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REDEVOERING « 

OVER DE | 

DWEEPERIJ; 

DOOR 

4 J. BERKHOUT; 

Predikant te Zaandijk. 

— 

VOE EEE AAO WEN U 0, an 

E. zijn in de menfchelijke zamenleving zekerë 

woorden en uitdrukkingen, die elk in den mond 
heeft, en welke men veel en dikwijls hoort bezigen 5 

en die evenwel, hoe dikwijls ook uitgefproken, in 

‚ derzelver aard en. kracht flechts door weinigen ver- 

ftaan worden. Dit misverftand is te gevaarlijker, 

omdat de woorden door het gebruik gelden, en het 
derhalve een natuurlijk gevolg ís, dat men zich een 

„verkeerd begrip van zaken vormt, als men de 
woorden niet verftaat; en dat verkeerd begrip te 

_ algemeener wordt, en te dieper inkankert, naarmâäte 

men de woorden meer bezigt, welke de zaken moe- 

ten uitdrukken. Wie uwer, M. T., heeft in de 

jaren, die wij beleefd hebben, niet dikwijls bij zich- 

| | Ae zel. 
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zelven die aanmerking moeten mäkéns als hij de 
„woorden vrijheid , verlichting , befchaving ‚> ver 
draagzaamheid, en, „dergelijke. hoorde bezigen ? en 

werd niet maar al te dikwijls in het denkbeeld be= 

vêstigd „ hoe weinig zij, welke die woorden altijd 

in deg mond hadden ,' vaak: de ‘zaken verftonden, 

en toch op die valfche denkbeelden doordraafden , 

en dus eene goede zaak bedierven? — Er is vooral 

ééne zaak, waarop het mij voorkomt, dat de ge- 

noemde aanmerking wel bijzonder toepasfelijk is, en 

dat is dé; dweeperij , ‘waarvan men ‚fpreekt. Hoe 

dikwijls hoort men fpreken van dweepen en dweep- 
zucht, terwijl men het woord niet verftaat l hete 

welk evenwel dikwijls ten gevolge heeft, dat men 
het beste en heiligfte zelf met den hatelijken naam 

van dweeperij beftempelt „ waardoor men dan weder 
tegen zijnen wil brave en achtenswaardige menfchen 

_kwetst of in verdenking brengt, of aanleiding geeft 

tot zedeloosheid en ligtzinnigheid. Het is de overs 

weging van dit een en sander, zeer geëerde Toch. , 

hetwelk mij befluiten deed , om bij deze mijne 

Spreekbeurt dit onderwerp, met uwe aandacht te be» 

handelen. Ik wilde in dit avonduur over de dwee- 
zerij met u fpreken. Ik, wilde u doen zien, wat 

zij is, en waaruit zij oorfpronkelijk, is; waarmede 

zij dikwijls door onkundigen verward. wordt: en 

zoo u opleiden tot wijze behoedzaamheid ‚ om haar. 

wel te onderfcheiden , u. voor hare befmetting te 

wachten; maar aan de andere. zijde ook niemand. 

voorbarig als dweeper te veroordeelen. 
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LI. Wie is cen dweeper? — en wat is het eigen- 
lijk , hetwelk wij teregt met den naam van dweeperi 

kunnen beftempelen? Er zijn zekere verfchijnfelen 
van den menfchelijken geest, welke ; meer uit gevoel 
en- verbeelding ; dan wel uit gezond verftand en 

rede oorfpronkelijk, den mensch bedwelmen en tot 
dolle razernij brengen; zij hebben dan plaats , wan- 
neer het heerlijk evenwigt tusfchen rede en gevoel 

verbroken is, en de mensch alleen rondzwerft in het 
gebied der verbeelding. Men is doorgaans gewoon, 

alle die verfchijnfelen met de naam van dweeperij te 

beftempelen; en hoezeer het waar is, dat de dweep- 

zucht eigenlijk onder dat gebied behoort, vertoonên 
zich echter dezelve in verfchillende kracht en mate, 

in verfchillende opgewondenheid van overdreven gee 

voel , en ontvangen zij naar die mate verfchillende. 
namen , die hen, hoezeer van hetzelfde foort, en 
uit ééne bron voortgevloeid, toch evenwel van elk= 

ander onderfcheidèn. Zoo is, bij voorbeeld, de 

dweeper nog altijd geen bijgeloovige, die aan iets, 

dat niet beftaat, heiliglreid en wonderkracht toekent, 

voor het eenvoudigst natuurverfchijnfel huivert, en 

daarvan heil verwacht of onheil vreest3 — zoo is 
hij nog altijd geen bedorven mystiek, die van inwene 

dig gevoel droomt, hem door God, als het ware, 
ingeblazen ; — of een ellendige geestdrijver , die 

zich beroemt op een hooger licht, en onmiddelijk 
waart door Gods geest zelven verlicht te zijn: — 
neen „mijne Toehoorders , de dweeperij, eenmaal 
bot gevierd , moge eindelijk in redeloos mysti- 

cisme, of dolle geestdrijverij ontaarden; maar/dan 
A 3 gaat 
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gaat zij reeds buiten de haar aangewezene grenzén, 

of vereenigt zich op één punt, om al de kracht te 

toonen van overdreven gevoel en verwrikte begin- 

felen , waarvan de dweeperij zelve de eerfte aanleg of 
beginfel is. Zij heeft eenvoudig dán plaats, wan 

neer men zich in zijn oordeel en în de fchatting der 
dingen meer door gevoel, dan wel door rede Jaat 

leiden , en in beginfelen en grondftellingen meer aan 
de verbeelding , daz aan het gezond -verftand gehoor 

geeft. Dat, M. T., zoude ik dweeperij noemen 5 

volgens taalkundigen (*) van den eerften rang be= 
teekent het woord dweepen in onze taal eigenlijk 
Jchokken, en wel fchokken van de herfenens die, als 

het ware, niet vastliggen, en waaruit oorfpronkelijk 

is, hetgeen men in het gewone leven malen of 

mijmeren noemt. Volgens de kracht van het woord 
derhalve is de dweeperij eigenlijk eene krankheid 

van den geest, uit het verbroken evenwigt der ge- 

meenfchappelijke werking onzer geestvermogens 

oorfpronkelijk 3; maar zij ís, als het ware, de eerffe 

graad dier ziekte, welke, als men haar niet fpoedig 

te keer gaat, en dat evenwigt herftelt , tot hoog 

overdreven gevoel, tot geestdrijverij overflaat, en in 

volflagene krankzinnigheid eindigt. | 
De dweeper derhalve is de man, die, door zijn 

gevoel weggefleept , de zaken overdrijft; die op de 

vleugelen rondzwerft van gevoel en verbeelding 
zich levendig vastklemt aan hetgeen die verbeelding 
hem voorfchildert 5 voor overtuiging onvatbaar is, 

ri4 : j om 

C*) BiuperDijk , Taalk, Verfcheidenh. Ue D. bl, 18 en 19. 
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omdat de uitfpraak- van het-gevoel de ftem der rede 
verdooft „: én al -de nieuwe beelden: en ‘indrukken 

aan het geliefkoosd. voorwerp vastknoopt en zamene 
hecht ‚ waaruit dan „natuurlijk. ten laatfte- een wane= 

ftaltig geheel, „een wangedrocht moet voortkomen. 

« Dat is dweeperij , Me Ts5 zij is naar den. geest 

die gefteldheid, van den mensch, welke naar Aeê 

ligchaam. hem. eigen is, wanneer het zenuwgeftel 

den boventoon geeft, en het evenwigt verbroken is 

_tusfchen hetzelve „en de vaste en vloeibare deelens 
zij kan-op één punt werken, zoodat iemand op daë 

punt volftrekt- buitenfporig ,. en. echter. voor het 
overige een zeer verftandig mensch. isz maar doors 

gaans vertoont zij zich meer algemeen in fontbere , 
donkere , verwarde begrippen; die eindelijk in onzin, 

en volflagene. wartaal uitloopen.: Het is er echter 

verre af, M. TF.,, dat de: dweeperij zich alleen tot 

het godsdienftige. bepalen zoude neen, men heeft 

dweepers in elk vak , in alle ftanden en kringens 

men heeft dweepers in den godsdienst, ja, helaas 4 

meer dan te veel — madr men heeft ook -dweepers 

in den krijg dweepers in de Jiefde, dweepers in de 
ftaatkunde „ dweepers in de.wijsbegeerte ; men heeft 
dweepérs onder Zet- volk, maar ook in de geleerde 

wereld; geneeskundige, regrsgeleerde en taalkundige 

dweepers „ zelfs kan ‘het vuur, dat den dichter 

fchilder of beeldhouwer bezielt, zeer ligt in dweee 

perij ontaarden. Ja, M. T, „ de godgeleerde „ die: 
zijn ftelfel alleen voor /chriftmatig „ of „ hetgeen 

nog erger is, voor: alleen zaligmakend houdt; de: 

ftaatkundige-, die. voor eene. Republiek of Koning: 
081 A4 vert, 
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ĳvertsénvin den vorm van befluur alleen het hoogtte 
regt en de gelukzaligheid des volks vindt ;- de -wijs- 

geer „ die alleen zijn ftelfel als het ware voorpredikt, 

hij” moge zich dan: naar ARISTOTELES ‘of KANT hee- 

ten; de krijgsman „ die flechts vechten wil, «door een 

valsch „punt van «eer verblind, is het- niet voor de 

Grieken „ het mag dan voor Turken wezen; de vert= 
liefde „die. dwaasfelijk de zotte: rol eens Werthers. 

fpeelt; -de geleerde, die zijn vak verheft , alsof Aij 

alleen de wijsheid aan de wereld gaf; de geneesheer „ 
die. droomt van “dit of dat’ middel, "of van zijn ge= 
heele vak „alsof. Zij alleen de krachten der natuur 

naar willekeur befturen kon, en als door wonder= 

kracht genézen 5 de regtsgeleerde , die zijn Corpus 

Juris of zijn Code Napoleon befchouwt als het De/- 
phisch orakel; de taalgeleerde , die: voor elke klas- 

fikale:-fóut beeft en fiddert5 de beeldhouwer „die 
opde vleugeten der verbeelding zweeft, en in het 
rijk der mogelijkheden omzwerft $ de: koopman , die 

zich „uitfluitend befchouwt als den fteun der maate 

fchappij: — o zij allen, M. T,!-zij zijn dweepers, 

omdat -zij alle eenzijdig oordeelen, de zaak over« 

drijven „em het allen ontbreekt aan dat gezond. ver= 

ftand en onbevangen-oordeel , “waardoor zij alleen in 

ftaat zijn het- geheel te overzien ; van alle zijden-te 

befchouwen , en dus-te. Komen tot gevolgtrekkingen 

die billijk en naar. waarheid zijn. Dat ís dweeperij, 
M. T.;-en gij gevoelt. het zelve na deze-korte ont- 

wikkeling , zonder dat ik noodig ‘hebbe’; dit u meer 

uitvoerig te betoogen 5 zij is. oorfpronkelijk: uit eene 

te levendige verbeeldingskracht „ uit-gebrek aan oor- 
dee. 
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deel en verftand, of ‘grondige’ kennis van zaken, 
uiteen ziekelijk geftel „ zwakheid van zenuwen 

eenzame eentoonigheid, ongeloof of bijgeloof, val- 

fchen fmaak „ verkeerd gewijzigden leeslust „ eenzijdige 

opvoeding , of «omgang met zulke menfchen „, welke 

reeds door: die -ziekte zijn aangetast, en haar, zoo 

befmettelijk van aard; op anderen voortplanten. — 

Dat-heb.ik noodig geacht; u omtrent den aard en de 

natuur „der dweeperij te- moeten: voorafzenden; maar 

er is veel, Me T. „hetwelk menfchen voor dweeperij 

houden , hetgeen het: RG niet is en het zal 

dus, noodig zijn- | 

IL. na te gaan, waarmede zij dikwijls door 
; RARE verward Not. | 

Er is een heilig vuur in ons, M. T. „eene gode 

delijke geestdrift, die ligtelijk ontvlamt , in heiligen: 

ijver ontfteekt , en de ganfche ziel in verwarming 

brengt. Dat vuur zit-in de ziel van den redelijken 
mensch, die-adeldom des harten heeft! Het was 

dat ‘heilig vuur, hetwelk onze vaderen bezielde, 

toen zij moedig ftreden voor het onkreukbaar regt en 

vrijheid van geweten5 het is dat heilig vuur, hete 

geen thans nog'in de Grieken blaakt; het isdat 

heilig vuur hetwelk ons met verheven , met edel 

gevoel voor jezus en Christendom vervult, en: het= 

welk een sTEPHANUS als martelaar deed fterven. — 

Dat gevoel, M. T., heeten: wij met een onduitsch 

woord enthusiasme , (geestdrift) en het is dat vers 

heven gevoel „ hetwelk de onkundige zoo vaak met 

den naam: van dweeperij. beftempelt. En evenwel, 

„304 A 5 dwa- 
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dwaze -dweêperij is dat heilig enthüsiasme niet! — 

„ Hij is een enthusiast; hij is een- dweeper £°-hoos 

ren wij dikwijls de menfchen in éénen adem zeg= 

gen3 en zij weten het niets; hoe zij het onheiligfte 

met het Zeilige onder elkander mengen. ) 

De dweeperij oordeelt naar de taal van gevoel e en 

verbeelding ; maar, waar het hart in geestdrift blaakt, 

daar ligt gezond verfland en overtuiging ten gronde 
flag 5 de dweeperij ijvert voor-eigen ftelfel, en voor 

zaken van eenzijdige befchouwing „die op de fchaal 

des. verftands de proef niet kunnen doorftaan 3 
maar , waar enthusiasme voor eene zaak ijvert , daar 

heeft reeds het gezond verftand beflist, en zij moge 

in de keus der middelen falen, bĳ gebrek van be= 
dachtzaam overleg; maar zij ĳvert toch altijd voor 
hêt goede; zonder geestdrift of enthusiasme kwam 

nooit eene groote zaak tot ftands en terwijl de 

dweeperij altijd if het klein werkt, is het daardoor 

alleen , waardoor wij groote zaken uitvoeren. Wie 

onzer zal de affchudding van het juk van NAPOLEON » 

de geestdrift der volken in 1813, dwaze dweeperij 
noemen 2 en men zegge dan niet, dat zoo ligt die 

geestdrift in dweeperij ontaarden kan! dat is zoos 

maar zoo fpreekt alleen de koude ziel, die aan de 

tegenovergeftelde ziekte krank ligt 5 = de koele 
verftandelijke berekenaar, die alleen op het zien 

komen tuurt, niets durft wagen, en op zijn gemak 

blijft nederzitten 3 die niets groots ondernemen durft, 

uit vrees voor gevaar; maar wel na den. afloop de 

vruchten wil “inoogften , waarvoor een ander: met 

kloek beleid en fieren moed edelmoedig zijn leven 

waag= 
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waagde | — Dat wij dan nooit dweeperij verwarren, 

met die edele geestdrift „ die altijd voor regt en, 

waarheid ijvert, en het goede met vuur en kracht 

voorftaat en bevordert. 

_ Maar dat wij ook daarvoor zorgen „ dat wij haar 

met gemoedelijke overtuiging geenszins verwisfelen. 
„Er is iets eerbiedwaardigs in den mensch, hete 

welk ieder regtfchapen man ontziet, en voor heilig 

acht, «en hetwelk in verband ftaat met de hoogfte 

regten der. menschheid; dat is: de: overtuiging van 

den mensch. van heìgeen waar en goed. is. Het is 

die overtuiging des gemoeds, die ons alleen naar 

vaste beginfelen doet-handelen , en welke ons ge= 
drag naar vaste wetten regelt. Het was het levens 

dig gevoel van hare hooge waardij , welke eenen 

apostel van jezus deed zeggen: „af wat niet wit 

het geloof is, is zondel” en het was de naauwe 
gezette vrees, om dezelve te kwetfen „ welke hem 

deed uitroepen: indien ik mijnen broeder met den 

vleefche erger, wil ik liever in eeuwigheid. geen 

vleesch eten!” — Het valt niet te ontkennen s 

M, T., dat men dikwijls in dezen ftruikelt, en die 

overtuiging. van den mensch, het heiligfte. voor zijn’ 

geest en hart, met den verachtelijken naam van 

dweeperij beftempelt : zoo noemt men hem een 

dweeper, die op eene verftandige wijs.voor dit of 

dat leerftuk - van zijn bijzonder. kerkgenootfchap 
ijvert 3 en hij is het waarlijk niet, zoo. lang hij voor 

zich zelven meent overtuigd-te zijn, dat het in 

de daad gegrond is opde uitfpraken des Bijbels; 

/hĳj is de man, die- de infpraak van zijn hart en 

ge- 
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gemoedelijke overtuiging volgt; maar dan wordt 
hj een dweëper, wannèer kij de zwakheid onzes 
verftands uit het oog verliest, vergeet, dat hij ver= 

keerd kan zien, en die overtuiging met kracht en 

geweld anderen. wil opdringen; dan is hij een dwee- 

pet, wanneer hij trotsch en vermetel een ander 

die niet -zoo denkt, voof een dwaas en een flechte 
hoofd houdt; eetis anders overtuiging belacht en _ 
veroordeelt , ze aan vuile bronnen toefchrijft , of 
verkeerde bedoelingen, én hij zich dus meer door 
de zucht woor zijn ftelfel: laat wegflepen , dan wel 

door de infpraak der waarheid zelve, — Erkennen 
wij dat regt dan in elken mênsch; die opeen” bes 

fcheiden--toon zegt: „dat is mite ‘overtuiging 5” 

dat wij hem niet belagehen of veroordeelen als een’ 
waanzinnigen dweeper; want dan worden wij, hoe 

verlicht en verdraagzaam wij ons zelven ook wanen, 

inde daad, M. T,, zelve ook dweepers, die , door 

hoogmoed verblind , in den waan en de verbeelding 

zijn » dat wij alleen de waarheid in bezit hebben; wij” 
worden , ondanks onszelven , dweepers van de ergfte 

foort: want. wij. worden onverdraagzame iĳveraars. 

Er íis- nog iets, M. T., hetwelk door onkun-= 

digen vaak te onregt met den hatelijken naam 

van dweeperij beltempeld wordt, en dat is die gee 
moedelijke ernst, die teedere naauwgezetheid des 
gewetens, die bevreesd is, om zelfs in het kleinfte 

te overtreden. Ik weet wel, M. T+, dater ook: 

hier zelfs veel is, hetwelk: bij kleingeestige zielen: 

op beuzelgeest uitloopt 3: maar ik- weet ook , dat 

velen , niet: zoo teeder van geweten, voor beuzel- 

| geest 
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geest houden, wat hèt waarlijk niet. iss en den 

braven „ naauwgezetten.man bedroeven, door zonder - 

onderzoek hem te- doemen als een’. dweeper „ ter» 

| wijl zij integendeel zijne naauwgezetheid van geweten. 

moesten bewonderen en navolgen. In de zuivere 

zedekunde hebben. ook kleinigheden zelve eène on= 

bedenkelijke waarde + eerbied. verdient, de man „die, 

met het heiligfte- ingenomen ernftige zaken ernftig 

behandelt, en zelfs tot in het kleinfte toe, hetgeen 

hij voor heilig acht, geenszins verwaarloost of ftraf« 

feloos laat befpotten. : 

Wij zijn niet geboren-om te koktedens of ligtzin= 

nig te fpotten met-hart of beginfelen 3 hetgeen wij 

dikwijls: voor ongeoorloofd houden „houdt vaak een, 

ander voor ongeoorloofd in. zjn’. kring » in zijn’ 

geest, in zijze omftandigheden of. bijzondere bee 

trekkingen 5 het valt moeijelijk te oordeelen over. de 

beginfelen en drijfveeren, welke de daden van een. 

ander regelen, en het valt ligter te zeggen; „ dat is 

dweeperij,’” omdat het o7s niet. bevalt, dan wel het. 
grondig te bewijzen, . Dat wij dan ook hier aan de 
uitfpraak denken: „diein het kleine niet getrouw is, 
is het ook in het groote niets” en-dus naauwgezet- 
heid van het geweten in onzen, broeder eerbiedigen, 

Eindelijk, het is een, vrij. algemeen denkbeeld 

onder de menfchen , dat zij het woord dweeperij 
alleen toepasfen op bijg eloovigen en geestdrijvers „ 

op menfchen, die men waant, dat minder vrij en 

verlicht denken, terwijl het niet minder op ‘het. on- 

geloof , „en op eene meer vrije denkwijs toepas- 
felijk is. 

Ook 
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Ook het ongeloof, M. T,, had door alle tijden 
heen zijne dweepers; men kan dweepen zelfs voor 

verlichting, voor verdraagzaamheid, bij eene vrijere 
denkwijs, en liberale gevoelens zelve: ook dat zelfs, 

het ĳveren voor vrijheid en verlichting kan ellendige 

dweepzucht worden; men kan zoowel overdreven 
ĳveren voor hetgeen zieuw, als voor hetgeen oud 

iss of het dan oud of nieuw is, het blijft altijd over= 

drijven, en wij hebben het gezien, alle overdrijven 
is dweepen! De bedaarde, verftandige man vraagt 

nooit, wat oud of wat nieuw is3 hij dweept met 
zijne eeuw niet, zoo min als met de oude dagen; 

hij houdt niét hem alleen voor wijs en verlicht, 
die, zoo als men het thans noemt, vr denkt en 
liberale gevoelens koestert; ‘maar hìĳ beproeft allê 
dingen, en behoudt het goede; hij neemt het warë 
en goede aan , waar hij het vindt, en hij zweert even 

zóo min bij de mannen van onzen tijd, als bij de 

vaderen van vroegere dagen. a 

__ Wij hebben het gezien in onzen leeftijd, hoe 

dwaas men dweepen kon met de regten van den 

mensch „ met de valfche wijsbegeerte van ROUSSEAU 

én VOLTAIRE „ hoe dwaâs men hen napraatte als 
goddelijke orakels, en hoe men fchreeuwde van 

vrijheid en verlichting, waarvan menig een, helaas! — 
de enkele klanken kende; gelooven wij het dan, 

het ellendig gekras over oud of nieuw, het blijft 
van beide kanten altijd dweeperij; en zoeken wij de 

waarheid alleen met een onbevangen oordeel, op 

gronden, die vast ftaan , en niemand kan omver 
ftooten. 

mi, 
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HIL „Het vkomt …das“aan “op wijze behoedzaam 
heid ‚om het wezen van den fchijn wel te onders 
Scheiden ; ons te-wachten aan den Cénen kant: voor 

dwaze dweeperij; maar aan de andere: zijde nict 

dige een ‘ander voorbarig te vooroordeelen. En het 

_ is hierover; dat wij ten flotte nog het een en ane 

der moesten aanmerken. 

De kwaal, M, T.,; de krankheid van den geest, 

waarover wij in dit avonduur gehandeld hebben , is 
in de daad niet gering ; zij is eene ziekte , die veel 

algemeener is, dan men denkt, die fpoedig aan- 

fteekt , en-zich uitbreidt; door haar befimettend gif 
duizenden verpest, de fchrikkelijkfte gevolgen naar 

zich fleept; en terwijl zij den kranken zelven op 

den rand der razernij brengt, is zij het tevens, die 

ellende en verwoesting rondom zich fpreidt. Het is 

maar al te waar, gelijk door alle. tijden heen in 

Godsdienst en burgerftaät de dweeperij hare rol 
fpeelde ; zoo wemelt het nog in de wereld van fijne - 

en grove, van valsch’ verlichte of dom verdonkerde 

dweeperss en het is maar al te waar, hetis deze 

krankheid wan den-geest eigen, dat hij, die al ligt 

waant, dat hij er het minste van heeft, er et 

meest mede behebt is, 

Leeren wij dan op onze hoede zijn, Toehoorders, 

en daartegen wel het meest waken, dat wij met dat 

euvel niet befmet worden: want heeft eenmaal, hee 

laas! die krankheid ons aangetast, is eenmaal in ons 

het evenwigt verbroken; het is moeijelijker „dan 

men denken zoude , hetzelve ‘te herftellen, en van 

die 
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die krankheid te genezen. Maar zoo zeer-het onss 

als redelijke menfchen , past, ons voor de befmetting. 

der. dweeperij te hoedens zoo zeer-moeten wij aan. 
de andere zijde daarvoor. zorgen , dat wij niet-alles- 

dweepen noemen, wat doorgaans de wereld er voor. 
houdt; en allé gevoel geheel en al vooroordeelen… 

De eeuw, die wij beleven , heeft hier en-daar dat 

wel bijzonder eigen, dat men al ligt zoude gevaar 

loopen „om in een ander uiterfte te vervallen , vooral 

daar men aan de andere zijde ten koste des verftands 

het gevoel-op den troon zet. Men heeft menfchen, 

M. T., die van een droog en kael geftel ‚-en- hard 
vochtig van aard, aan het gewoel in den loop der: 
dingen , omdat zij het zelve niet hebben’, elke: ftem 

ontzeggen, en die alleen willen; dat in: alles ‘het 

verftänd beflisfe ; en dezulken , in-de daad , noemen 
ligt dweeperij, hetwelk eenander Aeilig vuur zoude 
noemen, of pligt, door het geweten voorgefchreven. 

Wij hebben het gezien, M. T., ook dat-uiterfte is 
even gevaarlijk; het is niet minder, dan het eerfte , 

verbroken evenwigt van de verfchillende. geestver» 

mogens; door God in ons gelegd , en-kan dus ook 

niet anders, dan treurige gevolgen hebben. Die aan 

de andere zijde het werftand op den-troon zet, hij 

wordt een koud en hoogmoedig mensch, die, 

meestal van vernuft ontbloot , met zijn koel verltand 

alleen: met zijne trotfche. redenering „ alles beflisfen 

wil, en alles fijn wil berekenen en die-evenwel bij - 

de zwakheid van den geest, en de kortzigtigheid der 
menfchen , nooit. tot de waarheid komt, Hij wordt 

een trotfche scepticist ‚ een ellendige twijfelaar, een 
ons 
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ongeloovige van het eerfte foort , die. met al zijn 

redeneren geen ‘haar breed verder komt, op drog- 

gronden wverzeilt,-en bij al zijn zoeken naar de 

waarheid geen’ anderen troost voor zijn hart heeft, 
dan den eltendigen troost, dat hij waant het te 

‘ weten! Zoo is Aj, M, T., die de regten des 
gevoels verkracht, ‘hij is dagelijks ten prooi van 

ongeloof «en twijfelarij; en in de beoefening is hij 

een-trotfche egoist, die alleen. voor zich zelven 
leeft; eene koude ziel, die de zijnen kan zien fter= 

ven , zonder ééne traan te laten3 en die, zwak en 

vreesachtig tevens, in gevaar zich terug trekt, en 

bij de minfte ramp beeft en fiddert. 
Leeren wij dan hier bedaard en onpartijdig haa. 

delen; — veredelen wij ons gevoel door gezond 

verftand aan te kweeken; door gehoor te geven aan 

de uitfpraken van rede en godsdienst; maar kweeken 

wij tevens. vuur en geêstdrift voor het ware. en 
goede aan; oefenen wij beide, verffand en gevoels 

en houden wij het beftendig voor oogen, dat, gelijk 

gevoel, zonder helderheid van geest, verdooft en 

bedwelmt 3 zoo ook koele redenering , zonder ge= 

voel,- ons alleen: en verlegen laat, het hart geen? 

troost verfchaft , en ons koud en hopeloos doet 

fterven. Verbreken wij niet , wat God zamene 

voegde „ en kweeken wij het onderling verband aan 

tusfchen de vermogens van den geest, wier ver= 

„ eenigde werking alleen den mensch regt vormen 

kan. | ; u 
__En daartoe geleide Just tot onderzoek van hetgeen 
waar en goed, belangrijk en edel is, onze fchre« 

VL. D. 1. B den. 
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den op den wêg door dit leven ; maar dat zij dan ook 

een onderzöek, vrij van flaaffche banden , waardoor 
wij vrij en onbelemmerd werken , en noch door 

gezag, noch door dwaze neiging geleid worden, om 
dit of dat aan te nemen, voor dit of dat te ijveren ; 

hetwelk de toets niet kan doorftaan. — Vormen 

wij meer en meer onzen finaak ten goede, en vers 

fijnen wij dien fmaak door het aankweeken van nut- 
tige kennisz gewennen wij ons, om meer: ernftig 
na te denken over al, wat ons omringt, over het 

doel van ons leven , en over onze ware beftem» 

ting: werkzaamheid vooral blijve ons ten allen tijde 
en in alle omftandigheden bij; verhelderen wij wel 

bijzonder onzen geest door wereld- en menfchen- 
kennis; maar boven alles verlichte de reine leer 

van het goddelijk Christendom onze oogen , en 
verwarme’ onze harten! dan zullen wij bewaard 
blijven tegen de beide klippen van ongeloof en 

bijgeloof , waarop wij menfchen, helaas! zoo ligt 
verzeilen; dan zullen wij beiden het hoofd bieden; 

den dwazen onderzoeker dezer eeuw, en den arme 

hartigen dweeper, die beide zich verheffen als god« 
delijke orakels in hoogmoedigen waan, dat zo het 

alleen weten; en, wij mogen hen van de kwaal 

niet genezen kunnen, (want zij zit in de berfenen!) 

Wij zullen toch voor ons zelven in vrijer lucht ade- 

miei , eene gezonde ziel behouden, en bewaard. 

blijven voor pestlucht en befmetting,. 

mer 
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Tweede Redevoering (*. 

Onaer begunftiging uwer vereerende aandacht, 

wilde ik heden de taak vervolgen, die ík bij eene 

vroegere fpreekbeurt op mij nam — namelijk: om 

u ook van de volgende boeken Van CICERO over 

het Staatsbeftuur eene algemeene fchets te geven. 

„Die mij te voren met uwe tegenwoordigheid hebt 

vereerd, of het gemelde gefchrift van CICERO aans 
dachtig hebt gelezen, zult mij gaärne toeftemmen , 

dat het betoog over de onderfcheiden regerings 

vormen rijk was in gulden lesfen, die ook nu niet 

verloren mogen gaan, als men ze {lechts met ons 

| partijdigheid en voorzigtigheid wete toe te pasfen. … 
Hoe waarfchuwende zijn de vermaningen van 
Scipio tegen alle heerfchappij, die de grenzen te 

| buie 
(C*) Uitgefproken in de Maatfchappij van Nederlande 

Sche Letterkunde, in Februarij 1825. Zijnde de eerfte 

Redevoering te vinden in het V, D, 3°, St. bl, zat van 
dit wetk, 

Ba 
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buiten gaat, welke, de rede -zelve vaan alle magt 

heeft “gefteld! Hoe toont hij de gevaren , wdaraan 
een alleenheerfchend vorst den Staat. bloot geeft, 

wanneer hij noch den raad der wijzen inneemt, 
noch de belangen des volks wil hooren! Met welke 

levendige klêuren fchildert hĳ de woede van het 

waanzinnig gemeen, dat de banden van wet en orde 

verfcheurt, om ftraks door overheerfchers of volks- 

leiders in knellerider boeien geflagen te worden ! 

Zijn befluit was dus een’ leerling uit de fchoot 

der Griekfche wijsgeeren waardig, namelijk : dat de 

verfchillende beginfelen, die in den Staat, even als 

in den mensch, op eene flrijdige wijze werken, en 

hem fteeds terugftooten van het rustpunt, dat hij 

zoekt, door een wijs beftuur moeten worden gere- 

geld, hetwelk zonder miskenning of onderdrukking 
die hoofdbeginfelen tempert, en in evenwigt houdt. 

„Met het uiten van dit gevoelen had sciero het 

éerfte gefprek befloten, en zich daarna met zijne 
wrienden verpoosd van hunné infpanning. 
‘Het gezelfchap zet zich eindelijk weder neder, 
èn scipio , huntie lust befpeurende, om hem verder 
te hooren, hervat zijne rede. 

Ik kan hier, even min als te voren, scrrio’s 

betoog in alle zijne bijzonderheden volgens ook is 

het nimmer mijne bedoeling geweest, den inhoud 

dezer gefprekken te vertalens ja, zelfs, waar ik de 

uitdrukkingen der zamenfprekenden mededeelde , oor= 
deelde ik ‘het flteeds van mijne plicht te ‘zijn, om er 

die kleur. en houding aan te geven, die ik mij vere 

beelden durfde, dat zij zelve er aan gegeven zou- 
den 



VOLGENS” DE “REPUBLIEK VAN"CICERO. #21 

den hebben, indien zij, in plaats “van de Lâtijne 

fche, de Neéderlandíche taal hadden gebezigd; om 

deze hunne meeningen duidelijk te makên- Ik heb 

inzonderheid het verfchillende en het gelijkende wile 

Ten aantoonen, dat er fcheen te wezen tusífchen de 

flaatkundige begrippen, over regering en volgsgen 
luk „ der vroegere en latere tijd. | 

Wij vinden hier in den aanvang van hêt tweede 

boek terftond den echten Romein terug. | 

_ De wijsgeer PraTO, wiens gefchrift wij vroeger 
breedvoerig met dat van cicero vergeleken, fchept 

een’ denkbeeldigen Staat, dien hij -door- wetten: en 

inftellingen. bevestigt, hoedanige nooit: eenig land 
had gekende ArisTorErrs treedt in een diep „en 

door geene afleiding verpoosd, onderzoek ;- hoe de 

beste flaat zou behooren te zijn: maar sctero- wijst 

ons hier terftond op eenen reeds. aanwezigen Staat. 

Op het gezag. van cATO noemt hij Rome zelve, 

„e het model van die wijze EERE ce zij 

wenschten te aanfchouwen. 

Trachten wij thans de bewijzen, door scipro ter 

ftaving aangevoerd, onder een algemeen gegistepent 

te brengen, | 1d 

3) Rome’s ftaatsregeling is s nict het kunstwerk van 
een enkel mensch, maar het gewrocht van den 
weldadigen tijd, die haar heeft bevestigd en fterk 
gemaakt.” 

Hoe veel ligt in. deze ééne uitdrukking vermel! 
Welke geheel andere begrippen had. scipio van het 
OLEN of regelen eens Staats, dan fommige 

B 3 volkg- 
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„volkswijsgeeren in latere dagen gaarne aan de ouden 
plegen op te dringen, om het gezag van dezen te 

«misbruiken, ter fchijnbare ftaving hunner eigene 

«ijdele meeningen. 

Geen gefchreven wêt, op bepaalden tijd ontworpen 

én ingevoerd, kan als met den flag eener toover= 

roede geheel een Staat verordenen en kracht en 
leven geven. De tĳd ontwikkelt het karakter eener 

natie, De inftellingen, die uit haar boezem zijn 
ontftaan, die door heilige gewoonte zijn ontwikkeld 
en hecht geworden, doen het best de ware geaard- 
heid van een volk kennen, en toonen, welke de 
vereischten zijn voor zijn beftendig geluk. Vers 

orden dan vrij eene wet, die de vormen voorfchrijft , 
om. hèt gemakkelijkst aan deze eifchen en behoeften 

van den Staat te gemoet te komen3 doch waan 

nooit, dat zij het wezen en de natuur der dingen 

kan omkeeren, of kracht geven aan hetgeen in 

„wederftrijd is met de denkwijze en zeden: waarin 

en volk ís opgevoed, 

Met de ‘grondvesting wan Rome was de hoek- 

Teen gelegd voor hare toekomende grootheid en 
beftendigheid. 

Welk gefchiedfchrijver van ouderen en lateren 
tijd meldde ons niet van romurus en de zes ove 

sige koningen, die een tijdvak van twee honderd 

èn veertig jaren lang de jeugdige ftad en haar 

toenemend gebied beheerschten! Cicero echter, 

hoe befchroomd hij ook zij, om de volksoverlevee 
ringen niet te kwetfen, opent ons hier eene nog 

geflotene bron tot kennis, en flelt ons de voors 

tref. 
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treffelijkheid dier vorsten in een nieuw, of nog 
niet opgemerkt , daglicht. : 

«De fchrandere romuLus had gnidden: in den dede- 

rigen {taat, waarin hij onder de herders leefde, 

zijn koninklijken inborst getoond , en. door de meer= 

derheid zijner zedelijke hoedanigheden hen met 
gedweeheid voor zijnen wil doen buigen, vóór dat 

hij nog hun koning. was, - Hij verzamelde hen om 
zich heen, plaatfte zich aan hun hoofd, nam bloede 

wraak over het gefchonden. regt zijner geboorte, 
en flichtte de (lad Rome. En welk een. doorzicht 
legt hij bij deze daad aan den dag! «Welk „een 

“ gunftig oord kiest hij uit voor zijn oogmerk! - 

5 Hij bouwde,” zegt. sciPro, # zijne ftad. noch 

aan de oevers der zee, noch aan den mond van 
den Ziber, Immers, de fchrandere man. gevoelde 
en voorzag het, dat de ligging aan zee min gunftig 
is voor eene flad, die zich met de hope op duur- 

zaam aanzien en magt wil vleìjen, Want is „zij 
niet aan vele onvoorziene gevaren blootgefteld? De 
vijand zet er foms voet aan wal, eer het gedruisch 
der. «wapenen de onbedachte bewoners getroffen 
heeft, Daarenboven het bederf van. zeden kruipt 
zoo ligtelijk in-den boezem dier fteden! Men gee 
went er aan vreemde taal en vreemde begrippen 3 

en- bij ‘het invoeren van buitenlandfche: handelwaren 

voert men tevens verbodene vreemde zeden ine De 

verfcheidenheid en overvloed der koopwaren wekt 

de lust naar weelde en pracht op.” De inwoner 
houdt zich niet aan zijn erf en goed, maar zweeft 

altijd met zijne gedachten buiten ’s huis over den 
B $ Ode 
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oceaarì „en de. voorouderlijke inftellingen drijven er 
vlottende , gelijk de ftad en. haven zelf. 
‚Dit was de oorzaak van den val van Carthago 

en Corinthe, en zoo vele andere Staten; doch het 

fcheen als of een hoogere geest en het voorgevoel 

der toekomst Romurus bezielde , toen hij zich ves 

tigde aan de oevers eener rivier, die, met effen 

ftroom zeewaarts vloeiende, alle levensbehoeften 

kon aan= en afvoeren. | 
‚ Zoo dapper met het zwaard, als fchrander van 

beleid, weerde RromuLus” wangunftige. naburen af 

en verrijkte met de behaalde voordeelen niet zich 

zelven , maar de burgers van zijn nieuwen Staate 

In alle zijne verrigtingen raadpleegde hij het oor- 
deel van den Senaat. Hij handhaafde de eeredienst 

der goden. Zijne wetten ademden een. zachten 

geest en billijk waren zijne vonnisfen. 

“Zoo wordt ons romurLus gefchetst.. Hij voert 

zijn volk bĳeen, hij- vestigt, hij. verordent het, 

hij regeert het. Aan verdrag, of zelfs aan opdrae. 

ging van magt behoefde hier niet gedacht te worden. 

Toen romurLus ftierf , waande de ondankbare Se 

naat zich reeds fterk genoeg, om de macht op te 

nemen, die, door RoMuLUs’s dood, op den Staat 

was vervallen; doch het volk, zegt scipios verdroeg 

dit. niet, en om het gemis van ROMULUS hield 

het niet op een koning te eifchen. 

Het gevoelde zich voorzeker gelukkiger auder 

den fchepter van een’ vorst, dan in het bezit. van 

eene magt, die het niet wist te gebruiken. f 

‚ De keuze van den wijzen NuMa drukte het zegel 

op 
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op. der Romeinen regtmatige: begeerte. Het innig 
gevoel van regt env billijkheid „dat geheel het kas 

rakter. van NUMA kenmerkte, fpreidde. zich terftond 

hierin. op eene. waardige wijze ten toon’, dat hij 

erkende „ zijne vorstelijke magt niet aan. het. recht 

_ van. geboofte of overwinning , maar -aan de vrije 

keuze. van de Romeinen te danken te hebben. Hij 
liet dus de wet, waarbij hem de oppermagt was 

opgedragen, achtervolgen door eene wet van hem 

zelven „waarbij hij deze opdragt liet bekrachtigen. 
Alle de deelen van. het. beftuur des opwasfen= 

den Staats „werden door Numa behartigd. met. het 

doorzigt van een’ wijsgeer en met de bezorgdheid 

van. een’ vader. 

__Numa toonde aan de Romeinen; dat de wreede 

zame akkerbouw de zeden befchaaft, en-de bee 

gaafdheden des geestes ontwikkelt. Hij leerde hen, 

dat eigen noeste vlijt overvloediger. oogften kan 

inzamelen, dan de verwoesting van de akkers der 

naburen immer geven kan. 

‚Hij maakte door feesten en fpelen de. bijeenkomst 

van afgefcheiden landbewoners gemakkelijk en uite 

lokkend, en verfchafte hen daardoor tevens op 

vastgeftelde … marktdagen de begeerige gelegenheid 

tot. het verruilen hunner veldvruchten of „andere 

voortbrengfelen van-hunner handen arbeid; en wijl de 

goede. trouw in zulke bedrijven bovenal behoort 

geëerbiedigd te worden, rigtte hij haar een tempel 

op, en liet deze deugd vereeren als-eene- godheid. 

Zoo ontwikkelde Numa het karakter der. Romeie 

nen, en legde den grond voor die oneindige kracht 

B 5 van 
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van den Staat, die de eeuwen moest verduren, 
Die na hem de oppermagt ontvingen , eerden zijne 
inftellingen en volgden zijn voorbeeld na: want het 

volk deed telkens eene voorzigtige keus, terwijl 

het, gelijk ons de gefchiedenis van elders leert s 
de regten van geboorte bij perfoonlijke werdienften 

piet uit het oog verloor. Ja zelfs, in den afftand 
der oppermagt aan TARQUINIUS, toonde het volk , 

dat het beter voor hem ware, door een? aanzienlijk” 

vreemdeling „ des overleden konings boezemvriend , 

geregeerd te worden , dan eenen opperheer te moe- 

ten misfen, of te beven voor de wenk van merotfelie 

Patriciërs.. , 

Dè regering van TARQUINIUS was, volgens scIe 

pio’s dichterlijke uitdrukking, een vruchtbare ftroom , 

die, uit Griekenland zijn oorfprong nemende, op 

de Romeinfche velden kunst en wetenfchap had 
doen ontluiken, | | 
„De fchrandere serRvIus TULLIUS, wiens diepe 

kennis in het Staatsbeftuur bijna te groot fcheen 

voor het kleine Romeinfche gebied, zat reeds op 

den troon, vóórdat de wettige opdragt plaats kon 

grijpen. Zoo zeer had hij reeds door zijn genie 

het overtuigend bewijs aan allen gegeven, dat hij 

geboren was om te regeren. Zijne volksverdeeling 

in klasfen gevestigd, op het beginfel van grondbee 

zittingen, is een ontwerp geweest, dat de bewon- 

dering van alle tijden heeft verworven. Hij zag 

verder vooruit in de belangen des volks , dan eenigen 

koning voor hem. Hij droeg dus zorg, dat het 

ftemregt niet aan de willekeur der menigte, maar 

aan 
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vaan het oordeel der meest gegoeden , die het grootst 
belang hebben bij de rust en welvaart des Staats, 
‘werd overgelaten — „en niets verhoedde. hij ern- 
stiger zegt SCIPIO, ten befluite , ;; dan dat de 

groote hoop niet het meest te zeggen. had,” 

„Of echter cicero ons-omtrent dè afkomst van 
SERVvIUS de echte berigten mededeelt, dat mogen 
wij elders in twijfel trekken (*). 

Welk een uitbundigen lof hooren wij hier scIPIo , 

in de opregtheid zijns harten, toezwaaijen aan de 

voortreffelijke regering der koningen! Zoodat wij 

bijna mogen vragen, of in zulk eene monarchie 
misfchien die onvergelijkelijke ftaatsregeling was ge- 

legen, die Rome tot een model had gemaakt , waarna 
PLATO te vergeefs zocht. Dan, wij zouden. de 

rigting dezer gefprekken misduiden, indien. wij dit 

durfden beweren. Evenwel, het zij met bee 

fcheidenheid gezegd, er heerscht in dit gefchrift 
van CICERO fomtijds zekere weifeling wan. denke 

beelden, en in den vollen gang der redenering vére 

raadt zich wel eens zekere wankelbaarheid, waarvan — 

„de reden; naar- ons inzien, niet moeijelijk is op te 

gene 

“CICERO was, aan den eenen kant, als Romein, 

doordrongen van het heilige vooroordeel, om niets 

zoo voortreffelijk te vinden als Rome, en den toeftand 

van hare Republiek op het einde der Carchaagiëhe 
oorlogen. 

Aan 
{*). „Men vergelijke het fragment der redevoering van 

den oudheidkundigen keizer CLAUDIUS; in de Excursus 

op TACITUS, Uitgave van OBERLIN. 
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Aan den anderen kant had de fchoonhéid van 
PLATO’s gefprekken hem vermeesterd, en een heie 

melijken eerbied ingeboezemd voor éénheid van 

magt in de perfoon van een éénigen , die, alle deelen 

des Staats met een juisten blik overziende en vere 

zorgende, het beeld der weldadige godheid verte 

genwoordigt. 

Wie toch zal in deze treffende fchilderij van alle 

de heldendeugden der Romeinfche vorsten niet zee 
_ kere vooringenomenheid voor hen befpeuren? of 

zoudt Gij mijne toehoorders, die de gefchiede- 
nis der oudere wereld en der Romeinen hebt 

beoefend, aan den eerften koning. ROMULUS. dat 

ftaatkundig beleid durven toekennen, hetwelk cicEro 

zoo fterk in hem prijst, zelfs bij de keuze van het 

vestigen der {tad aan de oevers der 7iber? Was 
het niet eene geestige gedachte van rPrATO, die 

cicero’s verbeelding had getroffen, en die hij nu, 
bij de vermelding van romurus’s heldendaden, 

wilde te pas brengen, of verwezenlijken? __ 

En het vermoeden toch kon niet bij hem opko= 

men, dat khĳ hier zijn lof welligt te verre kon 

drijven , en zekeren ftrijd met zich zelven doen onte 
ftaan: immers hĳĳ had fteeds het oog op den twee- 

den TARQUINtUs, die alleen al het goede fcheen 
afgebroken te hebben, dat zes koningen hadden 

opgerigt, en die alleen tevens alle de gevaren had 

bewezen , waaraan koninklijke magt een Staat 

bloot geeft ! 
Bevlekt met hét bloed van den edelen servius, 

gejaagd door de angst van een knagend geweten, 

ope 
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opgeblazen. door hoogmoed op behaalde overwin- 

ningen,- kon TARQUINIUS bij al zijne bekwaamheid 

noch zich zelven beheerfchen , noch de: uitfpattende 

weelde en zedeloosheid in zijn geflacht beteugelen. 

__Zoo ontftond uit een koning een dwingeland, van 
wien het beleid van BRUTUS alleen Rome bevrijdde, 

„En het is dus uit het gedrag van dezen laatften 

koning „ dat scipio- het befluit opmaakt, dat het 

koninklijke beftuur niet het beste is, omdat het 

flechts van één beginfel uitgaat, namelijk. macht in 

één perfoon ondeelbaar vereenigd, zonder tempering 

en ‘tegenwigt, dat haar beletten kan, om te verre 

over te hellen, en het verderf. des Staats te vere 

oorzaken. | | Er 

Wij zullen ons niet wermeten, deze gevolgtrek= 

king des gefchiedverhaals aan wijsbegeerte en Staat= 

kunde te toetfen 5 doch waarom zouden wij het 

verzwijgen, dat ciceRo ons hier voorkomt aan den 

verdelger van Carthago een taal in den mond te 
leggen, die meer Romeinfche fierheid , dan eenvou- 

dige waarheid ademt 2 

Het moge waar zijn, dat het. mh beftuur, 

zaden van verderf in zich bevat3 maar is dan ver= 

gankelijkheid niet het beginfel van alle ondermaan- 

fche dingen? Wat bloeit er zoo luisterrijk , dat 

niet. bij het eerfte ontkiemen zijn - toekomftigen 
ondergang, aanduidt? Of was het dan zulk. een. 

fnel werkend vergif, hetwelk van RomuLus: af. tot. 

Op TARQUINIUS, gedurende bijna derdehalve eeuws 

zóó onbemerkt verborgen bleef, dat geheel het 

volk de weldaden , die uit zulk eene fchadelijke bron 

toe. 
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toeftroomden , met dankbaarheid genoot, en nooit 
een zucht of wensch verried naar een wagen 

regeringsvorm ? 

Het moge waar zijn, dat het koninklijk blaam 
kan plaats grijpen , zonder eenig tegenwicht van 

macht: doch was dan de regering der Romeinfche 

koningen zoodanig? Wien kunnen wij hier eerder 

tot getuige oproepen, dan cicero zelven? Ziet 
ROMULUS met de opperheerfchappij bekleed van dien 

Staat , die aan hem zelven zijn oorfprong had te 

danken. Hoe oefent hij ze uit? Zoo, gelijk ieder 

regtgeaard vorst zijne macht behoort te gebruiken, 

Hij regeerde, zegt ciceRo zelf, met het gezag en 
de raadgevingen van den Senaat. Als begane mise 
daad moest beteugeld worden, beftrafte RoMmurLus 

niet met ftrenge band en pijnen, maar met het be- 

boeten in zeker getal van fchapen of runderen; en 
toch was het beroep van gevelde vonnisfen op het 
geheele volk reeds onder de koningen in volle 
kracht en gewoonte. Geen der koningen aanvaardde 

vervolgens de opperheerfchappii, dan bĳ wettige 

opdracht. Het aanzien van den Senaat verkreeg tel= 

kens meerder luister, en de regten des volks leden 

nimmer eenig aanftoot, volgens CICERO’s eigen be= 

kentenis, ; 

Welken regeringsvorm zullen wij gematigd en 

getemperd mogen noemen, indien het deze niet 

was? Doch, wij bekennen het: cicrro hecht een 

geheel ander denkbeeld aan een getemperd Staatse 

beftuur. | 

‚Dat koninklijke beginfel, dat hij vordert, wil hij 

niet , 



VOLGENS DE REPUBLIEK VAN CICERO, SL 

fiet, gelijk wij naat onze zeden, door een koning 

zien vertegenwoordigd, maar door eenèn ambtenaar 

met hooge macht, die niet door zich zelven alleen, 

maar door biĳftand en medewerking der Aristooratie 
en Democratie geholpen en onderfteund wordt. 

__— Het was gewis in de macht der Confuls, die alle 

belangrijke zaken voordroegen; in het gezag van 
den Senaat, die beraadflaagde ; en in het regt des 
volks, dat de voorftellen hielp bekrachtigen: in dat 
drievoudig beginfel, en zijne gelukkige ineenfimel 
ting fcheen het dan, dat de voortreffelijkheid van 

het Romeinfche Staatsbeftuur gelegen was. 

Het koninklijk beftuur zij dus verworpen, omdat 

uit de zeven vorsten één zijne magt overfchreden 

hebbe. Maar hoe velen ftaken niet dikwijls daarna 
te gelijk het hoofd op, toen er geen koning meer 

was! Hoe woedden meermalen die geprezen begin- 

felen tegen elkander, en deden burgers tegen bure 

gers te wapen grijpen! Elke bladzijde van Rome’s 
gefchiedenis getuigt er van! Ik beken het echter, 

cicero fchetst ons die gelukkige dagen der Repu- 

bliek , toen zekere eenparige werking het evenwigt- 

van magt ophield: toen het Confulaat werd bekleed 

door SciPIo’s en MARCELLUSSEN, toen de Senaat 

door de tevredenheid over zijn kalmen moed in de 

hagcheliĳjkfte gevaren eerbiedwaardig was, en het 

volk, met ontzag vervuld voor de verdienften van 

zoo vele groote mannen, geen klachte durfde uiten. 

Dan deze gelukkige toeftand was niet de beftendige 
vrucht van het Staatsbeftuur zelf, maar de verras- 
fchende witkomst van roemrijke gebeurtenisfen’s 
san want 
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want kon het beftuur door zich zelven zoo veel 

fchoons te weeg brengen, waarom was het dan 
zoo kort van. duur, waarom ftrooide het-zoo fpoce 

dig onkruid en bederf, en-bragt grooter rampen 

voort, dan het ooit weldaden had gefchonken?. 

‚„Maar keeren wij tot het gezelfchap der redetwis- 

tende flaatsmannen terug, en hooren wij scipio 

verhalen wat ervan den Staat werd na de ver=… 

banning van TARQUINIUS, | 

»» Zoo lang een koning maere vervolgt sct- 

: „is het lot des volks fteeds wisfelvallig , 

„omdat alles afhangt van den wil en. de denkwijze 

van een’ eenigen. Hij fchenke het volk eenige 

vrijheid , gelijk RomurLus deed, doch -hoe-meer hij 

hun de voorfmaak geeft van dat genot, hoe meet 
hij de dorst zal prikkelen, en het des te bevrees= 
der maken, dat de koning zijn overheerfcher en 

geweldenaar wordes | 

Nu is dan TARQUIJN, en zelfs de onfchuldige 
COLLATINUS verjaagd, én het volk is vrij! wat gee 

beurde er nu? 

„ De Senaat beftuurde in dien toeftand x van. zaken 

dia gemeenebest, Door het vrije volk werd weinig» 

door het gezag van den Senaat bijna alles verrigt. 

Duurde de magt der Confuls flechts één jaar, zij 

grensde hiervoor zeer nabij aan de koninklijke > Ns 

om niets aan den invloed der aanzienlijken te doen 

ontbreken , zoo kon.zelfs geene volksbijeenkomst 

plaats griĳpen zonder bekrachtiging van den acht- 

baren Raad der Patriciërs. „ Zware, geldleeningen „ 

waarvan zij noch rente noch hoofdfom konden 
vole 
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Voldoen , dompelde het ‘volk in armoede, of deed 
hen fmachten in den kerker hunner fchuldeifchers, 
van waar alleen de ftraf der flavernij hen’ bevrijdde. 
_Zoo ohtftönden die wanhopige verwijderingen 

naar de nabijgelegen gebergten ; zoo «die * ftdats= 

_verfcheurende onlusten, die zelfs Het «verkiezen. 

van geméensnfannen niet dempen kon. « De nood 

bedacht wel - hulpmiddelen 5 doeh wat “bateden 
deze? „ Nieuwe wettên,” was dé leüs; „ 'gë= 
lijkheid van rechten voor allen, zonder wrd 

van rang of ftand!” 
Nu werd eén nieúwê régeringsvorin ontworpen $ 

én weldra waren alle de voorname” wetten, die 
godsdienst er flaat en burgermacht zouden befties 
ten, in tien tafelen tot ftand gebrágt. ‘Het volk 
juichte. Kort was zijne vreugd: Hoort, M, Tt 
aan: welk een bedrog «de hooge overheid, die 
flechts uit tien mannen ‘beftlond,; zich bij eene 
tweede benoeming fchuldig maakte! Wij wisten 
dit niet; zoolang dit gefchrift van CICERO ons 

onbekend waë, | 
Heimelijk zamenfpanriende ; c om fpoedig eën einde 

tè maken aan die vermeten aanmatiging des volks, 

en die algemeene geliĳklieid wan recht droegen 

zij, onder den fchijn van de leemten der tien 
tafelen aan te vullen; nog twee andere voer, die 

_op eene arglistige’ wijze die- voorrechten en gunste 
introkken, welke in de tien eerfle tafelen waren 
gewaarborgd 5 zoo dât zelfs de huwelijken tus» 

fchen Patriciers en Plebejers verboden. werden 
| C 7 een 
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seen verbod, zegt scipio,.dat een’ barbaarfchen 

geest ademt.” 
„De overmaat der misdaden hief wel het kwaad 

op; men fchafte de hatelijke dwingelandij der tien- 

mannen af: maar uit het bloed der onfchuldige 
VIRGINIA „ dat door ’s vaders eigen hand geftort 

werd , om haar te behoeden tegen den wellustigen blik 

des tienmans, uit haar bloed zou geen beftendige 

rust en vrede” ontkiemen; maar veeleer nieuwe 

twist en verfcheuring der goede gemeente. Dit 

is de ruwe omtrek van een tijdvak van bijna eene 

geheele eeuw: en waarin heeft dan nu die gulden 
vrijheid beftaan, die het goede volk thans in hoogere 
mate genoot, dan ten tijde der Koningen? 
Het zweefde als een droombeeld voor CICERO”’s 

geest: het was de vrome wensch van zijn warm 

hart: om volk, om fenaat , om de Ambtenaren , als 

uitvoerders der macht, gelijkelijk te doen werken, 
zonder dat de een. dier gezaghebbenden meer ine 

vloed uitoefende dan de andere, en zij te zamen 

dat fchoone en onaffcheidbare geheel opleverden, 

dat door geen tweefpalt kon verbroken „worden. 
Edelaartige vaderlandsliefde kenmerkt deze be. 

geerte; en wat kwam er ooit anders bij crceRo 
op ? doch hoe hij zich ook wilde begoochelen, zijn 

wensch kwam nooit ter vervulling, en die harmo- 

nifche ineenfmelting, die PLATO dacht, @n CICERO 

meende te zien, is een wanklank in het werkdas 

dige leven der -onvolkomen menfchelijke Maat- 

fchappijen. 
Het 

“ 
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Het is een noodwendig kwaad, dat nu het Eens dän 

het ander dier hoofdbeginfelen boven drijft, en dat 
de fchaal, waarin drie zulke onderfcheiden machten 

worden gewogen; in evenwicht blijft hangen, dat 

is, helaas! eene onmogelijkheid ! 

Van daar, dat wij in den Romeinfchen ftaat 3 
nu eens. Confuls aantreffen , die naar de opperheer- 
fchappij fchijnen te flaans dan weder den Senaat, 
met de onbeperktfte willekeur, oorlog en wrede 
zien befluiten 5 of beide machten zien buigen voor 

de verleiders van het dwaas gemeen dat geené 

andere wet kent , dan de hartstochtelijke indruk 

van het oogenblik. 

Onherftelbaar zin de gapingen, die zich hier in 
het handfchrift bevinden. Want nadat een det 
aanwezigen scipro had onder het oog gebragt, dat 
hij niet rechtftreeks aan hun verlangen voldeed, en. 

niet zoo zeer den besten regeringsvorm had aange= 

wezen, als de woortreffelijkheid van den Romiein= 

fchen {taat had betoogd, toen vatte scipro zijne 

rede weder op, en antwoordde 3 dat hj bereid was 

om ook, zonder het luisterrijk voorbeeld van Rome; 

dat hij als ten ‘fpiegel had voorgefteld, uit de nas 
tuurlijke geaardheid van den mensch zelven aan te 

wijzen, welke de voortreffelijkfte toeftand eenet 
welgeordende Maatfchappij moest wezen. Maat 

hoe sciero zich van de taak kweet, die hij hief 
op zich nam, weten wij niet; want het handfchrift 
faalt, en geene gisfing Feline het ontbrekende te 
kunnen aanvullen. 

C 3 Het 
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Het lijdt echter, naar ons‘inzien, geen twijfel, 

of dit geheele betoog is eene fchoone en bevallige 

navolging geweest van de wijsgeerige denkbeelden 

van PLATO, over de gelijkheid tusfchen het redelijk 
wezen van een eenig mensch, en van geheel eene 

Maatfchappij. j 

» Zagen wij niet,” zegt sciPio, „ in een der 

losfe fragmenten, die hier opgezameld zijn, zagen 

wij niet in Afrika den inlander zich plaatfen op 

den rug van het logge en ontzettende gevaarte des 

olifants? Hij regeert het, hij beteugelt,„ hij be- 

ftuurt het , en keert en wende het, zonder aan te 
raken, op het zachtfte geluid van zijn ftém:” 
„ O ja!” hervat LArLIUS, „ ik zag dit meermalen, 

toen ik als Legaat bij u in Afrika was.” „Welnu „”” 

hervat scIPIo, de Indiaan of Numidier moge dat 

logge dier gezeggelijk maken, en aan zijne bevelen. 

gewennen ‚ maar alle die woeste tochten, die zich: 

inhet menfchelijk hart onder elkander bewegen, en 
woelen, en in eeuwigen flrijd zijns die zijn niet 
één , maar zoo vele gevaarten , die de rede aan haar 
beftuur moet onderwerpen.’ En dit voorbeeld is 

misfchien als inleiding gebezigd, om te betoogen , 

dat die volkomen Maatfchappij of die volkomen 

mensch gelijk, moet zijn aan den Indiaan, die rustig 

rijdt op den olifant , wiens voetzool hem zou 

verpletten , indien hij niet al de Hinche van zijn 

geest op hem uitoefende. 

Alle de ondeugden der hartstochten, met hare 

verderfelijke fleep en verleidelijken tooi, moeten in 
| het 
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het gareel worden geflagen vam die kalme zielefterkte , 
die overfaagder is, dan de heldenarm des krijgsmanss 

Dan bij het aanprijzen der rechtvaardigheid , als 

de “onmisbaarfte wan ‘alle. deugden im den werkda- 
digen. mensch, en in” elke maatfchappelijke «ver 
eeniging van menfchen , was bij fommigen der toes | 

hoorders de herinnering opgewekt aan de gewaagde 

ftelling van’ zekere wijsgeeren, die ftoucmoedig ir 
twijfel. durfden trekken , of wel de rechtvaardigheid 
voor een geheelen ftaat eene zoo groote belioefte 

was 2 - Het Platonisch-begrip: van overeenftemming 
en gelĳkheid tusfchen een volkomen mensch en 

volkomen: flaat “werd door dezen twijfel op eene 

arglistige, wijze. ondermijnd : maar PLATO zelf had 
reeds deze. drogredenen op” geestigen- toon” beftre- 
den, eneen geheel boek van zijne PofZitica aan het 

onderzoek toegewijd van het ftaatkundig nuttige der 
onrechtvaardigheid, | 

Het bevreemde ons dus niet, dat cicERo ‘hier, 

door eenen der toehoorders, SCIPIO in de reden 

laat vallen, die hem, misschien met een glimplach, 

afvraagt: „of dan de rechtvaardigheid , hoe groot 

ook hare kracht diende te wezen, niet fomwijlen … 
voor het nuttige en belangrijke van „den [taat be- 

hoorde achter te ftaan?” ‘ 

_ Het was puiLus, die dit vroeg; een man, wiens 

regtfchapen karakter verheven was boven de vere 

denking , als of zijn hart hier meende, hetgeen zijn 
mond zeide, om, of meerdere levendigheid aan het 

gelprek bij te zetten ‚ of door zijne‘ bedenkingen 

G 3 zele 



33 OVER HET STAATSBESTUUR, ” 

zelve ‘de redenen van den Platonifchen screro nicus 

we. klem te geven. 

Althans de geopperde zwarigheid void der het 
gezelfchap , en nu werd het, bij algemeene toe- 
fkemming, de beurt van den braven PrrLus, om de 
zaak der onrechtvaardigheid te bepleiten. 

Behoef ik u te vragen, M. T.! of in eene 

wijsgeerige twistrede over het beste ftaatsbeftuur 

zulk eene vraag te pas kwam? Leert ons de gee 

fchiedenis niet, welke valfche begrippen de Maate 

fchappijen ten allen tijde van wenn en onrecht ge= 

_koesterd hebben ? 

Wat behoef ik de oudheid op te halen? Leest, 

ja hoort en ziet, welke kostelijke offers de heilige 

Rechtvaardigheid dagelijks brengen moet aan het 
verflindende monfter, dat Staatsbelang heet! 

Het is in het Derde boek dat privus hét vraag- 
ftuk behandelt. 5 

Cicero fchijnt dit.boek, even als het eerfte „ te 
hebben aangevangen met eene inleiding aan zijn 

broeder QuINTUS, om met nieuwe bewijzen zijn 

gevoelen te ftaven over de voortreffelijkheid. van 

den mensch en zijne ontwikkeling in de Maatfchappij, 
alwaar hij een wijd oefenfchool voor zich geopend 

ziet, om, door kunften en wetenfchap en letteren 

en ervarenheid in het behandelen van zaken, een- 

maal zoo groot en roemwaardig te worden, als de 

helden der gefprekken ; die hij hier laat houden, 
| Hoe 
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Hoe betreuren wij het gemis van de bladeren-des 
handfchrifts.,- waarin de rede van pmiLus-is vervat 

geweest! Wat hij heeft betoogd „is moeijelijk te … 

gisfen, ten zij wij aannemen ; dat de bewijsredenen 

bij PLATO hier geheel ten grondflag zijn genomen , 

en ook de leerftellingen van CARNEADES „’en andere 
wijsgeeren van dien ftempel , gefchiedkundig -zijn 

medegedeeld, f bi etoe 

Uit de onzamenhangende fragmenten kunnen wij 

echter dezen gang der gedachten opmaken: 

„Het recht ‚dat wij hier zoeken, zegt PriLus y is 

geen bepaald recht der natuur, dat geenen wetgever 

onder de menfchen zou hebben gehad, miaar ishet 

recht, gelijk het in de maatfchappijen is vastgefteld, 

Bij de onderfcheiden volken- is dit recht onders 

fcheiden „en insgelijks ook het begrip van rechte 
vaardigheid. Immers, was het denkbeeld: van recht 

en „gerechtigheid overal één, gelijk het: oordeel 

ovér zoet en zuur; over warmte-en koude, hoe 

zoude er dan-verfchil. over zijn wezen en geaârde 

heid onder de-volken en menfchen ontftaan:? 

„ Welaan, vervolgt hij, terwijl zijn ftijl eene 
hoogere vlucht heeft -genomens welaan , beftijg den 

wagen door draken getrokken , gelijk -hij ons wordt 

vertoond in het Treurfpel van PAcuvrus „rijd door 

het uitfpanfel heen , en werp een aandachtige - 

blik op de volken en flaten, die daar beneden vere 

ftrooid liggen. Zie, welk een hemelsbreed onders 

fcheid in hunne hande.wijze en bedrijven doors 

ftraalt met opzicht tot recht, en rechtvaardigheid: 

C 4 jes 
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jegens. goden en menfchen.- Zie, aan den Nij. 

fPraom goddelijke eere bewezenraanveen ftier , dien 

men uden god Apis noemt! Zie Heila’s prachtige 

tempelgebouwen „waarin ftandbeelden met menfche= 
lijke gedaante: den onzichtbaren God “vertegenwoor= 

digen! “Hoe grieft:dit den Perfiaan die ; om” zijn 

onrechtvaardigen tocht naar Griekenland te -bewim- 
pelen , zich den wreker noemt der vrije goden „die 

door “den” waanzin der Grieken in-“tempelmuren. 
werden ‘opgefloten! > Zie „ “daar: ginds ftiĳgt van de 

altaren -de ‘bloedige:rookdamprop der menfchenoffers , 

die de Carthager, de Faurier en de Gallier in-gods=: 

dienftige- dweepzucht den hemel aanbiedt! En niet 
alleen: in ‘godsdienftige inftellingen , maar ook in die- 

des “overigen maatfchappelijken levens ftraalt dite 

zeifde verfchil van weifelende. meeningen. over recht 

en veenaser allerwege door. ” # 

3’ Cretenfer en Aetolier houden het ge eGeruimen 

voor eerlijk werk, De Spartaan durft ieder bunder- 

lands de ‘zijne noemen, die hij met zijn werpfpies: 

kan befchietem De Athener bezwoer de: Goden in 

plechtigen eede , “dat elke akker, die-oliĳjven en 

koorn teelde „ zijneigendom ‘was. De Gallier- bloost. 

om met. handenarbeid «den grond te bebouwen, en: 

daarom maait-hij liewer” met zijn. zwaard de veld=/ 

vruchten -zijner:-naburen af, Maar wij Romeinen 
welke fraaie denkbeelden hebben wij; van recht 4 

Wij, die vaan de» volken vaan’ geene zijde der Alpen 
verbieden «om “olijf en -wijnftok te poten, ten einde 

gaze alie--en- wijn: zijn prijs: behoude 3 wijnoemen 

ger 
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dezen onzen ftaatkundigen- maatregel voorzichtig 5 « « 

jal hij moge voorzichtig” zìjn ‚maar rechtvaardig is- 

hi niet! Dan verder; waarin moet,„de kracht der 

rechtvaardigheid fterker doorblinken dan. in de bur= 

gerwetten „ die elke vrije {laat zich heeft verore 

dend ? doch noem mij het volk „dat hierin zich 

zelven geliĳk blijft t Hoe ontelbare malen. hebben 

wij zelve-niet in onzen ftaat op den dag van heden 

voor recht verklaard; hetgeen ‘gisteren nog onrecht 
heette! « Waaraan. zal zich de rechtvaardige houden 

als, hem zijn gevoel van plicht en. deugd gebiedt , 

om de wetten te gehoorzamen? 

„ Neen ! er is geen duidelijk. bezef van eol en 

nh door de natuur en rede in het menfchelijk 

hart geplant. Ieder mensch, ieder ftaat, ja alle de 

volken onderling , bewijzen. dit en ftemmen-het 
elkander ftilzwijgende toe. Vraag het, welk volk 

gij wilt, wat het liever kiest: heérfchen of gehoor- 

zamen „ onrecht lijden of onrecht aandoen! En 

waartoe zou hunne keus weifelen? Wat is het 

loon „ dat de deugd der rechtvaardigheid aanbiedt? 

hangt niet alles af van de openbare volksmeening 2 

Deze ftraft of beloont naar willekeur. - De deugd 

is haar’ ten” fpeelbal, „— Verbeeld -u- een braaf en 

rechtvaardig man, dien-de-wereld.voor flecht houdt „ 

wat kan. hij-doen- om tegen den. ftroom- opte va= 
ren? Het nut, dat hij. wil flichten , moet zelfbe. 

lang; de goede raad, dien hij wil geven , moet 

heerschzucht heeten. Verachting „ vervolging , ja 

mishandeling, en -doodftraf ,„- wordt zijn deel, en lij= 

den en {marts'is. de belooning-zijner:deugd, 

C 5 » Stel aeg ws 

an 
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“Stel daartegen over een’, die den fpot drijft met 

alle die deugd, doch bij de wereld voor braaf en 

rechtgeaart doorgaat. Eer, rijkdom, aanzien en 

verheffing worden hem als om ftrijd opgedrongen , 

en terwijl de onnoozele rechtvaardige man uit den 

weg geftoten wordt, fchittert hij in vollen glans 

en oogst toejuiching en handgeklap.” | 
Ziedaar de ruwe omtrek van het betoog van 

pHiLus. Hij fchijnt, gelĳk wij uit de verfpreide 
fragmenten meenen te kunnen gisfen, langer te heb= 

ben gefproken dan de andere, Doch de ftof was 

zoo rijk, en de voorbeelden zoo menigvuldig , dat 

het gemakkelijker voor hem was te beginnen dan 

te eindigen. 

Het blijkt dat LarrLrus, als de wijste en. oudfte 

in jaren, gekozen werd om hem te weerleggen, en 

de verflagen Rechtvaardigheid in hare ter te her- 

ftellen. Deze taak was voor hem gewis niet moeije= 

lijks; en, offchoon ook van dit gedeelte bijna niets 

dan verfpreide woorden en uitdrukkingen in het 

handfchrift: ftaan te lezen , kunnen wij toch niet 

zonder grond’ gisfen, wat de hoofdfom zij geweest 

van deze zijne weerleggende rede, 

Het geheele pleitgeding van paiLus voor de wan- 

hopige zaak des onrechts was flechts een fijngee 

fponnen weeffel uit de „drogredenen van fommige 
Griekfche wijsgeeren , die zich ‘dagelijks in het ftof 
hunner - wandelplaatfen vermaakten , om uit zucht 

voor redetwisten de hechtfte beginfelen los te 

wrikken , en ‘onbedachtzaam eene zedeloosheid te 

prediken , die de affchuwlijkfte onheilen: ftichtte. 
Een 



s VOLGENS DE REPUBLIEK VAN CICERO. 43 

Een ervaren man met opgeklaard hoofd; en deúgde 

tievend hart ziet, door de nevelen dier drogredenen „ 

het licht der waarheid heen. Hij gevoelt het. ver= 

fchil tusfchen de dwaalmeeningen der menfchen en 

de eeuwige beginfelen des rechts. Hij behoeft dus 
geen breed betoog, om te overtuigen, dat de ge- 

biedende ftem der goddelijke Rechtvaardigheid bij 
alle volken , in alle. tijden, en overal „dezelfde ver- 

ftaanbare bevelen gens en dezelfde mike taal 

fpreekt. 

Zij is dus de uitnemendfte der deugden en de 

grondvest voor elke welgeordende maatfchappije Zij 

moet het bovenal zijn van een volmaakten taat s 

gelijk hier wordt voorgefteld. 

Eenparig werkende door alle de deelen den ve 

ftuurs, zal zij volk en fenaat, en koninklijke ambe 

tenaren „ door onverbreekbare banden. verbinden , 

het evenwicht tusfchen hunne macht ophouden, en 
hen met vêreenden: zin doen ftreven naar welvaart 

| en: volksgeluk. 

Intusfchen wordt er. veel moêite en ‚tijd en: Gants 

zorg vereischt, om dit grootfche doel te bereiken,, 
en. de zedigheid der deugd fteeds te befchermen 

tegen de aanvallen der baldadige hartstochten: 

Het zijn deze middelen „waaraan -het- vierde 

boek fchijnt toegewijd te zijn geweest. Het 

fchijnt, — zeggen wij , want de zamenhang der 

losfe fragmenten is al te gering, om iets met zekere 

heid te bepalen. 

Het gemis dezer boeken is te meer te betreuren, 
| om. 
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omdat er° waarfehijnlijk de denkbeelden -van- Cicero 

aver- de opvoeding der- jeugd, als de- hope des vas 

derlands , breedvoerig in ontwikkeld zijn, | 

„Met Romeinfchen ernst wordt de Griekfche lichte 

zinnigheid- gegispt, en zelfs tyvcureus- niet ge- 

fpaard: en het- doet ons goed; cicero’s halve „ dat 

hij hier geheel van eraTO durfde afwijken. 

Zijne ondervinding en kennis „ verkregen midden 
in de behandeling der grootfte zaken, in den groot- 

ften ftaat der oudheid, moest wel, ondanks « haar 

zelve, zijne gedachten van denkbeeldige, befpiege= 

lingen aftrekken tot de. wezenlijke wereld. en hem 

voorfchriften doen geven, die-werkdadig nut kons 

den ftichten. Hitartan | 

Ook bood de oudere. gefchiedenis van Rome zelve 

hem: de fchoonfte: voorbeelden aan’ van gewoonten 

en inftellingen , die zedelijkheid en- ingetogenheid 

handhaafden 3 die den zoon tot. eerbied. voor- zijne 

ouders , de. vrouw tot liefde; en trouw. voor „haren 

man en kinderen , den vader en echtgenoot tot 

behartiging van huisfelijke - tucht en welvaart aan= 
fpoorden, en bovenal den Romeinfchen burger leer» 

den, om niets liever en -dierbaarder te {chatten „ dan 

zijn vaderland. | 

In--zulke leeringen. opgevoed, zal de jongeling 

een ftaatsburger “worden 3 gelijk hij. behoort te zijn. 

Hij zal, naar ‘het voorbeeld. van Rome’s oude konin- 
gen, de wetten en rechten leeren verftaan , om ze 

te handhaven. Hij zal de eifchen. van het beftuur 
doorgronden, gelijk een landbouwer de, aarde „die 

hij 
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hij bewerkt, en “inzonderheid--de misdaden voorko® 
men ;-niët -door- vrees voor ftraf ‚ maar uit fchaamte 

voor het kwaad, en uit liefde voor de goden, wier 

eerdienst hij. zuiver. zal bewaren, gelijk „weleer 

NUMA deed, En wat zal het.loon zijn voor deze 

zware en onvermoeide plichtbetrachting ?--—' De 

hope der onfterfelijkheid! — Onfterfelijkheid ! ziel 
verheffend en zielbeangftigend woord, dat nu eens 

de borst der oude Philofophen deed blaken ven 
hemelfche geestdrift, en dan weder door de pijn 
der onzekerheid deed vervallen in de groffte dwa- 

lingen! 

