s= | 

Ziet de tente tooit de velden: © 

Met het fchoonfte' bloemtapeet, 

Zij zal u Gods-liefde melden,’ 

‘Zoo gif % fchoom te fchatteri ‘weet; 

Opent» dan uw’ hart” en geest “> 

Voor dat heerlijk fcheppingsfeest, 

T5 Sluit 
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Sluit uwe ooren voor het klagen » 

Dat den wrevlen- mond - ontvloeit. 

% Is het fchoon der tentedagen. 

” Welk den mensch tot vreugde ontgloeit , 

Wien dat Rhoon gben vreugde. ontlokt 

Blijft. van hart en ziel verftokt. - - 

Laat. hen-dweepen; laat” hen morren, de 

Wien het hart ondankbaar. slaat © 

Al hun klagen, al bun knorren 4 

‚ Weert geen fprankje-zeedlijk hihi ‚ 

Wie den mensch tot wrevel fart 

Maakt hem ‘fpottend, of verhard, … 

Zon *t aan-‘ónzen: Gód mishagen- 

Dat de mensch hier vrolijk: ís; 

Zijn dan onze levensdagen 

Slechts beftemd- tot droefenis „ 

Is de vreugd, die ’t ‚hart, vervult „ 

’t Kenmerk van. zijn zoundenfchuld? 

Laat 
ee ae 
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Laat de drom van dweepers brommen, 

Als de mensch’ zich vrolijk maakt 

Laat hen op den tijdgeest grommen, °° 

Als de toorts der vreugde blaakc, 

n Js deens zedelijk fenijn 

” Welk ons hier bedwelmt door fchijn. 

Waarom zouden wij toch huilen 

Daar ons alles roept tot vreugd ? 

Is het kniezen, ís het pruilen 

Wel veen echte Christendeugd? - 

Maakt de blijdfchap om ons lot 

Ons ‘niet dankbaar bìj ’t genot? 

Die, in zak en asch bedolven, 

Schreeuwen over zondenfchuid 7 

_ Zijn weeltijds wermomde: wolven 

In eeu damrenvacht gehuld, : »>/1> 

xt Is hun naar en valsch. geblaat, :7 

Dat de wolvenftem verraad, 

Gaat 
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Gaat. hun „uit den. weg, zijd: vrinden 

Want zij loeren Op: uw rust: 

Zij wernielen, zij verflinden 

„Zelfgevoel en levenslust3; «, > A 

Eenmaal aan huft klaauw “ten buit, » 

Volgt gij ook hun ftemgeluid, 5y 

Weg dan met die lijkebidders … 

Op de blijde levensbaan 5 

Weg dan met die domperridders:, 

Die noch lach, noch fcherts verftaan ; 

Heel natuur roept ons tot vreugd, 

Blijdíchap is een Christendeugd. 

Vrolijk dan, mijn reéisgezellen! 

’t Wislend levenspad betreên, 

Laat ons moedig voorwaarts fnellen, 

Over ftruik en doornen heen; 

Eenmaal, aan het eind-der baan, 

Lacht een hoogre vreugde ous aam, 
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Laat ons blijde en dankbaar juichen, 

Als de voorfpoed ons omringt, N 

Laat ons onderwerpend buigen 

Als de tegenfpoed ons dringt; 

Hoe ’t ons ga op ’slevens baan, 

“Wat God doet is welgedaan. 

B. KLYN, Bz, 

Maart 1825. 





OVER DEN GEEST VAN 
ONZEN LEEFTIJD, 

‚VERGELEKEN MET 

DIEN ONZER OUDEREN; 

; ‚door 

JERONIMO DE VRIES (*.. 

He is eene opmerking, den waren Wijsgeer 
waardig: hoe al het gefchapene verkeert als in gee 

durige aantrekking en terugftooting , dat is in flin= 

gering; hoe ieder voorwerp, alle tijden, zeden; 

lot- en ftandverwisfelingen, als de jaargetijden , hun 

voor en hun tegen hebben, en hoe MerAs en ope 

merking overal te vinden zijn. 
Niet 

“) Voorgelezen te Amfterdam, den gden Jan. 1822, 
in de Maatfchappij : Zelix Meritis; verder in de tweede 
klasfe van het Koninklijk Nederlandsch Inftituut, in de 

Maatfchappij: Joz Nut en Befchavings in die Tor Nut 
van het Algemeen ; en laatst in het gezelfchap Zarmonica, 
Men vergete niet dat deze Verhandeling gefteld is in 
den jare 1821, Onveranderd bleef die, iets bij inleiding 

of flot, naar plaats en gelegenheid, uitgenomen. Het 

tegenwoordig flot behoort, gelijk men ziet, bij ‚de laat. 

fte voorlezing. ï 

Ve 
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Niet ongegrond voorzeker zijn de klagten, die 
men weleens bij lieden van mijne jaren hoort, over 

den ongelukkigen. en woeligen tijd , waarin onze 

jongelingfchap, en een goed deel der verdere jaren 

vervlogen zijn, vooral: bij terugzigt op de rustige 

dagen onzer ouderen. Maar, vragen wij: heeft die- 

zelfde woeling ons niet opgeleverd een verheven en 

belangrijk fchouwfpel van ontwikkeling, vertooning , 

uitbreiding en verhooging van menfchelijke kracht ? 

Was zij niet , tot ons nut, eene fchool, om te 

leeren , wat te fchuwen, wat na te volgen? Ja, 

wij waren verftoken van die kalmte, die onze va- 

ders grootendeels genoten hebben in het ftil bee 

zit van welvaart en vermogen, waardoor hun tijd 

zich kenmerkte , en waardoor zij, als hunne va- 

ders, teerden in vrede en genoegen op voorva. 

derlijke nijverheid en zuinigheid ; ja, bij onze in= 
trede in eene werkzame wereld, werd op eens, als 

het ware, de keten der maatfchappelijke orde. ver= 

broken , en met dezelve dat evenwigt van. Europa , 

waarom eeuwen lang bloedig geftreden was, met 

welks val de wereld fcheen te moeten vallen, Er 

was geen volk, geen ftaat, geene kunst, geene 

wetenfchap, fchier geen voorwerp van menfchelijk 

begrip, dat niet verwrikt werd of veranderde 3 ja, 

wij fchenen geboren en geroepen, om aller volkes 

ren tijden en gefchiedenis, als voor ons ten too 

neele gebragt, tot één enkel treurfpel te zien op» 

voeren ; maar ook dat treurfpel werd vertoond tot 
onze leering, en drukte ons diep in het gemoed 

de groote les, dat, gelijk in de natuurlijke wereld, 
z00 
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zoo ook in de zedelijke “en. ftaatkundige „ja in 

alles „ het te hoog ‘gedrevene nederwaarts helt , 

en alles trekt naar het middenpunt van orde en 

evenwigt; wij ondervonden, dat overfpanning vere 

rekking dat ís verflapping baart, te veel geverg- 

de kracht tot rust neigt, en dat rust verkwikking 

aanbrengt, bij welker genot wij mogen vragen, wat 

en: waartoe alles gebeurd zij? — Het antwoord is 
duidelijk : “== Om ons beter, wijzer en voorzigtigèr 

te maken. Deze vraag: kon niet in de woeling der 
partijzieke harten, in het bruifchen der blinde drif- 

ten, zoo lang het fpel niet voor“ ons afgefpeeld, 

en wij tot/huisfelijken kring van denken en handelen 

niet terug gekeerd waren, juist beantwoord worden. 

Met anderen in den draaikolk van begrippen en 'ge- 

beurtenisfen omgevoerd ; was voor ons alle ftille vere 

geliĳking onmogelijk. Wij, die naauwelijks tijd had- 

den, om eigen goed en leven, zelden om dat van 

anderen te redden 3 wij, fcherp ziende op het gevaar 

van heden en morgen, altijd bezig met het aan- 

voeren van allerlei bluschgereedfchap tot dooving van 

den valgemeenen: en bijzonderen brand, die het oude 
inde laatfte jarén „ deels bij ons verteerde deels 

zuiverdey wij, zeg ik, hadden voorzeker tijd noch 

lust, «om fl en koel neder te zitten en over te 
zien : wat er veranderde , wat er“ verbeterde , wat 

er verflimmerde. Dat voorregt, == danken wij het 

der woelige flingering door ons beleefd, òf fiever 

danken wij het den Almagtigen, die ons de tegeri= 

woordige rust, na eene zoo buitengewone oefening 

in’ eene «zoo hoogere fchool van leering gunde, = 
| V 3 ‚ dit 
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dit „voorregt is -vóor” ons thans bewaard gebleven. 

Eene „hoe oppervlakkige „toch onpartijdige,” be= 
fchouwing-dezer zaak is-mij zoo leerzaam en’ nuttig 

voorgekomen „dat ik voorgenomen heb’, eenigeval- 
gemeene tegenftellingen „ en mijne losfe gedach- 

ten u mede te deelen „. oyér den geest van on- 

zen leeftijd vergeleken met dien onzer ouderen; 

losfe gedachten en algemeene tegenftellingen; zeg 

ik, want wie zou in een-zoo- vruchtbaar: veld’ van 
befpiegeling iets anders verwachten? 

„Men vêroorlove mij vooraf de ese aanmer- 

Buizer: 4d zn 
Ik geef -mijne edere. overwegingen 5 “inzig- 

ten, befpiegelingen , en geef ze gaarne voor betere, 

Indien er onder -u, M. H. t- mogten zijn „» (en 

waarom zouden er niet? ik laat aller oordeelvrij s) 

die meenden, dat ik te ofgepast , te oppervlakkig 

te „ftout ‚te -bellisfend mogt. preken, ik, bidde hen 

te befeffen;- dat ik, als een min of mêer ervâren 
zeeman, flechts geef een uittrekfel uit. mijn reis= 

boek 5 aanteekeningen op reis gemaakt zijn vlugtig, 

en hangen meestal af van eigen ondervonden ‘weder 

en onthaal. Ik dring ze” niemand op tot leerboek 

als mij zelvên, niemand anders-geef ik voorfchrif- 

ten ; ‘het zijn dus mijne befpiegelingen, het is vezjne 

ondervinding ; » mijne befchouwing 3” zij. moge « waar 

of valsch zijn, ik geef ze ter goeder trouw: Gaarne 

zal ik hooren, en zeer zeker liefderijk beoordeelen 

die van anderen; maar vraag, ja eisch gelijk regt 

voor de mijne, daar ik mij zelven bewust ben geen 

ander doel te hebben, dan het- goede te flichten 
en 

Î 
k 
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en geen ander ‘lichtte eiolgany: dan dat van eigen 
onpartijdig ‘onderzoeks AEO Ks: 

Eene andere aanmerking is danken Veer redenê= 
ren „wijsgerige befpiegeling , redekundige verdee« 

ting, ensgevolgtrekking 3” fijne onderfcheiding heb 
ike geenszins! ten-oogmerk, Rondborftige uit{praak ; 

tegenftelling-, “waarbij het nuttige vanden: middel» 
wegnmeestal als van ‘zelve in het oog zal vallen; 

liggen meer in» miĳn plan; en: pese voor: mijné 

zwakke vermogens beter: berekend. eN 

„Dat “zich ssmeereirdeels . mijne vinidinge tot „ons 
vaderland bepaalt “zal ik -„naauwelijks. behoeven aan 

te merken3 meere. van gewigt oordeel ál, u tedoen 
wetens dat thans-mijnoogmerke is ‚den algemtenen 

geest of-de :frrekkings vooral in:godsdienst „ opvoë- 

ding’, befchaving ensverlichting na.te gaan, terwijl 

ilemogelijku, bij daartoe: opgewektén' lust; tijd en ge- 
legeniheidgsditvonderwerps betrekkelijk wetenfchap ;, 
letteren,-kunften als anderzins „ zal vervolgen. 

os Verleents mij veene. buitengewone toegevendheid, 

‘welke me gant andojneg hanen te belroentes | 
idd 

| GODSDIENST, ale 
Î 

vaehven hie zeker: iss dat, even gelijk in de na 
druten gefchiedenis , zoo ook. ín die- van ’s men- 

fchen geest, alles zamenhangt ,„ gewröcht zich aan 

oorzaak. en!- oorzaak aan gewrocht fluit en’ bindt, 
en alles in de daad niet zoo zeer verandert „als wij 
‘wel „meenen 3 dat, even gelijk groeien leve on- 
merkbaár voortgaans zoo ook algemeene beginfels 
zich ontwikkelen , wortel, fcheut en ‘wasdom erlan= 

Va, | gen 
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gen tot ze vast flaan 3 — is, het niet te ontkennen; 
dat, vooral omtrent de godsdienst „de fchok; in 

onzen, leeftijd geweldig geweest:iss anos oua 

__ Nationale en” kinderlijke achting voor de leer, der 
vaderen „ als verbindende: kerkleers {til ontzag voor - 

gevestigde en algemeen aangenomene: begrippen ef 

ftellingen 5. eene heerfchende of-ftaats «godsdienst; 

_uitfluiting- dus, van flaatsbedieningen voors-andere 

kerkgenootfchappen 3, huiverende eerbied - voors dé 
letter zelfs der “openbaring „aan …-welke; opénbas 

ring „rede „wijsbegeerte , ven-‘alle „gezag! -Onderwor= 

pen. zijn, moesten; algemeene: huisfelijkegodsdiefiste 

oefenings vastgewortelde beginfels: van godsdienst, 

en godsdienftigen. ernst, meest bij alle ftanden:s'in= 

zonderheid bij den-lageren-burgerfland 5 :gezer lezen 

des Bijbelss oefening in weinige „- door. de kerk;, 

waartoe « men behoorde,» goedgekeurde boeken’; 

godsdienst tot grondflag van opvoeding gehandhaafd 

en van daar de - bijbel en leerftellige- werkende 

voornaamfte fchoolboeken ; — ziedaar eenige weinige 

gewigtige en algemeene trekken, die-den: leéftijd 

onzer vaderen , omtrent dit punt kenmerken. 

En wat heeft over het algemeen (want zoodanig 

is altijd. onze.-befchouwing). mijn leeftijd meenen te 

zien, in-later tijd, voor, de meerdere: rust „die wij 

thans beleven ? mas eee rend 

Invloed van: vreemde, vooral: Hienfche Barnas 

pedisten en » Duitfche „wijsgeerens-op  godsdienst-, 

wier grondlagen, deze «zoo, niet ondermijnd, “ten 
minften verlegd en ‚ veranderd „hadden, Drift -om 
alles tot eerfte beginfelen terug te brengen, opén- 

Ade ba= 
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baring vaan rede en werftand , als „bij -uitfluiting 

tertoetfen 5 dit woor den band-eener verpligten= 

de onderwerping in plaats gefteld , én het god- 

dlijke als aan „het  menfchelijke. oordeel :-onderwor« 

_pen3 „vrijheid: van denken „en fpteken „vrije, gods- 

vereering , naat ieders hart en overtuiging-meer en 

‘beter aangenomen3: veel leerftelligs-zoo min, geacht, 

dat pogingen tot vereeniging. van zeer vele gezin- 

ten- “tot ééne» kerk werden aangewend, :en: een 

nieuw kerkgenootfchap, met geën anderen. grond- 

flags -dan- waarheden door «allen: erkénd „ontwor= 
pens bijzondere priesters en leeraren-van de .gods- 

dienst „minder: geëerd ; niet „enkele „plaatfen - en de 

tetter-der openbaring; maar hare gronden , ‘haar. we- 

zen haar: beftaan zelve ‚door -fommigen, aangetast5 _ 

ja de mogelijkheid. daarvan „ veel meer van wonde- 

ren en afwijkingen. van den natuurliĳjken-loop- van 

zaken in twijfel getrokken of, aangevallen „maar 

ook -door- anderen. dit-ralles. weder ‘des; te--moedi» 

ger „verdedigd „ te“beter gevestigd 5 des weg tot 

ambten en vele kostwinningen „ voorheen meer bij 

enkelen bepaald „ woor: belijders: van alle godsdien= 

ftige. gezindten geopend';-geen godsdienst van den 

ftaat- erkend ;” de -natuurgenoot, hoeveel” te- meer 

de kerkgenoot , beter vrijgelaten in zijnesovertuiging ; 

de ledenvaller. gezindten tot-de hoogfte; ftaatsverga- 

deringen geroepen ;’ behoorlijke vonderfcheiding toe- 

gelaten van burgerlijk ven “godsdienftig, gezag; ker- 
kelijk regt binnen demuren der kerken „bepaald; 

eerbied voor plegtigheden en kerkverordeningen ver- 

zwakt; de bijbel. beter toegelicht, beter vertaald , 

° Vs be- 
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beter naar ‘den aard’ van andere oude werken: uit- 
„gegevens minder: algemeene. belangftelling ; meer 
“oordeelkundig „gebruik des bijbels ook bij-den ge- 

-meenen:cen bürgerman „ daarvan ‘door milde: omdec- 

„ling voorzien:5 bij allen, vooral bij den laatften ; min- 

der; gezette ‘huisfelijke godsdienstoefening , mindere 

dngetogenheid „ meer twijfelitgy mindere gehechtheid 

aan, Gods „woord „ minder onderwerpelijk geloof en 

wertrouwens»vmin ftilles berusting; mindere achting 

voor boekenvan leerftellige godgeleerdheid 3 dezelve 

met den. Bijbél- uit‘ de “fcholen „ bijzonder de open-_ 
“bare, >geweerds- betere prediktrant en godsdienftig 

gezang z°leer sen Téven: meer als onaffcheidbaar be. 
fchouwd « ter zaligheid 5 eindelijk in ‘het gemeen 

„meerdere: vrijheid „verdraagzaamheid „ liefderijke bee 

-oordeeling, van anderen” omtrent” zaken” van gods= 
dienst. — Ziet daar :losfen wr voor ‘uw verder 

vegers madehkemsirui rg 1 TE 

\ Mogen wijz M‚oH.4-'ons- hiet gelukkig: dele. 
dat wij’ een land bewonen so waarin, enveenen tijd 

beleven waarop; wij onpartijdig, onbevooroordeeld:, 

„dit alles vän wederzijden” vrij mogen befchrouwen:; 
de flingering nagaan aantrekking en terugftooting 
sopmerkersshet woor en #egen overwegen? —:Ik 

voor mij leer-er onder anderen dit uit: | 

Als-de' ménsch wijs: wil-zijn boven zijne natuur, 

„wordt “zijne. wijsheid. dwaasheid, een ijdele’ klank 5 

ja, geliĳjk-de burger van: den ftaat aan de magt en 

„wet van den {taat zoo moet de ‘burger der wereld, 
dat is de kweekeling- dervoefenfchool voor den 

hemel „ zich aan'de magt en het gezag „des. hemels 

Jk ons 
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ofidefwérpens De! ‘grond van ’s menfchen vvertrou- 
wen zij: erkentenis war-hooger-beftuur s-ootmoed » 

kleihgevoeligheid , „onderwerping aan’ den: geopen= 
baarder: wil’ des Almagtigen. Alles oordeel ‘over 

waarheid; ook der” godsdienftige ; moet-op: overtui= 

ging der goddelijke almagt, goedheid en wijsheid, 

boven ®% menfchen uitpluizing -werheven, ‘berusten, 
Vrijheid wan onderzoek, met-kennis en oordeel gen 

bruikt, kan woor degodsdierist.op den’duur niet 
anders’ dân * voordeelig” zijns: Gode” zij dank L vele 

godgeleerde gefchilletr; waarmede . oudtijds de‘ een 

den arder in het hart nog tot brandftapel en moord- 

fchavot- verwees, zijn cop hare “ware: laagté sneder- 
gedaald ven “algemeen veracht 5 ach ! - waren „zij uit= 

geftorven ! “De geest der godsdienftige vrijheid en 

Îiéfde -zegepraalt meer dan ooit 3 '-verdraagzaämheid 

is të diep tót dé harten’ doórgedrongen „om immer 

hier door”enkele dweepzieken ontworteld te. wor= 

den.“ Vele proteftantfche -kerkgenootfchappen vere 
fchillen“flechts “bij: naam’,--en in ‘geldmiddelen. 

De waarlijk verlichte” mensch is hij ”die niet 

ligt- verwerpt iets , dat “hij niet begrijpt of be- 

grijpen kanz die den” Hemelfchen Vader in het 
onbegrijpelijke der geopenbaarde opvoeding, en’ be- 

ftemuting van den mensch: even: hartelijk: gelooft, 
evén ‘duidelijk ziet en even gaarne’ verheerlijkt, als 
ieder ‘redelijk en verftandig mensch berust in ‘het 
onbegrijpelijke der werking’ van’ het dierlijk en na- 
tuurlijk leven; maar die daarom toch zijn verftand 
en oordeel, als de edelfte gaven Gods’, nimmer ver- 
ot 1 Kerehbeij err, PCH di zaakt, 
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zaakt „en, tdiedens een redelijk geloof, alles naar 

eisch onderzoekt , ‘overdenkt en toepast. / 

Ik acht: mij overtuigd „dat de ftaat als. ‘zoodanig 

geen afzonderlijke godsdienst “behoeft; mits--hij 

flechts, zorge ‚ dat ieder, rustig en vredig aan de 

infpraak van harten geweten getrouw, God kan 

dienen op zijne-wijs, en Godsdienst in-het algemeen, 

worde aangenomen en „bevorderd, Ik houde het 

daarvoor, «dat hij, die alle „burgerlijke pligten- vere 

vult „ ook: op: alle burgerlijke regten en voordeelen 

aanfptaak heeft, «zoo. veel getal en ftaats=huishoue 
ding “dit toelaten:, én “eigen -beginfels van. burger- 

lijke vafzondering daar aan niet hinderlijk zijn; dat 

algemeene. beginfels -van „Godsdienst den -grond{lag 

moeten uitmaken: van alle opvoeding, zoo openbare 

als. bijzondere:z en. dat dan eerst het weten «en veel 

weten ‚altijd in zichzelve. goed en voordeelig, zulks 
ook zijn’ bij toepasfing ;--wanneer. het weten rust 

op;den- grondflag: van „godsdienftige dankbaarheid. en 

ootmoedigheid , zonder welke trotschheid eneigene 

waan als. welig onkruid tusschen. het heilzaamst-gewas 

opschieten „en voedfel ‘aan den. van nature e goeden 

en milden „gfond. onttrekken. reerde? 

De leeraars van de- godsdienst, „mijns dkele. 

bij het rijzen van den prijs veler behoeften , vooral 

in verhouding: van de tegenwoordige waarde «van 
gemunt metaal , en bij het klimmen der lasten „nog 

als van ouds, en dus, veelal flecht bezoldigd, „wil 

men ze niet laten uitfterven, dienen wel vergoe« 

ding- te vinden in de achting en eerbied, die men 

aan «de zaak , welke zij voorftaan,, verfchuldigd is. 

Meer … 
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Meer Jiturgie , eigenlijke» kerkdienst „of liever 

activiteit” der „gemeente in de kerk , blijft. bij. de 

proteftanten inzonderheid wenfchelijk, na dat de 

trant van prediken der leeraren en het gezang bee 

reids-veel hebben gewonnen. : De openbaring zel- 

ve, als grondflag van geloof hoop en liefde, en 

alzoo als bêflisfend, aangenomen zijndes is de voor» 

zigtige uitlegkunde. van eenen croTIUS en derge- 

lijke , als het best gefchikte hulpmiddel onzer oefe» 

ningen in het lezen en-onderzoeken van de god- 

delijke, boeken te verkiezen , en zeker te ftellen 

boven een wankelbaar gezag van wijsgeerige of vere 
getrokkene. befpiegelingen ‚ welke dikwijls leiden tot 

twijfel ; ongeloof of bijgeloof, Eindelijk „ waar leer 

en leven, leerftelling en zeden „ goed geloof en 

goede werken overeenftemmen. en elkander wedere 

keerig onderfteunen , daar is wijsheid, godsdienst , 

wat zeg ik, godsvrucht, de zekerfte waarborg voor 

eigen rust en die van den ftaat, de meest vaste 

grond voor de beste verwachting en zalige gevolgen. 

ALGEMEENE GEEST, OPVOEDING, BE 
SCHAVINGs VERLICHTING, ENZe 

_, Waarheid „” zegt een mijner onvergetelijke vrien= 

hang mijn hartgrondig betreurde broeder, KEMPER , 

in zijne bekroonde wijsgeerige Verhandeling, bij 

TEYLERS Godgeleerd Genootfchap , over een ondere 

werp aan het onze niet vreemd , gelijk zijne mee- 

nipg met de mijne ook hier, als in veel opzigten , 

overeenftemde, „, Waarheid wordt alleen door wrij- 

» Ving van gevoelens ontwikkeld; zij kan niet 

„, bloe= 
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» bloeijen , dan waar -deze gevoelens ongehinderd 

» in het ftrijdperk kunnen treden, en ie Jang 

„ hetons: menfchen niet gegeven is, met ftellige 

„en onwederlegbare zekerheid den weg te: bepas 

» len, langs welken. men tot: het heiligdom-der 

„waarheid nadert „ wordt. het zoeken zelve’, en 
» dus ook het vinden ván dit heiligdom belemmerd, 
$, zoodra. niet alle, volftrekt a//e wegen, voor het 

onderzoek open ftaan.” Ale 
Belangrijk: reken ik deze opmerking bij den e aan- 

vang mijner befchouwing over den algemeenen geest 

van mijnen leeftijd, in vergelijking van dien , welke 

mij , bij overlevering en uafporing, als die onzer 

ouderen is voorgekomen. Immers is er‚ na eenen 

hagchelijken ftrijd. tusfchen algemeene beginfels en 
ftelfels van allerlei vorm en uitgebreidheid , de een 

nog vreemder „ duisterder en  wonderlijker’ dikwerf 
dande ander, iets gewonnen, ik meen hetris--en 

moet zijn eene duur gekochte ven betamelijke vrije 
heid van fpreken en fchrijven’, algemeen befef van 

menfchenwaarde , hulpvaardigheid , menschlievend= 

heid ‚ verdraagzaamheid „ liefderijke beoordeeling á 

affcheiding van zaken en perfonên. 