Er deed zich hier voor cicero eene te fchoone 

gelegenheid op , om zijne gelief koosde gedach- 

ten den, vrijen teugel te vieren, dan dat B konde 

zwijgen. 

Had ook niet Prato zijne gèfprekken over het 

ftaatsbeftuur geëindigd met eene befchrijving van 

het verblijf der ziel na de dood. des ligchaams , 
en mocht cicero dat voorbeeld onnagevolgd laten ? 

De vereerders van PLATO vergeven het ons, dat 
wij hier verre de voorkeur geven aan scipio’s 
droom. boven het verhaal van Eris, die in het 
leven waste ruggekeerd, 

Dat verhaal moge dieper en bovennatuurkundiger 

zijn: scieio’s droom is eenvoudiger en zedelijker 

en, indien ik het zeggen durf, meer overeenkom- 

ftig met onze godsdienst. 

Welk eene: vinding , welk een rijkdom van ge- 

dachten ,, welke „zuiverheid -van geloof „ welke 
kiesch- 
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kieschheid van behandeling heerscht in dit laatfté 
boek, dat onder den naam van Sommnêum Scipionis, 

of droom van sciPros” reeds onder de oudere 

fragmenten bewaard was, en voorzeker door ieders, 

die fmaak heeft woor de oude letterkunde, gelezen 
en herlezen is (* 

ie eik 

Bij het einde mijner taak moet ik u, M.T., vere 
fchooning vragen voor het gebrekkige in den za= 

menhang. Doch wijt het voor een groot deel aan 
de onkundige hand, die deze fchriften bedierf. 

Dit echter, vertrouw ik, zal u gebleken zijn , 

dat wij thans gemeenzamer zijn geworden met’ het 
plan der behandeling va het gefchrift, waarop 

CICERO een bijzonderen prijs ftelde, en het oor= 

deel van cicero hebben leeren kennen over de 

onderfcheiden regeringsvormen en Over het ftaats- 
beftuur van Rome ten tijde der screio’s, 

Wij zien ook hier weder, hoe moeijelijk het is 5 
om op beflisfenden toon te zeggen: „ deze flaats- 

regeling is volkomen, gene deugt niet” — Strekt 

niet CICERÓ zelf ons ten bewijze, hoe wij bij 

zulk ‘een onderzoek veelal ons zelven misleiden , 

en uitgaan van meeningen en denkbeelden , die wij 

reeds vooraf hadden omhelsd, offchoon onze ijdele 

heid zich verbeeldt, dat ze de vrucht zijn van 

onze onpartijdige en diepe nafporingene | 
| | Wore 

(*) Zie over den droom van scipro, in het vorige Stuk 

van dit Magazijn , de Verhandeling van Prof. v. D. HOEVENs 
De Uitgever. 
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Worde flechts het-hooge doel der Maatfchappijen ; 

die--de- Voorzienigheid. heeft verordend als oefen- 

fcholen ter ontwikkeling der menfchelijke voore 

treffelijkheid , worde flechts dit doel nooit uit het 

oog vêrlooren, en «zijn de middelen ter bezeiking 

eerlijk en rechtvaardig ! 

„Elke afzonderlijke. natie wijst door de eigenaartige 

kenmerken „waarmede: zij zich onderfcheidt, de 

vormen ende wegen aan, die zij de beste «en 
doelmatigfte vindt. … Gelukkig kan het eené- volk 

leven onder den vaderlijken fchepter eens alleen= 

heerfchers ; gelukkig leeft het ander in vrije repu- 

blieken , waar de oppermacht een onverdeeld 

eigendom is. Eerbied en ontzag voor geboorte, 

rijkdom en verdienften, is onder een ander volk, 

ten waarborg eener weldadige regering. 

Ik zal toch de volken, die ik op het oog heb, 
hier niet bij name behoeven aan te wijzen. 

Slaan wij liever een dankbaren blik op het land 
onzer vaderen, dat wij in vrede bewonen. Er is 
bijna geene regeringsvorm, die niet fomtijds zijn 

deel werd; doch er was fteeds in het nationaal 

karakter een gevoel van waardigheid, dat het vere 

hief boven alle die vormen. 

Noch de heerfchappij der graven, noch de knel« 

lende dwang. der aanzienlijken, noch de dwinglandij 

der vreemde overheerfching , konden „ hoe verleidelijk 

ook foms die regeringsvormen fchenen, zijne vaste 

en ingefchapene beginfelen doen ontaarden, tot dat 

eindelijk zijne zuchten en wenfchen werden verhoord, 
en 
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en een getemperd ftaatsbeftuur zijn deel werd, 
Maar al waren er ook nu geene ruime vormen; 
waardoor de vorftelijke macht zich zelve heeft 

gewijzigd, het hatelijk juk van het Despotismus 
zou nooit “voor langen tijd:den vrijen nek der Ne- 
derlanders doen buigen. | 

-_Ja! moge ‘de oudheid zeevaart en koophandel ge- 

vaarlijk rekenen: ‘zij is de zegen van een volk; 
dat uit de winst van vreemde koopwaren koninklijke 

weldaden uitftort over den nood der lijdenden! (*) 
- 

‚…£*) Februarij 1825. 
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kie ‘behoort ‘ongetwijfeld tot de belangrijke 

vorderingen van onzen tijd op het gebied der we= 

tenfchappen, dat men de gefchiedenis van eene 

zijde heeft beginnen te befchouwen, en op eene 

wijze te behandelen, die aan derzelver beftemming 

als tolk van een hooger wereldbeftuur, en als leer- 

meésteresfe van ons geflacht, meer beantwoordt, 

In plaats van zich met eene dorre kroniĳjk, en het 

«pfommen van jaartallen te vergenoegen, heeft men 
tot de oorzaken, het verband en de gevolgen der 

gebeurtenisfen dieper leeren doordringen , en de 

pragmatifche Gefchiedfchrijver , door de fakkel der 

wijsbegeerte voorgelicht, is nu in ftaat, een tafe- 
reel der lotgevallen van landen en volken te fchet« 

Pe De fen , 
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fen, waarin wij de werkingen van den mensch als 

zedelijk wezen, met vrijheid begiftigd, en den 

gang van een’ hoogeren geest door de wentelingen 

en … wisfelingen van , het tijdelijke aanfchouwen. 

Dan, gelijk zelfs het goede binnen zekere. grenzen 

befloten is, en in de overdrijving nadeelige gevol- 

gen hebben kan, zoo is het ook hier gelegen. 

De pragmatifche beoefenaar der gefchiedenis kan 

wel eens verleid worden , om in de befchouwing, 

de beoordeeling en voorfteiling der gebeurtenisfen 

aan zijne denkbeelden te veel gehoor te geven, 

en dáár zamenhang en zelfs bedoeling te vinden, 
waar deze of niet beftaat, of althans voor het 

menfchelijk oog verborgen is. Als op eene 

hoogte (taande , vanwaar hĳĳ de woelingen op 

aarde van achteren kan overzien, beredeneert hij 

dikwijls van voren, dat de gang der lotgevallen 

van een afzonderlijk volk, of van het geheele 
menschdom , gedurende een zeker tijdvak , de eenige 

natuurlijke was, langs welken het tot zijne beftem- 

ming moest worden opgeleid, Willekeurig kiest 

hij uit den grooten voorraad, niet wat op zich 

zelve het belangrijkst is, maar wat met zijne voor- 

af opgevatte begrippen meest overeenftemt, en 
loopt hij derhalve gevaar, om gebeurtenisfen niet 

volkomen naar waarheid voor te ftellen, maar dee 

ze te wijzigen, te verwringen, ja zelfs te ver- 

minken , ten einde het bewijs voor zijn gevoelen te 

verfterken. Overal meent hij de oogmerken als met 
den vinger te kunnen aanwijzen, waartoe het on= 

zigtbaar wereldbeftuur voorvallen van cen’ zegen- 

rij- 
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fijken of verderfelijken aard toeliet, of befchikte „ 

en de geheele gefchiedenis vertoont .in zijn oog 

het uitgebreid tafereel van eene leiding des mensch- 

doms tot een bepaald oogmerk, dat veelal van zijne 

bijzondere begrippen af hangt. De opkomst van den 
Leugenprofeet in het Oosten, en de invallen der 

Barbaren in het Westen moeten, naar zijne be- 
fchouwing, kracht en leven ftorten in de ontze= 

nuwde bevolking van die gewesten; de kruistogten 
„verfehijnen hem als vooraf vastgeftelde middelen om 

het leenftelfel te knakken, ja het geheele. donker 
en treurig tijdvak der middeleeuwen kan, volgens 

zijn gevoelen, uit het groote tafereel der gefchie- 

denis van ons geflacht niet worden gemist, maar is 

veeleer noodzakelijk, om eene betere orde van din= 

gen voor te bereiden, welke, naar. gelang van zijne 

eigene denkbeelden, in eene conftitutioneele ; of 

volftrekte Alleenheerfching beftaat, 

Men zou mijne bedoeling miskennen, zoo men 

het gezegde als eene verwerping van het pragma- 

tifch behandelen der gefchiedenis wilde befchouwen ; 
ik waardeer dit integendeel als eene fchoone vrucht 
van de eeuw, waarin wij leven, maar ik wenschte 

alleen op het gevaarlijke te wijzen, om, bij de voor- 

ftelling van gefchiedkundige waarheden, aan zijne 
eigene denkbeelden en redeneringen te veel in- 

vloed te vergunnen. Het is ons menfchen toch 

niet gegeven, de bedoelingen der groote gebeurte- 

nisfen, welke de gefchiedenis der volken uitmaken, 
altoos naauwkeurig op te fporen en aan te wijzen, 

en eene voldingende regtvaardiging van het goddelijk 
Ds Wee 
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wereldbeftuur , uit den gang van ons’geflacht af- 
geleid , zal fteeds een onoplosfelijk raadfel blijven, 

omdat wij, bij onzen beperkten gezigtskring, het 

geheel in de afzonderlijke deelen niet kunnen over- 
zien. Maar, hoewel wij ons hiertoe buiten ftaat 

gevoelen , zoo hebben wij nogtans onze oogen 

flechts te openen, om de gevolgen op te merken , 
welke de eene of andere gebeurtenis gehad heeft; 

en loopen wij hier geen gevaar , ons aan losfe 
vooronderftellingen en vermoedens over te geven. De 

redenen, waarom eene hoogere magt verderfelijke 

voorvallen gehengde, moge dan al voor ons ver- 

borgen blijven: de uitwerkfelen , hetzij dezelve be. 

doeld , of door een’ zamenloop van fchijnbaar toe- 
vallige omftandigheden voortgebragt zijn, liggen 
doorgaans bloot voor ons gezigt, en het befchou= 

wen van deze gevolgen is dikwijls in ftaat, om 
troost in onze harten te gieten, welke door hét 

ftaren op het bloedkleurig tafereel der gefchiedenis 

pijnlijk zijn aangedaan. En zoo ontwaart de wel 

gezinde en geloovige befchouwer in de wentelingen 

van het aardfche, en zelfs in de tooneelen van ver- 

woesting , de fporen van eene onzigtbare magt, die 

aan de volkeren een’ afwisfelenden loopkring aan 

gewezen heeft, die het kwade in het goede her- 

fchept, en uit de duisternis, welke hier geboren 

wordt, elders het fchoonfte licht doet opgaan. 

Ik heb, als een bewijs voor het gezegde, bij 
mijne laatfte fpreekbeurt (*) een tafereel van de 

| 4d oor 

(*) In de Maatfchappij Feliz Merttis. 
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oorzaken sen de gevolgen der verovering wan „Koz- 

fRantinopel „door …de- Turken voor u opgehangen» 
M. TT, Wij verplaatften ons toen met weemoed op 

dat belangrijk, tooneel, wij vroegen te “vergeefs, 
waarom de Voorzienigheid gedoogde, rat dit laarfte 

bolwerk der ‘Christenlieid in het Oosten inftortte , 
en dat seen gewest, waarin het kruis van den eis 
land, der wereld geplänt was, en kunst en weten= 

fchap bloeide, ‘in ‚de handen ‘van woeste, Barbaren 

geraakte „ … wier „Godsdienst een weeffel “is vari 
dweepzucht en bijgeloof; maar wij fchepten eenigen 

troost. uit de befchouwing der weldadige. gebeurtes 

nisfen ‚ welke. wij als onmiddellijke „ of. zijdelingfche 
gevolgen -van -dat gewigtig voorval konden aanmer- 

…_vken.- Wij hebben die gevolgen ten aanzien van den 

ftaatkundigen „ godsdienftigen , zedelijken en lettet- 

kundigen toeftänd der wereld trachten na te gaans 

doch wij konden uit den overrijken fchät „ die ons 

aangeboden werd „ flechts eenige hoofdbijzonderhee 

den uitkiezen, waarvan de: ontwikkeling den kuna 
digen onvolledig en oppervlakkig toefchijnen moest 3 

terwijl. zij voor--den, minder geoefenden welligt 

eenigzins onduidelijk was. ke « 

Het is mij daarom voorgekomen, dat het.U niet 
‘onaangenaam zijn zoude, zoo ik uwe aandacht te 

dezer gelegenheid „meet bepaald op een van die ge- 

volgen, en wel op het laatstgenoemde „ vestigdee 
Volgt mij dan met uwe belangftellende oplettend- 

‘heid, terwijl ik fpreken zal over de gevolgen, welke 
de val van Konflantinopel op den flaat. der letteren 
in Europa gehad heeft. di od 

D 4 Eer 
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Eer äk tot de behandeling van dit onderwerp 

overga, acht ik het noodig, twee aanmerkingen te 

laten voorafgaan, ter nadere bepaling van de zaak „ 

welke ik wenschte in het licht te ftellen, De 

eerfte komt hierop neder, | 

Wanneer wij ovet den flaat der letteren in het 
Oosten en het Westen wan ons werelddeel fpreken , 

zoo bedoelen wij daarmede in de eerfte en voors 

naamfte plaats den ftaat der zoogenoemde klasfieke 

Letterkunde van Grieken en Romeinen. Men fchrijve 

dit niet toe aan eene buitenfporige vooringenomen- 

heid met, de letterkundige voortbrengfelen van die 

natiën, waardoor men dezelve tot de eenige bron 

van alle befchaving verheft, en in het gevoelen 
verkeert, dat niemand in eenig vak van kunst iets 

goeds zou kunnen voortbrengen, die niet gevoed 
«en doortrokken ware met den geest der Ouden, 

maaf wij worden door de fgefchiedenis zelve tot 
deze bepaling geleid. Deze toch getuigt, dat de 

Letterkunde van de twee genoemde uitgebloeide 

volken , wier talen of met hen uitgeftorven, of in 

derzelver verbastering bijkans onkenbaar geworden 

zijn , zich niet alleen door vele eeuwen heenen 

ftaande gehouden, maar ook op de befchaving van 

vele latere natiën zulk. eenen invloed verkregen 

heeft, dat zij in zekeren zin als de grondflag daar- 

van moet befchouwd worden, - Buiten twijfel was 

het in de eerfte plaats de hooge inwendige voors 

treffelijkheid van deze gewrochten, die dezelve tot 

dien rang verhief , doch hoe veel waarde wij daare_ 
aan ook hechten, er was tevens een zamenloop 

van 
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van vuiterlijke- omftandigheden noodig, die de mees= 

terftukken der Oudheid tot op onze tijden bewaarde 

en; ze» datgene: voor ons deed worden ; wat zij nu 

voor ons zijn. En nu deze werken inde gefchies 
denis der befchaving zulk eene gewigtige plaats be= 

kleeden , nu wij zien, dat ware ‘verlichting ais gee 

lijken tred met derzelver beoefening gehouden, en 

„deze laatfte zelfs den weg tot het regt gebruik van 

het boek aller boeken gebaand heeft, nu worden 

wij, bij de behandeling van ons onderwerp, van zelf 

bij de klasfieke Letterkunde bepaald. 

En niet alleen bij de klasfieke, maar met name 

bij de Griekf/che Letterkunde. Gelijk de Griekf/che 

kunst „als de oudfte, aan de ontwikkeling , befchaving 

en uitbreiding der Latin/che zeer bevorderlijk gee 
weest is, zoo heeft zij ook in lateren tijd dezen 

hoogen rang behouden, Uit hoofde van de meerdere 

voortreffelijkheid der eerste boven de laatfte , en 

van het veel grooter aantal meesterftukken , waarop 
zij kan roemen, is zij ook altoos een krachtiger 

middel gebleven, om de letteren in het algemeen 

uit derzelver diep verval weder op te heffen. «De 
grootfte Gefchiedkundige van onzen tijd, HEEREN , 
wien ik in dit onderzoek als op den voet gevolgd 

heb (*), is van oordeel, dat de Zatijn/che Letter. 

kunde, bij hare diepe verbastering, in het Westen, 
zich bezwaarlijk door eigen kracht, en zonder den 
invloed der Griekfche , zou beten kunnen opbeu- 

„Ten 

(*) Zie deszelfs Gefchichte der clasfifchen Litteratur 

éim Mittelalter. 

D 5 
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ren, en wij mogen dus het licht, dat er na den 

val “van Konflantinopel in, het Westen doorbrak 3 
veilig-aan «de herleving van Grick/che kunst. en: we= 

tenfchap toefchrijven.- | 

Na deze aanmerkingen Hoop ik Ù in eenige bij 
zonderheden aan’ té toonen. vooreerst, dat de 
klasfieke , «en met name de Griekfche. Letterkunde, 
bij den val Konftantinopel „ zich in het Oosten în 

eenen bloeijender’ laat bevond, dan in het Westen, 

en ten tweede, dat, en hoe de val der Hoofdftad 
van het Oostersch Keizerrijk belangrijke gevolgen 

woor den flaat der letteren itn het Westen gehad 
heeft. 

Onderfcheidene redenen werkten „ na de verplaat. 

fing van den zetel des rijks, mede, om het Oosten, 

en inzonderheid Konflantinopel, meer tot de ver= 
blijfplaats en kweekfchool der klasfieke Letterkuns 

de te maken, dan het Westen, en bepaaldelijk 

Rome, waartoe men vooreerst moet rekenen , dat 

de Keizers van het Oosten de beoefening van kun. 
flen en wetenfchappen doorgaans meer venten 

dan de Opperhoofden van het Westen, | 

Al was liefde tot de letteren geen hoofdtrek in - 

het karakter van KONSTANTIJN dez Grooten, het 

oogmerk, dat hij zich, bij het ftichten der nieuwe 

hoofdftad , voorftelde , bragt het van zelf mede , dat 

hij zich als voorftander en befchermer van kunst en 

wetenfchap vertoonde. De eeuw van PERIKLES was 

voor Griekenland wel vervlogen, en kon door geen 

menfchélijk vermogen: terug geroepen worden , maar 

derzelver fchatten waren niet verloren gegaan, en 

wie 
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wie: kon meer dadrover befchikken „dan hij, aan 

wien het Oosten en het Westen ‘onderworpen was. 

De Keizer aarzelde,dan ook niet, om zich daarvan 

te bedienen; en den overgebleven luister. van gée 
leerdheid rondom zich te verfpreiden „ door het 
oprigten van fcholen voor kunften en wetenfchappen; 
opdat het nieuwe Rome het evenbeeld van het oude 

worden zou. Het is waar, dat de echte Letters 

kunde, bij den dollen ĳver der ‘twistende Godge= 

jeerden, onder zijne onmiddellijke opvolgers, begon 
te kwijnen, doch zij hief het hoofd met nieuwe 

levenskracht omhoog onder den milden invloed der 
regering van JULIANUS. Weinigen onder de vol 

gende Keizers waren van dezen geest bezield „en 
de lange reeks van dwaas- én flechthoofden op den 

troon der Cezars , wordt hier en daar alleen afge. 

wisfeld door eenen beminnaar en begunftiger van 

wetenfchap en kunst, doch het was in allen gevalle 
hier nog beter gefteld; dan in het Westen, en een 

THEODOSIUS En JUSTINIANUS te Kon/tantinopel de= 
den aan ware geleerdheid niet zoo veel af breuk, 

als een erecorIus de Groote te Rome, en de 
meeste der barbaarfche Opperhoofden. De negende 

eeuw verheft met BAsiLIUS Ï een geflacht op den 

Grickf/chen Keizerftoel, dat van warmen ijver voor 

de bewaring en beoefening der oude Schrijvers be- 

zield, fcholen verbeterde , boekerijen vergrootte en 

Geleerden onderfteunde , een geflacht , dat den troon 

flechts fcheen te verlaten, om plaats te maken voor 
de kunst- en letterminnende Comnenen, die-- den 

glans der geleerdheid nog hooger deden rijzen, ja, 

ter 
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terwijl ; onder het bewind der geleerde Vorften en 

Vorftinnen-uit dat doorluchtig ftamhuis, eené waar= 

lijk gouden eeuw voor de: létteren in het Oosten 

aanbrak ,-kwijnden deze in het Westen; onder het 
beftuur van losbandige Kerkvoogden , of door de 

onverfchilligheid en woestheid der wereldlijke magt= 

hebbers, de ftem der Zanggodinnen werd te Kon- 

Stantinopel niet geheel verdoofd order het gedruisch 
der wapenen; tot eigen verdediging opgevat, en zij 

wierpen nog een’ fchoonen glans over de zinkende 
muren van die flad, waar zij zoo veel eeuwen lang 

zulk een gunftig onthaal genoten hadden. 

Hierbij kwam in de tweede plaats, dat het Oos- 

ten, en inzonderheid de Hoofdftad , minder aan om= 

swentelingen, door de invallen van woeste volken 

veroorzaakt „ blootgefteld was „ dan het Westen „ enn 
vooral Rome. 

Ik ben er verre af van te beweren; dat de let= 

teren te Kon/tantinopel , onder den weldadigen in= 
vloed van rust en vrede, altoos gebloeid hebben; 

neen , ik erken , dat de geestdrijverij der Christenen „ 
en de overwinnende krijgstogten der Perzen, dat 

geweldige aardbevingen en binnenlandfche onlusten; 
vruchtbaar in brandftichtingen, dat de onzalige 

twisten der beeld{tormers , de Godsdiensthaat der 

medeftanders van MAHOMET, en de nog bitterder 

vijandfchap der Latijnen in die oorden vaak ftor« 
men deden opkomen, die de edelfte bloemen der 

Letterkunde knakten , maar de gefchiedenis deert 

ons, dat de fporen van die verwoestingen fpoediger 

uitgewischt werden , dan wij zouden denken, en 

dat 
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dat de invallen der belijders van den Zrabifchen 

Profeet althans niet. zulke nadeelige gevolgen voor 

de letteren hadden, als wij wel zouden vreezen , 

terwijl eene gezonde oordeelkunde-ons in het bee 
rigt omtrent het verbranden der boekerij van Z/ex» 

andrië door den Khalif oMAR, niet meer dan een 

vertelfel doet zien, 

Doch al nemen wij deze verwoestingen in den 

uitgebreid{ten zin als waarheid aan — wat zijn dezelve 

dan -nog, in. vergelijking met de veel vreesfelijker 

tooneelen, welke het Westen in dit opzigt aan- 

biedt! Daar toch zien: wij onbekende volken, uit 
het Noorden opgeftoken, de landen met verderf en 

woestheid overftroomen, daar zien wij ALARIK „ aan 

het hoofd van zijne Gothen, Rome ftormenderhand 

innemen, en aan plundering overgeven, daar zien 

wij GENSERIK, den Koning der Vandalen, de wee 

reldftad van onwaardeerbare kunst{tukken berooven, 

en ATTILA met zijne Bwnnen het noordelijk Zralië- 
en Gallië zoodanig der verwoesting ten prooije gee 

ven, dat het tegenwoordig Milaan , toenmaals be- 

roemd als de verblijfplaats van geleerdheid, tot op 

zijne grondvesten gefchokt werd, en datde oud 

heidkenner in onze dagen vruchteloos naar de plaatfe 

zoekt, waar het even vermaard Zguileja geftaan 

heeft. Maar hoe treurig deze tijd voor kunften en 
wetenfchappen ook was, duurzamer was de nadec- 

lige invloed van de oorlogen en de heerfchappij der 

Longobarden. De fchatten van geleerdheid in fteden 

en kloosters werden door hunne woestheid vernield, 

de lust en iĳver tot letteroefeningen door hunne 

on= 
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onderdrukking. uitgebluscht „en. zelfs Rome ondere 
vond dermate de heillooze gevolgen van hunne 

dwingelandij, dat de openbare gebouwen. aldaar. ine 

ftortten, en kunst en wetenfchap onder hunne puie 

nen begroeven, Maar de volgende eeuwen? 

Helaas! ook zij vertoonen niet veel meer dan voort= 

durende oorlogen met binnen- en buitenlandfche 

vijanden „ diep verval van kloosterlijke tucht, en 
toenemende ruwheid en onwetendheid van de Geese 

telijken., alle verfchijnfelen, welke van de ftaatkun-= 

dige gebeurtenisfen. dier dagen onaffcheidelijk waren. 
De kruistogten. bereidden het Westen wel voor: tot 
het ontvangen der Letterkunde, maar hoe gunftig 

de. romantifche geest, die hierdoor werd. opgewekt, 

voor. de nationale. poëzij ook was, hij werkte zelfs 

ten nadeele der klasfieke Litteratuur, en in de der- 

tiende eeuw vertoonen de meeste landen. van Eus 

ropa. niet dan barbaarschheid, terwijl het Oosten „ 

en met nâme Kon/tantinopel, hoezeer van de, al- 

oude Grick/che befchaving vervallen, nogtans, in 

vergelijking met het Westen, door een helder licht 

beftraald wordt. 

Wij moeten in de derde plaats hierbij voegen, 

dat „de oude Letterkunde. zich in het Oosten meer 

flaande hield, dan. in. het Westen, omdat zij er 
door en aan het Hof gekweekt werd. 
Keizers als THEODOSIUS en JUSTINIANUS ; die zich 

door eene vijandige gezindheid tegen de klasfieke 

Litteratuur onderfcheidden „waren op. den Grieke 

fchen troon eene zeldzaamheid, bij het zedenbederf, 

dat zoo. velen fchandvlekte „ en verre de meesten 

fte le 



LOP DEN/STAT DER LETTEREN IN EUROPA, 63 

ftelden prijs daarop; al werden zij niet door de 

edelfte -beginfelen gedreven. Vanhier, dat de ge- 

leerdheid haren zetel vond in eene Hoofdftad , waar 
eén fchitterend Hof zijn verblijf hield, en waar let 

terkundige befchaving altoos in zekere mate, en 

dikwijls ín een? hoogen graad gewaardeerd werd, 
Nooit ftierf deze edele geestdrift geheel, en de re= 

geringen der opvolgers van BasiLIus Ï, van de 

Comnenen en Paldologen kunnen tijdperken aanwij- 
zen, waarin de eerfte Staatsdienaars zich door de 
beoefening der oude Schrijvers voordeelig ondere 

fecheidden. In de fcholen , door CONSTANTINUS 

PORPHYROGENITUsS gefticht, of verbeterd, werden 

jongelingen uit de aanzienlijkfte ftanden tot het bee 

kleeden:. van bedieningen ‘in de regtbanken, in den 
Senaat en in het beftuur der wingewesten gevormd. 

Ik wil hiermede niet beweeren, dat deze ftudie 

der Ouden ook den echt verheven geest ademde, 

die in derzelver ontfterfelijke gewrochten” leeft, 

maar, bij het verval van den goeden fmaak, bleef 

nogtans de lust voor het bewaren en beoefenen van 

dezelve heerfchen , en fchoon het niet te ontkennen 

valt, dat modezucht en ijdelheid dikwijls de roerfels 

van die ftudie waren, men moet daarom het goede 

niet voorbijzien , dat daardoor bevorderd werd. De 

klasfieke Letterkunde bleef tot op de verovering 

van Konftantinopel door de Turken, aldaar modee 
ftudie onder de hoogere flanden. Men was altoos 
van gevoelen , dat de kundigheden , door die ftudie 

verkregen; tot de vorming van den mensch voor 

het gezellige leven zoowel, ‘als voor het bekieeden 

| van 
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van ambten onmisbaar waren, men, meende de 

kunst, om goed te fpreken «en te fchrijven, niet 

beter, dan in de fchool van die Auteurs te kunnen 

leeren , weshalve het lezen van dezelve fteeds een 

belangrijk deel van het. onderwijs der jeugd bleef 

uitmaken, waarvan elk gefchrift uit die tijden, hoe 

fmakeloos in vele opzigten, de kennelijkfis blijken 

draagt. 

„Anders. was het lot der klasfieke Med: in 

het Westen. Dezelve had aldaar geene andere zes 

tels, dan de kloosters en de fcholen, en zoo zij 

in den -kerkelijken eerdienst geen fteunfel gevonden 

had „zou zij waarfchijnlijk geheel vergeten zijns 
daar zij om haar zelfs wille weinig beoefend werd, 

De Kluizenaars der woestijnen van Syrië en Thchaïs 

befchouwden alle wetenfchappen met verachting 

maar de-Monniken , aan het kloosterleven toegewijd, 

aan ftrenge regelen onderworpen, en onder de onbe= 

paalde heerfchappij van hunne Hoofden ftaande , 

begonnen hunnen tijd weder aan geleerde navors 

fchingen te befteden, en de Stichter van de orde 

der Benedictijnen droeg, zonder het opzettelijk te 

willen , veel bij, dat de Kloosterlingen zich met 

het affchriĳven van de werken der Ouden bezig 

hielden, waardoor zij Monte Casfina en andere in= 

rigtingen tot de bewaarplaatfen maakten van groote 

letterkundige fchatten, Doch wat was deze kloos- 

terlijke beoefening der oude Litteratuur anders , dan 

het bewaren van de letter, zonder dat men tot den 
geest derzelve doordrong. Het was, ja, een vers 

dienftelijk werk op zich zelve , maar de geleerdheid , 
hier= 
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hierdoor bevorderd, was zonder geest en levên, en 

de talrijke -handfchriften uit alle-eeuwen , en- met 

name uit de twaalfde, welke men in-de kloosters 

van Jtalië, „Frankrijk, Brittanje en. Duitschland 
ontdekt. heeft , bewijzen „dat deze kweeking der 

oude Letteren, van het leven afgefcheiden, geefien. 

invloed- op de. befchaving- van het - geheele volk 

hebben kon. 

Eindelijk moeten wij hierbij nog in aanmerking 
nemén , dat de landtaal tn het Oosten veel minder 

ontaardde; dan in het Westen. 

Het behoeft geen betoog, dat eene Lêtterkunde 

noodwendig kwijnen moets Zoodra de ‘taal van de« 

zelve ophoudt, de levende taal des volks te zijn; 

of in hare zuiverheid verbastert. Dit nu gebeurde 

in het Westen met het Latijn. In de zesde eeuw 

was het geheele westelijke Romeinfche rijk door 

vreemde volken bemagtigd, en deze nieuwe inwo= 

ners; die, als de beheerfchers ; in het geheele maat= 

fchappelijke en gezellige leven den toon gaven ; brag= 
ten, zoo al geene volflagene verandering , althans 

eene groote verbastering in de taal te weeg; het 

Latijn, dat door hét volk gefproken werd, week 

hoe langer zoo meer van de taaì der boeken af, 

zoodat deze weldra als-eene vreemde fpraak moest 

worden geleerd, terwijl geheel nieuwe en afzonders 
lijke talen uit de vermenging van de Noordfche 

tongvallen met het oud Romeinsch ontftonden, en 

de flamuwe fporen van dit laatfte alleen bewaard 

bleven in de taal der regtbanken en de fpreekwijzen 
van het Hof, 

VID. 1. E Gui 
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_Gunftiger washet lot: van de-Griekfche taâl in 
het: Oosten: Hier “waren geene uitheemfche vers 

overaars, die de gewone: landfpraak werdrongen 
maat bleef de taal der klasfieke« Schrijvers «in 
den mond des volks leven, «en“zag meneere wel- 

_dadiges werking van’ de “eene “op” de” andere, De 
beofening: der “taal ‘was “in de twaalfde eeuw te 
Konftantinopel zoo algemeen , dat het onderwijs 

daarin,” zelfs op de lagere fcholen, “ingevoerd 

werd ‚… en: er in een weeshuis, door - Keizer 

ALEXIUS gefticht, niet alleen inwoners der Hoofd- 

ftäd en des Rijks, maar ook vreemdelingen, zoo 

als, Latijnen ‘en Scythen, in de -Griekfche letteren 

geoefend „werden. . Wij moeten ons wel niet vers 

beelden, dat dit Gröeksch de welluidende en hoogst= 

befchaafde- taal was, welke de bewonérs van Athene 

in de luisterrijkfte tijden fpraken, ‘en welke wij in 
de gefchriften uit die gouden eeuw … wedervinden, 
De gewone tongval van“ de lagere volksklasfen te 

Konftantinopel was integendeel ruw en onbefchaafd, 
maar een. gekuischter ftijl onderfcheidde de taal der 

zamenleving in de ‘hoogere ftanden, en de ftukken, 

welke van het flaatkundig of kerkelijk beftuur „uit= 

gevaardigd werden, waarin men dikwijls de zuivere 

heid der Attifche modellen trachtte na te volgen. 
De Italiaan FRANCISCUS PHILELPHUS, die zich te 

dier tijd, gedurende zeven jaren, te Kon/tantinopel 

onthield, geeft in-zijne brieven hét navolgend ge- 
tuigenis van den’ flaat der Griëkfohe taal in de 
hoofdftad. „De Grieken,” zegt hij, „ wier taal 

„hiet verbasterd is, fpreken ook nu nog, even 
et 3 Als 
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als de-Blijfpeldichter-arIstOPHANES;’ âls de 'Freute 
„ fpeldichter euriPipes, en als alle Rédenaars ven 
„ Gefchiedfchrijvers;; ja even als ‘de Wijsgeeren 

5) PLATO ên ARISTOTELES. De taal vanhet volk 

is doot den grooten toevloed. van vreemdelingen 
z en kooplieden , die zich daarmede vermengd hébs 
„ ben; deerlijk verbasterd ‚maar allén: dies aán 
» het Hof verkeeren „ hebben de aloude deftigheid 
» en fierlijkheid der taal behouden „ en inzonderheid 

„is dezelve in hare zuiverheid bewaard gebleven 
5 bij de vrouwen, die. metde. vreetndelingen… jd 

“3 zelfs mee “hare medeburgers “ naauwelijks eenigen 
omgang hebben (*):”. In een’ anderen brief: fchrijft 

hij aan eenen vriend, die naar-den Peloponefus. reizen 

wilde „ hét navolgende: +; Dit gewest: was -oudtijds 
beroemd: en magtig, en befchaafd, maar: het zis 

nu,” door «de gedurige “invallen van -barbaarfche 
volken, diep: gezonken; de: taal is derwijze. vere 
basterd, dat zij geenen zweem” van- den ‘ouden 

 welluidenden tongval behouden heeft. - Ga dan 
5 niet naar den Peloponefus, maar begeef u naar 
5 het nieuwe Rome , alwaar gij nog geletterde mane 

nen; 

Non Ditzelfde. getuigt cicero van zijnen leeftijd (de 
Orat. Lib. IlL, cap‚ 12, alwaar CRAssus zegt): Eguiden 

_guum audio focrum meam, Laeliam, facilius enim mus 
lieres incorruptam antiquitatem confervant, quid mul- 
Forum fermonis expertes, ea tenent Semper, quae prima 

didicerunt, fed eain fic audio, ut Pada, mihi, aut 
Naertum videar audire, | 

E 2 
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s‚ nen, befchaafde” zeden en eene” zuivere taal 

s, aantreft.” ns 

Wanneer wij nu deze vier punten tot een bewijs 

zamen “voegen „ zal de waarheid der ftelling aan 

geenen twijfel meer onderhevig zijn, dat de klas- 

fieke Letterkunde zich, bij den. val van Konffan- 

tinopel, in het Oosten in eenen. bloeijender’ ftaat 
bevond, dan in-het Westen, en dat de ondergang 

van die Hoofdftad des Griek/chen Keizerrijks belang- 
rijke gevolgen voor den ftaat der letteren in Europa 

hebben moest. En zoo ben ik tot het tweede 

deel van mijne verhandeling gekomen, waarin ik 

die gevolgen wat meer wenschte in het licht te 

ftellen, 

De val van eene flad, als Konffantinopel, waarbij 
de “veroveraars aan dolle woestheid, aan langge- 

tergde wraaklust en blinden Godsdiensthaat den teu- 

gel vierden, moest in het eerst de noodlottigfte gee 

volgen hebben voor den fltaat der letteren. - Onder 

de voorwerpen toch, welke in de algemeene ver 

woesting deelden, behoorden inzonderheid de boe- 

kerijen en kunstwerken, in de Hoofdftad ten groo- 

ten. getale aanwezig. Geloofwaardige Gefchied- 
fchrijvers berigten ons, dat honderd en twintig dui- 

zend, meestal kostbare handfchriften, bij die kata- 
ftrophe zijn verloren gegaan, en dat de meester« 
ftukken des beitels van eenen PHIDIAS En LYSIPPUS 

eene prooi geworden zijn van de vernielende woe 
de. der Zziatifche Barbaren. En deze onheilen, 

wel verre van flechts toevallig te zijn, „waren de 

nae 
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natuurlijke uitwerkfelen van de geaardheid der ver- 

overaars. “Te regt beweert GIBBON, dat Konflan- 

» tinopel toen ter tijd meer boeken en geleerdheid 
»„ bevatte, dan er over de uitgeftrekte landen van 

„ het Westen verfpreid waren,” doch alle deze 

overblijffelen van Griek/che kunst en letteren , wel- 

ke hier en elders nog beftonden, zouden, buiten 

twijfel , hoe langer zoo meer verdwenen zijn , 

en. dikke duisternis zou het licht weldra heb» 
ben vervangen, dat eertijds zulke heldere ftralen 

Schoot. 
De geleerde AENEAS syrLvIuS, naderhand meer 

bekend onder den naam van Paus -prus Il, befchrijft 
in eene redevoering, weinige maanden na die ge- 

beurtenis, voor de Dwitfche Vorften te Regensburg 

gehouden, om deze tot eenen nieuwen kruistogt 
op te wekken, die gevolgen met de navolgende 

woorden: „ Konflantinopel is tot op onze tijden 
het gedenkteeken der oude wijsheid geweest, en 

„ de zetel der letteren. Niemand uit het Westen 

» kon op eenigen roem van geleerdheid aanfpraak 

s maken, die niet in de Hoofdftad des Griek/chen 
» Rijks eenigen tijd de letteren beoefend had, en 

‚‚ de luister, die ten tijde van Rome’s bloei, Athene 

» verheerlijkte, omftraalde nu Konflantinopel , van 

» waar wij ook vele gefchriften der oude Wijzen 

» ontvangen hebben, en nog verder hopen te ont- 
» vangen. Maar nu de Zwrken de magt der Gric- 

_» ken geknot, en derzelver fchatten geroofd heb- 

„ ben, nu veeeze ik, dat het met de Melleenfche 

| E 3 „ lets 
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» letteren gedaan zal zijn. De Zurk haat alle gee 
» leerdheid , en is alle letteroefeningen vijandig, Wie 

» kan dan het droevig lot der Griek/che geleerdheid 

„en welfprekendheid naar eisch. befchreijen! En 
» hoe groot éen’ verlies de letteren in. het alges 

meen door den ondergang van Griekenland 1ij= 

5, den, dit zal een ieder gevoelen, die weet, dat 
„alle wetenfchap der Latijnen van de Grieken is 

afgeleid!” In eenen brief, ten zelfden jare ges 

fchreven , drukt hij zijn fmartelijk gevoel hierover 

in dezer voege uit: „ Wie befchreit het lot der 

» Griékfche Letterkunde niet! Waar zullen nu nog 

» welfprekende mannen opftaan! De ftroom van 

„ Alle geleerdheid is geftopt, en de bron der Zange 

godinnen opgedroogd. Alle poëzij en welfpres 

» kendheid fchijnt onder het puin begraven te zijn. 

„Er zijn, wel is waar, ook bij de Latijnen vers 

‚‚ maarde zetels van geleerdheid, zoo als Rome; 

Parijs, Bologna, Padua, Siena , Keulen , Weis 

» mar, Salamanca, Oxford, Leipzig en Erfurt, 
» maar het zijn niet meer dan beekjes, uit de 

„ Griekfche bronnen afgeleid, Nu zullen de Zur 
» ken, die de Grichfche letteren even vijandig zijn, 

als de Latijnfche, na de verovering van Kon 

 fantinopel, de gedenkftukken van fmaak en gee 

 teerdheid den vlammen ter prooiïje geven. Nu 
3 Zullen HOMERUS ,’ PINDARUS, MENANDER en alle 

» doorluchtige Dichters andermaal den ondergang 

„ moeten duchten, en de Wijsgeeren van het oude 

„ Hellas verloren gaan. Er zal bij de Latĳnen 

es | n wel 
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… welteënig Ticht blijven fchémeréns maar ook dit 
’zal niet duurzaam wezen,” 260 God het Romein 
„Sche rijk en den Apostolifchen ftoek uit: den- hoo- 
gen niet met bijzondere genade aanziet.” Een 
ander ‘Geleerde fchrijft over den” val van Konftanti= 

nòpel- aan Paus NikoLaas V het navolgende: „Zoo 
zal dan nu-de Grickfche Taal en Letterkunde, 

„door zoo veel eeuwen, en zoo veel arbeid en 
„ vlijt opgebouwd, vermeerderd «en “volmaakt, hes 

; Taas te gronde gaan! “Wie, die hier zijne tranen 
„weerhouden kan! Die letteren “zullen “onders 
s gaan, welke de- geheele wereld werlicht ; welke 
s heilzame wetten gegeven; welke de “edele wijs- 

„ begeerte; en alle andere ‘kunften en wetenfchap- 
spepens de bronnen der ware. nea $ Fever 

„doen ontftaan.” ‚ ‚2 | 

„Men moge deze fchilderingen, door het bene 

gevoel ‘der droef heid wat donker gekleurd eenig= 

Zinis- als overdreven befchouwen :°-de onmiddellijke” 
gevolgen , welke de val’van Konflantinopel voor 
ware geleerdheid had, waren in het Griekfche Rijk; 
buiten: twijfel „ ongunttig.” Dan, Ms H., allé deze 
onheilen werden door de heilzame uitwerkfelen op= 

gewogen, welke die noodlottige gebeurtenis voor 

den ftaat der letteren in het Westen voortbragt , 

en het is deze befchouwing, waartoe ik ù thans’ 
uitnoodig. | Wo ò 

„Gedurende dé onweêrsbuijen , welke met fteeds 

vermeerderend geweld boven de landen van het Oos= 

tersch Keizerrijk zamen trokken, hadden vele Ge-= 
E 4 leer= 
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leerden. reeds van stijd tot tijd. dat onftuimig: oord 

verlaten, en toen het Griek/che Hof, bij den klim- 
menden- nood, in het Westen vonderfteuning zocht 

tegen den indringenden vijand, zond het vele be- 

roemde „mannen ‚derwaarts, om die hulp te vragen. 

Ouder dezen. muntten; vooral uit LEONTIUS PILA= 

TUS „de Leermeester van -BOCCACIO:, MANUEL 

CHRYSOLORASs die, na de meeste Zwropeefche ho- 

ven bezocht te hebben, onderfcheidene. leerftoelen 

in Jralië bekleedde, THrODORUS GAZA, voor wiens 
huis te Ferrara de Geleerden, nog na deszelfs 
dood; uit. eerbied. het hoofd ontblootten , JOHANNES 

ARGYROPYLUS , de kundige en deugdzame onder= 
wijzer van den zoon en kleinzoon van cosMUs DE, 

MEDICIS , GEORGIUS van Zwrebifonde, Kardinaal Bes- 

SARION en anderen. Alle deze mannen, door-ge= 

leerdheid „ en dikwijls ook door-afkomst-en rang 

uitmuntende , genoten in Zta/ië een gunftig onthaal „ 

zij werden door de. Vorften en Grooten geëerd, -en 
vestigden zich-in- onderfcheidene fteden, alwaar zij 
hunne lesfen hielden: voor eene groote fchare van 

toehoorders, die de Wijzen der. Oudheid in hen 

waanden te zien herleven. Toen echter Konflantis 

nopel voor het geweld der Zwrken bezweek „en de 

donkere tegenwoordigheid eene nog akeliger toes. 
komst voorfpelde , brak. de laatfte band; die andere. 

Letterkundigen tot dusver aan hun Vaderland hechte 

te; zij ontvlugtten den fchrik „der Ottomannifche 

wapenen , om onder den zachten hemel van /ta/ië 

een nieuw Vaderland te zoeken, en weldra vers: 

/ _ heere 
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heerlijkten: de. namen - van DEMET RLÚS- -CHALCON=. 
DYLES 4 “CONSTANTINUS €n JOHANNES LASCARIS. ef: 

ANDRONICUS  CALLISTUS den Jetterroem. van het 

Westen. «De verdiensten ‘van deze «geleerde 
vlugtelingen bepaalden zich voornamelijk tot-de 

twee volgende bijzonderheden, het onderwijs na-. 
melijk. in de. Griek/che taal en letteren , en, 

het bezorgen. van woavan der. oude. klas- 
fieke Schrijvers. | bd Se 

De kennis der Grick/che a en dig was in. 

het Westen , «en: met name inZtalië, nagenoeg 

uitgeftorven „ daar , volgens het getuigenis van. 
PETRARCA , de kring zijner Landgenooten „ die. in 

ftaat waren , HOMERUS en PLATO in het oorfpronke= 

lijke té lezen, in het midden der veertiende eeuw, 

niet. meer dan tien leden telde, In den zuidelijken. 
uithoek van dat gewest, oudtijds onder den naam 

van-Groot= Griekenland beroemd, bleef de taal van 
Hellas zich. nog in. den mond des volks, en in 

den kerkendienst handhaven, en was de Monnik 
BARLÄAM- welligt de eerfte, die den- naam: en de 

liederen van den Meoonfchen Zanger in het geheu- 

gen terugriep ‚ doch dit licht was te flaauw „ dan dat 

het zich door eigen kracht over. geheel „Zta/ië zou 

hebben verfpreid, Gelukkig derhalve, dat de vlug- 
telingen uit Konflantinopel de taal der geleerdheid 

en befchaving , welke-hunne moedertaal was „ aan 

de vergetelheid ontrukten, en ze in derzelver oor- 

fpronkelijke waardigheid herftelden. Mondeling on- 

derwijs was hiertoe het eerfte en gereedfte middel, 
Wikis en 
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en de grootlte «mannen van “dien: tijd fchaamden 

zich niet,“in ‘gevorderde jaren ‘daarvan gebruik te 

maken, en‘ aan de voeten van Meesters te: zitten „ 

wiër roem zij welhaast zouden overtreffen. “Hierbij 
voegden zij gefchriften over den aard, «de regelen 
eù zamenftelling der Grickfche taal, die, bij al “het 
onvolledige en stierven ‚dat: daarin’ heerschte „ 

weldadig “werkten „en “welker: verdienften zelfs de 

hedendaagfche beoefenaar der fpraak van ‘HOMERUS 

et PLATO dankbaar erkent. id 

„Doch deze kenmis der Griefone taal zou op- 
ziek zelve van. weinig nut” geweest zijn, zoo zij 

‘piet gevoed en gekweekt geworden ware doorde 
handfchriften ‘der “oude” klasfieke Schrijvers’, waarvan 
miët veel meer dân' de ‘titels; én ten hoogfte de val- 
gemeene inhoud ‘in hèt geheugen bewaârd gebleven 
was. Men bekoëft den letterkundigen ftaat van’ 

Italië in de veertiende eeuw flechts oppervlakkig te 

befchouwen, ‘om zichte overtuigen; dat “het ge- 

brek aan “de werken der oude Schrijvers. algemeen, 

was. Wilde: men dezelve hebben, zoo was men: 

genoodzaakt ‚ ze uit Kon/bantinopel of uit Griee 

Renland te ontbieden, hêtgeen natuurlijk met groote 

bezwaren en kosten” verbonden ‘was’, “eene: bijzon 
dérhéid „ waaruit” men met’ grond kan befluiten , dat 
het eertijd8 zoo geletterde Latium, waar de taal, 

de kunst en wetenfchap’ der Grieken zoo ijverig 
beoefend werden, in ‘het-voörfte gedeelte der mid 

deteeuwen van die kennis bijkans gehéel verftoken: 

was, “Trouwens, ‘wanneer wij hooren “dat er in 
ge= 



JZOP-DEN/STAAT. DER LETTEREN:IN,EUROPAs: 75 

geheel Ztalië geen enkel volledig-handfchrift van-den 

Vorst der dichters te vinden. was,-en men zich met 

een onvolledig Latijnsch ruittrekfel moest behelpen, 
wânneer wij den brief van PETRARCA lezen, waarin 

deze zijne blijdfchap en dankbaarheid door de. leven= 
digfte bewoordingen „uitdrukt, toen hij een volledig 

handfchrift van HOMERUS uit Konflantinopel, ten, ge- 
fchenk ontving , en wij hem ‚ op den toon der vurigfte 
geestdrift, zijn verlangen hooren. betuigen. naar de 

oorfpronkelijke liederen: van nestopus, en de too= 

neelfpelen van EURIPIDES ‚dan gevoelen wij eenigzins 

zoowel de letterkundige armoede vanhet Westen 

als de hooge waarde der fchâtten„ door de Grieken 

aangebragt. Deze toch kwamen in hun nieuw-Va= 

derland; wel beroofd van’ tijdelijke. middelen „. maar 

beladen ‘met de: kostbaarfte overblijffelen- der. Oud: 
heid, welke zij van onder-de puinen hunner zins, 

kende of ingeftorte Hoofdftad gered hadden; zij ont: 
vonkten door leer @n woorbeeld den ijver ;-om-naar: 

andere „handfchriften te zoeken, en--weldra zag: 
men zich in het bezit gefteld- van een - grooter. 

aantal werken uit de beste tijden van Grickenland, 

en Rome, dan. waarop zelfs. onze €euw kan: 

roemen. . | bibens 
Geen onpartijdige ds deze verdiensten. miskennen. 

of verkleinen; dezelve waren buiten twijfel. groot „, 

en zekerlijk. grooter, dan wij in onze, zoo veel gee 

lukkiger dagen, kunnen befeffen , “maar wij: moeten, 
ons aan den anderen kant ook voor overdrijving 

wachten, Men heeft aam den invloed, der gevlugte, 

| Gric- 
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Grieken uit het gevallen Konflantinopel wel eens te 
veel gewigt gehecht, en de geheele herleving der 

letteren in het Westen van derzelver komst en DO= 

gingen doen afhangen. De letterkundige gefchiede= 

nis van Jtalië, en van andere oorden onzes wereld= 
deels, bewijst het overdrevene van dit gevoelen, 

en wel door de volgende redenen: 

«Vooreerst waren er in Ztalië vóór de vlugt der 
Griekfche Geleerden , enkele mannen opgeftaan , die 
met eene buitengewone geestdrift de beoefening van 
de Ouden, van de Grieken zoowel, als van de Roe 

meinen aanprezen , en” door uitwendige betrekkingen 

begunftigd, eene zoo algemeene deelneming, voors 

namelijk onder de hoogere ftanden opwekten, dat 

men” zich tot de fchoonfte verwachtingen voor de 

toekomst geregtigd hield, Hoewel pANTE reeds. in 

de. veertiende eeuw zijn goddelijk lied gezongen 

had: hij was geen eigenlijke Geleerde, en had geenen 

invloed op de beoefening der klasfieke Litteratuur, 

De roem „ van dezelve herfteld te hebben, komt in= 
zonderheid toe aan PETRARCA, Boccacio en den 
Discipel van den eerften , JOAN VAN RAVENNA. Pre 

TRARCA hing met gloeijende geestdrift aan de aloude 

wereldftad; alles, wat haren raem betrof , was hem 

heilig, en de hoop, om haren luister weder herboe= 

ren te zien, deed hem zelfs onberaden juichen over 

de beroeringen ,- door den woesten Volkstribuun 

RIENZI aangerigt5 de Vader der Romeinfche wijsbee 

geerte en welfprekendheid was zijn model, en hiers 
door zoowel, als door zijnen ijver voor het verza- 

mmc 
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melen van oude Sehriivenss werkte hij weldadig me» 

de, om de zon der klasfieke geleerdheid uit de duis- 

ternis weder te doen opgaan. Naast hem ftaat zijn 

vriend Boccacio, de Schepper der nationale Letter= 

kunde van J#alië, die. zich omtrent de verfpreiding 

van oude geleerdheid, voornamelijk door het opfpo= 

ren en bijeenbrengen van handfchriften , nog grooter 
verdienste verwierf, En wat PETRARCA door zijnen 

omgang en zijne gefchriften bewerkte „ dat bevorderde 
JOAN VAN RAVENNA op den openbaren leerftoel, 

welken hij met zoo veel roem bekleedde, dat hij 

onderfcheidene groote mannen der volgende vijftiende 
eeuw vormde. Door den invloed van zulke fchitte- 
rende voorbeelden ontwaakte eene algemeene geest» 

drift voor de oude Letteren , inzonderheid onder de 

hoogere ftanden; het verzamelen van handfchriften 
werd weldra eene geliefkoosde bezigheid, en ging 
tot eene zekere modezucht over , waardoor men de 

vertrekken met boeken, als waren het de grootfte 

kostbaarheden , verfierde, ja Koningen en Hertogen 

verhoogden den luister van hunnen vorftelijken hoed 

door: den fchoonen krans van Grickfche wetenfchap 
en. kunst. — 

De overige landen van Ewropa ftaan- in dit tales 

reel wel eenigzins in het donker, maar er glimden 

toch hier en elders. vonken, die eens een heerlijk 

licht zouden verfpreiden. De Grickfche vlugteline 

gen vestigden zich bepaaldelijk in- Z#a/ië, daar de 

weinigen, die zich naar gene zijde der. A/pen begas 

ven „als. uitzonderingen kunnen befchouwd worden; 

de 
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de andere gewesten van. ons werelddeel waren dus 
aan zich zelve overgelaten, en de eenige vrucht; 

welke zij van de verhuizing der geletterde Grieken 

trokken, werd hun door dezulken hunter bewoners 

aangebragts die, door edelen weetlust geprikkeld , 
naar Jfalië reisden , om aan de voeten der hooggee 
roemde Meesters te zitten. Enkele Grieken, aan de 

Franfche Koningen aanbevolen , bekleedden leerftoe= 
len aan de beroemde Akademie te Parijs waar. zij 
de eerfte morgenfchemering der klasfieke geleerdheid 

deden opgaan. In Spanje, Portugal en Engeland 
was het echter in dit opzigt nog geheel nacht; 

maar geene natie onderfcheidde zich zoo voordeelig 5 
als de Duitfchers en de Nederlanders. Dwitschland 

telde reeds in: de veertiende eeuw de Akademiën 

van Praag, Weenen, Heidelberg , Keulen en Er- - 
furt , en ons Vaderlând kon in ceERT GROOTE, of 
GERARDUS MAGNUS, eenen tijdgenoot van PETRARCA 

en BOCCACIO aanwijzen, diein zijne beroemde ftich- 

ting te Deventer het licht-der klasfieke geleerdheid 
deed opgaan, dat zelfs eenen ERASMUS in zijne 
jeugd beftraalde , terwijl RuporLPH AGRICOLA, in de 
omftreken wan Groningen geboren, te Leuyen en te 

Zwol bij THOMAS à Kemeis gekweekt, en naderhand 
door de ‘eerfte Grichfche wlugtelingen in Jrafië ge- 

vormd, met GEERT GROOTE, en op deszelfs voete 

fpoor , met neerts en andere nooit volprezen man- 

nen , het geheele fchoolwezen in ons land hervorm= 

de, gelijk RUDOLPH LANGE in Duitschland, 
…_ Men moet ‘hierbij in de tweede plaats bedenken, 

dat 
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dar der Griekfche »vlagtelingen: de vereischte “bee 

fchaafdheid en den regten” (maakmisten „ om.alléén 
zulk-eene groote verandering;-als het-herleven “der 

oude. Letteren” was „ tedoen’ ontftaan. ‘Het waren 
meer Spraakkundigen „dán fmaakvolle beoefenaars-der 

Ouden , en ‘hunne voornaamfte verdienste beftond in 
huine-:gemeenzaamheid met eene taal, die in het 

Westen’ bijkans” uitgeftorven “was „ en die zij naar 
vaste “regelen” onderwezen, doch ‘van welker wel: 
luïdendheid ‘en*-kracht zij geen begrip hadden, en 
ef werd: meer genie’ vereischt, ‘om dan ‘den dooden 
Tétterfchat , welken ‘zij met zich omdroegen, geest 
en ‘leven in te blazen, Daarenboven ftonden zij 

met uitzondering van JOHANNES LASCARIS , die zich 
even zeer ‘door zijne welfprekendheid en: befchaafde 

heid ; als doof zijne “Keizerlijke afkomst onderfcheids 
de „ door ruwheid van zeden gekenmerkt, ende 
befehrijvingen welke ONS PETRARCA en deszelfs 

tijdgenooten van hen’ hebben nagelaten ; bewijzen 

‘genoegzaam „’ dat: deze: van de perfonen hunner 

grief ten wars genden zij eet 

wonderden. Rn 

Eindelijk moeten wij nog hierbij ‘voegen, dat het 
eigenlijk tijdperk’ wan’ dert bloei “der 1êtteren in 

Lralië en de overige landen van Zwropa, later aan- 

brak, en “wel- voornamelijk «door toedoen * van die 
mannen , welke” ‘reeds vroeger, “onafhankelijk van 
de Gricken hunne vorming verkregen hadden. 

MANUEL EHRYSOLORAS en zijne werdêre Land- en 

Lotgenooten’ wierpen het zaad in den bodem, door 
PES 
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PETRARCA , BOCCACIO €N JOAN VAN RAVENNA toe= 

bereid, doch--zij waren onbewust van hetgeen zij 

voor «het nakroost verrigtten ; en het bleef aan de 

groote vernuften van-lateren tijd voorbehouden „om 
uit dit zaad, meer door den loop der omftandighee 
den, dan met een bepaald oogmerk -geftrooid „eens 

zulk „een’ heerliĳken oogst te doen- opgaan. Dit 

fchitterend ‘tijdperk brak. voor Z4alië aan, toen de 

Vorften der kleinere Staten van dat gewest-in lief- 

de voor letteren en wetenfchappen wedijverden , 

toen de MEDICISSEN eerst den handelftaf en nader- 

hand. den hertoglijken fchepter met de lauweren 

des. vredes en der kunften omflingerden , toen 

LORENZO, de Vorftelijke. bijgenaamd , ‘de grootfte 

mannen van zijnen tijd, eenen POLITIANUS , VALLA 4 

LANDINUS, POGGIUS en zoo vele. andere door ons 

bekrompen mildheid en eigen geletterde befcha- 

ving aan zich hechtte, toen hij en zijne opvolgers 
de kostbaarfte overblijffels der Oudheid in alle oor= 

den lieten opzoeken, en Florence tot den zetel der 

Zanggodinnen maakten , waar het genie van HOMERUS 

En DEMOSTHENES Va CICERO en HORATIUS danke 

baar gehuldigd werd, en de onfterfelijke gewrochten 

Nan PHEDIAS- mededingers - vonden in de beelden, 

door den beitel-“van MICHEL ANGELO met leven 
bezield; toen Paus NikoLAAS V_ Rome doorhet 

nieuwe licht der klasfieke letteren verheerlijkte , 

door zijne. Afgevaardigden in alle deelen van Zzië 
en Europa nieuwe handfchriften liet opzoeken , en 

„door het-aanleggen der Vatikaanfche.boekerij zijne 
let= 
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letterkundige verdienften op onvergankelijke, grond. 

vesten” lichtte „ en‚-toen « inzonderheid -reo X, den 

floel van -den:» heiligen PETRUS; met-alle „de „bee 

valligheden der . Zanggodinnen omringde ; „die 
fchôone ‘dag ging. voor Duitschland sen:-de: Neder- 

landen ops toen een REUCHLINs> MELANCHTON, 

en anderen «het licht. van” geleerdheid. en_befcha= 
ving verfpreidden „ terwijl- ERASMUS, ‘datwonder 

der wereld, “oris Vaderland. boven zalle, JRG As 
aardbodems verhief. k ab dot EN 

Ik acht het: bijgebragte: aan om aan 

te toonens' dat-de val van. Konffantinopel niet als 
dé eerfte -en vuitfluitende Oorzaak „van de herleving 

der letteren “in: Ztakië--en andere landen. „van het 

Westen moet wordên aangemerkt, daar :dezelve 

reeds- vroeger. ‘waren, ontwaakt 3 doch. men behoort 
daarom den invloed. der gebéurtenisfên .in het Oose 

ten, die ongetwijfeld groot,-was ‚niet te ontkennen 
en ik: weet de zaak niet beter naar waâärheid voor 
te ftellen , dan: door de navolgetide treffende woors 

den van HEEREN: over: te ‘nemen : » ‚> Wanneer men - 

de gefchiedenis der vêertiende en vijftiende eeuw 

> metvopmerkzáamheid- heeft. beoefend „wordt ‘men 

overtuigd, “dat. de -Grieck/che Letterkunde s> ook 

3, zonder, den «val „van Konflantinopel „ naat Jtalië 

zou zijn, verhuisd, ‘alleen. met; dit, onderfcheid; 
» dat ‘haar togt langzamer. zow. geweest zijn, Zoo 
de Griekfche Zanggodinnen miet naar Zralië. ger 

ss vlugt. waren:,.-zou «mên- ze gehaald. hebben „ en 

sj misfchien-zow» hare intrede in hare nieuwe-woons 

MID, z, F „ plaats 
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s plaatfen nog fchooner. en roemrijker geweest 

s Zijn „ dan dezelve was , nu men zè als bans 

geel mm ‘hoewel. met om: armên — onte 

ä ving.” 

“Zoo hebben wij dan gezien, M. H. H. vrede 

en op welk eene. wijze. het licht der klasfieke. 
gêleerdheid in het Westen van Europa weder onte 
ftokén werd „ maar” nog blijft ons de belangrijke 
vraag ovêr, of dit licht in de daad bijgedragen 
hebbe tot de veredeling en verheffing van den 

menfchelijken geest, en‚tot de bevordering van 
échte verftandelijke en. godsdienftige vrijheid? 
… Hoewel men in de vijftiende eeuw de klasfieke 

Letterkunde, niet zoo zeer om andere redenen ; 

als wel omv haar zelve beoefende, zij bleef daar- 
om toch niet zonder vrucht voor de overige wes 
tenfchappen. En werd deze invloed vooral in las 

ter tijden van eenig belang , zoo kon het niet 

misfen; of dezelve moest zich ook in den gang 
van den menfchelijken geest openbaren. Men bee 

fpeurde ook dien ‘invloed, niet regtftreeks „ maar 

_ flechts  middellijk, De fludie der oude Letter- 

kunde, onder lieden van de hoogfte ftanden, niet 

om de“taal zelve, maar: ter eigener . onderrigting 
gekweekt, wekte den geest. van vrijer onderzoek 

en zelfdenken op} de flrijd, welke tusfchen de 
wijsbegeerte van/ PLATO: En ARISTOTELES ontftond , 

verbrak de kluisters der: fcholen, en deze wijs- 

geerige vrijheid van denken grensde zeer nabij 

aan de” godgeleerde , zoodat de overgang van de 
; | eêne 



“OP DEN STAAT DER LETTEREN IN EUROPA: 85 

eene tot de andere niet meer verre was. Het zij 
200, dat de toepasfing; welke men van de herlee 

vende oude letteren op de verklaring van ondere 

fcheidene gedeelten der Heilige Schrift maakte „in de 

vijftiende eeuw nog’ van weinig belang was: buis 
ten tegenfpraak werd de weg daartoe gebaand, en 

zelfs de ftudie der ‘Oosterfche talen’ daardoor ‘bee 

vorderd „geliĳk“de gefchiedenis van REuctLin en 
anderen leert. En werd de geheele hervorming, 
welke” kort daarna voorviel , door de bewerkers 

van dezelve, op de verklaring en overzêtting des 

Bijbels’ in de landtaal gegrond, — Wie kan dan 

twijfelen, dat die groote gebeurtenis door de here 
levende oude letteren niet flechts wasams maat 

alleen door dezetve mogelijk. werd! SD e EAOR 

Wij vragen ‘hier intusfchen met regt, vanwaar 
het dan kwam; dat die gewigtige omwenteling in 
wijsgeerige en godsdienftige begrippen, de- hervor- 
ming genoemd,“ in. een ander’ gewest ontftond, 

terwijl dezelve in Ztalië, waar’ het licht: der hêr= 
tevende letteren het” eërst. was ‘opgegaan ;- niet 
dan tegenftand ontmoette? Het antwoord op dezé 

bedenking berust op het’ éigenaardig karakter dér 

bewoners van het Zuidelijk Zuropa',-'én- van de 
ftaatkundige en _ kerkelijke gefteldheid dier - landen, 
De geest der natie was in “geheel Zfalië: altoos 
meer op de verfijning van den fmaak en’ het kunste 

gevoel „dan welsop de ontwikkeling en vorming 

van het verftand gerigt, en dit was de reden, dat 

de herlevende.oude letteren … aldaar meer, “aan 

F a kunst , 
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kunst, dan aan eigenlijke wetenfchap dienstbaar 
gemaakt werden. ” Blijft men nu alleen bij -de 
kunften fltaan, dan zeker was het voordeel groot , 
dat het Westen van de herleving der oude Lete 

terkunde trok; het fchitterend tijdperk der mepi= 

CISSEN werd geboren, en de eeuw van Paus 
LEO X zal altoos in de nieuwere gefchiedenis der 

kunst. met onvergankelijken luister pralen , maar _ 

vraagt men, of het rijk van waarheid en deugd , 

of het- Christendom door deze uitwerkfelen iets 

gewonnen hebbe, zoo voelt men zich, helaas! tot 
een ontkennend antwoord gedrongen. Wel verre 
zelfs, dat het Christendom eenige voordeelen: hiers 

van trok , zoo- ontwaakte er veeleer een Heidenfche 

geest, die de klasfieke letteren en. alle kunften, 

gelijk ook in- latere tijden, afgodisch vereerde , die 

alle. verftandelijke oefening tot de hoogere ftanden 

beperkte , zonder om het onderwijs en de vers 

lichting. des volks te denken, ja, zoo diep vers 

__zonken zelfs de Opperhoofden der Kerk in hee 
Heidendom „dat reo, die doorluchtige afftamme= 
ling der MEDICISSEN, zich niet ontzag, om met 
de vergeving der zonden een’ verfoeijelijken hans 

del te drijven, en denzelven tot eene goudmijn te 

maken , waaruit de ontzaggelijke geldfommen, tot 

de verheerlijking der kunften vereischt, getrokken 
werden; en er is eenige waarheid, (ik zeg met 

nadruk eenige) in het gezegde van. BILDERDIJK (*) 
Zee 

€”) Aan de Roomsch Katholijken dezer dagen. 
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gelegen, dat „de ontallijke vluchtelingen van het 

» van God verlaten, en ter rechtmatige ftraffe 
5 aan de Zwrkfche overweldiging ter prooi gege« 

» ven Griekenland, het middelpunt van de Chris- 

„ tenheid met Heidenfche letterkunde, verwonde- 
„ring voor Heidenfche deugden. en Heidenfche 

 Wijsgeerte , en hunne afgrijslijke ondeugden, 

» lichtzinnigheid en Godslasterende si can 
» overftroomd hebben.” | 

Geheel anders was hêt in de landen aan gene 

„zijde der Alpen gefteld, geheel anders vooral in 

Duitschland en ons Vaderland. Hier had men 
met de zwarigheden niet te worftelen, welke de 

flaatkundige en kerkelijke betrekkingen den men- 
fchelijken geest in den weg legden , terwijl de 

geest des volks de herlevende letteren meer op 
de ontwikkeling van het verftand en het zoeken 

der waarheid, dan op de bevordering en verhef- 

fing der kunften toepaste. Die geest, meer op 

het ware en goede, dan op het fehoone gerigt , 

had hier reeds vroeger de verbetering van het 

fchoolwezen tot ftand gebragt, welke in geheel 
ltalië nog langen tijd. daarna een onbekend vere 

fchijnfel bleef; die geest drong ook nu, met een 

nieuw licht beftraald, dieper door tot de kennisfe 

der waarheid, in de onderfcheidene vakken van 
wetenfchap „ en zoo werd hier allengskens de 
weg gebaand tot die groote omwenteling in wijs 

geerige en godsdienftige begrippen , welke, ‘hoe 

men ook over de regtmatigheid van dezelve moge 

F3 aor- 
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oordeelen; in het oog van ieder’ onpartijdigen , veele 

‚zins weldadige gevolgen heeft voortgebragt. | 

Na deze befchouwing ,. mogen wij ‘de- taal van 

HEEREN ten flotte tot de onze maken , wanneer 

hij zegt: „ Wij zien ook hier de waarheid be 

» vestigd, dat de groote veranderingen in de ge- 

„ fchiedenis der wereld door ‘middelen voorbereid 
en veroorzaakt werden “welker ‘gevolgen de be- 

» rekeningen niêt flechts van de. groote menigte, 
3, maar- „zelfs. van, de fchranderfte. vernuften te 

s, boven, gaan ‚… en de lotgevallen der -klasfieke 

se Letterkunde: roepen de, gewigtige waärheid in 

„ ons geheugen, dat de wegen der Voorzienige 
‚heid , langs welke zij ons geflächt tot ware vere 

9 lichting en veredeling opleiden wil, niet onze 

wegen zijn,” | 
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on RA nt A 

GESCHETST ALS, DIE HEERLIJKE. BAND, 

WELKE DE ZIN NELIJKE EN BOVENZINNELIJKE, 

WERELD IN DEN MENSCH VEREENIGT, 

REDEVOERING 5," 
Door 

HENDRIK" HARMEN KLTN, 

Fien der luimige Schrijvers dezer cèuw zegt in 

eene zijner geestige fchilderingen, nadat hij vooraf 
het oordeelend Publiek had gefchetst, en de mannen 
var verdiensten opde zonderlingfte wijze ten. teid 

gevoerd „ het volgende : 

„ Met den dichter is het nog. ellendiger gele» 

we wp. hij is niets, noch-wordt iets-in den 

5 Staat. — Meestal bedient hij zich, van zoodanige 

» uitdrukkingen, die, noch in den hemel , noch 

» op aarde, noch. in fynodale - ftukken „noch. in 

» befluiten „der regering „noch. in -vonnisfen. van 
» geregtshoven , noch. in de geneeskundige be= 

bi rig- 

(*) Voorgedragen in de vierde Klasfe van het Ko- 

ninklijk Nederlandfche Inftituut, 1825, 

F 5 
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» rigten, gangbarer munt zijn; =— terwijl hij met 
» zijne gedachten en uitdrukkingen op ftelten 

» loopt (*). | 
_ Zonderling klinkt ongetwijfeld voor u, M, H.! 

éven als voor mij, deze uitboezeming der luim. 
Moet dit eigenlijk verftaan worden, dan is de 
Poëzij, en met haar de geheele wereld der kunst, 

een onbruikbaar fpel der verbeelding ;-een tusfchen= 
toeftand, wier uitwerkfelen geene beteekenis, geen 

doel, geene nuttige zedelijke ftrekking hebben. 

Maar zoo eens in deze woorden eene hoogere 

zin verborgen lag? Indien eens die- gefchetste tus- 

fchentoeftand, het onverklaarbaarfte in den mensch „ 

zin en wezen gaf? Als dichter, behoort hij noch 

tot den hemel, noch tot de aarde: maar , indien juist 

dit het vereenigingspunt van beiden in den mensch 

uitmaakte? Wij gevoelen, wij-gelooven, wij we= 

ten, dát het zonderlinge wezen ; hetwelk wij mensch 

noemen, niet alleen eene fchakel uitmaakt in de 
keten der zigtbare fchepfelen , maar dat wij nog iets 

hoogers, in zijnen geest, in zijn hart, ja in zijne 

gewaarwordingen ‘ontdekken. 

Is dit fchijn of waarheid? en, in het laatfte ge- 
val: Wie verklaart mij die? Zoe huisvest dit in den 

mensch? Wáár is de heerlijke band welke dit alles , 
in zijn hart en geest vereenigd? Indien echter dit 
gefchikt en ongefchikt zijn voor dit teven „ ons dit 

raadfcl eens oploste ? Indien dit niet behooren tot 
den hemel, of tot de aarde ons deze band eens 

deed 

(*) Gedachten van JEAN PAUL, L D. bl, 1314 
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aac zien Pose. “En -zietdaar,: Ms ‚Het „het door 

mij verkoren gezigtspunt.-— Ik wil namelijk pos 
gen cen kort, tafereel-op. te hangetka waarvan „de 
inhoud zijn «zal: » 

5 De kunst, befchouwt : et dn, bolide gates à 

5 helte de zinnelijke. en maw wereld in 
sw den mensch vereenigt.”” 

„Wat toch dringt den mensch om nimmer bij hete 

geen hij rondom zich: ziet, flil te flaan „maar 

altoos naar. den grond en oorzaak te vorfchen?, 

Waarom’ wil hij van alles; «ook van zich zelve, 

meer weten? Is het niet-eem ingefchapen- gevoel 

dat achter alles iets hoogers fchuilt? …Gewis,-dit 
donker befef geleidt hem: bij de befchouwing--van 
alles wat hem omringt» en vooral bij de bepeinzing 
van zich zelve, “Zijne verwachtingen , wenfchen en 

uitzigten, . …»« niets vindt hier- voldoening. Zijn 
geest denkt, zijn hart jaagt naar iets «edelers , en 

dat edelere moet zijne beftemming zijn. Dit gevoel 

werkt op zijnen geest, en hij denkt eene reeks: van 

verftandswetten; eù dwingt de natuur aan deze. te 

gehoorzamen. Of zijn niet alle die toeftanden,- in 

dewelke hij zich. beweegt, zijn werk? „Der natuur 
die hem omringt geeft hij eene rigting, overeen* 

komstig zijn fmaak en gevoels De maatfchappij 
waarin hĳj leeft, -de ftroomen- welken - hij -ge- 

leidt , «de „velden «die hij beploegt, de fteden 
waarin hij huisvest, de wetten waaronder hij 

leeft, de -fmart- die hem: drukt, het. genot dat 

hem “verheft: alles, alles, is de wereld zgner 

gedachten. Zijne rede wordt opgewekt en het 

heer= 
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heerlijk doel van het gefchapene,. het verhevene 
van zijne eigene beftemming, en de oneindigheid 
zijner voortduring, rijst voor zijnen geest. m Zijne 

gewaarwordingen worden getroffen; ziel en lig» 

chaam worden aangedaan 3 het gewoon „genot vol- 
doet hem niets edeler aandoeningen ftroomen door 
zijn hart, en de onmiddelijke bewustheid. van een 

hooger beftaan ‘treft en fchokt zijn geheele. wezen. 
“Wat. wilt gij dat hij naar bewijzen rondtast ?_— 
„Een onuitroeibaar gevoel, een onmiddelijk gewaar- 

worden, -fchenkt hem de levendige en_onomftoote- 

lijke bewijzen, dat eene bovenzinnelijke wereld ook 
zijn vaderland is. Die te befchrijven, dit te: vere. 

klaren, kan hij niet; maar kan hĳ deze wereld 

verklaren? Op welk eene. wijze hij. burger is van 

eenen hoogeren kring kan de mensch. ons. niet 
duidelijk maken : == maar kan hij het ons aanwijs 

zen; hoe en waardoor zijn beftaan en. betrekking, 

in en tot den kring waarin hij thans leeft ‚ volkomen 

duidelijk is? | 

Stoffelijk en messen is et mensch. … Beiden 

toeftanden zijn verre van elkander verwijderd: beie 

den echter naderen elkander dikwerf. onmiddelijk. 

Treffen ons nu deze uiteenloopende toeftanden van 

den mensch meer regtftreeks3 dan zien wij dat zijne 

zinnelijke ‘behoeften3 en al wat hij denkt, wil en 

gelooft, zich dikwerf onderling ten hoogfte hinder- 

lijk zijn. Wanneer ‘hij over. zijne beftemming-op | 

aarde en zijne pligten nadenkt, en, volgens deze 

handelen wil, dan hinderen hem zijne wenfchen, 

begeerten en neigingen, en het: kost hem veel 

moeie 
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moeite «om deze. laatfte «aan- de wetten „der (eere 
flen te onderwerpen. Als: zijn hoop en geloof 
zich „verheffen : wanneer hij in zich zelve. keert „ven 
op- het zekerst meent te moeten: verwachtên, «dat 

zijn aanleg , zielskrachten en verheven uitzigteù niet 

enkel tot dit leven kunnen bepaald zijn „dan: hin= 

dert hem het kortzigtige van zijn verftand , hetwelk 

hem hier niets leert: hij zoekt rondom zich naar 
tastbare bewijzen; maar vindt die nergens ;-en le= 

vendig bezeft hij het. dat hij zieh meer of minder 

van die banden moet losmaken, en geheel in zich 

zelve keeren, «om: zoo iz en wit zich zelve die 

volgreeks. van. befluiten te trekken, welke de diets 

baarfte belangen van zijn hart boven allen bain 

verheffen kunnen. 

“Er zoude dus eene altoosdurênde ende inden 

mensch plaats hebben; altoos zoude:hij nog don- 

ker twijfelen , — in zwakke oogenblikken. zijne. ver= 

wachtingen loslaten; en het geloof aan zijne gees= 

telijke en eeuwige beftemming, voor eenen vromen 

wensch, eenen. aangenamen droom houden , indien 

hem. geene enkelde belangrijke verfchijning, van de 
zekerheid zijns geloofs overtuigen konde, 

Beftaat er nu zulk eene verfchijning? Ja, M. EE! 

niet alleen den nadenkenden wijzen „maar ieder, 

welke flechts- hooren en -aanfchouwen. wil, wordt 

die van alle kanten aangeboden. Vraagt gij „waar ? 

en hoe? Ziet op: den mensch! — Wat. ontdeke 

ken wij, behalve zijnen hoogeren aanleg, ten aan- 

zien zijner vermogens} in hem? Een fijn, als ine 
ftinkt werkend gevoel, Inwendig brengt. dir; ge- 

voel 
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voel zijne geheele ziel in bewegings inwendig treft 

en fchokt het zijne fpieren en zenuwen; en doet 
hem in-éenen ftroom van aangename: gewadrwordin= 
gen baden. Dit gevoel, hetwelk zinnelijke gewaars 

wordingen met bovenzinnelijke denkbeelden veree: 

nigt 5 dit-gevoel is het dat der mensch reeds de 
vereenigin® van” ftof en hetgeen” wij. het ‘onftoffes 
lijke noemen, ontwaren=doet.: ai A { 

=> Maar -dit-gevoel wil hij (even als zijne en 

den, welke’ hij: door: woorden,’ klanken en uiterlijké 

teekenen aan anderen overbrengt) naar buiten uite 
zetten’ en aan: anderen mededeelen: hij’ poogt; 
herhaalt -die poging; hĳ ‘zoekt naar” middelen, 

hij vindt die ; — en ‘het is: dat ‘pogen’ en vinden , 

hetwelk zich voor onzen weetlest penbtart in 
de kunst. a dekens 

Het woord zelve fchildert ons iets te zamengee 

ftelds; iets dat in de- medewerking van verfchil= 
lende krachten beftaat en’ verfchillende zaken en 

voorwerpen opneemt. Wanneer wij gelooven dât 

er tot-de vinding en zämenftelling van iets vele 

pogingen van Higcliaam en geest moeten vereenigd 

worden , dan noemen wij zoo iets gewoonlijk tumflig. 
Hoe meer. nu zoo iets onze verwondering gaan- 

de maakt , ener meer de vrije werking van den 
geest in doorftraalt , wordt hét ons belangrijker, ja 
doet het ons fomtijds verbaasd en opgetogen flaar'. 
Van daar dat wij meer gevoelen dan verklaren kuû= 

nen, wat: kunst is: terwijl onze eigen vrije zelfs= 

bewustheid “ons levendig doet bezeffen , dat er tot 
de kunst, meer dan tatttur ; meer- dan “eene naauw- 

keu 
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keurige navolging „ meer dam het fpel-der, verbéels 

ding, vereischt. wordts jar dat zij-het gewrocht is 
van. de- verhievenfte- krachten” onzer ziel, ende 

“zinnelijke wereld flechts als noodzakelijk „ maar ook 

onvermijdbaar. middel gebruikt, Want waar: in de 
natuur vindt, de mensch ergens eenig fpoor, hets 

welk hem de-kunst , als-kwzst , zoude kunnen ‘ons 

derwijzen? ‘En welk wezen, dan hij, welke zog 
heerlijk, is. te zamengefteld,” welk. wezen, buiten 

den mensch, kan in den gingen zin „ kunfte: 

naar zijn? 

Dit zamengeftelde in dn he openbaart zich 
(zoo als wij gezegd hebben) in een fijn gevoel, 
hetwelk iets aan de voorwerpen, en tevens iets itt 

onze ziel ontdekt, dat deze verheft en aangename 

aandoeningen verfchaft; met een woord „ het is dat 

gevoel , hetwelk de bron wordt van het esse en 

van. het. verhevene. 

Het valt’ ons moeijelijk om de denkbeelden: van 

fchoonheid en verhevenheid ons eenigzins duidelijk 

voor te ftellen. Of men ons al zegt dat beide het 

heerlijk fpel onzer gewaarwordingen zĳn: en’ de 

eerfte hier eene flreelende harmonie doet gebore” 

worden, terwijl de laatfte, door deze-gewaarwor= 

dingen in eenen zekeren ftrijd te brengen, ons ge« 

voel onwederftaanbaar treft: — er blijft voor onzen — 

weetlust. nog te veel over om deze verklaring vols 
komen te kunnen’ noemen. Het fchoone en vers 

hevene op zich zelve fchijnt ons te ontvlugten als 
eene ligchaamlooze- fchaduw : maar datgene toch, 
hetwelk ons levensgevoel fterk treft , wat door 

ge- 
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gedaante ‚ houding, licht, kleur ,-of toon, ons tot 
zich trektsven ons-met een innig genôegen vervult: 

(een-fchoone lentemorgen, «een goed gefchakeerd 

bloemenbed „ rijke- weiden ‘bloeijeride” graanvelden 3 
vrolijke -natuurtooneelen :)- of omgekeerd:, wat ons; 
bij het „gewaarworden -van- het»:zelven „als terug 
doet deinzen ;-en:toch--weder naderen: (het gezigt 

van den voneindigen ftarrenhemel, ‘den “peilloozen 

afgrond, «den „donderenden ‘oceaan,) doet ons dit 
alles „niet, dikwerf met verrukking uitroepen: wat 
is dat fchoon! wat is dat heerlijk en vol mäjess 

teit! —- En is dan deze uitroep niet misfchien de 

beste verklaring van datgene, wat, in zoo vele op= 

zigten „voor ,ons onverklaarbaar blijven zal ? 

In alles nu, hetwelks-ons” gevoel fterk treft en 

wegfleept, pogen wij altoos andere onzer natuur= 
genooten te doen-deelen:- wij-zoeken daartoe woor= 

den, gedaanten , kleuren „ licht en donker , toonen 

en, geluidene Deze nu,tot dat…oogmerk te gebruie 

ken;-en in -dat-gewaad onze gedachten en gewaar- 

wordingen-te kleeden; d/# doet ons-dingen- voorte 

_ brengen ; welke nimmer, zóó beftonden,-en in deze 

Pdingen de afbeeldfels zien van het hoogere waartoe 
zij behoren, —: Dan wordt de natuur die verhevene 

beeldfpraak., waarin. ’s menfchen kunstgevoel verwes 

zenliĳking van ‘zich zelve zoekt: ja, dan-wordtede — 

wereld die” ons „omringt „de fchaduw dier edeler 

wereld, waar wij eenmaal onze hoogfte eren 

vinden zullen. . | qo4 

Dwaal ik hier? „Voert mij een debt wesbe 

buiten de grenzen van het gezonde oordeel? Of 

hou- 
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houden de »kunften “zelve ons den fpiegel vóór, 
waarin “wij het terug gekaatfte beeld van. het on= 

eindige in miúdere of . meerdere mate ontdekken? 
Dat ook Zij en in haar wezen, graden. van afftand 

moeten aanwezig zijn, naar die evenredigheid zij 

meer datgene naderen, hetwelk wij gewaarworden, 

of hetgeen wij denken , naderen laat zich reeds 

vooraf vermoeden, B; ve 

Wat zoekt de mensch oel eerst ? Zijne 

behoeften , wenfchen en begeerten: aan anderen 

mede te deelen. Nu maakt hij de lucht tot geluid; 

‚die tot klanken, woorden en volzinnen 5 zijn lige 

chaam brengt hij in. beweging, en met die bes 

weging poogt hij voor te ftellen wat er in zijn 

binnenfte- werkt, Tot: deze kunst der gebaarden 

leggen reeds de onftoffelijke denkbeelden den grond, 

De zucht tot. mededeeling en duidelijke voorftelling 

wan dezelve wordt wel door de behoeften als be 

hoeften veroorzaakt, doch het licht, naar hetwelk 

wij uitzien, fchemert reeds zacht en helder uit zijns 

verborgen ftraalpunt. 

… Wanneer deze begeerte om zich zelve, als han= 

delend wezen, in zich zelve te aanfchouwen ,” met 
kracht. in den mensch ontwaakt: dan denkt hij das 
den, gebeurtenisfen , driften , hartstogten ; vereee 

nigd die in een of meer perfonen3 doet dezen ge- 
voelen , denken , handelen : wij worden weggefleept 

door eene voorftelling, welke nergens hare : weere 

gade heeft; en de tooneelfpelkunst voert ons in 

die wereld onzer eigen gedachten, welke ons reeds 

treffend zien doet ;-wat de mensch kan, en waartoe 

sVIED. 1, G hij 
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hij behoort. Indien wij dit niet op het innigst er- 

kenden , hoe zou ons dan iets met zoo veel kracht 

_ tot zich kunnen trekken, dat, in eenen | eigenlijken 

zin, niet beftaat ? 

Die flanden , dit butginen’ die wendingen , die 

gebogen houdingen , welke , hoewel zich niet la- 

tende bepalen, toch in lijnen bepaald zijn, en in den 
_zwierigen dans ons oog zoo kluisteren; waarom 

fehenken. zij ons een innig genoegen? waarom vol- 
gen wij haar met onze deelneming, en bewonderen 

iets, waarvan wij ons zelve zoo moeijelijk rekenschap. 

geven kunnen? Is het niet dat denkbeeldige iets , 
hetwelk wij fchoon noemen, doch niet verder ver- 
klaren kunnen; dat geheimzinnig vereenigen van het 

wezenlijke , met datgene , wat wij denken , en het- 

welk ons gevoel in beweging brengt; is het dit 

niet , dat ons aangename gewaarwordingen fchenkt ? 

Wij verlaten het gewoel der wereld; wij ontruk= 

ken ons aan den maalftroom der zorgen en moeije* 
lijkheden , welke ons aan het dagelijkfche leven bin- 
den; het land, de fchoone nâtuur trekt ons tot zich; 

en meer dan één heerlijk tooneel der natuur treft 

en verrukt ons. Wij beklagen ons, dat hetgeen 

wij nu genieten, zoo kort duurt,... Ziet, ginds 

fche werkzame handen zijn onledig, om dat genot 
duurzaam te doen zijns en u, hetgeen voorbij ging, 

op paneel of doek weder te geven. — Wij treden 

nader; maar welk een onderfcheid! dege geeft ons 

ep het doek alles weder, “wat onze oogen zagen, 
doch het fchijnt een dood ligchaam3 wij gevoelen 
niets , en onwillekeurig wenden wij ons tot den vol- 

gen- 
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genden. Ja, wat deze ons aanbiedt „, voldoet meer 

aan onze behoeften s en toch, wij kunnen het niet 

verklaren, er fchijnt iets te ontbreken; alles is, de. 

getrouwe terugkaatfing der natuur, en echter het 
fpreekt niet, zoo als wij wenschten „ dât het tot ons 

gevoel fprak, Nu naderen wij den laatften!…. Ja» 

zóó , zóó is het! zóó moet het zijn! heerlijke 

kunst! hoe treft gij ons gevoel! en toch is alles 
de natuur5 — de natuur, zoo als wij haar ziens 

niet enkel met ligchamelijke oogen, maar mét de 

oogen onzer ziel. Die ziel, dat leven „ dat hoogere, 
dat onftoffelijke., hetwelk in zijn hart gloeide , „dit 

alles bragt de kunstenaar op het paneel; met dit 
bezielde hij de natuur, welke hij navolgde 5 en deze 

navolging treft ons, en fleept ons in- verrukking 
weg. 

Bedrieg ik mij niet , dan zien wij reeds de moges 

lijkheid, dat de kunst de band. zijn kan „, welke. de 

zinnelijke en bovenzinnelijke wereld in den mensch 

vereenigt, Het is waar, de éerfte ftaat hier meer 

op den voor-, de laatfte meer op den verwijderden 
achtergrond; maar wij zien toch, als. door eenen 

verlichten nevel, dat onftoffelijke „ dat in. ons woont 4 

blinken; — dat onftoffelijke „ dat ons. geene. woore 

den, wij mogen. er met alle denkbare fpitsvindigheid 

namen, voor zoeken, verklaren kunnen maar- dat 

onze inwendige vrije zelf bewustheid aenema 
bevestigd. | 

Wat wij daar ginds op > die panéel of dat doek zien 
afgemaald, treft ons oog. = Wat zien wij? men- 

fchelijke gedaanten, fchoon: van worm, majestueus 

G 2 | van 
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van houding en ftand, en als handelende vereenigd 
Het ‘zijn „menfchen 5. maar. zoo. zagen wij den 

menscit zeldzaam: zulk een ligchaam! zoodanig een 
gelaat ! “zulk > een voorhoofd. !  zoodanige oogen ! 
het is; als of zijtot ons fpreken en gebeurtenissen 

voor. onzen geest terug roepen, of ons in eene 

wereld verplaatsen, welke de onze niet is. Hier, 
daden der “oudheid „ wonderen onzer voorvaderen, 
welke wij nimmer. zagen, ja hij, aan wiens talent 
wij deze voorftelling danken „ zelve nimmer zag 5 

verder, het werfchrikkelijk oogenblik , dat de ontzet- 

tende worftelftrijd om dood of leven, tusfchen de 

veredeling of de verdelging der volken, op de vlakte 

van Waterloo, befliste 3 dáár verheerlijking van den 

Heiland der wereld op den hoogen Tabor; ginds 
die roerende afneming van het kruis , door Hem 

gedacht, wiens tegenwoordigheid mij verbiedt zijne 
lofredenaar te zijn. (*) Opvaart van heiligen, ja 

van den Allerheiligften , ten eeuwigen hemel; — 

waar zag de kunst dit alles? waar ontdekte zij die 
verheerlijking ? waar zag zij dat lijden? waar vond 

zij dat opwaarts ftiĳjgen? waar aanfchouwde zij dien 

hemel, én volgde „ hetgeen zij zag, zoo meesterlijk 2 
- Hetgeen wij met zoo veel bewondering aanhoor« 
den „ en ons ‘voortreffelijk medelid numserT „in 
zijne denkbeelden. over de lijnen, en de toepasfing 

van dezen op ‘het-zigtbare fchoone, ons zoo mees- 
terlijk in den Apollo afmaalde: zeg mij, welk 

gene theorie saf hem:die gewaarwordingen in, of 

| EL \ naar 
…£*) De Heer t. MORITZ, 
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naar welk eene #Aeorie kwam het ons voor, dat de 

Apollo gevormd was? of dachten. wij aan geene 
eigenlijke tAeorien, maar voerde de kunstvoorfteller 

en kunftenaar ons onmerkbaar in die hooge wereld, 

van welke ons de afteekening en grenen: Zoo 
innig trof? | Ì 

Wat men ons van RAPHAEL verhaldti ae, 

dat “hij „uitftekend „ misfchien eenig moet geweest 

zijn. Hetgeen wij in vAN DIJK’ LAIRESSE , REM= 

BRAND en anderen bewonderen , wat is dit? wat 

hebben ‚zij gewrocht? — zij ‘vormden in húnne 

zielen tafereelen van denkbeeldige wezens ; Zij 

wilden die eene gedaante geven, en de-mensch; als 

het verhevenfte wezen , moest hun dit bne oei 

fchenken. } 

Dat wij ons bij hêt ‘bewonderen van tiene kel 

reelen in eene edeler wereld als verplaatst gevoelen; 
bewijst de wellust, (ik ken geen beter. woord) 

waarmede wij. fomtijds halve ligchamen , gewiekte 

gedaanten, ja de- ligchamelooze , maar bevleugelde 
kinderhoofdjes van pe wir bewanderen. CP) nt 

Schijnt 

(*) Te regt roepen wij Blaton met den voortreffe- 

lijken zanger van dit tafereel, den Nederlandfchen 

dichter c, Loots, de bitter fchreijende moeder toe; 

Sla ’t oog), van wee hier uitgefchreit , 

Naar ’t hoog gebied der zaligheid, 

De Godsdienst zal uw blik een vaste deidftar gevens 

Zie daar, in ’t altoos lagchend oord , 

Waar nooit een ftorm de kalmte ftoort, 

Uw hie vra” in den rei der hemelgeesten zweven, 

G 3 dj 
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Schijnt het ons nu reeds niet gehéel ontwijfelbaar , 

dat de kunftenaar, juist daardoor dat hij zich als 
zoodanig aankondigt, ons het regt geeft, om iets 
hoogers van hem te verwachten, dan het gewone 

deven fchenken kan? Et is niets, dat hem verpligt 

kunftenaar te zijn 3 geene flaatswet , geen burgerpligt , 

geene maatfchappelijke verbindtenis kan hem hiertoe 
noodzaken. Het verhevene , dat in zijn hart woelt, 
prikkelt hem, om de ‘wereld zijner gedachten te 
zoeken, en hetgeen er in zijne ziel huisvest, ons 

mede te deelen. Wordt hij door andere prikkels, 

door belang, eerzucht of waanwijsheid gedreven, 
helaas! zijne voortbrengfelen doen ons fpoedig ziens 

welke geestes= kinderen zij zijne 

Zien wij nu echter het verhevene reeds dáár zoo 
merkbaar uit de voortbrengfelen der-kunst blinken, 

waar zij nog zoo veel vau hetgeen haar van buiten 

‘wordt aangebragt , ontleenen moets hoe veel te 
aneer moet ons dan dat bovenzinnelijke in de kunst 
treffen, waar zij het grootfte gedeelte van haar 
wezen en middelen uit zich zelve ontleent , ja ons 

fomtijds iets aanbiedt, waarvan geen voorbeeld in, 

of op, of boven de aarde te vinden is} iëts, dat 
in het oneindige van onzen eigenen geest huisvest, 

en 

Ja, zie. die wichtjes, wier elekt 

Steeds ‘lagchend, frisch, als ’ raosje (taat, 

En voor verwelking, noch vernieling heeft te vreezen; 

Uw telgie zweeft hun reijen door , 

Ween uiet, het juicht in ’ englenkoor; 

Higr is ’t ons vaauw vergund, om mensch te mogen Wezen. … 
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en waardoor het onwederlegbaar blijkt, dat wij. van. 

goddelijk geflacht zijn. - 

„De ontevredenheid van den echhant kunftenaar met 

zich zelve en zijne kunstvoortbrengfelen is. een, 

misfchien te-weinig opgemerkt, blijk, dat hij. tot 

dit edele en verhevene genaderd is, Hij befchouwt,, 

wat hij voortbragt: maar hoe weinig fpreekt dit nog 

_uit,.wat in zijn hart gloeit: Al wat hem omringt: 

eerbiedigt, ja bewondert, wat. hij mededeelde; hij „ 
de kunftenaar , alleen , in. zich zelve-of in zijne. 

eenzaamheid gekeerd , is niet voldaan; , fomwijlen 

Ontevreden; ja dikwijls glinsteren tranen van. wrevel 

in zijne oogens want Aij , 4ij befeft het duidelijk . 
hoe zijn toegejuicht woortbrengfel verre beneden het 

gevoel van zijn hart gebleven. is. Waar. de middele 

matige zich zelve overal op den voorgrond. poogt te 
plaatfen, en op. eene kunftige wijze zijne eigene 

voortbrengfelen den wierook van den lof toezwaait „ 
treedt hij fchroomvallig terug; bloost dikwerf , als 

men ‘hem bewondert; ja ontvlugt vaak de: plaats 

zelve, waar de uitbundigfie toejuichingen hem vol 
in zouden. ‘ / 

Is het nu niet &en treffend verfchijnfel, dat de. 

mensch zijne denkbeelden, welke niemand kan gen 

waar «worden , in zigtbare. teekenen of hoorbare 
klanken hult, en deze zoo in het verftand, in het 

hart, of in het gevoel van anderen overftort 2 maar 
nog treffender. is het, dat hij door deze teekenen of 

klanken, waarin hij zijne denkbeelden ‘hulde, onze 

gewaarwordingen in beweging brengt, ja ons’ in 
eene ftemming. verplaatst, waarin het ons. omrin- 

G 4 gen- 
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gende ons hiet meer treft, en onze ziel door aans 
doeningen gefchokt wordt, welke wij niet befchrij- 

vên kunnen. Heerlijk wonder! voor elke onftoffe= 
lijke gedachtesheeft hij hoorbare klanken in gereed» 

heid: die klanken verbindt hij3 wij volgen, wat 
ons gehoot trefts de juistheid dezer rangfchikking , 
de volheid der denkbeelden , de fijnheid der voor« 

ftelling , bet hârmonifche der toonvallen , alles, alles 
fleept ons mede 5 het ware, het fchoone, het goede 
tfeft ons van àlle kanten; bovenzinnelijk en ftoffe= 

lijk tevens „ zijn tijd en eeuwigheid voor ons gevoel 

vereenigt: „en wij zien in den echten Redenaar, en 
# Dichter (om thans de woorden van Neêrlands 
grootften redenaar de mijne te maken.) de onbes 

3 twistbare grootheid van des menfchen aanleg , den 
Hoogen adel van dat verzinnelijkt denkvermogen, 

s hetwelk, als het onbegrijpelijkfte. van alle won= 

» deren, in menfchelijke gedaante op deze aarde 

 omwandelt (*).” 
De Redenaar nu, M. H., kondigt ons als van 

zelve, doch ook niets meer aan, dan dat hij- wed 

gal fpreken, en het verftand nader tot het gebied 

der waarheid voeren; maat de heerlijkheid. zijner 
taal , de juistheid zijner denkbeelden, het treffende 

Zijner vergelijkingen werkt onwederftaanbaar op ons 

hartts en, eer wij het zelve weten, flaan wij reeds 

op die redelijk zedelijke hoogte , waarop het fcherp= 
Einnigst betoog , de afgetrokkenfte redekavelingen, 
ons zeldzaam brengen kunnen.! 

„De 

() him Vv, De PALM, Redevoeringen, Ie D, bl, 22e 
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„De Dichter zegt het onbewimpelds,(en, indien, 

hi. het niet «zeide „ zijne taal zou, hem dadelijk, vere 
raden ) dat hij treffen of vermaken, dat is, met 

ons: gevoel en „onze, verbeeldingskracht fpelen zal. 
Maar — treffend oogenblik! hij heeft gefproken ! 

Ja»zóó onwederiegbaar is die waarheid ! zóó grootsch. « 
of verheven is die daad of gebeurtenis! zóó heilig 

en onwrikbaar de deugd! zóó verheven de mensch ! 
zóó groot de Onèindige!l.., Als in een toover- 
fpiegel deed de. dichter ons de waarheid met de 

oogen „onzer ziel tastbaar zien: wij weten, het. voors 

geftelde zóó -onömftootelijk , dat ons elk nader bee 

toog walgt. … De beide uiterften in den mensch, 
het tijdelijke en eeuwige, greep de dichter aan „ ver- 

bond deze inniger, en roerde, en trof ons diep, 

_ Zelfs in zijne «lagchende- fchilderingen. van natuur= 
tooneelen , „zijne, fcherts, zijne „kout, zijne minnee 

zangen , fpelen die roerende gewaarwordingen , welke 

ons. wegflepen. „Maar, daagt hij op, in zijnen majes- 
tueufen helden, of verheven lierzang „ of alles in 

zich vereenigend treurfpel; dan gevoelen wij het in 

deszelfs volheid, wat de kunst vermag. In het 

treurfgel vóoral is alles dicht{tuks De dichtêr brengt 
ons dáár geheël over in de wereld zijner gedachten. 

Het is ons bewust, er“ beftaat niets wezenlijk van 
alles, wat. wij zien „of hoorens —:en toch, wij 
leven, denken, gevoelen in die wereld; wij vergen 

ten ons zelve zóó geheel, dat het ons dikwerf vele 

moeite kost, om ons weder in de, dagelijkfche wes 
reld, welke ons omringt, te. verplaatsen. 

Het koude, alles wikkend en, wegende verftand , 
G 9 mo 
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moge hier vragen: Indien de treurfpeldichter zijne 
» gewaarwordingen aan eene gefchiedkundige ge- 

„ beurtenis knoopt, in hoe verre mag hij alsdan de 
» gefchiedenis aanvullen , of ons die anders doen 
» zien, dan zij werkelijk gebeurde?” De getroffen 
aanfchouwer wendt zich wrevelmoedig van den fpits- 

vindigen vrager af. Is hier niet alles eene denke 
beeldige wereld? Zijn immer of ooit de handelende 

perfonen zóó vereenigd geweest, als de dichter dit 
wilde? Maar is de daad in de hoofdzaak waar? 
Zouden de handelende perfonen zich zóó hebben 
kunnen vereenigen? Zijn tijden , omftandigheden „ 

karakters, (voor zoo verre zij bekend zijn.) regee 

ringsvorm, taal en zeden , naar waarheid voorgeftelt „ 

én daarbij eene ware, heilige, dichterlijke , eenheid 
in de handeling bewaard? Welnu! dan volge de 
dichter den ftroom zijner gewaarwordingen : hij 

wachte zich flechts, dat wij hem niet moeten toe= 
roepen, gelijk de Franfche dichter dit den Engele 

fchen deed: | 

zige Sur vótre thêdtre infecté 

D'horreurs , de gibets, de carnage , 

Mettez donc plus de vérité, 

Avec de Plus wnobles images. 

Indien hij dit zorgvuldig blijft ontwijken, en ons 

niet dan waarheid en eenvoudigheid verzinnelijkt : 

gewis , hij zal ons hart met zich voeren, ons treffen 
en verrukken. Ja, zoo intmer, het ís dan als de 
redenaar of dichter ons verheft, dat wij de boven» 
zinnelijke wereld, het oneindige , dat in ons woont, 

als 
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als in eenen verlichten. nevel voor ons-zielsoog. zien 

woorbijzweven 3 ons. verftand zegt, onze, rede be» 
feft , ons hart, bevestigt het: „hooger, dan dit 

» nietige beftaan, dan dit vlugtige genot van het 

ä hiene ligt onze esters ‘wij „zijn van 

Gods geflacht 1” 
Ik gevoel het levendig, M. H. , dat ij alkks 

wanneer ik zoo over klank en maat fpreek ; gelui= _ 

den en toonvallen ten ree voer sen daarbij ons de 

kunst voorftel, als die heerlijke band , welke de 

ftoffelijke en onftoffelijke wereld in den mensch 
vereenigt; reeds van zelve befeft,-dat ik. het oog 

niet geheel van haar, aan wie een belangrijk ges 

deelte onzer werkzaamheden. gewijd, is ;- van de 

toonkunst kan: afwenden. — Doch waarom «zou ik 
ook het oog afwendén? of is het, omdat het volle 

licht. van haren. glans mij te fterk treft? Helaas ! 

jaz over haar kan ik niets dan, en nog wel hoogst 

onvolkomen , ftamelen; maar-dit befef , dit gevoel 

ik levendig , dat zij vooral het menfchelijke en het 

goddelijke , dat in ons woont, tegelijk aangrijpt, en 
als in de taal der hoogere geesten tot ons fpreekt, 

Deze uitfpraak is zoo algemeen en beflisfend, dat 

flechts hij , wiens oor ftiefmoederlijk door de. natuur 

voor haar gefloten is, hier kan afwijken. Misfchien 
ligt dan ook in deze algemeene erkentenis de 

grond, dat het getroffen godsdienftige gevoel in 
gijne, verrukking, van juichende geesten, jubelende 
zaligen, van engelenzangen, van cen CCUWIJg One 
gefloord halleluja Spreekt. Brengt niet de eerfte 
toonklank «van een op. ons-gevoel fterk, werkend 

ine 
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inftrument onze gewaarwordingen reeds in bewe= 
ging? en wat worden wij, wanneer het ons in de 

golving van deszelfs klankftr6om” onwederftaanbaar 
„met zich voert? De lucht, die ons omringt, 

brengt zij door trillingen in" beweging !... Welk 
een gering, naauwelijks noemenswaardig middel! en 

welke uitwerkfelen! - Het hart, de bloedftroom, de 

fijnfte draden van ons zenuwgeftel , alles, waardoor 

wij begeeren , “denken ‘en’ gelooven „brengt zij in 

beweging 5 «zij grondt hare. toonvallen op de werking 

onzer hartstogten , en’ is onwederftaanbaar. Het 

leven en alles wat ons omringt vervliegt in eenen 

nevels wij gevoelen ons tot de verheven{te aandoes 

hingen geftemd, en. tot het reinfte denken, tot de 

grootfte opofferingen «in ftaat, Het geluk wordt 

voor ons tienvoudig verdubbeld , het ongeluk zonder 
bitterheid, en lost zich op in eene, zelfs} are 

men ; weemoedigheid. 

Indien gij niet van den hemel daaldet , en ons 

den hemel nader bragt, hoe zoudt gij zoo op ons 

verftand en hart, ziel, zin, en onftoffelijk denken 

kunnen werken, onbefchrijf bare toonkunst! ja 3 

gj zijt het, die ons in uwe toonen, (welke op zich 

zelve reeds louter gedachten - = beelden zijn) de ware 

harmonie der zigtbare en onzigtbare wereld tastbaar 

gevoêlen doet O, wie bij de uitdrukking: gwando, 

torpuús „ moriëtur! in het Stabat Mater van 
PERGOLESE3 of bij de woorden: daar zij licht , en 

er was licht! in HAvDNs fchepping; of bij de uit= 

drukking: Mij is niet dood, hij flaapt! / bezield 

door hem; wiens mogelijke aanwezigheid alhier mij 

vere 
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verbiedt zelfs „zijnen naam te noemens (*)- wies 

herzeg ik, bij het hooren. van ditralles , niet zijn 

zenuwweeffel trillen voelt, en niet-met den Heiland 

der wereld lijdt; niet Gods almagt tastbaar ziet; 

niet de eeuwigheid. voelt en fmaakt!,..- Beklagen 

wij hem, en danken wij Gods oneindige liefde , 

welke ons deze heerlijke gewaarwordingen. fchonk, 
en ons iz en met deze, de vreugde van dien hemel 
welke ons. verwacht, reeds in -dit-dal der.-{marte 

genieten doet. | | 

„Zoo, M. H.,-is het de kunst, welke ons doet 

gevoelen hoe verheven onze aanleg is,en ons in 

harên wonderfpiegel de fchaduw van datgene zien 
doet, naar hetwelk ons godsdienftig geloof zich zoo 

verlangend uitftrekt.. Zelfs dan reeds, ais het ftre- 

ven naar echte verdienften de prikkel onzer daden 

blijft, „vergeten wij het tegenwoordige „en het 

aardfche, en nietige van al dat genot; ‘hetwelk de 

menigte. betoovert: wij fmaken dan reeds een meer 

geestelijk. -beftaan „ en leven gedeeltelijk reeds met 

en onder hun „ wier ftof reeds tot ftof keerde , doch 

wier geesten zich baden in het licht der onfterfe= 

lijkheid. Maar als verftand, rede en gevoel ons tot. 

het gebied der kunst verheffen, dan ontwaren wij 

meer onmiddelijk het ‘verband tusfchen dit en een 

en beftaan, | - 

__» Al wat tot ons verftand ode blift meer bee 
| paald 

(*) De-Heer j. w. wiLms, in de” Koorzangen , door 
de Maatfchappij : Felix Meritis ‚aan. de nagedachtenis van 

gen voortreffelijken je Mm. KEMPER, gewijd, 
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paalt bij het verftand. Al wat onze rede geleidt / 
beffuurt ook” haar alleen. De kunften daarentegen 

werken op den ganfchen mensch; vooral dan, em 

wel in de edelfte beteekenis, wanneer zij elkander 

zusterlijk de hand bieden. Alszij zich vereenigen , 

hoe betooverend. werken zij alsdan op ons gevoel! 

wanneer de gebaardenkunst de hartstogten en dader 

der menfchen, in treffende verzen gefchilderd, ons 

handelende zien doet! wanneer de toonkunst de taal 
der muzik met de taal van den dichter verbindt „ 

en ons; vooral in het hooge oratorium ; de ver- 
hevenfte gedachten, door treffende woorden uitge= 

drukt, in wegflepende toonvallen afmaalt! dan wors 

den. ziel en ligchaam gefchokt; de geest zweeft 
in hooger ffeer3 het hart klopt fnellers en dikwerf 

barst ons gevoel in eenen ftroom van luide toes 

juichingen los, Indien de kunst niet meer deed; 
dan enkel op ons zinnelijk gevoel te werken, hoe 

zou dan de ziel zoo diep getroffen kunnen worden ? 

Zoo zij enkel den geest trof, wat zou ons dan zoo 

kunnen wegflepen ? wat ons tranen van aandoening 

kunnen ontwringen ? op beide werkt zij, beide 

treft zij, beide brengt zij in eene der verhevenfte 

betrekkingen. kidde 

Ja, als de geest zich geheel in zijne eigene werk- 

zaamheid verdiept, dan zondert hij zich onwillekeus 

rig af, en hoort en ziet dikwerf niet van alles, wat 

er rondom hem gebeurd; dan gevoelt hij zijn afzon- 

_ derlijk, perfoonlijk beftaan, en te midden van dat ge« 

voel zich tot gewaarwordingen geftemd , welke foms 

tijds den kouden denker zelfs tot geestdrift vers 

voert. 
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voert. Ik beroep mij op us voortreffelijke wijze ! dies, 
nadat gij den, ganschen mensch tot het voorwerp 

uwer diepzinnige bepeinzingen had gefteld, en u aan 

den eindpaal uwer loopbaan geloofde , zoodanig dat 

alles, wat u omringde, ja u zelve vergat, dat gij; 

gij, wien nimmer eenige geestvervoering trof „ al sin 

verrukking uitriep: „ Twee dingen zijn er, welke 

» het menfchelijk gemoed met eene klimmende be- 

s, wondering en eerbied vervullen: de ftarrenhemel 
boven mij, en de zedewet iz mij... De eerfte 

» verruimt mijne betrekking, waarin ik fta, met 

5 Alles, wat mij omringt, tot in het onafmeetbare 5 

» de laatfte verbindt mij aan eene wereld, die ein» 

 deloos is (*).” 
En nu, M. H., wanneer de kunst hêt hart ont- 

vlamt, zijn de uitwerkfelen nog oneindig treffender. 

Ik beroep mij op u» fchilders ! dichters! redenaars ! 

toonkunftenaars! op u, die in eene hooge beteekenis 

dien eernaam waardig zijt! fchetst ons dat ongeduld! 

die flingering uwer ziel! die fpanning van uw 

gevoel | —_ Schetst onse... doch wat vorder ik! 
hoe zoudt gi ons iets kunnen fchetfen, waarvoor 

de menfchelijke taal te arm, en elke beeldfpraak te 

levenloos” is! 

Zoo zijt gij het dan, edele kunften! welke de 
aarde in het heerlijk gewaad van vrede en vreugde 

tooit! zoo zijt gij het, welke den flagboom, die 

volken van volken fcheidt, wegrukt! die met uwen 

bloemenband allen Morene s en dat groote geestelijke 

ver. 

(*) Zie kaNrs Kritik der Pract, Vernunft. 
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verbond fticht, dat ons aan «al wat edel en voore 
treffelijk is, ja aan de geflachten, welke reeds in 

hunne graven rusten, en de geflachten, die komen 

zullen, hecht! een verbond, hetwelk door geene 
wereldlijke of geestelijke dwingelanden: kan vernie= 

tigd worden! … ‘Ja, zoo zijt giĳ, voortreffelijke 

kunften! de bron van een fchoon en rijk levens 
genot! de heerlijke prikkels tot edele werkzaamhe- 

dent en die onontknoopbare band, welke ons, reeds 
hier, aan onze hoogfte beftemming , aan ons eeuwig 

vaderland , aan de wereld der geesten verbindt ! 

Zijt en blijft dan het doel van het loffelijk ftreven 

ook in deze voortreffelijke inftelling! zijt en blijft 

de bron van een veredeld genoegen! verhoogt onze 

vreugde! ‘lenigt onze fmarte t balzemt elke wond 
der ziele! droogt onze tranen! leert ons het leven 

naar waârde fchatten! meteen kalm- gemoed het 

fmartelijke torfchen , en het goede hartelijk genieten ! 

tot dat éénmaal het heerlijk oogenblik aanbreekt, 

wâarin wij, met dank en aanbidding, onmiddelijk 

zuilen aanfehouwen ’ het fchoone , het grootfche „ 

het goede, het heilige, 
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W anige fchrijvers hebben zich „in onzen tijd; 

door ‘hunne Werken „ eenen meer algemeenen roem 
verworven „ dan. WALTER SCOTT , wiens històrifche 
Romans gretig gelezen zijn niet flechts door allen, 

die , bij’ het lezen, alleen vermaak en uitfpanning 

zoeken ‚, maar ook door hen , die lezen om kennis op _ 

te doen; ja door zulken „ die „ te voren, in deze foort 
van Romans geen behagen fcheptèn. ‘Niet nieuw, 

toch , is deze foort3 veeleer oud, en wel zeer! oud; 

indien het waar is, zoo als fommigen willen, dat 
reeds de Cyropédie van XrNOPHON een histotifche 
Roman is. In de onderftelling, dat dezen regt hebe 

ben, en de Cyropddie uit dit oogpunt-te befchouwen 

zij, zoo is daarop, en op-al de Romans- van dient 

aard , niet ten onregte , door velen. aangemerkt , dat 

het opfieren van” de helden der gefchiedenis met de 
kleuren der verbeelding, en ‘het verzinnen van om- 
WIL Date | flans 
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ftandigheden , om. hen in een nieuw en vreemd 

daglicht te plaatfen , verwarring en bastaardij brengt 
in het veld der gefchiedkunde. Misfchien is deze 

aánmerking ook op fommige Romans van WALTER 
SCOTT eenigzins-toepasfelijk,- In: het algemeen ; ech= 

ter, zijn de voortbrengfelen van dezen fchrijver meer 

eene aanvulling ,„ dan eene opfiering of verdraaijing 
der bekende gefchiedenis. Zij geven ons, wat wij 

doorgaans te vergeefs in de gefchiedenis zoeken, en 
echter noodig hebben tot regte kennis van den geest 

der tijde, dien de gefchiedenis ons voorftelt. Zij 

geven „met betrekking tot onderfcheidene tijdvakken 

der Historie vân Engeland, Schotländ, Frankrijk, 
datzelfde, wat ons BARTHELEMY in zijne Reizen van 
den jongen ANACHARSIS ; met „betrekking tot Grieken- 

dand, heeft willen geven , eene getrouwe -befchrijving 

der, toen heerfchende , volkszeden , denkbeelden en 

gewoonten, in dien vorm gegoten , en zóó voor- 

gedragen „ dat de lezing belangwekkend en onders 

houdend zij. Naar mate van den vorm, en wijze van 
voordragt , kan „natuurlijk , het belang werfchillen, 

Zeker, moet heter fteeds bij winnen, als wij die 

zeden en gewoonten niet bloot befchreven ‚ maar in 

dadelijken gang en werking gebragt, en met hande- 

tende perfonen verbonden zien. Vele gefchiedfchrij 

vers hebben, op het flot hunner jaarboeken of ge- 

fchiedverhalen , ook wel een tafereel geplaatst der 

zeden en levenswijze van het, door hen befchreven, 

tijdperk. Maar, -hoe getrouw dit-ook zij, het vol 

doet minder , omdat -het op. zich zelf ftaats Het is, 

toch; geheel iets,anders , of men-den. man de klees 
| de= 
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deren-en wapenen ziet-dragen „ dan of „men,die 

afzonderlijk in eene kas ziet opgehangen. WaLTER 

scorr heeft, in zijne Romans, meest; perfonen, ins 
gevoerd; die nimmer beftaan hebben, maar aan wie 
de kleederen-en wapenen „ die hij hun aandoet, in 

dier voege pasfen, dat zij ons, aliezins, de. eeuw 

vertegenwoordigen , in welke des fchrijvers, verbeel» 

ding-‚hen deed werkzaam zijn, Waar deze zelfde 
verbeelding ook „ nu en dan, bekende, en waarlijk 

beftaan hebbende , perfonen heeft in % fpel gebragt, 
verzuimde. zij niet, om dezen, ovêreenkomftig hun 

bekend: karakter, “te doen handelen, en. men. kan 
zeggen, dat ook-hier „ doorgaans, de afbeelding gen 

trouw is, getrouwer in fommige topzigten „ dan die 
des gefchiedfchrijvers „ omdat dezen kleinigheden 
veronachtzaamden „die echter. tot het eigenaardige 
des karakters behoorden ; en daarom ook, «te regt» 

door WALTER SCOTT. opgemerkt, en in de afbeel- 
ding behouden zijn. | 

Maar, hetgeen ons vermaak en aak bij het lezen 

der Romans van dezen fchrijver , nog verhoogt „ isde 

gaaf, die hij bezit om, ‘behalve dit getrouw afdruke 
zel van den geest der tijden „ zichtbaar in houding, 

handel en levenswijze van de , door hem opgevoerde, 

perfonen , ons ook. van het tooneel. der gebeuste= 

nisfen ; in welke zij handelend vertoond: worden, 

eene ‚juiste en heldere ‘woorftelling ‘te-geven. En» 
ongetwijfeld , moet het dichterlijk. tooneel der natuur 

in Schotland, met al die bergen en meeren , en- nog 
overeindftaande „of half gefloopte kasteelen, en kerke 

geftichten-levendig op het gevoel van den Schotfchen 
ie Dich. 
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Dichter en“Romanfchtijver gewerkt hebben „ daar hij , 
wél vooral. inhet “fchilderen”-dezer tafereelen “van 
zijn’ vaderland, bij “uitnemenheid „gelaagd is ;” maar 
echter oók in het algemeen, de gaaf werkregen fchijnt 
te -hebben om altijd de - fchîlderij der-landftreek 3 
waarin” zijne“perfonen zich bevinden, met” fikfche 
trekken en gloeijende kleuren daarteftellen. » 
Bj den opgang, dien de” Romans »van “WALTER 

SCOTT getnaakt hebben „is hêt niet te verwonderen; - 

dat velên, zoo’ bij vreemden , als onder zijne land- 

‘genooteti 3 op ‘zijn -voetfpoor, wâar hetzelfde doel 
flreefden ; fommigen , met geen’ ongelukkigen uit{lag. 

Men zoude , eer, zich moeten verwonderen „ dat het 

aantal der navolgers. niet nog -grooter is. geweest ; 
ware ‘het niet; dat de aandachtige beoefening zijner 
Werken ons al ‘ras overtuigde” van-de moeite „ die de 
fchrijver heeft moeten nemen, om zich tot-het op» 

ftellen derzelven’ voortebereïden-door-het nafporen en 
onderzoeken van tallooze oude “kroniĳjken, charters, 

‘kloosterbrieven; volksliedjes „-verhalen-en Legenden. 

Er wordt, in-de daad; tot deze foort van lettervruche 
ten , gelijk tot alle dichterlijke vof dramatifche voor- 

ftellingen van vroegere tijden, behalve gevoel en 

werbeelding , oneindige kunde en geléerdheid vere 

eischt ‚om ,’op den duur, lof te behalen, „De mintte 
onnaauwkeurigheid „ de minfte zonde tegen het 
kostuum, (opdat ik mij dus uitdruk) is alseen 
wanklank’ in de ‘muzijk, die meestal door ongeoe- 
fenden „ zoowel als geoefenden , dadelijk gemerkt 
wordt ‚ en ‘voor hen de waarheid vanhet ganfche tas 
fereel bederft. De misflag behoeft daartoe niet zóó 

groot 
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"groot te zijn als dies welken „bij voorbeeld , WALTER 

escorT zelf beging ,-toen hij in-een’ zijner,Romans , 
‚Luikenaren als hunne landraal … Vlaamsch deed 

‚fpreken ,‘-en in- een ander- Vlamingen” kebsoken 
| Hoogduitsch. | 6 

> Zulke misflagen begaat WALTER, seort miet, 

„wanneer hij „in zijne, Romans „ op eigen? bodem ‚ftaat. 

„Ook vzij ‚ die hem zochten, na te volgen ;, hebben 

„het-doorgaans „veiliger. gekeurd „zich elk. tot vader- 

dandfchen- bodem- te - bepalen. …Zóó- heeft onder 
„anderen , de ‘Zwitler-ZsCHOKKE „ uitde; gefchiedenis 

«van zijn vaderland, bij. den: aanvang „der vijftiende 

eeuw, en uit de zoo treffende „Zwitferfche: natuur= 

-tooneelen „een tafereel ontworpen ; dat: zich „ even 
-als de Romans van WALTER SCOTT „ door, waarheid 

‚van kleuren en belangrijkheid van waste aan- 
„beveelt. , 

„In ons land , heeft aj tot winaa nog. irste 

op: het fpoor: der {chrijvers van -Jyanhoe gewaagd, 

„offchoon „ vroeger reeds, de verdienftelijke Loosjes 

„eenen ; bijna gelijken , weg had ingeflagen , en althans, 

de Maurits Lijnflager van dezen, als eene „ waarlijk 

„geestige , voorftelling van de zeden der Hollandfche 

ffedelingen , uit de zeventiende eeuw, algemeenen 

bijval had gevonden. Misfchien heeft het anderen, 

even. als mij, bevreemd, dat men , niet ook bij ons, 

‘tafereelen. heeft zoeken „daarteftellen uit vroegere 

„vaderlandfche tijden , en getracht; daarin ook de ci« 

genaardige fchoonheden van Hollands. natuur aftc- 
beelden. Ook bij ons, voorzeker, zoude zich hier 
detter- en gefchiedkundige bedrevenheid aan geest 
EE H 3 en 
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en vinding moetên paren. Men zoude met het 
Charterboek Nan miERIS, en met alles wat ons van 
Onze ‘Oudheden nog overig ‘is, ten wolle bekend 

“móeten zijùs doch het zoude , voorts, een’ fchrijver , 
bij ons, zoo min als ergens, voor zijn werk aan 
bouwftoffen uit de gefchiedenis, aan optooifels uit 

de natuur ontbreken. Wij, die déze natuur ‘ken- 
“nen, deelen immers niet’ in den waan van vreem 

den, die zich Holland flechts' als een oord van water 
“èn waterdampen voorftellen? zoo als die“waan , zeker, 
“huisvestte bij NAPOLEON, toen hij, bij gelegenheid „ 
“dat hem hier, te Zmflerdam , de Prins van Plaifance 

“iemand aanbood als een’ ĳverigen beoefenaar der 
Hollandfche Muzen , ten onzen aanhooren, uitriep : 
„ Hollandfche Muzen , Hollandfche “Muzen! dat 
moeten wel zeer koude Muzen zijn.” NAPOLEONS 

gezegde verried, in meer dan één opzigt, onkunde , 

die ‘men echter aan den Franfchen Keizer eenigzins 

vergeven kan. Maar aan ons ware het gewisfelijk 

niet te vergeven, indien wij, immer, of onze rijk- 
„dommen niet genoegzaam kenden, of ze niet wisten 

op rêégten prĳs te fchatten, Misfchien , kan- het 

nuttig, waarfchijnlijk zal het niet onaangenaam zijn, 

wanneer wij ons hier, eenige oogenblikken, bezig 
houden met het vlugtig overzigt der hulpmiddelen, 
‘die onze eigene vaderlandfche’ bodem aan vinding 
en geestverheffing aanbiedt, en alzoo onze aandacht 

vestigen op Aet belangrijke van Hollands grond en 

Oudheden wor gevoel en” verbeelding. 

Stêl- 
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„Stellen wij-ons-den Zwitfer voorop zijne Alpen, 
den Hollander op. den ‚top zijner. Duinen, zoo kan 
het, ja, bĳ den. eerften opflag- fchijnen „dat, ook 
in betrekking tot-gevoel en verbeelding, het. ftande 
punt van den Zwitfer oneindig boven,dat van-den 
Hollander verheven. is: bij verder. nadenken „: echters 

vindt men, dat ook hier-de fchijn- bedriegt. „Één 
gevoel is vaan beiden gemeen. Beider oogen flaren 
opeen land van vrijheid, cen; beider “boezem zwelt 

bij de gedachte, dat die vrijheid het loon was van 
vaderlandfche „deugd en moed. Niets geeft. hier-de 

Hollander aan den Zwitfer toe. ‘Doch, ook waar 

minder overeenkomst is; gaat het evenwigt daarom « 

niet verloren, — , Het is zoo == nietig zijnde 
Hollandfche Duinen in. vergelijking van de hemel 

hooge Alpen. Maar, tegen dezen ftelt de Hollander. 
het gezigt der zee „ onmetelijk in ruimte, ontzettend 
in-krachten „doch wier uitgeftrektheid , federt eeuwen , 
in alle-rigtingen , Mollands vlaggen. voerde, wier 
krachten; vanouds, met Holland in ftrijd , meer zich 
aan -hetzelve zagen dienstbaar: gemaakt, dan zij het 
voor „haar “woest geweld deden buigen. De Zwitfer 
aanfchouwt „: van- zijne Alpen , flechts kleine binnen- 

wateren en-meeren : en bij dezen eenland „ dat hij, 

meestal „ verlaten moêt , om: elders: zijne nooddruft tc 
zoeken „ even als ten tijde, van JULIUS CEZAR zijne 

voorvaderen. De ‘Hollander , als hij van zijne Dui 
nen-landwaarts nederziet „ vindt, met vreugd, in de 

Hollandfche beemd, een onafgebroken fchouwtoos 

neel van welvaart, rijk. in voortbrengfelen van vee 

en tuinen akkerbouw, die, in: overvloed „ naarselders 

H 4 | uits 
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nitgevoerd,-de vlijt der landzaten met’ ruime winsten 
loonen: ensdevreugds, amet welke hem dit aân- 
fehouwen-ftreelt „ groeit ven “klimt nog” bij het denk= 
beeld, dat -die beemd, “die Hollandfche tuin „ niet 
doorde natuur” zoo. gefchonken „maâr-, ‘bijna in 
weerwil. der natuur, door beleid en moed en vol- 

harding der ‘inwoners , zoo “gevormd is «{ — 
„Grond sen gefchiedenisfen ftaan bij ons irt‘ naauwe 

betrekking, Eris fchier, geen plek in Holland, 
wier befchouwing ons niet in vroegere tijden terug- 
voert ; aan welke niet of edele krijgsdeugd,' of dap- 

pere vrijheidsliefde, of wakkere nijverheid, en on- 
vermoeid geduld eene grootfche herinnering verbon» 
den hebben. -Smalend zie dan de vreemdeling, aan 
eene-wilde «en woeste „en geheel Romantifche , na- 
tuur-gewoon,; op ‘het eefivormig tooneel onzer vlak- 
ggende , in’ kampen afgedeelde „ weilanden en; poi- 
ders neder. Weinig weet hijs dat, zelfs in die-ecn- 

toonige opvolging van «weilanden en polders!; de 
‚ Hollander een’ -gederikteeken: van vaderlandfchen 

roems een prikkel tot blijde geestverhefing vindt.» 

“> Doch, heeft Holland dan alleen weilanden en 

polders en meerenen_moerasfen „-zoo” als «de vreem 
deling, die.het nooit befchouwde , zich werbeeldt # — 

Welligt, zijn -wij-"rijker ‚dan hij ; zoo al. ‘niet in 

ontzettende, en ijzingwekkende; immers in, aanlok= 
kende en bevallige landtooneelen. Welligt is „hier 

de natuur overvloediger in.alles „wat “hart ven gevoel 
op eene aangename wijze flreelt, Of, zoude het oord 

misdeeld zijn , waar: de rivier tusfchen bloemhoven 

en-lustwaränden kronkelt, waar de duinbeek onder 

het 



EN OUDHEDEN VOOR GEVOEL EN VERBEELDING. ter 

Het eiken’ 1òòf rúischt5 én” de tiachtegaal uit de” blocie 
jende ‘theïdorén “zingt 2 mn Vadk- begaf’ zich: de 

“Hollandér „door reislust aanigedan’, ” naar het een 
“of” ander“vrêemd gewest’, ên reisde “lang “en- veel , 
zónder’ landfchappen aan te trêffen, die hem alles 
Wwedergavén „ wat dé“ omftreken* vari’ den Haag en_ 
“Haarlem en ’s Graveland, în zoo” ruime mate op- 

“teveren, Dan, ik ‘gevoel het, deze algemeene en 
oppervlakkige loffpraak is voor mijn oogmerk” niet 

genoegzâam. Ik moet’ hier in bijzonderheden treden. 

“Wat thans Holland heet, doch in oud oorkonden 
‘Holtland gefpeld wordt (*) , ontleende dezen naam 
wan de bosfehen; met wêlke het land oudtijds over-= 

dekt was. Ten tijde nog van FLoris den vijfden, 
ftrekte zich de zoogenaamde Haarlemmerhout tot bij 

Noordwijk uit, ef in het Werk, dat meruLa op 
het einde def zestiende eeuw over de Wildernisfen 

fchreef , meldt hij , hoe nog zijn vader de (freek tus- 

fchen den Haag en Haarlem, als een gedurig bosch 
gekend had. Uit het, alzoo zamenhangend ; woud der — 

vroegere dagen „ bleef ‘het Maagfche Bosch, als een 
achtbaar gedenkteeken, overig, prijkende met ftam- 

men, die-van eeuwen heugen, en die, misfchien , 

reeds een {teun verleenden aan Hollands Graven , 

als zij, van de jagt vermoeid, zich onder het loof 

nederlegden. ; Maar elders „werd. de, boschrijke»wa= 
rande , in ouden tĳd, der Graven eigendom , Or 

vroeg reeds doorBek Belvel'; 200’ als‘ bij ‘en om den 
Flood ore. os draw? ortie 5° HEE Vo- 

Cn Zie LUIT, Hist Crit Comttar, Hlillandiae Eed. 
pe 133 en Baeurs Mp. 4850 Ke 49 

44e Oe 
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Vogelenzang „of. later door andere grondbezitters „ 

hierin weilanden, dáár in bloem- of. boomgaarden 
herfchapen, en alzoo, in. het landfchap overal de 
heerlijkfte afwisfeling „geboren. . Deze zelfde ver- 

fcheidenheid ontdekt zich langs geheel den duinkant 

van «Schoorl en Bergen af „tot bij ’sGrave/ande en 

_den hoek van Holland; en — hoe belangrijk zij voor 
het- dichterlijk. gevoel is , kan ons „niemand beter 

zeggen, dan vONDEL „ die de kleuren voor zijn be- 

roemden reizang in den Palamedes. juist ontleende 
van deze verfcheidenheid , zoo als hij die aanfchouwd 

had. van de hoogte des buitenverblijfs van zijnen 

vriend REAAL, bìj Velzen. Dáár ontgloeiden hem 

deze fchoone-dichtregelen : 

De goude Titan rijst alree 

Met blaeuwe paerden. vit. de zee „ 

En ‘fchittert over bosch ‘en duinen „ 

„En Idaes bladerrijcke kruinen. 

‚0 wellekoome. morgenftont s | 

Gij voert hem fpeelen in den mont 

“Nan eindelooze zaligheden , 

Die, lustigh, rustigh, wel te vreden, — 

Befchouwt al wat natuur ons geeft, me 

Dáár riep hij met warm gevoel uit : 

Die in een liefelijcke ftreek , 

Bij ’t ruifchen van een klaere beeck, 

« Zijn tanthuis fticht, en ackerwoningh ‚ 

Wat is dat een gezeghent koningh ! 

Die 
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-Dië nimmer vlamt“op” ijden: lof, 

En zijne “tasten met “zijn hof - 

‘Bepaalt, ‘en indrinkt met „zijne ooren 

De “voglenzang , die” Zich” Taat “hooren, 
‚ Daar -morgendau «als perlen” teit 

Bij „druppels, ‘hier en daar gefpreit 

Op hieer ate s versch „ontloken. 

_ Dáár cok, ontleende hijs uit: eigene otk 
en gewaarwording 5 deze befchrijving der genoegens 

van den landbouwer: 

Hij ‘Plant 4 \ hij “poot of hij verzet, î Ë 

Belaeght de voghlen met zijn nets 
E 

Of overleenende met ijver N 

Treckt fpartelvisfchen uiet den vijver „ 

Met zijn geboghen hangelroé : : 

Of is hij zulcké fpeelen moê, 

Hij fpant zijn ‘paerden in, voor % daeghen , 

En gaet met honden ’% knijn belae glen: 

Of rijdt, bij klaeren zonnefchijn , sh 
Door weghen, die geftrenghelt zijn , 

Als vooriaels der “Kretenzen doolhof; 

Hier ‘bloeit’ een afghetuinde koolhof. 

Daar lacht een beeint , een klaverweij „ di 

Omcingelt met een bomenreijĳ. meldt 

Men melckt der koeien niers wakker : 

_ Hier zwoeght en ploegt men op den akker, 

En ginder hoopt men op ’t gewas: 

Daar zaeit men boeckweit ; ginder vlas: ‘ 

dd Hier 
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Hier groeit enbloeit- het, weeligh koren, 

Omheint met fteeckelighe dorens — 

Daar fpoeit veen -fpeeljacht over ’t meer: 
Hier „roökeveen:-dorrep +. ginder; veer —___ 

Wil in ’e verfchiet een flot verflaeuwen , 

En, hoogher op. ’t- geberghte blaeuwena 

Met deze melding van het gebergte komt de Dich- 

ter weder op Trojaanfchen bodem. In al het vorige 
“fchetste hij het Hollandfche buitenieven: en geen 
wonder. De goude Titan was, voor voNDEL, van 
over het Wijkermeer opgegaan, en de hoogte bij 
het landhuis van. RreaAL had,.voor te den berg 

Ida vertegenwoordigd, é 

Eene, niet min treffende , ‘befchrijving van de Hol. 

fandfche landsdouw gaf dezelfde Dichter in den 

aanvang“van zijn landfpel Leeuwendalers , waar de 

oude vrouw KOMMERRIJN met deze woorden optreedt: 

Ter goeder ure toont de klare morgenftrael, 

Een veurbô van de zon, mij ’t oude Leeuwendact, 

Het vleck van mijn geboorte, en zijn beplante wallen ; 

Waar langhs de verfche beeck zachtzinnigh komt gevallen , 

De zandige oevers fchaeft, en Zuid- en Noordzij deelt 

Terwijl een morghenlucht in't boomloof ruischt en fpeelt, 

Hier ‚Fist de Leeuwenbrugh, en ginder breit de linden, 

Waar onder mij ter fluik mijn vrijer wist. te vinden , 

Zijn bevende armen uit, en is alreede krom 

P gemelijck , als ik, van hoogen ouderdom. _ 

“Aan deze zijde plagh de koe van room te zwellen, 

Aan d’ andre * t weeligh ooft, en pruimen , en moerellen. 

Iek zie de landkapel des Veeg sods in ’t verfchiet, 

Ge- 
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„Geheelshet fluk- is vol van beelden: uit de Hot- 
landfche-natuur ontleend. … Die natuur is nog {teeds 
dezelfde federt ‘voNpEL;, en nog breidt menige linde 
bij een “Hollandsch dorp zich uit,-om fchaduw te 
verleenen. aan gelieven. Schaduw en lommer is, 

ook naden val: der oude. bosfchen ‚nog immêr in 
Holland overvloedig: onder boomen. van allerhande 

foort: want „ook: hier, vertoont zich de bevallige: 

verfcheidenheids-en onze ‘herfst: pronkt even: zeer 
met het latesgroen der eiken, als onze lente met 
het vroege loof van olmen , beuken „ linden. Waait 

ons van deze laatften , in den zomer, eene welriekende 

bloefemgeur ‘toes niet ‘minder ftreelt ons, in ‘het 
voorjaar, de balfemgeur der, “voor den dauw zich 

openende „ berkenknoppers —: Naast de hooggetopte 

boomen onzer dreven ; tiert:weelderig het lager houte 

gewas met-weelvuldige fchakering van »elzen= en 

esfchen- en berken- en ‘eikenloof, in- bosfchen „die 

voor den bijl der houthakkers niet vallen, dan ‘om 

blijder “telkens weder uïttefchieten. -Tusfchen-deze 

bosfchen „loopen. rij= én wandelwegen-in bogten en 
kronkelingen zoo verfcheiden „dat “VONDEL ‘ze eis 

genaardig bij die van den Cretenzer doolhof. ver» 

gelijken kon. Op deze rondgevoerd, zien” wij nu 

digte: houtwallen, dan een open: hier het geboomte 

fchilderachtig tegen de duinen opklimmen „ dáár met 

abeelen- en berkenftammen aardig in het watervlak 

zich fpiegelen „-ginds met donker. loof bevallig te= 

gen het goud der akkervelden. of het malfche mek nd | 
groen der weiden affteken. hes | 

Ik zal noch van de genen rondom Hdi, 

noch 
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noch van de rozengaârden bijdVoordwijk (hoe aanlok- 
kend het onderwerp zij) melding maken, ‘dan alleen 5 

om, ook-daarin, te doen opmerken, dat gebloeme 

te: (en heeft natuur iets fchooners dan ”gebloeins 

te 2). bij uitnemenheid, op Hollands bodem aardt 

Voor: gevoel. en verbeelding, toch, zijn de tulpen en 
hiacinthen, en op bedden, met zorg gekweekte , 
rozen min belangrijk misfchien, dan de madelief der 

weiden, de duinroos, die in de heggen bloeit, of de 
kamperfoelie, die in ’t wilde door het kreupelhout 

zich flingert. ‘Zóó groeien hier, (en dit moest ik 

niet. verzwijgen) zóó groeĳĳen hier op Hollands bo» 

dem duizenderlei bloemen in het wilde op, en vor= 

men onzê. weiden tot eert veldtapijt, en onze bos= 
{chen en dreven, ja- ook onze  wildernisfen en 
duinen, tot geurige lusthoven. Op klei en veen, 

op geeste,en duinzanden , op land én water, wasfen 

hier, in een kort beftek , de kruiden en heesters van, 
ver uit een liggende, landftreken , de plânt der 

Alpens;-en het zeewier, de boterbloem der -moe= 

rasfen „en het varenkruid, «Geen dier planten , hoe 

“gering in fchijn ; welke niet aan de opmerkzaamheid 
der landlieden eenen eigenen vaderlandfchen naam 

te danken had, geestiger dikwijls ; dan. haar vreemde 
kunstnaam, door gepasteaanwijzing hetzij van den 

tijd en de plaats harer groëijing ; ‘hetzij vän-eene of _ 
andereveigenfchap , fomtijds ook wel van een verou- 

derd bijgeloof , dat hij dus ‘ons weder voor den 

geest brengt ; ‘gelijk „bij voorbeeld, ‘de ‘benaming 

van wil ank, door ons landvolk aan eene:plant (*) 

ge. 
© Solanum Dalechabs LINNAEle 
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gegeven „ bewijst, dat, ook bij ons, oudtijds „het 
geloof aan e/ver of witte vrouwen;in zwang was. 

Over de kelken dezer, in het wild, verfpreide , 

bloemen zweven tallooze bontgewiekte vlinders, en 

dartelen ‘en glanzen. in de zomerzon. — Op deze 
menigte van, in foort en groeitijd zoo verfchillende „ 
kruiden -en heesters vinden millioenen gekorvene 
diertjes hun voedfel, en ftrekken weder; op-hunne 

beurt, tot aas/aan allerlei foort van zangerig. pluime 

gediert „terwijl de zaden der planten, met den over= 

vloed van velerhande beziën en _boomvruchten ook 

andere vogelfoorten in ruime, mate „voeden, Zóó 
leeft en tiert, dan, ook bij ons, het bosch,-en de 

naam van vogelenzang, aan een beftemde plek van 
Hollands woud gefchonken, kan , met volkomen regt 

op deszelfs geheele uitgeftrektheid worden toege- 

past. == Stil en doodsch is woor den Hollander in 

vreemde gewesten de natuur.» Hij ‘vindt, er. noch 

de zangrijke. bosfchen „ noch de. veerijke. beemden, 

noch de visch- en fcheeprijke wateren van zijn ge- 

boorteland.…… Grootsch en fchilderachtig breide zich 
dáár het landfchap voor hem uit, … Aan dat landfchap_ 
ontbreekt ziel en leven. Slechts ten deele- vindt hij 

zijn gevoel bevredigd, en heimelijk zegt hem-zijn 

hart, dat het vatbaar was voor meer genot, Maar, 

als in de Hollandfche „ door ons afgemaalde „ ftre- 

ken „ op een’ fchoonen dentemorgen, de leeuwrik;s 

klapwiekend en zingend, ftiĳgt van uit de weide 5 
waar het jonge lam bij de moeder dartelt , het rund- 
dier wellustig de klaver, affcheert; „alsde liefelijke 

waasfem van het jeugdig groen en van duizend len- 
tebloenten ons” verkwikkend, tegenwaait zals in vaart _ 

of 
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of vliets tusfchen)> waterlisch ‘en geurigen calmus de 
visfchién fpartelen ; vals “uit -elzens” en « iepenloveren 
het: gekir“ van ‘woud--en- tortelduïven ; het gefluit 

dermeerels; en de zang der nachtegaten zich ondere 
ling efwisfelt ‚dan: gebeurt het niet zelden; dat, bij 

zoo veel genot, ons gevoel als overftelpt wordt , en 

ons hart te eng fchijnt, om den al dien wellust 

te bevatten.’ | NU: ATRAL BE 

„Moor dezen. wellust is ieder vab iù „wiens 

boezem -een ‘gevoelig hart flaat, - Maar verbeelding 

kan aan dien eigen wellust nog toevoegen,’ als zij 
het. genot van het tegenwoordige door herinnerin: 
gen vuit het voorledere verhoogt. » Of zoude „ bij 

woorbeeld:, op die plek , waar ik zelf meermalen de; 

zooeven vermelde , „genoegens fimaken mogt, aan 

dezelve niet, vals ’t ware „ een nieuwe prikkel worden 
gegeven door het denkbeeld, dat de, vóór-ons lig- 
gende „ weide haar eerfte aanzijn verfchuldigd was aan 

Graaf FLORIS, en nog , naar hem, ’s Graven made (*) 

heet? Zoude ; bij het “hooren van den vogelenzang; 

op-of nabij de plaats, die» dezen naam- voert ‚de 

‘herinnering ons - niet ftreelen, dat dezelfde rrorIs 

(in wiens boezem mede een gêvoelig «hart floeg) 

‘haar het eerst met dezen naam noemde? dat hij daar 

„met riddèren sen heeren en dien jufferenftoet, aan 
welken hij "zoo gaarne zijn hof maakte , dikwijls 

shet “blijde-landgenoegen zocht 3 daar zóó gul met 

Jandlieden’ omging , en zich zóó van -dezen-deed 

beminnen „ dat de trotfche adel hem, fmalend, def 

keerlen God -noemde 3; :daar--den landbouw zelf 
WEAR TI Met LA 

C:) Made îs weide 3*van daar’ madelief. | 
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bevorderd ‚door wilde bosfchen tot weilanden en 
tuinen aanteleggen3 dáár met dit zijn voorbeeld oök 

anderen. tot navolging ontftak , zoodat gelijktijdig 

fchier met de dreven van de Wogelenzang ook die 

van Berkenrode werden aangelegd (*), 

„Soortgelijke herinneringen biedt ons de Holland. 
fche bodem, fchier bij elken voetftap, aan, die te 

levendiger op onze verbeelding werken , daar zij en 
meest verbonden zijn met een bevallig oord, gelijk 
het Maagfche Bosch , Teilingen , Heemftede , de 

Spanjaardslaan „ Brederode „ Velzen , en altijd, 
eenigzins, aan het verhevene en dichterlijke grenzen. 

… De oudfte gefchiedenis van Holland, vastgehecht 
aan. het beroemde tijdperk. der Romeinen, ontleent 

… hiervan , reeds dadelijk , iets groots en belangrijks. 

Leydens Rhijn en Burg en Vliet, het Katwijkfche — 

ftrand en Voorburg doen ons aan AGRIPPINA en 
GERMANICUS , Aal HADRIANUS @n ANTONINUS denken. 

Maar, nog liever herdenken wij, hoe de vrije ronde 
heid onzer oudfte duinbewoners zich vermaakte, en 

den fpot dreef met caricuLaas Huis. te Bristen „ 
in hetwelk hij, zoo gemakkelijk , met fohelp en kink= 

hoorn. op Britanje-triomfeerde (}), en, hoe, een 
geflacht later, de Duinheer -BRINIO , door diëzelfde 
Caninefaten op een fchild verheven , en tot aänvoere 
der gehuldigd, met hen aftoog , om , nevens crviLis, 

den - Duitfchen bodem van Komeinlshen ‘overmoed 
te eigen en | 

© Zie vAN mreris, “Charterboek , TL. De bl, 446, 

Cf) VAN MERKEN, Brieven. 

VLD, 1. L 
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„Belangrijk ook, vander vroegfte tijden af , isde 

gefchiedenis. onzer Graven, “Door de Frank-duitfche 
Keizers geplaatst op” een’ „uithoek des rijks, in een 

klein gebied, dat zij, evenzeer tegen zee en ftroos 
men, als tegen” de aanvallen van krijgszuchtige nas 

buren ; ‘moesten, befchutten , wist. zich hun beleid „ 
geholpen. door. de wakkerheid en ‘moed der landzas 

ten » zóó roemrijk ‚in deze Leengift „ te- handhaven ; 

dat hun aanzien fpoedig rees tot-eene hoógte „ dies 

bij den kleinen omtrek van hun graaflijk. grondgebied, 

indedaad , zonderling en opmerkelijk moet. fchijnen. 

Niet genoeg. waardeert men, in het algemeen, de 
verdienften. der Graven van het eerfte flamhuis , 
onder. welken Dordrecht „ Haarlem, Alkmaar ; je 
fchier al de Hollandfche fteden gebouwd. werden, — 
Een der eerlte Graven „ pink de derde, wist zich, 

in. het, even, door hem gebouwde ‚ Dordrecht en het 
bezit der tollen. op de Merwede, tegen Utwechtfehe 
en Lotharingfche. en Keizerlijke magt flaande:te how 

den „en zijn- zoon en opvolger, Dirk de vierde, 

zeddede zich „ niet min. gelukkig, uit een’ -oorlog;s 

tegen hem te land en te water gevoerd door dem 
Duitfchen Keizer zelven „ die „ bij Vlaardingen , zijne. 

geheele fcheepsmagt door de Hollanders vernielen 
zage == De Utrechtfche Bisfchoppen „ veelal onzen 

Graven vijandig, hadden, meermalen, hun behoud 

alleen, aan -derzelver gematigdheid: of ontzag: voor 
het heilige te danken. De Westfriezen, werden 
ksachtig in hunne ftroop- en plondertogten geftuit, 

ja welhaast op eigenen bodem Verl, en ie 
Le 
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bedwongen, — Uit de lange en vreedzame regering 

van. FLORIS den tweedens en hetgeen de gefchiedes 

nis meldt van zijne rijkdommen, blijkt genoegzaam s 
hoe groot en gevestigd, toen reeds ‚de mogenheid van 
onze Graven was,, Even helder blijkt hun aanzien 

uit de huwelijken „ die zij aangingen. Wij willen ons 
op dat van AARNOUT 4. met de dochter-des Keizers 
van …Konffantinopel,, niet. beroepen ;- wijl, dit „aan 

twijfel onderhevig is, Doch, het hertogelijk huis van 
Saxen „- toen reeds een. der vermogendfte. van 
Duitschland ‚ trouwde „ bij herhaling, dochters uit 

aan het huis van Holland, Berrua, dochter van 
FLORIS dez eerflen; huwde „met. PRILIPSs Koning 

wan Frankrijk; en ADA, kleindochter. des Konings 

van „Schotland ; verbond. zich aan FLorrs den der 
den „ en werd ; met eene talrijke vloot fchepen 4 tit 
Holland. van Edenburg afgehaald. Zóó deed, fchoon 
ter: kwader uur, FLORIS de vijfde zijnen zoon en 
erfgenaam huwen: aan de Zeems-(*) met-ELisanerH 

van Engeland ‚ en ‚ nog geene: halve eeuw later:s bij 

den aanvang van het tweede ftamhuis onzer. Graven, 
zag men WILLEM den derden „ dië „benevens: lef. 
land en Zeeland , niet dan Henegouweh “bezat 

fchoonväder ‚des . Konings’ van. Engeland „> vaib dien 
van Prankrijk- ven van „den « Duicfchen. Keizer 
LODEWIJK. Minder moge. dit verwondering bârem, 
als men zich EN een aad me Vrscens van 

“le VONDEL, Gisbreeië a van 7 demfiel, 1e ai, 
ke Tooneel. dk hoar An 

2 
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het vroegere flamhuis „ zelf ‘reeds tot den rang van 

Duitsch Keizer beftemd „ en werkelijk als- Roomsch 
ra’; te Aken is gekroond geworden. 4 
Dan, het is niet flechts deze luister van mogen- 
heid en glansrijke huwelijken, die- de gefchiedenis 
onzer Graven belangrijk maakt. “Meer en-krachtiger 

nog werkt zij op onze verbeelding , door den glans; 
dien het tĳdvak der riddereeuwen, tot welke zij 
behoort , ook van haar alom, in helderen fchijn:, doet 

afftralen. Wie herinnert zich niet dien wakkeren 

FLORIS den vierden , moedig in het fteekfpel te Corbië 
ronddravende, en de oogen der jonge. en fchoone 
Gravinne vAN CLERMONT onophoudelijk op Hollands 
Graaf gevestigd, en de bitfe. taal. van haren , in 
minnenijd ontftokenen , echtgenoot: zij zoude 

zich voor het laatst verlustigen in het aanflaren 
van dien Ridder, met den Rooden Leeuw op het 
gouden fchild „” “en ‘het; Krijtperk verraderlijk met 
FLORIS bloed geverwd. Ook pirk de vierde en 

FLORIS de zwarte, maakten zich in het fteekfpel 

beroemd. Nog behoudt in °s Mage het towrnooiveld 

Zijnen naam van deze oude verlustigingen onzer Gra- 

ven, gelijk de ridderzaal op. het Binnenhof aldaar, 

en die op het ftadhuis te Maarlem (welke ftad , 

„onder het eerfte flamhuis, meest de vorstelijke hof- 

plaats en zetel was) ons nog van de feestelijke 
pracht hunner hofhouding eenig geheugen bewaren. 
Te Haarlem was het, dat wirLem de derde, in 

* begin zijner regeering „ten tournooifpel uit= 

Schreef, op hetwelk , buiten een ontelbaar getal van 
klei- 
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kleinen adel, tien Graven, honderd Baanderheeren, 

en duizend Ridders verfcheenen (*). 