Ik weet, dat er enkele zeêr geleerde en kun- 

dige mannen zijn, en ik ken er, die ik mij vers 

heug onder” mijne oudfte en trouwfte vrienden te 

tellen, die, vervoerd door al té groote drift voor 
gevoelens; die zij altijd voorftonden en nog. voor= 

ftaan „ zich veroorloven anders denkenden te be* 

fchimpen„ en- daardoor hunrie eigen voordragt vere 

zwakken, Ik ken er, die gevoel van eigen geleden 

on= 

Di ces len ien 
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ongelijk doen overgaan”op anderen „dat altijd onedel= 

moedig is in zichzelve „ maar ik weet ook , dat deze 

voorbeelden zeldzaam zijn „ en tevens weet ik, dat 

anderen en wel zoodanigen „ die van hunne verdraag- 

zaaïnheid hoog opgeven , hunnen natuurgehoot «en 
een groot vernuft miskennende, zich aan ‘dereige= 

ne onverdraagzaamheid en liefdelooze beoordeeling 
fchuldig maken, en vergeten, dat als twee het zelf= 

de doen, het daarom nog niet ‘het zelfde-mag ge= 

naamd worden.  Desniettemin rekenen “wij: in “het 
algemeen eene zeer gezegende overwinst: van onze. 

dagen op onmiddelijk voorgaande de algemeen toe= 

gekende regten van alle menfchen- op behoorlijke 

verlichting en befchaving. ts | 

Wij erkennen meerdere vastheid, deftigheid ; 

ernst , kalmte bij de vaders , ja wij willen eens toe= 

geven meer diepte en grondigheid , misfchien meer 

befchaving van enkelen, maar die a/gemeene koesa 

terende gloed van licht en kennis, die aller harten 

en verftanden , ook die van lageren , ármen en:on= 

gelukkigen , doordringt, ten minfte doordringen kan, 

die zon van liefde, die ftooft, warmt, en voedfel 
geeft voor den onfterfelijken geest, fchijnt thans 

helderder , beter en krachtiger. Zij zal en moet 

dóórfchijnen , onze hemelftreek verlichten, vervro= 

lijken en-van nevelen zuiveren , ondanks de -po- 

gingen van weinige dweepers, of van anderen, die , 
zich bevoorregt van middelen gewoelende , nog 

daarenboven zich -bevoorregt van aanleg en verftand 

wanen, en, die, daar zij het geluk als ín pacht heb- 

à al ben ; 
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ben, ook. de wijsheid en-wetenfchap „fchijnen te 
willen benaderen voor zichren hunne erven, 

Het is, onvoorzigtig , ja het, zou - ten uiterfte 
dwaasheid “zijn, den armen zaken te-leeren boven 

hunne kunde en behoefte „maar. hoe onmogelijk 

is het- hier perk ‚en paal; zonder „hardheid en 

zonder. gevaar van onberekenbare. fchade „te ftele 

len! Opvoeding is, en moet, blĳven „-een werk 

van omzigtigheid en oordeel, Alles «is: niet. voor 

allen; maar uitgemaakt zeker is het „dat het on- 
derwijs „ vooral van lezen, fchrijven en cijferen, 

en die van vaderlandfche taal ,: zang „ gefchiedes - 

nis en. aardrijkskunde „ ook. de vorm van .hetzel- 

ve, ontzettend veel gewonnen. hebben inde laate 

fte dagen. , Welk een onderfcheid! …Bevorens de 
fcholen donker. en „zonder lucht , de meesters; 

ieder afzonderlijk leerling bij zich roepende, en 

met dezen bij uitfluiting bezig , gard en plak ach- 

ter zich, flechts leerende door. angst en {chrik 

nu ruime „ luchtige «en. vrolijke vertrekken , vere 

vuld met lustige , aandachtige, gelijkelijk werkzame _ 

en aan orde verbondene kinderen, bezig gehou- 

den door die opwekkende en liefderijke leerwijze, 

die gij-in de openbare examina der armenfcholen 

zoo. dikwerf hebt opgemerkt, en welke mij, ondanks 

eene gemeenzaamheid van twee en twintig jaren op 

de fcholen zelve, nog dikwerf de tranen, uit de 

oogen perst, bij het diep gevoel, hoe veel genoee 

geliĳker en doeltreffender het onderwijs van de la- 
gere klasfe , bij de verbetering van het lagere fchool- 

wezen door den onfterfelijken weRTz en andereû, 

gee 

zc. e - . 
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geworden is, in vergelijking van vroegere dagen, 
waarvan ik, en velen, helaas! met mij den nadee. 
ligen indruk maar al te zeer nog gevoelen.- Maar 

zien wij de ópleiding onzer: a ook eens van 

eene andere zijde, . 

Er is geen-tijd, waarin meer ovêr opvoeding van 
kinderen is gedacht, gewerkt en gefchreven „dan 

de onze. De vaders dachten er flechts om, ‘hoe 
hèt eigen“ fpoor hunner ouderen „ na” behoorlijke 

ligchaams «ontwikkeling hunner kinderen , weder 
best-in te flaan3 wij denken, wij ftuderen erop; 

fchier “voor de “geboorte onzer kinderen zelve. De 

waders lieten het kind aan den natuurliĳjken aanleg 

en leiding meer, ja beter over; het teeder fpruïtje 
moet zich meer bij ons buigen naar Onze #Aeorie 

en lectuur. Zij gaven het kind, ter ontwikkeling 
van natuurlijke: krachten „ meer tĳd, en volgden 
de “bij hen, smeer “dan bij ons, geliefde ftelling: 

langzaam gaat zeker. Wij, onder de banier van: 
wat” gij «doet “doet ‘het toch haastelijk , handelen 
alsde: hoveniers van’ vermogende Heeren, die wede 
ĳveren, om de vruchten , voor den tijd, het eerst , 
op een kunstmatige wijs, aan te brerigen, Onze 
vaders ‘hielden meer” verband tot ligchaam en 

geest „om ze te zamen op te leiden ; en te fterkens- 
_Wijrfchijnen - het er““bijna- op toe te leggen, om 
den geest zoo te voeden , dat hij het ligchaam 

moede fpoedig” verlaat. Jagt van meesters, talen , 

lesfen , wetenfchappen, van uur tot uür, van dag 
tot. dag, nemen allen tijd weg voor ligchaamsoefe- 
ning, daar het'mifder op aankomt, zoo’ men meent. 
VLD. 3% X. De 
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De- hoofdftof „echter ,- waarin, En _ waardoor, de 

mensch, leven, moet , fchier als. de visfchen,-in: het 
water , is’ de, lucht, -De lucht, -en-de oefeningen 

des ligchaams moeten-ons, vooral als wij mog tee- 
der en klein zijn , voeden en harden 4-opdatseen 
gezonde ziel ineen. gezond. ligchaam: later mênig 

zure beet en lastig pak verduren en-torfchen. moge 

in de „groote {chool ‚der. wereld, > Het is met de 
opvoeding: als, met den. geest der tijden eenigermate 

in het gemeen. Te voren. was men, alles- aan de 

natuur meer overlatende , met -den-loop -der: zaken 
meer te vreden; nu, meer met zich sên zijnen. tijd 

ingenomen „- wil men” theoriën „ vroege ontwikkes 
ling ; voortgang, als vreesde men - bij anderen , val 

ware het maar. in naam en roem, ook. van, knappes 

dat is, vroeg-ontwikkelde,; kinderen; af te-ftekens 
In het letters leerenyin ‚het fpellen zelve is zoo 

menigerlei #Aeoric „dat menser fchier in verwart, 

Men, wil tot wijsheid en, wetenfchap.- komen , vals 
met,geweld., onder. dagelijks ‘meer’ en-meer vaanruks 

kende -fchoolftelfels- en. nieuwe leerwijzen. Zielen» 
kunde, met vormleer „ en wat -oudtijds woor rijpen 

leeftijd bijkans onbevattelijk zou geweest zijn „ moet 
nu begrepem en; verduwd wordendoor. de teedetfte 
kinderen van, allerlei: (tand, die- wrij wat. waanwijse 

heid leeren; waar. hun, gehoorzaamheid en oormoes 

digheid boven alles,dienden teworden ingeprent.- 

_ Het is , ondanks. het. onbetwistbaar verbeterd, on= 

derwijs, waar, -dat-de grooterles, dat:doen bowen 
weten. gaat „ menigmaal. vergeten wordte: In, het ge= 

meen is, onze. tijd, meer befpiegelend „ die- der, van 
nt ‘des 
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deren was meer handelend. Zij zwegen, wij {pre= 

ken meer, * Wij hebben den mond vol van met def 

geest des tijds vooruit te gaans zij gingen met 

flillen -en vasten tred misfchien beter voorwaarts. 

Wij fpreken gaarne van den geest, de ziel der din= 

gen 5 zij hielden meer van de zaken zelve, die men 
als met den vinger vatten „bezitten en genie= 

ten kon. , | 
Wij zijn echter ook vlugger, gemeenzamer , {poe- 

diger aanfnellend ter hulpe. Zij waren minder gee 

makkelijk in gaan,-opftaan, geven en verkeeren;, 

“maar ook eens toegezegde onderftand was zekerder, 
en daardoor gedurig en krachtdadig. Zij hadden min- 

der “geleerd, allerlei zaken wan ftaat in het operte 
baar te beoordeelen en te behandelen , maar waren 

niet minder goede burgers. Zij vergenoegden zich 

meêr met zichzelve; wij deelen guller -en losfer 
met anderen: Hunne gelegenheid tot oefening was 
bekrompener gelijk zij dan ook zelve, ter algen 

meene omvatting van alle menfchen als broeders, 

en ‘dus als kinderen van éénen Vader, huiveriger 

en dus bekrompener waren. | 

Wij bogen met regt op meer. gemtenzame oêfes 

ningen in- kunst en wetenfchap » waarvan zij 

het regte denkbeeld en genot niet liadden; ja, 

daar zij in hunne ruimeré vertrekken met wijde 

fchoortteenen en kleine glasruiten , minder behoefte 
aan natuurlijke warmté en licht gevoelden, verheus 

gen wij ons te regt, en aan de behoefte van #ze 

tuurlijke, en aan die van geestelijke verlichting en 

verwatming, beter te mogen voldoen, en, fchoott 
Xa hef 
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het niet te ontkennen is, dat er, uit al tegroote 

begeerte naar licht en lucht, menige ruit-breekt , 

“waarvan tocht. en- ongefteldheid„, zoo: ishet -toch 
zeker ,-dat licht en warmte, altijd en overal, groei 

en leven bevorderen voor ligchaam-en geest. 

Niet. te min ftille orde en regelmatigheid- waren 

bij hen te regt,-en meer dan bij. ons, hoog ge- 

acht, en indedaad, zoo wel in ftaten als huizen, 
zijn zij-de- bronnen van vrede en-geluk,.… Onze harts= 
togten „ gaande gemaakt door de groote omwentelin- 
gen die „wij. beleefd hebben, waren al te zeer in 
beweging, om, bij al het kraaijen en {chreeuwens 
dat wij onophoudelijk buiten -gewaar worden, ook 

onze. ftemmen niet @ens luid te verheffen en de 

vereischte kalmte te onzent inwendig, te handhaven. 
Een der vruchtbaarfte en gelukkigfte voortbrengfels 

van onzen leeftijd is levendigheid en geestdrift, om te 

kennen en te weten , ja dat meer is, om te helpen. 

Hoe vele inrigtingen voor ftommen, voor-blinden ; 

tot reddingvan. drenkelingen „tot fpijsuitdeeling 
voor behoeftigen, bevordering van koepokïnenting., 

werkzaamheid voor ongelukkigen „- zelfs voor: die. 

van -goeden- huize „met één woord, ten -algemee= 

ne nutte, hebben ín-onze dagen,leven „ontwikken 
ling en during. erlangd}. Wanneer: wij-de-middelen 

onzer ouders, door „gewone noch buitengewone 

belastingen ; noch reductien „ en” wat. dies meer zij „ 

verzwakt, en hunne welvaart „-door den bloeijende 

ften handel gefchraagd,-gadeflaan, en-ze met-de 

middelen van ons, in latêre „dagen , vergelijken „zoo 

reikt. Weldadigheid ons de-kroon in den wedftrijd 

j x | der 

Ld 
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der liefde, Onze vaderen lenigden , ja in ftilte , enkele 

en bijzondere voorwerpen; wij hielpen, en helpen 

nog, algemeene met bijzondere. onheilen. … Geen’ 

ramp, door losbarftend- kruid fchier eene ftad vernies 

lende, geen watervloed, dam en dijk ontwasfen., 
dorp aan dorp overftroomende, geene ijsdammen, 

geene fcharen gekwetfte helden , ftopten deze bron „ 

“ altijd mild en levendig vloeijende , ja fpringende tot 

een’ fontein, den beweldadigden hier ter verkwik= 

king en hier namaals den weldoener ten eeuwigen 
leven. Gode zij dank! ondanks overheerfching en 

geweld, ondervonden vaneen volk, zoo wreed als 

_ ligtzinnig,-zijn weldadigheid, werlichting „- broeder. 

lijke liefde , befef van menfchenwaarde en oore 

fpronkelijke gelijkheid van nature, nog heilig aan 

den gevoeligen en vrijen Nederlander, 

De geest. van fpaarzaamheid was in verfcheidene 

opzigten meer het deel der vaderen, Behalve dat - 

zij beter bewaarden , wat zij hadden , zoo wisten zij 
ook met minder ophef meer te doen. Hoogdravend» 

heid en omflagtigheid. hebben meer deel aan onze 
handelingen. Zij waren, meer huiverig tot ontwerp „ 

langzamer, maar. ook- meer gezet in-de uitwoering. 
Wij nemen vlugger veel. bij de hand , -zijn-dus in vele 

zaken «handiger „ voegen -ligter middel bij middel, 
rasfcher plan bij plan ;--hebben fteeds den mond vol 
van) verbeteren, verheffen , verlichten 5 maar verge- 

ten. wel eens, dat één enkel doorfchijnend helder 

licht te ftellen is boven veel fchemering en flikke- 
zing, Veel orhalens doet dikwerf weinig ten einde 
brengenz--alle. verandering ‚is op verre na geene 

X 3 vere 
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verbetering, het beste /ijstema , hoe wijsgeerig vers 

deeld, hoe juist berekend, komt het niet in wers 

king en in- omloop , de uitnemendfte zieuwe maats 

regel „ hoe noodzakelijk , wordt ze niet gehand« 

haafd en doorgezet, ieder hoogloffelijk bevel „wordt 
het niet opgevolgd , ieder plan, blijft het alleen bes 

ftaan op papier of in teekening, geven flechts aan« 

leiding tot befchuldiging van onberadenheid,’ op= 
pervlakkigheid of zwakheid, «Vastheid en eenvou 

digheid deden onze vaders opmerken, dat bij veele 

vuldige verbouwing, al ware het gedeeltelijke vere 

betering ‚ de grootfche aanleg, het prachtige van het 

geheel, en dus het oude en fchoone , verloren ging 3 
alle invoeging en bijvoeging geeft toch- meestal mise 

ftand. Door onberadenheid werden bij ons gilde 
kasfen afgefchaft , terwijl daarna fpaarbanken were 

den opgerigt 3 door onberadenheid” verloopt de 

koophandel „ voor een goed gedeeltê ; tot winde 

handel ; (een woord, voor de. vaders (*), door de 
vreesfelijke gedachtenis aan den jare 1720, afgrijfe. 
lijk); door onberadenheid en losheid is menig 

huisgezin te gronde gegaan , menig ambtenaar van 

zijn eerlijk ‘brood ontzet, menige wet hervormd, 

menige zaak misvormd, en in het gemeen veel onte« 
vredenheid geboren , waardoor omwentelingen - zijn 

gerijpt met de bicterfte vruchten. 

Om dezen geest vän ngen maar ook omtag- 

tig- 

(*) Men bedenke hier en feeds, aat t wij door den 
Teeftijd onzer ouderen ongeveer die van 1740 tot 1786, en 
door den onzen van dien tijd tot ongeveer 1820 rekenen. 
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tigheid- te -kennen, „zië;-men „vals. metseen ópflag. 

van, het „oogz- de „werking van - menige openbare: 

adminiftratiesthans in vergelijking van die der va- 
deren. »Terwijl-chare;amagt „zich ligterven vlugger: 
als. werktuig beweegt , zijn. echter. hare raderen en: 
raddraaijers menigvuldig „kostbaar — en de eigenlijke. 

uitkomstis wel niet “beter. Wat- ral gefchrijf 5 „wat 

al- openbare aankondigingen, befluiten , aanfchrijvin= 
gen, bladen, misfen , door menigte en. omflag „doel; 

kracht-en werking -daar-zij in vroegere dagen klem „ 

en nadrukkelijke uitvoering, ook van hunne fpaar- 
zaamheid „ ontleenden! Van de overleggingen en 

handelingen „der. hoofdbeftuurders van deze. eerfte 

_ftad in ons vaderland. werd (en het was te laken) 

zeer weinig aangeteekend3 maar het was te prijzen, 

dat, als men iets aanteekende , alles gefchiedde met 
orde en kortheid, en dat het ter uitvoering voors 

genomene pal ftond ter handhaving. Thans beftaat . 

er “fchier geene. bijeenkomst of vast gezelfchap , 
hetwelk niet heeft zijnen geheimfchrijver, voorzitter 

en-sotulen, waarin klein-en groot genoegzaam even 

breed vermeld taan. De gefchrevene brieven van 

ééne maand, bij ieder openbaar beftuurs, beflaan nu een 

omvang, gelijk aan dien van één en meer jaren bevoe 

fens, Zoo is het fchier met alle. openbare ftukken;, 

keuren ; afkondigingen. en_aanfchrĳvingen; waarvan 

het gevolg is ‚ dat de; openbare ftem , fchier heesch 
gefchreeuwd, naauwelijks meer hoorbaar geworden 
iss ten minfte-de vereischte aandacht en invloed 

miste De geest. van oppervlakkigheid, woeling ; 

emflag en bemoeijing wordt gevoed ensverfterkt ; door 
dagelijkfche bezoeken, door openbare en bijzondere 

| X4 bij- 
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bijeenkomften , bij maandwerken en nieuwspapieten.- 
Vrijheid van oordeel, geest van vergelijking, wins 

nen hierdoor veld; maar juistheid-en vastheid ont 
breken; terwijl menig goed en grondig werk onge. 

lezen blijft, en de tijd verfpild, wordt bij befpiegeling- 

over zaken, die men, door gemis van kennis en- 

afftand, niet zelden, als door een vergrootend of 

verkleinend glas, duister en verward, althans niet 

in hare ware gedaante, ziet. | | 

Het is eene opmerking , mijns oordeels , van bé- 

lang : hoe , bij deze ftemming „de doode letter bij ons 

zoo veel meer invloed heeft; dan bij onze ouders 

die meer ophadden met den levendigmakenden geest „ 
die fchikt en bezielt naar het pas geeft,’ Hun beftuur 

en ftaats-huishouding was meer vaderlijk , en daarom 

niet zoo zeer naar gefchreven wet, hetzij zulks te 

regt of ten onregte was ingerigt, Alles werd bij 

hen meer ‚gewijzigd naar tĳd, omftandigheden „ 

voorwerp en behoeften. Thans moet alles naar ge= 

fchreven boek en regel van wet en ftaat geordend 

of gewrongen, en alle de hoogfte magten zelve, 

al waren zij gezamenlijk overtuigd van het betere, 

zouden het minder goede, geboekt in eene ftaats- 

regeling , voorftaan „ omdat in de doode letter de les 
vendige geest van ieders regt en vrijheid gewaarborgd. 

is, en alzoo overheerfching en willekeur worden aan 

banden gelegd. Wij, in deze verordening den gronde 

flag van onze vrijheid en ons geluk. boven anderen, 

onder een braaf en edel Koning, eerbiedigende, bee 
flisfen. natuurlijk niet in een pleit over een zoo gewig= 
tig punt, dit overlatende aan die klasfe van regtsgê= 

leerden, welke, als weleer die der geestelijken „, op 

het 
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het openbaar gezag:thaûs zeer ruimen. invloed hebe 

ben ; maar wij willen „dit flechts aanmerken , dat, bij 
den heiligften eerbied en de pligtmatigfte opvolging. 

der wetten en bepalingen; naar eed en woord , waar= 

aan niemand, en een vorst. het allerminst, zich mag 
onttrekken „al te ftrenge toepasfing. door overdrijving ; 

in fommige gevallen „ hare nadeelen hebben kan. 

Overdrijving „zeggen wij, én wie ‘kan het ontken= 
nên , dat de kundigften „de geleerdften „de besten van 
onzen tijd niet zelden door alte fterke drijving: 
van eigen zin en-eigen- meening „ te ftout beflise 

fen „ “waardoor” zij … der-jongelingfchap dat voore 

beeld onthouden van eerbied, -befcheidenheid „en 

onderfcheiding,- die den aankomelingen in: kerk. en 

ftaat zoo wel .ftaan. Over oud en nieuw; over 

godsdienst „ wijsbegeerte , dichtkunde en ftaatszaken 

wordt -dikwerf door dezen met eene-ftoutheid „vaste 

heid en-hoogdravenheid geredeneerd en beflist, dat 
toon en: voordragt «den. leeftijd niet - weinig: tegen- 
fpreken. Gelooft men ‚de-jongelingfchap „ bij hare 

eerfte; proeven “van vordering op de hoogere'fcho= 

len, bij haarveerst. optreden tot de hoogfte fchool 

der ondervinding « vele loffelijke inrigtingen, vele 

nooit. betwiste ftellingen , de heiligfte namen ,-de 

edelfte voorftanders. van onzen roem en vrijheid „ 

de eerbiedwaardigfte gefchiedfchriĳvers , door de va» 

deren- misfchien te zeer vergood; zijn fchier geen’ 

aandacht, geene verdediging meer waardig „ en moe= 

ten dalen- beneden het peil, dat zij leerlingen , voor 

het vinden van gronden en zetten van bakens, ten 

behoeve van ons, meer bevarenen ‚ wel willen ftellen, 

om ons, zoo het heet, voor fchipbreuk te bewaren, 

X 5 | Wij 
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„Wij herhalen het, „één «der ‘meest kenmerkende: 

gebreken van onzen leeftijd is geweests en beftaat 
nog in overdrijving, overfpanning en partijdigheid. 

De gefchiedenis heeft altijd , maar bijzonder zin de 

laatfte jaren, geleerd, hoe- verkeerde toepasfing de. 

heiligfte beginfelen en edelfte voorregten nadeelig 
is. Overdrijving, verkeerde toepasfing en partijdig= 

heid brengen den doodfteek toe aan orde, rusten 
veiligheid, De tooneelen van” gruwelen , onder de 
eerbiedwaardigfte namen gepleegd, zijn te verfchrike 

kelijk , om ze u voor den geest-te brengen „ en 
de vreesfelijktte dwingelandij is zeker die van eene 

razende , losgelatene „ onbeftuurde menigte ; maar , des 

al niet te min, is en blijft de mensch, waar hij 
zich. naar: orde en wet wil fchikken , waar hĳ zich 

verheugt; pligt boven alles te ftellen, en alzoo 

zijnen Schepper en overheid vereert met een 

vrij en opgeruimd. gemoed, door deugd en nijvere 

heid,’ te grooten te edel, om flaafs zich te vers 

binden aan zulken, die zich bevoorregt achten , om 

uitfluitend te genieten en te gebieden, Veracht zij 

én blijve de leer van hun, die, de menfchen als in 

twee deelen fplitfende , zich zelve en weinigen „ 

hun gelijk, als befchaafd en genietende, de overigen 

als onbefchaafde en werkende wezens aanzien; die 

overal geheime verbindtenisfen tegen zich, overal 

vérbonden tegen dèn ftaat tot moord en omverwer= 

ping van-orde woorwendende, de razernij van ene 

kelen velen aantĳgen3 die den naam van gods 

dienst misbruikende , den fluĳjer voor hurine bedoe- 

dingen zoeken, en, terwijl zij Gods woord door 

boekverfpreiding en zendeling met de grootfte drift 

\ ° bee 
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behartigen „de zaak der Christenheid inde fchaal 
der politiek tegen hun belang opwegen! > ow 

„Doch niet allen handelen 'uit kwade. beginfels.s 

velen uit dwaling. Deze laatften vergeten „ dat 

even gelijk een “zieke niet plotfeling tot: genezing» 

en een razende niet dadelijk tot vol «en / kalm. ges 

bruik: van «zijn werftand -wederkeêrt„ zoo sook al te 

groote politieke verhitting, flechts-allengskens «bee 

koelende» tot--gezonde. ftemming van shart en oore 

deel, altijd nog fporen vân- overdrijving achter zich 
Jaat, sen dat de-genezing te beter-of te langzamer 
werkt, naar gelange de geneesmeesterss bij den 

zwakke en kranke geroepen, min of meer kune 

dig , handig en eerlijk zijn. | | 

‚Fen flotté verliezen: wij: den moed niet; om te 

helpen en te genezen; maar helpen en genezen wij, 

naar de groote les des Evangeliums, eerst ons 

zelve, Voegen wij bij alles zachtmoedigheid » en 
liefde, Zegen, zegen, ja driewerf zegen zij dien 

edele, die „ allen ftelfelgeest en partijzucht- hae 

tende , en, bij ootmoedig befef van onvermogen, 

door „Gods « goedheid, kracht gevoelende „ licht , 
waarheid, ‘vrijheid, orde en werkzaamheid, altijd 

en overal , ĳverig en befcheiden, voorftaat} dies 

aan oud noch nieuw „ aan naam noch leus gebon= 

de, naar één eenig middelpunt ftreeft , dat name 
lijk „ “waar ‘godsdienst, deugd „ “zedelijkheid ; ware 
verlichting «en befchaving vereenigd zijn ten beste 
van het algemeen ! 

Zietdaar, mijne Vrienden t de ware wijsheid des 

levens, de echte overeenflemming ‚ de eenige en 

zul 
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zuivere” Harmonica, zoo als de edelfte. Griekfíche 
wijzen ze vereerden en ook wij haar moeten vere 

eeren! Hoe weinig heerscht zij nog in het flaate 
kundige , burgerlijke en huisfelijke! Haar echter 

komt in “alles -de eerfte: plaats toe3- zij moet. de 

fpil zijn, waarom alles draait, Allen kunnen en moês 

ten wij niet gelĳk denken en handelen „ anders 

ware «de wrijving , de ontwikkeling „ja het -diere 

baarfte „ dat de mensch bezit ‚-de vrijheid verloren 5 

maar in alles elkander te-helpen, elkander te dra= 

gen, te.verlichten, te verbeteren en door één .ge= 
meen. accoord van onderfcheiden ênffrwmenten en 

flemmen ‚-dät is, van geaardheden , beginfels en- 

bekwaamheden , in liefde en vergenoegen , met 

elkander te leven en te sverkeeren, dat kunnen, 

dat- moeten alle menfchen — en wij inzonderheid, 

die deze kunst van. overeenftemming of Harmonica, 
in dezen tempel, haar gewijd, offers toebrengen , 

en priesters van haar willen genoemd worden. Zoo: 

voldoen wij aan onze roeping en aan onze beftem= 
ming, als leden van de groote Aarmonifche huis-. 
houding , ‘welke in de ganfche natuur zich op het 

kennelijkst vertoont; aan dien geest, die al het 

werk Gods verbindt en inéénfmelt tot één grootsch: 

en goddelijk geheel, waarvan wij hier den voor= 

fmaak reeds kunnen-genieten, om er hier namaals, 

bijhet volle genot, den eeuwigen Vader, als de 

bron-en het midden der hoogfte liefde en over 

eenftemming „ voor te danken, en in het bezit 

daarvan voor altijd te juichen. 

& 
’s 
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ALS DE GESCHIEDENIS DER _ 
ONTWIKKELING VAN DEN 

MENSCHELIJKEN GEEST; (*) 

door bi 

J. NIEUWENHUIS, 

d Hoogleeraar te Leyden. 

D. loffpraak , door CICERO aan de gefchiedenis 
gegeven, dat zij de getuige der eeuwen îs, het 
licht der waarheid, het leven van het geheugen, 
de loërmoesteresfe des levens en de flem der’ oud: 
heid, mag, naar het oordeel - van fommigen, 
waar Zijn, met ‘betrekking tot de’ daden en lotge= 
vallen van enkele menfchen , ftaten én volken 3 
ten aanzien dus der ftoffelijke deelen, als adt | 
wâre, van dat gene, wat de krachten der natdut 
en der menfchen, in den loop des tijds, op aart 
gedaan en Ed hebben. Maar , wanneer wij 

die 
(*) Voorgelezen in de Maatfchappij: Felix mlebieië. 

den rs Maart 1826, 
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die krachten zelve, den-aard en trap van derzel- 

ver ontwikkeling gadeflaan ; fchijnt hun cicero’s 

loffpraak aan onderfcheiden bedenkingen. onderhevig 
te zijn. Hoe dubbelzinnig toch, zeggen zij, is de 

getuigenis, welke de gefchiedenis geeft van den 

geest, die de afgeloopene tijdvakken eens volks 

bezielde ; een’ geest, van gelaat en beteekenis 

dahidleide ‚ naar mate men eene andere ftoffelijke 
zijde der gefchiedenis aanziet, of uit onderfcheidene 
oogpunten , als geleerde , als krijgsman , ftaatkundige „ 
als belijder van eenig bepaald godsdienftig leerftel« 

fel, als wereldburger of wijsgeer. de menfc helijke 

zaken befchouwt. Heeft niet, vragen zij, het 
licht der waarheid, -door de, gefchiedenis ontfto- 

ken, veel overeenkomst met een dwaallicht, dat 
den reiziger’, die.het-volgt, in den nacht misleidt, 

het fpoor doet misfen , op eenmaal uitgaat en in 

dikke duisternis laat rondtasten, daar ‚Waar, hij de 

meeste verlichting behoefde 2 pe 
De gefchiedenis zou, naar CICERO.» het: voorts 

leven. der gedachtenis, ‚het leven der geheugenis 7 

zijn: maar is zij ook niet dikwerf de dood-des 

verftands , dat, duizelig geworden ‚van het flaren en 

turen op denzelfden draaikolk, waarin zich de gee 

flachten en volken ‚metde eeuwen verliezen, en 

diep gebogen onder den. last, welken het geheugen 

der gefchiedkundigen nafleept , eindelijk fuft en weg= 

kwijnt in de armen des bijgeloofs , der ligtgeloo= 

vigheid of dweeperij? — Als leermeesteresfe des 

levens is de gefchiedenis, rijk aan lesfen en voor- 

beelden. Maar hoe kan, hetgeen gebeurd is „ ons 

eenie 
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eenige waarborg geven voór hetgeen “toekomftig 
gebeuren zal; daar dezelfde oorzaken , juist onder 

dezelfde omftandigheden, nimmer wederkeeren , en 

bij’ veranderde gefteldheid van zaken; tijden en plaat- 

fen wel geheel andere uitkomften kunnen opleveren. 
Als fltém der oudheid verkondigt. ons de gefchiedee 
nis , in onfterfelijke toonen, de daden der vorige. 

geflachtén ; maar verkondigt zij ook het fabelach= 

tige , geheimzinnige en onzekere dier oudheid zelve. 
Zoo bevestigt zij helaas! maar al te veel het gezegde 

van THUCYDDES dat de menfchen de overleverins 
gen van zaken „ die. voor hunnen tijd, zelfs in hun 

eigen geflacht, zijn voorgevallen , meestal op blind 
geloof , zonder naauwkeurig onderzoek, aannemen: 
en voortplanten, | 

Alle deze bedenkingen echter, tezamen geno= 
‘men, hebben in mijn oog niet dât gewigt, dat zij 
ons zouden kunnen overreden, om aan de waarheid 

van CICERO’s loffpraäk te twijfelen, en dezelve te 

befchouwen als overdreven, meer gefchreven in den 

hoogen redenaarsftijl, dan in den kalmen toon der. 
waarheid. Zekerlijk , wanneer men de gefchiedenis der. 

ftaten en volken in het groot en in derzelver onderling: 

verband befchouwt,‘als deelen vande gefchiedenis 

der menschheid; zoo wordt men tot vraagpunten ge- 

leid , waarop de gefchiedenis zelve, even als de god« 

fpraken der ouden , dubbelzinnige antwoorden geeft, 
Maar, gelijk wijze mannen zochten in te dringen 
in de bedoeling der godfpraken en naar die bedoe- 
ling dezelve uit te leggen; zoo leidt ons ook eene 
wijsgeerige beoefening der gefchiedenis uit. menigen. 

VL, De Je Et, dool« 
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doolhof , waar eerie bloot. gefchiedkundige kennis 
redding nóch uitkomst kan. vinden, Van dien aard 

is, bij: voorb. het onderzoek aangaande den vere 
-beterden. of verergerden toeftand, der. wereld 3 de 
vraag: Is het menschdom voorwaarts of achteruit 

gegaan in kennis, befchaving en zedelijkheid? of 

blijft het „tot een- zekeren trap-van befchaving ge= 
komen, op eene gelijke betrekkelijke. hoogte flil- 

{laan 5 zoodat het, nu en dan, wel ‘eenige vorde= 

ringen maakt, maar vervolgens weder terug gaat 

en men dus „met TACITUS zoude moeten zeggen, 

dat alle menfchelijke;- zaken ; als in een’ kring, be- 

ftendig rondloopen , en’ de zeden zich, gelijk de faie 

zoenen, beurtelings afwisfelen ? Meer toch dan deze 

drie begrippen van teruggang, betrekkelijken ftilftand 

of voortgang zijn hier niet mogelijk. Maar wie weet 

ook niet, dat voor ieder van dezelve verdedigers zijn 

opgetreden ?. dat iedere partĳ, ter bevestiging van 

haar gevoelen, zich opde gefchiedenis beroept? — 

En echter is deze, ook hier; de getuige der eeuwen , 
het licht der waarheid, mits men wijsgeerig vooraf 

onderzoeke, hoe men haar moet raadplegen; de 

kunst verfla, om der .gefchiedenis de belijdenis der 

waarheid te doen: afleggen 5 de kunst van, wel toe 

te zien bij het licht, door haren fakkel onftoken, 
Moge het mij gelukken, M, H., ulieden vande 

gegrondheid dezer aanmerkingen te overtuigen , door 

eene befchouwing van dat. gedeelte der vraag, 
aangaande den voort- of teruggang van het mensch- 

‚dom in verftandelijke en zedelijke befchaving, hete 

welk betrekking heeft tot «het hoofdvak mijner let= 
id tere 

en den vhs k re nn En en A ve A _, 
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teröefeningen: de: -befpiegelende „wijsbegeerte, — Ik 
heb mij voorgénomen:s uwe opmerkzaamheidte 

vestigen, op‚.den weg, dien de, befpiegelende „wijse 
begeerte. afgelegd. en‚ den, gang, dien zij,--gehoue 
den heeft, ten einde, in eenige, algemeene. hoofd= 
trekken „ aan te toonen, dat hare gefchiedenis de 
gefchiedenis. is» der. ontwikkeling, van, den geene. 
lijken geest, 

Vreest echter niet, M. Hs dat ik üw. geduld wil 

vermoeijen.„ met u.rond te leiden. door de doole 

hoven der drogredenaars, in de-fcholen der wijse 

geeren , of in de ridderlijke fpelen en fchoolgeleerde 

kampplaatfen der middeleeuwen; of eindelijk in de 
luchtkafteelen, die fommige nieuwere wijsgeeren 
getracht hebben boven de wolken te bouwen. 
Behalve dat plaats en tijd zulks volftrekt niet gee 

dogen ,- zou ook ik zelf hiertoe even weinig 
lust hebben, als gil. om miĳ, langs dien weg, te 
volgen. Ik bedoel flechts. het nadenken op te weke 
ken tot verdere. overweging eener ftof, overwaare 

dig, dat zj ons niet alleen thans, maar, dikwerf 
bezig houdes eener ftof, juist gefchikt, om ons 

met hoogachting te vervullen voor de beoefening 

eener wetenfchap, die wel, eenen tijd lang , miskend 

en verwaarloosd „ maar zoo min gemist: kan: worden 
voor ‚onze. maatfchappelijke ‘en hoogere belangen „ 

als het licht der rede, zelve , wier tolk en. priestee 

resfe zij is, | | 

„Om te voldoen aan de vereischte orde en duide= 

lijkheid, die ons gebieden. bij de: befchouwing eener 

« , IJ 2 zaak , 
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zaak , „te beginnen met eené naauwkeurige bepaling 
- van dezelve, had ik mij voorgefteld : 

K, De opg genoemde ftelling te verklaren, door ont- 

Teding der denkbeelden , die zij bevat, of door te 

ontvouwen ,- wat wij te verftaan hebben onder 

de gefchiedenis’ der bêfpiegelende wijsbegeerte „ 

eh de ontwikkeling van den menfchelijken geeste 
IL Vervolgens onze ftelling zelve gefchiedkundig 

En Fé betoogen, en te befluiten. | 

II. Met eenige gevolgtrekkingen uit het verhans … 

delde af te leiden. dad 

Doch de rijkheid der ftof en de kortheid des 

tijds, die mij hier tot derzelver overweging vergund 

wordt, — wil ik geen misbruik maken van ul. 
foegevende oplettendheid: — gebieden wij terftond 
dit onderzoek woor het tegenwoordige te beperken 

binnen de grenzen van het eerst opgepoemde ftuk „ 

én ‘dat gedeelte van het tweede, hetwelk ons de 
befchouwing zal aanbieden van de gefchiedenis 

der wijsbegeerte in het Oosten en in Griekenland 
tot op den lèeftijd van PYTHAGORAS. 

vd ze 

Es | 

‚ Op de vraag; wat vêrftaat men onder befpiege 
lende wijsbegeerte? zijn, van ouds af tot op, on’ 
zen tijd, in de fcholen der wijsgeeren zelve „ zoo 

vele verfchillende antwoorden gegeven, dat reeds” 

de menigte der voorhandene bepalingen van dezelve 

den nadenkenden in het oog moet vallen. Met hare 

Griekfche benaming ‘heeft. onze Nederlandíche «dit 

ge- 
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gemeen, dat beide de begeerte naar en. beoefening 

der wijsheid te;kennen- geven, en, voorwerpelijk 
genomen „beteekent het, woord. wijsbegeerte de 

wetenfchap en. beoefening dier dingen , naar wier 

‘kennis en bezit de vrienden der wijsheid begeerig 
Zijn. Maar wat begeeren dezen al niet te onder- 

zoeken , te leeren kennen, te, weten en te doen ? 

Of- wat. kan er in het befchouwende- en beoefen 

nende leven voorkomen „ dat niet eenige wijsheid on= 

derftelt.„ eenige -kennisfe. van en. gefchiktheid in 
het gebruik der meest gepaste middelen ‚ter bee 

reiking - van; eenig voorgefteld. goed oogmerk? — 

Heeft het. laatfte betrekking tot de vermeerdering 

onzer kundigheden „inzonderheid tot het verwer= 
ven - van „klare en volledige begrippen, of tot het 

onderzoek der gronden van zekerheid onzer ken» 

nisfe; dan is de wijsheid, die. wij najagen , be/thorn 

wende kennis. - In onze rijke, ter beoefening van 

wijsgeerige wetenfchappen. bijzonder gefchikte moe= 

dertaal „ onderfcheiden wij -zeer juist de, theo- 

_ zetifche of befchouwende wijsbegeerte , in de na» « 

tuurlijke en befpiegelende „naar het verfchil van 
beider bronnen en voorwerpen. . De eerfle, de za= 

tuurlijke , fchept hare bouwftoffen uit de natuur der 

Jigchamelijke wereld : de Jaatffe, de befpiegelendes 

ontleent hare befchouwingen uit den menfchelijken 
geest, den ons verleenden {piegel der redemagtige 

goddelijke en menfchelijke natuur,een fpiegel , waarin 

het zelfdenkend verftand. de beelden. befchouwt, 

vergelijkt en- beoordeelt , welke het zinnelijk en 

redelijk vermogen in dezelve vertoonen, Maar. de 

| hdd inder bes 



“328 DE BESPIEGEL: WIJSBEGEERTE BESCHOUWD , 

befchouwende wijsbegeerte) wordt werkdadige,-beoe- 
fenende wijsheid des levens , als-men tracht de -eindoog= 

‚ merken van zijn beftaan té bereiken, en «dat ‘geen 

wenscht te doen, te worden, te zijn en bij ande- 

ren te helpén bevorderen , hetgeen menin ieder 

voorkomend \geval “redelijk goedkeurt of voor het 

beste moet hedde: „Twee “zaken derhalve be- 
_fehouwde cicero (*) , met regt, vals de grondzui- 

len der wijsbegeerte, de « kennis ‘der waarheid en 

de leer der eindoogmerken; beiden bevat in de bee 

arnitwoording van drie gewigtige vragen: Wat kan 

ik weten? Wat moet ik doen tér” bereiking van 
het eindoogmerk mijns beftaans? En wat mag ik 
hopen ’ betrekkelijk deszelfs bereiking ? De eerfte 

wraag ‘is. klaarblijkelijk zoo algemeen “én onbepaaldg 

als het getal der dingen oneindig is, waaromtrent 

menfchelijk onderzoek kan verkeeren. Het is-dan 

Oók deze onbepaaldheid: der voorwerpen van bes 
fpiegeling „ welke pyrracoras aanleiding gaf tot 
zijne verklaring der wijsbegeerte, alsde zucht naar 

wijsheid in alle goddelijke en menfchelijke zakens 
Eene verklaring, die flechts ontwikkeld behoeft te 

worden; om den aard en het uitgeftrekte gebied der 

wijsgeerige wetenfchappen te kunnen overzien. „De 
ftof, namelijk, die, zij ter befchouwing aanbieden; 

is al het goddelijke en menfchelijke 3 het onderzoek; - 

volgens de rede, naar het beftaan, de natuur; eis 

genfchappen en werken van het hoogfte Wezen ; 

de natuurlijke godgeleerdheid, de befchouwing van 
> 14 Ô e ug de 

(*) dAcade Qmaest, IV. ge Kd. Adha: woke 
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de ftoffelijke of ligchamelijke wereld, van de- krach. 
tenen algemeene wetten der natuur, van het on-_ 
derling verband der deelen, de oorzaken en eindoog- 

merken «van het gefchapene ; maar inzonderheid de 

overweging van den mensch , de natuur, eigen= 

{chappen en vermogens der ziel, hare zedelijke 

vrijheid en onfterfelijkheid, Wat overigens de 

Ouden onder het’ goddelijke en-:menfchelijke vere 

flaan hebben, leeren ons de Socratifche gefprekken 
Van XENOPHON en eenige daaruit. ontleende be= 

fchrijvingen bij crcero. Ook blijkt zulks uit hunne 
bekende drieledige „verdeeling der wijsbegeerte in 

de watuurlijke , zedelijke em redekavelende ; maar 

vooral uit de. drie redebegrippen. van het ware; 

goede en fchoone, waarin zij den geheelen inhoud 

der wijsbegeerte rangfchikten. | 

Maar de kennis. der goddelijke en menfchelijké 

zaken, welke de wijsgeer beoogt, is- eene wetens 

fchappelijke kennis, Wat kan ik weten? vraagt hij; 

op welke gronden van zekerheid mijne overtuiging 
vestigen „ en de bijzondere deelen dier overtuiging 

doorzien, als fchakels., die, aan elkander verknocht, 

ééne keten van waarheden uitmaken; als verbondene 

deelen “van een gebouw van menfchelijke kennis 5 

(welks grondflag niet rust op bloote meeningen, op 

ftoute gisfingen , fcherpzinnige onderftellingen, hooge 

waarfchijnlijkheden of blind gezags maar op on- 

wrikbare. beginfels der rede? Dit laatfte kenmerk 

leidt ons tot de bepaling der befpiegelende, wijs= 

begeerte „ als eene wetenfchappelijke redeleer der. 

goddelijke en menfchelijke zaken, Hierdoor onders 

Va fcheidt 
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fcheidt zich ade wijsgeerte van valle bloot gefchied= 

kundige en zoogenaamde ftellige “wetenfchappen, 

die op hooger gezag, menfchelijke wetten en maat= 

fchappelijke inftellingen gebouwd zĳn. Als wetene 

fchap ftreeft de redeleer naar doorgaande eenheid; 

volledigheid , klaarblijkelijkheid en vastheid van be 

gien, | A 

Eindelijk is. de vraag, wat kan ik weten? de 
fpil niet alleen der befchouwende , maar ook der 

geheele zedelijke wijsbegeerte. … Voor deze betee= 

kent zij: hoe ver reikt het licht en gezag der rede 

in de kennis van des menfchen zedelijke natuur, 

van het hoogfte goed, van der menfchen verorde- 

ning, van zine regten en pligten; van zijne be= 

trekking tot deze en de bovenzinnelijke wereld? 
Doch ik acht hier mede genoeg gezegd te hebben 

tot opheldering van het begrip der befpiegelende 

wijsbegeerte, als de wetenfchap van hetgeen de. 

rede leert gangaande de natuur en zekerheid der 

menfchelijke- kennis , onze betrekking tot deze en 
de hoogere wereld , en onze daaruit voortvJoeijende 

regten en pligten. 

Was nu de rede bij alle menfchen en volken 
even groot, even.zuiver en. verlicht; bereikte zij 

terftond bij, of kort na, de geboorte van het men= 

fchenkind, hare volle rijpheid; werd zij door niets 

‚ verhinderd , verzwaktsof. ontluisterd; was zij de vole, 

tooide rede „de waarheid, fchoonheid en zedelijke 

reinheid zelve3 fprak hare kracht even luid, duis 
delijk en flerk in de berst van het kind, den jon» 

geling en den sman; er zou geene gefchiedenis der 
| is. 
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befpiegelende wijsbegeerte zijn; maar het voltooid 

menfchenbeeld zou ter{tond , van den eerften ademtogt 
af tot op den laatften polsflag , het beeld der 

goddelijke rede zelve zijn; het zou, als eene god- 

fpraak , op iedere’ vraag van het verftand en iedere 

zucht van het hart, oogenblikkelijk waar en volle. 

dig antwoorden. Thans echter, daar de rede, ge- 

lijk ieder ander vermogen van den mensch „ ver- 

fchillende graden van fterkte heeft , onderfchèidene 

trappen. van ontwikkeling , verfchiltende tijdperken 

moet doorloopen, eer zij tot rĳpheid komt, en 
ook dan nog, hetgeen zij is en: worden kan, zelfs 

bij de edelfte fieraden van ons geflacht, een fcha- 

duwbeeld is van «het hooge ideaal, der voltooide 
rede 5. thans is er eene gefchiedenis der befpiegelende 

wijsbegeerte , die voornamelijk zal moeten bevatten 

„de“ werfchillende trappen van de ontwikkeling der 

rede „ den invloed van uitwendige omftandigheden 
op dezelve , haren voortgang, ftilftand of teruggang 

in fommige ftukken en tĳdvakken, en de verfchil 

Jeude pogingen der wijsgeeren , om zich te vers 

heffen tot het ideaal der ware en volmaakte rede. 

Doch zoo komen wij tot het begrip eener gefchies 
denis van den menfchelijken geest. 

De geest, of dat wezen in ons, dat gevoelt , 

denkt en wil, heeft wel in zich zelven de be- 

wustheid van één perfoonlijk beftaan , van één hoofd. 

vermogen ; maar dat hoofdvermogen draagt, als flam , 

verfchillende takken » die zich verre « uitbreiden 

naar de zinnelijke en bovenzinnelijke wereld. 
Wie kent niet de drie hoofdvermogens , van ken- 

5 EE nis, 
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nen „ gevoelen en willen, waartoe de wijsgeeren alle 

de overige ‘getracht ‘hebben te herleiden ? Maar 

wie kent ook niet die vele ondergefchikte krachten 

der ziel, welke ziĳ in deze nafporen? De voors 

ftellende „waardoor de geest een levendig befef 

ontvangt van de indrukken der ligchamelijke wereld 

op de zintuigen; de denkkracht, die uit de zinne- 

lijke aanfchouwingen begrippen vormt 3 het oordeel, 

dat dezelve vergelijkt; het geheugen, dat zaken VE 

woorden en reekfen wan denkbeelden getrouw in 

de ziel bewaart; de terugroepende en fcheppende 

verbeeldingskracht ; het aesthedgsch vermogen , het 

gevoel voor het ware en fchoonez het werftand 

dat, genoegzaam ontwikkeld en, befchaafd „ zeer moei 

jelijke en afgetrokkene vraagftukken oplost; de rede , 

eindelijk die eenheid , orde en zamenhang geeft 

aan, alle. voorftellingen, gezindheden en daden, van 

den. mensch , en hem verheft boven de ftoffelijke 

wereld? ‘Wie kent ze niet, ten minfte bij namen, 

alle deze ondergefchikte. krachten der ziel, en weet 

niet tevens À, dat gelijk ín enkele eenige onzer na - 

tuürgenooten boven duizenden hebben uitgemunt, 

zoo ook hij een volmaakt mensch zoude zijn, bij 

wien iedere zielskracht volkomen ontwikkeld wass, 

en, die algemeene ontwikkeling van allen een harmo-_ 

nisch geheel uitmaakte! … Maar te vergeefs zoeken, 

wij dien volmaakten op, aarde , en mogen ons geluke, 

kig achten, zoo wij menfchen, gevonden hebben, 

die, met uitftekende zielsvermogens. bevoorregt, er, 

geftadig en ĳverig naar ftreven om het’ hooge ideaal, 

van derzelver harmonifche ontwikkeling zoo nietste, 

be- 
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bereikengrimmers ‘zoo nabij-te komen als zulks mó- 

gelijk is,-„Maar ook bij deze. zoowel als allesanderê 

menfchen “heeft: de óntwikkeling der zielsvermogens 
zekere tijdperken «des levens volgt zij bepaalde 

natuurwetten, en rigt zich inzonderheid naar plaat- 

felijke en ‘tijdelijke omftandigheden , wàaronder de 

zelve gefchiedt., Het kind bijv. , leeft nog zoo 

geheel in de zinnenwereld „-dot-het naauwelijks voor 

iets anders oog en oor heeft, dan voor-hèêtgeen 
door- uiterlijken glans bekoort, de zinnen ftreelt: en 

het gevoel voor het “groote «en verhevene «opwekt, 

In. zijne fpelen heerscht vooral de verbeeldingse 
‘kracht; de “zucht: ter ‘navolging en uitvinding. De 

kracht «en verpligting: van” zedelijke wetten vermag 

het kind nog niet te bevatten, maar zijne gehoore 

zaamheid “rust op gezag. Tot het wikken en, wegen 

van. gronden. en tegengronden, tot een eigen vrij 

onderzoek der waarheid, is het verftand des kinds 

nog niet rijp genoeg; maar het eenvoudig kinderlijk 

hart heeft den fehoonften aanleg tot gelooven , en, 

het gelooft “op gezag van ouders ‘en leermeesters, 
Bij den jongeling ontwaakt-het gevoel van vrijheid; - 

ondragelijk worden hem-de ‘banden van blinde. gee 

hoorzaamheid 3 onverftandig een geloof zonder reden 

lijke overtuiging. Hij nadert tot den-mondigen leef= 

tijd , waarin: de “mensch, “van ouderlijk opzigt en 

voogdijfchap ontflagen „uit eigen oogen wil-zien, 

en zijn eigen weg wil bewandelen, het tijdperk 

der verlichting, het tijdvak der ‘burgerlijke, zedee 

lijke en godsdienftige vrijheid. Met het twintigftejaar 

‘zegt een voornaam fchrijver „komt gemeenlijk eerst 
snie de: 
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de mensch tot het volle gebruik: der rede; met 

het veertigfte verkrijgt hij gewoonlijk die kloekheid des 

levens, welke anderen tot zijne oogmerken weet 

te gebruikenz maar met het zestigfte eindelijk de 
ware. levenswijsheid ‚wanneer men begint de dwaas- 

heden der beide vorige tijdperken in te zien, en 

dikwerf eindigt met de klagt, van eerst in de 

nabijheid des- doods rd ‘kunst des levens geleend 

te hebben. 
Eene gefchiedenis van den menfchelijken gêest zal 

derhalve «de gefchiedenis bevatten van de ontlui- 

… king en den wasdom, de rijpheid en afneming der 

zielsvermogens , gelijk dezelve aan ieder tijdperk 

des levens bijzonder eigen zijn, zich ontwikkelen 

naar bepaalde natuurwetten en gewijzigd „ belem- 
merd of bevorderd worden, door uiterlijke omftan= 

digheden. Van zoodanige gefchiedenis, de gewigtig= 

fte voor den. mensch, kennen wij flechts het denk- 

beeld, de algemeene grondíchets en vwereischten 5 

maar zoeken haar nog te vergeefs onder de were 

ken der beroemdfte mannen,sen vinden zelfs in de 

gedenkfchriften der grootfte menfchenkenners „ die 

veler menfchen fieden gezien, en zeden geleerd ‚ en 

onderfcheidene ftanden van nabij gekend hebben, 

eenige bijdragen. Eerst dan, wanneer fchrandere 

waarnemers reizen door en rondom de wereld ge= 

maakt zullen hebben, niet blootelijk om vreemde 
fteenen, planten en dieren , maar voornamelijk om 

menfchen te leeren kennen, en hunne waarnemingen , 

door fcherpzinnige wijsgeeren, onderling vergele= 

ken, naauwkeurig ontleed en gerangfchikt. zullen 
zijn: 
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Zijn: dan «eerst verwachte men &ene volledige ges 

fchiedenis van den mensch j en, met dezelve, een 

volledig bewijs ‘van de waarheid der ftelling, die 
wij thans zullen trachten “te betoogen; datde gê« 

fchiedenis der befpiegelende wijsbegeerte de gefchede= 

nis is der ontwikkeling van den menfchelijken geest, 
A 

1 

Ú. Pr 

Gelijk de befchaving in het Oosten begon, is het 

te verwachten „dat de beginfelen der’ wijsbegeerte 

in het Oosten gezocht moeten worden: maar ook 

niets meer dan de eerfte beginfelen; daar volken, 

‘ die'nog op den trap der‘ kindsheid ftaan, voor 
geene. afgetrokkene diepzinnige befpiegelingen vat= 

baar zijn.” De gefchiedenis bevestigt ook volkomen 
deze verwachting, en toont ons bij eenige Oosters 

fche- volken flechts zoodanige en zoo vele vordee 

ringen “in wijsgeerige kundigheden , als overeens 

komftig-zijn met den kinderlijken leeftijd der onte 
wikkeling hunner zielsvermogens. Het philofopheren, 
diepzinnig nadenken over algemeene en afgetrokkerie 

begrippen , valt niet onder het bereik van het kins - 

derlijke verftand, dat, hoe fterk-ook door aangeboren 

weetlust gedreven, wel fpoedig vraagt naar de ver= 

klaring en de oorzaken der dingen, maar ook, bij 

k gebrek aan de noodige kracht van doorzigt en rede= 

\ 

\ \ 

nering, even fpoedig berust in de eerfte invallende 

gedachten 5 of „ ongefchikt tot het vereischte onders 

zoek en ongeduldig naar een bevredigend antwoord 

op zijne kinderlijke vraag, zich door het gevoel en 

de verbeelding laat wegflepen tot-het aannemen en 
vast. 
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vasthouden eener voorftelling.,: die, door „de-krachten 

van beides eenen: diepen) indruk op de- ziel, maakt. 

Wij „behoeven flechts ; vom hiervan: overtuigd te 

„worden 3 terug te. denken. aan” onze eigene -kindss 

heid » ende, geheel zinnelijke denkbeelden, die 

wij toe. nog hadden, van deze of: gene bovens 

zinnelijke dingen, als wij, door eenig toeval of 

levendigen indruk, met oùfze gedachten op dezelve 

gebragt werdens toen wij voorb. voor de eerfte 

maal ‘van ons leven), »dèên: prachtigen “fterrenhemel 

aanfchouwden, of: de zon zagen’ opgaans of het oog 

lieten--weïden over sde-‘onmeetbare wereldzee; of! 

het eerfte menfchenelijk: zagen, ‘het lijk -mís{chien: 

van een bloëdverwant, dien wij teeder bemind hadden. 