_…” Tot ditzelfde tijdperk ‘behoorden-de kruistogten, het 
heerlijkst veld voor de verbeelding , om in uitte- 
weiden , waar OGosterfche en Westerfche- geestdrift, 
met elkandér handgemeen, bij Jordaan of Ngl ,-de 

Europifche wapenpraal , aftekende tegen Afiatifchen 

krijgsdos „ en beide fchitterende in den gloed ‚van 

Syrifche en Egyptifche landsdouwen:; tene: reeks 

opleveren van tooneelen „ evenzeer belangwekkend, 

als verfcheiden. Ook op die tooneelen; ziet. men 

onze Graven met luister optreden. Reeds pirk de 

_ derde: toog „als Pelgrim, naar het Heilig Land; en; 

op het einde der twaalfde eeuw, namen FLORIS de 

derde en zijn’ zoon wirLem het kruis: aan, om, 

onder aanvoering vat FREDERIK BARBAROSSA » door 

hünnen ‘moed de magt der kruisvaan, in” Zzie ; 

te helpen fchragen „ op welken togt-de vader „ door 

ziekte , binnen Antiochië bezweek , doch niet, dan 

nadat hij FREDERIK hêt magtig Jconië had helpen 

winnen; de zoon ’s Keizers: zoon trouwen -bijftand 

bood tot het vermeesteren van Zere in Palestina; 
en: zich het gevolg der Hollandfche Vorsten , de 

Haarlemmêrs inzonderheid , zóó moedig kweten, 

dat, waarfchijnlijk, in dezen veldtogt, en niet in 

den lateren- tegen Damiate , bij welken geen Keizer 

tinnen: was, de Haarlemmers, door keizerlijke 
(t | gunst ; 

(*) Zie de fchrijvers, sang bij VAN OOSTEN 
pe BRUIN ‚ Gefchiedenisfen der flad Haarlem / bl, 193e 
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gunst, met zwaard en kruis in hun wapenfchild 
begiftigd werden. Aan den lateren togt ontbreekt 
geen luister, al laat men ook de verdichtfelen weg- 

vallen „ met welke: eene latere eeuw haar „onhandig 5 

heeft willen opfieren. Niet aan de -zaagfchepen ; 

die.de ketens in den AyZ voor Damiate zouden 

verbrokên. hebben , hangt of Hollands of Haarlems 
eer. Zeker toch is het, dat Hollandfche en Fries 

fche: moed zeer veel tot het innemen van Damiate 
toebragt, en datde roem „ die „ daardoor, aan Graaf 

WILLEM ende zijnen te beurt viel, niet de eenige 

was, welken hij op dezen togt inoogftede. Vereerd 
met het oppèêrbevel over de ganfche vloot van 

Kruisvaarders ‘uit: de noordelijke deelen van Dwitsch= 

land, en met die vloot naar Zeypte ftevenende , 

had hij, in het voorbijzeilen , Portugal bezocht , juist 

van pas nog, om dat rĳk te redden van ’t geweld 

der Mooren „ die reeds dlcazar. en andere plaatfen 

bemagtigd hadden, welke hun door de Hollanders 
en Friefen weder ontweldigd werden. 

… Naast deze ridderglorie der Hollandfche. Gravens 

fchittert die der huizen van BREDERODE, ARKEL, 

WASSENAAR 3 EGMOND, AMSTEL, en een aantal ans 

dere geflachten, in-’slands Kronijken met roem vere 

meld, Van vele dier ftamhuizen zijn ook bijzondere 
Kronijken voorhanden, welke verdienden meer algee 

meen bekend te zijn, niet, om in al hare bijzonder 

heden, met blind geloof te worden aangenomen „ 

maar, om. vlijtig onderzocht en geproefd te worden 
doot allen, die wenfchen den geest van Mollands 

EA ' Ride 
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Middérèeuw “te “lèefén kefiriên, ei begrijpen moktén 
dat hun daartoë óok de veheldels en Legenden it 
dezelve kunnen te flade komen. 
Het fpréeke wel van zelf, dat de staat 
oudhedën van Holland mede hier inzonderheid op- 

merking vérdiënen , daat ‘zij niét alléen met dé ge 
fchiedenis van het länd ef zijn bewoners in verband 
flans maar ook, op zich zelve befchouwd, leven- 
díg onze verbeelding trêffén. Geene móordtoonee- 
len hebben in Holland de vestiging van het Chris- 
tendom bezoedeld. Immers, geen fpoor daarvan is 
in de gefchiedenis of ovêrlevering te vinden. Deze 
vermeldt alleen , hoe de prediking der eerfte Kristen- 
leeraars , hier te lande , bevestigd werd door weldadig 
wonderen, aân welke ook, zoo me wil, Heil, 
én, bij Velzen, de Engelmondfche beek nunen aaui 

werfchuldigd zijn. “Weldadig, zeker, was, vérvole 

gens, nevêns die prediking, de Hivigda der vroegfte 

Geestelijkheid, Voor haar toch alleen betoönde zich 
nw en dan de rüwé krijgsdeugd der Landzâten ge- 
dwee ; voor haar en op haar voorbeëld gewenden 
zij zich aan landbouw én befchaving. Hare ftich 
tingen waren, hier te lande, de eerfte fehiolen van 
onderwijs ‚ de eerfte bewaarplaatfën van den, nog 
overigen , alouden letterfchat, de eerfte fchrijfkame- 
ren, in welke *slands historie werd te bock gefteld, 
Eerwaardig ftaat voor onzen geest de Abtdij vân 

Egmond, gedurende eeuwen een gerust verblijf van 
wakkere kloosterlingen , een herbergzaam gasthuis 
voor ärmén en vreemden > een huis van gebed en 

| 4 raad 
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raad en troost voor-den adel en het volk der ome 

ftreken, een achtbare en-gewijde, rustplaats hunner 
dooden. Bloeijend en. vreedzaam lag de freek, om 

deze, voor-haar zegenrijke , woning, die, van de 

vroegfte. tijden af „door ’slands Graven -gefticht, 

gehandhaafd, uitgebreid, met rijke gaven befchon= 

ken, fchier bij al de Vorsten van het eerfte ftam- 
huis dezelfde gunst en eerbied genoot, Dáár was 
het, dat PETRONELLA van Saxen met haren zoon 

DIEDERYK zich, bij- voorkeur, nederbogen voor den 

Allerhoogften „ en, tot duurzaam gedenkteken dezer 

Godsvereering , boven den ingang der kerk, eenen 

fteen en opfchrift deden. plaatfen , thans alleen-nog uit 
de puinhoopen der abtdij in wezen (*). Dáár „ ook , 

wilden bijna al de Vorsten. van: het eerfte. ftamhuis 

begraven zijn, in het vast vertrouwen „ dats op deze 

plaats , althans , hun ftoflijk overblijffel met eerven in 
weiligheid rusten zoude. Dan, die gewijde plaats 

boezemde geen ontzag in aan de teugellooze krijgs= 
knechten. van- Sonoy, die, na het. verjagen der 

kloosterlingen „ de abtdiĳ, uit wrevel en Gods- 

diensthaat, in brand ftaken. - Van het gansch. ge- 
bouw ‚bleef niets overig „dan twee torens „ lang 

nog een fchilderachtig fieraad van het landíchap 
en een dierbaar overfchot van het oudtijds heilige. 
Voor gevoel en verbeelding was het behoud dier 

torens van de hoogfte waarde, Maar.de drang der 
omftandigheden, die ‚wij beleven moesten „ noopte 

he- 
B Overgebragt „ en bemant in den tuin van hef 
Hôtel des Inftituucs te Amflerdam, 
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tot berekening der geldswaárde, aan het afbreken 
dezer oudheden. .verbonden , ende torens, voor 

afbraak verkocht „ werden ten grond toe geflecht. 

Een „gelijk. lot trof de bouwvallen der abtdij van 
„Rijnsburg ‚het flot te Heemflede, en andere over 
blijffels der oudheid in ons vaderland. Sn 

‚Doch „hoe ongaarne wij ook het aanfchouwen 

dier. overblijffels derven „ dat aanfchouwen is niet 

„volftrekt noodig; om ons vroegere tijden. te herin= 
neren. Verbeelding, door- gefchiedkunde geholpen , 

kan. genoegzaam het ontbrekende vergoeden, en, 

wat, van de oudheid verging of verdween „ weder in 

helderen. luister. voor -zich oproepen ; indien: flechts 

de- oudheid eenmaal werkelijk in luister blonk, en 
hare gedachtenis levendig tot verbeelding fpreekte 

Noch. het -Karthuizer-» ‘noch het Klarisfen= kloos= 

ter. waren „meêr in wezen „ toen vonper beide 

zoo heerlijk voorftelde in zijnen Gejsbrecht. Waar- 
lijk, ik: had bĳna al het vorige ongezegd kune 
nen laten-, en. blootelijk dit treurfpel aanwijzen , 
om te doen zien , hoe gefchikt onze oudheden 
zijn, om aan verbeelding eene ‘hooge vlugt te 

“geven, en, in ruime mate , het belang te wekken; 
Immers, bij uitftek dichterlijk is, in -dit-ftuk, de 

voorftelling van Geestelijken en Ridders, Het zijn niet 

alleen maar Ridders en Geestelijken. Het zijn, indee 

daad, Hollandfche Ridders en Geestelijken , van het 
begin der veertiende-ecuw, …Wiurem van Egmond , 

DIEDERYK van Haarlem , de Heer VAN VOORNE, 
GIJSBRECHT en AREND VAN AMSTEL, hebben, zooe 
wel als WiLLEBRORD, Heer PETER, GOZEWIJN en 

15 KLA» 



138 HET BELANGRIJKE VAN HOLLANDS GROND ' 

KLARISSE ; volkomen de kleur van dien tijd, en elk 
de, hem bijzofderseigene, kleur, Ook de Spie 

VOSMEER “behoort «zoo geheel en. al ‘aan den Hok 

tandfchen bodem „ zoowel als aan de eeuw van 

GIJSBRECHT , dat men vruchteloos op een ander 
tooneel of in een ander treurfpel naar zijns gelijken 

zoeken zal, En, hoe treffend is niet dit Gooïjers= 
kind geteekend? Doch, er zijn twee zaken vooral, 
die aan het ftuk dichterlijken gloed èn warmte bije 

zetten, de voorftelling namentliĳjk der oude. kerke 
zeden , met het, daaraan eigen , Godsdienftig gevoel; 

en hêt tijdftip zelf der handeling, misfchien van die 

eeuwen het belangrijkfte. De feestviering en floor 

nis van den kersnacht, de droom van BADELOCH; 

het hemelsch licht van cijssrecHT gezien , de 

verfchijning eindelijk van den- Engel, fieren het ftuk 
even zeer, als zij eigenaartig in hetzelvé voegen; 

jay zij fieren het juist daarom, wijl zij, indedaad, 

behóóren tot de eeuw, wier helden in dit treurfpel 

worden opgevoerd5 wijl zij ons, als nâar het leven, 
hun kerkpraal, hun geestdrift, hun geloof aan 
wonderen en verfchijningen , ook te midden: van 

krijg en wapenklank, voorftellen. Het wonderdadige 

is, in dit fluk, op zijne plaats , en, wie eenigzins 

dichterlijk gevoelt, wordt voor hetzelve, bij de ver- 
tooning, mede als geftemd , zoodat ons , bij het 

verhaal der kerkfchennis, door HAAMSTEDE aan het 

graf eens heiligen gepleegd, het zeggen van den 

bode niet bevreemdt ; 

Terftond kwam hem een geur en iet wat lieflijks tegen, 

maar 
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maar wij, eemgeneigd zijn met hem wîtteroepen 3 

* 1 wónder in zülk woên, dat dooden niet en fpreken! 
han 

Ne ©À 

Î Dans: ook. het: tijdttip zelf der handeling: is, bij 

uitnemenheid; dichterlijk „daar -hetvons--Holland 
voorftelt ten prooi-aan alle de hartstogten „ die ont- 

fproten uit VELZENS ongelijk en wraak „ uit: den 
moord van FLORIs,/ én den-haat; die Zijne moor 

_ denaars vervolgde.” Wij misprijzen het geenszins in 

VONDEL ‘dat -hĳj de. overlevering , omtrent «het 

fehenden van-VELZENS vrouw 4 door FLORIS „ voor 

waar ‘heeft aangenomen, fchoon die overlevering 

misfchien. niet op. waarheid-fteunt, Voor den: Dich» 
ter was-die overlevering genoegzaam, en VONDEL 

ontleende van. dezelve “vele treffende en roerende 

trekken voor zijn’ Gijsbrecht, Dan , dit moeten wij 

bejammeren „dat eene , alte ‘ftipte , navolging van 

VIRGILIUS , wiens ondergang van Zroje: VONDEL, 

in zijnen ‘ondergang’ van Amflerdam , heeft willen 
nabootfen , hem verleid. heeft; «om, in ftrijd mét 
alles swat gefchiedenis en overlevering meldt,’ den. 

onmenfchelijken PyrrHUS, in zijn tuk, te, doen 

vertegenwoordigen door WITTE VAN HAAMSTEDE ; 

wiens raam bij Hollanders nimmer dan met eerbied en 
dankbaarheid had moeten genoemd worden, daar ‘hij 

in den-aanvang der veertiende eeuw; Hollands fteun 
en redder was’; en, geheel zijne ridderlijke loopbaan 

zich door edelen- moed en zelfverloochening onders 

feheidde ;- zoodat in hem geen vlek te vinden was» 

ler ht die, welke. hem uit zijne geboorte 

aans 
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aankleefde: offchoon fommigen ook van deze vlek 
hem vrijfchouwen en hem achten niet den bastaards 
zoon van FLORIS, maar gefproten te zijn uit een 
ongelijk huwelijk , door den Graaf in zijne jeugd 
aangegaan „ en naderhand, op pausfelijk gezag , wers 

broken. - Zeker, voerde wirre den Hollandfchen 

Leeuw in zijne banier, en, het was deze banier, 

die, met hem, in eene boot van Zierixee gevoerd 

naar Zandvoort, en toen door hem ontrold en ge- 
plant op de „duinen van den Blinkert , aan. de 
landzaten als. toeriep 7 dat er nog iemand van het 

Hollandfche bloed overbleef , om Maarlem en Hoke 
land uit de hand der Vlamingen te redden. 
…_Vonpers Gijsbrecht. heeft: de ftof , welke dit 
belangrijk tijdvak aan, Werken van gevoel en vere 
beelding kan ‘opleveren; in geenen deele , uitgeput. 
Geheel het leven van. FLORIS den vijfden is bes 
langwekkend. . Hij zelf ftaat nog altijd voor ons in 

een raadfelachtig-licht , maar: dat juist de nieuws. _ 

gierigheid prikkelt, om meer van hem te ontwaren ; 

om hem nader te leeren kennen in zijnen omgang 
met adel- en burger- en boerenftand , in zijne 

betrekkingen ‘als mensch en als Vorst; als minnaar 4 

en gemaal en vaders als minnezanger , en geletterde 

en krijgsheld. Wat, in weerwil van het naauwe 

keurigst onderzoek, hier altijd duister blijven. zal, 

kan-door.de verbeelding van den Dichter of Roman- 
fchrijver worden aangevuld, … Ook het leven van 
den, Roomschkoning wiLLEM, FLORIS vader, ook 
de regeeringen der vroegere Vorsten „van DIRK 

den 

@ 
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den zevenden en ALEID, vân ADA en WILLEM den 
eerflen , leveren’ rijke ftof voor dichterlijke bearbeis 

ding ; ‘ van “welke „ ten” deele „ook rêeds is gebruik 
gemaakt. Dit, in waarheid, dichterlijke ‘van Jol 
lands gefchiedenis blijft ook nog onder de “Vorsten 
van het ‘tweede “en derde ffamhuis voortduren. “Het 
roemrijk beftuur van wiLrLEM den derden, de on= 
gelukken van MARGARETHA , de krankzinnigheid 

van haren zoon, de twist der Moekf/chen en Kabele 

jaauwfchen ‚de oorlogen met Vriesland en Arkel, 

de minnarĳjen van AELBRECHT. en van JACOBA, 

_ houden even zeer aandacht en gevoel bezig. Onder 
de laatfte flamhuizen verwijdert zich het tooneel 

der handeling allengs meer uit Molland , en KAREL 

en MARIA van. Bourgondië te Gent raken ons reeds 
minder, dan AELBRECHT in ’s Hage, of JACOBA 

op Zeylingen.- Echter, was de voorftelling dier 

Bourgondifche Vorsten in Hollands, treurfpeldicht ; 
fints lang, ons welkom en, misfchien zoude het 
voor een vaderlandsch vernuft niet moeijelijk zijn, 
om als held van het een of ander werk van vinding 

KAREL den flouten in een zoo juist en treffend dag- 
licht te ftellen , dat men daarbij, niet flechts den 
Solitaire van D'ARLAINCOURT , maar. zelfs de voor=- 

ftelling van WALTER sCOTT, in den Quiniyn Dure 

ward, geheel vergeten zoude, : 

Ik kan hier mijne voordragt eindigen , mét welke: 
ik minder heb willen betogen, wat, indedaad , voor 

„Hollanders geen betoog vereischt, dan- wel eenige 

denkbeelden en gewaarwordingen opwekken, wier 
here 
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herhaling „altijd. even nuttig als aangenaam is „-omdat, 

gelijk alle liefde, zoo, ook de liefde. tot„het vader» 

land, „meest bij gevoelen verbeelding beflaat , en, 
dus, elke. herinnering „die ‚het vaderlandsch gevoel 

verheft, en den bar, bij het vaderlandfche fchoon 

bepaalt „ altijd, ook de, vaderlandsliefde voedt „ vers 
levendigt, en tot blijdere. werkzaamheid aanzet. 
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EO ELAN weeet 

DUIN ZANG 

Kan het zijn, dat een fprank van den, vorigen gloed, wer 

Die in „jeugdige ftonden mij blaakte , jp 

Dat een vonk, in 'c geheim, nog bewaard en gevoed, mi 

Nu zoo {nel wett tot Dichtvuur ontwaakte? re 

Je! gewekt vaä een’ ‚adem, een, lieflijke, lucht, _ …… 
Op „um, Puinen zoet Holland aerezeRa, „ec 

Werd de geest, mij weêr vaardig tot‚hoogere vlugen … … 
En in zanglust ontvlamd als voor, dezen, 

%* Was 
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’'t Was een adem des-levens, zoo koel en zoo blij ! 

’k Mogt op thijm en in bloemengeur treden : 

’k Had het woud met zijn toppen en wildzang nabij „ 

En zoet „Holland -lag voor mij beneden, 

Lief tooneel van genoegen, van welvaart en vlijt, 

Bij den vreemdling met eerbied te naadren , 

Uit het braambosch en tisch: van den vroegeren tijd, 

Dus gewrocht door de deugd onzer Vaadren ! 

Hoe bekoorlijk en bloeijend vertoont gij U thans, 

Hoe zoo anders -gefteld dan. te. voren, 

Toen de zwierende lok met den goudgelen glans , 

Uwen Duinheer van *t hoofd werd gefchoren! 

Want ook hij hield getrouw met c1virrs den eed, 

Als de jagefpriet ten. krijg nu geheven, ii 

Als de pijl, voor korven en hinden gefineed’, 

Komes keurling ín * hart werd gedreven: 

Dies weêrgalmde zijn lof “door het helige Bosch, 
Dat met vreugd: hem de fchuld zag betalén „ ) 

En de jagt ging weêr blij over ’t krakende mos Ee 

En door *t wilde van duinen ‘en dalen, 

Nog 
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Nog is jagt hier genoeglijk”en-’e weifpel in eer, 

Bij wie rustig. de leden wil reppen, 

En met ijver geklouterd duin op en duin neer, ê 

Zich uit moeite vermaak weet te fcheppens * 

Als. de haas, hoe ook “fnel; door het fuellère lood , 
Wordt geftuie in zijn vaardige fprongen, 

Of ‘het veldhoen , verrast van een haastigen dood’, 

In zijn fnorrende vlugt is bedwongen: : 

Nog is lust en” vermaak: hier- bij ’s vogelaars net. 

Aan den houtrijken heuvel, te zoeken; 

Als de baan is gefpreid , en de ‘roerftok gezet, ' 

En hij -vink- weêr met- vink gaat verkloekens / 

Als bij ’t wanken en ' wenken van ’t jaar, dat verfchiët; - 

Alles leeft en: zich fpoedt aan den? hemel „- 

Als in-heg en in ftruik „en bij beek en bij vliet, +” 

Alles tiert van gekwink: en: gewemels … 5 ° o 

Als in toppên, nu” prijkend- mêt rood én mèt goud Det 

Elke twijg van ’t gewoel wordt bewogen, 

En, niet. min dan in bloeitijd, het Hollandfche “woud, 

Mag op vrolijke wildzangen bogen. — 

VIL D. Te K Maar 
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Maar wie thans aafsden dainweg bij *e vinkgetotw wacht, 

Of den 1iĳsterboog hangt iú ’&® gebtadert’, 

Of heromdoolt met weitasch én vuurroer-bevracht „ 

Tot hij wildbuit en zweet zich vergadert. 

Hem’ verkwikt van’ omlaag hèt” zoo oftreelend- gezigt, 

Van die weiden „ ef” hoeven, én dreven, 

Die de kunst woorsnätuur tot een. hof ‘hier vn ? 

En aan vanen ter woon heeft ‚gegeven, © 

Beur dan blijder,- o-Häarlem, uw “torens doibos, 

En roep uit over beemden en velden, 

Wat al heils, toën hetsland woor tw zetel zich boog,“ 

Werd” gekweekt doór uw Vorften en Helden. 

Prijs den toemvuwer Graven van ’t Höllandfehe Huiss 

Niet, hoe braáf ze in het fteekfpel zich droegen, 

Niet, hoe.vroom Ze aan den Nijlvloed zich weerden voort kruis 

Of den Mòor van bij Lisbon verjoegen: 

Maar „„hoe-talrijk in 't oord-aan hún heirftaf betrouwd , 

Zich. verhieven ‚de, Dorpen en:*“Stederr,’ eN 

‘Hoe. de klei werd: bedijke en der heigrond bebouwd, 

En 't moeras: vau den kouter doörfnedens : 

mr | 8 XG ME, 
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Hoe, ih fchut van’ hun’-heirbijl. zeeghaftig « gezwaaid 

Tot ontzag voor wie. Holland wou moeijen, 

Steeds de nijverheid juichte om het loon hier gemaaid, 

En het volk zijn, vermogen zag groeïjen t 

Was het vreemd; zoo na” zinken van ’t achtbaar gellacht ; 

(Toen, wervallen aan ’t Henegouwsch Wapen, 

': Land met Vlaandren in {rijd nu verloten Zich dacht, = 

En der Landzaten deugd fcheen te flapei ;) 

Was het:vreemd, zoo, bij ’t zier van den Hollandfchen Leeuw , 

Dien de Blinkert. verhief van zijn kruinen, 

Jong en oud met triomfen en jubelgefchreenw., 

Kwam uiet Haarlem geftroomd naar de. duinen? 

Waar hun wirrke verfcheen. als een „gift ‘van, omhoog 5. 

Hij, de Zoon: van dien ru ars zoo. goedig, 

Hij, het beeld van dien Vader in houding sen oog, 
En niet min dan zijn Vader kloekmoedig.” ; 

Toen riep alles „ te wapen. bij de oude banier! 

„ Fluks te wapen, gj dapp'ren en vromen! 

» Ziet, uw helper, uw heirvoogd „uw rêdder ís hier, 

» Ziet, het Hollaridfche bloed” is gekomen,” 

K 2 En 
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En Oom HAA MSTED mr drong -zich ‘de “Landzaat bij eeu; 

Bardeontaddige Mrijd:ikerd pelkredeng:: 0 + 
Ender” Vlamingen. hoogmoed verging en verdween „ 

Bij het Manpadt. met voeten getreden, — 

Is % geheugen van Vorften, den woorzaat zoo waard, - 

Ook nog fteeds. bij het mageflacht heilig ? 

Bleef de plek, die hun lijkbus bn asfchen bewaard, 

Nog inveer en woor fmaadheden veilig? «> 

Vraagt,’ o vraagt ‘het-aan Egmonds verlatene. fleé, - / 

Waar. hun ‘asch futen prooi is-der winden, … 

Waar, van ’t huis, daar eens pieDeERrIJkK ftortte-zijn beë, 

Zelfs geen bowwvallen. meer- zijn. te vinden 

Acht de praal dier “gewelven verzonk in den brad 7 

Van de toortfen, door moedwil- geheven, 

En .de-baatzucht. vernielde. met fchenzieke hand 

Het geringe nog overgebleven. . 

Sprak woor oudheids befcherming noch ftem , noch gevoel? - 

Zweeg- en Overheid. hier en Gemeente? … 

_ Zat men flil bij des mokers onftuimig- gewoel „ 

Op ‘der voorzatenheiligst gebeente ? 
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OL verzoend zij. de: misdaad, geboet zij de fchuld;- 

Dus te lang--door verzuim. nog. aan ’t groeijen:: 

Zij: de pligt weêr van” achting aan-’t Stamhuis vervuld, 

Dat den grond heeft gelegd. tot ons bloeijen b% 

Zij de” grafplaats: dier. Vorften van oneer bevrijd, 

Voor verguizing en fchennis beveiligd , IN, ‘5 

En door Vorst en door Volk haar een hulde gewijd, - 

Die ’t ontzag van de dooden weêr heiligt ! 

Zoo wint? Holland in luister en mogendheid aans 

Niet door fchaamte gedrukt en veroordeeld , 

Maar gerust bij het ftaren,:ia nijverheids baan, 

Op der Ouderen voetftap en voorbeeld, 

Ja,- geluk zij u, Holland, bij vroomheid en trouw ? 

Voere deugd u ten top van vermogen ! 

Dat de vreemdling verbaasd uwen voetfpoor aanfchouw , 

En den zegen verknocht, aan uw pogen, 

„Breng alom, als van ouds, dan hier wondren tot ftand ; 

Doe de flroomen hun laudroof vergoeden s 

Sprei den groei van uw’ tuin over zeeduin en zand, 

Over zeenat en dreigende vloeden, 

K 3 | | Wreek 
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Wreek odd Holland op Biesbosch en Haarlemmermeer , 

Na verpligt weder dorpen te dragen, 

En nog ’t jongfte geflacht moog’ van witgens beheer,” 

En den Nasfanfchen ‘Scepter gewagen ! 

DD Je rar LENNEP. 
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ter gi eere &, den eersten October 1826 gevierd, 
fs je je 1 

id " he d : €: … 

iN 

*k Wa „den droeven pligt. „volbrengen EN 

Pligt ’ waartoe mij KE harte. dringt. 

’k Moet den ftroom van _ tranen plengen 2e 

Die mij chans uic de oogen fpringt, | 

In dit oogenblik te zwijgen N 

Waar te pijnlijk. voor …t gemoed 3 

Schoon de {mart ten top mogt ftijgen e 

Stroomt toch, heeten wanenvloed! d 
4 

K 4 | Zon 
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Zou. die, treurtoon u _mishagen? 

Ot vergeeft het aan den vrind, 

Die in onbelemmerd klagen , 

Leeniging der fimarten vindt. 

Die van uit het blij verleden, 

Zoo veel aardfche vreugd herdenkt 3 

En aan wien het fmartlijk heden , 

Niet dan rouw en tranen fchenkt. 

Neen ! gij zult mijn’ zang niet wraken , 

Daar hij dof en fomber klinkt. 

Zou de toorts der vreugde blaken , 

Waar de hoop in ’t-graf. verzinkt ® / 

Neent wat ons hier is ontvallen 

Perst ons rouw en treurtoon af. 

Diep getroffen ftaan wij allen, 

SuNpDoRFF! bij uw fomber graf, 

Dáár , dáár kunnen wij genieten, 

% Geen de wereld ons niet rooft, 

Troost zal in den boezem vlieten , 

Als het hart oprecht gelooft, 

Dáár , aan ’ eindperk van het leven, 

Voelt de ziel zich eindloos groot, 

Hooget licht blijft om ons zweven, 

Zelfs in.’t aanzien van den dood, 

Zon. 
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‘Zonder. zulk eens licht,” mijn. vrinden 17” "> 

Greep « de ‘wanhoop. ons in *e * hart. 

Wat zou meer aan ’t’ leven binden , 

Leven , vol van: rouw” en fimart, 

Voorbeftemd tot. leed en. treuren , 

_ „Zonder uitzige » “zonder hoop. - 

- Wie wenscht niet‘ naar ’ fael … verfcheuren 

… Van” des levens » hechtte knoop 2 

In deez’ plegtige “oogenblikken , 

… Door een’. hoogren.- geest. geleid , 

Zùlt- ge ons fcheemrend oog -verkwikken ,- 

‚ „Lichtftraal der onfterflijkheid t ; 

„Tot in 't diep der duistre groeven 

Dringt die troostenrijken gloed. 

Slaat het oog ten” hemel , droeven t 

Vliet „dan, heete tranenvloed t- 

De blijde lente kwam, — Het nieuw herborerí leven; | 

Gaf fchooner glans ‘en gloed aan beemden; veld en hof; 

_’t Gevederd boschkoor , had zijn zangtoon aangeheven „ 

En zong, in ’t jeugdig lied, des Allerhoogften lof. 

Natuur {tond als een brûid’, met bloem en krans te prijken ; - 

Zij darteide van vreugd, op ’t heerlijk lentefeests 

De zuider lucheftroom , die'langs bloem en loof kwam firijken et 

Gaf. aan het ligchaam kracht, enblijdfchap aan den geest. 

K 5 De 
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De teedre. filomeel liet d'eerften zang reeds-hooren , 

Hij perste aân ons gevoel een’ dankbren juichtoon af 5 

Maar, acht wat fchriklijk: wee kwam onze vreugde ftoren, 

De lentezanger zong, maar, SUNDORFF! op üw graf. 

Gij had zijn lied gehoord; toen ’t nauwlijks-was begonnen 5 

’t Ontvlamde uw edel hate, en greep uw zangdrift aan ; 

Maar „midden in,’t genot, heeft u-de dood- verwonnen „ 

En filomeel zal bier , voor. u: geen toon, meer. flaan. 

Acht kon mijn zwakke taal in woorden. zamenvoegen, 

Wat thans mijn hart gevoelt „„wat-thans,mijn ziel ontroert. 

Kon ik, het zeggen, wat, mij. nu de ‚borst doet. zwoegen , 

En mijn verbeelding door het vlugtig leven, voert. — 

Kon ik het fchetfen.„, hoe uw droeve dood: mij fchokte 5 

Hoe mij de felle {chrik het bloed door. de aadren joeg 5 

Hoe uw verlies mijn’, mond de wreevle vraag ondokee, 

Mijn God! waartoe die flag? Mijn God ! waarom zoo vroeg ? 

Een leven „; vol genot een leven zonder. vlekken, 

Vol werkzaamheid en kracht „… vol menfchelijke vreugd, 

Een leven, dat aan elk, ten voorbeeld kon verftrekken , 

Van heilgen. Godsdienstmin „en echten Christendeugd. 

Dit leven. weggemaaid „ door-'t gulzig graf verflonden. 

Ja! onherrdeplijk weg, voor eeuwig, hier vernield. 

De dood heeft dit beftaan, met éenen flag. ontbonden b 

En, wat ons dierbaar was, ligt op de, baar ontzield. 

Maar , 
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Maar, ach Hiwat baar het , zo0 bij ’t vrienidengraf te weenen ; - 

If radelooze fmart te jamren om zijn’ dood. JN 
Geert klagen geen gemor kan ons met ‘hem ‘hereenen , 

„Men fchreit de “zerk niet weg » dieveens zijn graf kuil floot. 

_ De fimart dooft in *t gemoed, ’t-geloovige vertrouwen. 

De hoop ‘wordt krachtloos-, door het fnerpend zielsverdriet, 

Het kalm herdenken , doet ons weêr den vriend aanfchouwen 5 - 

JeIs of: zijn zorgend «oog nog op ons nederziet, 

De ‘bloeitijd ‘is voorbij. = _De-boschhkórälen zwijgen. 
De lente-praalt niet teer. — De bladren vallen af; 

Maar t graan, bij vollen fchuur, de boomvruchtaan de twijgen, ” 

_ Herinneren den: mensch „wat hem «de: lente gaf 

De vriend zonk in het graf. hij ís. ons oog ontweken st zi 

Wij zoeken zijn gebeente, „en vinden onters dan asch ;- 

Maar , hoe. bij dacht en-deed , moet uit zijn daden fpreken + » 
Zij; ‘zij getuigen, wac tens suUNDOR Fr, voor ons was, 

het Herinnert. den vriend; — “Zijn vaste wezenstrekken. 

Zijn-mannelijk- gelaat; Zijn oog,”zoo vol gevoel. 

Zijn aandrift, om een elk'tot handlen sop” te» wekken; > 

Zijn wit, -altijdvgerigt naar hooger zeedlijk doel. 

Zijn zucht, om in de’kunst"naar °£ ware fchoon te ftreven, 

Verfimadende elk: gewrocht, wac: met ‘die waarheid freed, 

Zim’ sopgeruimden geest, die werkzaatheid:, dat leven, 

't Welk voor zichzelf het. minst „ voor andrén alles deed, 

} | % Zoo 
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Zoo 't waar is, dat de-ziel zich op ’t gelaat doet lezen,” 

Dat goedheid „ats ‘van zelf, de harten tot zich trekt; 

Dat in den mensch geen drift „ geen deugd is opgerezen, > 

‚Die niet, bij d'eerften blik, tot liefde en eerbied weke, 

Zoo ’t waar is, dat de mensch, door uiterlijk vermogen 

„Den aanleg kennen doet, die in zijn birmenst woont ; 

Dat zielenadel {preekt en fchittert uit zijne oogen, 

Ja! dan heeft suNpoRrFrF;, dit in volle kracht getoond. 

Ik fehets zijn beeldnis niet, = Gij kendet ‘hem, dié braven” 
Gij allen zaagt hem hier, en wat hij voor ons deed 5 

Geen onzer , denkende aan zijne onwaardeerbre gaven , 

Die op deez’-dierbren grond den eedlen man vergeet. 

Ik fchets zijn beeld niet, neen! mijn krachten zouden falen: 

Ik ;vormde een zwak geheel, ontdaan van geest en gloed. 

Verbeelding zal, voor u een eedler omtrek malen, 

Die meer dan woordenpraal „ aan ’t dankbaar hart voeldoet, 

’t Is in den geest alleen, dat wij u hier herzoeken. 

Waarheen wij de oogen. flaan , ftaat gij voor ons gezigt. 

‘t Is of ge op elken plek, ’t is of ge uit alle hoeken, 

’*t Welmeenend vriendenoog , nog op uw vrienden rigt, 

Gij-zijt weêr bij ons, en wij zien uw iĳvrig pogen, 

Als kunst en wetenfchap , ons hier te zamen voert 5 

Wij zien uw geestdrift, die met nooit verflaauwd vermogen - 

De harten -zamenbindt, de zielen treft en roest, 

Á Gij 
Ne 
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Gij bonde de ‘harten zaam ,'“toen ramp én onheil woedden, 
Toen ’t dierbaar vaderland in keetnen-lag vernield, 

Toen 't afgepijnd: gevoel, geen hoop op uitkomst voedden; 

. Toen heeft uw: vriendentrouw den lijdenden. bezield. 

Gij roerdet toen de ziel, met dat: gevoelvol zingen, 

’t Welk, uit uw. hart gewelt , door tooverende kracht 

Het vur der fmarte, door een blijdfchap. kon verdringen, : 

_ Die, ’t morrende gemoed, tot onderwerping bragt, 

De kreet der wanhoop klonk langs platgetreden welden ; 

De jamren rezen tot het nooit gekende peil. 

Der vadren fchat en roem, die eens hun grootheid meldden 3 

Zij waren ons ontroofd,- en aan den dwingland veil. 

Maar als dan ’t droef gemoed, verpozing zocht in’ lijdens 

Dan was dit heiligdom de vrijplaats onzer fmart ; 

Dan kregen wij hier moed, om tegen ’t leed te ftrijden … 

Dan vonden wij hier troost, aan ’t eerlijk vriendenhart. 

Hij is voorbij die tijd, zoo vol van leed en plagen; 

_Maar toch zoo rijk aan vreugd aan zeedlijk zielsgenor:, 

a” Zij zijn voorbijgegaan , die: kommerlijke dagen, 

Zoo leerzaam voor *t geloof aan een regtvaardig God. 

Hij is voorbij die tijd ; — maar, wat ook zij vervlogen, 

Wat ook de- ontbinding „ in- de: grafkuil. nederftiet , 
Uw beeld,mijn sunporrr !ftaat hier £% chittrend voor onze oogen,” 

Het dankbaar vriendenhart vergeet uw liefde niet. 

Wij 
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Wij u vergeten? “hierin *t heiligdom der kunften , 

Waar *% lieflijke uwer ftem nog ruifchende om ons zweef: ; 

Waar ons de vriendfchap owerfchaduwd- met haar-gunfteu , 

Waar ons uw voorbeeld wenkt, en kracht tot handlen geef! L. 

Wij u-vergeten? hoe! zijn dan deze oogenblikken 

-Niet tot herdenken aan den zaligen gewijdt? à 

%:Herinren van uw trouw kan ons de ziel verkwikken 5 

Ja ‘tis of ge, in deez’-frond, nog bij em om ons zijt. 

Het klinkt nog om ons heen, bet rüischt nog in dêez’ koren 

Als of gij ’sminnaars klagt, om zijn Cremona zongt; (a) 

Als of gij *t teêr gevoel in al zijn kracht “liet hooren, 

En met apéLAïpe in aller harten drongt. (b) 

Maar hooger fteeg * genot, wanneer ge in grootfcher klanken 

’t Gevoel van d’. eerften mensch, deed galmen uit uw lied, (e) 

Of als ge uw vrienden voor des levens vreugd mogt danken, 

En roerend tot hun zongt: vaartwel ‚vergeet. mij niet! (d) 

Waar gij uw ftem vêrhief ‚bij godgewijde altaren , 

Waar ’t heilig kerkgezang , in volle accoorden zweeft 3 (e) 

Of daar , waar blijder lied mogt ruifchen van de fuaren, (f') 

Gij zocht-en vond den toon, die hoop en-blijdfchap geeft. 

Het: was uw hoogst genot, het was uw eenigst trachten , 

Door. kunst te treffen,” die geen valfche tooifel droeg; 

Waar andren naar ’t gejuich , naar luiden loffpraak fmachtten, 

Daar was voor u ‚één traan: in ’t vfiendenoog genoeg: 
| Wij 

Ca) Uit Babylons Pyramide van vAN WINTER. (Ù) VAN BEET- 

HOVEN. (c) Schepping van HAYDN. (d) Van BRänDL. (e) In de 
Roomsch= Catholieke kerk, op de Joden-Breeftraat. (f) In 

Felix Meritis, Harmonica en vooral in zijnen huisfelijken kring. 
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Wij ftaan thans bij-uw graf,in diepen rouw verzonken; 

“Maar brengen *t- offer, van de opregtfie erkenteniss 

Geen onzer “voor wien hier-uw ‘toonval heeft geklonken, 

Die niet’ nog diep geroerd ‚bij dat herdenken is, 

Gij hebt hier ons niet flechts , door uwe kunst , betooverd 5 

Of, door uw klanken ;-naar een hooger fpheer gevoerd. 

Gij hebt de zielen voor het echte fchoon veroverd 4 

Door , ware eenvoudigheid „ het menschlijk hart geroerd, — 

Hij die’ in kalni gevoel ; langs wisfelende jaren, 

Naar: hooger. ouderdom „ de loopbaan ín-mag-flaan 5 

Blijft eens, met Zwäkke kracht „en grijs geworden vetes 

„Op 't afgelegde pad, verlaten, eenzaam ftean.- 

Wij zien den weg naar 7 graf zich , meer en meer verfimallen y 

De zwakken woet vertrapt, de-laacfte bloemenfpruit, 

De ‘vrienden onzer jeugd zijn onzer zijde ontvallen, … 

En vruchtloos , rekt de hand zich weêr naar andren: uit. 

Wat waar die-zidzifn dan; zoû niet het zoet herdenken > 

Den vriend, ‚die ons ontviel„ terug riep uit het graf"? 

Zoo niet heririring , óns den besten’ troost kon fcheriken, 

En 'e lang vérleden, met zijn vreùgde, wedergaf?.&— 

Het ‘kost ons trânen, ja, als wij-’t vervlogem leven, > > 

Weêr in dén geest herzien: iet wat ons vhart verbond 3 

Maar *t is toëh-zalighéid „her pad weêr targs te zweven,” 

Waarop zoo ménig bloem, van menfehenvreugde ftond: 

Gj 
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Gij! aan het ftof ontrukt , wij! nog aan ’t ftof gekluisterd. 

Is dan deze aard de kloof, die ziel van zielen fcheidt ? 

Is dan de roepftem, die hier in ons binnenst fluistert , 

Geen hemelpropheetzij van onze onfterflijkheid ? 

Gij! op den weg des lichts, wij! nog op duistre päden, 

Is u de vriend daar vreemd? zijn liefde niet dan fchijn? 

Zou u de broeder, hier met ’s levens’ zorg beladen, 

Dáár bij den God van liefde, ooit onverfchillig zijn? 

Neen, eedle! ’t lijf vergaat, het hart houd op te kloppen; 

Het vurig oog verdooft , de nijvre hand verftijft; | 

De vlugge bloedftroom „ moet eens in zijn’ vloed verftoppen 5 

Maar eeuwige in den mensch; het zielsgevoelen, blijft. 

Vermaagfchapt boven ’t ftof , ziet gij uit hooger kringen 

Thans op uw aanverwant, op-al-uw dierbren neêr. 

Gij blijft, als engel Gods, hen met uw’ geest omringen „ 

En deelt in- hun gevoel, en mint hen als weleer. 

O zaligend geloof! als ons de zorgen drukken. 

Oo wellekomie hulp! bij duldelooze fmart. 

O fteunfel voorhet hoofd ! 't welk , naar het graf gaat bukken: 

O balfemende troostt voor een: verbrijzeld hart! 

O denkbeeld! englen waard’: „De vriend zweeft om ons henen; 

» Zijn geest werlaat ons niet op 't moeilijk levenspad.” 

Wie dit geloof hier derft, moet raadloos om hem weenen; … 

Hij voelt aiet, dat deze aard den hemel reeds bevat. | 

Ge- 
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* 

Gezegend dan die, troost. —. Uit deez’ gewijde koren | 

Met wien zijn eedle- ziel, zoo. naauw vereenigd. was „ 

Zal. hij, aan ‘t ftof ontrukt, den: dankbren. lofzang hooren’, 

En zien de tranen, die wij: plengen bij zijn asch. 

Wat aandrang voor den wil, om, op- dien. weg te treden ; 

“Om ’t fpoor te volgen, die zijn liefde ons achterliet 3 

Om aan de hand der kunst, in zuivre eenftemmigheden, 

Te woekren voor den geest , met wat de vriendfchap biedc, 

Komt, droeven! die den man, den echtgenoot moet derven ; 

Die om den vader fchreit, of om den broeder treurt. 

Komt ! door dat rein befef kunt gij ook troost verwerven 4 

De band, die u hier bondt, is niet bij ’t graf verfcheurd. 

Als gij in eenzaamheid, voor de- Almagt neêrgebogen , 

In ’t Christelijk gebed den. zaligen gedenkt, 

Slaat dan, in ’t vast geloof , den aanblik: naar den hoogen, 

Als of zijn oog u ziet, en uit den hemel wenkt. 

Dit denkbeeld zij uw fteun, bedroefde weduwvrouwe.- 

Dit , kindren ! doe uw’ voet den weg der braaf heid gaan, 

Zorgt, dat ge in *t feestgewaad, gelijk in ’t kleed der rouwe 

Bij ’t graf uws vaders, met een kalme ziel kunt ftaan, 

Al derft gij dan zijn raad, op ' pad door u gekozen, 

Zijn voorbeeld blijf het wit, waarnaar ge uw fchreden rigt. 

Dan treffe u hier de fmart, of geef de voorfpoed, rozen, 

Gij blijft gelmkkig , in het volgen. van den pligt, 

VIE. D.- +, L De 



T62 AAN DE” NAGEDACHTENIS 

De herfst Ontkleedt het veld , de hof en akkers kwijnens _ 

’: Verwelkte loof wordt „ door den. formwind afgefcheurd. 

Het licht der-zon- begint met matten glans te fchijnen „… 
’t Is of natuur in rouw, om't: fnel-verfterven. treurt; 

Maar, hoe de orkaan ‘ook loei”, het zonlicht zwak. moog glorey, 

Hoe ook de {neeuwjagt langs de ontbloote vlakte giert ;, 

De lentezanger zal, hier weêr zijn’ zang doen hooren, » 

… Wanneer natupr her, feest van haar herleving viert, … 

Zoo ftaan wij-aan het graf, en zien de doodkist zinken, - 

En hooren ’t dof geluid der nederploffende aard ; 

Geen ftraal , van hooger licht, mag ons in de oogen blinken; 

’t Is of de wanhoop langs de doodfche- graf kuil waart. 

Maar als wij; weêrgekeert, het fomber huis betreden, 

Waar eens de vreugde ons wachte, en thans de fimare verbeidt; 

Dan zweef’ de ziel omhoog, in heilige gebeden , 

_ En voelt den zaalgen troost in hare onfterflijkheid, 

In dat geloof met u, mijn zaalgen vriend! te leven; 

„Te juichen bij ’t genot, te worstlen in den ftrijd ; 

In dat geloof, hier reeds naar heiligheid te ftreven, 

Voor ’t goede pal te ftaan, te worden; wat gij zijt. 

In dat geloof „het oog ten hemel opgeflagen „ 

„Den dierbren vriend herdacht, en bij zijn graf geweent, 

Dar zal voor *t oog der ziel „de blijde morgen. dagen, 

Die ons weêr tot hem voert, en eeuwiglijk vereente 
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O zaligend gevoel ! bij * graf eens vriends te beiden, 

Gij hebt, in dezen ftond ‚ het droef gemoed vertroost. 

Gij hebt aan de oogen, die om zijn verfterven {chreidden, 

Een ftraal van ’t licht doen zien ,’t welk aande kimmen bloost. 

Dat licht zij onze hoop, dat licht blijf’ ons verkwikken, 

Of dan de vreugde ftreel’ , de fmart ter neder fla ; 

Nooit! nooit vergeten wij deez heilige oogenblikken ! 

Neem, sUNDOREF! * offer aan van uw Marmonica. 

B. KLYN Bz. 
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OVER-DE 

BEGRIPPEN 

vAN 

KIESCHHEID 
SOB DE OUDEN; 

M.C J. VAN ASSEN. 

ENE 

K inacene leeftijd , kinderlijke fpelen en opvoên 
ding, drie, zoo het fchijnt, onderfcheiden zaken, 

worden in de Griekfche taal bijna door eén en hete 

_ zelfde woord uitgedrukt. 

Bij de Romeinen is het begrip van mensch zoo 
onaffcheidelijk van  befchaafdheid , dat -menfchelijk» 

heid en befchaafdheid bij hen hetzelfde beteekenen, 

Ik verbeeld mij hierin «den maatftaf te vinden, 
naar. welken wij de waarde moeten beoordeelen, 

waarop deze beide “volken der oudheid opvoeding 
en befchaving ftelden, | 

Een volk , dat zich het kind in zijne kindsche 

jaren en bij zijne kindfche fpelen ín zijne gedachten 

niet kan voorftellen, of het verbindt er het denk- 

beeld mede van opvoeding en zedelijke’ vorming, 
zulk een volk heeft voorzeker verheven. begrippen 

MN ge= 
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gehad van de eigenlijke beftemming, waartoe het 

kind, al fpelende moet worden opgeleid; en de 

beoefening van kunsten en fraaie letteren in het 

woord van menfchelijkheid te bevatten, geliĳk de 

Romeinen deden, kenteekent de vastheid van hun 
gevoelen, dat zulk eene beoefening den mensch tot 
mensch vormt en het meest onderfcheidt van het 

redelooze dier. j 

Maar hoedanig was nu bij de Ouden de ftrekking 
van opvoeding en befchaving? Had zij alleen ten 

doel om de jeugd te vormen tot helden in den oor« 

log , tot redenaars in de vergadering, tot rechts- 
geleerden voor den vierfchaar, tot wijsgeeren in de 

fcholen ? of trachtten zij tevens den burger van 

zijne vroege jongelingfchap af zuivere beginfelen in 
te boezemen van zedelijkheid ‘en betamelijkheid in 
alle de onderfcheiden zaand des piere 

lijken levens ? | | 

Wij behoeven flechts tot. ie taal terug te keeren, 

die zij fpraken3 en in de beteekenis der woorden 

vinden wij onze vraag beantwoord: want de meeste 

fouten en verkeerdheden, die inzonderheid ontee- 

rende worden gehouden, zijn door woorden uit- 

gedrukt, die gebrek: aan opvoeding en-befchaving 

beteekenen 3 zoodat wij fomtijds- de Romeinfche en 

Griekfche Redenaars in hunne geestdrift de opvoeding 
als eene Godheid hooren aanroepen, die het-goede 

van het-kwade leert onderfcheiden. Maar wat zin- 

fpelen wij ‘hier op woorden, die toch deze plaats 
ons niet-toelaat ten bewijze aan te voeren? 

Er is in den mensch eene edele eigeníchap , die 

oer, 
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geheel de menschheid vereert en verfiert. Onze 

fchoone moedertaal ftempelt ‚ze met eene juiste be- 
naming „en noemt ze kieschheid „ welvoegelijkheid, 

betamelijkheid, of; in één woord: rechtheid van 

gevoel, Het was aan deze voortreffelijke hoedanig= 

heid „dat de Grieken en Romeinen de eerfte en 

aanzienlijkfte plaats aanwezen onder de werkdadige 

deugden -van het maatfchappelijke leven; en hierin 

ligt gewis het overtuigendfte bewijs opgefloten, dat 

men kan bijbrengen, hoezeer veredeling van hart en 

ontwikkeling van der menfchen zedelijken aanleg 

het doel was, dat ook zij in het opvoeden der jeugd 

naauwkeurig beoogden. - 

Ik oordeelde het uwer aandacht niet oiiwaardie 

om met mij te onderzoeken; in welk een licht zich 

die zedelijke hoedanigheid bi de Ouden wertoonde , 
die wij door kieschheid en welvoegelijkheid uitdruk- 

ken, ‘en bij hen in zoo onaffcheidelijk een verband 
ftond met opvoeding en befchaving. | 

Wilt mij voor eenige ogenikikken; 0! uwe vereerênde 

aandacht fchenken | 

Het vordert voorzeker onvermoeide waakzaamheid 
en zorg, de kiemen eener deugd te helpen-ontwik= 

kelen, die het echte merk. moet dragen ,. waaraan 

men het edele in den mensch herkent : waardoor hij 

zich verheft boven alles, wat hem op aarde omringt, 

en »opwast tot een zelfftandig wezen, dat in elk 

afzonderlijk deel het geheel uitdrukt: dat in alle zijne 

betrekkingen onderling overeenftemt,- en zich met 

eene opene ‘ziel in iedere wezenstrek vertoont als 
| M 3 ’ | het 
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het fchoone beeld, dat onder den beitel des kuníté- 

naars‘uit het ruwe marmer te voorfchijn treedt. 

Wij weten allen, door de ondervinding geleerd, 

dat geene voortreffelijke hoedanigheid, van welken 

aard zij ook moge wezen, in den volwasfen mensch 

tot rijpheid kan zijn gebragt, of kleur en warmte 

aan Zijne daden kan geven, ten zij de man reeds als 

kind er aan gewend zij, en de krachtige vonken in 
zijn boezem heeft opgevangen op een’ leeftijd, als 
de brandftof van het goede, dat in hem ligt, nog 

niet verteerd is. 

Het heeft dus noch bewijs, noch zelfs melding 

noodig, dat hĳ, wien het onder de Grieken of 

Romeinen te’ doen mogt wezen, om de jeugd zóó 
op te leiden, als de wetten van den ftaat en de 

voorfchriften eener gezonde wijsbegeerte vorderden, 

het kind reeds van zijne geboorte af als het be- 

langrijkfte voorwerp befchouwde van zijne teeder- 

hartige bezorgdheid. 
De kortheid des tijds, dien ik mij durf toeftaan „ 

veroorlooft mij echter niet, mij hier op te houden , 

of u zelfs van verre aan te toonen , waarin deze 
bezorgdheid bij hen beftond, en welke voortreffelijke 
middelen zij aanwendden , om «aan den eisch der 

wetten, en aan de behoeften van hun eigen zuiver 
gevoel te voldoen. 

Hoe gaarne zoude ik u gelder naar het fille 

vrouwenvertrek „ alwaar het kind, onder het op- 

zicht van moeder en woedfter, zedekundige fabelen 

en vertellingen leerde, en de eerfte ontwikkeling 

ontving van die zedige fchroomvalligheid, die hem 
eer. 
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eerbied en onderwerping: inboezemt woor de, wetten 

des lieven vaderlands, Of, hield. dezelve verplichs 

ting mij niet: terug, ik trad met ‚u de badplaatfen 

en „worstelperken binnen ,-waar miet alleen de 
ftrengtte. verordeningen van tucht en betamelijkheid 

werden “in acht.genomen „ maar ook het ligchaam 
door gezonde oefeningen, als tot eene fchoone werke 

plaats werd bereid, om de ziele die er in woont s 
vrijer te doen adem halen,» 

Door dezelfde redenen genoopt, mag ik evenmin 

uw’ wensch verhooren , «om „met mij de scholen -te 

bezoeken , waar de potzij van HOMERUS en de 

fpreuken der Wijsgeeren , waar de toonen van zang 
en muzijk het harte der jeugd in warme beweging 

bragten en van liefde deden ontgloeïjen voor fchoon- 

heid en overeenftemming. 

Voeren wij liever den rijpen jongeling terftond uit 

het ftof der worstelperken en der {cholen. naar: buis 
ten in het licht der maatfchappij. 

Voortreffelijk zijnde lesfen, die ARISTOTELES in 

zijne zedekundige vertoogen, of, na hem,-CICERO 

in het eerfte boek over de Plichten voorfchrijft „-om= 

trent de ware vereering dier deugd, die wij „willen 

fchetfen. — Cicero geeft ‚ze den: bevalligen naam 

van het Decorum, en leert ons duidelijk door one 
derfcheiden treffende … voorbeelden „hoe. in: deze 

deugd alle levensplichten liggen opgefloten , die den 

burger. tot een achtingswaardig „en … beminnelijk 

mensch moeten maken, 

Wij zullen dus inzonderheid-naar dek tborfchrik- 

ten den; jongeling «en-man door de werfchillende le- 
vensbetrekkingen henen leiden, 

M 4 … De 
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De wélopgevoede jongeling gevoelt, bij zijne 
eerfte intrede in de maatfchappij, eerbied en ontzag 
voor de jaren en ondervinding des bedaagden mans. 

Hij hoort met zedigheid zijn raad, vangt met 
gretigheid zijne lesfen op en vormt zich naar zijn 
voorbeeld, Zoo zien wij te Athene en te Rome de 

wijsgeerige Rechtsgeleerden en Staatsmannen om= 

ftuwd van eene fchare leergierige jongelingen, die 

hen begeleiden, aan hunne zijde kleven, en de 
treffendfte bewijzen eener hooge achtinge geven, 

die thans te weinig wordt betoond, nu wij veelal 
de levenswijsheid uit boeken , en de kennis van 
volken en ftaten uit oppervlakkige dagbladen wile 

len halen. | 

Bijna alle vertoogen over Wijsbegeerte, of Wel- 
fprekendheid en Staatkunde, die er een deel van 
zijns worden ook daarom door de oude fchrijvers in 

het bevallige kleed der zamenfpraak gewikkeld, Het 

zijn meestentijds bijeenkomften van mannen , grijs 

door jaren en ondervinding , met jongelingen van 

groote verwachting in de eeríte vaag hunnes levens, 

wanneer het harte behoefte gevoelt , om uit het 

vuur van wijze gefprekken vonken op te vangen, 

die hunne nog fluimerende begaafdheden in vollen 

gloed moeten ontfteken. 

Ziet, hoe bij PraTo en cicero in hunne fchoone 
gefprekken nooit uit het oog wordt verloren, wat 
met den ftand en de waardigheid en jaren van we 

ea overeenkomt en betamelijk is. 

Op zulk eene wijze gevormd en onderricht, roept 

de Staat hem op , om mede de ervarene hand aan het 

beftuur te flaan. Glibberig is hier de baan; verlei- 
den 
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delijk’ zijn de bijwegen! Doch hij toone nu, in ge= 

heel zijn gedrag, die innige gevoelens van kiesch- 
heid en betamelijkheid , die zoo zorgvuldig in zijn® 

boezem zijn aangekweekt ;-hij geve nu den hellen 

weêrklank op de fchoone lesfen , die; van zijne 

kindschheid af, als doordringende toonen eëner zui- 

vere muzik, de ftem der hartstochten‘ hebben be- 

daard en gelouterd; zonder te willen pralen in den 
Raad , zonder roem te willen bejagen bij de me- 

nigte , zoo ijdel als het geklap harer handen, is 

hij een ambtenaar van den Staat, gelijk hij behoort 
te zijn. — Hij verliest nu, gelijk CicERO zegt, 

niet uit het oog, dat hij den Staat mede in zijn 
perfoon vertegenwoordigt; dat hij er de waardigheid 

en eere van moet ophouden’; dat hij wetten en 

recht naauwkeurig moet handhaven en fteeds-ge= 

dachtig zijn, dat ze aan zijne trouw zijn verpand , 

en hij hun wachter en befchermer moet wezen, 

De ambtenaar legt- zijn wél waargenomen post 

neder, en keert onder. zijne medeburgeren - terug. 

Maar hier vleit hij nu niet, om weder gunst en 

ftemmen te verwerven: want zijn kiesch gevoel van 

eigen waarde duldt geene laaghartigheid; noch vere 

heft hij zich hoogborftig op vroeger eere en aans 

zien, of trekt den neus voor zijns gelijken op. 

De ‘hoogmoed zou den band verfcheuren, die alles 
in overeenftemming vasthoudt. | 

Wij zeiden in den beginne, dat de eïgenfchappen 
dier deugd, wier uitwendige gedaante wij wilden 

fchetfen , in elke daad behoort door te ftralen 5 

goch wij drukten nog in geenen deele onze meening 

M 5 uit, 
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uit, zooals wij-moesten. Want niet:alleen- in. daden 

en bedrijven „ zelfs in gang en beweging, in hous 

ding en kleeding, in gebaarden , in uitdrukkingen en 
fpraak „nergens mag zij, op hare eigenaartige. wijze , 

ontbreken, als de echte vrucht van de waarachtige 

deugd der betamelijkheid, Trachten wij onze mees 

ning door eenig betoog en voorbeelden duidelijk te 

“maken ! | 
Geen deel van den mensch, noch. naar ziel, noch 

naar ligchaam, ftaat op zich zelve3 het een hangt in 

een onverbreekbaren fchakel aan het andere vasta 

Niet alleen in oog en voorhoofd, maar zelfs in be= 
weging en houding is de geaardheid,der ziel geken- 
teekend3 geene daad mag afzonderlijk. worden bee 

fchouwd; maar is, of het uitvloeifel, of een deel 

van vele andere daden, die het oog des fcherpzin= 

nigen kenners niet ontfnappen. Vordert nu de 

ware betamelijkheid overeenftemming en volkomene 
heid, dan mag ook geen deel, hoe gering in fchijn 

worden veronachtzaamd; want deze zorgeloosheid 
zoude het fchoone geheel verbreken. 

Wanneer wij nu van dit beginfel uitgaan, kan 

het niemand bevreemden, dat, vooreerst, reinheid 
van ligchaam zulk een ftreng bevel was in de wete 

ten der betamelijkheid, 

Als TmEOPHRASTUS Ons in zijne-karakterbefchrij- 
vingen, het kenmerk wil opgeven van een onaan- 

genaam. mensch , dan rekent hij het geenszins onge= 

past, om ter voltooijing der karakterfchets er bijte 

voegen: „ En zulk een man heeft lange nagels aan 

zijne vingers en ongewasfchen handen.” | 

De 
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De zorg voor gezondheid ín het algemeen is 

hiervan onaffcheidelijk, SocrATES ontmoet EPIGENES 

op ftraat, en zegt hem vriendelijk groetende: „Wat 

ziet gij er flecht uit5 foei, gij verwaarloost uwe 

gezondheid: het is onbetamelijk door haveloosheid 
op zijn ligchaam oud te worden, voor dat gij gezien 

hebt, hoe fchoon en ‘hoe fterk gij nog hadt kunnen 

worden.” | 

Poryzrus fchetst ons zijnen boezemvriend screro 
AEMILIANUS, met wien hij diende in den laatften 

oorlog tegen Carthago, bijna als een ideaal van ze-= 

delijke hoedanigheden. Hij verhaalt ons, hoe sciPio 

zich. harnaste tegen alle begeerliĳjkheden, en hoe 
geheel zijn leven, in alle opzichten; eenparig en 

overeenftemmend met zich zelven was. Hij toont 

ons vervolgens de treffendfte en aandoenliĳjkfte be= 

wijzen van sciPro’s kinderlijke liefde jegens zijne 

moeder „ van zijne kiefche weldadigheid jegens zijne 

zusters, en van zijne welwillende hartelijkheid je- 

gens alle de zijnen , en dan voltooit hij zijne karak- 

terteekening met deze merkwaardige woorden: Door 

dit alles maakte screro zich de deugd der ingetogene 

heid (het echte deeorum) ten eigendom. Door zich: 
te onthouden van al die vluchtige vermaken, won 

hij daarenboven gezondheid van ligchaam en beval- 
ligheid van voorkomen , die hem zijn leven door 

vergezelde , en hem het tevreden genot van wezene 

lijke genoegens ter belooning gaf. 

Als wij in elken brief bijna van den teederharti= 
gen CICERO de welmeenendfte raadgevingen aan 

zijne vrienden lezen, om toch hunne gezondheid 

| wél 
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wél te behartigen , en te zorgen, dat zij welvarende 
blijven 5 dan ligt hierin meer opgefloten , dan men 

ons doorgaans doet opmerken, Ook in het boven 

aangehaalde werk. over de Plichten geeft ciceRo 
zijnen zoon den raad, (en dit lag in de begrippen 

van het decorum) om toch vooral door ligchaamsoee 
feningen eene gezonde kleur en een aangenaam voor= 

komen te behouden „, zoo als het gan is 

gelijk hij er bijvoegt. 

Met deze zorg voorhet ligchaam , uit een zedelijk 

oogpunt befchouwd, ftond die der kleeding in een 

onmiddelijk verband, Ook hier moet de betamelijk= 
heid zelve de plooijen van den tabbaard fchikken „ en 

hem noch met té lange zoomên doen flepen, noch 

te hoog ophalen. In dit opzicht vergat de behaag- 

zuchtige Arcirrapes fteeds de betamelijkheid , en 

werd dan door socrates berispt, die uit deze 

uiterlijke fout van ijdelheid wel gissen kon, hoe 

ijdel het hart van zulk een man moest zijn, en 

hoe zwak zijn karakter, Daarom namen. de Rede- 
naars voor het befchaafde volk van Rome en Athene 

fleeds gretig de gelegenheid waar, om den perfoon 
des befchuldigers of des befchuldigden zwart te ma 

ken bij de Rechters, wanneer ongepaste gebaarden 

of wilde gelaatstrekken , of onwelvoegelijke kleeding 

inzonderheid het verwijt kon wettigen van hunne . 

flechte zeden. Ë 

Gelijk aan de kleeding, zoo is ook aan houding en 
gang de man kenbaar, die zijn innig gevoel van 

betamelijkheid door het uiterlijke kenmerkt. Hij 

treedt niet naar buiten trotsch als een paauw, en 

fta- 
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ftatig vals een triumfwagen 3 maar hij huppelt ook 

niet, noch” vliegt of hijgt naar zijn adem. Die 
ligchaamswendingen zouden de ‘tochten verraden , 

die de ziel buiten hare effenheid en ftemming brenr 
gen. „ Wat fpreekt gij mij van NIKOBULUS ,” zegt 
DEMOSTHENES in een zijner pleitredenen5 „het is 

immers een mensch, dien niemand lijden kan; hj 

loopt met groote flappen, hij fchreeuwt zoo hard, 

en draagt een geweldige knods-in zijne handen 1’ == 

Langzaam” zegt ARISTOTELES, » zij de gang, 

defig de fpraak, en bedaard de rede van den man , 

die zich zelf geheel bezit.” 

Wij geleiden hem in den bonten cirkel der ge- 

zelfchappen , waar vreemden en bekenden bijeen 

zijn. Hij gaat in hun midden rond; maar de beta- 

melijkheid. vergezelt hem op zijne fchreden. Hij 

groet beleefdelijk en vriendelijk; doch wacht zich 

wel, om zich aan iemand op te dringen. Hij roept 

niet met luider ftemme , om zich boven anderen te 

laten hooren, noch opent met’ plechtftatige deftig- 

heid zijn mond, als ware hij hier in den Raad of 

Volksvergadering, om de belangen van den Staat 

te betogen. Hij vertoont in Rome den reiziger 

niet, die Athene en de Griekfche Wijsgeeren heeft 

bezocht. In Athene bootst hij geene uitheemfche 
zeden na van Perfifche hovelingen. Hij vleit den 

vreemdeling niet ten koste zijner landgenooten, 

Hij fpreekt met zuiverheid en bevalligheid zijne 

moedertaal „ en bezigt geene, dan kiefche uitdruk- 

kingen, die ieder het aangenaam bewijs geren: hoe 

hj wel denkt en wel gevoelt. | 
De 
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De Grieken hadden een benijdenswaardigen rijkdom 

en. naauwkeurigheid van taal, om zelfs elke afzon- 

derlijke eigenfchap „ die tot het wezen der betame- 

lijkheid in het algemeen behoort, met gepaste af= 

zonderlijke woorden uit te drukken. Zoo omfchre- 

ven zij het denkbeeld van juiste inachtneming van 

tijd en gelegenheid , en de kennis van orde en zaken 

met een ‘enkel woord, derwijze , dat het ons 
den geheelen omvang van plichten voorftelt. Ook 
deze beide deugdzame hoedanigheden, die wij voor 

een oogenblik ordelijkheid en tijdigheid durven 
noemen , zal de waarlijk kiefche man niet uit het 
oog” verliezen. Neen! hij kan dat niet, en waar 

wij hem reeds zagen, heeft hij ze getrouw betracht. 

Aan de gezellige vriendenmalen, die gelief- 
koosde uitfpanning der Grieken en Romeinen, en 

die de Wijsgeer ARISTOTELES de rustplaats noemt 

voor den.vermoeiden geest, ook dáár vindt hj 

zijne rechte plaats. Hij zit hier niet met een 

gefronsd voorhoofd, noch met een peinzend gelaat 

in gedachten verzonken. Hij werpt hier geene 

ftaatsgefchillen op , noch geleerde twisten: want hij 

kent de plaats en gelegenheid, die hem zegt, dat 

dit hier niet past5 maar hij tracht alle zijne redenen 

te befprengen met zout, en fmakelijk te maken als 

den best toebereiden fchotel. | 
Hoezeer beminden de Ouden boert en fchert- 

fende gezegden, mits zij de vrucht waren van een 

befchaafden geest, verwijderd van alle lafheid en 

fnakerìj, en niet ontiĳdig werden bijgebragt! Wij 

treffen geheele boekdeelen aan met zulke geestige 
| uits 
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uitdrukkingen vervuld3- «ook. worden de namen van 

hen, die zehet: meest: bezigden , met lof bij de 
nakomelingfchap” vermeld. Doch «terwijl hij an- 

deren doet -lagchen „ zalde rechtbefchaafde man 

zelf niet vooraf uitfchateren , om aan te kondigen, 
dat hij iets aafdigs wil zeggen , noch zijn zeggen 
met een uitnoodigend lagchen achtervolgen. Hij 

zal zich geen meester maken van de gefprekken, of 
zich een woord veroorloven , waarmede hij in de 

eere van afwezenden bijt, die zich niet verdedigen 

kunnen. En als A gastheer is, dan erkennen de 
genoodigden zijne kieschheid en finaak ín het alge= 

meen, en die even genoemde voortreffelijke eigen= 
fchap van inachtneming van orde en plaats in het 

bijzonder. | 

Toen p. AEMILIus den Koning van-Macedoniën 

overwonnen had, gaf hij dagelijks prachtige feeste 

malen , waar hij vreemden en bekenden van onder- 

fcheiden rang en ftand noodigen moest. Zijne 
vrienden gaven hem eens hunne bewondering te 

kennen , over de volmaakte orde , waarmede hij alles 

aan tafel fchikte; doch hij antwoordde hun: wat 

vreemds is daaraan? is dan het fchikken van een 

leger en het aanrichten van eene tafel niet hete 
zelfde 2 daar toch alles. afhangt van de kennis van 
orde en plaats.” En deze P, AEMILIUS was een 

der edelfte mannen van het oude Rome, 

Die uit het ware beginfel blijgeestig is aan den 
vrolijken vriendendisch, treurt in de woning des 

bedroefden , en geeft raad aan twijfelmoedigen s 

want 



18o OVER DE BEGRIPPEN VAN 

want dat hij overal-en plaats en orde en tijd: in 

acht neemt, komt niet uit aangenomen vormen van 

beleefdheid: voort; maar uitde rechtheid- van zijn 
gevoel door opvoeding ontwikkeld, en daarom tast 

hij nimmer mis, 

Bevindt hij zich fomtijds in het bijzijn van vrou- 

wen 5 hoe minder gemeenzaam de omgang tusfchen 

de beide fexen was in het gezellige leven, des: te 
witgelezener is nu zijn onderhoud. … Die onëerbare 
„woorden durft uiten in tegenwoordigheid eener vrouw, 

zeide de Romeinfche Wet, is fchuldig aan de mis- 

daad van beleediging. Doch ontmoet hij op ffraat 

eene welopgevoede vrouw, hij wijkt uit verfchul- 

digde. achting uit den, weg; maar al zeide zijn kiesch 
gevoel het hem niet, ook de wet zoude het hem 

gebieden. | 

Maar volgen wij hem en zien hem zijn huis bin= 

nentreden. Die hem mogt ontmoeten, kan zich dat 
huis reeds. van binnen en van buiten voorftellen. 

Het verheft zich niet prachtig als een tempel, noch 

is te nederig voor zijn rang en middelen ; maar 
allerwege heerscht de zuivere fmaak en het juiste 
gevoel des kiefchen bewoners: zoo werd de. be- 
gaafdheid van aArricus. geroemd, een man van 
flrenge Romeinfche zeden, getemperd door Griek- 

fche manieren. _ Niet gij moet van uw huis, maar 

uw huis moet van uzelven zijne waarde ontleenen ,” 
fchrijft Cicero aan zijn’ zoon, » en heeft weleer 

een beroemd man. het bewoond, laat ons dan op 

enze hoede wezen, dat wij het geen onëer aandoen, 
noch 
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noch den. voorbijganger recht geven , om te zeggen: 
ach! oud eerwaardig gebouw, ach! welk een ander 

Heer beheert u thans!’ | 
Hoe gaarne volgden wij den beminnelijken man , 

dien wij fchetfen , tot in de binnenvertrekken zijner 

woning, waar hem eene. echtgenoote „ edel als 

CORNELIA bij PROPERTIUS , met hare kinderen aan 
de hand, te gemoet fnelt 3 doch de onfchuldige 
wellust van dit huisfelijk, tooneel zoude ons mis- 
{chien te veel bekoren, en ons weêrhouden, om 

onzen weg te vervolgen. 

Glimlacht echter niet, M. T., noch waant ; aat 

geen huisfelijk geluk aan Griek of Romein ten deele 

viel. De man, dien wij bedoelen , is in de fchaduw 

van zijn dak dezelfde , als in den glans der groote 

wereld. De effenheid wan: zijn gemoed ftraalt op 

zijne vrouw en kinderen terug. Zijn gevoelig hart 

klopt van weemoedige tevredenheid, als hij de ge- 

zangen van HOMERUS opzegt, en zijne kinderen op 

den edelen HEKTOR wijst, (want ook de deugd des 

vijands verdient zijne bewondering) op HEKTOR, 
den heldhaftigen verdediger van zijn vaderlands, van 

zijne gade en eenig kind; of ontroeren de wee 

klachten der wanhopende ANDROMACHE de jeugdige 

harten, dan haalt hij de liederen op ter eere der 

getrouwe PENELOPÉ, die, in moedige onderwer- 

ping „ zoo vele jaren met telkens teleurgêftelde hope 

zucht, en uitziet naar de wederkomst-van den nooit 
vergeten echtgenoot. De gadelooze “trouw. van 
_PENELOPÉ en. de ftandvastige liefde van. uLysses 

VL, D, 2, N zijn 
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zijn geene bevallige droomen. voor zijne verbeelding ; 
in „het genie van. momerus verwekt. Neen! ‘zijn 

gevoel leidt hem tot betere“gisfing, -Hij ziet er de 

fchoone fchilderij in van, die, voorvaderlijke deugden, 

waarvan de „Goddelijke „Dichter fomtiĳds getuige 
moet. zijn geweest, en daarom de- zachtere too- 

nen van echte-huúwelijksliefde uit zijne {naren deden 
klinken. De’ held, dezer gezangen werfmaadt de 
onfterfelijkheid, die eene Godinne hem aanbiedt 5 
omdat hij liever fterveling wil blijven , mag hj 

flechts naar zijn gezin terugkeeren, en de rook 
zien opftijgen- uit de nederige daken van het. rotse 
achtige Zthaka, zijn vaderland. In al zijn omzwere 

ven is de,vervulling dezer uitzichten het toppunt zijs 

ner wenfchen, ende Jafenis -drank in zijne rampen, 
Wanneer hij vals fchiphrenkeling- op het onbekende 

ftrand van Phwaciën is geworpen , en de koninklijke 

maagd hem nadert, en ‘hij haar biddende te voet 

valt en fméekt om hare hulp5; dan ‘tracht, hij haar 

_te bewegen door deze ootmoedige wenfchen „ (swaare 

bij PENELOPÉ voor zijn geest ftond) „dat de Goden 
haar eenmaal een waardigen gade mochten fchenken „ 

en eigen huis en eendrachtige liefde, me’ Want ,” 
roept hij bewogen uit, „niets is beter, niets is 

fehooner , “dan waar twee ééns van hart en zin te 
zamen wonen, een. man en eene vrouw; het 

finart „die hen «benijden „ maar het is wellust voor 
het weldenkend gemoed; echter befeft bet niemand 
beter „dan zij beiden.” Meo 
«Doch ik-, moet u: a” aman vragen ĳ mijne 
ijs ge 
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geëerde toehoorders, voor deze afdwaling, waaraan 
ik mij „ ondanks mijzelven- fchuldig, maakte (+), 
Ik wilde u in het voorbijgaan flechts gerustftellen 
over uwe vermoedelijke bevreesdheid „als of de 
“zachtere deugden van betamelijkheid, en hare. on- 
misbare gezellinnen, fijnheid van, gevoel en teeder- 
heid. van ‘hart „uit den kring. des huisfelijken levens 
zouden uitgefloten zijn geweest. Ik had u tot de 
Treurfpeldichters. kunnen verwijzen „tot ALCESTIS 

of BURYDICE, of liever nog tot de fchriften van 

ARISTOTELES, die, in zijn wijsgeerig vertoog over 
het wél inrichten van een ordelijk huishouden, aan 

| / man 

(*) Ik taschte deze geheele plaats over het huisfe- 
lijke leven hierin , na de eerfte voorlezing in Diligentia 
in ’sHage. Glimlagchend zeide mii de-geestige en fchran- 
dere KEMPER, wien ik alles, wat mij ter harte ging, 
en dus ook den inhoud mijner voorlezing mededeelde., 
dat ik, ‘bij al mijne vooringenomenheid met de Ouden, 

nooit zou kunnen bewijzen, dat zij die hooggeprezen 

| kieschheid ook in het huisfelijke leven in acht namen, 

en de deugd kenden, die wij huisfelijk geluk noemen, 

en eene der fchoone vruchten van het Christendom ús, 

Den edelen man ten gevalle, dien ik zoo gaarne mijn 
onczag toonde voor zijne aanmerkingen, rangfchikte. ik 
de aangehaalde plaatfen, waarbij ik nog het voorbeeld 
Van PERIKLES en CICERO had kunnen voegen, Toch 

overtuigde ik kemPer niet; — en geen wonder: want 
dat hij nog hoogere begrippen had van huisfelijkheid 

en tevredenheid, dan de onchristelijke Oudheid kon 

gevoelen, heeft mij zijn eigen Oiavolgbear levensgedrag 

oe | 

N 2 



184 OVER DÉ BEGRIPPEN VAN 

man en vrouw plichten voorfchrijft, die ook naat 
onze zeden elk huwelijk gelukkig kunnen maäken. 
Doch” welk gezag kon u aangenamer en gemakke- 

lijker overtuigen, dan dat van HOMERUS, die, door 

zijne onfterfelijke zangen grooter invloed op de we=" | 

reld heeft gehad , dan ooit aan eenig dichter te beurt 

viel, en die ons tevens, naar het oórdeel der Ouden 

zelver, beter dan îemand hunner wijsgeeren in de 
scholen, door de waarheid zijner gedichten heeft 
geleerd , wat fchoon en betämelijk is. En zoo wor- 
den wij dan teruggevoerd tot de aanfchouwing van 

den kiefchen en weldenkenden man, dien wij ons 

voorftellen ; want geheel zijn leven , zoo in als 
buiten zijne woning , moet fchoon en betamelijk 

zijn, als hét volkomen lied des dichters , of als het 
zuiver fnarenfpel der Dorifche muzijk. Dit was 

de eisch der Sokratifche fchool; en treffend zijn. ine 
derdaad de voorbeelden, die zich allerwege opdoen 

van getrouwe betrachting dezer leer in het werk- 
dadige leven, Brengen wij flechts één ten bewijze 
bij. Mijne fchets kan toch niet anders, dan ruw, 

en onvolledig en onzamenhangend zijn. 