… Maar zulke indrukken: -zijn, dan > ook” levendige: 

fchokken- der” ziel, die haar niet dan met geweld, 

en flechts. voor éen korten tijd, van het zinnelijk: 

aangename, kunnen. aftrekken. «Tot dit keert zij 

fpoedig; terug en wordt-door-het zigtbare gelokt 
door het fchitterende „ buitengewone „ groote en 

vreemde ‚ maar vooral door het genoegelijke ‘en zins 

nelijk „nuttige getrokken en geboeid. Van: daar dan. 

ook , «dat de Oosterlingen flechts ‘in die. gedeelten; 

der wijsbegeerte , die tot de natuurlijke behooren 

in de wis- en natuurkundige- wetenfchappen „eenige: 

vorderingen … gemaakt. hebben, --Zoo getuigen. de: 

Grieken’, -dat- zij de leer van ‘de hemelspheer’, van: 
de zonnewijzers , en: de werdeeling van den dag 

in twaalf deelen: vande’ Babyloniers ,- maar de: 

meetkunde van de Betten geleerd hebben. (%)- 
| pn 

5 adel IL. 1ó9. | 4 Á k ni; ate sä 

oe Aen 
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Hoe gering: vcheer zelfs de kennis dezer. weten= 

chappen in het Oosten geweest zij, blijkt, onder 

anderen , daaruit , dat de Egyptenaren nog niets wis= 

ten van de leerftelling „ eerst door PYTHAGORAS 

uitgevonden , aangaande de gelijkheid der vierkanten, 
die befchreven kunnen worden op dê zijden eens 

regthoekigen driehoeks, Ook kan men waarlijk 

geene hooge gedachten koesteren van den ftaat hun- 

ner werktuigkunde, als metw bij HERODOTUS leest, 

dat de Egyptenaren, om eenen buitengewoon zwam 

ren last, op eenen afftand van twintig dagreizen te 

water , te vervoeren, twee duizend menfchen „ ges 

durende drie “geheele jaren’ tot dien arbeid hebben 
„moeten gebruiken. (*) Befchouwt men , van nabij, dat 

geen hunner werken, wat de alverwoestende hand 

van den tijd ontkwam; wie ziet dan tiet in hunne 

fchilderftukken , ftandbeelden, tempels en pyramiden 

de fporen van eenen kinderlijken geest, blijkbaar in 
de zucht naar het groote en Schitterende , het won= 

derbare en verhevene @ | 
Wat in heete landen, bij volken met eene gloeie 

jende verbeelding uitgerust, die kinderlijke geest 
vermag,.als hij zich verlustigen wil in het fpet 
der droomende en fcheppende verbeeldingskracht: 
getuigen nog hunne gedrochten «en fabelen , vooral - 
hunne bekende duizend en eene nacht Arabifche ; 
en-duizend ei een dag-Perziaanfche vertellingen, 

_… Met den zin en het gevoel voor het groote, 
wonderbare en verhevene, ftaat in een naauw ver- 
band het befef van het oneindige, het godsdienftig 
gevoel , waardoor, zelfs naar de getuigenis van 

ej} & HE 
8) Herop, IL, 175 
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HERODOTUS ; (*) de Oosterfehe volken , en onder dê= 

zen weder het meest de Egyptenaren , boven alle an= 

deren hêbben ‘uitgemunt, zoodat hunne priesters in 
veel grooter aanzien ftonden, dan de wijsgeeren bij 

de Grieken, en de rêgtsgeleerden bij de Romeinen, 
Deze priësters waren hunnê wijzen, hunne wete 

gevers en tolken der godfpraken, die „in beelden, 

gelijkenisfen , fpreuken en geheimzinnige taal , lesfen 

der wijsheid mededeelden. Hetgeen de Grieken 

langs den weg van befpiegeling en redenering zoch= 

ten, meenden de Oosterlingen door hoogere , diche 
terlijke aanblazing en profetifche ingevingen te 

verkrijgen; zoodat de eerfte beginfelen hunner wijse 

geerige befpiegelingen bevat zĳn in, en vereenigd 

met hunne godsdienftige leerftellingen. Zoo bìjv., 

fchijnen de Egyptenaren de eerften geweest te zijns 

die de onfterfelijkheid van de ziel geleerd hebben. 

Maar die waarheid vermengden zij met eene fabel, 

dat des menfchen ziel bij den dood terftond zoude 

dergaan in het ligchaam van eenig dier, op dien 

zelfden tijd geboren 3 en eerst dan, als zij den 

omloop door alle foorten van land, water. en 
luchtdieren gemaakt zouden hebben — een’ omloop 

van ten minften drie duizend jaren; — dan eerst 

in het ligchaam van een mensch zoude weder= 

keeren. (}) | 

Uit dien zelfden kinderlijken geest , den Oose= 

terling eigen , en niet minder blijkbaar in de fchrike 

beelden eener beangftigde , als in de toovertoonees 

len eener bekoorlijke ‘ verbeeldingskracht , kan men 

ook de bronnen afleiden hunner befpiegelingen over 

% wer het 

C*) IL 37. (4) Herop. II, ree 
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het. goede- en kwade, Niets toch werkt fterker op 
de kinderlijke ziel, dan--de ondervinding van het 

zinnelijke goede en kwade. Van daar, dat kin- 
deren goedhartige « menfchen „die. veel van hen 
houden, fpoedig opmerken, tmet dezelve gemeen- 

zaam worden en fpelen 3 terwijl zij anderen vreezen 
en fchuwen. _Gaat--deze kinderlijke. trek gepaard 

met: het befef van- zwakheid. en onvermogen , een 

befef ‚dat levendig wordt opgewekt doôr. de ons 
omringende natuur en haren. invloed op. ons ge= 

luk en ongeluk: hoe gemakkelijk vervalt dan niet 
de onbefchaafde mensch , met dien kinderlijken geest 

bezield, tot allerlei natuurlijk en godsdienftig bijge= 

loof 3 tot allerlei dwaze verzinfelen en kunftenarijen 
om gevaren af te keeren, zich van. het genot der 

goederen te verzekeren, en hetzelve-zoo veel moge- 

lijk. te vermeerderen. Door dien geest gedreven 
bewees de Egyptenaar „godsdienftige hulde aan al- 

lerlei , den mensch nuttige of fchadelijke- dieren, 

Door dien geest gedreven, fchiep ZOROAsTER’s le= 

vendige verbeeldingskracht zijne beide rijken van 

licht en duisternis „ en vervulde ze beide, onder de 

fchepters van Ormuzd en Ahriman, met eene. mee 

_nigte goede en kwade geesten, die of weldadig:op 
aarde rondwandelden, of , als AAriman , uit helfchen 

wrok op het goede, in flangengedaante’ uit den 
hemel fchoten om hetzelve te belagen-en te vere 

flinden.. Door dien geest gedreven „ viel de Egyp- 

tenaar voor het ftandbeeld der natuur ter neder, in . 

diepe aanbidding van haar onbegrijpelijk. wezen „ 

se VL De 773 | Z niet 
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niet minder wispelturig en luimig in de uitdeeling 

harer gunften , als ondoorgrondelijk in hare geheie 
men: “en. met het hoogfte gevoel voor het gods= 

dienftig verhevene, fchreef zijne hand op dat ftand- 

beeld: „Ik ben, die ik was en zijn zal! Niemand 

» zal ooit vermogen mijnen fluijer op te ligten.” 

Zoo echter dit godsdienftig gevoel des Oneindigen 

befpiegelend blijft rusten op goddelijke zaken, en 

zich de mijmering verdiept in deszelfs afgronden ; dan 

fchieten alle ftoffelijke voorwerpen te kort, om des= 

zelfs kracht en levendigheid uit te drukken. Al 

bouwde men dan ook torens of tempels tot aan de 

wolken, en pyramiden op de toppen der bergen; 

het gevoel .des Oneindigen, eens tot dweepen ges 
bragt, verfmaadt dat alless.verfmaadt bij de oude 

Perzianen en Scythen alle afgodsbeelden , tempels. 
en altaren , met handen gemaakt; huldigt ten hoog- 

fte den natuurdienst, den ftarrenhemel, als het 

dak van Gods heiligdom „ bergkruinen , als. zijne 

altaren „ of donkere gewelven van honderdjarige 

bosfchen ‘als de geliefkoosde verblijven - van gees- 

ten5 of, eindelijk , zoo het wegfchuilt in de diepte 
des gemoeds dit godsdienftig gevoel; zoo vertoont 

het zich , in den al het ftoffelijke verterenden gloed 

der Oosterfche dweepzucht, als een ftreven en 

fmachten naar de innigfte vereeniging met de Gode 

heid zelve, als een wegfmelten en miaandsnte 

der zielen in den oceaan des Oneindigen. 

‚Een geheel ander gelaat vertoont ons de gefchie- 

denis der Griekfche Wijsbegeerte. Hare ruwe 

bouwftoffen „ uit het Oosten ontvangen „-als-éen 

meng 
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mengfel van godsdienftige leerftellingen en kindere 

achtige verbeeldingen, louterde de Griek in de 

fmeltkroes “eener gezonde oordeelkunde ; fcheidde 

de ongelijkfoortige, de wijsgeerige deelen van de 

godsdienftige inftellingen af, en bragt de eerfte 

onder het gebied van verftand en rede. Indien 
wij echter beweren , op gefchiedkundige gron= 

den, dat beide deze zielsvermogens in de Gricke 

fche Wijsbegeerte zich vertoond hebben, als 
krachten, die, wat de vorderingen van den geest 
betreft , de jaren zijner jongelingfchap en naderende 
mondigheid aankondigden ; zoo vergete men niet dên 

gang der natuur, Deze toch is bij den mensch , 

als redemagtig wezen , geheel anders dan bij de 
vrüchten des velds. Om uit den graankorrel de 

kiem, uit de kiem den halm, uit den halm de 

korenaar te ontwikkelen, verlaat zij, bij iederen 

_ftap, dien zij voorwaarts doet, de voorafgaande bes 

reïdings na het ontftaan van den kiem „den zaadkorrel 
met zijn hulfel en vliezen , en na den korenaar tot 

rijpheid gebragt te hebben, bekommert zij zich 

weinig om de inftandhouding van den halm. Maar 

bij den mensch is het eén geftadige wasdom eén 

zamiengroeïĳing van nieuwe krachten , ter voortbreù- 
ging van hoogere ontwikkelingen , zoodat hij, hete 

geen hij oorfpronkelijk ontving „ niët verliest, maar 

behouden en vermeerderd ziet bij nieuwe ontvang= 

ften; zelfs op den hoogften trap zijner aardfche 

ontwikkelingen. Bij de zintuigen. voegt hij gevoel 

en verbeelding; bij deze geheugen en verftand; en 
als zij hem gebragt heeft tot hét hoogfle gebruik 

P AR) der 
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der rede, ontneemt hem de natuur de zinnen, het 
gevoel en‚de verbeelding niet, (cic. de fin, IV,14.)s 

maar wijzigt, vermeerdert. en veredelt, «op iede- 
ren hoogeren “trap van ontwikkeling, de werking 
van ieder. vermogen der ziel. 

Het onbepaalde gevoel wordt, op de jaren der 

jongelingfchap „ gevoel van kracht, zelfftandig be- 

ftaan en vrijheid; gevoel voor eer en fchande; ge- 

voel voor het natuurlijk en zedelijk fchoone; gevoel 

voor het ware en goede, mits ze zich aanbevelen 
door behagelijke formen. Van zelf ontvallen hem 

nu-de kluisters van kinderachtige vrees en blinde 

onderwerping. Als jongeling begint hij zelf te den- 

ken; uit eigene oogen te zien, zich te verheffen 

boven de nevelen der kindschheid en de vooroor- 

deelen van de eeuw , het volk en den ftand. waartoe 
hij behoort; en met eigene. handen de waarheid 

op te delven uit hare verborgenfte fchuilhoeken, 
Maar dienzelfden jongeling kleeft nog veel aan van 
de jaren der kindschheid, veel van de twistzucht 
en baldadigheid van den knaap; veel nog van die 

verregaande ligtzinnigheid der kinderlijke. jaren , 
welke de gewigtigfte zaken kan opofferen aan. een 

kortftondig vermaak , welke even gemakkelijk van 
meeningen als van kleederen verandert, en waars 

van reeds HOMERUS (Z/iad, Ill, 108.) getuigde : 

Steeds los zijn de harten der jeugd en wispelturig van aard. 

Befchouwen wij nu nog, mijne Heeren! uit dit 

| d 00g- 
E 
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oogpunt de gefchiedenis-der Griekfche Wijsbegeerte; 
en. == nemen. wij daarbij in aanmerking, zoowel 

den invloed der uitwendige omftandigheden op de- 

zelve „ als het nationaal. karakter des Griekfchen 

volks, deszelfs aangeborene vlugheid en levendig- 

heid, fnedigheid van vernuft, fcherpzinnigheid van 

geest ; fchitterende verbeeldingskracht , maar. ook 
verregaande * ligtzinnigheid „ ftrijdlust „ eerzucht, en 

eené zoodanige onopregtheid en trouweloosheid , dat 

Griekfche getrouwheid tot eene fmaadrede geworden 

was (Cic. pro.Le Flacco C. 45 53 7. aldis locis): 

houden wij, zeg ik, dit-alles op het oog5:dan 

zullen wij ligtelijk den:weg vinden door den dool- 
hof hunner wijsgeerige. ftelfels. en fecten heen , ter _ 

beoordeeling der vorderingen en. afdwalingen van den 

menfchelijken geest. d à 
De dichterlijke gevoels- en .werbeeldingsphilofo=. 

phie der Oosterlingen ontwikkelden de Grieken met 

eene groote mate van: oorfpronkelijkheid 5 maar „ 

vooral, met dat zuivere gevoel voòr het ware, een. 

voudige en fchoone , waardoor zij boven alle andere 

volken hebben uitgemunt, 

Doch de oorfpronkelijke aanleg van hunnen geest, 
zoo: bijzonder gefchikt voor den dienst der zang-" 
godinnen,” vond. noch in de natuurlijke gefteldheid 

des lands ,. noch. in hunne burgerlijke en godsdien= 

flige intellingen, eene bijzondere - aanleiding ter 
opwekking, en aankweeking vanhet Oosterfche gevoel 

voor. het-godsdienftig verhevene. . ‚‚ In Zgypte, 
„ bij voorbeeld, waar „de zon beftendig brandt op 

» onafzienbare - zandwoestijnen ‚ wier eentoonigheid 

L3 „de 
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„ de eeuwigheid der natuur fchijnt te verkondigen ; 
» vergrootte de verbeelding alles , en vervulde het 

» volk , terwijl het ziën in het onmeetbare verloor , 

» met verbaasdheid en eerbied. 

—_» Maar in Griekenland, waar de lucht wader 
% de hemel meest altijd helder, en de rijkdom der 

» afwisfelende voorwerpen even groot als bekoor- 
» lijk is; waar de natuur, bĳ elke voetftap, tel- 

» kens nieuwe fchoonheden ten toon fpreidt, in 

» Griekenland verfraaide de verbeelding, op zich 

» zelve veel rijker dan in Egypte, alle dingen en 
s Verfpreidde over de werkzaamheden van den 

»„ geest eene zoo zachte als vruchtbare warmte, 

» (BARTHÉLÉMY , Znach. I. D. bl, 54)” 
Het was deze vruchtbare verbeelding en fmaak 

voor het fchoone, die den Griek doordrong, niet 

alleen toen hij zijne goden en helden bezong , lof- 

en krijgsliederen ter hunner eere aanhief , of bergen 

en dalen, bosfchen en beken bezielde 5 maar ook , 

toen hij de eerftelingen zijner wijsgeerige befpiegee 

lingen dichterlijk tooide. Het was dus verbeelding 

en fmaak, die te weeg bragt, dat zijne oudfte 
Wijzen tevens dichters geweest zijn, en de dich. 

terlijke vlugt hunnen Wijsgeeren bijbleef , zelfs in de 

bloeijendfte tijdvakken hunner befpiegelingen. Of. 

zijn het alleen de- zoogenaamde liederen van or» 

pHEUS over de geboorte der goden, den oorfprong 

aller dingen uit de chaos en het groote wereldëi ? 

Zijn het naderhand flechts de guldene verzen van 

PYTHAGORAS, of de wijsgeerige dichtftukken van 

EMPEDOCLES , XENOPHANES ; PARMENIDES „ EPle 
CHAR= 
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CHARMUS en anderen, die,deze ftelling bevestigen ? 

of getuigt zulks niet inzonderheid de geheel dich=- 

terlijke, dramatifche -en mijthologifche wijze , waars 
op de ‚goddelijke PLATO „gewoon was, zijne wijse 

begeerte te ontvouwen? — Ja zelfs, in den meest 

prozaïfchen „ afgetrokkenen , maar even. helder als 

diepdenkenden arisToreLES erkennen wij nog; 

uit zijne menigvuldige aanhalingen van dichters, 

uit zijne gepaste vergelijkingen en bevallige voor- 

dragt, maar vooral uit de denkbeeldige fijnheid en 
weelderigheid zijner. theoriën , den invloed van 

Griektehe verbeelding en fmaak op de beoefening 
der afgetrokkene wetenfchappen. | 

De burgerlijke gefteldheid der Griekfche fteden 

en ftaten, geheel onderfcheiden van de aartsvader- 

lijke en despotifche regeringsform der Oosterlingen , 

berustte aanvankelijk op: het ontwaakt gevoel van 

burgerlijke vrijheid , van eer en menfchenwaarde ; 

van broederlijke gelijkheid in regten en pligten3 

op. beginfelen derhalven, die, hoe heilig ook voor 

de belangen der tnenschheid „ echter bij volken, 

nog op een lagen trap van befchaving ftaande, 

Jigtelijk aanleiding kunnen geven tot misbruik , 

twisten, verdeeldheden en buitenfporigheden. Maar 

van-zulke gebreken worden vrije menfchen minder 

terug gebragt door dwang- en tuchtmiddelen, dan 

door overtuiging en overreding. Vandaar dan ook » 

dat de zang- en dichtkunst zoowel, als de wel. 
-fprekendheid «en wijsbegeerte , aan „deze eerfte 

maatfchappelijke bedoelingen dienstbaar werden; dat 
en tolk der goden , orPneus, de menfchen wit 

44 de 

{ 
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de wouden verzamelde , en eenen heiligen fchrik ine 

boezemde voor moord en doodflag; dat hij ook 
daarom. gezegd wordt, door zijne welluidende 
toonen tĳgers en leeuwen getemd, dat AMPHION:. 

zelfs de fteenen bewogen zou hebben , en de. 

menfchen gelokt en geleid, waar heen hij wilde, 

Want hierin, zegt HoRATIUS, beftond de eerfte 

menfchelijke- wijsheid , het algemeen en bijzonder 
eigendom te leeren eerbiedigen 3 ‘het heilige van het 

wereldfche te onderfcheiden; den dierlijken wellust 

te beteugelen, de huwelijksregten te handhaven 3 fte= 

den te bouwen en wetten te geven, Zoo waren 
dan ook de eerfte Griekfche Wijsgeeren wetgevers 3 

hoofden en leidslieden des volks; en hunne wijs= 

heid die wijsheid des levens, welke verftrooide 
menfchen binnen fteden verzamelde „ maatfchappe= 

lijk befchaafde, wetten en zeden gaf, naar hunne 
belioeften berekend. Nog worden, met eerbied; 

de namen genoemd der zeven Wijzen van Grice 
‘kenland,’ die, als tiĳdgenooten en vrienden „ de 

volksbefchaving bewerkt en beftuurd,' en der wijse 

‘heid van het maatfchappelijk leven eenen ingang 

gebaand hebben in de harten der menfchen. Onder 

dezen ontmoeten wij THALES , den grondlegger der 

eigenlijk afgetrokkene befpiegeling , den ftichter der 

Tönifche , der eerfte ons bekende Wijsgeerige fchool. : 

Hij wordt- geroemd als een, voor zijnen tijd; groot 

_ Natuur- Sterrekundige en Staatsman en door CICERO 

genoemd: de wijste onder de Wijzen. Uit den -al- 
gemeenen geest en de ftrekking der Zönifche Wijsbe= 

„geerte blijkt duidelijk, dat de beoefening der: Wise, 
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Natuur- en Sterrekunde hem het eerst geleid. hebs 
ben tot afgetrokkene befpiegelingen , tot het onder … 
zoek: van de natuur der {terren , der ftoffelijke wee - 
reld en hare beginfelen. Welke. vraag ook. kan 

voor den opmerkzamen en gemoedelijken Natuurbee 

fchouwer- gewigtiger, zijn „ dan die naar den oor 

fprong van het Heelal? — Wij, die, als’ kinderen 

reeds, uit den bijbel geleerd hebben „ dat alles van 

God is gefchapen, mogen dat gewigt minder le- 

vendig befeffen ; maar voor menfchen , geheel. on» 

bekend met onze bijbelleer van God en de fchep= 

ping, moet die vraag, eens in den geest opgeko= p 

men , zoo: belangwekkend zijn, dat zij, van dat 
oogenblik af, al hun denken als in. dit: punt 

… vereenigen, en niet rusten kunnen ,„ voordat zij 

eenig aannemelijk antwoord op.dezelve - gevonden 

hebben. Overwegen wij dit antwoord van. THALES 

en zijne leerlingen; dan zien wij reeds daarin , met. 

blijde deelneming , de {nelle vorderingen van den - 

menfchelijken -geest, in. de opklimmende ontwikke- 
ling «en veredeling zijner voorftellingen aangaande 

den oorfprong der wereld. Bij THALES zelven is 

de eerfte oorzaak, de oorfpronkelijke grondftof, 

druipvormig vloeibaar, Zet water. Bij zijne leerlin- 

‘gen vinden wij dat beginfel reeds fijner „uitgewerkt, 
van trap tot trap vergeestelijkt en voorgefteld als 

eene veerkrachtige vloeiftof „ als lucht, als-ether, 

als eene oneindige. wereldftof ; en zoo-klimt in zui 

verheid het begrip van eerfte oorzaak op tot dat van 
een onftoffelijk „Wezen 3 komt althans daaraan zeer 

DR ROE, 
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nabij, ín de leer van ANAXAGORAS, die het eerst 

in den mensch ligchaam en ziel onderfcheïidde, en- 

uitdrukkelijk beweerde , dat niet het zintuig zelf ziet 

of hoort, maar de ziel van den mensch; en dat, 

gelijk deze met het ligchaam verbonden is , zoo ook 
de wereldziel met het heelal. 29 

Van het ftandpunt der Socratifche Wijsbegeerte 

den gang der Tonifche , Eleatifche en andere Na- 

tuurphilofophieën overziende, verwijt men dikwerf ; 

maar te onregt, dezelve, dat zij beginnen, waar | 

zij hadden behooren te eindigen5 dat zij, in plaats 

_ van met de zedelijke Wijsbegeerte , met het onder» 

zoek der natuur, verordening en zedelijke verplig- 

ting van den mensch te beginnen, zich verdiepten 

in de verborgenheden en eeuwige duisternisfen der 

Natuur, en zich zelven alzoo verloren in het knel- 

tend gevoel der onzekerheid aller” menfchelijke ken- 

nis. Maar de gefchiedenis zelve houdt ook hier 
een” gelĳkvormigen, gang met de natuurlijke ont» 
wikkeling van den menfchelijken geest. Niet de 
onzigtbare ‚, inwendige mensch , maar de in het oog 

loopende „ hart en zinnen boeiende, uitwendige 

dingen trekken het eerst en het meest onze op- 

merkzaamheid. Zelfs het kind ziet gaarne naar de 

lucht en wolken, en blijft eerder hangen aan de 

voorftelling van = ik weet niet welke gedaanten 

van — dieren of voorwerpen, die hij waant in die 

wolken: te zien, dan dat het in zich zelve zoude 

inkeeren en dat wonderbaar vermogen der verbeel= 

‘ding onderzoeken, dat naar vaster wetten die figuren 

bepaalt. 
Het 
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Het zoude ons te ver heen leiden, M. H.! en 
behoort ook eigenlijk meertot de gefchiedenis der vere 

fchillende wijsgeerige ftelfels „ om in den aanleg „de 

optrekking en voltooijing van ieder-ftelfel, als met 
den vinger aan te wijzen de ontwikkeling, gedeel- 

telijken ‘voortgang, maar ook gedeeltelijke afdwaline 
gen van den menfchelijken geest, Doch dit mee- 

nen wij nog, ter verdediging van den aard en de 

ftrekking der wijsgeerige befpiegelingen vóór socRA» 

TES , te moeten aanmerken, dat zij geheel over- 

eenkomftíig met den gewonen gang der menfchelijke 

ontwikkeling: geweest zijn, en de zedelijke Wijsbes 

geerte niet alleen niet verwaarloosd, maar zelfs , 

naar de gefteldheid dier tijden „ en de bereikte hooge 

te van redebefchaving, gelukkig beoefend hebben. 

Wat ook crcero en anderen zeggen mogen ter eere 

van SOCRATES, alsof deze de eerfte geweest zoude 

zijn onder alle de Wijsgeeren „ die de befpiegeling 
van den hemel terug riep, en de wijsbegeerte des 

levens deed inkeeren in de- woningen. en betrek- 

kingen der menfchen: wij denken hier aan: PyrrA= 

GORAS, en den invloed van zijne leer en verbond, 

niet alleen op de wetenfchappelijke beoefening der 
zedelijke wijsbegeerte , maar vooral ook op de harten 

en zeden der bewoners van Groot Griekenland. 

Doch dit is niet te ontkennen, dat, in de overige 

deelen van hetzelve, de Wijsgeeren, die vóór so- 
CRATES geleefd hebben , veel te voorbarig, te 
nieuwsgierig en te diepzinnig nadachten over de 

verborgenheden der fchepping, over de beginfelen 
en 



350 DE BESPIEGE Le WIJSBEGEERTE “BESCHOUWD „ 

en grondftoffen, over, den oorfprong.der wereld-en 

de. natuur.der goden. … De beide laatfte onderwer 
pen liggen boven het bereik der, menfchelijke. be= 
vatting. En om gelukkig te flagen in het onderzoek 
van de eerfte „ ontbrak. het hunnen leeftijd aan den. 

rijkdom der wise, natuur-en fterrekundige hulpe 
middelen van de beide laatfte eeuwen. Geen won- 

der. dan ook, M‚, H.! dat zij hunne wijsgeerige 

verklaring vande wetten, der Natuur, de leer der. 

beweging, de eigenfchappen der ligchamen en van. 

de. werking der ‚krachten „ meer op. verdichtfelen „ 
dan. op waarnemingen en daaruit afgeleide wettige 
gevolgtrekkingen gebouwd hebben. Van daar, dat 
zij, toen zij de hoogfte vlugt wilden nemen, juist 

het diepfte gevallen Zijn; dat hunne leerftellingen 

over den oorfprong der goden, de natuur en boven= 

zinnelijke wereld, dikwerf. meer gelijken, naar droo= 

men. van. waanzinnigen „ dan,naar gevoelens, van 

wijze mannen. , En echter is ook hier veel heerlijke 

tarwe opgefchoten onder de menigte van onkruid, 
Want „ fchoon wij geheel onkundig zouden moeten 
zijn in den tegenwoordigen ftaat der natuurkundige, | 
wetenfchappen. en blind vooringenomen met de. 

Oudheid, zoo. wij deelen wilden in het gevoelen van 

fommigen, dat er weinig of geene nieuwe ontdek-, 

kingen. gemaakt zijn , die niet reeds bij de Ouden 

zouden voorkomen ; zoo is het echter niet te ontken=. 

nen, dat zij menig een’ diepen en waren blik in de, 

verborgenheden der fchepping. geworpen „ en reeds 

veel. geweten hebben van. datgene, wat in latere 
; eeu- 

mn ei Pee 
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eeuwen «of op nieuw ontdekt is, of als nieuwe uite 

vinding bekend gemaakt. … 

„Hoe zou ook iemand de verhevene ftrekking mise 
kennen -van- hunne natuurbefchouwingen- en der- 

zelver invloed op geest en hart ? of het voor: beu 

zeltaal houden’ van’ droomende Natuurphilofophie , 

als hij bĳ crcero leest: „Natuurkundige befchou- 
wingen verheffen ons boven het aardfche; vo@ren 

ons op naar hoogere gewesten; hebben veel be= 

koorlijks , zoo ten aanzien van: de grootheid der 

onderwerpen, die zij bevatten, als met betrekking 

tot het onuitfprekelijk genoegen, dat wij fmaken 

mogen , wanneer het ons gelukt, iets te vernemen 

van de geheimen der natuur, en de zwarigheden te 

overwinnen, die daarmede gepaard gaan. Bij nieu- 

we ontdekkingen of. opgefpoorde waarfchijnlijkhe- 

den vervullen zij de ziel met een onbefchrijfelijken 

wellust” (cre, dead, IV: 40.)e „Zij geven aan de 

verbeelding een ruim veld, aan het hart een wee 

zenlijk genot, ja eenen voorfmaak des hemels, door 

ons te verplaatfen op hooger ftandpunt in Gods 

onmeetbaar heelal, om van daar een’ blik te mogen 
werpen op dezen onzen aardbol en de oneindige 

ruimte der hemelen. Zij leiden ons op tot God; 
flaken de kluisters van het bijgeloof 5 zij munten 

uit in voortreffelijkheid en in nuttigheid, Cie. 
Tuic. I. 17, o1. de fin. Ì. 19.) 

Doch het veld, M‚, H‚! dat wij betreden , wordt 
te rijk en te uitgeftrekt , om er met haastige 

. fchreden over heen te loopen , en de tijd is te veel 
verle 
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verftreken „om er-länger op te vertoeven.” Ver= 
laten wij het dan voor het tegenwoordige „ opge 

wekt om het, voor ons zelve, meer van nabij te 
befchouwen , of gezamenlijk, bij eene andere gele- 

genheid, op nieuw te bezoeken, | 

pn 
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| E. is voor den beoefenaar der gefchiedenis geen 

bekoorlijker. tafereel, M. H.! dan de befchouwing 

‚ van eenen ftaat, vermogend door den koophandel; 

rijk door de zeevaart; gelukkig door bloeijende fa- 

brieken en trafieken , en eerbiedwaardig door de 
beoefening dier kunften en wetenfchappen , welke 

het verftand befchaven, den geest verlichten, het 

oordeel fcherpen, en den redelijken mensch op een 
ftandpunt plaatfen „ dat voor den ruwen en onbes 
fchaafden fterveling onbereikbaar fchijnte 

Gij weet het, M. H‚! zonder koophandel kan de 
menfchelijke maatfchappij niet beftaan. « Want hij is 
het, die alle de deelen van het groot geheel te 

zamen voegt; de band die alle volken vereenigt; - 

die menfchen „ uit verfchillende luchtftreken , uit 

geheel andere werelddeelen , van geheel andere 

neigingen, tot één groot huisgezin „ in eene maat- 

fchappij van vrienden en broeders herfchept. | 
| De 
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De krijgstogten der helden de onverwinnelijke 
_ moed der vlootvoogden, verbazen @n treffen ons; 

maar het fpoor der helden is met tranen bedekt, 

en bloedrood is de weg die ter overwinning geleidt. 

Slaat de gefchiedenis open, M. H.! en gij zult 

vinden dat ik dè waarheid fpreek. De overwinnaar 
moge CYRUS of ALEXANDER ; SCIPIO Of TAMERLAN 

heeten, moord en brand; bloed en tranen verge- 

zellen en volgen hem, en de weeklagten der tien- 
duizenden verdooven den  zegezang die hem ter 

eere klinkt, _ | 

Maar opent-die zelfde gefchiedenis en wendt de 

oogen naar een arbeidzaam volk. Het breekt door 

de hinderpalen heen, welke de natuur hetzelve heeft 

tegengefteld. «Wat eigen grond weigert: te geven, 
haalt het van elders, Dit kost moeite, geduld en 

opoffering , maar alle zwarigheden worden overs 

wonnen door aanhoudende: vlijt 3 en. groot isde be= 
looning, ‘rijk is de vrucht die een bee en ar 

beidt, ons fchenkt, ; 

De landman beploegt den akker ,:ftrooit het zaad 

in den “grond, werkt van den morgen’tot den 
avond; hij ‘hoopt wel op gewin, maar. zekerheid 

heeft hij niet. De oogsttijd nadert, hij ziet uit met 

verlangen. De dag der inzameling is daar, de fike 

kels worden aangeflagen: en- volle garven. bekroonen 
zine vlijt. 

In. dit beeld van den landman M. Ht. haut gij 

de trekken van een arbeidzaam volk. … Zulk een 

volk “beteugelt „ als met eene alvermogende hand „ de 

kracht der. elementen. Zeeën -en_ vloeden {tellen 
gece 
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geené ‘palen aan de uitbreiding zijner magt, en gelijk 
de landman door geene mislukte onderneming wordt 
afgefchrikt, om den ‘arbeid met vernieùwden moed, 
te hervatten zoo hervat een arbeidzaäm volk met 

dubbele kracht het werk en ziet eindelijk-zijne vlijt 
met den gewenschten uitflag bekroond. -- 
Europa is het eenige werelddeel: niet, dat de 
aandacht van den befchouwer- trekt; omdat hij 

‚ daar’ volken” ziet, rijk door voorfpoed en geluk, 

Het weleer. zoo bloeijende Venetië en ons eigen 

_ vaderland zijn de eenige ftaten- niet ,. die door 

koophandel en zeevaart opftegen tot een toppunt: 

van magt, dat den beoefenaar der. gefchiedenis vers 

baast ‚en hem aan de waarheidliefde der fchrijvers zou- 

doen twijfelen „ zoo de gefchiedenis der oude. wee 
reld ons geene handeldrijvende volken-deed zien, 
wier rijkdommen eh magt: die der -grootfte konin= 
gen evenaarden , ja in vele opzigten overtroffen, 

zoo dè uitfpraak dier fchrijvers -niet- door godde- 

lijk gezag was bévestigd. | | 

Ja. M. H.! de gefchiedenis vertoont ons in-onts 

zettende tafergelen de wisfelende lotgevallen der 

natien. Volken, opgeftegen ten toppunt van magt, 

zien wij als in den afgrond nederzinken en als bes 

dolven door den vloed, wiens geweld zij, eeuwen 
achtereen, hadden beteugeld en getemd. 
Vergunt mij, dat ilk de waarheid van dit-gezegde 

door een treffend en leerzaam voorbeeld bevestige , 

„en verleent mij daartoe, voor eene korte poofe, 
uwe toegenegene aandacht. 

Aan den oêver der Middellandfche zee , ten noor: 

VE. De '9. Aa den 
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den van Zgyptey ten westen van. Palestina, in de, 
nabijheid wan den berg Libanon, woonde , in overs 

oude tijden , meer dan, 1440 jaren voor de ge- 

boorte onzes gezegenden Verlosfers, een Klein en 

‘magteloos volk „ waarvan de,gefchiedenis KANAÄN „den 

kleinzoon van. NoacH, als-ftamvader noemt, Jozua, 

de veldheer van Zsraë/,- verdreef dat volk uit het 

land waarin het-van oude dagen woonde; de.nood 
dwong het een ander verblijf te zoeken , en zij vons, 

den. het op dien onvruchtbaren’ grond „ welke de: 

gefchiedfchrijvers en aardrijksikundigen Phenicië heb, 

ben genoemd. : wit tears [2 

‘Een: klein volk, -op “eenen cinwrnlietebend bodem, 

als nedergeworpen, moest wel naar een middel van: 

beftaan zoeken , wijl de landbouw noch-de vee= 

hoederij er geen aan de hand gaf, -De Pheniciërs 

deden hets zij zagen de Middellandíche zee in hare, 

ganfche uitgeftrektheid, Zij overwogen de, voordeen 

len welke bun te «wachten ftonden, wanneer zij 
bij andere volken winden konden wat hun. ontbraks 

Zij zagen den Libanon en zijn. cederbosch3 floe- 

gen handen aan het werk , bouwden fchepen „en. 

de koophandel, de koophandel, M, H. t {chonk hun 

die onuitputtelijke rijkdommen „waarvan men in onze 
dagen ‘bijna geen: denkbeeld heeft. Amflerdam , 

beladen met de fchatten vande eerfte helft der 

achttiende eeuw; Venetiës rijk door den overvloed 

van drie werelddeelen; geen dezer ‘beide fteden was 

zoo vermogend «als Pyrus ,- de, hoofdftad van Pha: 

niciën, in heren bloeijenden (laate 

Tyrus, in- den oosterfchen: ftijl de dochter van 

Si. 
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Sidon genoemd, omdat “het door Stdoniers werd 

gefticht „ was-de--kroon van alle de.ftederi der/Mide 
dellandfche zee, Des burgers dier ftad waren vins 

dingrijk en: vol moed, Zij doorgrondden de voors 

deelen ; welke -de ligging hún fchonk, en zij maaks 

ten vans-dievligging een” uitnemend gebruik. — Dé 
zee , „zoo dachten” zij, fcheidt de wolken’ wel van 
elkander, maat de zeevaart: verbindt: hen. Niets 

dan dif. middel vergoed ons-, wat een ‘onvruchtbaar 
landons- niet: geveri kan, Maar; hoe den” togt te: 
ondefnemen', dien zij op: het oog hadden? Geene 

andere leidslieden 5 geene andere wegwijzers kenden 

zij dan. het geftarnte van den grooten en kleinen 

beer.…“En echter, M. H.! het zou ongeloofelijk 

fchijnen , zoo.de. gefchiedenis, zoo’ de openbaring 

het niet als. zeker opgafz en echter deden de fchee 

_ pen, van koning saLOMOo, door Tyrifche zeelieden 

beftuurd, togten’ van drie jaren, terug. brengende 

die onmetelijke {chatten „ die voorwerpen der na= 

tuurlijke historie ,- waarvan het Boek der Koningeû 

en dat: der Kronyken met verwondering’ fpreken, 

Zoo veel vermogen ftandvastigheid en moed! 

Wat „wij met. regt in de Pheniciers bewonderen; 
de deugden: van. naarftigheid en goed overleg „welke. 

de-gefchiedenis hun toekent ; diezelfde goede: hoee. 

danigheden „wetden „in. den jare 1627 door ‘den, 

Paltzifchen gezant Rusborr aan -de (Nederlanders 
toegefchreven: „, In dat land,” zegt hij, ,;'is lui 
„ te zijn eene“ misdaad, Ieder wordt woor een nut- 
„ teloos burger gerekend, die: onkundig is van den 
„ flaat des lands, Ten opzigte van zee- en koops 

Aas ‚, hans 
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_z‚-handel. ftreven «zij niet (lechts in. ftoutheid., maar 
„ ook in beleid alle andere volken voorbij. - Gelijk 

» Athene de meesteresfe was van Griekenland , zoo 

ishet Nederlandsch: Gemeenebest de meesteresfe 

van Ewropa. «Niemand durft hen, van „welke 

gers „zijn: altijd gereed. Zij zijn, in ‘den volften 

dl 

39 

„ zijde. ook „ aantasten „, want hunne-vlotensen le: 

39 

2 zin, beheerfchers -der-zee, en geen volkvof ko- 

ning is grooter dan zij.” — Zoo was Nederland 

in. vroegere, dagen, zoo was Zyrus in den ouden 
tijd. «Wat Zyrus geworden is, heeft de gefchiede 

pen voor ons. en, voor de. volgende gellachten bee 

waard. | 

„Gelijk alle Heidenfche volken „waren. de Pheni- 

ciërs afgodendienaars. Baäl en Astaroth „dat is 

de zon’ en de maan, waren de oppergoden’, die 

met plegtige aanbidding en feestelijk werden” ver= 

eerd, Door de fchreeuwende zedeloosheid „was het 
land als met gruwelen overdekt ,-en nogtans ftecg 

„Tyrus tot zulk eenen hoogen trap:van voorfpoed , | 

dat, een Oostersch dichter: in profetifche … verruk= 

king van den vorst van Zjrus zegt, Uw woon= 

„plaats en: zetel was als eenvaardsch’ paradijs. Al 

‚„ lerlei edele gefteenten bedekten u. Fijn lijnwaad 

„ was uwe «kleeding.  Muzijk van rinkelbommen 

„en fluiten vergezelden u, toen gij den troon be- 

» klom. Gij waart een uitgefpreide overdekkende 

„cherub. en -ftond'“op eenen heiligen bergs Gij 
s‚ wandeldet in: het midden van fonkelende fteenen , 

„ en uwe” fchatkisten „waren. vol. goud en vol zil= 

„ vert” Wie zegent den amandel niet, wan 
neer 

men Mi 
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AVAN TYRUSSE 17 0359 

neer “hij “ziet “welke: rijkdommen hij aanbrengt „ want 
aan niets /dan’ alleen “aan “den “handel was: Zyrús 

zijne” grootheid. verfchuldigd. Maar die overvloed:, 

deze fchatten , bragten: weelde - voort, die ‚te hoog 

in top geftegen, de moordenaresfe van de welvaart 

“der volken en het bederf van-den koophandel is. 

Uit de gefchiedenis van ons eigen. vaderland is 

het bekend, hoe onze: voorfpoed „de: nijd ‘en de 

afgunst „der naburen heeft - opgewekt; hoe jaloers 

fche koningen , door-haat en wraakzucht gedreven, 

onzen ondergang hebben gezocht: «Gelijk onze 
grootheid hun in-deoogen ftak , zoo deed ook 

de „grootheid - van Zyrus. de -Asfyrifche en -Babij- 

lonifche koningen 3 en -wat- SALMANASSAR in den 
tijd -van vijf - jaren” niet. volvoeren ‚kon, dat vol» 

voerde — NEBUCADNEZAR ‚ na eene belegering. van 
dertien jaren. Maar, fchoon hij het-oude Zyrus; 

op het vaste land gelegen , overmeesterde , het 

nieuwe rees als uit de baren- der zee, inhet mid- 

den van een eiland op,en alle handelhuizen vers 
trokken derwaarts. Daar ftonden op nieuw die 

lange “rijen van pakhuizen en magazijnen s daar lag 
die-oorlogsvloot, welke de fchrik. der zeeën was 3 

daar -ontlaadde en ;bevrachtte men; die duizenden 
van kielen , die de rijkdommen der drie werelddee= 

Jen aanbragten en vervoerden. In dat nieuwe Tyrus 

ftonden- weder die fchitterende paleizen en kostbare 
woningen „ die geopende winkels , voorzien ‘van’ 

alles wat den. {maak ftreelen ende begeerte vol- 
doening. geven kon. In dat nieuwe Tyrus was 
weder. dat eigen gewoel, die rustelooze werkzaams 

Aa 3 heid, 
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heid, dat loopen en draven van den morgen. tot 

den avonds daar wemelden “weder langs de ftra- 
ten die duizendtallen van ingezetenen en vreem= 

den, welke de koophandel te” zamen bragt, «Dat 
wieuwe Zyrus voegde eene menigte kleine plaatfen „ 

zetels ‘van fabrijken- en kunstvlijt aan eenen 

vormde aldus eene, groote-en magtige fiad , die de 

geheele kust en de eilanden befloeg, en door hare 

hooge muren, uit vierkante fteenen gebouwd, en 

door hare dubbele ‘haven , dèn befchouwer verrukt 
sen opgetogen hield, | 

Van den ares Ohe toeftand der Pheniciërs 

willen “wij niet fpreken , omdat het moejjelijk is, 

in een kort beftek een juist denkbeeld daarvan te 

geven. Dit evenwel kan men met genoegzame 

zekerheid zeggen, dat hunne ftaatsgefteldheid weel 

overeenkomst had met de vroegere regeringsvorm 

der Nederlanden, Hunne fteden waren door één 

algemeen verbond te zamen vereenigd ,, hoewel 

jeder derzelven, met dé onderhoofige dorpen , een 

afzonderlijk gebied uitmaakte, Aan het hoofd van 

_ dat verbond ftonden Zyrus en Sidon, en oefenden 
door het vermogen, dat zij bezaten , veel gezag in 

hetzelve uit. Die meerdere magt fchijnt nis van 

geene nadeelige uitwerking voor het geheel te zijn 

geweest; want de groote bedoeling dier kleine natie 

was alleen, haren koophandel uit te breiden en te 

befchermen; alle zeeën te bevaren; alle landen te 

bezoeken; de vruchten van hare werkzaamheid te 

genieten; zich zelve te beveiligen tegen” de overe 

weldigende magt der Aziatifche weroveraars. Want, 

gene 

\ 
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‘eene groote alleenheerfchende monarchie. te ftichten,, 
gelijk die der Perzen en--Meden was, daartoe ont- 

dbrak-het de-Pheniciers aan magt3 maar al hadden 
zij de middelen daartoe in overvloed bezeten, dan 

ftreden zulke veroveringen tegen het belang van 

den ftaat en bevorderden den koophandel „die geo= 

pende bron van algemeene welvaart, geenszins. 

Vergunt mij te. beproeven of ik u eene fchets 

van den ftaat des Tyrifchen koophandels geven kan. 

… Wat Sidon in vroeger eeuw. gedaan had om ‘het 

getal van deszelfs inwoners. te verminderen „en 

zijne buitenlandfche betrekkingen te. vermeerderen, 
dat zelfde ‚deed ook Zyrus. — Het «zond. volkplan- 
tingen uit naar Cyprus en Creta. Deze eilanden, 
zoowel als ‘die van den Mrchipel, en ‚de meer 

noordelijk gelegene tot aan den Mellefpont (de Dare 

danellen) ; zijn bijna allen door. PAeniciers bevolkt, 

en de fteden “op Cyprus door hen gefticht. Wat 
tot den fcheepsbouw noodig was, vondt men dáár 

in overvloed , en de koophandel maakte. van die 

aanwinst een voordeelig. gebruik, . Op-eene ont- 

dekkingsreis bevonden zij dat de bergen van het 

€iland. 7Z%hasos, aan de Zhracifche kust gelegen, 
goud opleverden. Bene Zyrifche vloot was fpoedig 

daar ; de mijnen werden geopend, en, met rijkdom- 

men beladen, liet zij de ankers vallen in den vader- 

landfchen gronde | 

Dat zelfde Tyrus ‘had volkplantingen op „sicilië cn 

Sardinië, op de Bakearifche eilanden (*) ,„ zeer velen 

| op 

\ 

5 Majorka en Minorkú, 
Aa 4 



362 DE GRÔOTHEIDSEN VAL 

op de Noordkust van Afrika; en op de zuidelijke 
kusten vanSpanje sja het ismeer dan waarfchijnlijk , 

dat zij vastigheden op de eilanden-Zylos en Aradus » 
in den Perfifchen zeeboezem„ hebben bezeten. 

„Aan het einde der toen bekende wereld, buiten 
de zuilen “van: Hercules (*) ‚ waar niets-dan de ons 

metelijke oceaân’ voor-hen- was, op het eiland Zrá- 

thya,- dat is het aloude Gades ;;daar. vestigden de 

Tyriers eene ftapelplaats voor. den. handel; daar 
bouwden “zij, troo- jaren: voor, de geboorte. des 

Verlosfers „. die vftad „welke de ‚verzamelplaats van 

de rijkdommen der nieuwe wereld piagt te „wezen 
en aan” onsvallen onder.de benaming van Cadiz 
bekend is. N 

Het is mij niët- bontliks M. H.! u een juist 

en naauwkeurig denkbeeld van den ftaat der Pheni- 

cifche volkplantingen te gevens. wij onderzoeken 

ook niet of het waarheid-is dat driehonderd fteden 

op de westkust. van Afrika door de “ kooplieden 

van Jyrus zijn gebouwd; dit alleen is zeker, en 

daartoe. bepalen wij ons, dat de. Tyrifche handel 

in alle die volkplantingen vrienden en begunftigers 

vond, welker belangen, met die van het moeder= 
land overeenftemmende , een; wederkeerig; gewin 

gaven , waardoor zij als de hoofdbronnen der alge= 

meene: welvaart moeten. worden befchouwd,- | 

Welk een bekoorlijk gezigt, M. H.! moeten alie 

deze bloeijende Colonien ‚met Zyrus aan het hoofd, 

gegeven hebben! , Geene verwoeste flteden en dor» 

@ pen, 
(*) De Staat van Giraltare adh 
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pen; geene verarmde inwoners, warên- de treurige 

„gedenktéekenen van »overwinningen „met bloed gée 

‘kocht , maar de landbouw; de koophandel; alle-de 
_kunften;des vredes, dit, waren de zegepralen,;waarop 

Tyrus zich mogt beroemen. os 

Na alles wat wij. tot dus verre, gezegd hebk, 

moesten wij. u. den Tyrifchen handel-als in een 

tafereel voor oogen ftellen 3. maar. kunnen wij eene . 

krachtiger afbeelding daarvan geven ‚dan die onna- 

volgbare fchilderij is, welke de Profeet: EZECHIEL 
daarvan. gemaakt. en voor hét oog-van, alle volken 

opgehangen heeft? Immers neen! In dat tafereel 
zien wij de -Tyrifche fchepen, met goud en. zilver - 

beladen, uit- Spanje terug keeren. … Want Spanje 

was ‚voor Zyrus, wat Perw „weleer „voor. Spanje 
was. Gades was de ftapelplaats der Spaanfche- {chate 

tenen het fteunpunt van- den. handel op den 

oceaan. In die prachtige fchilderij zien. wij de uit- 

geftrekte markt. van Zyrus. Koper, tin, ijzer en 

lood, worden voor andere ;koopwaren ingeruild. De 

Tibarenen , de Mofchers en de. Loniers, voerden 

" flaven , bovenal flavinnen „voor de harems der Oos- 

terfche vorften en. grooten aan, , Honderden: van 

trek- en rijpaarden. en muilëzels „ bragten die van 

Thogarma ; dat is. Armenie, ter markt. Van Dedan 

een -eiland in den Perzifchen. zeeboezem „ kwamen 

die-karavanen van kemelen en lastdieren; in ftatigen 

togt ‚beladen met de fchatten van het Oosten, naar 

Tyrus. „Dáár. zien wij het elpenbeen en het ebben- 

hout uit. Zndostan en Africa , ginder de fmaragden , 
de diamanten, het purper en borduurwerk uit Syrië. 

wike 5 … Wat 
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Wat verder brengen de kooplieden van het Over. 

fordaanfche tarwe ‘en honig en olie, en dien kost= 

baren: Gileaditifchen balfem, wiens waarde. boven 

goud „wordt gefchat. En of dit alles niet genoeg 

ware , om drukte en werkzaamheid aan té brengen, | 

dân worden “in” dat’ eigen Tyrus nog ‘wijnen en wol 

van Chelbon, fpecerijen en Damascéner klingen uit 

gelukkig Arabië; kostbaar zadeltuig en dekken uit 
Zdumea, in ‘overvloed aangevoerd, en op de Tyrie 
fche ‘markt tegen andere waren verruild of met 

klinkende munt betaald, == Honderden van kis- 

ten, balen en pakken vol hemelsblaauw borduur- 

werk , kostbaré ftoffen en rijke kleederen uit Zgype 

Ze, van de boorden van den Eufrgat en uit Baby= 

lon, wórden in de “magtige handelftad als opeen 

gchoopt. Duizenden van kooplieden komen op de 

groote algemeene Phenicifche markt bijeen. Het 

laden en ontladen , het- pakken en verzendén heeft 

geen einde, Alle de ratiën- der’ aarde zijn in één 
imiddenpunt vergadert. Uit dat ééne middenpunt 

vloeïjen tallooze beken en ftroomen van welvaart 

en geluk maar alle deelén-der toen bekende wereld. 
De Phenicifche wimpel waait: zoowel over den In» 

difchen , als ovêr den Atlantifchen oceaan , en eene 

lange reeks van eeuwen, waarin de PAeniciërs de 

oppermagtige beheerfchers der zeeën waren „ gelijk 

Nederland het in vroeger eeuw was’, en Engeland 

het in onze dagen is, voltooit het fehittërend tas 

fereel van rijkdom en magt, hetwelk , als door Gods 

eigen vinger geteekend; alle volken met ontzetting . 

en «eerbied vervulde, Dik 
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Liet de tijd het toe, M. H‚! dan konden wij in 

onze verbeelding de Tyrifche omftreken »doorwafie 

delen. Dan konden wij ‘die beroemde püurperver- 

‚werijen zien, waarvan. de gefchiedenis “zoo breed- 

voerig fpreekt. Dan kondén wij over de uitvinding 

van het glas en van het lettérfchrift handelén; dàn 
konden wij de Tyrifche weverijen befchouwen , waar= 

uit die kostbare kleedingftoffen voortkwamen „ welke 

in Griekenland en het Oosten zoo gewild waren. Liet 
de tijd het toe, wij zouden de werkplaatfen. van 

barnfteen , van goud en elpenbeen bezoeken , er die 
armbanden, halsketenen en hoofdfieradien befchou* 

wen ‚ waarop de weelde zoo weel prijs ftelde 5’ dan, 

wij. moeten onze “aandacht afwenden. Te langdurige 

infpanning vermoeit,. Al wat Zyrus en zijne om-= 

ftreken, al wat Phenicië en de kunstvlijt der inwoe 

ners kon voortbrengen, was een voorwerp van den 

handel en werd buîitenslands verzónden. En hoe 

de vreemdelingen op die’ kostbaarheden en kleinooe | 

dien gezet, hoe de Israëlitifche- vrouwen en maage 
den daarmede opgetooid waren, is genoeg uit den 

Profeet jesajA, en voornamelijk uit hèt derde ant 

ftuk , bekend. | | 

Gelijk weelde en zedenbederf Zsraë} ten val 
bragten ‚omdat zij de overtredingen des volks 

vermeerderden , alzoo bragt de ondeugd ook ‘Zyrus 

ten onder. Die magtige ftad was trotsch gewor 

den op hare rijkdommen. Als vorstinne der Mid- 

dellandfche zee voerde zij eenen hoogen toon en 
waande zich Gode geliĳk te zijn.’ Geene ongereg= » 

neen zijn er bekend, of zij werden in Zyrus / 

Se 
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gepleegd ! Zonden waten op zonden , overtredin= 

gen op overtredingen als. opeen gehoopt. - De gru- 

welijkfte afgoderij en de fchandelijkfte feesten ont- 

heiligden de tempels van Baâl-en van Astaroth 

en van menfchenbloed rookten de altaren aan den 
afgod-MOLOCH (SATURNUS) gewijd. 

De ondergang van Zyrus. was in den raad -des 

Almagtigen befloten, en het oordeel der: verwoesting 

is volbragt. Wat. NEBUCADNEZAR in dertien jaren 
tijds niet. geheel kon volvoeren „ dat volwoerde 

ALEXANDER in zeven maanden! Die overweldiger, 
door. vleijers de Groote genoemd, had de legermagt 

van DARIUS , bij ds/us, (Jazzo in Klein Azil) ge- 

flagen „ Damascus ingenomen „ en- de onmetelijke - 

fchatten des grooten konings buit gemaakt 3 hij bee 

geerde nu eene offerande aan den Tyrifchien Mereules 

te doen „ waartoe hij verzocht binnen gelaten te 

worden, Wie den Macedonier kent, weet dat-dit 

verzoek alleen de leuze was om de rijke koopftad 
te bemagtigen, en gefterkt door de Tyrifche vloot, 

meester van -Zgypte te-worden. — Of «de ftaatkunde 

de bedoeling van den veroveraar doorgrond hebbe, 

weten wij niet, maar de Tyriërs floten-de poorten 

en. bereidden-zich tot wederftand. 
Wederftand bieden aan ‘ALEXANDER „ voor wien 

alles nederboog „ was majesteitfchennis en het mide _ 

del om het uiterfte te-wagen. De ftad, wier gronde 

flag in het harte „der zee was , wier muren het 

geweld. der golven wederftand boden ,-wier zee= 

magt de (teun. van DARIUS was die, ftad_ moest 

ingenomen en verdelgd worden, -Zij -was, gelijk 
‚wij 

Ie Ee 
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wij weten „op een eiland gelegen. Zonder vloot was 
dezelve onwinbaar. ALEXANDER miste die,” Tot 

. driemaal toe legde hij een dijk aan, om het eiland 
met den vasten wal te vereenigen, maar tot drie- 

maal werd die dijk door de Tyrifche duikers: ver- 

woest, In dezen radeloozen toeftand zou hij het 
beleg opgebroken hebben , maar de naburige volken 

zonden hem tweehonderd galeijen. Nu werd de 
arbeid op’ nieuw aangevangen, kracht tegen kracht 

beproefd; de dijk -werd herfteld, de ftad te land en 

ter: zee benaauwd en beftormd , en eindelijk ftor= 

menderhand ingenomen! ALEXANDER volbragt zijne 

offerhande aan Mercules , maar het was op de puin= 

hoopen der ftäd3 het was, nadat acht duizend 

burgers gefneuveld, twee duizend gekruifigd “en 
_ meer dan dertig duizend als flaven verkocht waren! 

Tyrus is echter niet volkomen verwoest, want de - 

uitgewekenen herbouwden het weder, maar nimmer 

heeft het de vorige grootheid bereikt. 