‚„ De ware kieschheid duldt niet ; dat iemand 
met ophef van zich zelven fpreke of fchrijve,” 

Met hoe groot eene zorgvuldigheid vinden wij dit 
voorfchrift der zedelijkheid in acht genomen! Doors 
bladert, om maar, uit duizend voorbeelden, flechts 

één ten bewijze te noemen , de gefchiedboeken van 

rHUCYpIDEs.: ‘Hij befchrijft den Peloponnefifchen 

oorlog, waarin hij zelf een voornaam deel had „ en 

| het 
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het. flagtoffer werd van. ‚de onbeftendigheid, „der. 
volksgunst. Echter roert hij deze treurige. gefchie= 

denis, die hem twintig jaren lang, van zijn, vaderland. 

verbandde , naauwelijks aanz veel min ontvalt hem 
eene enkele uitdrukking” van beleedigd gevoel. — 

XENOPHON lêidt als veldoverfte de tienduizend Grie- 

ken, die den jongeren cyrus te hulp-getogen wa- 
rên, midden uit Perzië, door vijanden, door-fneeuw 

en wildernisfen , en brengt hen behouden in hunne 
haardfteden terug. Bij het blijde herdenken aan 

zoo. velé doorgeworftelde -gevarën befchrijft hij 

met zijn betooverenden ftijl , vloeijende als de- honig. 
van Attica, de groote gebeurtenisfen van den veld- 

togt. Wie vermoedt nu, bij het-lezen „ dat de 

fchrijver, zelf het hoofd der ftoutmoedige ondere 
neming was? ra 

Men befpeurt het duidelijk aan den toon, krin 

HERODOTUS zijne vêrhalen ftemt , dat eene. diepe 

fomberheid zijn’ geest. had bemeesterd; doch vruch- 
teloos gisfen wij naar de oorzaak, De waarheidlie- 

vende reiziger maakt ons nergens met gn eigen 
toeftand bekend, 

„Het was meer toevallig, dan met “Toarbeilscht, 

zaamheid, dat ik de proeve voor mijn bewijs juist 
ontleende van -de drie groote historiefchrijvers; doch 
waar zoude ik eindigen, wilde ik alle de dichters en 

fchrijvers zelfs met name noemen , wien ik met 

hetzelfde. recht denzelfden lof van kieschheid konde 
gevens eene kieschheid, die des te grooter waardij 
aan hunne onfterfelijke gefchriften bijzet , omdat, 

N 3 zij 
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zij niët jegens atidêren uit Het oöë’ vêrlorên, wat 
zij aan zich zelven uit zedigheid wêrfchuldigd re- 
kenden; vândaat die kêütige- behândeling huûnèr 
ofiderwerpén, wäarbij zij ftêeds eerbied hebben voor 
den lioordèr èn lezèt, en hem niét door afgètrok= 
ken befpiegelingèn , noch door vertoon vaï geleerd- 
heid veronachtzamen p om hunne éigené avrcnd te 

wiefoken. 
Er lis echter &ene hoogmoed, door verdienften 

verkregen, die éven zoo min de welvoegelijkheid 
kwetst, âls ér eene zekere nedetigheid is, die haar 
geenszins éere aandoet: Uit dit oógpumt moeten 
wij de te dikwijls gelasterde roemzucht van Cicero 

befchouwen. Want heeft ooit eenig fchrijver zijne 
leer en lesfen met de daad bêleefd , dan is het 
voorzeker cicero geweest. Hem onbedâchtzaam te 

veroordeelen of te miskennen, Zoù de groffte onbe- 
tamelijkheid zijn. Wie hem wil leeren hoogfchate 
ten, leze zijne briëven, en wie niët, op elke blad- 
zijde, den befchaafden man, den kiefchen vriend, 
den hartelijken broeder, den teederlievenden vader, 
den plichtmatigen echtgenoot in hem erkent, en 

lief gekregen heeft, dien zouden wij bijna durven 
raden, om ze nog eêns te lezen. 

Jt wij bewonderen te vèel in de Oùdn de 
grootheid van karakter en talenten, gelijk zij voor 
onze verbeelding fchittert op het tooneel van ftaat 
en oorlog; te weinig flaan wij hen gade in hunne 
bijzóndere beétrekkingen , waar minder eer hunne 
moeijelijker dâden beloont. Misfchien dwale ik; 

maar 
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maar voof. mijn. gevoel zijn er: van--crceRo- enkele 

brieven „waarom «ik den grooten Conful liever heb, 
dan om eene der fchoone redevoeringen, vigelng: 

ken voor Rome's opgetogen burgerfchaars … 

Dáár kon misfchien. ook dé prikkel der eere en 

de «hope der toejuiëhing zijn geest verheffen;en 

zijn, gevoel opwinden 5 maar. de brieven , die ik 
bedoel ,- zijn gefchreven inde eenzaamheid, in «die 

heilige „oogenblikken „ waarin het ‘hart met niets 
_atiders- raadpleegt, dan’ met’ zich zelven s-enù op een 

tijd, toen de fchrijver niet kon gisfen „-dat ooït een 

enkele letter van dät alles het licht zoude zien. 

… Deze uitboezemìng waren wij verfchuldigd, als een 

hulde=bewijs aan den grooten Romein „ wiens-nooit 

volprezen fchriften , waarin hij fteeds zijne eigene 
zuivere denkbeelden „ en tevens die der Grieken 
mededeelt, ons, om in één woord onze meening 
uit te drukken , het overtuigendst bewijs moeten 
geven „ dat, hoe men ook redetwiste over den 
aard van de woortreffelijkheid der ‘Ouden , het 
Decorum bovenal de ftempel was, waarmede zij het 
kenmerk van hun oppergezag in hunne grootfche 

werken hebben ingedrukt. 

Ziet dien Griekfchen tempel, het ftatige aak op 
zijne kolommen , als op vleugelen verheffende; ziet 
dat beeld, in wiens gelaat de ziel der Godheid 

fpeelt, die het vertegenwoordigt ! Wat doet u zoo 

opgetogen flaan? — Is het de kolosfale grootheid 

van dat. gevaarte, of van dit Godenbeeld 2 …—: Maar 
Eaypre vertoont u in zijne woestenijen gedenkftuke 

| N 4 ken 



188 OVER DE BEGRIPPEN VAN 

ken van bouw- en beeldhouwkunst „die dêzen tem» 

pel tot eene ftulp, die dit beeld tot een dwerg 

maken „ en echter verbazen zij u wel; maar zij 

roeren u niet! Of is het misfchien de verblindende 

pracht van fchitterende edelgefteenten, van goud en 

purper, die u zoo betoovert? doch gij ziet bijna 

niets, dan marmer en ivoor, = Wat ís het dan, 

dat u zoo treft en zoo beweegt en roert; en niet 

U, niet ons; maar geheel de. befchaafde wereld met 

luider. ftemme doet uitroepen , dat in die oude 
modellen de ware kunst gezeteld is ? = Het is, 
mijne toehoorders! de juistheid en gepastheid en 

evenredigheid „ die hier overal heerscht; — het is 

de harmonie, die het geheel met zijne deelen ver- 

bindt; — het is in één woord het Decorum ; dat 
met geurigen wazem over alles ‘henenzweeft , en 

ieder voorwerp voor de onfterfelijkheid: inwijdt, 

Met deze rechtheid van gevoel, door opvoeding en 
ftaatsinrigtingen wijfelijk geleid, en in de geringfte 

kleinigheid in acht genomen „ floeg de dichter de 
hand aan de lier, beklom de redenaar het fpreek- 

geftoelte, en beitelde de beeldhouwer tempelzuilen 

en godengedaanten. 

Wat vragen- wij dan nog, of dezelfde rd 

heid, die door alle hunne werken als een levende 

ftroom henenvloeit ook in hunne maatfchappelijke 

betrekkingen. gebloeid , en er zwier en bevalligheid 
aan hebbe bijgezet % 

Is niet de ziel dier Bhditoorbikaatehe ‚ indien 

ik dus fpreken durf , de ziel van hen, die ze. fchie= 

pen 
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‚pen en:ste, voorfchijn bragten? Is al devlof, “dien 
„wij. deze fchoone werken toezwaaijen, niet louter 
eerbewijs aan. de meesters zelve, aan de Grieken. 

en Romeinen in-het algemeen ? 
“Of zou dat fijne gevoel, zou die behoefte naar 
volkomenheid zich in het burgerlijke leven hebben 

kunnen verloochenen ? E | 

„Om: niet ftil te ftaan bij deze ongerijmde vooron- 

„derftelling „indien. het eene „vooronderftelling mag 

heeten 3 wij hebben door onze verfpreide  voor- 
beelden het tegendeel trachten aan te toonen, en 
vinden tevens bij elken dichter en wijsgeer en 

wetgever der oudheid de kieschheid in alle levens- 
‘betrekkingen aangeprezen en behartigd, als een der 

teederfte voorwerpen onzer bezorgdheid, Wanneer 

de Wijsgeer praTo, om hier mijne rede te befluie 

ten, ons onder het beeld van een volmaakten ftaat 
den mensch en burger racht te fchetfen, zoo als 
hij behoort te zijn, dan is het Decorum de hoofd= 
deugd , en, als het ware, de hoekfteen , waarop. 
zijn ftaatsgebouw moet rusten „ en waardoor zijn 

Gode gelijkvormige mensch tot een in alle deelen 
overeenftemmend geheel moet worden zamengefteld , 

om de Goddelijke kalmte der ziel op het menfche- 

lijk gelaat te dragen; en gelijk de kunstenaar, door 

de rechte leiding zijns gevoels beftuurd, de fchoon- 

heid van zijn beeld niet volkomen rekent, zoo zé 
niet tot de uiterfte toppen der vingers en tot in de 
geringfte plooi des kleeds is uitgedrukt, zoo volg- 
den wetgever en wijsgeer , door dezelfde leiding 
beftuurd, denzelfden aangewezen weg. 

N 5 He- 
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Helaas! dat zij het doel niet 260 gêlukkig bee 
reikten , én- vor den kunstendar- moesten bezwije 
ken! — doch hunne verontfchuldiging biedt zich van 
zelve aan, in het vérfchil der bewerkte ftof, mm 
Het marmer laat zich beïtelén s het ijzer laat zich 
fmeden, en neemt de vormen âan, die dé ervaren 

hand er indrukt, Maar het menfchelijk hart verliest 
door de woede der tochten telkens die fchoone 
vormen, en blijft in altoos hernieuwden ftrijd met 

de deugd. dina de | 
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OPVOEDING DER JEUGD | 

edo GRIEKEN; @*” | 

poor 

N. G. VAN KAMPEN. 

td Pamm 

B; het nadenken over een onderwerp, gefchikt 

voor eene leesbeurt, in het departement Leyden, 
der Maatfchappij: tot Nut van 't Algemeen, kwam 

mij niets gepaster, noch doelmatiger voor, dan u 

te onderhouden over de opvoeding der jeugd bij de 
Grieken. De opvoeding toch is een der groote 

onderwerpen onzer hedendaagfchie befchaving eni 

de werkzaamheden dezer Maatfchappijs en zouden 
wij dan niet begeerig zijn te weten, hoe omtrent 
deze hoogstbelangrijke zaak de beroemdfte , de ver- 
lichtfte, de befchaafdfte volken der Oudheid, zij, 
die ons in het vak van wetenfchap en kunst en 

| fmaak- 

(*) Voorgelezen in het departement Leyden, der 
Maatfchappij : zat Nut van ’t Algemeen, in Febr. 1826, 
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fmaak &n genie fteeds als modellen worden voore 
gehouden , hebben-gedacht en gehandeld? Zou „het 

groote verfchil in plaats en tijd en zeden en Gods- 
dienst ons niet nieuwsgierig maken , om te weten, 

hoe menfchen Onder zulke geheel onderfcheidene 
betrekkingen gedacht hebbén , omtrent eene der 

grootfte en gewigtigfte zaken van alle tijden en 

plaatfen , de vorming van den jeugdigen mensch, 

naar ligchaam en geest? Welaan! M. H. daar deze 
ftoffe zoo rijk, en onze tijd zoo bepaald is, zal ik, 

zondere nadere vooraffpraak „ tot het aangekondigde 

onderwerp overgaan, 

Omtrent de opvoeding in het algemeen ‘zijn ons 
weinig gefchriften door de Ouden nagelaten. Wij 
bezitten er, zoo ver ik weet, flechts één , hetwelk 

opzettelijk deze ftoffe in het algemeen behandelt, 

het boek: over de opvoeding der kinderen, voorheen 

aan PLUTARCHUS. toegefchreven ; doch hetwelk 

door den grooten wyTTENBACH bewezen is in dien 
zin geheel onecht te zijn, hoewel het verfcheidene 
nuttige lesfen bevat, en ook uit een tijdperk , on- 

middelijk na-den grooten zedemeester afkomftig 

moet zijn , van wien het den naam draagt; misfchien | 

van een’ zijner leerlingen, De oude Wijsgeeren 

hebben nogtans eene menigte voorfchriften en be- 

langrijke „wenken te dien aanzien gegeven, zoo als 

PLATO in zijne werken over den flaat en over de 

wetten, vooral in het Vllde Boek, ArisToTELES en 

op. eene venkelde. plaats. CICERM «Omtrent „de Ro- 
meinen neemt. woornamelijk de redekunftige Quin- 

TI 
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TILIANUS tot” zijn bepaalde doel, de vorming van 
eenen Redenaar, het kind bijkans van de geboorte 

af bij de hand, en geeft de. heilzaamfte » lesfen ter 

ontwikkeling van den aanftaanden letterkundigen. 

Doch deze lesfen ‘zouden: ons eerst-te ftade komen , 

wanneer wij, na eerst de opvoeding bij de Grieken. 

te ‘hebben befchouwd, ons tot de Romeinen moes= 

ten wenden, hetwelk echter in dit uur bezwaarlijk 

zal kunnen gefchieden, zoodat ik mij alleen tot de 

Grieken zal’ moeten bepalen. De oude Grieken s 

wier leven - veel minder huisfelijk was , dan het 

onze „ en die een veel grooter gedeelte van hunnen 

tijd op de openbare marktplaats doorbragten , lieten 

ook hunne kinderen, over het algemeen, meer in 

het: openbaar opvoeden. Doch hier was aanmere 
kelijk verfchil-tusfchen. ftaten- en- ftaten. In “het 
forfche. Sparta, waar men de menfehelijke. aandoe» 
ningen geheel geene plaats gaf, en iedereen flechts 

tot geharde krijgslieden wilde vormen — in Sparta 
had. de huisfelijke opvoeding geheel geene plaats; 
de kinderen werden reeds van het vijfde jaar af 
geheel aan de ouders ontnomen, en- in openbare 
plaatfen opgevoed, echter niet dan in ligchaams- 

oefeningen , lezen, fchrijven en een weinig muzijk: 

Alle andere: wetenfchappen en kunsten werden „als 

flechts dienende , om den -foldaat te verflappen; 
geheel en al uit Sparta verbannen. Het was te 

Sparta. boyenal, dat de onmenfchelijke gewoonte, 
vande kinderen te vondeling ‘te leggen; die-men 
niet-konde „of niet, wilde opvoeden, (welke meer 
of min in geheel Grickenlaad: heerschte „) ftellig 

| door 
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door de wetten bepaald was ‚omdat Starta minder 
menfchen ‚ dan wel goede foldaten begeerde. Elk 

kind , hetwelk flechts eenigermate mismaakt ter wee 

reld kwam , werd dadelijk in een hol geworpen , 

om te verfmoren.. Men kan wel verwachten , dat 

bij zulke menfchen geene natuurlijke teederheid ‘kon 

heerfchens dat de kinderen flechts tot ‘hardvochtig- 
heid, tot wreedheid omtrent hunne flaven „ en tot 

ligchaamsoefeningen werden opgeleid. Het ftelen 

was hun piet verboden , mits het behendig ge= 

fchiedde, Zij moesten zich, zonder te klagen, ín 

den tempel van DIANA ter dood toe laten geefelen’, 

en hadden vrijheid , jagt te maken op de ongelukkige 

Heloten , de flaven hunner ouderen, als of het wilde 

dieren geweest waren. Nuttige beroepen en hand- 

werken te leeren, kwam geheel niet te pas, daar 

zulks in Sparta voor fchandelijk , en den “vrijen 
man onwaardig gehouden werd, Dezen fchoot name= 
lijk „ buiten den oorlog, niets over, dan een jager 
of een lediglooper te zijne Het land bouwden zijne 
flaven. Doch wenden wij onze oogen van dit 

treurige tooneel af, hetwelk zoo ten onregte zelfs 
door Wijsgeeren geprezen is, en begeven wij ons 

naar Athene. 

In dit beroemde benzeen ontmoeten wij reeds 

terftond- een’ anderen geest. Degroote Wetgever 
SOLON’, “veel menfchelijker, dan tycurcus, ftelde 

eene ftraf. op de werkeloosheid ,- zoodat alle -kin= 

deren van der jeugd af tot wétenfchappen werden 

opgeleid. - Volgens perATO, die in zijne wetten 

een geheel boek aan de opvoeding heeft toegewijd , 
was 
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was hét doel der opvoeding, de ligchamen en 
zielen op de fchoonfte en beste wijze te ontwikkelen, 
Hij verlangt, dat de opvoeding het midden houde 

tusfchen valle groote toegevendheid en geftrengheid. 
„De eerfte, (zegt hij) maakt de kinderen ongemak-= 
kelijk, driftig, en wegens kleinigheden gevoelig 

de tweede kruipend en flaafsch, en boezemt hun 

menfchenhaat. ine Men moet de kinderen door 

onmatige ftraf niet verbitteren; maar ook niet on= 

geftraft tot euvelmoed laten vervallen. De fchom- 

meling van zeer jonge kinderen, en het zingen van 
wiegezangen is zelfs voor de gezondheid bevordere, 

lijk , verfchaft een’ gezonden flaap , en bewaart ‘het 

kind voor fchrikbeelden.” Tot het zesde jaar wil 

hij, dat jongens en meisjes bij elkander opgevoed, 
maar dat zij “alsdan gefcheiden worden. Voor de 

jongens begint alsdan de eigenlijke opvoeding, die 
hij in twee hoofddeelen , ligchaamsoefening en ziels. 
befchaving , doch elders in drieën verdeelt: de-be= 

ginfelen der letterkunde , (Grammatica) kunstmatige 
ligchaamsoefening „ (Gymnastica) en de kunsten der 

zanggodinnen (Muzijk). Deze Jaatfte … verdeeling 
zullen wij hier volgen. 

Het was een groot voordeel voor den Griekfehen 

knaap, dat hij flechts ééne taal behoefde te leeren , 

zijne eigene namelijk, hetwelk hem al den tijd 
uitwon, dien onze kinderen aan de beoefening van 
vijf: of zes oude en hedendaagfche vreemde talen, 
gedeeltelijk. zeer moeijelijk, moeten toewijden. De 

jonge Athener werd onder de zorg van ‘eenen 

Pedagoog of knapengeleider geplaatst, een vertrouw- 
MIE Derse Oo de 
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de flaaf,”die hem bij de hand des morgens vroeg 
naar fchool bragt, en daaruit bij -zonnenondergang 
terughaalde. „Deze fchijnbaar. zoo geringe taak gaf 

nogtans aan den knecht, die haar waarnam, een 

bijzonder vertrouwen , en een Pedagoog was altijd, 
vooral , wanneer hij bij het kind ‘naderhand zelf in 

dienst kwam , iemand, die veel vertrouwen en 

achting genoot. 

Men had, zoo het fchijnt , tweederlei leermeesters 

voor het lagere onderwijs, de Grammatisten, die 

enkel werktuigelijk lezen en fchrijven leerden, en 

de Grammatici, of ook wel Critici genaamd, die 

ook den flijl vormden, en aan de jonge lieden uit- 

gelezene ftukken uit dichters lieten lezen, Deze 

laatfte waren fomtijds bekwame «en zeer kundige 
lieden, bij voorbeeld, de MZuficus DAMON , die mans 

nen als PERIKLES €En SOKRATEs had onderrigt, en 
bij wien de eerfte zelfs lesfen ín de ftaatkunde had 
genoten, Onder de dichters , die men op deze 
fcholen las, behoorden vooreerst de Fabelen van 

ESOPUS, alsdan ftukken uit HOMERUS, HESIODUS , 
en de lierdichters. „Homerus was op deze fcholen 

dus volftrekt onmisbaars en geen wonder! dezen 

aldaar te misfen, zou eveneens geweest zijn, als 

wanneer een onzer fchoolonderwijzers geenen Bijbel 

in huis had, daar HOMERUS zoowel voor hun godse 

dienftig geloof , en voor de oudfte echte befcheiden 

van hun volk, als voor dichterlijke fchoonheden de 
vraagbaak en het handboek aller Grieken was. 

Men verhaalt daaromtrent de volgende Aneedote van 
den jongen en balddadigen ALCIBIADES, dat hij, iets 

in 
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in HOMERUS Willende nazien, tot den éerften den 

besten fchoolonderwijzer in huis liep, en hem dens 

zelven voor een oogenblik ter leen verzocht. „Ik 

heb er geen,” was het antwoord, Wat,” zeide 

de jongeling, „ geenen HOMERUS?” en met een gaf 
hij hem een’ flag om de ooren. 

Deze trek doet ons zien, dat de onderwijzers nog 

minder achting te Athene genoten, dan in vroegere 

jaren bij ons, toen men het woord /choolmeester 

bijkans als eene- term van verachting gebruikte. 

Maar er zijn ook plaatfen in de Ouden, die ons blijken 

geven , dat het onderwijs aldaar even hard en met 

bovenmatige geftrengheid plaats had, als bij ons 

vóór de verbeterde leermethode. Men hoore den 

Wijsgeer TELES, waarvan ons eene plaats bij sTOBEUS 

bewaard is. 3 Zoodra- het kind de voedfter ont- 

;‚ wasfen is, neemt de Pedagoog, de drilmeester , de 

» lees- en fchrijfmeester , de muzijkmeester , de tee- 

 kenmeester het onder hun opzigt. Het kind wordt 

ouder, dan komt de rekenmeester, de meester 
der wiskunde ,. de rijmeester. Door deze allen 

wordt hij met de roede geflagen, vóór den dag 

opgewekt en heeft geen oogenblik rust, Hij wordt 
een aankomende knaap 3 dan heeft hij weder 

andere opzieners en drilmeesters te vreezen, den 

fchermmeester en den opziener zijner ligchaams- 

Oefeningen. Ook van deze allen wordt hij met de 
roede geteisterd en op allerlei wijze gadegeflagen 

» en gepijnigd. Nu is hij twintig jaren: hij heeft 

» nog den opziener der ligchaamsoefeningen te vrec- 

» zen, en bezit, daar hij nu als foldaat den krijgs- 

Oa „ dienst 
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‚ dienst moet leeren, in niets zijn” vrijen wil” 
Een ander Wijsgeer klaagt op denzelfden toon over 
de harde wijze van opvoeding, in het gefprek 

Axtochus , hetwelk de beroemde wyrTTENBACH aan 

PLATO zoowel, als aan AESCHINES, den Sokratiker, 
ontzegt, hoewel sToBEUus het ons, op naam van 

eerstgemelden , bewaard liad, „ Welk gedeelte van 
„ den jeugdigen leeftijd,” zegt hĳ, „is toch vrij 

‚ van ellende?.…. Nadat het kind den ouderdom 
» van zeven jaren bereikt heeft, en dus de rampen 

» der eerfte kindsheid is doorgeworsteld, dan komt 

» de Pedagoog ‚ de lees- en fchrijfmeester , de dril- 

meester, en fpelen voor tirannen. Wordt hij 

» grooter, zoo komen er Criticusfen, en meesters 

„in de. wiskunde en krijgskunde ; kortom , een 

„ geheele troep van despoten. Nadat hij nu onder 

‚ de aankomende jongelingen (Ephebi) is opgefchre= 

» ven, zoo verfchijnt de Gowverneur , en met hem 

„ de vrees voor nog erger. Dan komt het Lyceum 
„en de Akademie, en het worftelperk en de 
„ roede — eene. oneindige menigte rampen: den 

„ geheelen tijd des jongelings moet hij doorbrengen 

„ Onder opzieners, door den raad van den Areopagus 
 aangefteld.”” | 

Uit deze beide plaatfen blijkt, behalvên hetgeen 

wij voornamelijk zochten aan te toonen , ook , dat 

de jonge Griek althans meesters in overvloed had. 
Al trekken wij ru van dit fomber gekleurde tafereel 

ook veel af ; daar de fchrijver blijkbaar het oogmerk 

‘had, de ellende des levens op het zwartst voor te 

ftellen; zoo blijkt toch zoo veel onbetwistbaar daar- 
dei | uit 
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uit, dat het geene zeldzaamheid was, de vernede. 

rendfte ligchaamsttraffen bij her onderwijs te gebrui 
ken , en wel tot de jongelingsjaren toee. Doch: mis- 
fchien was dit zoo niet in de tijden der vrijheid; 
mis(chien werden onder de Macedonifche tirannij ; 

waaronder TELES leefde, de ftraffen ook zwaarder 
en “flaaffcher te Athene.” Wij zien daaruit tevens; 

dat de ligchaamsoefeningen een veel grooter gedeelte 

der opvoeding bij den jongen Athener befloegen ; 

dan bij ons het geval is. Dit nu was het tweede 

der drie hoofdvakken „ waarin wij zagen, dat de 

opvoeding verdeeld was, en men kende haar onder 

den naam der Gymnastiek „of der naakte oefening , 
daar het worftelen en andere ligchaamsoefeningen , in 

de opzettelijk daartoe ingerigte plaatfen , onder naakte 

jongelingen plaats hadden. Te Sparta had men 
de fchaamte zoo zeer. uitgefchud , dat zelfs naakté 

meisjes” tusfchen zwaarden’ dansten.  Wijsgeeren en 
Oudheidkundigen hebben dit zeer fraai gevonden 3 
doeh het natuurlijk gevoels is varta bel da 

de ftem van een? Wijsgeere 
De Gymnastiek en de muzyk werden gelijktijdig 

beoefend. De eerfte diende , om de beweging des 

ligchaams te regelen; de tweede , die der ziel, De 

Gymnastiek was weder tweeledig: de dans en het 
worstelen. De eerfte, die altijd zekere deftigheid 

moest bewaren, zoo als vrije menfchen paste, 

(want wulpfche danfen liet men aan flaven @n {lavine 
nen over») diende voornamelijk , om vlugheid, bee 

hendigheid en fchoonheid des ligchaams Aarmonisch 
te ontwikkelen, De. worfteling bevorderde gezonds 

| Og heid 
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heid en kracht, De jongelingen , naakt uitgekleed, 
werden alsdan van het hoofd-tot de voeten met olij 

ingewreven , ten einde hunner partij minder vat op 

zich te geven; daarop moesten zij elkander trachten 

op te ligten en op den grond te werpen. In het 

worftelen was het verboden te flaan3 in den Cestus 
of het vuistgevecht mogt men elkander niet aan 

raken , dan met flagen. Dit laatfte had eene treffende 

overeenkomst met het Engelsche boxen. Men floeg 

elkander mer vuisten, in zware lederen handfchoe= 

nen gewikkeld; en in deze laatfte oefening viel 

fomtijds de eene partij ter aarde, terwijl het bloed 
haat bij ftroomen uit de keel vloeide, en zij voor 
dood werd opgenomen. Praros die het worftelen 
zeer aanprees, keurde dan ook deze laatfte wreede 

ligchaamsoefening af, Voorts leerde men kaatfen , 

lans- en fchijfwerpen , fpringen , loopen , fomtijds 

zwaar gewapend, en wagenmennen. Het fchijf- 

werpen gefchiedde op de volgende wijze: Men had 

ronde „ bolle en zeer gladde metale fchijven , met 

een? lederen riem doorboord, waaraan men de fchijf 

moest opnemen, en uit al zijne magt, na die te 

hebben rondgedraaid , van zich werpen. Alle deze 

ligchaamsoefeningen beminden vele jonge Grieken 

hartstogtelijk „ want dezelve gaven hun, meer dan 

iets anders, gelegenheid, om de zegepalmen in de 

Olympifche of andere beroemde fpelen te winnen ; 

een voorregt, hetwelk hun geene belooning van 

geldswaarde „ maar de hoogfte eer fchonk , die Grigs 

kenland kon verleenen. _Buitendien oefende men 
| | zich 
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zich in het zwemmen, paardrijden , en fomtijds in 
de jagt. } | 

Wij gaan thans over tot het derde hoofdvak der 
opvoeding , namelijk de mewzijk. Hiertoe behoorde 
echter niet enkel, hetgeen wij met dien naam be- 

ftempelen , de eigenlijk gezegde toonkunst. Bij een 
volk, zóó gevoelig voor het fchoone, dat “het 

fthoon, edel en braaf met één en hetzelfde woord 

beftempelde, moest de kennis aan de wetten der 

harmonie en der overeenflemming eene der gewige 
tigfte vakken. van het onderwijs zijn, Ook is het 

woord muzik oorfpronkelijk. geenszins enkel de 

toonkunst; het is de kunst der Muzen , dochters 

VAN MNEMOSYNE , de Godin der gedachtenis 3 en dus 

werden, in eenen ruimen zin, daaronder alle fraaije 

kunsten en wetenfchappen begrepen. Dit is zóó 

waar, dat PLATO ergens zegt, dat de ftarrekunde. 

en de muzijk verwante kundigheden zijn, omdat de 

eerfte de harmonie der hemelbollen aan het oog 

vertoont, gelijk de tweede de harmonie der klanken 

aan het oor. „ Wij zullen, zegt hij elders , de ware 

» muzijk niet beoefenen, voor dat wij de ware maat 
„en harmonie ook in het leven kennen , de denke 

„beelden van bezadigdheid „en moed ‚ en onbekrom: 
»penheid , en grootmoedigheid.’” Doch er is eene nog 

fterkere plaats in PLATO, die ons duidelijk doet 

zien, hoe veel men onder de muzijk begreep, nan 

melijk de geheele dichtkunst. Men vindt die ín 

het begin vanden PAédon, SorraTes verhaàlt, dat 

hij dikwerf een’ droom had, die hem gedurig ver 

maande : SOKRATES, Jeg u op de muzijk toe, en 

| O4 Doe 
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beoefen dezelve! p Eerst,” zegt hij, „ dacht ik, 

» dat dit flechts eene aanfporing en bemoediging 

Was s om, gelijk ik tot. hiertoe gedaan had, 

» mij op de wijsbegeerte toe te leggen, als zijnde 

„de verhevenfte muzijk, Doch naderhand beden- 
s kende , dat de. Godfpraak deze gewone muzijk 
» bedoelde, wilde ik haar niet ongehoorzaam zijns 
» Ik maakte dus eerst eenen lofzang voor het feest 
2 Van APOLLO3 doch naderhand bedacht ik ; dat een 

s dichter , wanneer hij waarlijk dichter wil zijn, 

» niet enkel woorden , maar verzierde verhalen moet _ 

» voortbrengen; en, daar ik dit uit mij zelve niet 
» kon, heb ik eenige fabelen uit het proza van 

» AESOPUS in verzen overgebragt,” = Wij hebben 

deze plaats te liever aangehaald, omdat zij ons niet 

alleen doet zien hoever de Ouden het denkbeeld van 

muzijk. uitftrekten „ daar zij de poëzij onder de 
gewone muzijk rangfchikten; maar ook hoe PLATO 

over de dichtkunst dacht, die hij in verdichte vers 

halen , niet enkel in /zhoone woorden ftelde, ‘Van- 

daar ook, dat de hoogere klasfe der Grammatici , 

die de uitlegging en aanwijzing van de fchoonheden 

der. dichters behelsde , meermalen tot de muzijk 

werd gerekend 3 zoodat, hetgeen wij boven van den 

Musicus DAMON hebben gezegd, ons geenszins aan 

eenen blooten toonkunftenaar moet doen denken, 

„In eenen ruimeren zin behoorden ‚dus tot de 

muzijk allerlei bevallige kundigheden , en men zou 
dezelve zie/sbefchaving , gelijk de Gymnastiek lige 

chaamsoefening kunnen noemen. Men kan daar- 
«onder dus ook zoowel .de teekenkunst , die in de 

fchoo= 



BĲ: DE GRIEKEN, “205 

fchoone dagen” van Athene: aldaar bij fatfoenlijke 
jongelingen zeer algemeen „beoefend werd, als ane 

dere fraaije- kunften. betrekken,, Nogtans fpeelde 
de eigenlijke muzijk, zoowel van zang als-van fpeels 

tuigen, bij de Griekfche opvoeding altijd eene hoofde 

rol „en het is zeer geestig , hetgeen PLATO daarvan 

zegt in het begin des tweeden Boeks zijner Wetten, 

„De jeugd kan, om zoo te fpreken, nooit rusten, 
‚zoo min naar ligchaam , als mêt de ftem, . Altijd 
zoekt het kind beweging en geluid te maken. Het 
huppelt, het fpringt„, het danst, het fpeelt, het 

maakt allerlei geluiden. Andere dieren nu hebben 
geen gevoel voor maat en orde in hunne bewegin= 

gen; maar over ons menfchen hebben zich APOLLO 

ende door hem geleerde Muzen en BaccHus (de 

befchermheer wan het tooneel) ontfermd, en hun 

maat en harmonie gefchonken , waardoor zang en 

dans is ontftaan : zoodat-men wel zeggen mag, dat 

APOLLO ende Muzen ons de eerfte opvoeding 

fchonken.”’- ei: 

‚Maar het was ook, uit hoofde van dit hooge bes 

lang der muzijk voor den jongen ftaatsburger, dat 

dezelve door den ftaat zelve geregeld en vastgefteld 
werd; althans te Sparta, waar het verboden was 
op de lier meer dan een bepaald getal fnaren te 

fpannen. De beroemde toonkunftenaar TIMOTHEUS 

werd dus genoodzaakt vier {naren van zijne elf{na= 

rige lier weg te doen, omdat hij, zeide men, de 

oude deftigheid , zedigheid en eenvoudigheid door 

zijne verwijfde , wulpfche en al te kunftige toonen 
beleedigd had. Te Athene fchijnt zulk eene orde 

Os niet 
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niet beftaan te hebben3 maar nogtans ijverde PLATO 
ten fterkfte voor het behoud der oude, deftige ; 
ftatige, en aan Godsdienst of deugd geheiligde 
muzijk, Inderdaad moet deze laatfte wonderen 

gedaan en de gemoederen tot ijver voor de Goden 

en het vaderland hebben weggefleept , waartoe de 

latere , die geheel künst werd, geheel buiten ftaat 
was. Wat zou een praTO, wat zouden de Spar- 
tanen, aan zulke eenvoudige toonen gewend, wel 
van onze muzijk gezegd hebben ? BEETHOVEN 
zoo min, als RossiNr, zouden ongetwijfeld in hun 
oog genade hebben gevonden. Ook had men onze 

kunftige zamengeftelde fpeeltuigen niet. Eene Zer, 

eene citer, eene huit ; ziedaar de fpeeltuigen der 

Ouden. Onze piano’s, onze orgels, onze talrijke 

blaasinftrumenten zouden hen in de hoogfte vere 

wondering hebben gebragt. Het verdient opmer= 
king, dat de uitwerkfelen dier eenvoudige instru= 

menten en toonen, in vergelijking van onze meer 

kunftige en zamengeftelde, zoo verbazend groot 

was. De oorzaken hiervan te ontwikkelen , behoort 

echter niet hier. 

Wanneer nu de jongeling zich ook in het reke- 

nen en andere noodige kundigheden, die gedeel. 

telijk reeds boven opgenoemd zijn, had geoefend , 

werd hij dikwijls tot onderrigting , bij eenen 

Sophist „ èn in latere tijden bij eenen Wijsgeer ge 
bragt, De eerfte namen geld, en veel geld, voor 
hun onderwijs in de hoogere wetenfchappen, zoo. 

als de redekunst, de redeneerkunde en de welfpre- 

kendheid, en vloeiden daartoe van alle kanten naar 

Athen 
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Athene te zamen. SokraTES befpot en hekelt 
deze hebzucht op eene zeer fcherpe , maar nogtans 

regtvaardige wijze. Zijn onderwijs werd, “op de 

hem alleen eigene manier, omz niet gegeven. Hij 

nam geenszins den toon van gezag aans maar lokte 
door zijne geestige vragen van de jongelingen ante 

woorden uit, Ook rraTo volgde dat voorbeeld ; 

en de edelfte vernuften van Griekenland vormden 
zich in hunne, fcholen. Jammer, dat een ander 
onmiddelijk leerling van sokrATES zich reeds wee 
der, even als de Sophisten, voor zijn onderwijs 

liet betalen. Het was arisrTiepus. Een Athener 

wilde hem zijn’ zoon ter leering toevertrouwen; 
En eischte daarvoor duizend drachmen , of drie= 

honderd guldens. Wel ontzettend! daarvoor kan 

» ik een’ flaaf koopen 1” {prak de Athener. — 

» Doe dat,” hernam ArisTiePuss, dan hebt gij 

2 CT twee,” = Dit voorbeeld werd fpoedig ge= 

gevolgd, en in fpĳĳjt der fchoone woorden der 

Wijsgeeren waren hunne daden meer dan eens met 

het merk der gemeenfte ‘hebzucht beftempeld. 

Indien men den lateren Wijsgeer LucraNus mag 

gelooven, die met zijne ambtsbroeders ongenadig 

den draak ftak , en ‘hen met onvergelijkelijken 

_luim aan de kaak ftelde , moeten vooral: de Stoï- 

cynen, die hunne leerlingen tegen gereede betaling 

niets leerden „ dan woorden „te Athene, in den 
tijd des lateren Romeinfchen keizerrijks, zich door 
inhaligheid en fchijnheiligheid hebben gekenmerkt. 

Ik zou u hiervan kluchtige ftaaltjes kunnen bijbren- 

gen; doch ter eere der wijsbegeerte en der deftige 

| Stg 
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Stoïcynfche gezinte zal ik die liever verzwijgen, 

te meer , omdat ik niet weet, in hoe verre LUCIA- 

NUS volkomen geloof verdient, Op vroegere Wijse 

geeren paste dit verwijt niet, althans geenszins op 

allen. Bekend is de onbegrijpelijke moeite , die 

SOKRATES zich gaf ter verbetering der edelfte jon= 
gelingen; en het volgende geval is te aandoenlijk, 

om het u niet mede te deelen, — De Wijsgeer 

XENOKRATES, een deugdzaam leerling van PLATO 

en deszelfs tweede opvolger, was eens in den 

vroegen morgen in zijne fchool (de Akademie) met 

zijn onderwijs bezig, Een dartel en weelderig jon 

geling „ geheel in buitenfporigheid en wellust ver- 

zonken, had tot aan den morgen toe onder zijne 

drinkbroeders den nacht doorgezwelgd. Getooid in 

den opfchik der ligtmisfen van dien tijd, met een’ 

bloemkrans in het haar, en eene geparfumeerde 
lucht wijd en zijd om zich heen verfpreidende , 

gaat hij de woning van den nuchteren, zedigen 

Wijsgeer voorbij. Deze gelegenheid tot eene grap 

kan hij toch niet verzuimen. „ Laten wij,” zegt 

hij, dien fchoolvos eens voor den gek houden!” 
Hij treedt binnen, Alle de leerlingen ftaan vere 

fleld „verwonderd ‚en weldra verontwaardigd : 

POLEMON ziet met lagchendé , onbefchaamde blikken 

in ’'t rond, vooral met een’ honenden blik op den 

Wijsgeer. … Deze fchijnt niets te, merken $ maar 
wendt, gelijk PAULUS Voor FELIX , de reden op 

matigheid en zelfbeheerfching. Hij fpreekt zóó 

innemend „ zóó hartelijk , zóó krachtig! de jongee 

ling begint te luisteren; hij zet zich neder. Lang- 

za 
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zamêrhand ontvloeit eene traan zijn oog; hij rukt 

zich den onteerenden bloemkrans van het hoofd, 

fchikt zijne losfe , woeste kleeding in eene eerbare 

plooi; hij wordt diep geroerd, en vat nu het hei- 

lige , onberouweliĳjke voornemen van bekeering op. 

Al fnikkend wendt hij zich tot den Wijsgeer, en 

bidt hem om verder onderwijs. Deze neemt hem 
hartelijk op; hiĳ wordt zijn beste leerling, zijn 

opvolger} en de naam van POLEMON wordt nog met 

roem onder de waardige hoofden der oude Akademie 

gefpeld, die zich geenszins, gelijk de nieuwere , 
door twijfelzucht onderfcheidde , maar op PrATO’s 

voetfpoor aan God , en deugd en onfterfelijkheid 
heilig geloofde. 

„Doch het waren niet alleen de fcholén der Wijse 

geeren , die den Atheenfchen jongeling bezig hiel- 

den. Hoogere pligten riepen hem tot den ftrijd 

voor het vaderland; en wij hebben boven met een 

woord gezien, dat er ook meesters in de krijgs= 

kunde waren, om den jongeling reeds vroeg , zee 

kerlijk hetgeen wij de exercitie noemen, te leeren. 

Doch zoodra de jonge Athener de jaren bereikt 

had, die hem tot den krijgsdienst opriepen, was 

zijne opvoeding geëindigd, of moest zij geëindigd 

zijn. Hij was alsdan burger van den ftaat , dien hĳ 
diende ; en van dit tijdftip af verlaten wij hem. 

Het zal u geenszins verwonderen, dat wij hier 

van geen godsdienftig onderwijs gewag gemaakt 
zien. De Godsdienst der Grieken had met de 

» zedelijkheid weinig gemeens, althans hoe meer hij 

zich befchaafde. In de vroegfte tijden had de 

chroom, 
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fchroom , om de Goden door meineed te beleedigen , 
de befcherming , die zij aan vreemdelingen en 

armen verleenden , en hetgeen men dus op hun 

voorbeeld moest doen, de vrees, om openbare 

ongeregtigheden te plegen, nog al invloed op de 
daden der Grieken. Later verdween die invloed 
ten goede bijkans geheel, en er bleven niets 

over , dan’ doode plegtigheden „ een eeredienst 

zonder lesfen der zedelijkheid. Jongelingen en 

jonge dochters vonden in denzelven wel aangename 
bezigheden 5 de veelvuldige optogten bij de vele 

feesten „ waarin reijen van knapen en maagden 

koorgezangen aanhieven ter eere der onderfcheidene 

Godheden; de offerdienst, de tooneelfpelen (feese 

ten ter eere van BACCHUS) dit alles maakte een aan- 

zienlijk gedeelte van het leven en de werkzaamheden 

der jeugd uit. Maar in die fpelen en die tooneelver= 

tooningen zelve, gelijk in alle verhalen wegens de 

Goden „lag de kiem tot menige ondeugd verfcholen, 
De onvergelijkelijke raro , dien men altijd noemen 
moet , wanneer van zedelijkheid en Godsdienst bij de 
Ouden gefproken wordt, durfde dit misbruik in het 

hart aantasten, door de fchromelijke gevolgen te doen 

zien, die het voor de jeugd moest hebben, wanneer 

zij fteeds van zulke wreede , zijdige , twistzieke , 

onkuifche, en omtrent hunne naaste bloedverwanten 

Jhoode en onbarmhartige Goden ‘hoorde , als in 

Griekenland het geval was. Hij gaf andere gronden 

van Godgeleerdheid op , ten gebruike bij het jeugdige 

onderwijs, namelijk: £.) God is goed, en bedoelt 

tooit het kwaad met de menfchen. Hij is dus geene 
idd 00re 
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oorzaak. van het kwade, a.) God is onveranderlijk 
en waarachtig; hij misleidt dus niemand, en neemt 

‘niet allerlei gedaanten aan, om de menfchen in 
werwarring te brengen. Er gaan niet, gelijk fom- 
mige moeders zeggen, om de kinderen ffil te hou- 

den, des nachts Godheden rond, die de menfchen 

kwaad doen, Neen! hij is geheel onwankelbaar en 
waarachtig in woorden en daden; hij zelf wordt 
niet verleid, noch verleidt niemand door woord of 
beeld of vertooning. — 3.) God heeft niets van 

ons noodig „ maar geeft ons al het goede; hij wordt 
niet door gefchenken omgezet, gelijk een ondeugend 

wvoekeraar : want dat zou verfchrikkelijk zijn, indien 

de Goden op gefchenken en offerhanden zagens en 
niet op de ziel , of temand heilig of regtvaardig is. 
Ofergaven en gewijde optogten kan toch ook de 

fhoodfte en verachtelijkfte mensch vieren. — Doch, 

helaas! deze fchoone denkbeelden bleven binnen 
den omtrek der Akademie befloten. 

Anders ging het te Athene wel, gelijk te Rome, 

volgens het getuigenis van CICERO.  „ Zoodra wij 

„ het licht zien , verkeeren wij terftond in alle 

s, Ondeugd , en in de hoogstmogelijke verkeerdheid 

s van gevoelen, zoodat wij de dwaling als met de. 

» moedermelk fchijnen te hebben ingezogen. Zoo- 
» wel bij ouders als leermeesters worden wij zoo- 

» danig met dwalingen doortrokken, -dat waarheid 

» voor waan, de Natuur voor het vooroordeel 

s moet wijken. Hierbij komen de Dichters, die, 

„ uit hoofde van hunnen grooten naam van ge- 
„ leerdheid en wijsheid , gehoord, gelezen, van 

‚ buie 
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„ buiten. geleerd en diep in de ziel geprênt wor- 

_ den. Komt hierbij nog het algemeene voorbeeld 
en de menigte, die-overal in ondeugden ‘toe- 
 ftemt3 hoe is het dan mogelijk, niet geheel door 
„ eene verkeerde denkwijze befimet te worden , “en 
» van de natuur af te wijken !° 

En hiermêde, Mijne Heeren! meen ik mijne taak 
te hebben afgeweven, in zoo verre de naauwe per- 

ken eener voorlezing zulks gedoogen. Heeft u 

deze vlugtige fchets niet geheel mishaagd; zoo kan 

ik misfchien bij eene andere gelegenheid eens: met 

u de opvoeding der jeugdige Romeinen befchouwen. 
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Mijne Heeren! 

Ha wordt bijna vier eeuwen , federt de ftudie 
der oude letteren in Ewropa is begonnen te herles 
ven, en, ontflagen van den knellenden. druk. van 

domheid en bijgeloof, zich allengs te verbreiden, om 

welhaast de luisterrijkfte vruchten van befchaving 

in kunsten en wetenfchappen , ja in het geheele 

maatfchappelijke leven voort te brengen. Men 

denke evenwel niet, dat velen zich fteeds, te allen 

tijde, met die ftudiën hebben bezig gehouden, 
Het waren flechts weinigen, maar wier invloed en 

„weldadige werking op het algemeen onberekenbaar 

groot en uitgeftrekt was, Vandaar nogtans dat 

men zich dikwijls beklaagde over de weinige be- 
langftelling , die der oude letteren bij ‘het publiek 
te peut viel5 en al fpoedig hield men- geleerden , 

Pa ’ | en 
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en zoogenaamde lieden van fmaak „ voor twee op 

zich zelve ftaande partijen. Ongelukkige verwijs 

dering ! welligt of aan de verwaandheid van dezen, 
of aan de trotschheid van genen, te wijten, voor- 
zeker niet met den aard der zake zelve verbonden, 

maar hare beste vruchten meestal, als in de gee 
boorte „ verftikkende, Gelukkig is deze onnatuurs 
lijke afftand niet altijd dezelfde gebleven: en zoo 

er al eenige fchuld bij de geleerden was, kan men 
niet ontkennen , dat zij federt een geruimen tĳd, 

over het algemeen genomen ‚ merkelijk zin toe= 
getreden , en dat opvoeding , bemoeĳing in het 

burgerlijke leven , en werkzaamheid in de talen en 

wetenfchappen , die tot den dag van heden behoo- 

ren, hen zullen vriĳjpleiten van den blaam , die 
men, welligt met eenig regt, op hunne’ voorgan- 

gers heeft kunnen werpen. Heeft dezelfde toena- 
dering ook plaats van de andere zijde , en hebben de 

modellen van vernuft en fmaak gewonnen in ach= 
ting bij een publiek, dat zich befchaafd noemt, en 
al wat fchoon is van het ras miskende zegel zijner 
goedkeuring waant af te hangen% Ik fchroom hier 
te antwoorden. Maar waarfchuwen mag ik ulieden, 

Mijne Heeren , «tegen een - geest van wuftheid en 

waan, die de wel langzame, maar tevens beraden 

keus en tred van onzen landaard dreigt voorbij te 

fnellén „ en aldus onzen alouden roem te onder= 

mijnen. | ; | 
Doch geene ellende’ voor den tijd t en trachten 

wij het- naderend onheil , zoo lang mogelijk, van 

ons af te weren, «De kennis, intusfchen , en juiste 

' waar 
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waardering van de meesterftukken in allerlei vakken 

van fraaie letteren, die ons van Athene en Rome 

zijn overgebleven , en waaraan wij oneindig meer. 

verfchuldigd zijn , dan aan de brokken van het Par- 

thenon, of zelfs aan- den Zpollo van Belvedere; — 
deze waardering „ zeg ik , kan éen krachtig behoed- 
middel zijn tegen de veldwinnende befmetting; en 

gij zult het mij vergeven, wanneer ik het wage u 
eenige oogenblikken bezig te houden met de be« 

fchouwing van den ftijl van DEMOSTHENES , waarvan 

ik eené en andere proeve zal trachten te leveren; 

ontleend uit. zijne rede tegen mipias. «Ik gevoel 

zelf , hoe. moeïjelijk deze taak is, en dat zij weleens 
gevaarlijk kan worden, Is er’ dan voor iets te 
vreezen ?. Zeer zeker. Men zou, bij voorbeeld; 
in de grootfte gerustheid„ zoo als meermalen gee 
fchiedt, over dezen of genen min bekenden man 

kunnen fpreken. Al wat gij dan hoort, is bijkans 

nieuw: en al wordt gij niet. volkomen overtuigd , 

dat het onderwerp des fprekers verdient had meer 

bekend geweest te zijns al ftaat gij hem dien uit= 

ftekenden rang niet toe, dien hem de redenaar met 
allerlei. historifche berigten, met de meest mogelijke 

waarfchijnlijkheid van gevolgtrekkingen „ uit onmerke 

bare fporen afgeleid, en- met de. verfpilling- van alle 

uítgedachte en uit te denken epitheta opdringt; — 

de zaak heeft daarbij niets. verloren, en geen. aan= 

genomen begrip is er door gefchokt: geworden, 

Maar denkt eens, DEMOSTHENES! Bevat die naam 

niet het ideaal van welfprekendheid? . Hebt gij 

dien niet reeds op de fcholen met eerbied leeren 

P 3 uit= 
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uitfpreken „ alsof zijn talent eene hoogte bereikt 

had, naar welke te ftreven zelfs woor ijdelen waan 

behoorde gehouden te worden? En al kendet gij 

hem toen nog niet, wat gij hoordet of laast, zou 

wegzinken „dacht gij , wanneer het vergeleken 

“werd bij DEMOSTHENES. Zulk eene reputatie onder 
de oogen te zien, is reeds ftout, en moogt gij ver= 

metel noemen. Maar wat heeft hij zich voor te 

ftellen, die ze durft ontvouwen, en, als het ware, 

uit te pluizen, en toonen wil, waarin dan toch die 

verhevene kunst gelegen was, en waarop de bewon= 

dering van zoo vele eeuwen zich kon beroepen? 
Wanneer hij zine toehoorders niet overtuigt, zal 

men het of hemzelven wijten, zijnen fmaak of zijne 

bedrevenheid verdenken , alsof hij eene taak op zich 

had genomen, verre boven het bereik zijner krach= 

ten; of hij ftelt de goede zaak in de waagfchaal, 

doet alle vorige bewondering verflaauwen, en het 
zoo hemelhoog geroemde tot het fpokenrijk vere 

wijzen „ waarvan iedereen fpreekt, zonder dat het 

beftaat. | 

Ik heb dit bedacht, M. H., en zal mijn best 

doen, om , zoo niet mijzelven, ten minfte prmos- 

THENES, buiten gevaar te ftellen. Vooreerst wil 

ik u niet leeren , dat hij welfprekend was, en heb 

dus het voornemen niet, om alle die voortreffelijk= 

heden , die te zamen het volmaaktst geheel uit= 

maken, bij hem op te fporen en met u te ondere 
zoeken. Ten tweede heb ik tot mijne, befchou- 

wing alleen die hoedanigheid van zijnen ftijl geko- 

zen „ die het minst fchittert, en zoodanig eene 

rCs 
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rede , waarin hij niet over groote belangen, over 

vrede of oorlog , over het beftuur en behoud van 

den ftaat , of dergelijke onderwerpen {preekt 3 
maar over hetgeen wij eene correctioneele zaak zou 

den noemen. ‘Wij laten-dus de verplettende blik- 

fems, die hĳj tegen panarppus uitfchiet, en al het 

vuur en de pracht zijner taal tegen AESCHINES, 

over de kroon, onaangeroerd; en ik zal mij ge= 

troosten „ wanneer gij, na mij gehoord te hebben, 

het voor de meesten zoo grievende: is ®%% anders 

niet !_uitfpreekt. 

Van ons onbekende dingen gaat het zeker , dat 

wij ons geen juist denkbeeld kunnen vormen; en 

met dat al loopt onze verbeelding maar al te dik- 

wijls onze kennis voorbij, en vast altijd vooruit. 

Nies is zoo verre van ons, hetzij door tijd, hetzij 

door afftand, verwijderd, of wij fcheppen er ons 

een tafereel van; en deze droombeelden zijn zelden 

verkleinend , meestal uitgedoscht met al dien toe= 
ftel, dien wij zoo gaarne in de wezenlijkheid za=. 

gens zoo verheven, dat wij er zelfs geene woore 

den voor kunnen vinden, om ze bepaald uit te 

drukken, maar nimmer overeenkomftig met de. zaak 

zelve; en hij, die zich daarin het meest heeft toe= 

gegeven, en wiens verwachting het hoogst gefpan- 

nen is, vindt zich, helaas ! wanneer hem eindelijk 
het voorwerp van zijne dweepende verbeelding voor 
de oogen geplaatst wordt, allermeest befchaamd en 
teleurgefteld, Niet anders kan het DEMOSTHENES 
gaan. Maar aan wien behoort de fchuld ? 'Aan 

P 4 \ ‚hem? 



820 OVER DEN STIJL 

hem? of aan uwe dwaze en verkeerde verbeelding ? 

Gij meent verhevenheid te zullen. vinden „en 

beroept u op LONGINUS , die ons DEMOSTHENES tot 

een voorbeeld aanwijst 3 maar gj hebt of een ander 
denkbeeld: van. verhevenheid „, of gij bedenkt ten 
minfte niet „ dat dit geen grondtrek is van ware 
welfprekendheid; maar eene hoedanigheid aan ééne 
enkele. gedachte ‚verbonden „die op- zeer enkele 
plaatfen tepas gebragt, in het geheele. uitfpanfel , 

als. ik miij. zoo mag uitdrukken „ eener. rede, als 

eene heldere ftar fchittert. Neen, het grondkarakter 
van de Attifche welfprekendheid , en van DEMOSTHE- 
NES in ’t bijzonder, is hetgeen cicERo, en, op zijn 

voorbeeld „ andere. beroemde kunstkenners gezonde 
heid „genoemd hebben, Nergens. meer, dan „te 

Athene, beftond- de befchaving van den geest, en 
de ontwikkeling der beste, vermogens in het aan. 
hooren «van verhevene en fierlijke poëzijs en in 

de fcholen der Sophisten werd de taal met zoo 

veel behendigheid behandeld en gekneed, en zoo 
veel vernuft aan haren opfchik befteed , dat men 

daarin het toppunt van bekwaamheid. meende. te 

vinden. En evenwel. kon bijna niets van- dat alles 

den redenaar dienen, die in de volksvergadering of 

voor de regters fprak. Hetgeen men bij eurIPipes 

bewonderde , en duizende aanfchouwers in verruke 
king bragt, was voor hem. als lekkerij en prikkee 

lende fpijs, die het bloed zijner eenvoudige taal 

ontreinigde en tot bederf bragt „ ja zelfs het gelaat 
en geheel het voorkomen zou er de kenteekenen 

van. dragen. Zijne: rede moest gezond. zijn , met 

een- 
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eenvoudige, maar: tevens krachtige fpijzen gevoed, 
en was zoodanig pas welkom dáár „ waar wezenlijke 

en ernftige belangen te bepleiten waren 5 en, om 

mij van een ander beeld te bedienen, zij zouden 

even min het vernuft van eenen GORGIAS,' of de 

verwijfde.. manier der. Aziatifche fchool in dé ver= 

gaderplaats geduld hebben, als eene opgefchikte 

hoer bij deftige en ingetogene vrouwen. | 
„Een tweede hoofdtrek „ die bijzonder. eigen is 

aan. den ftijl van -DEMOSTHENES, in levendigheid. 

Ik bedoel hiermede het vermijden van die aaneen= 
fchakeling van lange en kunftig beftudeerde „ en net 

„gefchikte. perioden „ die zeker het gehoor foms 

aangenaam bezig houden, maar op de overtuiging 
oneindig minder uitwerken. En wie heeft dit niet 

zelfs bij het lezen ondervonden? Bij iedere periode 
is. men voldaan, ja zelfs geftreeld. Maar die ftree- 

ling zelve verlamt de belangftelling 5 men kan 

eindelijk het gefchrift , waar men wil, toeflaan: 
en menig fpreker heeft dikwerf reeds , op de helft 

zijner rede gekomen „ zijne toehoorders in zoeten 

flaap geftreeld, “Wie weet hoe menigmaal hem 

onder het opftellen de oogleden zwaar werden! Bij 

DEMOSTHENES is alles vuur en leven. Het is de 

ongerustdheid van hem, die wil overreden; het na- 
_tuurlijke. van zijne redenering, de eenvoudige keus, 

en het matig gebruik zijner uitdrukkingen, de met 

nigvuldige korte vragen, die in: het gemeene leven 
tusfchen. twistenden plaats hebben „ de kort: uit- 

gedrukte verontwaardiging van den verongelijkten: 
in één woord „ hij dringt zijne: toehoorders, hij laat 

P 5 _ hun 
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hun geen. oogenblik rust; maar terwijl hij den toon 

van het ware leven zoo nabij mogelijk blijft , en 

allen fchijn van kunst ontwijkt , zijn in ieder zin, ja 
bijkans in ieder woord, zoo veel prikkels , en zoo 

veel herhaalde aanvallen op het gemoêd, dat men 
zelfs bij het lezen van het gefchrift als gejaagd 
wordt, en; door zijne drift medegevoerd, fchier geen 
adem kan halen, eer men het ten einde toe heeft 
uitgelezen, En die redevoeringen evenwel werden , 

gelijk men hem meermalen bits verweet, lang te 

voren bedacht, en bij de lamp opgefteld. Ziedaar 

zijne kunst, en zoo was hij doordrongen van het- 

geen voor zulk een gehoor paste, en voor zulke 

zaken noodig was. 

Maar het wordt tijd, dat ik er uw éene proêve 

van levere, waartoe ik het pleitgeding tegen MIDIAS 

heb gekozen. Wie was die mipras? en welke aan= 

klagt had DEMOSTHENES tegen hem? Niet om u. 

te leeren, maar om een aangenomen gebruik op te 

volgen „ moet ik een en ander kortelijk opgeven. 

Mipras was een der rijkfte en vermogendfte burgers 

van Athene , maar die zijn goed en invloed niet 

gebruikte, om den ftaat van dienst, of zijnen mede 
burgeren tot fteun te zijn: veeleer verliet hij zich 

op zijn aanzien en vermogen, om ongeftraft zijn 

bijzonderen wrok tegen dezen of genen bot te vice 

ren „ zich aan het regt, en aan ’slands lasten en 

dienst te onttrekken , onvermogenden te mishan- 

delen, en door fchandelijk omkoopen van regters en 

getuigen , henzelven ; die hij gruwelijk beleedigd 

had, in het ongelijk te doen ftellen, een ieder, 
| die 
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die hem voor het regt wilde roepen, of door be- 

dreigingen af te fchrikken, of met geld den mond 

te floppen; in één woord, hij was voor velen een 
geefel , en niets was zoo heilig, dat hij niet ons 

gewroken meende te mogen verkrachten. Waarlijk, 
een gevaarlijk foort van menfchen in de maatfchappijs 

en zoo het al geduld moet worden in rijken en 

ftaten , waar de eene klasfe van burgers geheel 

andere regten bezit, dan de andere; het moest 

onverdragelijk zijn te Athene, waar burger te zijn alle 

regten in zich vereenigde , waar zelfs het minfte 
onregt, aan een’ flaaf gedaan, bij de wetten niet 

ongeftraft bleef; zoodat hij, die moeds genoeg 

bezat , om zoodanigen overmoed en baldadigheid 

het hoofd te bieden , zich in de daad bij de ganfche 
maatfchappij , waarin hij leefde , oververdienftelijk 
maakte. Onder mrpias vijanden nu behoorde ook 

DEMOSTHENES, die, gedurende verfcheidene jaren; 

Chij was ten tijde van dit geding drie -en- dertig 

jaren oud) meer dan ééne grievende beleediging van 

hem had ondervonden. In het proces, hetwelk 

DEMOSTHENES tegen zijne voogden voerde ter ver- 

kriĳging van de vaderlijke nalatenfchap , had Mmipras 

fchandelijk misbruik gemaakt van ‘zijne jeugd en 
onervarenheid, en hem bijna met geweld een groot 
verlies doen ondergaan „ waarvoor hij, fchoon in 
regten veroordeeld , (zoo vermogend was zijn in= 

vloed, om alles te ontkomen) nimmer eenige ver- 

goeding had voldaan, Meer dan éénmaal had hij 

DEMOSTHENES geheel valfchelijk van misdaden, ja 

zelfs éénmaal van moord beticht, en , waar ‘hij maar 
kon, 
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kon „ flookte hij voor hem moeijelijkheid vendriak, 

teleurftelling en -wijandfchap. 

Te Athene had eene gewoonte plaats, die in 
onze. tegenwoordige wereld geheel ongehoord iss 

Onder de ftaats- uitgaven behoorden ook de kosten, 

die noodig waren tot het onderhoud, het onderwijs, 
de kleeding en den verderen opfchik van de reijen 

danfers en _muzijkanten , die tot het vieren van de 
jaarlijkfche Dionyfiën of Bacchus-feesten vereischt 
werden. Maar deze uitgaven gefchiedden niet one 

middelijk uit ’slands fchatkist: de rijkfte. burgérs in 

ieder der tien flammen droegen „ doorgaans om beur- 

ten, dien jaarlijkfchen last. Zulke uitgaven waren 

gewis zeer aanmerkelijk; maar hij, die „op eene 

eerlijke wijze de afgunst wilde te keer gaan „ waar= 

mede het gemeen bijkans altijd de ongelijke verdec= 

ling van bezittingen aanziet „-en zich daardoor 

tevens den weg tot eer en aanzien wilde banen 

offerde daar gaarne een goed gedeelte van zijn ver 

mogen aan op. Deze geheele inrigting nu der 

Dionyfiën behoorde tot de Godsdienst van den 
ftaat zen. voor de deftige en ongeftoorde uitvoering _ 

en … bezorging ‚van elles, wat daartoe ‚vereischt 

werd „ was; dóór firenge wetsbepalingen gezorgd, 
Geen „wonder! het waren heilige plegtigheden; en 

bij -de vertooning-in den fchouwburg was iedere 

rcibezorger. zelf in plegtgewaad en bekranst op het 
tooneel tegenwoordig 3 en zijne rei of hem zelven 

te mishandelen, was eene hoogst ftrafwaardige be- 

leediging, ftond met heiligfchennis gelijk, en kon 

als eene publieke misdaad worden gewroken. 

| Zulk 



VAN DEMOSTHENES, 225 

Zulk eené beleediging Was DEMOSTHENES Over- 

gekomen van mipras. Niet alleen had deze , ge= 

durende het ganfche tijdverloop, van het oogenblik 

af, dàt DEMOSTHENES dien lastpost op zich geno- 

men ‘had, tot op de Dionyfiën toe, hem allerhande 

kwellingen veroorzaakt , zijn’ eerften Kunstenaar 

willen verleiden, zĳn prachtgewaad geweldadiger- 

wijze getracht te vernielen in de werkplaats van 

den vergulder, en dergelijke baldadigheden meer; 

„maar het ergfte van alles was in den fchouwburg 
gebeurd. Verbeeld u eene vergaderplaats , waar 
het ganfche volk, en duizende vreemdelingen, uit 

alle oorden van Griekenland zamengevloeid, getui= 

gen moesten zijn van de overwinningen door dichter 

en reibezorger, met zijne tooneelfpelen ‘of reïjen te 

behalen. Heilig en ftreng moest hier-de uitfpraak 

zijn tusfchen de mededingers: door het lot bepaalde 

regters zaten vooraan, en in tegenwoordigheid van 

den eerften Magiftraatsperfoon van den ftaat. Maar 

niets kon de wanugnst en vermetelheid bedwingen 
van MIDIAS, die het er nu op toegelegd had, om de 

eer der overwinning , die aan DEMOSTHENES fcheen te 

beurt te zullen vallen, voor“hem te doen verloren 

gaan 3 hij ruit zijne mededingers op, koopt de 

regters om, belet hem zelven zijne plaats op het 

tooneel in te nemen, mishandelt ien en 

flaat hem in het aangezigt, | 
Dit isde aanleiding van DEMOSTHENES befchule 

diging tegen MIDIAs.‘Nemien wij nu eere -@n andere 

plaats daaruit over; of het mij gelukken mogt het 

oorfpronkelijke zoo getrouw mogelijk te blijven, tén 
minfte u niets meer, dan het oorfpronkelijke te geven, 

Na- 
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Nadat hij. kortelijk het belang. der zaak heeft 

aangetoond „ en vervolgens de wetten vermeld, die 
zulke misdrijven, bijzonder gedurende de Dionyfiën, 

wraken , verhaalt hij alle de wederregtelijke vervol- 

gingen en baldadige mishandelingen „ die hij van 

MIDias had ondergaan; verdeelt dan zijn onderwerp, 

en gaat daarna over tot het, wederleggen van alle 

mogelijke uitvlugten en exceptiën, die. hij wist „ dat 

‘ MIDIAS gebruiken zou , om de aanklagt te doen 

vallen. Meermalen komt hij terug op den tijd, de 

betrekking , en alles, wat de beleediging als een 

doodfchuldig wangedrag moest doen befchouwen : 

en nadat hij een paar toen bekende voorbeelden 
had vermeld van gelijken fmaad, op. ftaande voet 

met de dood gewroken , voegt hij er bij: (*) 
want niet de klap verwekt zulk eene woede, 

„maar de fchande: en niet zoo zeer is geflagen te 
„ worden voor een vrij man ondragelijk , fchoon ’ 

» zeker ondragelijk is; maar wanneer het is tot 

» vernedering. Veel kan hij doen die flaat , d#Ace 

„ners, hetgeen de beleedigde niet in ftaat is aan 

„een ander te verhalen, met zijne houding, met 
„ Zijn blik, met zijne (lem, wanneer hij tot fpot, 

»„ wanneer hij als vijand, wanneer hij met de vuist, 

il ‚ Wans 

C*) Deskundigen, die lust mogten hebben de vol. 

gende overgenomen ftukken met het origineel te ver- 

gelijken, gelieven onder het oog te houden hoedanig 

mija bepaald oogmerk alhier moest zijn, waardoor ten 
minfte zoodanige vertaling, die tevens verklaring van 

iedere bijzondere uitdrukking is, werd uitgefloten, 
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wanneer hij in ’t aangezigt flaat,:- Dat tergt, dat 

maakt iemand razend „ die ongewoon is mishandeld 

te worden. Niemand kan, alverhaalt hij 

al het ondragelijke er van aan zijne toehoorders 

voorftellen zoo duidelijk, als bij het geval zelf 

de hoon aan den beleedigden en den ooggetuigen 

voorkomt. Ziet maar eens, om Godswil , en 

bedenkt eens bij u zelven , met hoe veel meer 
regt ik in woede moest geraken, terwijl mij dit 

van MIDIAS weêdervoer, dan EUAEON, die voors 
leden den Boeotier doodde, EvAEoN was door een 

goeden bekenden geflagen , in dronkenfchap , in ’t 

bijzijn van zes of zeven bekende lieden , die den 

één zouden verfoeid hebben om zijn beftaan , den 

anderen geprezen, wanneer hij ° verdragen, en 

zich ingehouden ‘had; daarenboven was hĳ in 

deszelfs huis, en tot aan deszelfs tafel doore 

gedrongen. em Maar ik werd van een vijand 

mishandeld, in nuchterheid, vroeg in den mor- 
gen , uit verachting, niet uit wijn, ten aanzien 

van duizenden , vreemdelingen en burgers, en 

dat in den tempel, en waar ik volftrekt wezen 

moest als reibezorger !°” 

„Op eene andere plaats verhaalt hij hoe fehandelijk 

MIDIAS een zekeren sTRATON vervolgde, dien hij 

door zijne valfche befchuldigingen ongelukkig had 

gemaakt. „En zult gij zulk een wreeden en one 

» 

$ 

3 

5% 

menfchelijken , en die zich zoo wreekt over het 

onregt dat hij maar zegt geleden te hebben, 

(want geleden heeft hij ’t niet) zult gij dezen, 
als gij hem zelven „betrapt. op mishandeling eens 

„ bure 
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„ burgers, loslaten ? En zult gĳ hem, die zich 

» 

hed head 
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noch aan feest, noch aan Godsdienst , noch «aan 

wet, noch aan iets hoegenaamd bekréunt, niet 

veroordeelen? hem niet tot voorbeeld ftellen? 
Wat zult gĳĳ dan zeggen, regters? Welk billijk 

of redelijk voorwendfel zult gij om ’s hemels wil 

kunnen gebruiken? Dat hij ontuchtig en onbe 
fchaamd.is? Want dat ís waar.  Verfoeijen moest 
gij zulk eenen liever dan fparen. == Of, dat 

hij rijk is? Maar dit zult gij immers zien dat de 
oorzaak van zijn moedwil ís: zodat men hem die 

aanleiding veeleer behoorde aftenemen, dan hem 
er om te verfchoonen. Want een baldadig. en 

liederlijk man meester te laten van veel geld, is 

hem de wapenen tegen u zelven in handen la- 

ten. == Wat blĳft er dan over ? Indedaad , 

medelijden ? Want hij zal zijne kinderen voor u 

flellen, en ftaan fchreijen, en daarmeê zijn be- 

houd affmekene Dit is toch het eenige. Maar 

weet dan, dat zij medelijden verdienen „die tegen 
alle regt aan mishandeld worden, en het niet 

kunnen verdragen „, niet zij, die om wedaeken 

kwaad geftraft worden.” 

„Ik weet wel, (zegt hij eiders) dat hij met zijne 
kinderen misbaar zal komen maken, en zich met 

woorden en tranen zal vernederen, om zoo veel 

mogelijk beklag te verwekken. Maar zoo nederig 

als hij zich nu mag aanftellen,; zoo veel te hate- 
lijker moet hij voor u zijn. Waarom? Omdat, 
wanneer nederigheid hem volftrekt onmogelijk ge- 

weest warc, en hij daon een buitenfporig en 
„ ons 
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„ ondeugend leven leidde, maar iets aan zijn na= 

„tuur, en aan ’t fortuin, dat hem zoe gemaakt 

„ had , kon toegeven : maar indien hij zich ingeto= 

„gen kan houden, wanneer hij wil , maar liever 

„ Anders verkiest te leven, dan is ’t klaar, dat; 

„wanneer hij u nu zal bedrogen hebben, hij weer 
„ dezelfde als te voren zal worden. Gij behoort 

„er niet op te letten, en het veinzen van een 
„ oogenblik moet gij niet krachtiger of geloofwaar- 

» diger achten , dan: al den verloopen tijd, waar= 

» van gij getuigen waart. Ik heb geene kinderen, 

„en kan er dus geen meêbrengen , en  ftaan 

„ fchreijen en fnikken om den geleden  fmaad, 

„ Moet daarom ik, die mishandeld ben , minder bij 

„u voor hebben , dan hĳ die mij mishandelde % 
‚‚ Vast niet, Maar als hij met zijne kinderen 

s komt; en van u vergt dat gij ten hunnen ge= 

z valle ftemt , verbeeldt u dan „ dat ik “met de 

wetten bij mij voor u fla, en met den eed, dien 

s Sj gezworen, hebt, en ik daarvoor uwe ftem 

s vraag en affmeek: waaraan gij veel billijker gee 

hoor zult geven, dan aan hem. Want gij hebt 

„ gezworen , Atheners , aan de wetten te gehoor 

zamen, gij zijt uwe gelijke regten aan de wetten 

„ verfchuldigd , en al wat gij goeds geniet hebt gij 
„door de wetten, niet door mIpras kinderen.” 