Het is waar, jezus heeft in deszelfs nabijheid 

gepredikt (*), de Apostelen hebben er het Evan- 

gelie verkondigd (}), en het is in later tijd tot 

eene bisfchoppelijke zetelftad verheven; maar , wat 
de Profeten eenmaal voorzegd hadden, moest ver= 

vuld worden, en het is vervuld; wat God eenmaal 
gefproken had, moest bevestigd worden, en het is 
bevestigd. | 

Neemt de oude landkaart in uwe handen, M, H, ! 

daar ligt aan den oever der Middeliandíche zee 
| Ty- 

(*) Marc, Vik 23. (T) Hand, XI: 19. XXL 2 —6. 
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Tjrusy omringd door fteden en dorpen, bloeijend 
* door den vovervloed , welke de koophandel plise Zeee, 
vaart in, ruime mate fehonk ! vien: 

Wanneer. gi van die befchouwing voldaan eed 

neemt dan ‚de nieuwe landkaart en zoekt--naar die, 

bloeijende ;koopftad. der-oude-wereld. Waar is-zij?, 

O, M. Hs !al waren er-geene andere bewijzen voor! 
de, goddelijkheid der openbaring ;-het lot-vanZyrus: 
zou „voldoende, zijn , om.-dien hemelfehen. oorfprong- 
te bevestigen, „Wat rzecHieL,, „meer, dar „twee: 
duizend jaren, te_ voren. had. voorfpeld „is letterlijk, 
vervulke-. Waar, gij. de. oogen wendt, ziet gij-niets, 

dan, verwoesting, ens. juist gelijk de Profeet, voor 
zegd ‘heeft „eene visfchers RN 1 waar werde, Eyrus 
Was. 1, | 
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OVER HET RIJK 

| EIGENLIJK rj 

BO Nik en 

(BORNEOPROPER) | 

(Uit de Nouvelles Annales des Voyages.) 

| door | 

„DEN UITGEVER: 

INLEIDING, 

| NN enande verflag over het grootfte rijk van: 

Borneo, getrokken uit het Engelfche Oostindifche 
tijdfchrift: Sincapore Chronicle, zal gewis den Nee 

derlandfehen lezer niet ongevallig zijn, die bedenkt , 

dat dit eiland eenmaal een zeer belangrijk gedeelte 
van ons Coloniaal ftelfel kan uitmaken , waarvan 

het tot nu toe, door de gefteldheid des lands , mâáar- 

vooral der inwoners, bijkans uitgefloten was; hoe. 

digt ook. bij. ons, hoofdeiland Java gelegen. De 

volgende herinneringen dienen vooraf te gaan, om 

aan ale onze lezers het volgende berigt. geheel 
„verftaanbaar te maken: | 

_Borrieo is ‚ wanneer men Nieuw Holland als het 

derde vaste land befehouwt „met Nieuw Guinea 
het grootfte eiland der wereld, Het ligt vlak onder. 

VI. Ds 3e Bb den 
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den &venaar, ftrekkende zich van 4 Gr. Zuider- tot 
zE Gr. Noorderbreedte’ uit, en van ro8 tot 118 - 
(van Greenwich) (Oosterlengte. Het geheele eiland 

is dus 825 uren” Noorden Zuid lang en 170 of 

„180 Oost en „gest breed „ eene, pede 

grooter dan-'die van geheel Duitschland.” 

Maar aan deze uitgebreidheid, aan dar Tie ging 
te midden ‘van à den vruchtbaarften aardgordel , beant- 

woordt noch de bevolking, noch. de bebouwing. De 

eerfte is geheel woest „ met uitzondering van eenige 

Chinezen ; die. de-noordelijke:en westelijke kusten be- 

wonen, en Europeanen, die zich op enkelde zuid- 
oostelijke en Züidwestelijke“ püntén hebben nedere 

gelaten, en door deze woestheid is het land ook 

bijkans niet bebouwd, De -ondbordringbare. bos- 
fchen der keerkringen en hooge gebergten beletten 

het binnenfte des lands te bezoeken, Zulks wordt 

door de wildheid der-inwoners ‘en hunnen doodelij- 

ken haat tegen wreemdelingen ja. zelfs tegen an= 
derén dan hunrièn: eigen’ {lam , nog’ moeijelijker ge 
maakt.- Deze ‘inworiers zijn, jacht zuiden en mid- 
denvalthans , de Dajakkers; bij onze Oostindifche 

volkplanters veelal bekend onder den naam vân 

koppenfnijders om de gewoonte” die men hut 

toëfchrijft dat de afgehouwene hoöfden' van vreem- 
delingen. eeh volftrekt vereischte Bn om ens bruid 
te bekomen. , 

Borneo werd door de Portugezen reeds’ in” 1521 
ontdekt, ‘en zij poogden er zieh, in 1526, te ves- 
tigen „ 'door- aan eéfien ‘der kleine Vorften van de 

wilde inwoners een gefchenk ‘van tapijtwerk te ma= 

4 / | ken. 8 
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ken. Dóch deze’ béfchouwde „volgens RravNArs (*) 

de daarin - gewerkte  menfchenbeelden … als” betoo: 
verde “mannen” diehem ’snâchts zouden worgefì 3 
én weigerde hét” geïchenk “in “fpijt van. alle voors 
ftellen, Nâderhand »werde de - Portugezen „die er 
zich ‘echtér neêrlietens alle vermoord, … Den Engel: 
fehen ging het: niet beter. «De Nederlanders hádderi 

in 1604 'reeds ‘eetie: vestiging te Succadanâ- op 

de westkust; en floten in 1748 een handelsvérdrag 

fet’ den. Sultan van, Banjermasfing , op-de' zuidoostà 
kust „waarbij. ons «eene vestiging en verfcheidene 
voordeelen werden ingeruimd. - Laatstgenoemde post 
werd --gedurende het ‘beftuur van den generaal 
DAENDELS in 1809” verlaten „-doch’ in. 1817, na 
de herkrijging onzer Indifché “bezittingen „ weder 

bezet, « Daar echter regeringloosheid’’tevéns mêt 

Despotismus in dit rijk heerschten , en alle -händel- 
gemeenfchap belemmerden, kwam het Nederlandfche 

béftuur in 18or tusfchen beiden en bedong bij 
een nieuw verdrag met den Sultan, zeer aanzien- 

lijke voordeelen, zoo als een groot gedeelte van zijn 

land’, om gedeeltelijk door de Nederlandfche regering 
en den Sultan te zamen te ‘worden behêerd, benevens 

de affchaffing van wetten die de gemeenfchap met 

vreemdelingen op doodftraf verboden, en gewig. 

tige bepalingen ten behoeve. des handels, waarte- 

gen Nederland aan Bamjermasfing,de weldaad der 

waccine: heeft. doen genieten. (})» 

| ú O0 Op 
GDW Hist. Polit. et Philos. des deux Andes C. II. Ch. 29. 
(4) Zie Bataviafche Courant 28 Febr, 1824, te vinden 

Bb 2 in 
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- Op -de--westkust';-die: in 17785 door, den, Sultair 
van: Bantam op Java; bezitter: derzelve (*), aan. — 
de ‚Nederlanders „was - afgeftaan: doch - waar „de. 

vestiging. Pontianak naderhand verlaten. was „ heeft. 

dezelfde, „commisfaris „rorrAs vdie-in 1821 de gee - 
melde fehikking.. met Baermasfing. floot ‚na "de 
beteugeling „der Chinezen met; de-kleine inlandfche _ 
vorsten, verbindtenisfen aangegaan „ die de erkentenis 

‚vanhet Nederlandfche. oppergezag tot „grondflag 
„hebben „ terwijl mede het onmiddelijk beftuur. over 
een-aanzientijk: getal huisgezinnen der Dajakkers door 
onze „Regering, bedongen is „gelijk ook het. opzigt 

der: vereischte vaste plaatfen en het, ophouden: van 
den zeeroof,; die. de aan:zee; gelegene; vorsten,-der 

inlanders, dreven „en de. Nederlandfche ambtenaren 
HARTMAN. „€IY:GRONOVIUS zijn „de; groote: rivier..Kas 

ponas of Lawa opgevaren tot end in Oek harte 
des; eilands. De Ark Cretes add el vitnabtass 

‚Van ‚deze hog zoo verlehe áj zonder geweld. van | 

SPORE Cfoas BETER TTN vj rarr Wae 

in,’ Nd Graven. Ge Ke VAN. HOGENDOR?, hdd’ tot ie 

Huishouding. van Staat, XD. bl, 80—86, 

od HER DD regenten van kleine eilanden aanzienlijke 

gedeelten van veel grootere „ zelfs op éenigen afftand, 

bezitten, “is “im Oostindië ‘niet ongewoon. De koning 

van hêt Kleine, nietige’ Ternate heeft langen tijd ‘een 

groot gedeelte” van ‘hèt aanzienlijke Celebes in bezit ge- 
had, en was in de zestiende eeuw een der: magtigfte 

vorsten van den Indifchen Archipel. À 

Ct Bataviafche Courant bij V. HOGENDORP, t‚ 2, Pla bla zz ON 
te WR 
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wapenen bedongene ‘voordeélen “mag men zich in 
_de toekomst rijke vruchten belooven, wanneer méh 

bedenkt wat  Borneor, +onder een -goed befltuur en 

wanneer het flechts eenigzins “naar behooren be- 
bouwd werd, zou kunnen voortbrengen: Het heeft 

goud „diamanten ; ijzer, koper ;--tin ‚uitmuntende 

peper in overvloed; de beste kamfer, benzoën, 

koffij, katoen ven «fpecerijer wan. allerlei aard, wiet 
aâribouw flechts handen, véreischt die’ door de ge= 

ringe bevolking te kort. fchietens voorts de uits 

muntendfte. houtfoorten. in de groote „en prachtige 

bosfchen des „eilands „b, veijzerhout, rotting „ fan- 
delhout enz. „ fago., ook. de: vogelnestjes sen op de 

kust de Tripang » een: flijmdier. van: de-klasfe -der 

holothuria, beiden zoo ongemeen gewildsin Chizia 5 

bezoar, paarlen, was van de vele bijen y-en‚-meer: 
andere kostbare voortbrengfelen vooral uitthet plan- 

ten- doch ook uit het dierenrijk „ terwijl ‘het aantal 
verfcheurende dieren niet noemenswaardig els 

Borneo had „voormaals ‚drie, voorname. tijken ; 

namelijk Swecadana- op. de. west-, Banjermasfing op: 
de “zuidoost- en: eigenlijk Borxco op de gnoordkusts 

Het rijk Succadana beftaat nietmeer „ maar sis Of 

der vele kleine rijken verfnipperd. De westkust, die: 

te. voren” aan «dat rijk. behoorde „ en omtrent: twee: 
derden: der „grootte. van Jaya beflaat, kan op eene, 

halve millioen inwonêrs worden begroot. Men vindt. 

er thans de kleine vorsten van Sambas , Mampawa, 
Landak , Simpang, Matam , en in de binnenlanden 

Sangouw en Sintang.. Het rijk van Banjermasfing, 

hoezeer door vele ondergefchikte dwingelanden, 

„58 3 die 
Ed 
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‚die van de zwakheid. der vorsten:-gebruik maakten , 
geteisterd „is echter nog in ‘wezeri,. Het is wel 

voor “twee vijfde zoo groot als-Jú4va; doch telt, 

‘terwijl dit eiland wijf millioenen inwoners heeft, niet 
meer dan tweemaal honderd” duizend - menfchen, 
Beide Sumbawa en Banjermasfing hebben elk eene 

groote rivier; de laatfte is de aanzienlijkfte van 

Borneo „en valt tegenover Java in zee. « 

De Nederlandfche invloed op: Borneo bepaalt zich 

‚tot deze twee rijken ; ‘of tot de west-, zuid- en 

oostkust. «Het geheele noordelijke gedeelte , door- 

gaans. Borneo proper genoemd, is nimmer „ althans 
in zeer langen tijd niet, geregeld door Nederland 

fche fchepen bezocht. Onze mededingers in de 
Indifche wateren, de Btitten; beginnen” hunnen 
blik op die landftreek te werpen, en het zal daar 

om den Nederlandfchen ftaatsman en handelaar niet 

onverfchillig. zijn, hét volgende verflag van dat 

belangrijke gewest te lezen, medegedeeld door eerú 
dagblad dier plaats (Sincapore) welke door de Engel. 

fchen voor ruim negen jaren is aangelegd, om ons op: 

het fchiereiland Malakka den voet te ligten , waarin 

zij, reeds vóór het onlangs geflotene verdrag van 

ruiling, zoo uitnemend, geflaagd waren, dat alle 

handel uit Malakka verloopen, en te sincapore 

gevestigd was: Wien het aangaat die behartige 

zulks! 

B Ee 
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Het ‘gedeelte des ‘eilands Borneo „ hetwelk aan al 
het overige den’ naam heeft gegeven dien het bij 

de Europeërs draagt, heet bij de inlanders Brounai, — 
zekerlijk eene oorfpronkelijke benaming. Indien dé 

enkele geographifche uitgebreidheid: een bewijs van 
“magt ware, “zou hêt eigenlijke Borneo voor een 
der. magtige rijken wan. Zzië kunnen doorgaan, 

want ket heeft ten minste ‘zeven honderd Engel 

fche mijlen (*) lengte aan de kust „en“ honderd à 

honderd vijftig mijlen Cf) breedte naar de binnen. 

landen , grenzende ten westen aan het land „Same 

bas, Cop 3 gr. N. Br, en zio gr. 36 min. O. L.) 

‘en ten oosten aan het koninkrijk sSoulouk, waar 

het op 5 gr. 5o min, N.Br. en 118 gr. 15 mins 

O. L, door den mond der rivier Sandakap bepaald 

wordt, “Ten zuiden grenst Borneo, aan-wilde volk= 
ftammens de Kayans „ Doumouts, Mourouts en Tate 

fo’s zijn daaronder de magtigften. Deze bloeddorstige 

menfchen vinden vermaak en. roem in het onte 

hoofden van vreemdelingen, en het verzamelen 

hunner fchedels; hoe grooter het getal. dier zegee 

teekenen „hoe fchitterender hun roem is. | 

| Bore 

(*\ - Omtrent twee konderd vier en dertig uren. 

(4) Vier en dertig à vijftig uren, 

Bb 4 
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_… Borneo bezit de eilanden Malawelli, Bangghi s 

Balanbagang , waar de Engelfchen zich tweemaal 

gevestigd hebben, en die veigenlijk Berobangan, 

Balabak en Baboullan heeten; «zij hebben vele 

fchoone havens, gefchikt voor den handel met China 

en de Philippijnen, zoowel als. voor de naburige 

kusten en eilanden. Hier wilde de beroemde aarde 

rijkskenner ALEXANDER DALRYMPLE eene hoofdftad 

van den Judifchen Archipel gevestigd hebben. Dit 

plan , hoewel dikwijls vernieuwd , is eene herfenn 

fchim , ten aanzien van elk ander gedeelte der 

wereld dan Java, en mêsfchien in een paarrecuwen 

Nieuw Holland. (*) es AD) | 
Borneo bezit verfcheidene fchoone rivieren, die, 

bij een befchaafder volk dan thans deze ftreeken 

bewonen, voor landbouw en. koophandel. hoogst 

voordeelig zouden wezen. De aanzienlijkfte zijn 

de Rayoung en de Batavia, (}) die naar Sibita., 

hoofdftad der Kayans, den magtigften en -wildften 

afgodifchen volksftam. des eilands geleiden , de Ma= 

zi, die even als de beide overigen op de noords 

kust in zee valt,” de rivier. Borneo, die, op 

eenen aflland van twintig mijlen (S) van de zee, 

bevaarbaar is voor fchepen van drie honderd ton- 

; é nen 

(*) Deze betuiging van eenen Engelschman omtrent 
‚het gewigt van Java is gewis hoogst opmerkelijk, Verv. 

CF) Deze naam geeft toch eene vroegere gemeen 

fchap der Nederlanders met Borneo proper te kennen À 

die echter kortftondig moet geweest zijne _ VERT, 

(5) Zeven uren. id 
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„men, en de Sandakan of ‘China mn ad ‚op de 

noordoostkust. Û rt rdt re 

De binnenlanden van Borneo woiden: door cock: 

verhevene bergketenen gevormd, - De hoogfte en 
merkwaardigfte , is «de Kinibalou, (6 gr. N.-Br.) 

dien men van beide zijden des eilands uit zee zien 

kan ; (namelijk waar het eiland naar het- noorden 
fmal toeloopte)- Alle-rotfen in Borneo , die de fchrij- 

ver van dit verflag - gezien heeft, „waren vande 

eerfte » vorming (graniet of gneiss.). Nergens. heb= 
ben wij «die Zrapp= of vulkaanfche ertfen. gezien , 
die in‘ de Sonda eilanden (Sumatra, Java, Bali; 

Sumbawa enz.) zoo veelvuldig zijns Men wil dus 

dat er geen vuurberg op Borneo is. Daarentegen 

zijn er vele metalen in de westelijke ftreeken tuse 

fchen den ‘tweeden en derden graad N. Br. de land= 

fchappen Saravak en Kafinlaka ; men vindt er goud „ 

antimonium en zink, en in eu tin en over- 

vloed van ĳĳzef, welk laatfte zelfs door de bar-_ 

baarfche inwoners bewerkt, nog aanzienlijke winst 

zou” opleveren. Ook zijn er diamanten. Onder de 

landdieren vindt men :den olifant, den rhinoceros: 

en een foort van luipaard, doch alleem in-een-en- 

kelen hoek des eilands namelijk in het noordelijk 

fchiereiland , in de gewesten van Owngfing en 
Paitna. Buitendien treft men die niet alleen op 

geheel Borneo nergens aan, maar ook op geen enkel 

eiland. des Archipels, oostwaarts van ‘hetzelve. 

Voorts heeft men beeren, buffels, runderen , var= 

kens, paarden, geiten «en honden; de drie laatfte 

| Bb 5 _ dier- 
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dierfoorten zijn van buitens lands “aangebragt „en 

tam5 het paard bepaalt zich tot de ftreken-van _ 
__ Pandafan en Zampafok tusfchen\ den vijfden en 

zesden: graad N. Br. Het rund (Zambaduo) en het 
_ varken leven wild in de bosfchen van Borneo. Men 
… heeft ook nog eenden en hoenders. | 

Het is bijna-overtollig „hier. op te merken dat 

van alle landen-der wereld Borneo de grootfte vers 

‚…fcheidenheid van apen bezit; onder anderen. den 
orang. outang, wiens naam (wildeman), genoeg 

aanduidt, dat de inwoners hem voor. eene foort van 

mensch hielden, naar welken hij ook voor het „uiters 

lijke het meest gelijkt, Om. deze overeenkomst 
nog treffender temaken, fchijnt dus ‚de. mensch 

hier geneigd „om de. aanfpraken van zijnen na= 
bootfer in allen opzigte te doen gelden. De. zee 

geeft parelfchelpen , paarlemoer, en de boven reeds 

genoemde #ripang ‚ door verfcheidene volken tot voed= 

fel gebruikt. De voortbrengfelen uit het plantenrijk , 

die meest door hunné zeldzaamheid. uitmunten , zijn 

fago, zwarte peper, kamfer, kaneel en hout voor 

bouwen of fieraad gefchikt3 voorts rijst. De bijen 

geven veel was. 

Even als alle landen die nog in ruwheid vers 

keeren à wordt Borneo proper bewoond, of liever 

afgeloopen door talrijke wilde ftlammen, onderfcheis 

den in taal, en die elkander onophoudelijk beoor, 

logen.” Eene kleine landftreek, ja zelfs een dorp, 

maakt hier eene natie uit, Onder de voornaamfte 

flammen kan men rekenen, de Maletjers.,.de Sous - 

louks, de Badjao, de. Dafoun, de lilanoun, de 
< | | | Ka- 
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Kadüyan; de Bifayas.y- de Mourout,,„Kelamout, 

Toutong, Kyadjao, Kayany-Dayouk, Tatao, Kas 

nawit en Melando, „De Maleijers maken den mag- 

tigften en meest befchaafden {lam uit. De afgos 

difche flammen komeninzeden en gebruiken on- 
derling zeer overeen. Hunne geheele kleeding bes 

{laat in een ftuk- katoen of- ftof van boomfchors 
dat. rondom de lendenen geflagen wordt, De krijgse 

lieden van «den -flam der Kayans dragen. fomtijds 

kleederen en mutfen van beeren= en luipaardsvel. 

Hunne wapenen zijn de farbacaan , eene holle buis 

waaruit zij ‘vergiftige pijlen- blazen, de degen, de 

piek en een lang fchild, In-hunne hoofdftad heeft 

men geweren en eenige kanonnen, maar behalve 

bij dit magtige volk is het fchietgeweer zeldzaam 

onder de wilden van Borneo, ‘Eenige- dezer flam- 
men zijn ongemeen kwaadaardig en woest 5 anderen 

minder; een klein geral toont eenige menfchelijkheid 4 

en. zelfs overhelling tot befchaving. Eenige flame 

men wonen in ellendige- houten hutten “met boome 

bladen bedekt, maar de meesten in groote,huizen 

op palen gebouwd, waarvan. elk van vijftig tot 

twee honderd perfonen. kan bevatten. «Men maakt 

deze groote hutten veiligheids halve tegen den vijand, 

Voor het overige ftaan de wilden. van Borneo niet 
op den laagften trap der befchaving, Zij zijn geen 

jagervolk , noch voeden. zich ; gelijk elders fommige 

volksftammen , met raauwe wortelen, fchelpdieren 

of wormen 3 de meeste hunner, bezitten’ eenige, kene 

nis van den landbouw , zaaïjen rijst, kweeken andere 
graangewasfen of groenten; eenigen verffaan zelfs 

) de 
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de kunst om iĳzer te gieter, en het tot allerlei 

gereedfchappen te“ bewerken. | € 
Deze wilden zijn zonder geregelde detepenmen 

van godsdienst; zij hebben noch afgoden „noch 

priesters, noch tempel, noch andere plaats ter aan= 

bidding. Nogtans zijn zij in de hoogfte. mate bijs 

geloovig, en letten op goede en kwade voorteeken 
nen, de vogelvlugt en het vogelgefchrei, eene wijze 

van de toekomst te raadplegen, die men ook bij 

andere ruwe volken in de kindsheid der zamene 

leving aantreft, 

Geen der-inlandfche flammen van Borneo ‘heeft 

eenige de minfte. kennis van het alphabet, noch 

van eenig zigtbaar teeken om hunne denkbeelden 

duurzaam voort te planten.“ Dit is zekerlijk aller- 

merkwaardigst, daar op elk der andere groote eie 

landen een of zelfs meer alphabetten: gevonden 

worden. Deze minderheid van Borxeo beneden 

deszelfs naburen, die zeer nadeelig op de befchas 

ving werkt, ontf{taat misfchien woornamelijk eens- 
deels door den in vergelijking met de andere ei- 

landen rotfigen en dus onvruchtbaren grond, die 

dadarentegen rijk is aan delfftoffen ; ten anderen „ 

door de. natuurlijke gedaante des eilands ; minder 

dan Java en Sumatra door de zee befpoeld, en 

dus op verre na zoo toegankelijk niet voor eene 

van buiten inkomende befchaving. Borneo maakt 

namelijk , gelijk de insgelijks barbaarfche binnenlan= 

den van Afrika, eene groote aaneengefchakelde 

masfa- land uit, waarvan de omtrek zeer weie _ 
nig diep inloopende golven, baaïjen of zeearmen 

heeft, 
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heeft „die altijd zeer gunftig zijn voor de mededee- 
ling der befchaving van buiten. - 

In Borneo proper zijn de Malegers. de heer« 

fehende ftam, en dit volk, hoe ruw ook, is de 
andere inwoners in befchaving verre vooruit. Men 

zegt, dat-deze flam , de eenige die de Mohamme- 

daanfche godsdienst belijdt, niet meer dan een 
tiende der bevolking bedraagt, Wat men van hunne 

gefchiedenis — in zoo verre zulk een ruw volk 

eene, gefchiedenis hebben kan — weet, beftaät in 

het. volgende, „De. Maleijers zijn ontwijfelbaar van 

de ‘hooge -bifnenlanden van Swmatra afkomf(tig. 

Na-zich van daar dangs de zuidkust van dat eiland, 

van Palembang op 2 gr. Ze Br. tot Dil tusfchen 
zen 4gr. N. Be: te. hebben uitgeftrekt:, zijn zij 

op. verfchillende tijden en van vele plaatfen naar de 
eilanden der ftraat van Malakka, naar de weste en 

oostkusten van het fchiereiland van dien naam, naar 

de: westkust van Borneo, de kleinere eilanden der 

Chineefche zeeën, naar Camboja, en eindelijk naar 

Borneo proper. verhuisd, zijnde dit het. oostelijkfte 

punt;dat zij bereikt hebben. Zeer oud is die land- 
verhuizing nòg, niet. Zij had plaats voor negen 

en_twintig regeringen, die, tegen twintig jaren door 
elkander gerekend , een tijdsverloop van vijf honderd 

tachtig jaren, uitmaken; dus zou deze gebeurtenis 
omtrent. de helft der, dertiende ‚eeuw hebben. plaats 

gehad. „Dit, tijdftip komt ook met andere bekende 

gebeurtenisfen „die hierop betrekking hebben, 

wel, overeen, > De Maleiers van. Borneo. hadden, 
volgens hunne eigene opgave , de Mahomedaan= 

8 fche 
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fche godsdienst’ fog niet aangenomen, toen zi. den 
uittogt begonnen. | 
De regering gelijkt ér bijna if alles naar die der 

andere „Maleifché ftaten.” De koning draagt den 

Hindoftanfchen naatn  Radea met het bijvoegfel 

jandgipar toùan, letterlijk zoo veel áls: hij die Ue 

Heer ús, Zulk een koning is een volmaakt des= 

poote «Zijde waardigheid is erfelijk in zijn geflacht 5 
hij heeft het regt zijnen opvolger - te benoemen. ’ 

Zijn raad beftaat uit vier grote flaatsbeambtên; 

drie ministers, den fchatmeester, den” krijgsbevél: 

hebbér en den opperregters die“allen op zijt’ Oos= 
tersch zuilen des ffaats genoemd worden.’ Zij heb- 

ben twee andere hooge beambten onder zich „ een 

tweeden flaatsdienaár, en een ‘minderen krijgsbévels 

hebber. Voor den koophandel zijn wier’ onderämbs 
tenarens de  voornaamften' zijn de haven- ende 

magazijnmeester. Deze laatfte 5 Orang Caja Geding 

genaamd, kwam onlangs «als afgevaardigde te Sin 

capore. ded 

“Er zijn “te Bornéo omtrent veertig: tanjerans’ of 

erfelijke vorsten. Deze “inrigting , zoo’ gemeen in dé 

Maleifche ftaten, wijzigt den aard der regering aan= 
merkelijk , en maakt die tot -éené foort van aris= 

tokratie , of liever adelregering. | 

De inkomsten des konings fchiĳnen önkerdk: en 

wisfelvâllig te zijns zij beftaan- meer in vrijwillige 

fchatting , door iedere landftreek * van tare voornâam= 

flé voortbrengfelen #n natura betaald; dan in ‘eene 

gevestigde belasting ; hetzij in” ‘geld of in producten. 

De’ ambtenaren der regering en de vorsten onder- 

hou- 

pr EE ns BE 
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houden.-zich uit eenen kleinen handel, uit eenige 
afperfingen van den onderdaan, en uit den arbeid 

hunner-talrijke flaven, | 

De handel van Borneo” is ‚zeer gewigtig. De 

hoofdftad van gelijken naam-ligt omtrent op 5 gt. 

N. Br, <op- vijftien mijlen (vijf uren) van den mond 
eener rivier, die tot op dien afftand voor: fchepen 

van drie „honderd. tonnen bevaarbaar is, en veel 

hooger „voor ligte- vaartuigen. De huizen flaan op 
den „oever, dezer. rivier op de/hoogte vanden vloed; 
ieder «huis ftaat op palen, en is door eene- enkele 

plank „met het naaste huis verbonden, - Het fort 

alleen. is op vasten bodem gebouwd. Men begrijpt 

dus; -dat-deze ftad voor den handel ongemèen gele= 

gens. De fcheepvaart in de reede en’ op>den- vloed 
is veilig en, gemakkelijk s, Zet ós de grootffe en voors 

deeligfte. ligplaats van den geheelen: Archipel, De 
ftad Borneo “dreef federt-eenige“jaren en drijft nog 

eenen actiyen handel met China de Soeloe- eilan= 

dens de Philippijnen, de ftraat van Malakka, de 
westkust van Borneo en de Maleifche taten opde 

oostkust. van het fchiereiland Malakka. Sedert tien 

-_ jaren-is‚-uit ‘hoofde der regeringloosheid te. Borneo ; 

de. handel met China afgenomen; toen dezelve nog 

gedreven werd, kwamen jaarlijks twee” jonken“van 

Sing- Hai in de provincie Nanking Kiang Nan) 

twee uit Lin- Po in Chansi, twee van Emouy, en 

éen uit Canton, behalve nog twee Portug geefche 

fchepen „uit. Macao. Vier. dezer vaartuigen kwamen 

dus uit‘-zulke havens van China, mét welke het 

_ westelijk gedeelte van den Indifchen- Archipel geene 
| | be= 
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betrekking „onderhoudt. Zij bragten woornämelijk 
nankings linnen en zijden {toen aan. De handel 

deed te Borneo, gelijk overal in deze eilanden; 

waar flechts eenige veiligheid heerscht, een groot 

aantal Chineefche. volkplanters aankomen. Maar de 

_knevelarijen hebben de Chinezen op Borneo tot Lop 

twee honderd doen verminderen. . ‘ 

Er beftaat tegenwoordig hoegenaamd geene viend 

fchapsbetrekking tusfchen Borneo en de eilanden 

Soeloe, uit hoofde. van verouderde vetên, hoe- 
wel de beide, even vruchtbare tanden door wee 
derzijdfche ruilingen elkander zeer nuttig zĳn 

konden. Doorgaans kwamen er anders jaarlijks zes 

Chineefche jonken. op Socloe, fomtijds. wel acht 

uit dezelfde havens die Borgo bezochten. Sedert 
drie jaren ‘heeft deze handeltak «ook. opgehouden 
door werfchilten ‘tusfchen” de ‘Spanjaarden der: Phi- 

lippijnen en de inwoners van Soe/oe. (*) | 

Er was-éen tijd, dat de betrekkingen tusfchen 

B ‚ Dore 

(*) De Soche-eilanden waken ls het ware eenen. 
natuurlijken weg tusfchen Borneo ten’ Z. W. en de Phi- | 

lippijnfche eilanden ten N..O, | Zij zijn zeer aange. 

naam „hebben eene voortreffelijke luchtgefteldheid en 

„uitftekende vruchtbaarheid, geene vuurbergen „(andérs. 

in den Indifchen Archipel zoo menigvuldig) weinig one 

ftuimige Zeeën, maar daarentegen veel ondiepten, De 

voortbrengfelen zijn bijna dezelfde als op Borneo, be- 
nevens kokosboomen , oranjeappelen, de voortréffèlifke 
vrucht mangoustan, fchildpadden, enz, Door de meer- 

dere nabijheid der zee op alle punten dezer: min uitge- 

ftrekte eilanden, moet de Jucht veel gematigder zijn. 
dan 
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Borneo: en Manilla, de ‘hoofdftad der Spaanfche 

Philippijnfche : eilanden, zeer levendig waren , maar _ 

ook deze: zijn federt eenigen tijd zeer verminderd. De 

handel werd grootendeels-door praauwen uit Borneo 

gedreven. « Wanneer -alles medeliep, kon: men van 
daar in zeven dagen te Manilla komen. 

_- De aanzienlijkfte handel der Bornezen wordt tegen= 
woordig met de ftraat van Malakka gedreven, en 

wel bijkans uitluitend met Sincapores In 1804 is 

deze plaats door een veertigtal Paap: uit Borneo 

proper bezocht. 
« Sedert lang hebbende Europeanen, hunne togten 

naar de {tad Borneo geftaakt, uit hoofde der onvei= 

digheid “ten gevolge der heerfchende regeringloos- 

heid, Thans , gelooven wij, zouden zij er in vol 

komene: veiligheid kunnen aankomen: er is onlangs 

een vorst aan de regering gekomen „die den. vreem- 

‘delingen “zeer “genegen is Hij heeft niet opge- 
houden zijn “verlangen te betuigen, «om : fchepen 
en handelsbetrekkingen. met: hen te onderhouden, 

em zijne onderdanen trekken zoo vele wezenlijke 
voordeelen uit den handel met ons (de Engelfchen), 
dat zij gewisfelijk zich wel wachten zouden - ons 

te 

dan op- Borneo, De inwoners, ten getale. van omtrent 
honderd en vijftig duizend, zijn Mohammedahen, en 
erkennen eenen Emir al munemin of vorst der gelooe 

vigen, die tevens Heéer over een gedeelte, der Noord« 
oostkust. van Borneo moet -zijn, Het volk fchijnt flecht 
en, diefachtig, Zie, het nitmuntend dardrijkske Joore 
_denboek ; vanden Heer vaN WIJKe 

Vl. De. “3 Cc 
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te” beleedigef. „De „Engelfchen hebben ziehvolk 
over de. Bornezen niet te. beklagen: zij hèbben mét 
geene Europeërs; behalve ons, “immer: eer verdrag 

gefloten.» Toen de: inwonets-…van Soeloe óris:in 
2775 fmadelijk uit Batambangd verdreven; > vonden 
wij eene veilige {chuilplaats te Borzeo, waar “men 

ons zelfs eene vestiging opde rivier van Borneo, 

in het-eiland Labonan, ve) hetwelk wi voor 
één faizoen aannamen. Kia „0d 
Het tegenwoordig oogenblik zou, om duizend 

de. die van zelve aan den ftaats=en koopman 

zullen „voor den, geest. komen, (*) het guriftigfte 
zijn voor den uitflag. van zulk eene ónderneming, 

Indien men zich te Labonan-heêrzette op den voet als 

te Sincapore, (want dat eiland heeft eene goedé ha- 

wen) zouden nieuwe bronnen van. rijkdom en-koop* 

handel „ waarvan wij ons in de tegenwoordige om» 
flandigheden kunnen verzekeren; voor ons opên- 

_ffaan, Deze haven zou terftond den handel der 

Chinezen naar -Borzieo en Soeloe , die thans zelfs, 
0 veiis Sgt 

(*) Waarom fpreekt hier de fchrijver zoo geheîm- 
zinnig? Zou hij denken aan de Nederlandfche bezittin= 
gen op Borneo, en dat men derzelver uitbreiding aldaar, 

door verbindtenisfen met Borneo propèr, nu nog moest 
voorkomen, eer het te laat is? Inderdââd , de werkzaamheid 

onzer vaderen fchijnt in {ommige opzigten van ons ge. 
weken, Wij hebben ons ook onlangs op. de Noord. 

westkust van Nieuw Holland, een land, door ons ‘ont- 
dekt, naar ons genoemd, en bijkans ín. het bereik -der 
Molukken , door oùúze be 0 mededingers laten 

voorkomen, | VERT. nd 

ee et fen 
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order zúlk een onveilig -beftaur, nog jaarlijks vijf 

tien jonken bezigt „en te minfte acht of negen maal 
honderd duizend Spaanfche matten (ruim twee mil 

lioenen. guldens), if goederen van uitvoer. bezigts 

tot zich lokken’, en ons eene gemeenfchap openen met 

de groote en rijke Provincien van China , waarmede 
tot nu toe geen. Europeaan handelsbetrekking heeft 
gehad, ons in verbindtenis brengen met Zongwins 
Cochin:- China en Camboja, die men het geheele 
jaar door kan onderhouden, gelijk den handel met 
Siam in. de goede Mousson, Daar Sincapore ten 
westen dezer. nieuwe bezitting. en ten oosten van 

het Maleifche fchiereiland zou liggen; zoo. konden 

wij in alle faizoenen; hetzij van «hier, hetzij van 

daar; naar het rijk Stam komen, De gelukkige 

ligging van dezen post zow ons vau het gemakkee 

lijkfte en minst kostbare middel verzekeren om ge= 

heel noordelijk Borneo, de Soeloe’s, en de Filip- 

pijnfche eilanden met onze fabrijkgoederen te voorzien, 

en daarvoor de fchatten dier landen iú te ruilen. - 

‚De voornaamfte invoer” naar deze haven moést 
in katoenen liĳnwaden beftaan; vervolgens in am- 

“fioen voor de eilanders en Chinezen, wollen ftofe- 

fen voor China, ijzeren wapenen en krijgsbehoeften 

voor. Borneo. De ftapelwaren tot uitvoer zijn: 
beste kamfer, peper, in goede jaren wel twintig 

duizend pikols, fchildpad, vogelnestjes, welloe, 

paarlemoer, paarlen, fägo, verwhout, welriekend 

fandelhout, huis- en fcheepstimmerhout, Uit China 
zou men vervolgens kunnen inruilen: thee, ruwe 
zijde , nankings linnen , Chineefche kamfer en casfia. 

Cc 2 | De 
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De mond der rivier-van’ Borneo sis; de eenige 

plaäts’ in » dezen Archipel waar” de Chinezen in 
ftaat geweest zijn, hunne jonken zoo goed te bou- 

wen als: te- Siam, te Saigoni-in Camboja, en in 

hunne eigene havens. Men-heeft een dezer fche- 

pen, vän-58o tonnen, in het. begin van Maart op 

ftapel zien zetten , en: stegen ‘het einde van Mei 

aflopen. Het kostte, geheel uitgerust, niet meer 

dan vier * „duizend twee honderd vijftig. Spaanfche 

matten , hoewel het -werkvolk en ijzerwerk “uit 

China moestén komen; het kwam dus op niet meer 

dan dertig P.'Sterl. de ton; goedkooper kan men 

nergens bouwen. Hout voor den fcheepsbouw heeft 
‘men op Borneo te kust en-te keur; het belang= 

rijkfte is de ‘kamferboom, (Dryobalanops campher:) 

Op het eiland vindt men geen eigenlijk tekhout, 

“maar zoo veel te meer andere uitmuntende foorten. 

‘Men ‘mag “dus denken ‘dat de Europifche kunst van 

Scheepsbouw „ die, om welke reden het dan ook 

zij, opde Indifche eilanden nimmer heeft willen 

stieren, te Borneo met voordeel zou kunnen worden | 

angewend, En) 
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Jo VAN DER HOEVEN. 
Thans buitengewoon Hoogleeraar in de Wis- en Natuurkundige 

Wetenschappen aan ’s Rijks hooge Schole te Leyden. (*) 

Green magtiger prikkel voor *s menfchen hande. 

lingen dan de zucht.tot eer! (Aan al wat goed 

en edel, aan al wat groot. is, heeft men. van alle 

tijden af het begrip van eer en roem vastgemaakt; 

en het zij verre van ons, een gevoelen te weder- 

{preken , dat , om mij dus uit te drukken, een al- 

gemeen begrip des ganfchen. menfchelijken geflachts 

fchijnt te zijn.. Wel beftuurd en goed gewijzigd is 

"de eerzucht ‚niet-flechts verfchoonlijk, maar zelfs 

lofwaardig, en fchijnt zij de verkwikking en op- 

wekking te zijn, die de hand. der natuur zelve aan 

onze zoo ligt afgematte deugd toe wil reiken. 

EN Maar 

(*) Voorgelezen den 6 December 18s2, in het 

gezelfchap. Urilitatis ergoy te Leyden, en den 4 Januarij 
“1823 in het enn voor Biden en Letteren, 

te Rotterdam, —_ | 

Ge 
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Maar men vergete niet dat onze daden daarom 
niet goed zijn, omdat men ze prijsts’ maar dat ze 
integendeel prijs en lof verdienen door hare inner= 

lijke waarde; men vergete niet dat ereen Hoogere 

eer en een hoogere roem beftaat, dan die de tijds 

genoot in lauwerbladen -uitdeelt, of in ftandbeelden 

beitelt, en de innerlijke overtuiging van wel gedaan 

te hebben, gevoegd bij het ‘denkbeeld dat er eene 

voortduring na den dood des ligchaams beftaat , ons 
gene betêre en duurzamer eer kennen doet, dan 

die op verdorrende lauweren of vergankelijke ftand. 

beelden rust! 

Wij weten hef, dank zij het licht hetwelk ons 

zulks leerde! wij weten het, dat er’ eene hemel- 
fche eere beftaat, die” zoo ver ‘bowen de’ aardfche 

eer verheven is, als de ftarren daarboven van on- 

zen aardbol verwijderd zijn. Maar zoude „ hetgeen 

wij weten, niet reeds als een voorgevoel, een mag- 

tig voorgevoel, in den boezem der edelen en braven 

gewerkt hebben, die dat licht, hetwelk ons om= 

fchijnt, derfden? Ta, M.H.H.! het heeft in de 
SOCRATESSEN @n PLATO’S geleefd ; het heeft. ge-. 

leefden gewerkt in den boezem van iederen Heiden 
die, even als zij, met een opregt-gemoed waarheid 

zochten „ en voor waarheid leefden en ik houde 

mij vooraf verzekerd, dat het woorbeeld dat ik u 

daarvan in dit tur voor oogen wilde ftellen , door 

u met belangftelling., als. een. „bewijs van: hetgeen 

> ik beweer, zal. worden aangehoord. 

Het fluk dat ik bedoel is-de-droom van scip1o, 
een gedeelte uitmakende der talrijke fchriften van. 

n' den 
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den. onfterfelijken cicero.” Het. is eem droom , die 

beter is dan het waken van velen „ en al was enkel 

dit ftuk door. de hand des tijds gefpaard geble« 

ven „ het zoude alleen volftaan om den, naam van 

MARCUS TULLIUS CICERO, aan elk, die een’ vonk 

van gevoel voor het fchoone in. zijnen. boezem 
heeft, dierbaar en onvergetelijk te maken. 

Ziet hier het beloop mijner rede, die ik door 
kortheid, „eenige aanbeveling. hoop. te verfchaffen, 

Na vooraf iets gezegd te hebben tot regt verftand 

van het fragment, dat wij behandelen, zal ik u 

deszelfs aanleg, vooral door ingevlochtene: proeven’, 
aantoonen. @n ophelderen; om daarna de flotfom 

van dit alles in het derde of laatfte deel mijner rede 

zamen te vattén, en u kortelijk aan te toonen hoe 

heerlijk onze tegenwoordige wetenfchappelijke en 

godsdienftige begrippen den waren zin van cICERO’s 

woorden bevestigen, ophelderen en uitbreiden, 

TI. De droom van scíPro maakt een deel uit 

van een gefchrift, van CICERO: over Met gemeenes 

best. Het is genoeg, dit woord. te hebben ge 
noemd, en het in deszelfs ware kracht, als bee 

teekenende de zaak des volks; te kennen, om te 

zien welk een gefchrift dit geweest zal zijn. Over 

het gemeenebest kon. geen Romein, en vooral geen 

CICERO „middelmatig fchrijven. Dan helaas! het is 

op dit fragment na verloren gegaan, (*)en de droom 

| | | van 

(*) Weinige' maanden nadat deze Redevoering is uit- 
gefproken, werd, gelijk bekend is, een aanzienlijk gee 

Cc 5 „deel. 
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van-scIpto is als een ftuk van” dit ‘geheel ‘uitde 
Schipbreuk ‘tot ons overgekometi, om ons ‘te ‘doen 

zien wat &r vêrgaan was, en hoe groot ‘een’ gemis 

de’ létteren daardoor geleden hebben. „Wij ‘kentien 
ondertusfchen- uit andere gefchrifter. va CICERO, 

en ook van eldérs eenigzins ‘den loop vari het gee 

heel. Hef zal evenwel tot ons tegenwoordig oog= 

merk niet noodig zjn daärvan te fprekens’ Het zij 

_ genoeg, te hebben aangemerkt ; dat ctcero hêt- 

zelve gelijk vele anderen zijner fchriften , in den 

vorm van eén gefprek ‘heeft opgefteld; een vorm’, 

die om de verfcheidenheid en eenvoudigheid altijd 

behaagt; en die tevens het onfchatbaar voordeel 

aan’ de“ hand geeft om eene zaak van vele zijden 

te gortaarnstwie? en bewijzen en tegenwerpingen’ of 

eene ongezochte wijze in te vlechten. 

Het fragment , dat wij nu befchouwen, is uit het 

zesde boek van deze zamenfpraken. Larrrus, een 

der perfonen, die cicero hier fpreken laat, een 

| tijdgenoot en vriend van sciPro, beklaagde zich, 

dat men ter eerbetuiging en belooning voor NAsICA, 

die mIBERIUS cRACCHUS' gedood had, geen enkel 

ftandbeeld had opgerigt. “Serpro antwoordde hief 

op, dat de ware deugd geene ftandbeelden of trie 

omphen noodig heeft , maar hoogere en vasterè. 

belooning begeert, En toen LAELIUs hierop vroeg: 

ijt GDA _ wels 

deelte van cicero’s verloren werk door den onvermoêis 

den Italiaanfchen Geleerden ANGELO MAT aan het licht 

gebragt, Zie de Redevoering van Profs VAN pd in 

het IIde Deel van dit enn k ern ES | 
/ 
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welke „die ‘belooning dan toch was, vond seirro 
gelegenheid “zijnen «droom te verhalen, en in dat 

verhaal de vraag van LAELIUS te beantwoorden. 

Nu- nog een enkel woord over scipio, die hier 

fpreekt. Elk , die in de gefchiedenis van Rome niet ges 

heel vreemdeling is, weet , dat er meer dan één beroeme 

‚ descrpro geleefd heeft „en dat het geflacht dezer man- 

nen een oud en aanzienlijk patricisch geflacht was. — 

Diegeen , welken crcero}hier fpreken doet, was 
PUBLIUS AEMILIANUSs de zoon van LUCIUS AEM. 

LIUS. PAULLUS, door den zoon van den ouderen 

SCIPIO AFRICANUS aangenomen en de jongere Afri= 

kaner genaamd. Om” zijnen dapperheid’ was’ hij, 

„vroeger dan anders zijne jaren zulks zouden hebben 

toegelaten „ Con/ul geworden, en als zoodanig naar 

Afrika gezondên, om daar den Punifchen oorlog 
te voltooijen. Hij heeft hierin Rome's verwachting 

ook niette leur gefteld , want door «de inneming 

en verwoesting van Karthago heeft hij den langen 

en wreeden ‘krijg ten einde gebragt, en den naam 

van AFRICANUS, dien hij van zijnen voorvader ge= 
erfd had, door eigene daden verdiend, Andermaal 
Conful geworden, is ‘hij naar Numantia, eene 

magtige Spaanfche flad, gezonden, en heeft de= 
zelve verwoest. Zulk een roem kon dan ook 
geene benijders misfen, en hetgeen de treurige on- 

dervinding van alle tĳden is, werd ook in dezen 

scprogeftaafd. In het eind moest hij ‘onderdoen 

voor ‘de verraderlijke aanflagen zijner vijanden, en 

werdvin-zijnveigen huis vermoord. Hij ftierf-arm 

in goederen, doch rijk in deugden en roem. ' 
„De 
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‚De gelegenheid, bij welke crcero den droom van 
scipio verdicht te zijn voorgevallen, wordt ons in 
het fragment, dat wij behandelen , door scirio zel 

ven, in den aanvang. verhaald; Ik ga onverwijld. 
over om u daarmede bekend te maken. 

{ 

Ea 

IL «Toen ik als ktijgs=tribüun „® zóo begint scr= 
pio zijn verhaal, „toen ik als- krijgs- tribuun van 
den conful MANIUS MANILIUS ‚ bij het vierde legioen 
in - Afrika was gekomen, was het mĳne eerfte 

ZOIS MASINISSA op te zoeken, een’ koning, die 
aan'-ons -geflacht „, om goede redenen; door de 

naauwfte vriendfchapsbanden verbonden is. En toen 

ik tot hem kwam, omarmde mij de grijsaard wee. 

nende, floeg, na-een kort flilzwijgen, zijne oogen 

ten ‘hemel; en “zeide: u dank ik, ozon! en u» 

overige hemellichgen „ dat ik, vóór mijne afreize van 

deze wereld, in mijn rijk en in deze wanden pu- 

BLIUS: CORNELIUS sCIPIO aanfchouwen mag, wiens 

naam alleen mij vreugde geëfts zoo vast leeft in 

mijnen boezem de nagedachtenis van den uitnemen= 

den. en _onverwonnen man! =_ Vervolgens vroeg 
ik hem naar zijn rijk „ hìj mij naar ons gemeenebest 

en in wederzijdfche gefprekken fleten wij dien dag. 

Daarna werd ik koninklijk onthaald en verlengden 
wij ons. gefprek. tot diep in den nacht, terwijl de 

grijsaard alleen over den Afrikaner {prak ‚ en zijne | 

daden niet “{lechts, maar, ook zine woorden allen 

vermeldde, Toen ik mij ter ruste zou gaan begee 

ven, heeft mij, die door de reis en het waken _ 

vermoeid Wes; een dieper. aap dan gewoonlijk bes 

| van. 
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wàngên 3° en- in dezen flaap — ik denk, het, ís uit 

«hetgeen wij gefproken hadden af te leiden; het ge- 

“beurt immers dat onze gedachten en gefprekken 
in den flaap iets dergelijks te weeg brengen, als 
hetgeen ENNIUS van HOMERUS fchrijft, over wien 

hij wakende” Eerst oe gewoon was te denken en 

te fpreken — in dezen flaap dan heeft zich de 

„Afrikaner aan mij vertoond in die gedaante , welke 

-ik beter uit zijn afbeeldfel dan van ‚hem zelven 

“kende, Toen ik hem herkende ontftelde iks doch 

‘hij „zeide, wees: goeds moeds, sciPio; laat uwe 

vrees varen en-prent wat ik u zeggen zal, in uw 

„geheugen. Ziet gij die ftad, die, door mij genood- 

zaakt aan het/Romeinfche volk te- gehoorzamen , 

de eerfte oorlogen ‘hernieuwt en niet rusten kan ?” 

(Hij wees: mij ondertusfchen van „eene verhevene en 

fchitterende plaats, die vol fterren was, Karthago 

aans) Gij komt nu, iets meer zijnde dan een ge- 

woon krijgsknecht , om dezelve te belegeren, maar 

binnen twee jaren zult gij als Con/u/ dezelve vere 
swoesten, en: gij Zult. u uwen bijnaam, dien gij tot 

‘hiertoe van mij‘ geërfd. had, door eigen verdienften 

waardig maken. Als gij Karthago verwoest, en 

wen -plegtigen intogt gehouden zult. hebben en 

„Cenfor geweest, en als gezant naar Egypte, Syrië, 

„Azië en Griekenland gezònden zult zĳn, zult gi 

andermaal in, uwe . afwezigheid tot Confiul worden 

benoemd, den grootften oorlog ten “einde bren- 

gen. en _Numantia verwoesten. … Maar nadat gi 

in, uwen zegewagen het kapitool zult zijn binnenge- 

reden „zult gij het gemeenebest.gefchokt zien doorde 
| aan= 
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aanflagen van. mijnen. kleinzoons Hier o; dfriká- 
ner! hier voegt het dat gij aan het vaderland de uitflé= 
‘kendheid toont van uwen geest, van uw : vernuft 
en van-uw beleid. Maar ik zie dat de loop des 

„lots in. die tijden hagchelijk zijn zal, want als-zé- 

venmaal. acht zonnekringen over uw hoófd zijn 

cheengegaâns en deze twee getallen „ welké beiden 

«elk „om. verfchillende redenen voor volledig en 
heilig gehouden, worden, éen voor u noodlottig gê- 
tal zullen hebben ‘uitgemaakt; zal tot tù en uwen. 

À naam alleen de ganfche burgerftaat zich wenden! 

op u zal de Senaat, op u zullen alle braven, op 

ude bondgenooten; op u de Latijnen ‘het-oog ves= 

tigen; gij alleen zult het zijnvop wief hetheil-der 
burgerij: berust, en, om kort.te- gaan sogijp zult als 

Dictator het gemeenebest moeten fehragem,. als 

gij de moordzieke- harden «uwer nabeftéanden. zult 

ontkomen zijn. Toen hierop LAELIUS zijne verba- 

zing te kennen gaf en de overigen hevig zuchttem, 

‘hervatte scipio met een zachten: glimlach’: Ik-vef- 

zoek us dat gj mij uit mijnen flaap niet wekten 

vooral vl om dergelijke kleinigheden 3 hoort hét 

overige.” I5 KERN 

Ik acht alle aanmerkingen M. , H.! beeraik. 

Gij gevoelt het hoe waardig. deze aanvang is „en 

tot welk: eene gefpannene verwachting dezelve reêds 

aänftonds de aandacht opwindt. « Prato heeft, in 
zijn werk over het gemeenebest, bij dergelijk. eene 

gelegenheid eenen zekeren krijgsman , ERUS3 inge 

voerd ; die , uit den dood opgewekt „ de vreugde vän 

de braven en regtvaardigen in den hemelen de. 

| _ftraf- 

EN SN 
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frafferw > deo oflechteri > ênontegtvaardigen. in. de ber 

nedehwereld verhaalde. «Men noeme vrij het: vern 

dichtfel” vam crcero eene’! navolging van dat van 

‚ PLATO maat het ‘is eene, navolging ; die waardiger 

en “waarfchijnlijker is,dan het model, en ‘waarin 

CrerKo  dóor > zijn” eigen “woorbeeld althans „fchijnt 

te willen bevestigen, hetgeen hij-eenmaal , misfchien 

met té veel vaderlandsliefde bezield , in het algemeen 

beweerde: C*) (dat de Romeinen alles uit zich 

betér "uitgevonden hadden dan de:Grieken „of het= 

geen’“zij «wan ‘dezen hadden ‘overgenomen :en -der 

bearbeiding “waardig: keurden „hadden - verbeterd.) 