Merkwaardig is de vergelijking tusfchen mipras- 

en ALCIBIADES. Nadat DEMOSTHENES beweerd had, 

dat men niet te vreden moest zijn , al had mipras 

dezen met geld, genen met bedreigingen tot 

zwijgen gebragt; maar dat hij als een gemee 

Vil. D. a, Q vijs 
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Ep 
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vijand: vam den ftaat- moest befchouwd. worden „ 

gaat hij dus.voort, Eenmaal, zegt men, in die 

„oude: gelukkige. dagen-wan onsland leefde ALCr- 
"BIADESe Bedenkt nu eens, na hoe’ veel goeds 

daorshem „aan: % volk bewezen, hoedanig uwe | 

voorouders hem, behandeld hebben , toen hij 

meende ongebonden en baldadig te mogen wezen, 

„'En-dit zeg ik niet om mipras met ALCIBIADES 
„te vergelijken: zoo dwaas en zinneloos ben ik 

niet: maar opdat gij weet, Atheners en erkent 

„dat er niets is. noch zijn kan „ noch geboorte , 

4 noch rijkdom; noch vermogen ; ’t- geen wij als 

„‚ volk , ‘wanneer het tot moedwil ftrekt „ behooren 
s te dulden, ArciBIADEs immers fproot van: va- 

s derszijde var de-.Alcmeoniden af , die „ in eene 
gi: ftaatsom wenteling. ten gevalle van. de vrijheid 

verbannen met geld te Delphê geleend, den taat 

weder bevrijd , en de zonen van PISISTRATUS 

5 verjaagd hebben: van-moederszijde uit zmePoNi» 
Evs, een huis waaraan het volk. mede vele en 
zy groote verpligtingen had. Dit was ’t-niet alleen 
# dât hij vóór hads maar, ook zelf meermalen voor 
„de vrijheid te-wäpen getrokken, had hij met zijn 
4 eigen lijf „niet: met geld of woorden, zijne. vas 

4 derlandsliefde: getoond. Daarenboven. fchitterde 
hij met overwinningen én kroonen uit de Olyme 

zy pifehe wedftrijden , was een nitmüntend krijgs- 

„ overfle yen in welfprekendheid feheen- hij een 

ieder, zoo nen zegt, t& overtreffen. En 

3 nogtans hebben toen onze voorouders: zich om 

4 niets var, dat alles wan hent: laten mishandelen „ 

j 4 maar 
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5 maar hebben zij hem als- balfing uitgeftootens en 
„ terwijl: de Lacedemoniers toen ter” tijd magtig 

sy waren, ondergingen zij verliës van hândel en 
„ fchepên , en achteden het verkieslijker , alles 
„ hoegenaamd gedwongen te dragen „ dán’ ruit: vrije 
„ beweging zich te latén verguizen. En welk een 

 moedwil had hĳj dan zoo groot bedreven als met 

s MIpiAs misdrijf kan gelijk {taan ? — Hij had 

 TAUREAS, den reïbezorger, in ’t aangêzigt- ge. 

» flagen. — Goed: maar de eene reibezorger deed 
„ het'den anderen, en nog niet tegen onze wet, 

4, die toen niét beftond,; —” Hij had den fchilder 

5 AGATHARCHUS gevangen gehouden, immers zoo 
» Men zegt, — Nu ja; toen hij hem op eene fout 

betrapt shad; zoodat het niet verwijtenswaardig 
» Wäs. — De Mereurius-beelden - had» hij ver- 
 minkt, — Alle heiligfehênnis , geloof ik „ ver- 

„ dient dezelfde verontwaardiging ; maar het geheel 

» vernietigen van het hêilige kleed is meer dan het 

» verminken. der Mereurius=beelden. Welnuy- dat 

heeft mIDiAs, zoo als bewezen is, gedaan, Vere 

8 gelijken wij nu wie hĳ is, en waarmede hij zich 

»„ bekend maakte. Niet alleen ongepast, maar ons 

5 geoorloofd moét gij het achten „ regters , en 

» ofiheilig , wanneer gi, die vân ‘züike mannen 
» âfftamt , eerien booswicht , eenen geweldenaar en 
> fafdaatgen en die geène ‘waarde ter ‘wereld heeft, 
” betrappende, hem vergéving , of medelijden of gee 

» made bewijst. Want waarom toch ? Om zijné dien- 

» ften als krijgsoverfle? — Maar als bloot foldaar 
n bereekent hij niets; ik laat ftaan als bevelhebber 

Q 2 » Over 
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„ over anderen. „Om zijne. welfprekendheid ? — 
‚In »’t openbaar. heeft hij nog nooit iets goeds 

„gezegd , maar in't bijzonder belastert hij een 
s ieder. Om zijne geboorte „ God betere “1 — 
„En wie kent dan zijn geheimen oorfprong niet? 

„ waarbij „twee -tegenovergeftelde « omftandigheden 
‚hebben plaats. gehad, Want zijne ware moeder 

»„ was de flimfte, en zijne gewaande moeder, die 

s hem geëigend heeft, de dwaaste aller vrouwen. 

» Ik bewijs het. Want de eerfte verkocht hem 

» dadelijk na de geboorte, de laatfte, die zich voor 

» denzelfden prijs een veel beteren had kunnen 

» Aanfchaffen , kocht hem. En terwijl hij nu hier= 

», door meester werd van goed dat hem niet toe= 

„ behoorde , en een vaderland verkreeg, dat meer 

‚ dan alle andere ftaten naar wetten wordt beftuurd, 

„kan hij ze volftrekt niet dulden noch betrachten 3 

„maar zijn echt barbaarfche en den Goden ongeval= 
;‚ lige inborst vervoert en overweldigt hem „ en toont 

„ ons hoe hij, wat hij bij ons vindt, als vreemd 

„ behandelt ,-zoe als hij zelf een vreemdeling is.” 

Maar mipias had vermogen „en had zich „ fchoon 

te onregt ‚den naam verworven van het in die 

kostbare lastposten ten dienfte van het land gebruikt 

te hebben. Ook dezen fchijn beftrijdt DEMOSTHENES 

en „maakt hem voor een fnoever en ondragelijken 
windmaker uit.» „Maar al had hij (dus vervolgt hij) 

„alle die posten gedragen, en dat alles gedaan wat 
„ hij voorgeeft; en al „was dit alles niet zoo, als 
sik het u aantoon; dan nog behoorde hij de ftraf 

voor den mij sapscdanen fmaad niet om zijne 
„ bes 
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„ bewezène dienften te “ontkomen. “Ik weet immers 
‚dat er velen zijn, die zich meermalen en grooe 

„teliĳjks bij u verdienftelijk hebben gemaakt, waar= 
„ mee de posten van mipias op verre na niet te 
„ vergelijken zijn , deze door overwinningen ter 

zee, genen door’het innemen van fteden , andes 
» ren door menigvuldige op den vijand behaalde 

voordeelen. Maar evenwel hebt gij nog nimmer 
dan één van hun zulk eene beloning gefchonkens 

„ (en zoudt gij *t ook niet doen) dat het hem 
„ geoorloofd was om hunne bijzondere vijanden; 

‚3 wanneer, en hoe zij wilden, te mishandelen 

s‚ zelfs niet aan HARMODIUS EN ARISTOGITON , die 

s toch de grootfte belooningen van u ontvingen, en 

„om de fchitterendfte dienften : noch zoudt gij het 

‚ geduld hebben dat: iemand dit nog bij het op« 

„ fchrift voegde, zij vermogen ook te mishandelen 

„ wie zij willen, « Want juist daarvoor «hadden zij 

„de overige belooningen ontvangen, dat zij aan 
„den overmoed een einde gemaakt hadden.” 

Reeeds bij de eerfte openlijke aanklagt van DEMOS= 
THENES, even na ’t geleden. ongelijk, had “zich 

MIptas fchandelijk aan het aldaar vergaderde volk 

vergrepen, en gezegd dat hj door tooneeldanfers 

en huurlingen, niet door burgers, veroordeeld werd, 

‚Want zoo verfe (zegt nu DEMOSTHENES) ging 

„zijn euvelmoed en onbefchaamdheid, regters, zo: 

Als gij allen weet die er bij waart, dat hij met 

»fchelden en dreigens en met zijne oogen gedurig 
„opde woelende vergadering gevestigd, het 

»„ganfche- volk dacht te verpletten. Waarom daf 
| Q 3 ook 
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„ook nu zijne tranen, dunke mij, belagchelijk 
„ moêten ftaan, Wat zegt gij, fchandvlek? “Zult 
» gij vergen dat mem met uwe kinderen, of met 
» u medelijden hebbe? Of dat zij u genegen zijn, 

„die gj in ’t openbaar veracht en befpot hebt? 

„ Zoudt gij op alle ftervelingen eené uitzondering 
» maken, en in uw leven en wandel zoo vol 

» van hoogmoèd en laatdunkenheid omtrent iedereen 
» zijn, dat zelfs die genen, met wie gij niets te 
s‚ maken hebt, geërgerd worden wanneer zij uwe 

» onbefchaamdheid,. en uwe ftem en houding, en 

uwen aanhang en rijkdom «en euvelmoed maar 

s aanzien; en dan in ’% geregt aanftonds beklaagd 
s worden ? Waarlijk, gij zoudt eene groote magt 

„ of liever een wonderkunst hebben uitgevonden 5 
wanneer gĳĳ twêe zoo tegenftrijdige dingen in 
‚zoo korten tĳd konder verwekken, afkeer door 

uwe levenswijs, en mêdelijden door uw bedrog. 

Neen, van niemand komt u medelijden toe, in 

geen het minste opzigt, maar integendeel haat 
ven verfoeijing en. toorn! want dat verdient gij.” 

Hetgeen DEMOSTHENES meermalen in zijne rede 

aandringt, is dit, dat Mmipras vergrijp van zulk een. 

aard is, dat zich iedereen het behoorde aan te treke 

ken,-en dat er de vrijheid der burgers , ende wetten 

van den ftaat mede: gemceid waren; wanneer zulk 

een deugniet ongeftraft bleef. >Hij komt / hierop 
terug, tegen het flot. „ Daarenboven (zege hij} 

» heeft hij toen niet mij alleen geflagen, theners.s 

„of met zijne gedachten beleedigd, maar een tegelijk 

» die men maar begrijpen ‘kan dat minder dan ik 
| » in 
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„in flaat zoü wezen omzich ‘regt te ‘doen overe 
„ fchaffen. ‘Wanneer gj niet allen werdt geflagen, 
„of in dien post gehoond, bedenkt dan dat gij 

niet allen tegelijk reibezorgers „waart, en dat 

ss niemand ooit in ftaat. zou. wezen: om u-allen 

» tegelijk. met “ééne hand te mishandelen, Maar 
3 wanneer één enkele dit ondergaan heeft „zonder 
3, gewroken te zijn „ dan - behoort een ‘ieder te-vere 

s wachten dat hij daarna de eerfle zat zijn-om bee 

» leedigd te worden 3 en dat=niet te verzuimen noch 
„te wachten tot het aan. hem toe kome, ‘maar 

» zoo vroeg mogelijk op-zijne hoede te zijn. Mipias 
» is mijn. vijand! … (Goed: maar ieder onder u 
» heeft er een ander. Zult gij dan „ wie ook ieders 
s Vijand mag zijn, hem meester laten om aan een 

» ieder wan u dat te doen, wat deze mij deed? 

„ Ik denk , neèn. Wel nu, «dan moet gij ook mij 

niet, Atheners, aan hem prijs geven. “Ziet maar — 
» Eens, aanftonds, wanneer de vergadering opftaat, 

» gaat een ieder van u„ de een fnel, de andere 

», langzaam, huiswaarts, zich om niets-bekomme- 

» rende ,. zonder “omzien, zonder vrees, °%zij een 

» Vriend, ° zij hem een “vijand mogt ontmoeten, 
„noch of hĳ groot of klein, fterk of zwak -zijs 
» niets van dat alles. Waarom toch? Omdat hij 

» er innig van overtuigd is, en fteunt en vertrouwt 
» op onze Conflitutie, dat niemand hem zal lastig 

» vallen, of honen, of flaan. En zult gij dan die 

„zelfde veiligheid, die gij voor ú zelverte-gemoet 

ss gaat; mij niet eerst verzekeren ? Met welk eene 

zy tedenering zal ik “zulk ‘een geleden: onregt: te 

ee te Q4 „ bo 
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boven komên, en blijven leven, wanneer gì mij 

nu laat loopen ?- Houd- goeden moed , mogt 

iemand. zeggen : want voortaan zal u geen fmaad 

meer worden aangedaan. — Maar wanneer dat 

evenwel gebeurt, zult gij dan uwe gramfchap 

toonen, na hemnu ontflagen te hebben? Neen, 
Atheners, gij moet noch mij, noch u zelve, noch 

de wetten prijs geven. Want als gij dit eens 

wildet nagaan en onderzoeken, waar toch uwe 

regters fterk door zijn, en magt hebben over 

alle burgers, of de Staat er tweehonderd, of dui- 
zend, of hoe veel dan ook, toe aanftelt, zoudt 

gij zulks noch. daarin. gelegen vinden, dat deze 
alleen van alle burgers onder de wapenen zijn, 

noch. omdat. zij groot. en _ fterk -van-ligchaam „ 

noch omdat zij de jongften zijn, noch om iets 

dergelijks 3 maar dat zij door de wetten. fterk zijn. 

Wat is dan die kracht der wetten? Zullen ze 

dan , wanneer iemand onder u fchrèeuwt mist 

handeld te worden, komen. aanloopen en u hele 
pen? — Neen:,want het zijn gefchrevene detters , 
en-die zouden dat niet kunnen doen. Wat is 

dan hun vermogen? == Wanneer gij ze bevestigt, 

en laat gelden voor hem die „er om vraagt. Dus 

zijn de wetten door u fterk, en gij doorde 

wetten. Men behoort ze derhalven te befcher= 

men „ even als men zich zelven zou verdedigen „en 

het onregt, den wetten aangedaan „ gemeen, te 
achten, bij. wien gi. ’t ook mogt vinden: en 

noch. lastposten , noch - medelijden, noch eenig 

mensch, noch eenigerlei kunst, noch iets. hoe- 

”„ 86 
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zp igemaamd uit tervinden , waarom hij , die-de wetten 
„had: overtreden , vongeftraft kan blijven, Gijs die 
win, den fchouwburg “waart, hebt hem bij het in- 

„ komen uitgefloten: en uitgejouwd , en alles gedaan 
swat haat te kennen geêft, toen’ gij nog niets 

» van mij “gehoord hadte Waart gij, vóór dat de 

zaak bewezen was, zoo verftoord, en fpoordet 

9, Zij mij aan tot wraak , en ontvingt gij mijne open- 
„lijke aanklagt met handgeklap; en nu, nadat het 

„bewezen is, en het volk, in den tempel gezeten - 

s‚ hem’ vooraf “heeft veroordeeld, en al het overige 
wat die fchelm gedaan heeft, onderzocht is, en 

„gij-door het lot tot regters: gefteld zijt, en het 

in uw vermogen is: om alles met uwe ftem uit 

„de wereld ter maken; — zult gij nu aarzelen om 
mij te helpen, om het volk genoegen te geven, 

de overigen tot: ingetogenheid’ te’ brengen, u 
» zelven voor het vervolg de° meeste veiligheid te 

„ bezorgen 5 door hem tot voorbeeld voor anderen 
ste ftellen? ‘Om alles dan wat ik gezegd heb, 

en allermeest om diens Gods wil , wiens eeredienst 
hij ontheiligd heeft , moet gij, naar heiligheid en 
» regt ftemmende , hem veroordeelen,” 

Dit zij tot eene proeve genoeg, M. H., ook 

omdat ik welligt reeds te lang misbruik van uw 
geduld heb gemaakt. Want ik had, bĳ het over- 

nemen van die ftukken, moeten bedenken, hoe 

weinig zij misfchien berekend waren, om, vooral 

door mij vertolkt en voorgedragen , eenigen indruk 
bij u te maken, die ten voordeele van DEMos- 

THENES afliep. Gewis moet het veel verbeelding 

Q5 Kos= 
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kosten, zich naar Athene te verplaatfen , en zich 

in die tijden en zeden terug te denken: en eene 
rede, voor ‘honderde regters op eene opene plaats 

uitgefproken , laat zich niet „zonder veel fchade te 

lijden, in de engte eener kleine gehoorzaal dringen. 

Maar, wat ik er door mijn toedoen nog aan bedorven. 

mogt hebben: vergezochte redeneringen , opge- 
fmukte denkbeelden , lange perioden „gedwongene 

vergelijkingen, ja zelfs die tegenwoordig zoo hoog 

geroemde kinderlijke en flaperige eenvoudigheid 

zult gij er niet in gevonden ‘hebben. Hebt gĳ er 

wel één eenig fpoor van kunst rin ontdekt? of was 
het ‚de levendige en “gezonde “natuur? En toch 

bekent ‘hĳ in deze rede zelve; ze beftudeerd te 

hebben. Maar het is ook de krachtige «en rijke 
natuur. En hoe fpaarzaam zij zich hier ook moge 

vertoonen , wij erkennen den man met uitftekende 

talenten uitgerust, en wiens genie niet’ binnen. de 

enge grenzen van een enkel beroep was beperkt, 

maar van wien CICERO met regt oordeelt, dat „zoo 

hij zijn ftiĳl had willen befteden aan hetgeen hij 

van PLATO geleerd had, hij zijnen meester in keur 

en pracht van uitdrukking zou hebben: geëvenaard, 

B. 
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Ad summam , Sapiens uno minor est Jove , dives; 

Liber, honoratus, pulcher, rex denique regum. 

HORATIUS, 



EERSTE VERHANDELING, 

INLEIDING. 

de D. wetenfchappen zijn dè bronnen des gê= 

» luks.”” = „ Al ons waarachtig genoegen is gelegen 
„in het gevoel van eenige volkomenheid in ons 

zelve ontwaar te worden, — Als kennis en 

» wetenfchappen te. niet zijn gegaan, gaat ook alle 

» regelmaat, ter. goede rigting van ons gedrag en 

„ter befturing van de algemeene belangen, tevens 

» Verloren,” — Ziet daar fpreuken van XxENO« 

FON (1), CARTESIUS (2), En CICERO (3), niet 

flechts in het afgetrokkene bewijsbaar en door de 

ondervinding geftaafd , maar die daarenboven, te 

regt begrepen zijnde, van het uitgeftrekt{te nut zijn 

kunnen; waarom ik de ontwikkeling en verklaring. 
van dezelven befchouwd hebbe als een onderwerp, 

…_ dezer Gehoorzaal, die aan wetenfchappen en kunften 

geheiligd is, in alle opzichten volkomen waardig. 

Het is mij niet onbekend, dat hetgeen tot deze 
ftoffe behoort, meermalen is behandeld; doch heil 

| Za- 

(1) -Cyropaed, Lr. tte 
Ca) Epist. ad Elifabetham, prince Ep. VL 
C3) de Finib, Ll. c 19. 
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zame waarheden kunnen niet te dikwijls voorgedra. 
gen, mimmer altoos té véelfndlen ‘uit verfchillende 

oogpunten befchouwd worden. Of ik nu daarin 
hebbe mogen flagen, om inderdaad hetgeen de aan 
gevoerde fpreuken in zich bevatten, onder geheel 
of ten deele nieuwe gezichtspunten voorteftellen „- 

zal uit den loop zelven van “deze Verhandeling 

moeten blijken, terwijl ik, van ftonde aan, met 

voorbijgang van uitlegkundige verklaring em rede- 

kanftige ontleding van alle de bijzondere deelen, 

de gezamenlijke en onderling Overeeriffemmende: 

bedoeling der voormelde uitfpraken meen te mogert 

dihefwitedn ‘en voorftellen volgerder wijze 8 de 

befthaving van den geest, door de beoefening van 

wetenfchappen en letteren, ds de hechtfie grondflag 
wan *smenfchen geluk en van den duurzamen wel 
fland der burger-maatfchappijen. — Dé waârheid 
dan van die ftelling te betogen is dierhalve de taak „ 
welke ik óp mij'neem en, van wege de rijkheid der 

ftoffe , in twee Verhandelingen heb moeten fplitfen „ 
de eene voor dit uur, de ândere voor eene volgende 
fpreekbeurt beftemmende, miet dien verflande, daf 
ik bij de laatfte mij meer in het bijzonder del? 
bezig te houden met eene kortboridige aanwijzing” 
der middelen, welke, ter befchaving van den geest, 
als de beste, en dus als boven andere ín de éerfte 
plaats verkieslijk, te régt befchouwd: mogen wor’ 
dêfi. — Verleent mij dan bij dezen arbeid, G. H, 

uwe gunftige en hoogstvereerende gandachtt > 

« fr il 

EER. 

el 
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EERSTE AFDEELING. 

De Natuur, waar men haar moge gadeflaan, 
toont, overal en op de voor ons overtuigendfte 

wijze , dat zij, in haren gang en in alle hare wer- 

kingen, aan onwrikbare wetten is verbonden, en 

dat het fchoone, het welk zij in zich bevat, geense 

zins afhangt van der menfchen wuft en veeltijds 

loszinnig oordeel, maar op de onfaalbare uitfpraak 

van die zelfde wetten berust, zoodanig, dat, 
welke verwarring van denkbeelden, welke verfchile 
lende gevoelens voor het overige onder ons fter= 

velingen mogen plaats hebben, den onbevooroor- | 

deelden en aandachtigen befchouwer echter altijd 
eene zelfde fchoonheid, eene fteeds’aan zich zelve 
gelijke orde in de oogen blinke. — Die éénheid 
van plan, welke wij in ‘de zoo verfcheidene werken 

der Natuur gewaar worden, hoezeer wij daarvan 

flechts het kleinfte gedeelte kennen, kan ons ten 

teeken en zegel verftrekken , dat zĳj alle van ééne 

Oorzaak, die hoogst magtig en te gelijk hoogst 

wijs moet zijn, hun aanzijn ontleenen (4). Deze 

zelfde oorzaak heeft tevens, van den beginne af- 

| aan, 

(4) Cic. de nat, Deor, Le II. e. 37. 38. Quaeste 
Tuc. L, I. c._28. 29. De divinat, Le IÌ. c, 27, — Auch 

ist in der that jeder Begriff einer geiftigen Schönheie 
‚€in Blick in das Wefen der, Gottheit. m, MENDEL SS OrIN 
Phäd, ree Gesp. 
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aan, voor het geen wezenlijk waar, wezenlijk 

fchoon is, en voor deszelfs eeuwige onverander- 

lijkheid, zorg- gedragen, door van beide een levendig 

gevoel, met den geest der boven bedoelde wetten 

overeenftemmende , onzen harten in te prenten, en 

waarheid en fchoonheid, hoezeer wij die door 

woorden zoeken te onderfcheiden, in onze ziel tot 

één begrip famen te {melten en metderdaad te 

vereenzelvigen: en dit gevoel is van een zoodanig 

vermogen, dat het zich bij den niet geheel be- 

dorven mensch fchier altijd, nu eens duidelijker , 
dan eens meer bedekt en omzwachteld, aan den 

dag legge, zoo wel in het oordeelen over zaken, 

van welke het verftand alleen zich begrippen kan 

vormen, als in de keuze tusfchen voorwerpen, die 

ons door de zintuigen kennelijk worden; zoo wel 

omtrent hetgeen. ons als goed en betamelijk voor- 

komt, als. omtrent datgene, wat zich ons als fraai - 

en bekoorlijk vertoont, 

Waarom toch willen ons de Wijsgeeren tweeders 

lei Wetten opdringen: wetten der Natuur en Zede- 

lijke wetten? Er is maar ééne Wet, zoo als er 

maar één Wetgever iss haar doel is fchoonheid, 

orde, en famenftemming. Het zelfde gevoel, ver- 
fchillend flechts gewijzigd, houdt. mij opgetogen 
bij den AporLo van Belvedère, bij de fchilderftuk- 
ken van RAPHAËL En VAN DIJK, bĳ de hemelfche 

toonmengelingen- van MOZART @n HAYDN, perst 
nij weemoedige tranen af,„ als ik mij SOKRATES 

voorftel, daar hij den gifbeker ledigt, of doet mij 

“eerbiedig nederknielen voor het affchijnfel van Gods 
| | heere 
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heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelf- 
ftandigheid. De deugd, dat is de liefde. voor orde 

en famenftemming, ftrekt mij tot regelmaat mijns 

gedrags, zoo als de tweederlei middelpuntskrachten 

de zonneftelfels in ftand en geregelde beweging 

houden 3 en zoo vast en onwankelbaar de orde is 

in de zienlijke wereld, even zoo onveranderlijk 

handhaaft de Godheid die in de zedelijke. Stor- 

men en onweders, watervloeden en aardfchuddingen 
mogen dezelve in de eene fchijnbaar verftoren. 
verkeerde neigingen en fpoorlooze driften haar in 

de andere met verwoesting bedreigen „die gewel» 

dige fchokken zelve ftrekken in, het einde tot 

wezenlijke bevordering van ‘het oogmerk, dat zich 
de Wetgever heeft voorgefteld: dat is ter toenee 
mende bevestiging: van het geluk zijner fchepfelen. 

Wat is de fchoonheid in de gewrochten der 

kunst? De famenftemming: of ineenfmelting, van 
verfchillende deelen tot een volmaakt geheel. En 

wat is de deugd. anders, dan de overeenftemming 

onzer in- en uitwendige werkingen met het oog- 

merk onzes aanwezens? Wat dus anders, dan 
fchoonheid? — Van hier ook die zelf bewustheid 

onzer bedrijven, welke, zoo wij weldoen, inwen- 

dige kalmte en tevredenheid, zoo niet, {mart 
fchaamte, en berouw ih ons te weeg brengt. Deze 

zelfsbewustheid, die niets anders is, dan het oor« 

fpronkelijke gevoel. voor het fchoone, gefchraagd 

door. de getuigenis van het voorledene, is een der 

onderfcheidsmerken tusfchen het redelijke, het rede- 

looze „of min-redelijke , en het blooteftoffelijke, of 
oVIL D. a, R ge- 
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geheel werktuigliĳjke fchepfei; maar het doel en de 
ftrekking der, uit de fchepping zelve voortvloeiende, 

wet blijven desniettemin één en voor allen ge= 

meen: te weten orde en famenftemming , waaruit 

fchoonheid wordt voortgebragt. 
Het is ondertusfchen niet te ontkennen, (en 

boven deden wij het reeds met een enkel woord 
verftaan,) dat het gevoel van het ware en fchoone 

niet in alle gemoederen met gelijke kracht en zuie 
verheid werkzaam is, Het is ook van zoodanigen 

aart, dat het door eene verftandige leiding en 

oefening verfterkt en gelouterd, of door traagheid 
en nalatigheid verzwakt, of door een averegtsch 

beftuur bedorven kunne worden, terwijl daarene 
boven verfcheiden andere omftandigheden op hete 

zelve eenen zeer grooten invloed hebben: dages 
lijkfche voorvallen ftrekken tot bewijzen van deze 

waarheid. | 

Ziet men niet door een aantal menfchen , zelfs 

in gewone zaken, zoo verkeerd oordeelen, dat zij 

aan het wanfchikkelijke boven het ordenliĳke , aan 

het fchandelijke boven het betamelijke, aan het 

lage en verachtelijke boven het grootíche en ver= 

hevene eenen zichtbaren voorkeur geven? Hoe 
vele zijn er, bij welke het gevoel voor zedelijke 

fchoonheid dermate ‘is ontaart, dat zij de nietigfte 

beuzelingen voor den kostbaarften parel inruilen, 

of, (om beter, om duidelijker te fpreken,) een 

vtij en onafhankelijk leven voor blinkende flaven= 
kluisters ten prijs geven? — Verlangt gij den 

invloed van omftandigheden op dat gevoel bewezen 
tc 
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te zin, verplaatst.u. met uwe gedachten ‚in,en na 
de donkere dagen vanhet later keizerrijk: - waar 
was toen. het „gevoel voor het ware, en‚fchoone 

te vinden? Meer nog misfchien bij, de Barbaren, 
die op het gebied.der Cezars roofgierige. blikken 
vestigeden, of zich reeds uit deszelfs verfcheurde 
deelen nieuwe heerfchappijen hadden gevormd, dan 
bij de naneven van hen; die Rome van de prachtig{le 
praalgeltichten voorzagen en met. de heerlijkfte. gee 

wrochten van penfeel cn _beitelkunst opfierden; die 

_HORTENSIUSSEN en CICEROOS teelden; voor wier 

kiefche. ooren de MAROOS, de TIBULLUSSEN „de 

HORATIUSSEN ter naauwernood zoetluidend genoeg 

zongen. „En in dit fprekende voorbeeld treffen wij 

tevens een dadelijk bewijs aan voor de bovenaan 

gevoerde fpreuk van den welfprekend{ten. wijsgeer: 

» dat, als kennis «en _ wetenfchappen «te niet zijn 

‚w gegaan, ook alle regelmaat, ter goede rigting- van 

„ons gedrag en ter befturing van de algemeene 

i belangen , tevens verloren gaat,” — Inderdaad, 

het is zoo! De deugd is aan het gevoel voor het 

ware en fchoone onaffcheidbaar verbonden. Het 

laatfte , niet geleerd noch geoefend wordende, is, 
zoo als cicero elders zegt (5), gelijk een land, 

dat, alhoewel van aart vruchtbaar zijnde; zonder 
bearbeiding geene goede vruchten voort kan brene 

gen. Zoo dan gaat ook de deugd verloren 3 en is 

er geen regelmaat meer ter rigting van ons zede- 

lijk gedrag, hoe dan zouden de algemeene belan- 

; ko ttogen 
Br Quaest, Tuso, de 11. Ce 9. 

KR a 
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gen met wijsheid, ten nutte en tot behoudenisfe 
van allen, beftuurd kunnen worden ? 

Ik zal dan, zoo ik “mag vertrouwen, de noode 

zakelijkheid eener verftandige leiding en oefening 

van het gevoel voor het ware en fchoone, als 

onontbeerlijk voor het wezenlijke geluk, zoo der 

éénlingen , als van geheele burgerftaten , niet nader 

behoeven te betogen. — Maar in hoeverre is de 

mensch „ zoo als hij dagelijks voorkomt , voor 

eene dusdanige leiding vatbaar, en waar treft men 

overvloedigst middelen aan, die allenthalve gefchikt 

zijn, om zulk een heilriĳjk einde, in den uitge- 

breidften zin, te doen bereiken? Zietdaar twee 

vragen, die zich, als van zelve , voor den geest 

opdoen en, overeenkomftig den aart der op mij 
genomene taak , door mij moeten beandwoord 

worden. De eerfte derzelven aftehandelen is voor 
dezen avond, de beandwoording der tweede vraag 

voor eene volgende fpreekbeurt beftemd, 
ke 

TWEEDE AFDEELING. 

Alle menfchen hebben in zich eenen meêr of 

min levendigen trek tot het leeren kennen van 

velerlei zaken. Zeer onderfcheidendlijk laat des 

zelve zich opmerken bij jonge kinderen , als 

zich de natuurkrachten vrijelijk ontwikkelen en 
eenen onbelemmerden loop nemen. Beschouwt 

eens zulk een wicht, hoe het, brandend van ver- 
lan- 
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langen , met wankele fchreden en bevende handjes, 

zich fpoedt naar elk voorwerp, dat voor hetzelve 

nieuw is, Let er op, met hoe groot eene drift 

het naar dingen, welke het bevorens nooit of flechts 

zelden zag, zijne begeerte, onder het uitftamelen 

van onverftaanbare klanken, te kennen geeft, hoe 

het er zich op werpt, zonder vuur, fnijdend ftaal , 
of andere gevaarlijke werktuigen te ontzien. Merkt 
op, hoe het, in jaren en krachten en tevens in 

ftoutmoedigheid, toenemende , om over alles , waar- 

van het omgeven is, te mogen heen zien, de 

hoogfte plaatfen tracht te beklouteren. Het bekreunt 

zich hitte noch koude, acht bedreigingen noch 
flagen , mag het, ook flechts van verre , onbekende 
voorwerpen begluren, Hoort het iemand iets zon- 

derlings iets treffends verhalen, het gedenkt aan 

geen fpeeigoed, gevoelt honger, dorst, noch flaap , 

maar luistert met eene gefpannen aandacht naar 

den eindelijken afloop der gefchiedenis: en deze 

begeerte naar het nieuwe en onbekende is bij 

groote en edelaartige gemoederen zoo veel fterker, 

naar mate deze, in vlugheid en fcherpte van vers 

ftand en oordeel, boven anderen uitmunten. 

__Maar zou deze drift naar hetgeen vreemd is, 
‘der kindschheid alleen eigen zijn en metdertijd be- 
koelen ? == Verre van daar! Veeleer neemt zij toe 

in vermogen, naar gelange wij beginnen te bee 
merken, dat zij van alles, wat in de zedelijke 

wereld fchoon en voortreffelijk mag genoemd wor- 
den, de vruchtbare moeder is, en naar gelang de 

dingen , naar wier Kennis wij reikhalzen, verheve- 

R 3 ‚net 
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ner en uitmuntender van aart zijn, — Te regt 
zegt daarom” zekere Geleerde (6): „ er is geene 

„ Zeak, welke, gedurig genoten wordende, geene 

„ walging baart: van kennis alleen ‘wordt de ziel 
„ hiet werzadigd, maar ontbrandt, âls de vlam ín 

» het hout, daardoor meer en meers’” en zoo is 

het, dat ons die hooge trap van volmaking ken- 
baar wordt, welken te bereiken, offchoon het ons in 

dit leven niet gelukken moge, evenwel als het oog= 
merk onzes aanwezens moet worden befchouwd. — 

De wijsheid, het éénig middel, om dat oogmerk 
nader bij te komen, vertoont zich ons in haren 

geheelen omvang. Het gevoel, dat wij haar niet 
geheel ten eigendom kunnen verkrijgen, veroors 

zaakt ons eene grievende fmart. Wij ftreven niet= 

temin naat haar bezit geftadig en met toenemende 
infpanning onzer krachten. De tijd wordt ons 
het kostbaarfte van alle dingen , zoodat elk oogen= 

blik, nutteloos befteed, ons een gevoelig verlies 

is. Welverre van met den dwazen ALEXANDER te 
klagen , dat er niet nog meer werelden te verove- 

ret zijn, hebben wij ons naauwlijks wan eenen 
bol in het geheel-al der kennis meester gemaakt, 

of wij ontdekken van daar eene menigté ândere, 
nog rijker en prachtiger, dan die, welken wij 

reeds bezitten , waardoor alzoo onze fteeds onvers 
Zadigde begeerte altijd heviger wordt geprikkeld, — 

__ Ik fehilder hiergeen tafereel Van” uitftekende 

vernuften, van menfchen, gelijk er fchaars in den 

| kei loop 
(6) Trrrivanus én Apopht. 88. nadi 
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loop eener eeuw geboren worden: Gij alles die, 

met verltandelijke vermogens toegerust, de loop= 

baan der letteren. bewandelt, herkent er in uw 

eigen gevoel, uwe dagelijkfche gewaarwordingen, 

uwe eigen beeldtenis. En wat de algemeene. vat- 

baarheid betreft, ook te dien opzichte heeft de 

algoede Schepper, als een liefderijke vader jegens 

het menschdom gehandeld; want zoo vele kinderen 

de ftraks befchrevene zucht naar hetgene vreemd 

is, aan den dag leggen, (en hoe luttel weinigen 

maken hierop uitzondering,) zoo vele ook hebben 

den aanleg, om, door leiding en oefening, in ze- 

delijke volkomenheid geftadig toetenemen en de 

ftichters te worden van hun eigen geluk en van 

dat der maatfchappij. 
… Niemand zegge dan onbedachtelijk: „ het is a 

„ zaak niet, door het beoefenen van wetenfchap- 

„pen en letteren, mijnen geest zoo zeer te bes 
» fchaven: dit blijve voor dezulken, die zich van 

der jeugd aan der geleerdheid hebben toegewijd; 
» mij is het genoeg de tijdelijke belangen van mi 

„en mijnen te behartigen en mij te onthouden 

„ van ongeoorloofde bedrijven, welke mij fchade 
sof berouw zouden kunnen veroorzaken.” _ Want 
is het voor de maatfchappij al niet noodzakelijk ; 

dat zich alle hare Leden met hoogere wetenfchap= 

pen bezig houden, het is niettemin voor haar 
welzijn hoogstbevorderlijk , dat zij alle volledig 
onderrigt zijn van het geen behoort tot hunne 
beftemming, ftand, en betrekkingen, dewijl daarin 
het éénig behoedmiddel is gelegen tegên bijgeloof, 

| R 4 geest- 
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geestdrijverij, zedeloosheid, en alle andere gebre- 

ken, die den burgerftaat beroeren, 

„Hoe de Leden dér maatfchappij meer nutte kun- 

digheden bezitten, zoo veel te geruster zal zij 

zelve zich bevinden. Het is daarom eene valfche 

ftelling, door de verfoeilijkfte ftaatskunst uitgevon- 

den, dat orde en ondergefchiktheid te beter worden. 

gehandhaafd, naar mate de volken in diepere on- 
wetendheid worden gehouden: veeleer is dit van 
eene algemeene, welbeftuurde verlichting te wache 

ten. Welke de ftand eens burgers zijn moge; als 

zijn geest befchaafd, zijn werftand geoefend is, 
zal hij alle zijne pligten te Beter, te gemakkelijker , 

met te minderen tegenzin vervullen, en met ge 

gewenschter gevolg arbeiden voor zijn bijzonder 

geluk „ voor. dat van zijn gezin, en ter inftand= 

houding der maatfchappijs tot welke hij behoort „ 

terwijl die kundigheden- hem. tevens worden een 

onuitputtelijke. bron van de wezenliĳjkfte genoegens, 

„Een iegelijk dierhalve, die voor zich zelven het 

beoefenen — van” wetenfchappen en letteren voor 
noodeloos. verkfaart, lastert de natuur, miskent de 

verhevenheid van zijnen aanleg, fchendt de pligten, 

hem door de oorzaak zijns beflaans, in dat beftaan 

zelve, voorgefchreven, en fluit zich. den weg toe 
tot het verkrijgen van goederen, die voor alle {chok- 

ken en omwentelingen veilig en buiten het bereik 
zijn van de geweldigen der aarde, — Doch laat” 
ons deze algemeene verpligting,„ van den kant des 
geluks, een, weinig van naderbij befchouwen. 

DER: 
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aas 

DERDE AFDEELING. 

Als wij onzen geest verheffen tot buiten de gren-= 

zen, van ons. tijdelijk beftaan, als wij eenen blik 

werpen in de toekomst, welke ons aan gene zijde 

des. grafs is geopend „hoe dringend moeten wij ons 

dan de vermeerdering en _ uitbreiding van onze 

kennis. zien. aanbevolen! … Het is toch. het eigene 

aartig en onderfcheidend kenmerk wan: den Onein: 
dige, in eens alles te zijn wat Hij zijn kan, 

terwijl daarintegen de natuur van den eindigen 

mensch denzelven niet veroorlooft, zich, met ééne 

enkele daad zijns werftand, een duidelijk begrip te 

vormen van een groot en zeer famengefteld geheel, 

Zijne aandacht kan zich niet gelijkelijk bepalen tot 
elk voorwerp in het bijzonder. De inwendige ge- 

fteldheid der wereld, het verband en den famenhang 

der. deelen kan hij-niet onderfcheidenlijk, op één 

en hetzelfde. tijdftip, befeffen, en bij gevolg. de 

werkelijke: gebeurtenisfen, de uitwerkfels der oor- 

zaken, niet ‚dan „door ondervinding, dat is bij 

achtereenvolging van tijd, kennen leeren, Duidelijke 

kennis onderftelt dierhalve herhaalde werking van 

den geest, te menigvuldig, te. veel verfcheiden, 

dan dat een bepaald wezen die alle te gelijk en 

op eenmaal volbrenge. Naar mate dan het getal 

onzer wezenlijke kundigheden vermeerdert, -zoo 
veel te meer naderen wij ook het oneindige of vol- 

R 5 maake 
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maaktes en vermits de bron van nieuwe denkbeelden 

en kennis onuitputtelijk is, kan men ter goeder 
trouwe er niet aan twijfelen, of de voortgang in 

zedelijke volkomenheid moet in het oneindige woorte 
duren. — Uit dat oogpunt gevolglijk behooren 

wij ons leven te befchouwen als eene voorbereiding 

tot dien ftaat van fteéds aanwasfend geluk , welken 

wij uit het oorfpronkelijk vermogen onzer natuur , 
om door ‘oefening van den geest en verfiering 

des verftands, van den eenen trap van volmaking 

tot den anderen te kunnen- overgaan, met den 

besten grond als aanftaande verwachten mogen. 

Is: dan de drift der kinderen naar hetgeen- hun 
vreemd is, als den grond uitmakende van ónze 

zucht tot-vermeerdering van onze kennis, niët de 

zekerfte waarborg voor de edelaartigheid van onzen 

oorfprong, zoo wel als van de verhevenheid onzer 

eindelijke beftemming? Kunnen wij wel eene meer 

ftellige verzekering van elders ontvangen, dat ons 

beftaan niet beperkt is tot dit leven? Maar kunnen 
wij tevens wel elders eene meer vermogende aan- 

fporing vinden, om, verre van de voortreffelijke 

ftrekking onzer natuur door eenigerhande beletfélen , 

die van onzen wil afhankelijk zijn, te laten dwats- 

boomen, ons integendeel aan hare aandrift volkoù 

men overtegeven, en ons langs dezen weg tot 

dien verheven en zoo zeer wenfchelijken ftaat 
meer en meer voortebereiden ? 

Maar wat daarenboven is, ook reeds hier, dé 

mensch, die zich met nuttige werkzaamheden bezig 

wend noch met verhevene kundigheden ver- 
rijkt 

ksa 
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tijkt heeft? - Wat anders, daneen krachteloos 
fchepfel, het welk het volle gewigt dier mate vam 

ellende, die aan de ftoffelijke natuur van dem 
mensch” oniaffcheidbaar verbonden is, geftadig moet 
torfchen, zonder van zijne zedelijke hoedanigheden 

onderfteuning of troost te mogen erlangen? Is 

zijne loopbaan met veelvuldige doornen bezaaid, 

niets heeft hij in zich, om de fimart der hem 
toegebragte wonden in het minst te verzachten. 
Met eene ruwe en ondoordringbare fchors omtogen , 

heeft zijne ziel geen gevoel voor het fchoone, 

maar de gevoelloosheid is integendeel dikwerf de 

hoogte ‘trap zijner gelukzaligheid, Door eenen 

ingefchapen trek, door eene blinde beweegkracht 

geleid en voortgeftuwd, kan hij in zijn gedrag flecths 

ééne noodzakelijke ftreeklijn volgen. Op het einde 

zijner dagen, als de vermogens des ligchaams hem 

ontzinken, zich zelven en anderen tot een druk- 

kende last, wordt hij in zijne ziel een verfchrika 

kelijk ledig gewaar, en vindt hĳ zich overal ver= 

gezelfchapt door het ontzettende fpook der zelfs- 

verveling en door het niet min verfchrikkelijke beeld 

van eenen fchielijk naderenden dood, 

Hij daarintegen, die het oogmerk zijns beftaans 

overwogen en zich fteeds overeenkomftig hets 
zelve gedragen heeft, mag het tooneel zijns levens 

met eene waarachtige zelfsvoldoening befchouwens 

Gaan zĳne tijdelijke goederen, der dwazen éénige 

rijkdom, verloren, in kalmen gemoede zegt hij 

met den wijzen BrAs: „al wat het mijne is, voer 

ik met mij!” Zijne kinderen, het dierbaarfte , wat 

hij 
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hij bezit, Worden hém door den dood ontrukt, of 

een affchuwelijke dwingeland’ doe hem de wreedfte 

folteringen ondergaan, ongefchokt roept hij uit met 

ANAXAGORAS: » het- was mij bekend, dat ik fterve- 

» lingen geteeld had 3’ of kloekmoedig met ANAXAR= 

CHUS:  vermorfel vrij het uitwendige omkleedfel. 

5 Van ANAXARCHUS ; ANAXARCHUS zelf is buiten 

‚‚ het bereik van uwe woede!” — Door eene gezette: 

en aandachtige befchouwing heeft hĳ alle, hem 
omringende „ voorwerpen en, (hetgeen van veel 

_grootere waarde is,) ook zich zelven leeren kennen.’ 
Zijn hart heeft hem nu en dan kunnen misleiden 3 

hij heeft. gezondigd, omdat hij een mensch geboren: 

was; maar zijn geest, aan opmerking gewon ,- 

heeft hem weldra zijne misftappen aangewezen. 

Vond hij zich in eenen doolhof verdwaald , door 

bruisfchende draaiftroomen voor een oogenblik medee 
gefleept , zijn geoefend oog deed hem, zonder den. 

tooverdraad van ARIADNE te behoeven, eenen veili= 

gen uitweg ‘ontdekken-5- door. zijne eigen fterkte 
brak hij den flag der tuimelende baren. De helder- 
fchijnende fakkel van zijn befchaafd oordeel vers 

lichtte hem fteeds in het midden der nevelen , welke 

zijne hartstogten nu en dan rondom hem ver 

fpreidden. Hij heeft geleerd , de weldaad van te mogen 

beftaan, op haren geregten prijs te fchatten, en 

met eené vertrouwelijke gelatenheid ziet hij den 

onvermijdbaren fchok te gemoet, die aan zijne 
tijdelijke loopbaan een einde moet maken, terwijt 

hij cicero (7) nazegt: „ Hoe bekoorlijk, & onfters 
Ak fe. 

(7) 7Twsc. Quacsts L. 1, c. 40. de 
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ss felijke Goden! is-die weg, langs welken wij het 

» einde bereiken van alle verdrietelijkheden en kome 

merz” of vindt hij eenigen grond, om over de 

kortftondigheid des levens te klagen, hij doet het, 

als THEOPHRASTUS, alleen in zoo) verre, omdat, 

zoo het leven van langeren duur ware, men, in 

alle kunften en wetenfchappen beter volleerd, uit 

hetzelve zoude mogen fcheiden. 

Zoo groot, zoo onvernietigbaar is het geluk, dat 

«zich de mensch, door de oefening en befchaving 

van zijnen geest,’ mag verwerven! Befchouwen 

wij verders. het heil, dat voor de geheele maat- 

fchappij uit de ware verlichting, welke deugd en _ 

godsvrucht teelt , onmisbaar zeker voortvloeien moet! 

VIERDE AFDEELING. 

Alle rampen, welke,de burger-maatfchappijen trefs 

fen, voor zoo verre zij niet de uitwerkfels of gevol- 

gen zijn van eenen buitengewonen loop der natuur- 

lijke dingen, of van geweldige fchokken in de natuur, 

hebben, (wie zoude het durven ontkennen?) zonder 

uitzondering hunnen oorfprong in het zedelijk kwaad, 
welks bron te zoeken is in de onkunde, de dwalin- 
gen, en de wooroordeelen der bijzondere. perfonen, 

die gezamenlijk de maatfchappij uitmaken. — Ziet- 

daar waarheden , waar aan niemand, die het verband. 

en den famenhang der menfchelijke lotgevallen ooit 

met 
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met een wijsgeerig’ oog heeft gadegeflagen „ter 
goeder trouwe een oogenblik zal kunnen twijfelen ! 

De heer, rousseau heeft ; niet zonder eenigen 

uiterlijken fchijn van gegrondheid, beweerd, en 

andere fchrijvers zijn. hem hierin bijgevallen: „dat 

„ de-algemeene wil der maatfchappij, dat is de ver= 

„ zameling van de willen der éénlingen , waaruit de 

» maatfchappij beflaat, het wezenlijke geluk’ des 

»„ geheels , of van allen, onafgebroken. zoude behar- 

» tigen.” — Maar kan zulk eene ftelling de toets 

der rede en der redekunftige ontleding wel doorftaan ? 

Vloeit , althands uit. hare algemeenheid, niet nood 

zakelijk dit-algemeene gevolg voort: „dat, offchoon 

„de leden van eenen burgerftaat zich zelve en 

„ anderen door hunne gebreken ongelukkig maakten „ 

zij niettemin gezamenlijk het geluk van allen 

„ zullen blijven voorftaan?” En is dit wel minder, 

dan te willen ftaande houden, dat het -menfchelijk 

ligchaam gezonden welvarend zijn kan, offchoon 

hetzelve ine en uitwendig door ziekteftoffen en 

fmartelijke kwalen moge gefolterd worden ? | 

Het is wel, in het afgetrokkene , zeker, dat de 

algemeene wil het algemeene welzijn fteeds zoekt 

te bevorderen , in zoo verre , namelijk, ieder éénling, 

achtervolgends de eerfte natuurwet, of de wet van 
zelfsliefde , zijn bijzonder heil onafgebroken zoekt 

te vergrooten; maar deze pogingen van den éénling 

{trekken zich uit naar het geen hij zelf als geluk 
befchouwt en daaraan bevorderlijk meent te zijn. — 

Doch zoo nu zijn oordeel door valfche voorftellingen 
van geluk misleid, zoo hij zelf-door de verlokfelen 

# der. 
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der « zinnelijkheid bedwelmd en zijne rede, door 
vooroordeelen «en ongeregelde ‘hartstogten , van het 

regte fpoor gevoerd wordt; in één woord; zoo, bij 

gebrek van oefening «en befchaving van-den geest, 

het oorfpronkelijke- gevoel voor het fchoone , dat is 

in-het algemeen de liefde tot de deugd, bij hem is 

verftompt of weggeftorven , dan-ftelt hij zich gemeene 

lijk het wezenlijke kwaad voor onder de gedaante 

des goeds , ‚ee en zietdaar de bron der ondeugden ! 

„Maar ís de bijzondere mensch aan zulke mislei» 

dingen blootgefteld 5 is hij , voor hetgeen hem 

afzonderlijk betreft, zoo vaak, gelijk de droevige 

ondervinding leert, een fpeelbal van zijne hartstogten 

en verkeerde voorftellingen , de burger = maatfchappij 

en-de daaraan verbondene vermeerdering van betrek= 

kingen , vergrooten het getal der omftandigheden , 

die uit haren aart gefchikt zijn, om der menfchen 

driften in. vlam te zetten en aan -den breidel van 

rede en overleg geheel te onttrekken. Is nu de 

algemeene wil een geheel, dat famengefteld wordt 

uit de bijzondere willen der éénlingen , zoo is hier- 

van het gevolg: dat, als deze in de befchouwing 
des geluks dwalen, de algemeene wil ook dat gene 
voor: geluk kan „ en bij wijlen zal, houden; wat 
in waarheid ongeluk mag genoemd worden. » 

De -hartstogten en de vooroordeelen: hebben:-op 

elkander eenen wederkeerigen invloed, De eerfte ;: 

die op zich zelve tot ons geluk noodzakelijk zijn: « 

wijzigen onze aandoeningen veelzins en tot-goede 

einden ; maar het zijn de vooroordeelen ; welke «aan 

dezelven eene verkeerde en verderfelijke frekking 

ger 
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geven ‚ waarna zij, aldus van het regte fpoor vêrvoerd, 

op hare beurt weder de vooroordeelen in fterkte en 

getal doen toenemen. Op deze wijze worden wij 

ijdel, trotsch, opvliegend, wraakgierig , dweepziek , 

wellustig, nijdig, wangunstig , wreedaartig en zoo 

voorts, naar mate van de ftrekking, de hevigheid 

en de kracht, welke de vooroordeelen en de harts- 
togten elkanderen wederkeerig hebben gegeven en 

medegedeeld. In dezen zin zoude men de maattchap- 

pelijke opvoeding kunnen befchouwen , als ware zij 

de- PROMETHEUS, die aan het menschvormige ftand- 
beeld , aan den dier-mensch „ den adem des dierlijken. 

levens inblaast. — Laat dan BRUTUS „laat 

TIMOLEON in het feraï eens Aziatifchen Despoots 

het eerfte licht aanfchouwen , zij zullen, onder den 

hoop der hen omringende flaven, onbekend ten 
grave dalen, — Voer den nog jeugdigen zoon van 

den Sybariet, wien de plooi in een blaadje van zijn 

rozen=leger den flaap doet derven, naar het nog 

onverbasterde Sparta, ras zijn de zwarte brij en 

het baden in den Zwrotas zijne geliefite geniee 

tingen, en‚ tot jaren van onderfcheid gekomen 
zijnde, trekt hij bliĳjmoedig op onder de vanen van 

LEONIDAS, om bij de Zhermopylen woor de vrijheid 
van Griekenland zijn leven te laten. — Een kani- 

baal van de Karaiben, door FENELON opgevoed, 

zal zelf ‘eenmaal een FENELON kunnen worden ; 

en een FENELON , op een der Zuid-zee-eilanden 
van zijne wroegfte jeugd opgekweekt, zal flechts 

een menfchen-eter te meer zijn; wiens verflindende 
woestheid de natuur met iĳzing vervult. — Hebben. 

wij 
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wij Nederlanders „ fchoon in godsdienftige begrippen 

onderling wijd verfchillende „ niet doorgaands in vrede: 

famen « verkeerd? En befchouwt niet.de Spanjaard 

niet de Portugees, met inwendige zelfsvoldoening „ 

het afgrijslijke tooneel-van een auto-da=fl , waarbij 

zijne, van hem in Godsdienst verfchillende , natuurs 

genooten aan de vlammen wordén opgeofferd? 

„Zal men nu te dier oorzaken aan deze volken 

eenen oorfpronkelijk wrêden en bloeddorftigen aart 

mogen: toefchrijven? « Geenszins! De hoedanighes 

den -hunner ziel zijn uit den aart niet flechter ; dan 

de onze; maar, fpeelbal der vooroordeelen en-in 

den dwaalftroom der geestdrijverij en-des bijgeloofs 

opgetogen , hebben zij „-van-hunne geboorte afaan , 

de denkbeelden van Godsdienst, gewetensdwang , en 

geestelijke vervolging leeren — aaneenkoppelen » en 

onder elkanderen: verwarren. Door deze: gedroch» 

telijke vereeniging van ongelijkflachtige, of, veeleer 

tegenftrijdige , begrippen is in hen het denkbeeld te 

weeg gebragt, dat het-eene der hoogfte verpligs 

tingen is, den Schepper des heelals- te wreken op 

‘den zoodanigen, die Hem zich anders voorftelt, of 

Hem op eene andere wijze meent te moeten dienen „ 

dam zulks door eene beden eene onfeilr 

bare Kerk, of iets diergelijks, is geleerd, of. voors 
gefchreven. «De ‚bloote naam van ketterij doetin, 
hunne herfenen eene gisting ontflaan,; die dezelven 

in» verwarring: brengt ;-die alle indrukken van: regt, 

billijkheid ,- misdaad, en ftraffe uitwischt,. en: hen 

doof maakt voor de luide flem der menschlijkheid, 
In dezer voege wordt die zelfde. fterveling „ die. ge= 
eVIL, D. 2e S | bos 
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boren ‘was , om zijne nathurgenooten te dienen en 
als zijne broeders te beminnen, nu door vooroor« 

deelen misleid, ontaart en bedorven, een verdelger 

zijner medemenfchen „ een’ bloedgierige vervolger , 

een gewijde moordenaar; een onderzoeker des 

geloofs, 

Wil men dit allés op geheele bast nd heba 

ben toêgepast, men ftelle zich: dezelfde. volken 

voor, in verfchilleride tijdvakken. Vestigt; bij voors 

beeld, uw oog opde Romeinen, toen het getal 

hunner fchitterende «bedrijven en edelaartige zelfs» 

opofferingen het getal der dagên te boven ging; 

toen hufne wijze en mannelijke. inftellingen „ toen 

hunne geftrenge- en tevens verftandige opvoeding; 

toen de geestdrift voor het vaderland, welke zij 

met de moedermelk inzogen, uit elken jongeling 

eenen held, uit elken burger’ eenen vriend van 

deugd” en redelijkheid wormden.  Befchouwt ver- 

volgends die zelfde Romeinen, toen hunne zeden 

bedorven waren, toen het veronachtzamen hunner 

ftaatkundige leefregelen, de grondflagen van hun 

ftaatsgebouw ondermĳnd had, Ziet dan hen, wier 

aanblik’ alleen weleer genoeg was, om» geheelen 

vijandelijken heirlegeren den moed te doen: onte 

zinken , wêekhartig, ontzenuwd „ vérwijfd,-als laffe 

bloodaarts de vlugt/-nemen voor. kleine horden van 

barbaren. Ziet alzoo’ dat zelfde volk, wiens moes 

dige voorvaders de koningen. verdreven , Karthagó 

vernield , BRUTUSSEN geteeld „ en crzARS Omgebragt 

hadden „ zich, “met. eene mênschonteerende. laag“ 
héid „ krommen voor den zetel. van gekroonde 

moône 
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kan en, met „eenen … fidderenden. eerbied den 
fcepter kusfen van de wamalkie des; enden 
geflachts. 

Ware het hier te rd om minlediliae zoolkaali 

den, eene groote menigte biedt zich aan, niet alleen 

in-de Oude, maar ook in de Hedendaagfche Gee 

fchiedenis 3. doch «het bijgebragte is meer dan 

genoegzaam ter flaving van mijne redekavelingen en 

befluiten. 

Het is dan miet de goede en weldadige natuur , 

die „den eenen mensch. boven den anderen, of 
den menfchen in het algemeen, eene. grootere 

helling tot de ondeugd, dan tot de deugd heeft 
ingeplant. _ Hij is niet ondeugend of boosaartig , 

omdat zijn fchedel op deze, niet op eene andere 

wijze; is gevormd, en evenmin omdat zijne vochten 
deze of. wel gene, getemperdheid hebben; maar 

alieenlijk, omdat hij geene opvoeding heeft genoten, 

ingerigt-en gewijzigd naar den aart van. zijn oor= 

fpronkelijk- karakter; omdat men hem van zijn 
wezenlijk belang. onkundig heeft. gelaten; omdat 
hij, alzoo bedorven en-den-aanleg eens gevoeligen 

en gezelligen wezens miskennende, zich. zelven 

en zijne natuurgenooten bedriegt, zoo omtrent de 

voorwerpen der hartstogten, als omtrent. het waare 

achtige geluk, en de wegen, langs welke men 

hetzelve opfporen. en verkrijgen moet; omdat hij 

zich geene duidelijke begrippen. vormt. van het 
oogmerk der famenleving en de dadelijke voordeelen, 
welke zij-aanbiedt, hem onbekend zijns omdat het 

ann gevoel. voor het fchoone «en goede 
S 2 bij 
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bij hem niet opgewekt, foms «zelfs “verdoofd is 

geworden. — Op” deze wijze het ‘enge verband, dat 

tusfchen redelijke wezens plaats heeft, niet befef« 
fende bemerkt “hij ook: niet, dat zijn eigen geluk 
met dat zijner - natuurgenooten op- het naauwfte is 

verbonden. Zoo zoekt: hij die onderlinge aantrek= 
kingskracht „ waardoor de orde,‘ in:de zedelijke, 

zoowel -als in de -natuurlijke wereld , ‘moet wore 

den in ftand gehouden, te verzwakken, of „door 

het. vergrooten “der -afftanden, haar vermogen te 
ontwijken , ten einde, door zijne eigene zwaarte 

alleen voortgedreven „ zich , in eene regte , middel- 

puntfchuwende lijn, geftadig daarheen te bewegen, 

Nu pleegt hij, in de beraming en uitvoering zij 

ner ontwerpen ,-alleenlijk raad met zijne driften. 

Hij bedient zich „ter bereiking van zijne oogmer- 

ken , onbekommerd van list of van geweld, In 

eene redelooze verblindheid kiest hij de middelen, 

om de voorwerpen zijner begeerten magtig te 

worden. Schaduwbeelden prikkelen zijne verlangens, 

ên luttel bekreunt hij zich, of hij zijn ingebeeld 
geluk, ten verderve zijner medefchepfelen , moet 

bereiken , offchoon hij weten konde, dat derzelver 

toegenegenheid en hulp hem ieder oogenblik kunnen 

té ftade komen, ja zeer dikwijls noodzakelijk zijn. 

En wie gevoelt niet, zonder ‚dat het behoeve -ge= 

zegd te worden, dat de ‘bron en fpringveder van 
alle deze dwaze‘ handelingen eeniglijk en alleen 

te zoeken zijn in eene -fpoorlooze eigenliefde ? 

-„Maar «waar zal men de hulpmiddelen zoeken, 

om dezen ‘eerften indruk der natuur binnen de 

hem 
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hem voorgefchrewene perken te bepalen? Gee 

wigtige vraag, doch niet moeilijk te beandwoorden: 

want ‚ waar toch anders, dan inde verlevendiging 
van het gevoel voorhet goede en fchoone , door: 

de- beo@fening van wetenfchappen en letteren ?: 

Daardoor moeten wij een redelijk befef erlangen,„ 

hoe, door de wetten en voorfchriften. der „deugd. 

getrouwelijk natevolgen , wij het meest ons wezenlijk: 

zelfsbelang bevorderen, en ons. den weg:zien geo» 

pend, langs welken wij onze eigenliefde , hoe: fterk 

deze zich ook doe gevoelen, het volkomenst weing 

bevredigen. brai f 

‚Wat toch, bĳ vorken: kan fhieetendëe zijn 

voor dat gevoel, dan onzen naam met roem aan 

de. nakomelingfchap- over te brengen?» En is niet 
de befchaving van den’ geest, is nict de. beoefe= 

ning van letteren en geleerdheid hiertoe het meest 
verkieslijke middel? « Het nageflacht ‘bepaalt met 
wijsheid. en billijkheid de vereerende beloningen , 

welke men den uitftekenden vernuften fchuldig is, 

en duizenden van jaren „> nadat zij het zienlijke 

tooneel der wereld hebben verlaten, wordt. hun 

roem nog alomme verkondigd. Niemand wordt er 

gevonden, die den tempel der wijsheid binnen- 

treedt , zonder een lieflijken wierook te ontfteken 

op-het altaar van. ware werdienften, … : 

Groot, zeer groot’ zelfs! is het voordeel , dat 

te dezen opzichte de man van letteren heeft: boven, 

den-zegepralenden veldheer, boven den. veroveraar. 
De nagedachtenis van dezen biedt der verbeeldingse 

kracht niets anders aan, dan de lijst van ettelijke 

| 9 3 voors 
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voorledene* bedrijven , “maar: de gewrochten der 

geleerden ‘doen «het vernuft, den … fmaak’ en de 
kutidigheden hunner werkmeesteren overgaan van 
geflachte tot geflachte, « Eene reeks van eeuwen 
Ha hun verfcheiden, ziet men hen, als % ware, 

hog hunne gaven ten toon fpreiden met dezelfde: 

‘kracht, met dezelfde keurigheid; men bewondert 
Hog evenzeer hunnen arbeid, men hangt nog met 

dezelfde aandacht aan hunne lippen, als toen zij 

het oog, de verwondering, den eerbied hunner 
tijdgenooten tot zich trokken. Hun geest blĳft 

weldadig omzweven en deelt zich, tot aan het 

eitide der tijden, mede aan allen, die wijsheid en 
kunften ijverig ter harte nemen. — Zoo wekt 

ACHILLES onze verwondering » HOMERUS onzen 

eerbied , onze liefde, In ALEXANDER treft ons de 

held, maar tevens de geesfelroede van het mensche 

doms in arisrorELEs den verlichter der wereld. 
Het ftandbeeld van auausrus herinnert ons wel 
den doorzichtigen ftaatsman, den alles vermogenden 

Keizer, maar tegelijk: den wreedaartigen Drieman, 
den huichelenden dwingeland; HoraTrus en viRGms 
Lius verlichten thands nog ons verftand , vormen 

nog heden onzen fmaak , openen ons nog dagelijks 

den toegang tot de kennis wan het echte fchoone , 
en hunte namen zijn niet minder geëerd in onze 
dagens dan zij gevierd werden aan het prachtige 

Hof van den Alleenbeheerfcher der geheele bekende 
wereld, soKRATES en pPra’tTO worden door ons, 

niet minder dan door de oude Grieken , geëerbiedigd, 

Wij deelen van geheeler harte in de droefheid van 
Ove 
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Óviptus , als wij zijne treurgezangen “lezen: Aan 

de hand van LUKRETIUS doorwandelen wij al het 

gefchapene. Ô 

Zietdaar, wat de beoefening van weitenfchappen. 
en letteren is voor den biĳjzonderen mensch en 

wat zij zijn kan voor de burgerftaten! =—  Ligtelijk 
gevoelt «men , dat dit alles, inzonderheid het laatfte 
gedeelte, voor eene veel grootere uitbreiding vate 
baar is, als men het oog flaat-op’ het beftuur en 
de huishoudelijke inrigting der maatfchappijen en 

op eene ontelbare reeks van woordeelige kunften 

en heilzame uitvindingen van vroegere en latere 
eeuwen. — Welven te ‘regt’ drukt zich dan ‘de 

geleerde prrrUusS rABUS in een zijner Brieven uit 

in dezer voege: Het is door de oefening van 

» den geest, dat de wijsgeer wijzer, de oorlogsman 

_ onverfchrokkener wordt. Het is door haar alleen, 

»„ dat de Vorst kan leeren regeren met billijkheid ; 

„en er is niemand op de wereld, in welken ftand 
„of weg het lot hem geplaatst hebbe , wien de 

»„ behartiging der wetenfchappen geene nieuwe vol- 
 maaktheden doet verwerven.” „, Zij dient” zegt 

CICERO; ons overal, Zij vergezelt, zij vertroost 
»„ ons, als wij ons eenzaam bevinden. Zij ontheft 
„ons van de zware last eener verdrietelijke wer 

„ keloosheid, Aan den tijd geeft zij vleugels, en 

„ laat eene inwendige voldoening in de ziel achter. 

» Der jeugd verfchaft zij nieuwe genoegens; den 

„ gevorderden leeftijd eene verrukkende bezigheid; 
‚ den ouderdom een zoet en voordeelaanbrengend 

5 vermaak. Zij wendt onze oogen af van de boozen 

S 4 „ En 
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5 tn van de beroeringen onzer: eeuw ;'om - ons ta 
„ verplaatfen ineen vreedzaam heelal, in het mid- 

» den der wijzen.” 

„Het is dierhalve zoos als kennis en weten 

sy fchappen ‘zijn verloren gegaan, „gaat ook alle « 

» regelmaat, waar wij ons gedrag naar inrigten en 

» de algemeene belangen befturen zullen, tevens. 
» verloren „en de wijsheid is de echte, de éénige 

bron des: geluks.” | 

‚Zoo dan'‘mogen wij, volmondig de ids ha ast. 

van den wijzen van «Samos ‚. waar: hij. zegt: „ dat 

» de mensch niet-gelukkig. zijn kan, ten zij gedekt, 

»-door het: {child der --wijsheide” | 
Hits ee Wiets} komt r Gromit en 

TWEE- 
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C MWEEDE VERHANDELING. 
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Cf 

* 

ENE BEDINGEN 

Mae ik-mij met eenigen grond vleien, bij mijne 

voorgaande Verhandeling, U eenigermate ten ge 

noegên betoogd te hebben: „ dat de befchaving 

% 

3% 

bd 

» 

van den «geest, door ‘het beoefenen. van wetene 
„fchappen en letteren , den mensch voor zich zele 

‚ven gelukkig maakt, en van het hoogfte belang 

isvoor het heil der-burgermaatfchappijen,”’ het 

voor heden mijn taak „eenen blik te werpen 

op eenigen “der voornaamfte … middelen, welke 

inzonderheid tot het bereiken van dat doel gee 

fchikt zijn; voorts het bevorens betoogde door 

„toepasfing en het aanvoeren van voorbeelden „ 

nader aan te dringen; en tevens, al ware het 

flechts in het: voorbijgaan, te doen opmerken, 

hoezeer, waar het óp verftandelijke volmaking’ 

aankomt, «de: fchriften van Grieken en Latijnen 

„boven ândere den voorkeur verdienen , wegens? 

derzelwer oorfpronkelijke zuiverheid van’ denks 
„beelden , volledigheid van bearbeiding , woortref= 

‘felijkheid van- ftiĳĳl,- kracht van uitdrukking , 

wijsheid wan lesfen ,… en rijkheid van “treffende 

voorbeelden,” Vereert «mij bij “die -vlugtige: 

de S 5 be- 
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befchouwing , (want meer dan vlugtig zal zij, ter 

oorzake van de kortheid der tĳd, welke mij tot 

fpreken vergund is, niet zijn kunnen;) met dezelfde 

aandacht, welke ik bevorens heb mogen ondervin= 

den, en ontzegt mij vooral uwe toegevendheid niet. 

Het zal niet noodig zijn breedvoerig te herhalen, 

wat wij gezegdhebben: nopens der drift naar lee- 
ring, zich in jonge kinderen reeds zoo zichtbaar 

vertoonende , en mitsdien aangemerkt moetende 

worden, als den ftervelingen in het-gemeen van 
nature. eigen: gij herinnert u dat alles M, H! — 

Ik. zal evenmin behoeven te betogen, dat, in de 
werken der eerfte vernuften «en wijsgeren van 

latere “tijd, een rijke voorraad tot het beoefenen 

van wetenfchappen en letteren ligt opgefloten 5 

want bĳ eenen zoo befchaafden kring, als dezes 

is dit zonder twijfel volkomen bekend. Maar wat 

zoude, men denken van iemand, die, door eene 

brandende zucht’ naar leering geprikkeld en van 

verftandelijke vermogens rijkelijk voorzien, zich ter 

bevrediging van die zucht, begeeft, tot een aans 

dachtig lezen en “overwegen van de Gefchriften 

der Ouden? —… … Wat zal , naar” uw oordeel , voor 

hem daarvan het gevolg zijn? Zal zoodoende alleen= 

lijk zijn geheugen worden ‘beladen met eene dragt 

van. woorden? Zal hij de gebeurtenisfen , welke 

hem te voren komen, flechts als bloote verhalen 

van -voorledene zaken en’ zonder verdere belang: 

ftelling lezen 2 Zal hij de flaats --en zedelesfen „ 

daarin , als door-den: mond ‘der : wijsheid zelve , 

gegeven. alleenlijk als fraaie fpreuken befchouwen ? 

f Zal. 
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Zal hij bij hen niets ánders opmerken, dân de 
dwalingen ; welke ‘hij aldaar, wooral inde wijsbes 

geerte en natuurkunde , ontmoëts en zich” hierdoor 
van eene verdere beoefening af keerig laten maken 2? — 

Verre van daar. — In de woorden zal hij:de keuze 
en “welluidendheid’, in de volzinnen de fierlijke 

plaatfing en koppeling der woorden, in het geheel 
de wijsheid der lesfen , de zinrijkheid der fpreuken , 

het mergvolle der uitdrukking, de fchranderheid 

der redekaveling gevoelen en bewonderen. — 
In de Gefchiedenisfen zal hij de fchitterende voors 
beelden van allerlei deugden en de rampzalige ge= 

volgen, of wel de verachtelijkheid van het misdrijf, 

met de levendigfte kleuren gemaald zien, en beide 
met gezette oplettendheid overwegenz ja zelfs de 
dwalingen, die zijne aandacht niet ontflippen , zullen 

zijne genoegens vergrooten, niet alleen omdat het 

zijne eigenliefde flreelt, in die opzichten, zulke 

groote mannen” te overtreffen’, maar voornamelijk 
door te bevinden, dat zij, tot zelfs in hunne 

groot{te dwalingen toe, ‘den verhevenften geest 

aan den dag leggen. Op die wijze zal zijn {maak 

worden geprikkeld'en gezuiverd, zijn oordeel op- 

gefcherpt, en het gevoel voor het goede en fchoone 

eene grootere kracht bekomen; in één woord, hij 

zal van dag tot dag, van uur tot uur, al duidelijker 

beginnen te ontwaren „ dat er geen vak van ‘kennis 

en geleerdheid kaf ‘worden uitgedacht, waarover 

die Ouden niet met de hoogfte fcherpzinnigheid 

gehandeld, niet de voortreffelijkfte werken gefchre= 

Ven hebben; dat zij ín alles, wat den naam van 
men= 
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menfchelijke deugd en adeldom: verdient , hebben 

uitgeblonken „ en” zelfs in hunne” misvattingen en 

faalgrepen,» de « onfchatbaarfle leefregels … én den 

veiligften weg tot de kennis der waarheid achter 

gelaten-en gebaand hebben. Dit een. en ander 
nader te ontwikkelen en met voorbeelden op te 
helderen, zal het. verdere doel zijn. van deze mijne 

Tweede devine 

bh 

EERSTE AFDEELING. 

Is het de Wijsbegeerte, die ons trekt, térftond 

bieden zich de zelfdenkers der Oudheid aan, met 

hunne befpiegelingen „over het Opperfte Wezen , de 

zon,-de maan, de flarren „ den aardbol , het heelal, 
Wij-zien de Wijsbegeerte als in hare wieg, flaan 

haren groei. gade „ en volgen hare vorderingen „ tot 

waar: zij zich, in den voortreffelijken Leermeester 

en vriend van XENOFON @n PLATOs als het fieraad 

van Griekenland, ja van.de geheele wereld met 

den heerlijkften- luister aan ons: vertoont, en wij 
met dien grooten man een verbond van onverbreek= 

‘bare vriendfchap fluiten: met hem, van wien onze 

beroemde landgenoot „ DESIDERIUS ERASMUS ,. g@= 

tuigde: „als ik aan -soKRATES denk, kan ik mij 

„ naauwlijks wederhouden van, uit, te roepen; 
„Heilige SOKRATESs bid voor ons!” 

„Of is misfchien zulk eene verklaring van onzen 

vn Al Rotterdammer overdreven, buiten- 

Sporig ? 
ï 
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fporig? Neen waarlijk! Wie kan hem, die door 

de Delfifche Godfpraak te regt de wijsfte der fter 
velingen genoemd  werd,-leeren kennen, zonder. 

hem -aan te hangen, vurig te beminnen? — De 

Geneeskunst wordt, ten einde de kwalen des lig 

chaams weg te nemen of te verbeteren, met reden 

zorgvuldig geleerd en bearbeid; maar zoo verre 

de “overgankelijkheid der ziel het kortftondige 

beftaan des ligchaams overtreft, zoo veel te meer, 

oordeelde hij, de vader der gezonde wijsbegeerte , 

behoorde men alle zijne vermogens in té fpannen;, 

om de ziekten en ongefteldheden van den geest 

te genezen en teregt te brengen, en den mensch, 

die van de lesfen der ware wijsheid, niet opge- 

togen, maar getroffen, niet uitwendig aangeroerd;, 

maar in bloed en gebeente doortrokken is, in alle 
omftandigheden des levens ftaande te doen blijven, als 

een ftevige rots in het midden der beukende golven; 

zonder ooit, door werkeerde gezinningen of aanlok- 

felen der begeerlijkheid „ van zijn verheven ftandpunt 

‚afgerukt te kunnen worden. =— Hierom dan ook 

wäs het, dat, terwijl alle anderen, die zich; den 
naam van wijsgeeren toeëigenden, met uitzondering 

alleen van. PYTHAGORAS en deszelfs volgelingen, 

„zich op niets anders toeleiden, dan. op: de befchou* 

wing van den hemel en de daaraan lichtende bollen; 

SOKRATES ‘integendeel zich: bezig hield met: over 

de zedekunde, de regeling der burgerftaten „en het 

beftuur van landen en volken, de. voortreffelijkfte 

lesfen uit te deelens met menfchen, door gebreken 

en vooroordeelen van het .redefpoor: afgedwaald; 

daare 
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daarop te rug te leiden 3; met op de “gedragingen 

zijner „natuurgenooten eene onvermoeide aandacht te 

vestigen; met de befpiegelende overpeinzingen, 

welke zich toen gemeenliĳjk bezig hielden met 

weinige betekenende dingen, tot meer verhevene 

voorwerpen te bepalen 5 eindelijk , met aan te too» 

nen, dat alleen in de beoefening der deugd dat 
geluk gelegen is, waar wij ftervelingen met eene 

zoo brandende begeerte naar reïkhalzen, —  Zous 
de het dan wel ten onregte van hem gezegd zijn, 

dat hij de wijsheid uit den hemel. gelokt. en haar 
eenen duurzamen zetel op aarde gefticht heeft? 