Doch latety: wij den -droomênden  scipro niet og 

wekken; hoort het-ovèrige} d GON El A3 

s‚ Madr ‘opdat gij, o Afrikaner ! jveriger zijn moogt 

in het -bêfchermen van het gemeenebest ; moet gij 

weten „dat: voor allen-die hun, vaderland. „gered, 
geholpews-uitgebreid hebben „ eene. zekere bepaalde 

plaats in ‘den hemel bereid “is, waar zij eene zalige 

eeuwigheid genieten. Niets toch is aan sdien op- 

perften- “God „die dit heelal beftuurt, van „al ‘wat 

op “aarde „gefchiedt , “aangenamer dan de vereenigin= 

gen der menfchen, door: het regt. te zamen. ge- 

voegd , welke flaten geheten worden; de beftuurders 
en befchermers dezer. maat{chappijen „die ‘wan hier 

zijn uitgegaan , keeren ook herwaarts. terug. Hier 

_*) Meum semper judicium fuit, omnia nostros aut 
invénisse per se sapientius, quam Graecos 5 aût accepta 

ab illis fecisse, meliora, quae quidem digna sratuissent 

ia guibùs elaborarent. Tusc. Qudest, Tige t- toi il 
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op vroeg ik, hoewel ik ontfteld was door-de: vree» 

ze, niet zoo zeer voor den dood als voorde listen 

der mijnen, of hìj zelve en mijn vader-PÄULLUS» 

en de anderen die wij voor dond houden: leefden # 

Ja, zeide hĳ, ja wel leven zij, zĳ:die uit de 
boeien. des ligchaams als uit een kerker. ontvloden 
zijnz maar’ ‘datgeen, wat gij leven noemt,is de 
dood. Zie daar uwen wader paurLUs tot-u komen. 
Toen ik- dezen zag {molt ik, weg in tranen; maar 
hij, mij. omarmende en kusfende, belette „mij te 

weenen. … En zoodra ik, na den’ tranenvloed. ben 
dwongen te hebben , fpreken kon, zeiderik#--zeg 
het “mij, cheilige en beste. vader, dewijl daf het 
leven is zoo als ik den Afrikaner hoor: zeggen — 
waarom vertoef ik dan toch op aarde „-en-fnel niet 
veeleer u te gemoet? Niet alzoo; zeide hij. - Tenzij 

toch die God, wiens tempel divvalles is, wat gij 

“rondom u ziet, w van die ligchaamsbanden heeft 
vrij -gemaakt, kan u de toegang herwaarts niet ge= 

opendt zijne. -Dit is het doel waarom de menfchen 
zijn geboren, dat zij dien bol zouden onderzoeken , 

dien gij midden in dezen tempel ziet, en-die de 

aarde geheeten wordt; zij hebben eene. ziel ontvanr 

gen uit die eeuwige vuren, welke gij fterren noemt, 

dié: rond “zijn eri door goddelijke geesten bezield, 

en die-hunne kringen en cirkels met-eene bewon= 

deringswaardige {nelheid voleinden, Derhalve moet 

gij, PUBLIUS, en moeten alle braven hunne ziel in de _ 

bewaring des. ligchaams behouden, en moogt gi 

zonder: bevel van Hem , die dezelve gegeven heeft, 

uit het leven der frervelingen niet verhuizen, op- 

dat 
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dat gij niet de menfchelijke taak, door God u 

opgedragen, fchijnen zoudt te ontvlieden. Maar, 

beoefen, o scipro! gelijk deze uw voorvader, ge= 

lijk ik, die u heb voortgebragt , regtvaardigheid en 

braafheid, die groot moet zijn jegens ouders en 

nabeftaanden ‚ doch allergrootst jegens het vaderland ;. 

zulk een leven-is de weg ten hemel en tot deze 

… maatfchappij van hen die reeds geleefd hebben» en, 

van de boeijen des ligchaams bevrijd, die plaats bes 

wonen „ welke gij ziet.” Die plaats was éene fchit« 

terende kring te midden der vlammen, die men, in 

navolging der Grieken, melkweg noemt; uit welke 

al het overige wat ik zag, mij uitnemend en won- 

derlijk toefcheen; ik zag dáár fterren, die wij hier 

nimmer zien, en ik aanfchouwde ze allen in eene 

grootheid, waarvan wij nimmer eenig denkbeeld ge- 

had. hebben 3 van welken die de kleinfte: was, die 

het uiterst in den hemel en het digtst bij de aarde. 

door vreemden, glans fchittert; doch de bollen der 

fterren overtroffen zeer de. grootte der aarde, die 

mij zelfs zoo klein toefcheen, dat ik mij fchaamde 

over ons gebied , waarmede wij flechts een. fip van 

dezelve aanraken.” j 

__ Doch ik vergat dat ik den droom van sCIPIo u 

in zijn geheel wilde leeren kennen, en, door de 

fchoonheid van het ftuk medegefleëpt, zou ik bijs 

kans de perken vergeten, die de welvoegelijkheid 
mij heeft voorgefchreven. Op deze plaats dan 
volgt eene befchriĳving der wenteling van de pla» | 

neten, wordende volgens het leerftelfel wan dien tijd 

de aarde in het midden als onbewegelijk aangeno= 

VLD, 3 Dd men. 
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men. Dit alles toonde de oudere Afrikaner aân’ 

scipio , die zijne blikken van de aarde moeijelijk 

fcheen te kunnen aftrekken. Hoe! zegt hij, hoe 

lang zult gij uwe- ziel aan de aarde kluisteren » 
ziet gij niet in welke tempelen gij hier. gekomen 

zijt? en toen, na de „befchouwing van dit alles, 

een fterk en tevens ‘aangenaam geruisch de aan= 

dacht van scipro tot zich trok, ontvouwde hem 

zijn doorluchtige voorvader de oorzaak, van dit 

geluid, als ontf{taande uit de wieling en omzwaaï 
der hemellichten , waarvan de beweging zonder ge- 
luid niet kan plaats hebben. -Dit is eene hemel 

fche muzijk, waarvan de hooge toonen door de in. 
Srootere kringen en feller bewogene fterren, de 
lagere door de kleiner loopkringen- befchrijvende 

worden, aangegeven, terwijl eene afgepaste maat en 
órde het harde tempert door het zachte, en alles 

óplost in de volkomenfte en heerlijkfte zamenftem- 

ming! Wij menfchen hooren het niet meer, omdat 

ónze ooren voor dien klank zijn vankise. even 

áls de bij de watervallen des Nyls wonende Egyp- 

tenaar het gehoor mist5 ook’ zijn voor de grootte 

vandien klank onze ooren te eng!—?”” Het moge eene 
ópfiering zijn, maar het is toch een heerlijk denk 

beeld, M. H.! Wat kennen wij hier op aarde dat 
magtiger werkt, en onbedwingbaarder kracht bezit 
dan de toonen der muzijk? wat ftemt ons gevoel 

meer tot godsdienttige aandoeningen, en geeft ons 

een levendiger befef van eene hoogere orde van 

dingen, van God, eeuwigheid, onfterfelijkheid 2 

ScIPro , hoewel in bewondering opgetogen, floeg 

° nog- 
( 

t ’ % 
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nogtans van tijd. tot tijd zijne blikken naar de 

aarde. De Afrikaner, zulks” bemerkende „, fpoorde. 

hem -aan,- om,’ daar -de aarde hem nu zoo klein 

toefcheen-, en ook: werkelijk «zoo klein was, de 
hemelfche dingen- fteeds te aanfchouwen en de 

menfchelijke te verachten. Slechts kleine en naauw- 
beperkte deelen. «vanden aardbodem worden door 

menfchen bewoond; en groote wildernisfen fcheiden 
de bewoonde ftreken van elkander af, en verhin- 
deren de onderlinge gemeenfchap. Het noorder en 

zuider deel «der aarde ís onder rijm en ijs bedol« 

ven; her middelfte door de zon verfchroeid. Van 

de twee bewoonbare kringen wordt de zuidelijkfte 

door onze tegenvoetelingen bewoond, die tot ons 

in geen verband fchijnen te ftaan. -De noordelijke 

bewoonbare ftreek heeft flechts een klein land, dat 
als een eiland ín eene zee zich opdoet, welke men 

‚op aarde de Atlantifche of groote zee of den oceaan 

noemt, maar wier” kleinheid aan de grootheid 

‚dezer namen weinig beantwoordt. Hierop vervolgt 

hij aldus in zijne aanfpraak aan scipio: „In deze 

‘bewoonde en bekende landen zelven, vraag ik u, 
of de naam van uof van iemand onzer dien Cau- 

cafus , dien gij daar ziet, kan overklimmen , of dien 

Ganges overzwemmen? Wie zal in de overige deelen 

van de op- of ondergaande zon, of in de verst 

‘werwijderde noorder en zuider ftreken uwen naam 

hooren? en: als dit alles is afgetrokken, ziet” gij hoe 

“eng de ruimte is waarin uw roem zich zou willen 

uitbreiden. En zij zelve, die van u fpreken, hoe 

“Jang zullen zij fpreken?* En al wilde zelfs het 
Dd 2 ES ges 
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geflacht dier toekomende menfchen den roëm- van 

ieder onzer , dien zij van hunne voorvaderen hadden 
vernomen, aan” hunne naneven overleveren, zoo 
kunnen wij toch, om de overftroomingen en ver- 

brandingen der landen, die in zekeren tijd moeten 

voorvallen , niet flechts geen’ eeuwigen, maar zelfs . 

geen’ längdurigen roem verwerven. Doch wat baat 

het ook dat diegenen , die na u leven, uwen naam 
op de lippen nemen, daar toch zij, die vóór u 

geboren zijn, nooit over u gefproken hebben? en 

dat waren toch mannen niet minder in getal, en 

zeker hooger in waarde.” 

Ik haast mij om u tot het flot van den droom 

te geleiden. De Afrikaner verhaalt , na het gedeelte 

dat ik u nu voordroeg, aan SCIPIO, hoe klein ons 

jaar is, dat wij naar de wederkomst der zon. op 

„dezelfde ftandplaats afmeten, in vergelijking van dat 

jaar dat men een wereldjaar zou kunnen noemen, 

en waarbij het noodig is dat alle flerren weder 

denzelfden ftand aan den hemel bekleeden , dien zij 
vroeger innamen. Als men dus in zijn hemelsch 

vaderland wanhoopt terug te keeren, wat is dan 
toch die menfchelijke roem, die flechts een ge- 
ring deel van zulk een jaar inneemt? Hetgeen nu 

volgt wil ik u tot het einde toe onverkort mede- 

deelen. 
„Wilt gij derhalve de hooge dingen bedenken „en 

deze woonplaats en-dit eeuwig huis aanfchouwen „ 

dan moet gij u niet aan ‚de gefprekken van het 

algemeen prijs geven, noch in menfchelijke beioo= 

ningen de Boop uwer zaken ftellen; door hare 

f | ei. 
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eigene bekoorlijkheid behoort u de deugd tot ware 
betamelijkheid. aan te trekken, Anderen zullen over 

u fpreken , maar laat het aan hen over, hoe zij het 

doen willen. Want dat geheele gefprek wordt door 

die engten en plaatfen, die gij ziet, beperkt; het 

was nooit over eenig mensch duurzaam; het wordt 

door den ondergang der menfchen bedolven, en 

door de vergetelheid -der nakomelingfchap uitgedoofd.” 

„ Toen hij dus gefproken had, zeide ik, „ zoo 
voor hen die zich aan hun vaderland verdienftelijk 

betoond hebben de weg tot den hemel openftaat , 
dan zal ik, o Afrikaner! hoewel ik, van mijne 
kindsheid af de voetftappen mĳns vaders ‘en de 

uwen drukkende, uwe eer niet heb te kort 
gedaan, nu echter, daar mij zulk een eereprijs is 

voorgefteld, met te meerder ijver voortgaan.” — Ga 
voort, zeide hĳj, en weet dat niet gij fterfelijk zit 

maar uw ligchaam 5 want gij zijt diegene niet, welke 

door die uiterlijke gedaante wordt gekend; maar 

elk is eigenlijk datgene wat zijne ziel is, niet de 

geftalte, welke de vinger kan aantoonen. Weet dat 

gij een God zijt, zoo hij althans een God is die 

leeft, die gevoelt, die geheugen heeft, die voore 

uitziet, en die dat ligchaam , waarover hij gefteld 

is, even zoo beftuurt, als deze wereld door den 
opperften God geregeerd wordt, en even als deze 
vergankelijke wereld door eenen eeuwigen God be- 
ftuurd wordt, zoo heerscht ook in het brooze lig- 
chaam eene onfterfelijke ziek Want hetgeen altijd 

“ bewogen wordt is eeuwig, en hetgeen van elders 

bewogen wordt moet ophouden te leven als de 

a Dd 3 | bee 
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beweging eindigt. Dat alleen derhalve hetgeen zich _ 

zelven beweegt ‘houdt, daar hêt nooit door zich 
zelven verlaten wordt, ook nimmer op met bewoë 
gen te worden, en het is, zelfs voor andere dins 
gen die bewogen worden, de oórfptong ef het 
beginfel van beweging, Een beginfel heeft’ geen 
Oorfprong, want uit een beginfel ontfpruiten alle 
dingen; en het kan zelve ook niet uit andere din: 
gen ‘ontfpruiten „ want hetgeen ‘door iets anders 

wierd voortgebragt zou geen beginfel wezen. Er 

zoo het nooit ontftaat, vergaat het ook nimmer, 

want een vêrdelgd beginfel kan uit-geen ander 
op nieuw geboren worden, noch een ander ‘uit 
zich fcheppen daar het toch noodig is dat alles 

uit een beginfel ontfta. Zoo is dan het beginfel 
van beweging in datgene gelegen wat zich zelvé 
beweegt, en dat kân noch geboren worden, noch 

fterven3 ânders zoude de geheele hemel moeten 
invallen en de ganfche natuur moeten ftilftaan.” 

„Daar het dan blijkt dat zoo iets eeuwig is, hete 
welk door zich zelven bewogen wordt, wie is er 

dan die ontkent dat de zielen deze eigenfchap bes 

zitten? Onbezield is dat ailes, hetwelk door eene 

| uitwendige werking bewogen wordt; hetgeen daaren- 

tegen bezield is , wordt door zijne eigene en inweri- 
dige beweging gaande gemaakt; dit is de ware aard 

der ziel, dit is hare eigenfchap, welke, daar zij 

van alle dingen de eenige is „ die zich zelve beweegt, 

dan ook zeker niet geboren, dan ook zeker eeu“ 

wig is. Oefen haar in de beste dingen. De beste 

bemoëijingen zijn die voor het” welzijn des vaders 
; lands , 
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landsz als de ziel door dezen bezig. gehouden en 

daarin geoefend is, zal, zij fneller naar.deze plaats 
E€n „naar haar. huis overvliegen 3 en zij zal dat des 

te fpoediger doen. naarmate zij, toen zij nog in het 

ligchaam befloten was, zich reeds uit het ligchaam 

verhief, en, de omringende dingen befchouwende, 

zich zoo veel mogelijk van het ligchaam aftrok. 

Want de zielen van hen, die zich aan Jigchaams= 

wellust hebben. overgegeven, en zich tot flaven van 

dezelve vernederd hebben; en door de aandrift van 

de lusten „die aan het zingenot inwilligen, de wetten 

der Goden en der menfchen gefchonden hebben, 
zweven ; uit de ligchamen uitgegaan „ rondom de. aarde 
zelve, en keeren in deze plaats niet weder ‚dan na 

dat vele eeuwen zijn voorbijgegaan. Hij ging heen; 

ik. ontwaakte,” | 

‚II. Ik heb u dan naar mijne zwakke krachtên 

met een van de meesterftukken der oudheid, zoo 
veel ik vermogt, bekend gemaakt. Ik heb u 

„den aanleg, en ik mag wel zeggen den {choonen , 

heerlijken aanleg van dit meesterftuk van cicero’s 

hart. en geest in flaauwe trekken en zwakke over- 

zettingen eenigzins doen gevoelen, Komt, laat ons 

uit het verhandelde de korte flotfom opmaken, en 

zien wij welke de hoofdwaarheden zijn die CICERO 

hier geleerd heeft. | 

De eerfte is dat menfchelijke roem moet veracht 

worden in vergelijking der hemelfche en eeuwige 

belooningen, Cicero ftaaft dit door twee hoofd- 
aanmerkingen. Vooreerst zegt hij dat de aarde een 

| Dd 4 _ füip 
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Mip is in vergelijking van het’ groot heelalz ten 
anderen, dat op de aarde zelve flechts gedeelten 
door menfchen bewoond worden, en dat de men= 

fchelijke roem, de menfchelijke lof, de menfche- 

lijke belooning, dat al wat menfchen hier op aarde. 

betreft , ín enge grenzen van plaatfen en tijden is 

befchreven. Laten wij deze tweede opmerking met 

ftilzwijgen voorbijgaan, om onze aandacht geheel 

bij de eerfte te bepalen. Ja, M.H.! onze aarde 

is een ftip ín het groot heelal! wat al fterren , 
wat al ruimten scrpio ook in zijnen droom zag, 
voor onze tijden was het bewaard, om met het 

gewapend oog de uiterfte grenzen van het voor 

ons zigtbare heelal te doorreizen! Voor de ner* 

SCHEL’s en BODE’s was het bewaard, den glanzen= 

den melkweg in duizend duizendrallen van fterren 
op te losfen , en in dien melkweg , in dien gan- 

fchen fterrenhemel, dien wij hier zien, flechts 

de voorhoven te erkennen van den onmetelijkeri 

tempel Gods! Bij het bedenken hiervan vervult 

het denkbeeld van eeuwigheid ons gemoed, en, 

door aan de oneindigheid te denken, bewijzen wij 
dat ons aanzijn voor de oneindigheid gefchikt iss 
en als het moede oog eindelijk de ftofjes niet meer 
zien kan, die de hand des Eeuwigen om zijnen 

troon heeft geftrooid , dan vervult de gedachte aan 

dien Eenigen, Onbegonnenen , Ongezienen onzen 

geest ‚ en wij buigen ons in het ftof , om te zwij- 

gen en te aanbidden! | tk 
De tweede waarheid is deze, dat hèt ligchaam 

van den mensch de mensch niet is5'dat het zijne 

| | zicl 
4 
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ziel is; en dat deze onfterfelijk is. Het is verre 

van ons te beweren, dat het-ligchaam aan de 

ontwikkeling van den geest hier op aarde hinderlijk 

is, Veeleer zeggen wij volmondig, dat de ziel dit 

werktuig behoefde om hare krachten te oefenen, 

en in dit huis als kind moest wonen , totdat zij op 

hoogere regten aanfpraak had. Maar dat zal u ook 
CICERO zeggen, en wij maken dus ook geene zwas 

righeid om met hem de ziel woor iets beters , voor 

het hoofdbeftanddeel des menfchen, ja voor den 
eigenlijken mensch. aan te nemen. Die ziel is eeus 
wig, zij beflaat, nadat zij het aardfche ligchaam 

verlaten heeft, en zij zoekt het vaderland wederom 
op » hetgeen zij bij hare aardfche reize nimmer uit 

het oog verloor! Eindelijk leert crcero ons hier 

ook nog, dat de wijze waarop wij ons hier op aar= 

de gedragen hebben, ons minder of meerder ge« 

— fchikt maakt voor «den hemel, « In de hemelfche 

plaatfen zijn alle braven en edelen, van alle tijden, 

vergadefd; daar leven.zij in eene hemelfche maat» 

fchappije Hoe zou ooit iemand, die voor hunnen 
_ omgang geen vatbaarheid had, in die maatfchappij 

_ kunnen worden ingelijfd? Op aarde. dus moeten. 

wij fteeds den hemel in het oog hebben, en, gelijk 
in ors ligchamelĳk oog zich de hemel fpiegelde , 

zoo moeten ook in dat onzer zielen de hemelen 

nederdalen ! | 
> Ik-behoef u niet te zeggen, M, H, ! wat ieder 

uwer, reêds voor ik het zeg „ zal gedacht hebben „ 

hoe heerlijk ons gezegend Christendom de ganfche 

volheid van deze waarheden in het licht heeft ge- 
Dd 5 plaatste 
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plaatst. Bedenkt de dingen die boven-zijn, niët 

die op: de aarde zijn! Zoo fpreekt het tot‚ons; 

en is er wel eene waarheid die nadrukkelijker en 

algemeener door het ganfche, Evangelie heen’ aan 

ons gepredikt wordt, dan die dat er eene hoogere 

orde van dingen beftaat, eene orde van onzienlijke 4 

hemelfche: en geestelijke dingen? Is hier. op aarde 

alles. veranderlijk, al wat tot die hoogere orde. bes 

hoort .is eeuwig hetzelfde; is alles: hier op aarde 

vermengd, befmet en verontreinigd, al-wat tot „de 

onzienlijke dingen behoort is- rein en onbefmet, 

en is eindelijk al het aardfche. geluk „met -rampen 

en tranen ‘vermengd „ het hemelfche is-onvermengd 

en onverftoorbaar.” Doch is het op zich zelve een 

treffend denkbeeld woor den mensch , dater boven 
deze aarde nog een hemel beftaat, waarin alles be= 

ter gefteld is dan hier beneden, het is heerlijk 

en troostend tevêns dat wij weten dat ook wij tot 

deze orde geroepen zijn, en dat aan de. eindpaal 

vän ons aardfche leven geene vernietiging maar 

overgang tot een beter, tot een waarachtig leven 

ons verbeidt. Dáár is eene maatfchappij van-alle 

edelen en braven , die voor ons leefden, en alle 

braven en edelen die met en na ons leven „ leven 

en wandelen om eenmaal daarin te worden. opge 

nomen. Wi willen derwaarts ook gaan, en onder 

Gods geleide moedig den wandelflaf verder zetten! 

Zoo (taán wij dan als kinderen, en verwachten „ met 

opgeheven” hoofd, de roepftem onzes. Vaders. tot 

de afreize ! en 
ij 

% 
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VERWACHTINGEN. ©) 

De grijze winter “ging voorbij, 

De rust der gard “heeft” uits 7» 

De blijde tente keert terug > omen er 

Getóöid ‘met “bloem ven. kruids 

De vroege efocuús fiert den grönd,” 

_ De hyacinthus. zwelty gei 1 

‚Ras. dekt het groene voorjdars, kleed | DR | 

Alomme bosch’ en “veld, | id 

| f De 

(*) Dit ftukje heeft met eenige kleine, wijzigingen 

gediend tot fluiting der winter- avondvergaderingen van 

het Departement Leeuwarden der Maatfchappij Zot Nut … 

van ’t Algemeen, op den 8ften Maart 1826, «7, 
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De tempel waar één „doel, één zin, 

„Ons broederlijk vergaart, | 

„Waar zich der 4 kunsten heilig koor 

\“__Rondsom het outer fehakst „ } 

Naar  NIEUWENHUIZENs reine leer 

Op dit ons erf“ gefticht, 

Sluit bij des winters laatften groet 

Zijn » hechte “deuren -digt. „ …- — - 

Is hier dêr” priest'ren” taak” volvoerd # 

Eer we uit deez’ tempel gaan, 

Biën wij het-offer, onzes. danks,……… 
‚Welmeenend. allen : aan. „n° Dn 

De fchimp die bittre vitlust, teelt, 

Spuwt hier, vergeefsch, venĳns … 

Hun hoogfte. ftreven is bereikt …— 

Zij wilden nuttig zijn. an, | 

Elk zaadje,” door,-hun, hand -geftrooid, 

Elk rĳsje, hier geplant, 

Schenke eenmaal heerlijk voedend ooft 

Aan ’t dierbaar vaderland! — 

“Aan ’t vaderland, te regt vereerd 

Als heerlijkst oord. der aarde 

vds Waar- 
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Waarop. ‘geheel het, wereldrond , 

Als op een Eden, ftaart, — 

‚Niet om de welvaart die er woont; 

Niet, om «den ‘vruchtb’ren gronds; 

Maar «wijl. de vrijheid, waar verjaagd, 

Steeds daar. een wijkplaats. vond. …_ 

Niet, omdat zijner helden roem 

Langs ftrand en zeeên klinkts Een 

_Maar wijl des konings eerekroon 

Door deugd en zielskracht blinkt. 

Wat banden door, geweld of list, 

Ook elders flaatzucht Knoop’, 

Hoe. zij die heil'ge in ’t kostbaar bloed 

Van ’ Zuidelijk” Buroop's …… 
Een vaster band, houdt vorst en volk 

Op Neêrlands „grond. vereend, / 

Die zijne kracht aan liefde alleen, 

Niet aan geweld ontleent. | 

Wat vorst door :weidfchen tieel praal’ NT 

Wat hem omringt „verblind’, . 

» Vorst wirLeMm voert den vadernaam , 

Elk burger -is zijn Kind, 

Zijn 
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Zijn wijsheid, “in ‘de ramp ‘gehard „1e u 

Zijn vrede" en eendragtsmin , 

Schiep, “uit éen“ volk:-door” ‘ twist “verdeéld, 

Een wreédzaam ° huisgezin, fes, 3ei 

Dat; hoe“ ‘men elders woelen móög’ ;°°7/ 
Vertroüwt op ge onraenb, 701% | 

Eu priestrênlist ‘en “dweep’rên “wrok - 

et Als kinderfpel veracht. 

aster el - 

he 

‘Is ’”t wonder dat de vreemdeling, 

1 DTen vorst an hulde wijde 

Ons vaderland ‘een Eden noemt; 

En óns geluk benijd? 

Neen; ‘== ieder tijdperk ‘dat er dani Â 

Staaft Nederlands geluks … > 

% Is gróot , wanneer “de voorfpoed lacht, 

% is groot “in rap “En druk, « 

Getuigt:‘hetj dagen vol van wee 

Des jaarkrings te) L die zich * fluit „- 

nd Hoe ‘de: opgeruide “ Noorderzee, * 

Door dijk “noch ‘dam “geftuúit ; 
emnenobur! asbt 1wö4 Wk geni ‘Her 

fee Het Departementaaljaaàr begitt met + Maart. 
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Het vreedzaam” landvolk overviel; 

En in zijn dolle vaart 

Paleis noch hutje, mensch noch vee, 

Medoog'loos heeft gefpaard 5 

Getuigt, hoe naauw eeh jaar geleên « 

„Het zilte pekelnat 

Nog zwalpte langs de velden heen: 

Van rriso’s bakermat. 

En gij, mijn zangfterl- voeg er bij: 

Ct Zij tot *s lands eer gemeld ) 

> Al wat het water had vernield, 

‚‚ Heeft eigen kracht herfteld,”* 

Getuigt het, gij, die in dien nood 

_ Wanhopend. ftaardet. rond, 

Hoe: broederlijke menfchenmin 

U hulp «en laafnis zond; 

_ Hoe gĳ, door *t woedend golfgeklots | 

Van have en erf ontzet ; 

Eer ge uwe beden uiten kondt 

Verpleegd: wierd en gered, 

O, ‘telle, wie ze tellen. kan, 

Tot eer van Neêrlands bloed, 

417 

De 
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De duizendtallen’, hier gekleed, 

Gehuisvost en” gevoed! Rn 

En melde, wie het. melden mag 

Hoe zij: ten zegen waart , 

‚ Die de offers der menschlievendheid 

Gevraagd „hebt en vergaard ! 

Zoo menig traan -door u gedroogd, 

‚ Zoo menig leed verzacht , 

Spreidt in-des levens laatften ftond 

Uw laatfte rustbed zacht, 

Js, zangftertstuig het luide en blij 

Door zoo veel deugds geftreeld: 

“‚ De wonden die de ftormvloed floeg 

„» Heeft menfchenmin geheeld,” 

Hoe dan der. burg'ren welvaart taan’, 

Hoe ook de handel kwijn’, ú ie 

De zetel der menschlievendheid 

Zal fteeds in Neêrland zijn, 

Ja, fchoon ’t van die geduchte ramp 

Het nawee nog gevoelt, 

Toch is -de zucht om wel te doen 

Verminderd „noch verkoeld, 

Wie 
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Wie ook op % kroost van HELLAs finanl 

Mijn dierbaar vaderland , | 

‘De wieg van ed'te vrijheidzin , 

Reikt het den. broederhand, 

Al is nu % etf door ons bewoond 

In wiLLems ‘hoede, vrij, © zi 

Nog heugen bspinjek bid dlinel hi 

On Frankrijks dwing'landij. 

Wie ai’, de kruisbanier ten hoon, 

De halve maan vereer, 

wij knielen voor geen valfche Goon, 

Uit flaat- of winzucht neêr; hele 

En hed: hoe de fchat ba rie ir 

AE Door eigen nood en leed, 

Toch voor den Grieken heilge zaak 

Hen milde gift gereed; 

Zoo tuigen ook Athenes muur, 

En Misfolunghis ftrand , 

Dat menfchenmin haar zetel heeft 

In ’* vrije Nederland,” 

id 

/ 

/ 

Hoe diep dan, in ’t verloopen jaar, 

De ramp ons allen trof, 

VL D. Ne Ke wij 
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wi vinden, Za Is wij rugwaards, zien, 

| Een rijke denkenftof; $ | 

En, burgers ‚van een Beard: 

Dat zoo veel deugden voedt ô 

Gaan wij, het’ oog op. Gad gevest , 

De toekomst te gemoet, 1 

Breekt elders, „door. een” wolk omhuld, 

De zon flechts nevlig door, ie | 

Zij fchijut,- Op Neerlands vrijen grond , ie, 

‚In volien middaggloors 4 | 

| zi koestert met. haar heitrijk licht 

‚ Dáár vorst, en onderdaan, ge 

n zal, wat drieste domheid Poog, 

Gewis uooit ondergean. 

Mit. C.P, È. ROBIDÉ VAN DER Af 
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