Of. zoude zulk een onder het getal der gelukkigen 

mogen. gerangfchikt worden, die, zich. den dwang 

der zinnen overgevende „aan begeerlijkheden des 

vleefches en aan onmatigheid den -losfen teugel 

viert? Of wel hj, die, door een averegtsch ber 

grip van roem vervoerd, naar de inblazing der 

heerschzucht het oor neigt en. het bloed zijner 

natuurgenoten ftroomen doet? Of de zoodanige, 

die. naar weidfche tĳĳtels, dat nietige klatergoud, 

hongerende, zich daarom aan de voeten werpt -van 

de magtigen der aarde en derzelver grillige wenken 

met eene angstvallige. oplettendheid. gade flaat? 

Of hĳĳ, die, ĳdele pracht en praal beminnende, 

of door den glans van rijkdommen betooverd „ werkt, 

wroet, zweet, en de nachten flapeloos doorbrengt, 

alleenliĳjk om goederen te verkrijgen, welke door 

den krijg of de vlammen verflonden en door de 
roest verteerd worden? sokrATES de Wijze leerde 

den mensch, om waarlijk gelukkig te worden» 
de 
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de wellust. beteugelén ‚de trotschheid vlieden,’ de 
gierigheid uitrooien, en-wekte hem op; om, door 

het beoefenen” der. wijsheid. en het betrachten der 

deugd zich eenen fchat- te vergaderens. welke, als 
veilig. voor de tampen:der wereld en de nukken 

der Lotgodinne , hem. op geenerhande wijze kan 

ontwrongen worden: — En hoe velen zijn er na 
hem opgeftaan, bij wier fchriften: wij ons. ieder 
oogenblik. als opgetogen gevoelen; als wij hunne 

denkbeelden over het Opperwezen, over de dienst ; 

welke wij hetzelve verfchuldigd zijn, en over de 
onfterflijkheid der ziel gade flaan en overwegen! — 

Wat al heerlijke lesfen , wât” onfchatbare onder- 

rigtingen zijn ons van eenen PLATO, van eenen 

PLUTARCHUS,; En van eene menigte anderen , nage 

bleven! God, één zijnde, vervult, met het ééne 

5 nu, de geheele eeuwigheid, Hij is het énige, dat 

sin die geheele eeuwigheid waarlijk és, niet ge= 

» weest is of zijn «zals dat noch aanwezen heeft 

5 verkregen, noch ophouden zal te beftaan. (£)”’ — 

Hoe zoude men- eene meer grootfche en. tevens 

eene meer waarachtige befchrijving kunnen wen 

fchen? …— En heeft niet ciceRro opde voortref« 

felijkfte wijze. geredekaveld over het “Noedlot ; 

over „de Goddelijke Voorzienigheid % Hoe “fchoon 

is zijne taal, waar wij hem over een toekomftig 

leven hooren fpreken! ‘5 Dwaal ik” “zegt hijg 
» daarin, dat ik de zielen der-menfchen onfterfelijk 
w Beloove te zijn, 200 dwaal ik uit vrije keuze, 
' ve: 9e / £ Rhene en 

(1yeuurancu. de er ap, Delph. T‚ VIL, p.534v ed. mEIsKar. 
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en ik wil niet, zoo lang ik leve, dat men” mij 
» deze dwalings- welke mij: tot genoegen ftrékt s 
» ontnemes” — Heerlijke woorden! gulden fpreuk® 

fpreuk „door latere wijsgeeren te veel veronacht= 

zaamd, fchoon waardig , om eens iegelijks geheugen 

diep te worden -ingeprent3{preuk, die ons kan 

leeren , dat :ook zelfs de verhevene wijsbegeerte in 

zaken, welke. op- ’s menfchen geluk en het heil 

der maatfchappijen eenen regtftreekfchen- invloed 

hebben „ geenszins met de uiterfte geftrengheid 
alles behoeft. te verwerpen , waarvoor flechts geene 

flellige bewijzen kunnen. worden bijgebragt. … 
Wenden wij ons tot „de Dichtkunst, die 5 als 

hield. zij; zich voor edeler ven voortreffelijker- dan 

de … Wijsbegeerte zelve , met een innemend gelaat 
en “den. bekoorlijkften - glimlach „ ons tot hare bes 
oefening -uitnoodigt, hoe zeer verlevendigen -zich 
dan onze reinfte gewaarwordingen !-— Hoe verheft 

zich ons. gevoel , hoe “klaren -zich » onze denkbeele 

den op, hoe verfijnt zich onze fmaak, als wij-ons 

mengen. in. de woelige … gevechten “bij -HOMERUS 3 

als wij hem, met een hemelsch vuur, zien fchils 

deren. de- »geheiligde liefde «voor het vaderlands 
den heldenmoed; welken zij teelt, den onverwelks 

baren ‘roem, die den dapperen , en_ de onuitwische 

bare _fchande , “die, den bloodaart op de: “hielen 

volgt; als ‘hij ‘ons den gouden keten vertoont, 
welke, voor het alziend oog. van den Vader: der 

Godengehet heelal in deszelfs ftandpunt- bewaart, 
of den tooverenden gordel van de Moeder der Bee 

valligheden4 als hij „den hemelfchen ic/or, het;on- 

| fter« 
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fterfelijke bloed der Godinne van Cythera., laat vloeien 

onder de felle flagen van den onftuimigen. DIOMEDES 

als hij ons juNo vertoont, waar zij, op het gebergte 

Ida, den God , wiens alvermogende. vuist de 

blikfemfchichten flingert „,- van liefde „en. genot 
zwijmende , in hare armen. ontwapent. | 

Doch -waartoe. ons met de bekoorlijkheden le 

Dichtkunst alleen bezig gehouden? - Nemen. wij 
liever, als tot ons oogmerk behoorende, de on= 

fchatbare weldaden in oogenfchouw , door haar-aan 
het menschdom bewezen; weldaden, waardoor zij 

van alle andere kunften en wetenfchappen den prijs 

fchijnt te winnen. — “Of zou niet het groote 

fte gedeelte der aardbewoneren nog in-bosfchen 

ronddwalen „ of in holen nevens het wild ge- 

dierte een ellendig leven leiden; hadde zij niet 
ruwe , onwetende menfchen famengelokt; hen niet 

de oude woestheid doen afleggen; hun niet: den 

weg ter befchaving aangewezen en gebaand; hen 

niet „ door den beminneliĳken band der maats 

fchappij , tegen den euvelmoed. van bloedgierige 

roovers- en de vraatzucht van verfcheurend gedierte, 

beveiligd 2 | 

_… Getuigt ons niet de grijze Oudheid, hoe Linus; 

hoe AMFION , hoe ORFEUS, door de zoetluidendheid 

hunner zangen, onhandelbare wilden getemd, ders 
zelver woeste harten verteederd en hen zoetvoerig 

tot eene zachtere leefwijze geleid hebben? Of wil 
men andere voorbeelden van het weldadige vermo- 

gen der Dichtkunst, men gedenke aan dien wijdbe= 

roemden Dichter en Cytherfpeler, die, door het 

T be= 
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betooverende zijner, zangen en de’ welluidendheid 
van zijn fnarenfpel, de ontzettendfte woelingen in 

Sparta tot bedaren bragt; men gedenke aan TER-= 
PANDER , den landgenoot van de beminnelijke sarro. 

Brengt u wijders voor den geest de vermaarde 

TELESILLA, die, volgends de getuigenis van den 
ächtbaren PAUSANIAS, toen de mannen van Zrg0s 

reeds door de fcherpte des zwaards gevallen waren, 

alle vrouwen, in ftaat om wapenen te voeren’, 
door haar dichtvermogen tegen CLEOMENES, den 

ZOON van ANAXANDRIDAS, deed ten ftrijde fnellen, 

en alzoo, door de klanken harer luid, haar vader. 

land voor het juk van Zacedemon behoedde, — 
Ik zwijg van soLoN en TyRTEUS, die, door hunne 
verhevene liederen „- hunne medeburgers de luister= 

rijkfte overwinningen op derzelver hardnekkigfte 

vijanden deden behalen. 

‚ Dringen ook de voorfchriften der deugd, door 

dichterlijke fieraadjen opgeluisterd, niet dieper in 
’s mênfchen hart? En zoude dit niet te regt mogen 
gehouden worden voor de reden „ waarom een 
THEOGNIS, CEN FOCYLIDES , EEN PYTHAGORAS; EN 

zoo vele andere uitmuntende befchavers en verbete 

raars hunner tijdgenooten, hunne lesfen mededeelden 

_in eene dichterlijke kleedij? Ja, (laat ons der waar« 
heid hulde doen!) het is de ondervinding, welke 

het getuigt, dat de vermaningen der wijsgeeren, 
zijn zij niet in een fierlijken en behaaglijken vorm 

gegoten, voor de meesten droog en verdrietelijk 

zijn, en een ftroef en terugftotend voorkomen 

vertoonen, kje 4 
Door« 
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_Doorbladert nu de latere fchrijvers over zedekun- 

dige onderwerpens hoort hen fpreken overde regte 

vaardigheid, de trouw, de billijkheid, de ftande 
vastigheid: men luistert , ja! maar , zijns ondanks ; 

gevoelt men zich dikwerf afgetrokken, en nogthands 
van het hooren of lezen afgemat. — Raadpleegt 

daarintegen de beste wijsgeeren der Oudheid, 

KXENOEFON 9 PLATO, ANTISTHENES; ARISTOTELES 3 

THEOFRASTUS en meêr anderen, terftond fmaakt gij 

bij hun onderwijs eene onbefchrijfbare wellust; gi 

gevoelt u tot het naffreven van de deugd , op eene 

verwonderlijke wijze, uitlokken en aanfporen. 
Maar van waar dit verfchil? — Van waar deze 

voortreffelijkheid der vroegeren boven de lateren ? — 

Omdat deze hunne leeringen ongetooid, niet zele 

den zelfs in een platten of gedrongen ftijl voor- 

dragen, terwijl de anderen, ook bij het behandelen 

van de afgetrokkenfte onderwerpen, ons ín twijfel 

laten, of hunne geleerdheid en fcherpzinnig oordeel 
door de fierlijkheid van den flijl en de keurigheid 

der voordragt, dan ‘of omgekeerd deze wer genen 

worden opgeluisterd, 

Kan nu de meerdere voortreffelijkheid van die 

teerwijze wel iets anders ten grond hebben, dan 

dat zulke mannen, met een echt dichterlijk gevoel 

begaafd, en van dichterlijke gedachtenbeelden en 

voorftellingen als vervuld , overal de vonken van 
het hen bezielende vuur deden fchitteren, en daar- 

door aan aïles, wat hun verheven en vruchtbare 
geest wrocht en te voorfchijn bragt, glans, kracht 

en leven wisten bij te zetten? 

18 Zal 
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Zal ik nog noodig, hebben in het breede te ge« 

wagen, van de nuttigheid van het Treur-tooneel, 
van het Blijfpel, het Hekel-dicht, de Fabel? Wie 

durf. aan het veerfte het vermogen. ontzeggen, 

om de beminnelijkheid en de voordeelen der deugd, 

aan den eenen, en de affchuwelijkheid en de jam: 

merlijke gevolgen van het misdrijf , aan den anderen 

kant, treffend voor te ftellen en als voor onze 

oogen te verzinnelijken? Wie kent niet het Blijfpe! 
als een helderen fpiegel, waarin wij onze eigene 

zedelijke mismaaktheid en die wan anderen levend 
kunnen befchouwen? -Gispt niet het Hekel - dicht 
de diepst verfcholene gebreken en rukt het der 

huichelarij niet haar bedrieglijk mom van het fchijn- 

heilige gelaat? — En de Fabel... hoe zoetvoerig 

ftrookt zij, met eene fluwelen hand, de oneffenhe- 

den des gemoeds, om alle verkeerde en verderfe. 

lijke, uitwasfen te keer te gaan en te doen verdwij- 

nen! — Zal ik hier herinneren aan het hoogge- 

fchoeide Griekfche Driemanfchap, aan MENANDER, 

HORATIUS , JUVENALIS, PERSIUS } EZOPUS, FEDRUS ? 

— Zal ik de grootere verdienften dezer mannen 
boven alle, die hen in latere dagen hebben zoeken 

na te ffreven, met de ftukken aanwijzen? — Waar 

is de echte Geleerde te vinden, die hun deze uir- 

ftekendheid in ernst. betwisten durf? — En daars 
enboven 3 waar zoude men hedendaags het Treur- 

en Blijfpel, het Schimpdicht en de Fabel te zoeken 

hebben, -zoo-niet de dichtader der latere vervaar= 

digers van dergelijke kunstwerken uit de rijke bron 

der Oudheid gevuld, zoo. niet derzelver monden 
uit 
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tit die altijd vloeiende beek ite dagelijks bevoch. | 

tigd wierden ? | 

Alles wat de natuur nabootst , door hare voet- 

kiten van nabij te drukken, heeft op ons een 

verrukkend , een betooverend vermogen. Hierom 

ishet, dat wij voorwerpen, die, in wezenlijkheid 

en in leven, ons naauwelijks eenen aanblik waardig 

fchijnen , met een waar genoegen befchouwén;, als _ 
zij, door een bedreven kunftenaar op. paneel of in 

marmer afgemaald „szich aan ons oog vertoonen ;.en 

tech, ook in dit opzicht, fpant de Dichtkunst:boven _ 

de Schilderkunst en hare tweelingzuster, de Beeld- 

houwkunst, verre de kroon. Zal, bij voorbeeld, 

een watervloed , door het penfeel , of het beklaaglijk 

uiteinde van een teederminnend paar, door den beitel 

voorgefteld, ons even zoo diep roeren als wan- 
neer wij daarvan de taferelen: bij ovrorus lezen ? — 

Hoe natuurlijk zien wij de wederzijdfche liefde van 
PYRAMUS €en THISBE wortel vatten, groeien, zich 

als voor de eeuwigheid vestigen! Hoe volgt hen 

ons hart naar de noodlottige plaats der famenkomst! 

Hoe deelen wij in hunne angften en zielefmart! Welk 

eene weemoedige aandoening verfpreidt zich over ons 

geheele aanwezen, als wij eindelijk de wanhoop der — 

jonkvrouwe haar het (taal door den maagdelijken boe- 
zem zien jagen, opdat zij op het lijk van haren ge= 

liefde , door dat zelfde ftaal gegriefd, den laatften adem 

uitblaze! — « Niet minder levendig doet: de Dichter 

ons-de allés verzwelgende. meiren en ftroomen, «de 

geopende fluizen “van hemel en vansafgrond aan- 
Haans wij wandelen “aan zijne hand door :de 

fg ake- 
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akelige ftilte van eenen aardbodem, die door de 

wateren verwoest en ontvolkt is; wij hooren den 

grijzen DEUKALION tot zijne getrouwe PYRRHA de 

hartroerendfte taal voeren. — En waar is de 

APELLES , waar de ripias, wiens verhevene kunst 
ons dat mededogen, die huiverendé aandoeningen 
zal mededeelen, welke zLUKRETIUS ons doet ge= 
waar worden, als hij ons door de ledige flraten 

van dthenen, over de eenzame velden van 4ika, 
midden door lijken en ftervenden, in dee paleizen 

en hutten, zoo vele fchouwplaatfen van de ver= 

woestingen der pest, met zich rondvoert? 

Ja, waarlijk ! de Dichtkunst overtreft alle andere 

fchoone kunsten in kracht @n bekoorlijkheid, Zij 

heeft den fleutel tot de. verborgenfte fchatkameren 

der natuur ; hare hand is met een fcheppend vermogen 

bedeelt; zij heerscht over de zienlijke wereld. 

Onwaardeerlijke gave! Leerzame Godheid! Kunst 

boven alle kunsten verheven! Gij zijt de aardífche 

zaligheid. van den gevoeligen mensch, wiens hart 
met warmte klopt voor deugd en godsvrucht, 

ftreelende den geest, zoozeer als het gevoel en 

de verbeeldingskracht! Het vuur van de edelfte, 

van « bovenzinnelijke , van hemelfche gewaarwor- 

dingen brandt in uwen reinen boezem! — En 

hoe zalig de fterveling, die zich door uwen invloed 

zoe voelt beftralen, verwarmen, opvoeren, om, 

verwijl zijne hand met het geoefendfte kunstvermoe 

gen de naren ‘doet trillen, zijn eigen gevoel in de 
_ gemoederen zijner natuurgenooten over. te mogen 

forten! Zijne ftem doodt den tijd en klinkt door 
de 
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de oneindigheid der eeuwen. Alle uitmuntende 

vermogens zijn in hem vereenigd. 

Vrijmagtig fchikt de Poëzij 
Van mensch, en dier, en jaargetij, 

Van vreugd en fmart, en dooden lêvens 

Maar, Ô hoe weinigen op aard, ; 

Wier hand zoo ftout het fpeelcuig naart, 

Om dus Natuur de wet te geven! — | 

Hij, hij alleen, wiens vaste hand 

Met ftouten greep de {naren fpant, 

Gevormd tot feeptervoerend zingen; 

Die weet, door zangrig woordgeftreel , 

__Nu minnezuchtjes aan de keel, 

Dan tranen aan de ziel te ontwringen. 

Wiens Lier, in ’t bloedig oorlogsveld, 

Veelmeer, dan kling; of beuklaar, geldt, 

Door moed in ’skrijgers borst te ontfteken, bs 

En volken, door uitheemsch geweld, 

In *t juk der flavernij gekneld, 
n Hun regt en vrijheid fier doet wreken. 

Wiens zang, waar hij den ftrafcoon heft, 

Veel fterker klemt, veel feller treft, 

Dan ftormgeloei en donderflagen; 

Wien dus Apolloos gunst befcheen, 

Hij mag te regt, ja hij alleen, 

Den grootfchen naam van Dichter dragen, 

Tá TWEE 
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TWEEDE AFDEELING.. 

Dan, gelijk “de beste gronden zouden bederven 

en het aardriĳk geene goede vruchten voortbren- 

gen, indien de dampkring onveranderlijk den zelfden 
graad van hitte of koude, van droogte. of vochtig- 

heid, behield, zoo ook zoude het gebeuren met 

den menfchelijken - geest, wiérd. hij door geene 
afwisfeling verkwikt en verlevendigd, Die afwisfeling 
is hem zoo noodzakelijk, dat. deze behoefte bijkans 

in alle talen tot een fpreekwoord. is „geworden. — 

Welk een genoegen dan , wanneer wij, onze Dich=- 

ters voor een wijl ter zijde leggende, ons wenden 

mogen tot de onfterfelijke Redenaren, „door wier 

mond de Wijsheid zelve, ín de gefchiktfte en 
‚met den aart der, zaken meest overeenkomftige 

‚ bewoordingen, hare. overdenkingen en _ lesfen 

g fchijnt medegedeeld en voorgedragen te heb- 

ben (3).” Welk eene wellust wordt ons uit 

derzelver welfprekendheid geboren! Hoe zeer ge 

voelen wij ons opgetogen door eene kunst, „die 

„de geleid{ter ende meesteresfe is van den geest 

„der menfchen 3 welker voornaamfte bezigheid 

„ beftaat in de bearbeiding van de zedelijke eigen= 

„ fchappen en de aandoeningen des gemoeds, die , 

„als ’t ware, even zoo vele toonen en ftemmen. 
der 

(3) ciceno de Oratore, 
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„ der ziel zijn, vereifchende met afgerigte en kunst- 

„ keurige vingers en ftrijkftokken getokkeld en 

„ befpeeld te worden (4).”” — Of weet zij niet, 

beurtelings en naar welgevallen ‘het fluimerend ge= 
voel, te doen “ontwaken en heftig bruifchende harts- 

togten tot kalmte terug te brengen? Rigt zij de 

hoofden der in: het ftof ter nedergebogenen niet 

op? Verzacht zij niet, door hare troostredenen, de 

grievendfte fmarten? Droogt zij niet de tranen der 

weduwen? Befchermt zij niet den verlaten wees 

tegen: ongelijk? -Wreekt zij niet het regt op den 

euvelmoed? Geleidt zij niet bedorvene en afge= 
dwaalde menfchen op het redefpoor terug? Voert 

zij niet een onbepaald gebied, ook in de woestfte 

harten 2?» Ja! bĳ haar verzinkt het vermogen 

der Koningen in het niet. — Laat de Macedoonfche 

Overweldiger «het verdrukte menschdom aan zijne 

triomfkar kluisteren, alleen over de ligchamen 
ftrekt zijne magt zich uit, de ziel der verwonne- 

lingen blijft buiten het bereik van zijn vermogen; 

maar de Welfprekendheid beheerscht ook de zielen 

en geleidt den geheelen mensch, werwaarts het 

haar” moge gelusten. „ Door haar donderde en 

_» blikfemde  periKLEs (5)” Door haar verplet- 

terde THRASIJBULUS de Dertig Dwingelanden en 

wierp hij den troon des gewelds, door-LYsANDER - 

te Athenen opgerigt, omverre. Door haar maakte 

DEMOSTHENES zijne ftad onverwinneliĳjk en zich 

a Ee zele 

_ (4) erATo in Phaedro. 

‚ (5) ArisToPn. dcharn. vs. 530s 

Ig 
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zelven voor FiLiPPus geduchter , dan alle de Atti- 

fche burgers te--famen. Door ‘haar bragt MENE- 

NIUS: AGRIPPA het Romeinfche Volk van den Heis 

ligen Berg terug in de ftad, en verzoende de, in 

regtmatigen toorn ontftokene , burgerij „met hare eigen= 

batige beftuurders, — Hooren wij cicÈro fpreken, 

wij: len met ons hart ter hulpe van sS/cilië, door 

de geldzucht en knevelarijen van veRRES vere 
drukt en uitgemergeld; wij verijdelen met hem de 
bloedige ontwerpen van den woesten KLODIUS, 

beteugelen den euvelmoed. van KATILINA, drijven 
dien onverlaat MAvoRrs’ vesten uit, en doen hem, 

met zijne verfoeilijke medeftanders, naar de leger- 
plaats “van MANrIUsS de wijk nemen. … Wij varen 

met hem in gramfchap uit tegen piso, en weren 

MARKUS ANTONIUS, Waar hij, na de dood van den 

eerften- overweldiger. der ‘vrijheid, voor den Staat 

nieuwe kluisters. fmeedt, van de muren. — Zoo 

groot is ‘het vermaak, zoo onwaardeerlijk het hut, 

dat uit de beoefening vande Wijsgeeren , Dichters , en 

Redenaars der Oudheid voor ons zelve voortvloeit, 

voor de geheele maatfchappij getrokken kan wore 

den! — Werpen wij nu nog, ten befluite , eenen 

blik op de Gefchiedenis en befchouwen wij kortelijk 

de voordeelen , welke zij haren beoefenaren aanbiedt! 

 Onkundig te zijn,” zegt CICERO; „ van het 

„ geen gebeurd is, eer wij geboren waren; is zoo 

veel vals altijd kifideren te blijven, Wat toch 

sis de leeftijd der menfchen, zoo niet de gé- 

„ heugenis onzer eigene lotgevallen. wordt famen- 

„ geweven met de leeftijd van hen; die vóór ons 

„ be- 
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„ beftonden 2” — In waarheid; geene wetenfchap- 
pen kunnen zich zonder den bijftand der Gefchie= 

denis lang flaande, houden, Uit hare bron putten 

Wijsgeeren , Dichters, en Redenaarss want zij is 

eene levendige fchilderij van het verledene „zij 

fchetst ons een „ wel flaauw „ maar toch onderfcheidend 

kenbaar, tafereel van het toekomende, en leert ons, 

in alle ftanden en betrekkingen, hoe wij ons be 

hooren te gedragen. 

Prikkelt ons de begeerte, om verre rn 

volken, vreemde zeden en gewoonten, prachtige 

geftichten , eerwaardige overblijffels, treffende bouw- 

vallen, de eerwaardige gedenkteekens van lang 

vervlogene eeuwen, te leeren kennen, aan de hand 
der achtbare krLIo. doorreizen wij, in korte oogen» 

blikken „ zonder gevaar, zonder de geringfte ver- 

moejenis, gewesten, op eenen verbazenden afftand 

van elkander verwijderd; wij bezoeken niet flechts 

de vermaardfte fteden, ook dezulken,; die voor lang 

reeds vernield zijn en wier puin naauwlijks meer 
eenig fpoor heeft achtergelaten, maar. befchouwen 

tevens derzelver oorfprong ‚ wasdom „lotgevallen en 

omwentelingen; «wij maken eene naauwe kennis 
met alle volken, zoo vele op den aardbodem be 

ftaan hebben, of nog beftaan, en wij dringen; 

werwaarts wij reizende ons naauwelijks eenen vei. 

ligen weg kunnen openen, door, tot in de vers 

borgenfte fchuilhoeken van der menfchen hart, 

Zoo fchuift de Gefchiedenis van voor onze oogen 
weg de gordijn, welke eene menigte kostbare gehei- 

menisfen bedekte ; zoo fchenkt zij ons het vermogen 
der 



288 OVER DE BESCHAVING 

der voorfpelling , het edelfte gunstbewijs van den 
God van Parnasfus, doende ons, op: grond van 
voormalige gebeurtenisfen, met tamelijke zekerheid 
bepalen, welke gevolgen, uit plaats ‘hebbende ge- 
beurtenisfen , zullen voortvloeien en welke lotge= 
vallen de toekomst in zich befloten houdt. 
«Zijn wij geroepen om landen te beheerfchen, 
volken te befturen, of in den ftand der zulken- 
geplaatst, wier bedrijven eenen dadeliĳjken invloed 
hebben op. het geluk der Staten, de Gefchiedenis 
kan ons den weg aanwijzen, dien wij behooren 

te bewandelen. Met affchrik zal zij ons doen be= 

fchouwen zoodanige booswichten, die, door ‘eene 
afgrijslijke zelfzucht aangeblazen en vervoerd, hun’ 

vaderland van een fcheuren , of aan vreemde overwel- 

digers ten prijs geven, en voor hunne nakomelingen 

achterlaten en de kluisters, welke zij met heilig- 

fchendende handen gefmeed en de fchande, die -zij 

op ‘hunnen naam geladen hebben. Zij zal ons de 
echte bronnen ontdekken, waaruit het geluk der 

Rijken ontfpringt, en de middelen ons aantoonen „ 

waardoor de tronen der Vorsten bevestigd, het 

heil der Volken verzekerd, en-die kalme en over- 

eenftemming te weeg gebragt worden, die het leven 

en de kracht der Staten in zich bevatten. 

Zien wij daarintegen ons bedrijf bepaald tot een 

ambteloos leven, ook in die betrekking “leert ons de 
Gefchiedenis, wat het vaderland, wat de burger= 

„maatfchappij van ons vordert. Zij ftelt ons die 
groote mannen tot voorbeelden, die , door ware ver- 

diensten, door onwrikbaren moed, door grootfche 

4 zelfse 
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zelfsopofferingen , door edelaartige belangloosheid , 

door heilrijke uitvindingen ; zich verre boven het gros 
hunner tijdgenooten verheven hebben, Zij geeft ons 

klare denkbeelden, zoo wel van de feilen, die uit 

der menfchen verdorvenen aart worden voortge- 

bragt „ als van de deugden , die er tegenovers 

ftaan, en tevens van de beste wijzen, waarop de 

gebreken, welke de burgerlijke vereeniging zoo 

vaak folteren en ten gronde rigten , eenmaal weg- 

_ genomen en genezen kunnen worden. Zij fchildert 

ons, met de zuiverfte verwen, het vervaarlijke fpel 

der hartstogten, de zwakheid van hen, welke men 

Goden der aarde noemt, en het nietige, het dwa- 

ze, het gevaarlijke, en «het verfoeilijke van die 

groote ondernemingen, waardoor de volks hoogmoed 
zich geftreeld voelt ,‚ maar het geluk der Landèn 

wordt vernietigd. 

Stelt u nu in het bijzonder de oudere ea 

der wereld voor den geest; overweegt het nut, dat 

‘zij ter onzer befchaving, tot verlevendiging van de 
liefde tot de deugd toebrengen „ wanneer men ze niet 

als bloote verhalen van gebeurde zaken befchouwt, 

maar als taferelen van de treffendfíte voorbeelden , en 

men de lesfen , daarin opgefloten en door eene opweke 
kende -verfcheidenheid veraangenaamd , met aandacht 

leest en overweegt. Of zoude het niet eenen be- 
flisfenden invloed moeten hebben op ons verftand 

en op ons hart tevens, als wij duizenden’ voorbeelden 
van. eerbied voor de Goden, van onwrikbare trouw , 

‚van onkreukbare regtvaardigheid , van vurige vader 

Jandsliefde „van onvarbijstesbare dapperheid, van 

ftren- 
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ftrenge ingetogenheid, van vlekkelooze kuischheid, 
als in één punt verzameld, of in eene geregelde 
volgreeks , onder den fchoonften tooi en in het 
behaaglijkfte licht, voor ons gezicht ten toon zien 

gefteld? — Vraagt men naar zulke voorbeelden , 
voorwaar! zij zullen niet verre te zoeken zijn. 

Hier hebt gij LUCIUS ALBINIUS, die, uit eerbied 

voor de Goden, zich zelven, zijne dierbare gema= 

inne en zijnen fchreienden zoon aan de woede 

der Gallen prijs geeft, ‘om den Kwirinaalfchen 

Priester en de Vestaalfche Maagden , met de gewijde 

tempelgereedfchappen beladen, aan het dreigende 

gevaar te onttrekken. — Ginds ziet ‘gij rarus 

FABIUS DORSO, die de altaargeraden, midden door 

de vijanden, op zijne fchouders draagt en, na de 

offerplegtigheid, naar den eisch der godsdienstwet- 

ten, op den Kwirinaalfchen heuvel volbragt te heb= 
ben, met denzelfden vasten tred naar het Kapitool 

terugkeert en de vijanden zelve door zijnen moed 

van verwondering doet opgetogen ftaan. 
Aanfchouwt hier dien KAMILLUS , die de Faliscers, 

veelmeer door zijne grootmoedigheid, dan door de 

wapenen, overwint; of dezen rasRICIusS, die, 
TIMOCHARIS én alle bedrog en onregt verfoeiende, 

den vijand, niet dan op eene eerlijke wijze, begeert 

te onder te brengen. 

Slaat ginds het oog op Koprus, die zijn leven 
opoffert, om zijn vaderland voor een vreemd juk 
te behoeden; of op junrus BRUTUS, die zijne 

eigene zonen en den zoon zijner zuster de regt- 
matige ftraf voor hun landverraad doet ondergaân; 

of 
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of op de peciËn, die voor het heil van den Staar 
een onvermijdelijke dood. te gemoet rennen. Jet 

geheele keurbenden kunt gij zien; die, in gelijke 

liefde woor het vaderland ontftoken, blijmoedig daar 

henen trekken, van waar zij weten nimmer” ME 

‘te zullen keeren. 

Moet ik nog gewagen van mMmiLTIADES en de 

Marathonfche Velden? Van eyNeeirus, dien 

Atheenfchen krijg Sman, wiens edele voetftappen de 

Romein kAtus- AciLlus, in den fcheepftrijd bi 

Masfilia , zoo luisterijk druk te? Van KALLIMACHUS 

en van den Spartaanfchen Koning LEONIDAS „ die , met 

eene hand vol volks , de tallooze benden van XERXES 

wederltond en zich, ter behoudenisfe van Grieken- 

land „„een onmisbare dood getroostte? Van HORATIUS 

KOKLES en van MUCIUS SCEVOLA; wiet bedrijven , 

met wonderdaden gelijk te ftellen , het meest hebben 

toegebragt ter vestiging van de Romeinfche vrijheid? 
Van KLELIA, een jeugdige maagd, die noch de 

fchichten der vijanden, noch den fnellen vloed des 

Tibers ducht, om geweld en flavernij te ontgaan ? 

Van LUKRETIA, die eene onvrijwillige bezoedeling 

van haar ligchaam , met haar onfchuldig bloed, vrij- 
willig meent te moeten afwasfchen 2. Van var= 

GINIUS , die zijner geliefde dochter den dolk in 

den hĳjgenden boezem drukt, om haar te vrij 

waren voor de fchandvolle aanflagen eens eerloozen 

wellustelings?. Van. die Ouden van dagen, die; 

zich tot de -dadelijke verdediging des vaderlands 

onmagtig gevoelende , zich op hunne zetels voor 

de deuren hunner huizen plaatften , en ín-het oog 

| der 
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der vijanden Goden fchenen, zoodat «hun geen 
hair zoude zijn gekrenkt geworden, hadt gij, +ó 
MARKUS PAPIRIUS! de razernij der Gallen niet ter 

kwader uur getergd en doen ontbranden . 

‚ Begeert gĳ nog. meer levendige bewijzen van 

kalmte des gemoeds , van onbaatzuchtigheid, van 

ingetogenheid, herinnert u dien FABIUS MAXIMUS » 

. die zich onverdroten den fpotnaam van Zammelaar 

hoorde toevoegen, en liever de verfmading van zijn 

reukeloozen ambtgenoot verdroeg, dan naar den 

roem van onverfchrokkenheid te dingen, met ge- 

vaar des vaderlands: Herinnert u _ KWINCTLUS 

KAPITOLINUS, hem, die, om des Gemeenebests 

wille , zijne eigene. glorie als niets achtte, — Brengt 

u FABRICIUS voor den geest, daar hij de aange- 

bodene fchatten, met een deel des rijksgebieds van 

PYRRHUS, grootmoedig van de hand wijst, — Leent 

het oor aan de mannentaal van kurius, als hij, 
het goud der Samniten verachtende , hun toevoert: 

» Ik befchouw het niet als roemrijk goud te bezitten, 

, maar wel over hen, die er overvloed van hebben , 

„ het gebied te voeren.” — Gedenkt aan sciPio, en 

hoe hj, in de kracht des levens en bloeiende, van 

gezondheid, zijne fchoone gevangene aan haren 

bruidegom ongerept wedergeeft, en den, voor haar 

aangeboden „ losprijs weigert te behouden. 

Hoe vele voorwerpen nu van eerbied en ver- 

wondering «wij bĳ de Griekfche en Romeiníche 

fchrijvers ontmoeten, niet geringer is het getal der 

zulken, die zich door hunne euveldaden eene af- 

fchuwelijke vermaardheid hebben verworven en 
ons 
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ons een deugdbevorderend afgrijzen van het misdrijf 
inboezem@n. — ‘Men overweegt den gantfchen: 
levensloop dier groote. booswichten; men. neemt 

de onrustigheid des gemoeds waar, die hun, reeds. 
‚hier op aarde, tot beul verftrekte; men merkt op, 

hoe de misdaad, doorgaands reeds hier beneden, een. 

gedeelte van haar loon ontvangt. Of is het, ‘dat 
ergens een landverrader , een onderdrukker „ 

een dwingeland, een Aveustus, (het affchuwes 
lijkfte - wangedrocht van alle de- monfters , «welke 
Rome immer opleverde ,) gerust en veilig op zijne 

leger{tede den jongften adem uitblaast, ook daar- 

mede kan men zijn nut doen, want het verfterkt 
en bevestigd ons geloof aan eén ander leven. 

Onwaardeerbare letteroefeningen dan! Gij, die 

eenen zoó weldadigen invloed hebt op het geluk 

der menfchenkinderen! Befchaving van den geest; 
hooger te fchatten, dan goud, purper, en robijnen ! 

Edele zucht ter zelfsvolmaking, die eenen TrrTUS, 

eenen MARKUS AURELEUS, de onfterfelijke ANTO= 

NIJNEN vormdet3 die eenen wêreldgebieder den troon 

deed verlaten, en een blijmoedig vaarwel zeggen 
aan den fchijnfchoonen luister van het hof, om 
in de valleien des doods, in de graffteden van zijn 
voorgeflacht, eenen vrien loop te geven aan zijne 

verhevene befpiegelingen!- Gĳ ziĳt het, die ons 
geluk verzekert; een geluk, dat van alles, wat 

ons omringt, onafhankelijk is en ons altijd alomme' - 

vergezelt! Gij verheft ons verre boven het ftof, 

waaruit wij gevormd zijn, en bereidt ons voor, om 

eenmaal burgers te worden van een beter vaderland. 
VIE D, 2. Vins __ ‚Ea 
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Laten dan vrij lage zielen zich verlustigen ín 
het aanfchouwen van de flapels goud, welke zij 

bijeen wisten té fchrapen; hun oog fcheppe een 

kittelend welbehagen uit de glans van kostbare ge. 
fteenten 5; wat zullen zij er tegen zetten, als zij 

zich befprongen zien door rampen , die , hoe 
veilig zij er voor meenen te zijn, hun gedurig, 

onder verfchillende gedaanten, dreigend boven het 

hoofd hangen? Hun vertroeteld. of ongeoefend 

gemoed is er niet tegen beftand, en, midden in 
hunne fchatten, bevinden zij zich diep rampzalige 

Wel alzoo ons, die geleerd hebben, op welken 

hoogen prijs wijsheid en kennis te waarderen zijn ! 

Wel ons, die alle gelegenheden, om ons weten 

te vermeerderen, gretig aangrijpen en, met zulke 

‚ edele bedoelingen, ook in deze gehoorzaal zijn vere 

fchenen! Wel ook mj, zoo ik iets heb mogen toes 

brengen, om den geest van onderzoek te verleven- 
digen en te verfterken, en dierhalve ter vergrooting 
der hoeveelheid. van onze deugd en van ons 

wezenlijk geluk! 
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NASCHRIFT. 

“Bij het nazien der laatfte proef herinnerde ik 
mij, ten tijde, toen ik deze Verhandelingen. had 

uitgefproken „eene - aanmerking te hebben verno- 

men, welke op dezelven gemaakt was, te weten: 
dat het fcheen , als of ik alle heil voor den mensch 

geput wilde hebben uit de Heidenfche Geleerd= 

heid, en de Godsdienst, of liever het licht, ons 

door den Heere jezus cHrisTUS aangebragt, bij 
kans voor van geene waarde hield. Ik acht zoo= 
danige aanmerking wel niet als een andwoord of 
eene wederlegging behoevende; ook geloof ik 

geenszins, dat iets van dergelijken aart nu nog in 

onbenevelde hersfens ligtelijk zal oprijzen; doch 
voor zoo verre ik mij hierin mogt bedriegen, ver= 

wijs ik de zulken (uit eene menigte andere geleerde 

en geletterde Christen-leeraars en fchrijvers, van 

vroeger en later tijd.) inzonderheid tot den be- 

roemden Huco BLAIR, en bidt hen te vergelijken, 
wat deze ter bevordering der zoogenaamde Hei- 

denfche Geleerdheid gearbeid, en op wat hoogen 

prijs hĳ dezelve gefchat heeft, met ’s mans God 

geleerde fchriften, vooral met zijne twee Leerrede- 

nen over den invloed van de Godsdienst op den 

vóórs en op den tegenfpoed. 
Zoude men, uit de voorgedragene flukken eene 

gevolgtrekking afleiden , met opzicht tot de Christelijke 

Va Gods- 
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Godsdienst, mij dunkt, zij moêst deze zijn: „ Kan 
„ men, blootelijk in de echte befchaving van den 
»„ geest, zulke krachtige middelen vinden, om dene 
„ zelven boven de. zinnelijkheid te verheffen en 

aan zijne zedelijke pligten, als mensch en als 

„ burgers getrouw. te blijven , tot welk. eenen hei- 

»ligen handel en wandel zijn zij dan gehouden, 

» die met het licht des Euangeliums daarenboven, 

„ begenadigd zijn!” 

en cd 
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A tgemeen bekend en dikwerf herhaald is het 
zeggen van. CICERO 3 dat alle kunften. door. een 

onderlingen band vereenigd zijn. - Aan deze uite 

fpraak van den Romeinfchen redenaar heeft de 

nakomelingfchap het zegel harer goedkeuring ge- 

hangen, — En indedaad, allen ftreven zij, fchoon 

met  verfchillende - middelen , naar het zelfde doel, 

namelijk om de gedachten en fcheppingen van het 

vernuft, hetzij door taal, door penfeel, beitel en 

graveerftift, of wel. door geluiden aan de. zinnen 
voor te ftellen. Elke kunst echter heeft hare gren= 

zen , binnen welke zij. zich.moet bewegen, en die 
zij niet mag overfchrijden zonder zich zelve te 

benadeelen 3 die. grenzen mogen voor den gewonen 

ens, Di onder de benaming van kunstregelen-, 

3 | be- 
(+) -Voorgedragen in de vierde. Klasfe van het 

Koninklijk Nederlandfche Inftituut , in Maart 1825, 

Vg 
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belemmerend zijn, hij die met den echten geest be- 
zield is , overtreedt ze niet, en zoo hij dit tot berei- 

king van zijn oogmerk foms dienftig oordeelt, doet 

hij het als tegen wil, met fpaarzaamheid en 
gevoel , maar hij beklaagt zich nimmer over eene 
bepèrking, die alléén den middelmatigen tot een 
last is. Dit onderling verband heeft tevens ten 
gevolge, dat ieder die’ zich met een zuiver gevoel 
aan ééne der kunften heeft toegewijd, voor de 
overige zelden onverfchillig is, maar de dichter 
doorgaans verlustiging vindt in de voortbrengfelen 

van fchilderkunst-en muzijk „terwijl -de beoefenaars 

der beide laatften wederkerig aan de dichtkunst 

oprechte hulde toebrengen. Het is waar, niet allen 

worden door dezelfde voorwerpen even zeer getroffen, 
Zoo zal de, histotiefchilder , in de iade of Odyssee 

in Act ver lost Jefúzalem van TAsso of in de Divina 
Comedia van DANTE meer behagen fcheppen, dan 

vin de Zdyllen van tHrocrrtus of de Aerderskouten 

vän’ vrreirtus, welke laatfte den geest des land- 
fchapfchitders meer züllen boeien, en wederkerig 

zal dé treurfpeldichter eernén RAFAËL, MICHEL 

ANGELO of p'avinct vêrre ftellen boven onze voore= 

treffelijke meesters der zeventiende eeuw, om dat 
de voorftellingen der eerften meer met zijn genie 
overeenkomen, maar het fchoont, hietgeeff de laat= 

ften bezitten, zal hĳ niét nalaten te bewonderen. 
Dit algemeen verband der kunften , moest 

dan ook, zou men zeggen, een zekeren maat= 
ftaf opleveren, waarnaar de verdienften van elk 
kunstvoortbrengfel in het bijzonder te beoordeelen, 

gr) het 
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het in fchoone in elk derzelven niet moeijelijk 

op te fporen zoude zijne d 

Met weinige uitzonderingen is dit ook zoo, wat 
de vroegere kunstwerken betreft; in de beflisfing 

over lateren fpreekt dikwerf wangunst of. voorin= 

genomenheid luider , dan het onbevooroordeeld-gee 

moed. Hoe veel er toch;-vooral in den. laatften 

tijd, gefchreven- zij over het ideale f{choon- inde 
kunften , over ‘het aesthetifche- in de letteren, en 

hoezeer ieder fchrijver. van een ander beginfel moge 

uitgdan , waarin hij het echte f{choon zoekt en 
meent te „vinden , in de toepasfing is men veelal 

eenftemmig. Zij daarenboven, wier kennis minder 

gefchikt is. tot foortgelijke nafporingen „ houden zich 
met de eensgedane- uitfpraak: tevrede , zoodat nie- 
mand de - voortreffelijkheid van HoMERuS helden- 

dichten , van SOPHOCLES treurfpelen , van HORATIUS 

lierzangen, even min als de uitnemendheid van den 

_Ápollo,- van het Atheenfche Parthenon of van … 

RAFAËLS Madonna’ s durft betwisten. 

Sommigen hebben ter vernedering der kunst a” 

eens willen beweren , dat zij aan de grilligheden 

der mode onderworpen was, daar men verfcheidene 

harer voortbrengfels vroeger ‘hoog: geprezen had, 

welke naderhand als nietswaardig befchouwd waren 

geworden... Het is niet te ontkennen, dat zij 
zich fomtijds naar den tijd wijzigts dat in dagen 

van roem en firijd hare ftoutere onderwerpen „en 

krachtiger behandeling daarvan veelal blijken, dragen ;, 

terwijl bij overheerfching en druk gen meer flaaffche 

geest wordt waargenomen ; maar wat eenmaal met 
| NR regt 
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regt den: {tempel der. goedkeuring verworvên heeft, 

blijft fchoon door alle eeuwen: heen, Dit zien wij 

aan de klasfieke voortbrengfelen der Oudheid in alle 

vakken, en aan die van dateren tijd, wier makers 
op dit voetfpoor zijn voortgegaan3 terwijl datgene, 
wat den toets der tijden niet heeft kunnen doot= 

ftaan , offchoon het ‘vroeger bewonderd is,-alleen 

bewijst, dat zoo weinige menfchen uit vaste grond 

beginfelen denken en oordeelen, en zich de groote 

hoop menigmaal door eenige weinige fchreeuwers, 

zonder nadenken, laat. rondleiden. ‚5 

Alleen de muzijk fchijnt op dezen algemeenen 

regel eene. uitzondering te maken; hoe is dit mo- 

gelijk bij het zoo even genoemd onderling verband 

der. kunsten 2 Wat mag de reden zijn, dat men 
in het oordeel over werken van toonkunst zoo he- 
melsbreed verfchilt? Ik fpreek niet van de beflisfing 

derzulken, die zich zelven nimmer afvragen waarom 

een kunstwerk hun bevalt of mishaagt, noch der 

menigte „ die zich flechts aan deze of gene partij 

houdt, óm, goed ‘of verkeerd, het oordeel van 

anderen te pas brengende , mede te kunnen praten, 

maar van de zoodanigen, die met meerdere of min= 

dere kennis de muzijk beoefenen en wier oordeel 

geldend mag gehouden worden. — Hoe kan het 

zijn, vraag ik andermaal, dat Ítalianen , Franfchen 

en Duitfchers in dezen elk een afzonderlijk gevoelen 

aan den dag leggen, elkander, als het ware , verkete 

teren , de een het werk des anderen veracht, of ten 
minfte op lagen“prijs ftelt? hoe is het mogelijk dat 

de hetzelfde volk , ja onder ons, die in deze althans 
gee. 
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‘geene nationaliteit te verdedigen hebben; zoo veel 

verfchil- hieromtrent kan beftaan, dat men fchier 

zoude vragen of dan alle muzijk even zoowel goed 

als flecht te noemen ware en het alleen van den 

‘hoorder afhing, met welken naam zij te wei te 

pelen zij. 1% 

Het is waar, de muzijk alleen klanken en Nen 

zijnde , op zich zelve zonder eenige bepaalde, beteê- 

kenis, zoo moet derzelver uitwerking. noodwendig 

af hangen van de denkbeelden „ welke de hoorder in 

zich voelt opgewekt, daar de komponist zich ninte 

mer volkomen duidelijk aan hem kan uitdrukken. 

Geheel eenftemmig of volkomen hetzelfde kunnen 
dus de verfchillende hoorders niet gevoelen , noch 

hetzelfde ftuk op denzelfden hoorder ten allen tijde 

gelijke werking doen „ daar dit dikwerf van zijne 

eigene gemoedsftemming afhangt3 ook heeft deze 

onbeftemdheid aan den anderen kant dit voordeel, 
(gelijk dit voor eenigen tijd door ons medelid, den 

heer -wirms , (*) zoo juist is aangetoond) dat de 

verfchillende hoorders, door hetzelfde muzijkftuk op 

verfchillende wijzen getroffen « wordende „ ieder 

datgene op zich kan toepasfen , wat met zijnen 

toeftand en aandoeningen op dat tijdftip het meest 

overeenkomt. je BEE 

Doch dit is het eigenlijke punt des verfchils niet; 

‘dit laatfte betreft meer den ganfchen vormen de 

middelen, welke tot eene treffende vuitwerking bee 

(*) In eene voorlezing bij de vierde klasfe wan’ het 
‘Inftituut. gehouden, 8 

Vig 
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„horen aangewènd te worden: In vroegeren. tijd 
werd de muzijk voornamelijk en fchier bij uitfluiting 

tot godsdienftige zangen en plegtigheden gebezigd, 

men kon haar meerdere of mindere voortreffelijk= 

heid daaraan toetzen en beoordeelen, in hoeverre. zij 
aan dat oogmerk beantwoordde; maar federt eene 

eeuw is zij zoodanig van aard veranderd , dat men, 

haar bijna als eene nieuw geboren kunst kan aan-= 

merken; zij heeft zich vooral in de laatfte vijftig 

jaren zoodanig uitgebreid, dat het fchier onmogelijk 

wordt, het vroegere met het latere te vergelijken. 

Velen juichen dien fnellen voortgang toes en 
meenen dat men door al verder en-verder te gaan, 
eindelijk het toppunt der kunst zal bereiken 3 ande« 

ren «zijn van gedachte, dat men wel zal doen 
zich niet langer op die duizelende hoogte te wa. 

gen en tot de vroegere min {teile baan terug te 

keren. 

Maar zou er dan geën maatftaf zijn, om, zonder 

vooringenomenheid- voor deze of gene fchool, 

zonder partijdigheid voor dezen of genen meester, 

over muzijkwerken „uitfpraak te doen, even als 

men over. de meerdere of mindere voortreffelijkheid 

van een dicht--of fchilderftuk beflist; en indien er 

zulk een maatftaf ware, zou men dien aan ande- 

ren niet mogen aanbevelen ? | 

Het zal welligt vermeten fchijnen M. Vel dat 

iks die flechts geringe kennis in deze kunst bezit, 

en met hare grondregelen flechts zeer oppervlak- 

kig, ja naauwelijks bij name bekend ben, daartoe 

eenen flap durve doen, maar het is dat onderling 
vere 
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verband ‘der-kunften „waarvan ik -bìj, dem; aanvang 

{prak , dat mij doet wagen, hieromtrent eenige bes 

denkingen aan. u. voor-te dragen terwijl ik mij 

uwe aânmerkingen op dezelve, indien ik mogt 
gedwaald hebben, gaarne. ten nutte zal maken 

En welke. zijn dan de hoofdtrekken, die elk 

kunstwerk . moet bezitten, om op den naam van 

waarlijk fchoon en voortreffelijk, aanfpraak. te kun-« 

nen maken? Het zijn die trekken, welke. in alle 
werken gevonden. worden, die: den-proef der tijden 

hebben kunnen doorftaan , en waaraan, volgens het 

oordeel van alle bevoegde kunstregters, het goede 

of het verkeerde, kan herkend worden; Baans ann 

heid en Waarheid. adil de Ì 

Gij verwacht zeker » niet van mij. M. H. ens ik 

u_ontlede„ wat ik: door beide -deze- woorden vere 

ftaan. wil hebben, — De heer pe vries (*) zegt 
in zijne: verhandeling over het eenvoudige te regt: 

„ Woorden, door een ieder verftaan, door allen 

» gevoeld, behoeven geene uitpluizing,- die de 

„ kracht der beteekenis. verlamt „het zinrijke vers 

» armt5 de zuivere: en gangbare. munt eener-kern= 

volle uitdrukking ,-tot draden van verfiering en 

„ niet zelden van verwarring uitrekt, Het eene 

» voudige bovenal duldt deze. omfchrijving: niet , 

„daar het uit zijn eigen aard, door eigene duides 

„ lijkheid zich aanbeveelt” — En zoo is het 

ook met waarheid gelegen; welk regtfchapen en 

zuiver hart gevoelt niet wat waarheid zij in eenig 

kunst- 

() Over het eenvoudige, door j, pr vrIgs, 1818, bl, 4. 
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kunstwerk en erkent niet dat de werëeniging van 
deze beide ‘hoedanigheden, alleen aan hêtzelve een 
blijvende waarde kan geven. De eenvoudigheid 
die wij bedoelen, is even ver van dor= of kaalheid 
verwijderd, als dat de waarheid naakt en zonder 

eenigen tooi zou behoren te zijn. Wie was een- 
voudiger en tevens rijker, wie meer waar dan 
HOMERUS? maar wie was tevens meer verwijderd 

van alle bijfieraden en noodelooze verfiering? zijn 

niet alle zijne tafreelen waar en eenvoudig tevens? 
Doch ik gevoel uwe tegenwerping. Een dicht- 
ftuk „ een fchilderftuk, zegt gi, ftelt mij de denke 

beelden van den kunftenaar, door woorden of ver= 

wen, duidelijk. en klaar voor oogen. Ik kan dus 

hun werk aan het gekozen onderwerp toetzen , en 
beoordeelen of uitvoering en behandeling met de 

gekozene ftof of de voorgeftelde daad overeenkomt 3 
ik, kan, als het ware , met den vinger aanwijzen , 
waar zij het pad van eenvoudigheid en waarheid 
werlaten 5 doch wat zal mij bij een muzijkftuk ten 

gids zijn, bij een kunst, geheel in eene vrije fun- 

tafie rondzwevende , door geluiden, op zich zelve 

van onbeftemde beteekenis en waar alle punten van 

vergelijking ontbreken ? 

„Ik beken «het, zoo beftemd als ín heen 
voortbrengfelen of in die der beeldende kunften 
kan dit zeker niet gefchieden ; beproeven wij echter 

in’ hoeverre wij de bedoelde vereischten van ware 
kunst ook op- de muzijk kunnen toepasfen. | 

Al aanftonds komt mij bij deze befchouwing voor 

den geeët de ftrijd, in het midden der vorige echw 
in 
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in. Frankrijk. gevoerd , tusfchen de G/uckistensen 
Piccinisten , en die ook thans nog ‘het mufikale 

Europa, vooral Ztalië en Duitschland „ fchoon 

onder eene andere benaming, verdeeld doet zijn, 
wat namelijk den voorrang verdiene „melodie. of 
harmonie 2 Maar zou die ftrijd kunnen plaats hebs 

ben, indien men zich onbevooroordeeld een duis 
delijk begrip van de zaak vormde, en zonder zich 
aan deze of aan gene zijde te laten medeflepen 
die aan. het gezond verftand toetste? Zou die ftrijd 
immer zoo hevig geweest zijn, indien men zich 

enkel had afgevraagd, wat Harmonie doen moet? 

Melodie zonder Harmonie is in vallen gevalle iets 

verftaanbaars , even als-de- omtrek- van eene fchilderij 
mij van de gedachten des fchilders een denkbeeld 

geeft, Harmonie moet daaraan kleur en leven bijzets 
ten. Enkele Harmonie daarentegen is onverftaan= 

baar, even als de. klanken eener Eolusharp „ en ftaat 
gelijk” met kleuren , in verfchillende fchakeringen, 

met de fchoonfte overgangen op het doek gebragt, 
maar zonder eenige vormelijke voorftelling. Zou 

_ men daaruit het befluit niet mogen trekken, dat 

Harmonie altijd de dienaresfe der Melodie moet: 
blijven, en dat zij de hoofdzaak niet kan zijn, 

„Offchoon dus bij alle muzijkftukken mijn’s oor= 
deels, melodie op den voorgrond moet ftaan , zoo- 

behoort dit vooral bij zangftukken. plaats te heb=. 

ben. — GRETRY zeide, en met veel waarheids- 
gue la musique declamde west que le dessin. Dun, 
drame, qwil faut. ensuite colorier au. moyen du- 

chant, et que toute musique, qui ne chante point 

| dont 



306 (OFETS“ OVER SDE 

dont- les phrases sont mal lides, n'a porrn de charme 
et ne produit point Pilluston. | 

De} Italianen gaan hierin misfchien wat al te ver; 

daar. zij de harmonie te veel aan den zang op-= 
offeren, maar evenzeer wijkt naar mijne gedachte; 

de tegenwoordige Duitfche fchool met BEETHOVEN, 
SPOHR en WEBER jaan het hoofd, van de waarheid 

af, daar hunne opera’s: meer inftrumentale harmo- 

niën met obligate zangpartijen , dan eigenlijk gezegde 

zang{tukken genoemd kunnen worden. Behalve dat 

de ftem door al dat overladen van inftrumentering 

te veel gedekt wordt, laat het voor den echten, 

gevoeligen zanger, bijna geene gelegenheid over , 

om dat gevoel uit te drukken; daar hij zich door 

de zamengeftelde harmoniën en telkens afwijkende 

Intonatiën , in alle zine verfieringen en Collora- 

turen gebonden vindt, — Misfchien is dit mede 
wel eene der redenen, dat men thans zoo weinig 
goede zangers aantreft, terwijl de ftem daarenboven 

fpoediger afflijt door de meerdere infpanning en 

vermoeijenis om tegen alle de inftrumenten den 
boventoon te behouden. Deze klacht toch is 
algemeen, en er is, behalve het zoo even nani 

veel dat daartoe aanleiding geeft. | 

In Ztaliën zelve, voormaals de fchool van goeden 

zang „ fchijnt eene zekere zucht tot virtuositeit en 

pasfagen maken, den waren zang verdrongen te 

hebben, en vaardigheid met de keel als het hoofd= 

doel der kunst gefchat te worden. … Dezelfde 

geest fchijnt aldaar ook voor de inffrumenten de 

overhand te hebben, en de eenige glansrijke zijde, 
die 
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die het in dit opzigt aanbiedt, gelijk: onlangs ‘de 
Muzikale _ Zeitung ons mededeelde ; daar een DRA® 

GONETTI dé contrabas als een “viool befpeelt, 

PAGANINE een voorgedragen allegro, op flechts eene 

{naar herhaalt, scrumaLTz de fagot als eene fluit 

behandelt. Maar mag men niet veilig zeggen, dat 

waar Ja dificultl vaincue voor ‘het toppunt en doel 

der kunst gehouden wordt , dit een: Verf blijk 

van haar verval oplevert. | 

_ Ongelukkig dat de zang-manier van emvahans roem- 

rijkfte tijdperk voor ons vêrloren is, daar zoo iets 

alleen door het te hooren kan naargevolgâ worden. 
De beste, de duidelijkfte fchrijver toch, is niet 
in flaat met woorden een denkbeeld te geven van 
de manier eens voortreffelijken zangers, aan hem, 
die het niet gehoord heeft. Een dichter kan 

de werken der beroemfte mannen lezen, en zich 

daarnaar vormen; de fchilder kan uit de voorbeelden 

zijner uitftekende voorgangers, wijze van voors 

ftelling, teekening , behandeling colóriet leren ‚; maar 

wie zal ons verklaren hoe eene TODI,:eêne MARA 

gezongen hebben, en waardoor zij elk dië haar 
hoorden in verrukking bragten. Bij velen daaren- 

boven, (zoo als onder anderen van PECCHIAROT TI 

gezegd. wordt,) beftond de tooverkracht der kunst 

niet în eene groote treffende voordragt, maar in 

de fijnfte fchakeringen van voorflagen, uithoudende 

en wegfmeltende toonen, die geene taal kan ver« 

klaren. De levendige voordragt van een groot 

fneester kan dus alleen het voorbeeld zijn , waar 

anderen zich naar vormen, en er zal derhalve 

een 
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een nieuw zanger moeten opftaan, die uit eigen 
geest en gevoel fcheppende, door uitftekende be= 
kwaamheden over het verkeerde zegepraalt. 
Ook in de tooneelfpelkunst (op dat ik dit in het 

voorbijgaan aanmerke) heeft hetzelfde plaats. _ Ik 

beroep mij op u allen M. H.! die den grooten LARIVE 

gezien en zine voortreffelijke gaven hebt. mogen 

bewonderen: Wie kan zĳne ftanden , zijne gebaar= 

den, zijne zeggingskracht befchrijven? dit is- zoo 

geheel verloren; dat de” tegenswoordige jongere 

Franfchen zelve er geheel geen begrip van hebben, 

en TALMA' voor den grootften, den eenigften too= 
neelfpeler houden, fchoon hij, mijns achtens, bee 

houdens al zijne wezenlijke verdienften, de kunst 

achteruitgezet heeft en door zijn voorbeeld, daar 
elk zijne gebreken ligter kan naarvolgen dan zijne 

bekwaamheden; aan het franfche treurfpel een vere 

keerde rigting gegeven heeft, van welke het zich 

moeilijk herftellen zal: ook daartoe zal een man 

van „de uitftekendfte talenten gevorderd worden; 

die de kunst, van het romantifche, waartoe zij door 

hem. vervallen is, tot het klasfifche. terugbrengt, » 

Dit klasfieke toch beftaat niet enkel in de naauw- 

keurige naarvolging van costumen, (waarvan men 

hem ook alleen de eer wil geven, offchoon LARIVE 
hem--daarin reeds was voorgegaan) maar in dat 

edele, eenvoudige, en ware, hetgeen alle de 
voortbrengzelen van Griekfche kunst kenmerkt. Ik 

fpreek over TALMA, naar hetgeen ik voor twaalf 

of vijftien jaren van hem gezien. heb; onlangs 
kwam mij in een der dagbladen voor, dat hij zijne 

ma= 
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mariier vam dien tijd verlaten en eene betere. had 

aangenomen: als dit zoo’ is, zou het mijne gean 

aanmerking bevestigen. | | 

Doch. keeren wij van dezen vcltap tot-ons onder 

werp. terug. | 
„„Gevoelt gij met mij M. ie dat Harmonie de die: 
naresfe der. Melodie behoort te zijn , laat ons dan nu 

befchouwen; hoe zij moet aangewend worden, om 

vaa eenvoudigheid en waarheid ; die hoofdvereisch- 
ten van alle kunst, indedaad te beantwoorden. 

=@ Ik zoude op u de voorbeelden van MOZART en 
HAYDN kunnen wijzen, die nimmer melodie aan 

sharmonie hebben opgeofferd, maar die altijd waar 

en eenvoudig gebleven zijns velen. uwer zijn, 

beter dan ik, in ftaat, hunne onfterfelijke, meester= 
Stukken, met de werken der ftraksgemelde, thans 

zoa hoog geroemde, ja bijna vergoodde compo= 

nisten te vergelijken, en ik vertrouw, dat. die 

vergelijking uwe hoogachting voor de beide eerften 

nog zou. vermeerderen : maar ik vraag u,„ wanneer 

gj bij voorbeeld in. de minneklacht eens jongelings, 
of van een onfchuldig landmeisje , een rijkdom van 

harmonie „ door fchier alle toonaarden heenlopende, 

aantreft, of dit met de waarheid overeenkomftig 

is? Gij moogt de kennis van den komponist bee 

wonderen, maar zoudt gij zijn fmaak niet moeten 

afkeuren5 en echter hoe dikwerf hoort men niet 

iets foortgelijks, terwijl het bewonderd wordt? is 

dit niet even verkeerd , als wanneer men de razende 

woede eener Medea. door eene aangename geiadie 
wilde uitdrukken. meden ad 8 

NIE De, X | Het 
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Het is de gepaste aanwending wan melodie zóó 
wel als harmonie, dié door de nieuweren te veel 
uit het oog verloren wordt, zoowel bij rossinr 

als bij vele Duitfchers, waardoor men de aria’s van 

den eerften in alle rollen kan inleggen, en de 

laatften tevrede zijn, wanneer zij flechts alle har- - 

monie hebben uitgeput. Daarom ook, (men ver- 

geve mij deze ketterij,) komt mij het oude trio: 

weillons mes seuúrs, van GRETRY, beter aan het 
oogmerk voldoende voor, dan dat van sporr in 
zijne Zemire en Azor: offchoon het laatfte onein- 
dig meer technifche verdienften bezit, is het 

eerfte meer overeenkomende met den toeftand dêr 

handelende perfonen, 

Om waarlijk te treffen, dat toch het oogmerk 
der kunst moet zijn, is zoo veel verfpilling van 

geleerdheid niet noodig, maar elke zang moet 

naar den aard des onderwerps gefchikt zijn, én wât 

dan melodie, door flechts eenvoudige harmonie 

onderfteund, kan uitwerken, vraag ik aan u allen, 

die immer het koorgezang der Hernhutters te Zeyst 
hebt bijgewoond; niemand voorzeker van welk kerk- 
genootfchap ook, zal ooit zonder godsdienftige fleme 

ming daarbij tegenwoordig zijn. Hoe grootsch en 
eenvoudig, fchier van alle kunftige wendingen onte 
bloot, is niet het ffabaf mattr van PERGOLEZE, 

en wie heeft niet meermalen hooren fpreken van 

het gezang op goeden vrijdag in de Sixtijnfche 
kapel, dat zich toch door geene harmoniefche gangen 
aanbeveelt ? wie werd niet getroffen, toen hij van 

GRASSINI het ombra adorata hoorde, waarvan het 

ac= 
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accompagnement nu velen als mager Voorlidit. 

Men zegge niet, dat tot dit alles uitgezochte (temmen 

noodig zijn: thans bederven komponisten èn zangers 
elkanderen „gelijk ik ftraks reeds aanmerkte 

… Daarenboven , wat moeten al die overgangen en 

afwijkingen “van toonen beteekenen? men worde 
er eindelijk gevoelloos voor en zij miisfen al hunne 
kracht. „Ja misfchien is de bijval, dien ‘het jager- 

koor uit den Freyfchutz overal en in alle landen 

vindt, voornamelijk daarin te zoeken, dat men van 

al het chromatigue moede , eindelijk eens tot rust 
komt, en de meer zuivere terzen en fextengangen 

het oor ftreelen , dat door al die geleerdheid in ver- 

warring gebragt wâs. Waarom ook treft ons, zoo 
menigmaal “wij het gehoord hebben, in-het Tenor 
aria uit de fchepping: wit wurde und hohheit ange- 
than, de overgang van c in as. waarom anders; 

dan omdat die uitwijking , zoo fpaarzaam aangebragt; 

hier juist zijne werking doet? — Wijst mij in een der 

nieuwe voortbrengfelen iets daarmede gelijk ftaande! 

Over het algemeen deelt de muzijk , vooral bij de 

Duitfchers , in «den geest der ‘tijden „ door de onrust 

en verwarring der laatíte dertig jaren geboren. ‘Teder 

haakt telkens naar iets ‘ieuws, haár iets dat de 
zinnen ftreelt en prikkelt, het gevoel voor het 
eenvoudige fchoone fchijnt: als het ware verftompt 
te zijn. Gelukkig „” fehreef mij dezer dagen een 
mijner vrienden, „gelukkig de minkundige, die 

» liever geftreeld dan werbaasd wordt: de groote 

„lekkerbekken in alle betrekkingen willen tegen- 
» woordig niets dan Aaut got.” 

X 2 Aan- 
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Aan dien geest vooral, fchrijf ik het toe, dat 

in de letterkunde het, romantifche „ waarvan de 

modellen in den dageraad der westerfche befchaving , 
even na het verdrijven van den nacht der mide 

„deleeuwen te zoeken zijn, het gebied der klasfieke 

oudheid, waar alleen zuivere fmaakte vinden is, 
heeft ingenomen. Zelfs het meer fijn befchaafde 
Frankrijk begint in dien geest te deelen, en de 

voorbeelden van. eenen CHATEAUBRIANT Ef D'ARe 

LINCOURT in proza, van LA MARTINE in poëzij 

hebben reeds menig een weggefleept, die het hoog« 

dravende voor verhevén, en losbandige weelderigheid 

voor echt genie houdts terwijl zij, die zich aan 

het meer Klasfieke houden, fchier alle verheffing 

verbannen , en wanen daarin het edele en eenvou 

dige te zullen vinden. „Ziet hier den flaat 
„des gefchils tusfchen de Klasfieken en romans= 
»tieken,” dus fchreef onlangs pe MERCURE: (*) 
» beiden bij uitflniting van hunne middelen tot 

„behagen „gebruik makende , flagen de eerfteú 
alleen, in ons door hunne eentonige werken in 

„ flaap te wiegen; terwijl de laatften ons met hunne 

» gedrongen voortbrengfels vermoeijen. Dezen vers 

„ heffen zich, fchoon met moeite, op de groote 
» voorbeelden , en hunne zamentftellingen zijn flechts 

„ kopijen zonder kleur, of liever weinig beteeken 

„ nende omtrekken. — De «anderen druisfchen te- 

„gen alle gezonde denkbeelden aan, en beelden, 

» zich in fcheppers te zijn: zij gelooven den band 

Ì | » der 

C°) Liv. 73. vs Bode 
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s der kunstregelen te ontkomen, door zich van het 
sjak des gezonden verftands los te maken. Om 
„niet in het fpoor te blijven „ verlaten zijden 

„grooten weg en gaan op ‘bijpaden verloren: zij 
houden wanorde voor ftoutheid, buitenfporigheid 

s voor het verhevene , ftuiptrekkingen voor genie.” 

“Dan het zijn de Duitfchers vooral die dezen weg 
bewandelen: scmirLLeER, die in het Dramatifche 
voornamelijk SHAKESPEARE tot voorbeeld koos ‚ heeft 

dien romantifchen ftijl ingang doen vinden: niet al- 

leen hunne dichters „ maar zelfs hunne prozafchrijvers 

geven zich alle moeite, om ingewikkeld en onduis 

delijk te zijn, en fchijnen daardoor hunnen PAilo= 
fophifchen geest aan den dag ta willen leggen. — 

Jongere fchrijvers volgen dit voetfpoor, en hijs 

die eenvoudig en klaar zou durven zijn, zou voor 

plat worden uitgekreten. Gelukkig zijn wij voor 
dezen valfchen fmaak bevrijd gebleven. Ferrn en 
voornamelijk BILDERDIJK, die destijds het gezag in 

handen hadden, hebben hierin zekerlijk veel goeds 
gedaan. Enkelen zijn wel van den geest der oud- 

heid afgeweken , en hebben door het zoeken. naar 

nieuwe en vreemde beelden, of door hoogdraven- 

heid pogen te fchitteren, doch de nieuwere dich- 
terfchool is over het geheel bij het eenvoudige en 

ware gebleven, en toont ook hierdoor, dat men 

dan de harten het meest treft. Onder onze re- 

denaars behoef ik flechts vAN DER PALM te noe- 

men, om u te doen gevoelen wat waarheid en 

eenvoudigheid zij: Hij en zoo vele anderen, in 

wier bezit wij ons mogen verheugen, van de 

X 3 klase 
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klasfieke oudheid doordrongen „ in derzelwer beoef= 
fening doorkneed, zijn de beste tegenfpraak aan 

hun, die ook maar eenigzins den lof van het romane 

tismus zouden durven aanheffen. Wij zien aan 

hun; dat het alsdan aan geene verfcheidenheid noch 
aan ftoutheid ontbreekt, en dat men tot gezwol= 

lenheid zijn toevlucht niet behoeft te nemen, om 
op het gemoed der hoorders te werken. Te regt 
zegt daarom de heer vaN LIMBURG BROUWER in 

zijne uitnemende verhandeling “over het nationaal 
tooneels (*) — _„ Eenvoudigheid, duidelijkheid „ 
» gemakkelijkheid van uitdrukking, ware taal van 

‚het, hart moet fteeds bekoren, wegflepen; maar 
wat zullen ons vernuftige fpelingen, valfche vers 

„ hevenheid , gezwollenheid „ voor. genoegen aan« 
„ brengen: of zal ons, die foms zoo geheimzinnige , 
„ bijna geheel onverftaanbare taal, die vele Duits 
» fchers tegenwoordig zich eigen gemaakt hebben, 
„ kunnen wegflepen en treffen, meer dan de 
eenvoudige taal van den waren hartstocht?” — 

Dit zelfde geloof ik op de nieuwere muzijk in het 

algemeen te mogen toepasfen , daar mijns oordeels, 

BEETHOVEN „  SPOHR E€N C‚ M. Ve WEBER 4 Even 

zoowel als RossiNI en zijne navolgers, fchoon op _ 
verfchillende wijzen, het romantismus huldigen, en 

den. vroegeren. klasfieken geest, geheel miskennen. 

_ Ten aanzien, van WEBER Jas ik onlangs het vols 
gende, dat met het gezegde geheel overeenkomt : 

„ WEBER. is voor. de muzijk , wat. JEAN PAUL 

RICHTER voor de letterkunde is, De groote vers 

eische= 
(*) bl.’ 148. 
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eischten , zonder welke het genie verbijsterd wordt, 

en flechts, wanfchepfels voortbrengt, zamenhang » 
eenheid en harmonie van «het geheel , namelijk , 

ontbreken hun te dikwijls; wonderlijke en vreemde 
voorwerpen, als het ware, op te fporen, het tri- 

viale met het reusachtige te verbinden, ziedaar 
hunne gebreken; de verbeelding in beweging te 

brengen „ fchokken en contrasten te verfpillen, dit 
zijn hunne verdienften. Men kan” aan, WEBER 

eene gezochtheid verwijten, om oorfpronkelijk te 

heten: hij wil iets doen, dat nog niemand gedaan 
heeft, als, hij die neiging laat. varen, is hij 

‚ groot, In eene Cavatina, een Ronda, of eenig 

klein {tuk bezit hij. natuurlijke „bevalligheid en 
geestdrift, maar, wil hij iets groots voorftellen 

en verheven zijn, zoo is hij onverftaanbaar. In 

den Freyfchutz vindt men eene vreemde en woeste 
floutheid, de partituur fchiĳjnt in een droom 
gefchreven. … FvesLt de zwitferfche fchilder, nam 
zijn penfeel nimmer ter hand, dan na middernacht 

en na het nuttigen van raauw vleesch; zijne fchils 
derijen kunnen, fchoon in een ander vak , met de 

vreemde compofitiën van WEBER vergeleken worden : 

men moet hem rangfchikken onder de verwilderde 

vernuften, die zich aan hunne inblazingen overge= 
ven, als aan een. iĳlende koorts. Zijn Preyfchutz 

fchittert door fchoonheden, die door het zoeken 
naar het wonderbare en het onbeftemde der be= 

teekenis verduisterd worden. (*) 

Ft vk Dan 
_£*) Pandore, 31 October, 1824. 

X 4 
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Dan het is gelijk ik zoo even zêide , de woeling 

der gebeurtenisfen zijn hiervan mede de oorzaak; 

tot ons ongeluk heeft verzadiging van genot, het 
gevoel voor het ware fchoon als verftompt. Het 
publiek wil getroffen, bewogen zijn, of verveelt 

zich. Men wekt zijn aandacht op door prik- 

kelende middelen, het verflindt ze, doch valt 
weldra in zijn doodflaap terug en eischt nog {terker 

middelen. Wie zal bepalen tot hoe verre die 
razernij gaan zal? intusfehen bederft zij den goeden 

fmaak en zal ware talenten bederven, tot dat een 

man van genie opftaat, die door waarheid en 

natuur te vereefiigen, met die oorfpronkelijkheid 
en die kracht, welke thans gevorderd wordt, palen 

weet te flellen aan dezen ftroom van barbaarsheid, 

waarmede wij bedreigd worden. 

Tot dus verre heb ik voornamelijk de zang 

muzijk, hetzij voor kerk of tooneel, op het oog 

gehad, en dewijl voor beiden een tekst of woorden 

ten grondflag ligt, is het gemakkelijker te bepalen, 

waarin de muzijk aan de waarheid getrouw blijft, 

of daarvan afwijkt. Ik geloof echter dat men 

op eene Symphonie of eenig ander muziĳkftuk , 
waarin de phantafie geheel vrij en door niets ge 
Ws is, hetzelfde kan toepasfen. 

“Zien wij, bij voorbeeld, een Symphonie - van 
MOZART Of HAYDN ins zoo ontwaren wij dadelijk 

een zeker karakter, hetwelk het geheele ftuk door 

heerfchende is; het eens gekozen denkbeeld „ 
hetzij van droeven of vrolijken, van heldhaftigen 

of teederen aard, worde nimmer uit het oog vere 
lo- 
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loren sen tevens wêlk eene verfcheidenhéid? hoe 
groot is niet het onderfcheid, om flechts twee be- 

kende te noemen, tusfchen HAYDN’s Simphonie ia 
es die met den Pauken- flag begints en zijne 

fnilitaire Symphonie; die van MOZART zijn mede 

alle” verfchillend. Vergelijk zijne Owvertures van 

Don Juan, de Zauberflöte en Figaro , en ziet of gi 

eene enkelé gedachte kunt vinden’, die naar de andere 
gelijkt. In den Don Juan hoort gij reeds bij den 

aanvang, wat het lot van den trotfchen en balda- 
digen onverlaat zijn zal, in de Zauberflote het 

geheimzinnige der leer van ZOROASTER, in Figaro 

de fpotachtige- feherts van den flinkfchen barbier, 

en de vêrwarrings” die ftraks door de liefdes intrie 

gue van den fpaanfchen Grande zat plaats hebben. 

‘Steeds is bij MOZART en HAYDN één hoofdge- 

dachte, die zich langzaam ontwikkelt, en in al 

de verfchillende figurên- behouden blijft. Bij de 

nieuweren vind ik dikwerf een goed denkbeeld, 

maar “dadelijk wordt dit door een ander vervan- 
gen, en bij het flot laat het mij weinig ‘in de ziel 
achter: aan het gehoor wordt geen rust gelaten 

om bij het eens gekozen denkbeeld te vertoeven , 
waardoor mijn geest zich zou kunnen verheugen 

in deze of dusdânige ftemming gebragt te zijn , 

maar oogenblikkelijk wordt dit door een ander op- 
gevolgd, hetgeen mijn gemoed op eene andere, 

dikwijls geheel tegenovergetelde wijze aandoet, en 

ik dwaal in dien maalftroom rond , tot dat ik , na vele 

klanken gehoord te hebben, niet meer kan zeggen, 

wat ‘het eigenlijk was , hetgeen ik hoorde. De 

X 5 Críie 
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ernftigfte pasfages worden menigmaal terftond door 

iets vrolijks vervangen; even als of men met-iemand 
over eene. belangrijke zaak in gefprek was, en 

deze daarin telkens aardige kwinkflagen--…en fpots 

ternijen wilde mengen. Trouwens, dit is een der 
kenmerkende. eigenfchappen van het romantismus?, 
maar wie, die eenigen fmaak, bezit zou dit kunnen 

goedkeuren? en echter wordt het door velen in, 

de hedendaagfche muziĳk. toegejuicht, en met den 
naam. van gezie beftempeld;. maar ftrijdt dit niet 

tegen waarheid en gezond menfchenverftand ? 

MozarT en HAYDN (want. het zijn deze twee, 
die ik het liefst tot voorbeeld kies, omdat zij de 
muzijk eene andere wending gegeven hebben en als, 

hetware tusfchen de vroegere fchool. en de lateren „ 

die van hunne lesfen misbruik maken, in ftaan.) 

MOZART EN HAYDN durfden ter bereiking van hun, 

oogmerk en om te treffen „ gerust afwijken in vere, 

fchillende toonaarden, doch zij deden dit niet, om, 

flechts hunne geleerdheid te toonen, maar wel om. 
meer kracht aan hunne gedachten bijtezetten, 

Zij bleven daardoor altijd -klaar en verftaanbaar., 

De nieuwe  Duitfchers fchijnen- er hun’ roem in, 

te tellen, van in hetzelfde {tuk het geheele toons 

Jijsthema door te loopen: het wordt fchier. over- 

bodig aan te teekenen in welken toon het, ftuk 

gefchreven. is. Bij de tweede. of. derde maat is 

men reeds van huis; wandelt of fpringt van, het een 

op het ander, tot dat men zich eindelijk gelukkig 

rekent, van uit dien doolhof tot het.punt terug= 

gekeerd te zijn , waarvan men was uitgegaan, Wat, 
| is 

> 
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is- hiervan «het. gevolg ? wat anders, dan dat-men 
dikwerf niet weet of het orchest valsch of zuiver 
fpeelt „ daar de overgangen zoo- menigvuldig -en 

gecompliqueerd zijn , dat men bij kwalijk treffen, 

al ligt denkt, een nog onbekend accoord te hoo= 

ren. — Het is zoo! M. H‚ lik zeg niet te veel, 
daar- ik zelve heb: bijgewoond, dat in een. zeer 

goed bezet orchest, bij een repetitie van sSPOHR’S 

Zemire en Azor, de hoorns, door. twee verdien- 

ftelijke kunstenaars geblazen, een geheel fluk door 
een maat te vroeg doorgefpeeld hadden, zonder 

het te bemerken. | 

„En waartoe al die, omflag 2? moet dan een ‘mus 
zijkftuk veen cours d'harmonie zijn, of moet het 

iets beteekenen , iets uitdrukken? dat daartoe al die 
fchoolgeleerdheid niet noodig is, bewijzen ons de 

flraks genoemde meesterftukken. … Zoude tot dit 

pedantismus , niet ook. gebragt mogen worden, het 
thans zoo algemeen in zwang zijnde „om in allerleije 

min. gebruikelijke maten $/4, *2/8 en foortgelijken 
te fchrijven, waarin. men. bij den eerften. opflag 
„meent „dat wonderen. verfcholen liggen, doch dat 

veelal  flechts- dient om de armoede aan vinding 

te, bedekken „ en der ligtgeloovige menigte zand 

in. de oogen te ftrooijen ? 

Verre. van mij, dat. ik de. wezenlijke sande 

der bedoelde componisten. geen regt- zou willen 

doen: zij bezitten wele fehoonheden; maar het ro 

mantifche doet hen menigwerf van het regte {poor 

dwalen, Ook ís het voornamelijk dat uitfluitende , 

door velen aan hun „toegekend, als of hun muzijk 

de 
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de eenigfte voortreffelijke was, en dat als meù 
de” namen van sPOHR of BEETHOVEN flechts op’ 
het titelblad leest, het dan zeker goed moet zijn „ 
hetgeen ik op het oog heb en meen te moeten’ 

tegenfpreken. Men moge uit modezucht met zulke: 

kunst hoog loopen, echte kunst van blijvende waarde: 

kan: zij niet zĳn, want zĳ is noch waar, noch? 

eenvoudige | | 

Gaarne geloof ik „ dat voor iemand die in ftaat 
is ze te Bedordestents eene zoodanige partitie bewon= 

dering. kan verwekken, door te zien en op te 

merken, hoe men regelmatig van den eenen toon 

in den anderen is gekomen, welke meer of minder 

ftoute afwijkingen -men--zicht veroorloofd heeft 

maar ik vraag nogmaals, of het zoo noodig was, 

al die kennis te gebruiken, tot hetgeen men wilde 
uitdrukken? en dit moet toch het voornaamfte zijn: 

of zouden MOZART @n HAYDN dit welligt zoo geek 

niet geweten hebben? â 

Als men in eenig kunstwerk, van welken aard 

ook, het fechnifche te veel ziet, is dit een zeker 

en geldend bewijs voor deszelfs mindere waarde: 

de kunst te verbergen, werd altijd voor een blijk 

van - voortreffelijkheid gehouden , waarom zou dit 

in de muzijk anders zijn? In de fchool van de: 
CARATZEN EN MICHEL “ANGELO legde: men zich 

bijzonder toe op anatomie; hunne leerlingen fpreide 

den dan ook die kennis gedurig ten toon: RAFAËL 

kende ze even zoo goed, maar zocht er niet 

door te fchitteren 3 en wie zal twijfelen aan wien 

hij den lauwerkrans zal toereiken ? 
In 
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In de fchilderkunst loopt men met de fchetzen 

der meesters dikwerf hooger, dan met hunne afge= 

werkte ftukken 3 met hoeveel genoegen befchouwen 

wij die van eenen REMBRANT , RUBBENS en VAN 

DIJK, of der Ztafianen? Hoe kunnen de etfingen 
van BERCHEM, POTTER Of VAN DE VELDE Ons 

menigmaal meer bekoren dat hunne fchilderijen 2 
is het niet omdat de ziel en het leven des kuns 

ftenaars daarin geheel is uitgedrukt, en dat het ons 

tevens genoegen geeft, het ontbrekende aan te 

vullen? Waarom treft een lierzang , waarin eenige 

denkbeelden zijn weggelaten, en fommige gedachs 
ten. flechts aangeftipt zijn, meer dan een lang 
uitgerekt vers waarin alles-—tot —in de geringite 

bijzonderheden is uitgepluisd ? veedigdeke 

Misfchien kan dit in de muzijk op die wijze 

niet gefchieden; daar het ftuk , zal het uitgevoerd 

worden „ afgewerkt dientte zijn, dit evenwel is ze= 

ker, dat, waar alles uitgeput, waar niets voorde 

gedachten is overgelaten , in een muzijkftuk zoowel 
als in een dichtftuk of fchilderij,-op den duur moet 

wervelen, om dat wij bij het hooren. of befchou- 

wen, zelven iets willen medewerken , en niet enkel 

| drtend willen zijn. 

„Ik heb dikwerf moeten. glimlagchen om de aan- 

ann die wel eens door fommige veteranen 

onder de Mufici gemaakt is, wanneer men hun 

zeide, vele producten der nieuwere componisten 

niet te verftaan, dat ook zij voor dertig of veertig 

jaren, de muzijk van HAYDN en MOZART niet vers 
ftonden, en er weinig mede op hadden; dat dit 

waat. 
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waarfchijnlijk ‘het geval nu ook zoude zijn, en àan 

het opkomend geflacht duidelijk zou worden, wat 
fommigen onzer thans als onzin «en wartaal woors 

komt, en hetgeen zij zelven ook nu gaarne betuis 

gen , niet regt te begrijpen. 

Behalve „dat «dit zeggen “weinig Kaioniveai en 

kennis verraadt, daar het jongere geflacht zeer wel 

de waarde van de Schepping en de Jaartijdens 

van den Don Juan en Figaro weet te fchat- 
ten, is het op zich zelve belagchelijk. Een echt 

kunstwerk toch behoeft niet meermalen gehoord, 

of gezien te worden om te treffen, die bij de 

eerfte lezing van een gedicht, bijhet eerfte 
zien van een fchilderij in den geest van hetzelve 

niet indringt, die zal het te vergeefs naderhand 
pogen te bewonderen. Wanneer hij niet van ge- 

voel en behoorlijke kennis verftoken is, dan hapert 
het aan het kunst{túk, dat, zoo het waar en een= 

voudig is, hem moet aandoen. Is het. indedaad 
voortreffelijk , dan zal eene herhaalde lezing of be= 

fchouwing hem telkens nieuwe fchoonheden doen 

ontdekken „ en die herhaling, in plaats van hem 
te vervelen, zal hem telkens nieuw genot ”fchenken. 

Wie voelt zich niet ontroerd «bij de eerfte lezing 
van HECTORS affcheid bij noMERUS? Waarom zou 

ik de aflating wan het kruis ‘of de ‘St. Roch van 
RUBBENS meermalen. moeten zien, om er van ge» 
troffen te worden? «de fchoonheden 1iggen voot 
ieder die -flechts gevoel heeft, bloot, maat ‘eeft 

kunstftuk „ waarbij ik eetre uitlegging noodig heb 
om ‘het mij verftaanbaar te maken „kan dien naam 
niet dragen, 

En 
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“En waarom zou dit mêt de ‘muzijk andêrs zijn ? 
Neen! het is daarmede even zoo gelegen, mâar 
mên heeft in het algemeen te weinig vaste denk= 

beelden en laat zich te vêel door het zeggen van 

anderen , tot goêd- of afkeuring wegflepen. Voort 

eenigen tijd las ik in de Mufikale Zeitung de vol. 

geride ‘aanmerking, die met het gezegde volkomen 
overeenftemt: „ Bezwaarlijk ontdekken wij bij het 

„eerfte aânhoren allé de fchoonheden van een 

5 muzijkftuk , maar merken de fouten , het 

» vreemde en aanftotelijke, zoowel als den geest, 

„die in het geheel heerscht, dadelĳk op. Bij 

9 den eerften indruk wordt men best gewaar, 
tot welke foort, het Künstwerk gebragt moet 

worden, en waarin het zich van anderen onder= 
„ fcheidt; even zoo gevoelen wij aan den anderen 

„ kant het verkeerde in zijn gant{chen omvang , 
p Aleen de eerfte maal, De herhaling doet onze 
„ ftrengheid verminderen. Terwijl de fchoonheden , 
» „naar mate wij er meerder mede bekend worden, 
5) des te dieper in ons gemoed dringen, fchijnen 

de gebreken, bij de herhaling onze zinnen als 

„ ket ware te verftompen.” 

Ik ftem volkomen toe, dat men in muzijk voor 
‘enkele inftrumenten of zoogenaamde Concerten, éen 
belangrijken flap voorwaards gedaan heefts de oude 

flendrian, waarbij men het eerfte /o/o în den hoofd 
toon met de aanverwante toonen Îiet ronddwalen, En 
om vervolgens bĳ een tweede ‘in den mineur 

over te: gaan , en ten laatfte weder ín den hoófd= 
toon, met genoegzaam gelijĳkfoortige pasfages als 

de 
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de eerfte maal te” flaiten , is door doelmatiger in- 

rigting vervangen: ook worden de voornaamfte 

afwijkingen meest alleen bij het aecompagnement 
gebezigd, De meerdere volkomenheid der inftru= 

menten zelve, en de grootere bekwaamheid en 
vaardigheid der Wirtuofen, ja der dilettanten , boven 

vroegeren tijd, geeft eene ruimte , waarvan. dikwerf 

met vrucht gebruik wordt. gemaakt. … Vele der 

nieuwere klavierconcerten echter maken hier eene 

uitzondering. Misfchien heeft de meerdere vol« 

_maaktheid en omvang van dit inftrument , aanleiding 
gegeven tot die vaardigheid, welke nu-van elken 

fpeler, zal hij voldoen, geëischt wordt; zou het 

welligt ook tevens oorzaak zijn, van het onop= 

houdelijk moduleren, dat thans bij alle muzijk de 

overhand heeft? zeker is het, dat kunstvaardigheid „ 

welke tegenwoordig tot uitvoering volftrekt onmis- 

baar is, algemeen meer bewondering -wekt, dan 

kunstgevoel. 
Ongetwijfeld wanneer MozarT de volmaaktere 

inftrumenten gekend had, en vooral de regiffratie , 

waarin men zeker vooruitgegaan is, hij zou ook 

in dit opzigt getoond hebben, welk een. onder- 

fcheid er is, tusfchen een. man van waar genie 
en dezulken, die zonder een bepaald doel, flechts 

alle middelen te baat nemen, waardoor zij voor 

onkundigen kunnen fchitteren. 

Misfchien meent iemand, dat ik t& veel eisch 

en de lateren te ftreng beoordeel; maar ik, vraag 

u, wie is ftrenger in zijne beoordeeling, hij die 

bij uitfluiting eene enkele fchool huldigt en al het 

Ove. 
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overige zonder naar iëts te willen hooren, als 
taf en zouteloos verwerpt, of hij, die flechts vraagt 
of het kunstwerk aan het voorgeftelde doel be- 

antwoordt? hij, die alles goedkeurt, wanneer het 

flechts chromatiek en ingewikkeld is, of hij, wien 
een enkele romance met eenvoudig accompagnement 
meer voldoet, dan een Symphonie voor vol orchest, 
waarin men het gebalk van ezels meent te hoo- 

ren, (*) en die zich dit niet voor fchoon wil laten 
opdringen, alléén, omdat het den naam van een 

geliefd komponist voor het hoofd draagt? Hij 

die alleen ooren heeft voor SPOHR en BEETHOVEN , 

of hij die tusfchen Italianen, Duitfchers en Fran- 

fchen , “tusfcheni “vroëgeren en” lätéren tĳd geen 

onderfcheid maakt, dan voor zoo verre ieders 

kunstwerk een zeker karakter bezit, en daaraan 

in de behandeling getrouw blijft; die daarënboven 

niet wil dat men in den een zal goedkeuren, wat 

men in den ander berispt? 

Het is zoo, M. H.! Italianen zoowel als Duitfchers 

zijn in vele opzigten, op eenen verkeerden weg. 

Slechts een voorbeeld diene ter opheldering, Met 

regt verwijt men aan ROSSINI, dien men, in weer- 

wil der fcherpfte berispingen, overal en dage= 

lijks hoort en wil hooren, zoodat bijna nergens 
in gansch Europa een concert gegeven wordt, 

waar niet iets van zijne compofitie wordt -voor-= 

gedragen; met regt, zeg ik, verwijt men RossINr, 

van zi met dezelfde vake ‚ raar dezelfde 

uit 

49 Ik bedoel hier een Symphonie Van BEETHOVEN, 

VII. Ds 2 IJ 
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uitwerking te zoeken, « Offchoon zich-zeer on- 

gelijk, heeft hij intusfchen dikwerf oogenblikken 
van uitdrukking die onverbeterlijk, die waar en 

eenvoudig zijn, maar zoodra er eenige ‘kracht ge- 

vorderd wordt, komen al fpoedig de turkfche trom, 

bekkens en kleine fluitjes voor den dag, en dan 

is hĳ alles, behalve origineel: maar. zoeken. niet 

de Duitfchers even zoo al hunne kracht van uit» 

drukking in ongehoorde wendingen der harmonie, 

onverfchillig of het te pas komt of niet? ‚ Waarom 

verachten zoo velen den eerften, die voor de ge 

breken der laatften blind zijn?.Waarom is. men niet 

regtvaardiger in zijn oordeel? rik 
Hoe geheel anders is HAYDN? Welk een groote 

heid, welk een kracht, en hoe eenvoudig in zijne 

middelen ? Wie wordt niet in zine Schepping bij 
den Chaos tot in de ziel geroerd? Wien. treft 

niet de fombere aanvang in C mêneur, waar het 
woelen der elementen , door het gemakkelijk en ge= 

leidelijk doorloopen der aanverwante toonen, wordt 

uitgedrukt, en eindelijk. bij het daar was Jicht, 

alles in het volmaakt accoord van C wordt opgelost? 

„ Dit is de eenvoudigheid en waarheid die ik 

bedoele, en die de „Schepping tot een meesterftuk 
verheffen „ en haar zullen doen bewonderen, zoo 
lang men. voor het echte fchoon gevoel blijft bes 

zitten. 

Wat de Fransche muzijk aangaat, waarover ik 

minder gefproken. heb, omdat zij als het ware 

tusfchen de beide uiterften inftaat, men moge daar- 

over denken zoo als men wil, het is toch niet 

te 
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te ontkennen dat zij veelal naar waarheid ftreeft. 

Zij is doorgaans gepast aan het onderwerp, en mên 
Kan ef geene onverfchillige woorden onder zetten, 

zoo als bij veel muzijk van zeer beroemde en toe- 
gejuïichte meest rs. Ook geloof ik dat de Franfchen, 
Wat de Opera betreft, zoo al niet in de middelen, 
althans in het doel boven Italianen en Duitfchers 

te ftellen zĳn. De text tot dezelve is altijd 

beter bewerkt; heeft noch het onzamenhangende en 

zoutelooze der eerften, noch het gezochte en vreem- 
de der laatften3 als dichtftuk moet die text bij hun 

zich aanbevelen, en zelfs in tover- of fpookhisto= 
riën, verlangen zij eene doorloopende handeling, 

ên dat de verfchillende karakters door de muzijk wor- 

den uitgedrukt. Grerry ‘heeft daarvan een goed 
én naarvolgingwaardig voorbeeld gegeven. Had hij 

eenige jaren later geleefd, hij zou welligt in ftaat 
geweest zijn, in hare foort, vrij volmaakte Opera’s 

te fchrijven, daar men bij hem altijd uitdrukking 

van hartstochten vindt, en zijne arg gepast 

aan het onderwerp zijn. 

Onder de tegenwoordige Franfche komponisten 
huldigen velen, zoo als AugerT, den Italiaanfchen 
of liever Rosfintaanfchen geest. Met de anderen, 

die zoo als MEHUL, CHERUBINI En SPONTINI een 

tegenovergeftelden weg bewandelen, kan ik mĳj, 

offchoon enkele gedeelten op prijs ftellende, in 
allen deele niet vereenigen. In het inftrumentale, 

vooral in hunne owvertures, heerscht mijns oor- 

deels, eene eeritoonigheid, die zij te vergeefs door 
harmoniefche gangen zoeken te kleuren, » terwijl zj 

IJ pd geen 
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geene ftoutheid genoeg bezitten, om door verras- 

fende wendingen te fchitteren, 

Ongelukkig dat wij, als Nederlanders , in ER 

muzijk geene afdeeling uitmaken. Ik heb het 

meermalen. gezegd, en durf het gerust herhalen; 

konden wij, vooral die der noordelijke provintien „ 

(welligt. meer zelfftandig dan de zuidelijke, die gee 

__woonliĳk tot de Franfche zijde overhellen „) ook. 

in de toonkunst ons doen gelden, ongetwijfeld, 

zou hetzelfde karakter van waarheid en natuurlijke 

eenvoudigheid, dat onze. fchilderfchool altijd ge= 

kenmerkt heeft en nog blijft kenmerken, zich ook 

in onze muzijk openbaren, Wij zouden noch tot 
_ Ftaliaanfche  Pirtwofitcit , noch tot Duitsch. Mysti= 

cismus „- noch tot Franíche oppervlakkigheid were 
vallen ‚ maar onze muzijk zou het merk onzer dege- 

lijkheid dragen. Niet lang geleden hebben wij nog 

gehoord, wat onze kunftenaars zouden kunnen 
doen, indien er flechts aanmoediging ware, en zij 

meer in de gelegenheid gefteld werden, hunne 

krachten te beproeven en hunne talenten te onte 

wikkelen. (*) 

Als bevordering daartoe zouden gewis kunnen 
dienen , de pogingen vroeger door deze klasfe aan. 

gewend, en die ik zoo hartelijk wenschte dat 

hernieuwd mogten worden, die namelijk, om het 
Gouvernement op te wekken tot de vestiging eener 
mufikale fchool, waardoor met den tijd, voor een 

na= 

C*) Bij het Lijkfeest op j. m. KEMPER, in de Maat, 
fchappij Felix Meritis. 
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gationaal tooneel gewerkt, en daardoor nationale zang 

zou bevorderd worden. 

Het vooroordeel tegen onze taal heeft toch 

reeds lang zijne kracht verloren bij allen, die niet 

ziende blind willen blĳven: en wat dat, tegen ons. 

klimaat betreft, als of het voor de ftem  nadeelig 

| zoude zijn, zouden wij alleen kunnen wijzen op 

den tegenwoordigen algemeen geachten TENORIST 4 

wiens wedergade men ligt te vergeefs elders zoekt, 
zoo wij het niet met de voorbeelden .van zoo 

velen. als wij gekend hebben en_ nog kennen, 

geheel konden ontzenuwen. 

…— Intusfchen meen ik nog een middel te mogen 

aanprijzen ; dat “van ons zelven af hangt; en- den. 

goeden en echten geest zou kunnen doen her- 
leven. Het weder opzoeken en uitvoeren na 
melijk van oude Klasfieke muzijk , van LEO, ALLEGRI 

DURANTE ‚ IOMELLI, MAIO en zoo vele anderen , van 

HÄNDL , GRAUNN, HASSE en foortgelijken, die nu als 
vergeten zijn. — Men zou dan gevoelen en leeren , 

welk een diepe geest daarin heerscht, en veel om- 

flag en fchoolvosferij der lateren op de regte 

waarde leeren fchatten. Daar men toch zoo fiaar 

nieuwigheden en verfcheidenheid tracht, zou dit 

nieuwe misfchien bevallen, en daar het buiten 

twijfel tot eene betere praktijk zou geleiden, ware 

de proef gerust te nemen. Ik wil,toch niet ge- 

looven , dat men door de ‘algedurige prikkels, der 

nieuwere komponisten zoo ftomp en gevoelloos zou 

geworden. zijn, van bij het Stabat mater van PER- 

GOLEZE, of den Mesfias van nänpr, Coffchoon 

3 | flechts 
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flechts door het guartef begeleid.) geene tranén té 
ftorten. Neen! daarvoor is het Hollandfché härt 
tê Edel, te züiver, Tot mijn leedwezen zijn 
de zoo evén genoemde muzijkftukken, de eenigfte 
van die foort, welke ik gehoord heb, maât zij 
deden mij âltijd' naär mêerdere verlangen.” Hee 
is waar; Zij zijn iets verouderd in den vorm, vooral 

def /oló partijen, en deze behagen daarom in den 

eerften opflag minder, maar de en/embles, vooral 

de kooren, vergoeden dit rijkelijk: zij kunnen daare 
euboven de ftem tot goeden zang opleiden, en 
daar zij de borst meer dan de keel oeffenen , vere 

moeijen zij minder, dan de onophoudelijke pas/ages , 

waarmede de tegenwoordige zangmuzijk overladen is. 

Het is er eenigzitis mede gelegen als met de. 

oude fchilderflukkén uit de vijftiende Eeuw, die 
men niet moet befchouwen en beftuderen, om ze, 

gelijk de Duitfchets, in allen deele flaafsch naar 
re volgen, maar om van die meesters af te zien, 

hoe’ zij miet veel geringer hulpmiddelen, het gemoed 
hebben weten te treffen en te veredelen. Dat men 

dan ook in de muzik van de vorderingen der 
lateren vrijelijk gebruik make, maar van de vroe- 

geren lere, wat ware kracht van uitdrukking zi, 

en overtuigd worde, dat waarheid en eeuvoudigheid 

in een muzijkftuk , zoowel als in eenig ander kunsts 

werk onmisbaar zijn, om aan hetzelve eene en de 

. waarde bĳ te zetten. 

Over het geheel is, vooral in deze ftad, veel 

zucht voor de toonkunst, ook de zang begint zich , 

Bers de dilettanten meer en meer te verfpreiden 5 

men 
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men is niet te vrede met het middelmatige, maar 

zoekt het goede en degelijke: vele en verfchillende 

vereenigingen onderfcheiden zich met lof, waarom 

zou aan die drift voor het goede niet eene betere 

leiding kunnen gegeven worden? Wierd lechts 

het voorbeeld gegeven, aan een goed gevolg was 

niet te twijfelen, en die invloed zou zich wijd en 

zijd verfpreiden. 

Op die wijze zou de toonkunst onder ons bored, 

en het gevoel voor het ware fchoon onder ons 

opgewekt worden; men zou het echte metaal van 

het klatergoud leren onderfcheiden: door zulk eenen 

geest geleid, zou men niet aan namen blijven 

hangen, maar, overtuigd van het onderling verband 

der kunften, ook bij het aanhooren van een nieuw 

muzijkftuk , zich zelven afvragen, niet of het hier 

of daar verrast door nieuwe nog onbekende wen- 

dingen , of het oor gekitteld en-geftreeld. wordt, 

„maar of het voldoet aan het vereischte karakter , 

of de gebezigde middelen aan het doel beantwoor- 

den, met één woord of het waar en eenvoudig 

is. De muzĳk zou alsdan (waartoe zij zoo bij 

uitnemendheid gefchikt is,) een genot voor het 
hart worden, in plaats van eene ftreling der zin-= 
nen, waartoe zij nu, veelal alléén gebezigd wordt; 

en zoo zoude zij tot het eenvoudige en ware te 

rug gebragt, tot de veredeling van ons geflacht, 
op de zigtbaarfte wijze, medewerken, | 
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Gemis had hij een. borst van staal, 

Die- opde zee voor. de eerfte maal, 

Een’ brooze kiel: beftond te‘ wagen. » ä 

Geen” ftormen van ’t zuidwest. en: % noord 

Elkaâr beftokende als verftoord „ 

Geen regenftarren , boôn- van vlagen 

__Ontziende „ noch voor ’t woûn bevreesd — 

Des zuidenwinds , die allermeest, 

% Zij hĳj de golven hoog doet zwellen, 

OF flechts , op  Adriatisch meer 

Zich gelden laat als voogd en heer, 

Door lucht en zee de wet te ftellen, 

Wat dood zou hem vervaard doen ftaay, 
… Die zonder fchrik ‚het oog kon (laan 

Op hooge zeeën; holle baren , út Oe 

Z2 Op 
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Op zwemmende gedrogten, op 

Epirusbergen , (om wier top 

De blikfems fchitt'ren) vol gevaren? - 

Wat baat het, dat- het wijs beleid 

Der goôn de landen perkt en fcheid 

Door waatren, ‚die het drooge omringen, 

Als kielen, die geen goôn ontzien , 

Ondanks hun willen en verbien 

De onmeetb're ruimten overfpringen, 

Zoo fprak rorartius, M. H.! zoo fpraken 

VONDEL en anderen na hem. En inderdaad, de 

fcheepvaart verdient onze aandacht wel; want zij 

is voor de meeste landen , maar bovenal voor 

Nederland, van het hoogfte gewigt. Noemt een 
land , zonder koophandel en fcheepvaart, en gij 

noemt een land vol armoede en gebrek. _Noemt er 

een „waarin zij bloeïjen , en gij noemt een land vol 
welvaart en geluk. 

‚Nog in onze dagen ,‚M. H. ! nu wij de. zeevaart 

kennen,_nu wij weten, van, welke hulpmiddelen 

zich de zeeman ter beveiliging tegen gevaar en dood 

kan bedienen , verbaast ons de koenheid dier man- 

nen, welke, op den oceaan daar henen drijvende, 

zich even veilig achten , alsof het rusteloos element 

hen niet treffen, alsof de ftormwind hun niet ver- 
brijzelen kon, Die ftoutheid verbaasd ons, en- wij 
weten hoe gering de gevaren zijn in vergelijking 

van de vele duizenden fchepen, welke jaarlijks op 

alle zeeën omzwervende, veilig de havens hunner 
Á he- 
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begeerte bereiken. Wekt nu elke fcheepstogt onze 
verwondering op, M. H.! hoe verbaasd, hoe: diep 

getroffen moeten dan niet die allervroegfte aard= 

bewoners, die kleinkinderen van den ftamvader des 

menfchelijken geflachts geftaan hebben, toen zij den 

eerften fchipper zagen! Een fchip van den tegen« 
woordigen bouw behoef. ik niet te befchrijven; 

want ieder uwer kent het. Maar wendt de oogen 
terug naar de vroegfte eeuwen -der wereld, naar den 

kindfchen leeftijd van ons geflacht;s daar ftaat aan 

de boorden van de roode zee, het zij USOUS, ERY« 

THRAS (*) of wie het ook geweest is5 daar ftond hij 

en zag op den wentelenden ftroom.- De begeerte, 

om te zièn, wat aan de overzijde toch wezen mogt, 

ontvlamde zijne ziel wel; maar: het middel „ om 

daartoe te geraken, ontbrak hem. Niemand, dan 
alleen een hooger wezen kon hier raad en bijftand 

fchenken, en dat wezen voldeed aan het verlangen 
des ftarenden “mans. Het zij dan, dat de blikfem 

eenen boom velde, of dat een licht voor hem ope 

ging, en hiĳj-zelve handen aan het werk floeg:-ge= 

noeg , M. H.! de boom was omgeworpen3 hij werd 

uitgehold „ de kloekmoedige fchipper ftapte daarin, 

en de fcheepvaart was gevonden. Het kan zijn, 

dat duizend juichtoonen den ondernemenden- man 

begroet hebben; maar ik verbeeld mij den angst der 

bloedverwanten en vrienden, de verbaasdheid: der 

zaamgevloeide fchaar ,die- het wonderwerk - aan- 

fchouw- 

(*) erintus; Nat. Hist 1, D. LVIT. Hs ror —= 

HOOGSTRATEN; JWoordenb,- X. D. 28, 
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fchouwde; want éen wonder fcheen het , om in’ een 
uitgeholden boom op de vlakte des waters te drij 
vens maar wij verbeelden ons ook de blijdfchap det 
wachtende fchare, toen de moedige reiziger veilig en 

behouden terug kwam: Eene onzigtbare hand had 

hem geleid, want roer of zeilen kende hij niet. 

„Het is ons oogmerk niet, M. H.! de gefchies 

nis der zeevaart voor u opente leggen ;of u häré 

toenêmende vordering te doen zien 3 de tĳd, tot 
éerie fpreekbeurt bepaald , zou te kort en uwe aan-= 

dacht te lang op één punt gevestigd moeten wezen. 

Zoo ik in weinige trekken iets tot haren lof kan 

zéggens zoo die vlugtige fchets u niet geheel ons 

gevallig is; maar vooral, zoo gi in die trekken de 

grootheid van Nederland ziet afgemaald, dan M. H.! 
zal ik mĳ gelukkig achten , en mijn en zal 

voldaan wezen. | 8 

| Nit gelijk in-de kindsheid der wereld was de 
ftaat der fcheépvaart in de” vroegfte dagen van 
Nederland ; want de Datavieren waren reeds op 

vlotten den Rijn afgezakt, en crviris had, ruim 

eene’ eeuw later , de Romeinfche vloot op diezelfde 

rivier verflagen en vieren twintig fchepen: vernielde 

Gelijk de Romeinen de fcheepvaart van de Kartha= 

gers geleerd hadden, zoo leerden onze voorouders 

die kunst van dat volk , hetwelk , trotsch op zijne 
overwinningen, ‘uitriep: „Wij zijn den oceaan 

omgezeild , met een wonderbaar geluk; wij zijn de 

Elve opgêvaren ‘en hebben de volken overwonnen, 

Dank zij de onfterfelijke 4 mi En TIBERIUS CESAR5 

die 
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die ons geleid heeft |’. En die zelfde overwinnaars 

‘werden andermaal geflagen! zulke vorderingen” had 
de fcheepvaartkunde “toen réeds-ín «Nederland gé- 

maakt. Met zoo veel oplettendheid hadden onze 

voorouders de grondige kennis der Romeinen gezien 

&n hun voordeel daarmede gedaan, vor u 

Die kundigheden waren op zich kelen roof 
maar wat zijn Zij in vergelijking bij die van latêren 

tijd? Immers niets. Wat was de koophandel on- 

zer voorouders, ook na hunne verbindtenis met de 

Romeinen? Immers van ‘zoo weinig aanbelang „dát 
de gefchiedenis daarvan naauweljks fpreekt.’ Wat 

was hĳjin de wijfde; zesde, zevende 4-achtfte eh 
negende eeuwen? Wat kon hij wezen in eén aanhoti= 
denden ftaat van verwarring,’ plundering «en moórd? 

Ik laat het aan uw eigen oordeel over;-M. H, ! “én 

gĲ- zult mij toeftemmen „ dat het te verwonderen is 

hoe in zulk eene gefteldheid van’zaken „nogeen 

handels= traktaat met Engeland kon gesloten; en 

nog. granen „ olie „ visch ; vruchten 3 lakens en 

kruidenierswaren- konden - verhandeld: worden, « 

Aan den toenemenden handel was de uitbréiding 

der fcheepvaart verbonden. ‘Men moest wel kanae 
len graven, omde “goederen te vervoeren; Mèéù 
moest wel fchepen bouwen; om: dezelve daarin te 

laden 5 men moest wel tollen heffen, om-de onkos* 

ten goed te maken 5 men moest. “wel. bruggen 
flaan , om de gemeenfchap- tusfchên de: riviërs- en 

kanaaloevers open te houden; men moest wel marktef 
tot gemak der koopers en verkoöpers aanleggen; ent 

zoo moest van langzamerhand alles wél medewerken 
LZ 4 en 
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«en zamenloopen ,-om Nederland tot dien trap van 

„grootheid -en-geluk te voeren, waarop het eenmaal 

„doot zijnen koophandel: en zeevaart ftond. | 

Welk eene verwonderlijke:zamenloop van omftan- 

digheden} Uit verwarring -ontfpringt eene bron 
van welvaart. Uit- de duisternis -rijst ‘het licht. 

Dat-lichtfchiet zijne ftralen, het vertroost de lij 

„denden „en de hoop op betere tijden verheldert 

en verheugt den. nedergedrukten geest, 

Die betere tijden zijn gekomen ‚-M. H.! Wij 

‘kunnen de -gefchiedenis-op den -voet niet volgen, 
miaâr moêten met verwondering uitroepen: zeven 

kleine provinciën ; verdeeld in ‘belangen „maar een- 

Stemmig in afkeer van dwingelandij en liefde voor 

wrijheid vin „godsdienst en. burgerftaat ;- vereenigen 

zich :te zamenen worden «een magtig -gemeenebest, 

dat -koningen -de wet ftelt, en de zegevlag in alle 

werelddeelen ‘laat waaijen ! 

Jas M. H‚ ! ons vaderland was eeuwen achter den 

anderen een -wonder in de oogen der volken , en 

het is het tot op den huidigen dag. Zoo de hand 

der Voorzienigheid kenbaar isin de lotgevallen der 

wereld3 -zij-is-het bijzonder in die van Nederland, 

Hoe menigmalen is, het -uit-de grootfte „gevaren «alg 
door eenen. magtigen arm-gered ! De bloedige oor- 

logen, welke het gevoerd heeft, de binnenlandfche 

verdeeldheden „ “waarmede het te worftelen had, 

bewijzen het. „Geen land op de ‘wereld heeft de 

afgunst der ‘koningen zoo zeer opgewekt, als het 

onzes maar onder alle. die woelingen is het {taande 

gebleven ; het heeft zijne zeevaart en koophandel 
uit= 
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uitgebreid; zijne ftaatslieden en helden hebben het 

groot ven „gelukkig gemaakt 3 maar Nederland ge- 

noot door deszelfs fläatsgefteldheid voorregten; 

welke andere volken ontbeerden. 

Immers was dit land de wijkplaats der onderdrüke 

ten. Hier was het, dat zij adem haalden en rust 

genoten. Hier was elk de heer van zijn eigen 

perfoon en goed, Dwingelandij en onderdrukking 
kende men niet. Verdreef een onberaden ijver voor 
de godsdienst -duizenden uit hun ‘vaderland; “hier 

vonden zij toevlugt. Hier ftond de tempel der vrijk 

heid open hier kon ieder zijnen God aanbidden 

naar de infpraak van zijn hart. De bedehuizen van 

den God van Zsraël ftonden en ftaan nog bij de 
heiligdommen der Christenen van alle gezinten; en 

wie wordt verhinderd, om in volle vrijheid binnen 

te: gaan en zijnen eeredienst te verrigten ? 

Kon het wel anders, M. H.! of ons vaderland 

moest, uit hoofde van “deszelfs gelukkige ftaats- 

gefteldheid „ bijzonder gefchikt voor “de zeevaart 

wezen? Noch de krijg met Spamje , noch de oor- 

logen van lateren tijd kon de zucht der Nederlan- 

ders voor: de fcheepvaart betoomen. Integendeel 

nam zij van jaar tot jaar toe, Edelen en onedelen 

begunftigden haar. Zij fchonk voordeel en gewin 
zij ontwikkêlde zielskrachten , die men te voren 

niet kende. Door haren invloed verwierven de 

fteden gunstbewijzen en voorregten, waaraan nies 

mand in vroeger eeuwen dacht. Was het Zm- 

flerdam niet, waren het de fteden Kampen, Enk- 
huizen en anderen niet, welke in de eerfte helft 

ZL 5 der 
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der zestiende eeuw voorregten in Denemarken vers 

wierven, waaraan zij haren aanwas en toenemende 

grootheid verfchuldigd zijn? Hebben die zegenrijke 

gevolgen van koophandel en zeevaart zich niet uits 

geftrekt over den geheelen vaderlandfchen grond 2 

En daar iéder ‘de voordeelen der zeevaart zóó duik 

delijk zag, als men de zon op den middag ziet; 

was niemand dwaas genoeg, om een ledig aanfchous 

wer te blijven en niet mede te werken tot algemeen 

geluk. Door deze werkzaamheid werden de kune 

digheden in den fcheepsbouw vergroot; wat men 

voorheen niet ontdekt hadt, dat zag men nu. De 

kennis van landen en ftroomen , van valles , wat 

tot de zeevaart en het fcheepsbeftuur betrekking 

heeft, nam toe. De goede trouw der Nederlanders 

werd bij vreemden bekend. De verbindtenisfen met 

hen waren heilig, dit wist men, Het woord van 

een Hollander was zóó vast en vaster, dan de eeden 

van anderen. Al wat men van hen ontving, was 

deugdzaam en goed. De Hollandfche fchippers wak 

ren altijd en overal welkom. Moest, bij zoodanig 

eene gefteldheid van zaken, de fcheepvaart niet 
bloeien , de koophandel geen rijke bron van wel« 

vaart worden? Van de zuinigheid en nijverheid-der 

Nederlanders behoeven wij niet te fpreken 3 dezelvé 

zijn overal bekend, en wórden zelfs dáár gehuldigd, 

waar het onbillijkfte vooroordeel den Hollander alle 

andere deugden ontzegt. 

Moed en voorzigtigheid, M. Hs! waren de gids 
fen , onder wier geleide. de Nederlanders veilig ín 

zee ftaken. “De oorlog tegen Spanje was in den 

| | aan= 
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aanvang iets dan” verwerende te lande 5’ niaâr ter 
zee was ‘het aanvallen , ftrijden en overwinnene 

Naar afgelegene oorden tot de hagchelijk(te onders 

nemingen over te fteken, was als eene ‘gebeurtenis 

van den dag. Met eene vloot van twintig of dertig 

fchepen in’ zee te zeilen, daarmede: een “veel flerz 
keren vijänd aan te grijpen 3 daarover bevreemdde 
zich niemand.’ „ Het vaderland zal ons levend of 
dood wel bedanken,” zoo fprak de beroemde FrEMS= 

KERK, en duizenden dachten en deden als” hijs 
Op ’svijands kusten” eene landing te doen; zijne 

fteden en fterkten en eilanden te overweldigen 3 

zijne gallioenen te overzeilen;-zijne koopvaarders 

bij menigte , en daaronder. eene geheele zilvervloot, 
prijs te maken; zijne zeemagt voor Gibraltar. te 

vernielen « dit, M. H‚,! waren de ftoute daden 

van dien tijd3 dit waren de zegenrijke gevolgen van 

die zeevaartkunde , waaraan Nederland zoo veel 

grootheid verfchuldigd is. | | | 

En waren dit alleen de zegeningen, welk de 

zeevaart fchonk?  O, M. H,! ik ‘heb uwe oogen 

flechts kunnen bepalen op één enkelen flip „, op één 

klein rustpunt. “Opent het gefchiedboek en ziete 

De begeerte, om de fchatten van het Oosten in 

onze voorraadfchuren te verzamelen; bezielde de 

Nederlanders finds lang. Zij wisten wel, dat Pors 

tugal die landen al federt eene ‘eeuw în bezit had 

genomên; zij kenden de gevaren wel, die een togt 

derwaarts verzelden; ‘zij overlegden en berekenden 
de gevolgen eener zoo gewigtige onderneimning zóó 

goed , dat men oordeelde, dezelve veeleer te moe- 

| | ten 
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ten flaken, dan uit te voeren:s maar de voordeelen 

waren onberekenbaar en de moed was groot, 

_… De afgunst moge ‘het eigenbelang heeten 3 maar 

wij noemen vaderlandsliefde die heilige zucht, om 

Nederland rijk en gelukkig te maken. Door «die 

vaderlandsliefde- bezield, werd in. de laatfte helft 

der zestiende eeuw een fchat van meer dan tien - 

millioenen - Hollands befteed„ om een gêtal van 
over „de duizend. haringbuizen uit te reeden en ter 

nering te zenden. „Door die vaderlandsliefde ge= 

dreven, werden over de zeven millioenen-bijeen= 

gebragt tot uitrusting „van fchepen , om vreemde 

landen te bezoeken, -O! op den onmetelijken oceaan 

leven. de namen van L'HERMITE „ van HOUTMAN 4 

VaN-VAN NECK ; Van VAN SPILBERGEN „ Val LE MAIRE 3 

Van DE 'WEERDT , Val MATELIEFs Vall TASMAN en 
van zoo vele andere helden„en de zeevaart roemt 

op dé onverfchrokkenheid en de- kundigheden van 

die edelen des volks. Dank zij u toegebragt „0 

moedige reizigers |l want door u is de zegeftandaard 

geplant; door u ‚heeft de Nederlandíche vlag tot 

aan de einden der aarde gewaaid; — door u hebben 

de“ Oosterfche vorsten ons die vleiende. brieven 
gefchreven 3 die gezantfchappen gezonden; die: uit= 

ftekende voordeelen toegeftaan, Door u is de trouw 

der Nederlanders ‘hun ter oore gekomen 5 de kracht 

van onzen arm heeft hun eerbied ingeboezemd. 

Wij kunnen hier niet. breeder uitweiden ;- maar 

wie is er, die nadenkt en de voordeelen der zee- 

vaart niet gevoelt? Is het denkbeeld niet groot, 

niet verheven, bekend te wezen in alle de deelen der 

we. 
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wereld? Is het niet ftreelende voor het Nederland- 

fche gemoede: de Holtandfche naam wordt genoemd. 

op‘ alle zeeën en ftroomen3 in alle landen is- hij 

bekend; alle volken  fpreken hem uit. Overal, 

waar “de Nederlander- komt „ heeft hij bekenden, 
vindt- hij vrienden , met welke hij in. betrekking 

ftaat, bij welke hij geacht en bemind is. Die voors 

deelen; gj weet het, M. H.! fchenkt. ons de zee- 

vaart, Zij is het, die de verdeelde volkeren te 

_ gamen brengt*en in een huisgezin van’ broederen 
herfchept. Zij is het, die “rijkdom en: overvloed 

in-den fchoot der volken werpt ende huisgezinnen 

gelukkig. maakt. Door de * zeevaart zijn nieuwe 

landen» ontdekt; de ligging, de -uitgeftrektheid, de 

kusten, de havens, de voortbrengfelen. van den 

grond, de geaardheid der wolken ; hunne. zeden, 

gewoonten „ wetten À ftaatsbeftuur en - godsdienst 3 

alle deze belangrijke ontdekkingen zijn wij aan de 

fcheepvaart-verfchuldigd, Wat zou de aardrijkskunde, 

de fterrekunde zijn , Zonder haar 2 » Zouden wij die 
uitgebreide kennis ‘in- de natuurlijke “historie wel 

verkregen hebben, zonder hare magtige hulp? Zou 

die vonfchatbare voorraad van vreemde dieren , van 

planten en delfftoffen onze kunstzalen wel verfieren, 

zoo de fcheepvaart ons dezelve niet gefchonken had 

en nog bĳ aanhoudendheid fchenkt? O, M,. H.! 
wij hebben den ftaat van óns eigen vaderland flechts 

met een vergelijkend oog te befchouwen; terug te 

gaan naar de vroegere eeuwen; flil te ftaan bij de 

gedenkteekenen van werkzaamheid en moed , welke 

de Nederlander in alle-de deelen der wereld , onder 

den 
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den zegen. des Almagtigen, -heeft -opgerigt, Dit 

doende , M, H.!- zullen. wij overtuigd. wezen „ dat 

Nederland--zonder koophandel en zeevaart niets, 

en met dezelven alles-is3 en wij zullen dankbaar 

vereeren Hem, die ons vaderland uit den nederigften 

ftand,-uit den ftaat van onkunde en barbaarschheid 

tot dien. van kennisen. verlichting „ tot zulk cenen 
hoogen trap van-welvaart en geluk heeft gebragt. 
„De fcheepvaart behoort vrij en onbelemmerd te 

wezen, M. H,! Wie. zich de heerfchappij der 

zeeën aanmatigd,. pleegt onregt en geweld ; want 

niemand , dan God alleen, is de oppermagtige be- 

heerfcher der zeeën3 en die oppermogendheid heeft 

Hij aan niemand der volken , die op den aardhodent 
wonen, afgeftaan. | 

Om die vrijheid der zeeën, niet om de teerfkhapij 

over dezelven, hebben onze vaderen eeuwen achter 
den anderen geftreden 3 ftroomen bloeds zijn vere 

goten tot behoud van dat onderpand van welvaart 

en geluk.’ De gefchiedenis leert het op elke blad» 

zijde. Niets is voordeeliger, dan de zeevaart met 

den. daaraan verbonden. koophandel; maar geen be= 

roep. is” ook. met-grooter gevaren verzeld,  Von- 
DEL, den lof der zeevaart waer err zegt: 

men en a ee an ee me wat flerfelijke lippen 

Ooit melden ftuurmans zorg, de blinde en ziende klippen, 

De ftaarten hard van fteen, de banken onder zee, 

Daar menig vlugge kiel zijn’ bodem ftoot aan twee; 

Charybden , Scyllen, die nu braken „dan, weêr florpen 3 

Afgronden ; die geen lood kan peilen noch beworpen, 

En 
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En platen fijf van rug, draaiftroomen, diep. van kolk, 

En zotfen, dik ontzien van ’t zeebevaren volk 3 

Der winden dwarreling 4 de. blikfems , donderflagen „ 

Onmatigheid van hitte en koude en wintervlagen ; 

De naarheid van den nacht, langdurig, zonder licht — 

Van fterren en van maanz de nevel, die % gezigt , | 

Der baken hem beneemt 3 het waken en het. braken 

Des waters vochtigheid, het klokken en het kraken 

Der golven tuimeling; de broosheid van het hout, 

Daar hij zijn leven op onzeker heeft betrouwd 5 

De verheid van de reis, van magen afgefcheiden, 

Van vrouw en kinders, die met wenfchen hem geleiden ; 

Nooddruftigheid van kost, van takel en van touw; 

Het fpillen van zijn volk , door ongemak en koû; 

Weêrbarstigheid. van weêr, des roovers dreigementen, | 

En wat angstvallig brein.kan fchrik en vrees inprenten. … 

Gelijk HORATIUS fprak , zoo fpreekt ook vONDEL,. 

De gevaren der zee zijn bij hem met dezelfde Reut 

ren anti 

… Wat dood. zou hem earned slaan: ftaan ee, 

„ Die zonder fchrik het oog dorst flaan 

Op. hooge. zeeën, holle baren?.,..” 

zegt HORATIUS. En VONDEL voegt bij hetgeen wij 

reeds hoorden : 

„Die arbeid, dunkt me, zou een ARCHIMEDES. pasfen , 

„Een man, die wrikken kost de wereld uit haar asfen, 
»„ Hier dient een HERCULES of Arras opgefpoord 

p Die met zijn fchouderen den hemel onderfchoore”’ 

Schriks 
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Schrikken zou men, M.H.! wanneer men dèr- 

gelijke befchrĳjvingen hoort of leest; maar over- 

wegen. wij aan den anderen kant de voordeelen , 
welke de zeevaart fchenkt 5 

Dan ftaan wij (gelijk ANTONIDES zegt) voor het hoofd 
geflagen en verzet, 

Als men op ’ goed beleid der ftoute zeelui let, 

En hoe de maatfchappij alom weet oog te houên 

Op alles, wat haar magt en koopmanfchap kan bouwen, 

Wanneer zij zelf den fehat der Indianen veilt 

In ’t Indifdhe-gewest , en met haar kielen zeilt 

Van de een’ op d’ andre kust, en weet de vijf Molukken 

Van foelie , nagels en muskaatnoot leêg te plukken ; 

% Ceilonfche paradijs, den aardkloot door geacht , 

Om zijn kaneelbosfchaadje , alleen hier in zijn kracht, 

De reuken wijd en zijd verfpreidende op de ftrapden, 

Te fhoeijen van kaneel en geurige waranden pn 

Qm die, op al de kust en eilanden verfpreid, 

En tweemaal duizend en meer mijlen uitgebreid ; B 

Van daar Japan met vreugd verwelkomt onze vloten, 

Tot daar het roode meer in zee komt uitgefchoten , 

En de engte van Bassore op Ormus ftoot en brand , 

Weêr te verhandlen voor de waren van elk land, 

Wanneer wij op deze voordeelen letten, M. EL! 

dan moeten wij uitroepen: 

Gezegend is de zeevaart! Gezegend is jak koop= 

handel! Zij hebben Nederland groot en gelukkig 

gemaakt! OQO! dat zij altoos toenemen” en bloeijen 

mogen ! ’ 
kms 



„VERGELIJKING 

PHOENICIËRS ax HOLLANDERS; 
et 

Mr, F, E. BERG VAN MIDDELBURGH, 
\ 

ADVOCAAT te Amsterdam. (*) 

Ha 

Wanneer men , met een oplettend oog; het 

uitgeftrekte en afwisfelende veld der gefchiedenis 
gadeflaat, en de lotgevallen overweegt der volken, 

welke elkander op hetzelve beurtelings achtervolgd 

zijn, moet men noodwendig getroffen worden door 
de gelijkenis in geaardheid , levenswijze , zeden en 

bedrijf , welke men bĳ fommige“van dezelve aan- 

treft, hoezeer zij in de meest verfchillende wereld: 

deelen, en bij eene tusfchenruimte van vele eeuwen, 

gebloeid hebben. 

Zoo ziet men Carthago en Groot-Britannië het- 
zelfde tafereel in geheel andere tijden opleveren, 

Beider regering heeft groote geliĳjkvormigheid, Beie 

der ftaatkunde verfchaft hun dezelfde voordeelen. 

Beider koophandel voert hen ten top van rijkdom en 

| luis= 

An (*) Voorgelezen te Amfterdam, in de Maatfchappij 

‚ Felix Meritis, en in de Hollandfche Maatfchappij van 

Fraaije Kunften en Wetenfchappen, | 

VII. D.. 3, Aa 
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luister. Beiden oefenen de heerfchappij uit ter zee, 

en weten die evenzeer te doen eerbiedigen. Beie 

den, eindelijk , daarmede niet tevrede, ftrekken ook 
té lande, zoo veel mogelijk, hun gebied en hun= 
nen invloed uit. 

Zoo brengt ons de ligtzinnigheid en geestige 

fcherts der bewoners van #tica een volk te bin= 

nen, hetwelk wij maar al te zeer van nabij hebben 

leeren kennen, én Athene , de zetel der fchoone 

kunften, herinnert ons Parijs, waar wij de edelfte 
gewrochten van menfchelijk vernuft en van fmaak 

als in één punt vereenigd vinden. Beiden , en 

Atheners en Franfchen, maken zich even bêroemd 

door den voorfpoed hunner wapenen, als door 

hunne verdiensten omtrent wetenfchappen , letteren 

en welfprekendheid, Beiden, eindelijk , zoeken 
meer te behagen, dan de achting hunner tijdgenooten 

te winnen. ; 

Verlangen wij van dit toppunt van. befchaving af 

te dalen tot volken, wier befchouwing ons {flechts een 

tafereel van ruwe en barbaarfche zeden aanbiedt 5 

de onfchatbare werken van CAESAR én TACITUS 

doen ons de oude Germanen kennen als zoodanig, 

dat de wilde Amerikaanfche volksftammen , met 
welke wij ons, door de werken van verdienftelijke 

fchrijvers van lateren tĳd, gemeenzaam kunnen 

maken „ met dezelve; tot ín kleine bijzonderheden, 

eene verwonderlijke gelijkenis opleveren. 

Deze gelijkvormigheid tusfchen het karakter, de 
zeden en het bedrijf van vele, in tijd en plaats zoo 

‚ ver van êlkander verwijderde natiën is te treffend, 
dan 
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dan dat zij niet meermalen zoude zijn opgemerkt 

geworden; doch juist. dit treffende fchijnt-ons tot 

vele dwalingen aanleiding tehebben gegeven. Zoo 

wilden , bij voorbeeld , de geleerde BoCHART, en zoo 

vele letter- en gefchiedkundigen als, na hem, den 

oorfprong der volken onderzocht en derzelver ver- 

fpreiding over den aardbodem behandeld hebben ; 

uit die meergemelde overeenftemming eene vere 

wantfchap. tusfchen «de meest wan elkander verwijs. 
derde volken afleiden, en dikwerf, op enkele ety» 

mologiën nog verder voortbouwende , hebben zij 

niet gefchroomd voor zeker te ftellen „ dat dezelve 

eenerlei oorfprong hadden, ja, dat zij flechts verfchile. 

lende ftammen van eene en dezelfde natie waren. 

„Zonder ons tot de poging te vermeten ; om de 

redenen, door deze geleerden tot ftaving van hunne 

meening aangevoerd, beflisfend te wederleggen , 

hetgeen onze jaren en geringe kennis niet minder 

dan deze plaats verbieden , achten wij het echter 

zeer geoorloofd , van hen in gevoelen te verfchile 

len 3 want wij. meenen, dat de gelijkenis tusfchen 

zoo vele} volken op eene andere zeer eenvoudige 

en meer waarfchijnlijke wijze kan worden opgelost 

en uitgelegd, en dat men, om zich van eene der= 

gelijke overeenftemming reden te geven, niet tot 

zoo onzekere en dikwerf zoo onwaarfchijnlijke gis= 

fingen „ als die, waarvan wij gewaagd hebben, de 
tvoevlugt behoeft te nemen. Wij gelooven namelijk , 
dat het karakter, de zeden en het bedrijf der natiën 

afhangen van de uiterlijke omftandigheden en den 

maatfchappelijken-ftaat., waarin zij zich bevinden , - 

Aa a en 
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en van de ftaatkundige inftellingen , welke bij hen 
gevonden worden , en dat volken, in dezelfde om- 

ftandigheden geplaatst; in alle tijden en in alle 
werelddeelen , ook nagenoeg dezelfde zeden en 

dezelfde geaardheid zullen vertoonen. Î 

leder uwer, M. H. ! gevoelt echter ligtelijk , dat 

het bewijs van deze ftelling , voorgedragen met de 

vereischte uitgebreidheid en volledigheid , dat is, 

toegelicht uit den oorfprong en de gefchiedenis van 

alle volken , bij welke overeenkomst in karakter 
en zeden kan opgemerkt worden, de grenzen eener 

fpreekbeurt verre zoude te buiten gaan. Wij zullen 

ons derhalve heden avond flechts bij eene bijdrage 

tot dat bewijs bepalen, in het voorlezen van eene 

Vergelijking tusfchen de Phoeniciërs en Hollanders, 
twee volken , welke, hoezeer door eene reeks van 
eeuwen van elkander afgefcheiden en in geheel vers 

fchillende werelddeelen bloeijende , in karakter à 

zeden. en bedrijf eene opmerkelijke gelijkvormigheid 

opleveren. Wij wenfchen uit onze behandeling het 

bewijs te doen voortvloeiĳen, dat deze gelijkvor- 

migheid alleenlijk moet toegefchreven worden aan 

de gelijkenis van den oorfprong dezer volken , en 
aan de overeenkomst tusfchen den maatfchappelijken 

ftaat en de uiterlijke omftandigheden , waarin zij 

zich, bij hunne vorming, hebben bevonden. Deze 

Roffe hebben wij met het vraagftuk , zoo even behan= 
deld, te liever in verband gebragt, dewijl zij daarvan 

een dubbel belang ontleent. Wij gevoelen toch 
ten fterkfte „ hoe zeer onze behandeling en voordragt 

den krachtigen fteun van een aanlokkelijk onderwerp 

behoeven. 
| Wan- 



PHOENICIËRS EN HOLLANDERS, 358 

_ Wanneer men de zeden en het karakter van eene 
natie met vrucht wil befchouwen , en derzelver 

lotgevallen oordeelkundig begeert te overwegen, 

moet men, volgens den raad van wijsgeerige beoes 

fenaars der gefchiedenis, beginnen met het onder- 

zoek naar de uitgeftrektheid, de ligging en den 

aard der landftreek, naar het klimaat en naar den 

ftaat der bevolking. Vandaar kan men zijne blikken 

wenden op de wijze van zich het levensonderhoud 

te verfchaffen en op de hulpmiddelen, welke ieder 

wolk heeft te baat genomen, om in zijne behoeften 

te voorzien, Vervolgens moet men den {taat van 

den landbouw nagaan, en dan eerst vestige men 

zijne aandacht op kunften, wetenfchappen en let- 

teren. Wanneer men zich omtrent alle deze punten 
heeft ingelicht, mag men eindelijk de befchouwing 

van den regeringsvorm en van de flaatkundige en 
burgerlijke intellingen ondernemen 5 want di: on- 

derwerp is gewis het moejjelijkfte, 

< Daar deze wijze van befchouwing ongetwijfeld de 

zekerfte en duidelijkfte refultaten oplevert, zullen 

wij dezelve , bij onze voorgenomene vergelijking ; 

tot leiddraad nemen, ons ter bevordering van orde, 

duidelijkheid en belang , met opzigt tot zeden, bee 

drijf en inftellingen , bepalende bij het tijdvak „ 

waarin Phoenicië en Holland derzelver hoogften 

bloei beleefden , en hetwelk wij alzoo ftellen, voor 

het eerfle, tusfchen SALOMO en NEBUCADNEZAR, en 

voor Holland, van onze bevrijding uit het Spaan- 

fche geweld tot aan onze overheerfching door 

Frankrijk. De aard van deze vergelijking brengt 

Aa 3 mee 
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mede, dat wij hier bepaaldelijk de provincie Hole 

land bedoelen, 

Phoenicië was, ook ten tijde van deszelfs hoogften 

luister, een der kleinfte landen van de oude wereld, 

De trotfche fteden , welke deszelfs fieraden uitmaake 

ten, ftrekten zich , op eene kleine en {malle landftreek 4 

langs de oevers van de Middellandfche zee, van het 

Zuiden noordwaarts uit. Die zee, welke aldaar 
met geweld tegen het rotfige voorgebergte” aan- 
druischt, had, waarfchijnlijk in die. tijden „ welker 

gefchiedenis met een’ ondoordringbaren fluijer bes 

dekt is, eenige van die rotfen van het vaste land 

afgefcheurd, ten minfte, er lagen op een’ geringen 

afftand van den oever eenige eilanden, welke, even 

als deze , met fteden en gebouwen waren overdekte 

Alles te zamen, en het vaste land en de eilanden ; 

leverden een verrukkelijk wbs ops en feeen 

ééne groote ftad te zijn. 

Het zoude ongepast zijn voor Nederlanders eene 

aardrijkskundige befchrijving ‘van Mlolland te doen; 

doch de aard van óns onderzoek brengt hier mede , 

ulieden te herinneren, dat, gelijk weleer Phoenicië 

gelegen was aan de oevers van de Middelland/che 
zee, zoo ook, Holland zich langs de oevers van 

den ouden Germaanfchen Oceaan, nu de. Noord- 

zee, uitftrekt. En fchoon onze handelfteden niet 

zoo onmiddellijk aan die oevers gebouwd zijn , is 

derzelver gemeenfchap met de zee echter niet minder 
natuurlijk en gemakkelijk door onze ligging aan en 
tusfchen den mond van verfcheidene voorname rivie= 

rene. Dat aok- ons „land „allerwege bewoond en 

be- 
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bebouwd, is , en, maar deszelfs uitgeftrektheid „ 

eene zeer fterke bevolking heeft, verlangt naauwe- 

lijks melding. | 

Gelijk weleer het aloude Zyrus, alomme geroemd 
wegens deszelfs handel en rijkdommen „ eene „{chit- 
terende parel. was aan den, kroon van. het Oosten , 

zoo blonk ook eenmaal Zmflerdam ,„ met helderen 
glans , onder de handelfteden van het. Noorden uit. 

En even, hoog als de luister. was „ tot welken beide 
fteden weleer opklommen, even nederig en gering 

was ook beider oorfprong, eenige ellendige visfchers- 
hutten, gebouwd van leem en bedekt met ftroo. 

SANCHONIATHON toch, de eenige Phoenicifche {chrij= 

ver, bij welken wij ons wegens den oorfprong van 
het eerfte Zyrus kunnen. onderrigten, zegt in ‚de 

fragmenten, die ons door de Griekfche vertaling 
Van PHILO VAN BYBLUS bekend zijn, het volgende, 
hetgeen tevens voor den oorfprong van de zeevaart 

belangrijk is: En toen zette HyYPSURIANUS zich 

te Tyrus neder, en hij vond de kunst uit, om hutten - 
te bouwen van-tienen, En er ontftond eene groote 
vijandífchap tusíchen hem en zijnen broeder vsous, 

die het eerst zijne naaktheid had bedekt met huiden 

van wilde dieren, En een hevige ftorm van wind 

en regen de takken tegen elkander gewreven heb- 
bende, vatreden deze vuur. En het woud van 

Tyrus werd door de vlammen verteerd. …En-usous 
eenen boom nemende, brak daar de takken af, 
en was de eerfte, welke onderftond, zich daarop 
aan de golven te vertrouwen.” | 

Het is ons niet onbekend, dat zeeren Gn zijne 
Aa 4 1de. 
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dJdeën) en andere fchrijvers 7Zyrus voor eene volk 
planting van Sidon houden, doch bij de onzeker: 

heid dezer gisfingen , volgen wij liever , met GOGUET 

(Dissertation sur le Sanchoniaton) en CHATEAU- 
BRIAND (Essaë sur les Revolutions enz.), de op- 

gave van eenen, Phoenicifchen fchrijver, dan die 

van vreemden. 

Even als van den oorfprong van Zyrus , door de 

grijsheid der eeuwen tot welke die opklimt, weinig 

bekend is, zoo hebben wij ook flechts zeer weinige 

befcheïden wegens het ontftaan van dZmflerdam, 

“hoezeer zoo vele eeuwen later te ftellen. De oudfte 

befchrijver van onze vaderftad, PONTANUSs zegt 

flechts , dat Amsterdam, zoo lang het onder de 
Heeren VAN AMSTEL ftond, zeer klein was en wei« 

nige ingezetenen ig die „ voor ’t grootfte gedeelte, 

visfchers waren.” Hiermede ftemt ook de oude 

overlevering overeen, zoowel als de vrucht des 
onderzoeks van geleerde mannen, onder welke wij 

flechts onzen LUZAC (Richesse de la Hollande) be- 
hoeven te noemen. Eindelijk maakte de -gelegen- 

heid der plaats aan het IJ en den Amftel dezelve 
ten duidelijkfte bekwaam tot de visfcherij.- 

__ Het moge bij den eerften opflag wonder baren, 
dat volken , welke zoo kleine ftreken lands be- 
woonden , ‚zoo weinig door de natuur bevoordeeld, 

als Phoenicië en Holland, tot zulk een’ trap van 

welvaart „ ja van luister ftegen , als dien , welken 
beiden eenmaal bereikten 3 een nadenkend onderzoek 

zal ons overtuigen, dat, en dé dorre, onvrucht= 

bare grond wan Phoenicië, en de lage, moerasfige 
lige 
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ligging van Holland , juist de oorzaken’ van dien 
bloei geweest zijn, en dat de ongenade der natuur 

beiden tot grooter weldaad heeft verftrekt , dan 

hare” zoetfte gaven. Armoede en-nooddruft toch , 

zijn fteeds, gelijk nerper (Zdeën zur Philofophie 

der Gefchichte der Menschheit) teregt aanmerkt, 
de drijfveeren geweest, die alles van den mensch 

gemaakt hebben 3 want gedurige rampen noodzaken 

hem, zijne vermogens fteeds ten meeste nutte ìn 

te fpannen. | 

En inderdaad , wat heeft de Phioëniëtërs 6 wat 

heeft de Hollanders gevormd ? Wat anders, dan 

gebrek, ligging en toeval ? Van andere , misfchien 
vruchtbare, ftreken , door de, in oude tijden zoo 
gewone , veranderingen van woonplaatfen , op on- 
bekende en onvruchtbare oevers gekÖmen, maakte 

de honger hen bekend met de golven , daar zij door 

de wisfcherij in hun fchamel onderhoud moesten 
voorzien. Aldus langzamerhand meer en meer ge- 

meenzaam geworden met de zee, hebben zich die 

volken, in hunne ruwe en gebrekkige vaartuigen, 

langs de kusten, al verder en verder van hunne 
woonplaatfen durven verwijderen: eindelijk hebben 
zij zich dieper in zee gewaagd, en zoo is de fcheep= 

vaart volmaakt, zoo is de zeehandel ontftaan. Ge= 
brek aan natuurlijke hulpmiddelen en behoeften des | 

levens veroorzaken en vermeerderen nijverheid en 

fcherpzinnigheid in het zoeken der hulpmiddelen van 

kunst en eigene vinding. Daarom hebben volken, 

door de natuur zeer begunstigd, zich zeldzaam op 

den handel toegelegd, of ten minfte daarvoor dien 

Aa 5 aar. 
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aanleg bezeten, welken wij niet anders dan Aandelss 

geest of handelsgenie weten te noemen. Op dezen 
regel kunnen als uitzonderingen , misfchien Carthago 

onder, de ouden, en Florence onder de nieuweren 

genoemd worden, 

De zeehandel der Phoeuicides en Hollanders onte 

fond evenwel niet dadelijk en onmiddellijk uit gee 

brek aan nooddruft of uit de plaatfelijke ligging, 
Hij had tot nadere oorzaak, het varen op buit en 
zeeroof, Wij mogen hier de aanmerking van den 

fchranderen HEEREN niet achterwege laten, dat zulks 

het: geval is geweest met de meeste ter zee han- 

delende volken. „ Het fchijnbare voordeel „” zegt 

hij, „ hetwelk zeeroof oplevert, is te nabij en te 
treffend, dan dat hetzelve door onbefchaafde volken 
voorbijgezien zoude kunnen worden; het nut daaren- 
tegen van eenen vreedzamen omgang en regelma 

tigen handel te zeer verwijderd, dan dat het in 

den beginne niet buiten hunnen gezigteinder zoude 

liggen. Doch,” voegt hĳ er wat verder bĳ, 

enige vorderingen in de befchaving doen -dén 
mensch fpoedig inzien, hoe zeer de voordeelen van 
den handel die van de zeerooverij overtreffen, En 

in dezelfde mate alsde eerfte toeneemt, vermindert 
de laat{te.”” 

Deze aanmerking vinden. wij ten volle in de ot 

fchiedenis van Phoenicië en Holland bewaarheid. 
Homerus en HERODOTUS verhalen ons reeds , dat 

de eerfte noemenswaardige zeetogten der Phoeniciërs 

zeeroof beoogden, en dat zij de Griekfche eilanden 

en de kusten van het vaste land als roovers of 

als 
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__als kooplieden bezochten, al nddat de gelegenheid 

zich: voordeed, “En deze handelwijze wordt ook 

door hunnen _oorfprong. niet gewraakt , daar de 

Phoeniciërs, volgens de geloofwaardigfte befcheiden;, 
van een diefachtig en.roofzuchtig volk afftamden, 
welks zeden en levenswijze verre waren: van doot 

de naburige volken geprezen te worden. 

De gefchiedenis- der eerfte zeetogten van onze 

voorvaderen biedt. mede veeleer een tafereel van 

zeerooverijen-, dan. van. vreedzame fcheepvaart en 

gezelligen handel aans” Om van andere togten niet 

te gewagen, zullen wij -ulieden hieromtrent alleen 

den rooftogt herinneren , welken de Batavieren, met 

de, op den keizer proBus veroverde, fchepen on- 

dernamen. Zij ftaken daarmede in zee, zeilden naar 

Arragon, in Spanje, hetwelke zij verwoesteden, 
begaven zich daarop maar Sicilië, plunderden Sy» 
racufé , en keerden, naalvorens, in Afrika de 

kusten afgeftroopt , en eene vruchtelooze poging 
op Carthago aangewend te hebben , naar hunne 

haardfteden weder. - Deze rooftogten treffen wij ook 

nog veel later in de gefchiedenis- van Molland 

aan. „Want met welken anderen «naam zal men de 

zoo menigvuldige gevechten. beftempelen, welke de 

Hollanders en Gelderfchen zich , bĳ voorbeeld, 

onder de regering van KAREL VAN EGMOND, Her- 

tog van Gelder, op de Zwiderzee leverden „ en 

welke de - bewoners dezer ftreken- tot. beproefde 

zeelieden vormden, doorhen gemeenzaam te maken 

met-alles , wat het-leven «en de-ftrijd te water met 

zich brengen, Zalk 

Et Des 
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Deze zeee en ftrooptogten dan der Phoeniciërs 

en der Hollanders hebben , hoe laakbaar en onbe- 
fchaafd hun doel ook geweest zij, gewis nièt weie 

nig tot het ontftaan en de uitbreiding van dere 
zelver zeehandel toegebragt.. Bij het gevoel van 

hunne behoeften en van het gemis der eerfte levens- 

„noodwendigheden „ veroorzaakt door de ‘onvrucht= 
baarheid der ftreken, welke zij bewoonden, op die 

togten bekend geworden zijnde met de hulpmid- 

delen, welke de voortbrengfelen van andere gewes- 

ten en de uitvindingen van derzelver bewoners hun 

aanboden , hebben zij alras de voordeelen ingeziën 

van eene vriendfchappelijke„ boven eene vijandige 

verkeering met dezelve. Zoo heeft de behoefte aan 

zaden , granen en verdere noodwendigheden des 

levens, den eerften handel der Phoeniciërs naar het 

Oosten gerigts zoo hebben dezelfde behoeften ; 

doch vooral ook gebrek aan vee en bouwftoffen , de 

vaart der bewoners van ons land, in den beginne , 

voornamelijk op het Moorden bepaald: en dat uit 
dezen omgang en handel met andere volken, beide 

voor Phoeniciërs en “Hollanders , verzachting en 

befchaving van zeden en levenswijze ontftaan is; 

zullen wij wel voor niemand uwer behoeven te 

betoogên. 

Het doel van ons onderzoek vereischt niet, even 

min als de daartoe beftemde tijd zoude toelaten, dat 

wij den aanwas en de uitbreiding des handels, 

zoowel bij de Hollanders als bij de Phoeniciërs , 

op den voet volgen „en deszelfs gefchiedenis in 

alle hare wijzigingen en wisfelingen nagaan. Wij 

zul. 
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zullen ons dus vergenoegen met alleen de hoofd- 

trekken en den aard des handels bij die volken te 

fchetfen „, en-daarbij op die punten letten, welke 

de treffendíte overeenkomst aanbieden. SOM 

„Uit de meermalen ‘gemaakte opmerking, dat noch 
Phoenicië , noch Holland , hunne bewoners door de 

voortbrengfelen van den grond -eenigerlei hulpmide 

delen. verfchaften „en uit de wijze, waarop wij 

daaruit den oorfprong van. beider fcheepvaart en 

zeehandel hebben afgeleid, is het ligt op te maken, 

welke de aard en de voorwerpen van dien. handel 

geweest zijn. Toen de tĳd en de nijverheid der 
inwoners Phoenicië de moeder. van. zoo vele bloei 

jende fteden hadden doen worden, gingen derzelver 
fchepen de onbewerkte voortbrengfelen van vruchte 

baarder ftreken- afhalen, welke alsdan , door de 

__kunstvlijt der fabrieken , meestal in voorwerpen. van 

weelde en pracht, ten gebruike van andere natiën, 
„werden herfchapen. Deze ruwe materialen wers 
den hun niet alleen. ter zee toegevoerd „ maar 

ook door den landhandel aangebragt. Want in- 
dien de ligging van. Phoenicië gelukkig was voor 
fcheepvaart en zeehandel, niet minder voortreffelijk 

was zij voor den handel landwaarts in. Het geheele 

fchoone Azië, met alle deszelfs fchatten , met alle 

deszelfs. waren en uitvindingen lag achter hetzelve 5 

en zoo de Phoeniciërs zich met hunne fchepen door. 

de Middelland/che zee. tot woorbij Gibraltar, tot 

Groot - Britannië , ja genoegzaam zeker tot in het 

midden der Oostzee gewaagd hebben 3 zoo zij, naar 
de grootfte. waarfchijnlijkheid, van uit hunne volk- 

plan= 
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plantingen aan de Zrabifche golf , Afrika omgezeild 

zijn, om hunnen handel ter zee uit te breiden 3 

niet minder gun{tig was deze op het vaste land, 

met de kooplieden van Zrabië, Egypte, Asfyrië, 

Babylonië, Armenië en den Cawcafus , welke met 

hunne karavanen togten naar Phoenicië ondernamen, 

om door tuiling van waren in hunne wederzijdfche 
behoefte of weelde te voorzien, Zoo werden de 
Phoeniciërs in (taat gefteld ,„ om deze waren wederom’, 

bewerkt of onbearbeid, aan andere volken over te 

brengen, en zoo waren zij het, die het eerst de 
landen en natiën, tusfchen welke de zee eene eeu= 

wige fcheidsmuur fcheen te hebben daargefteld , 

door verkeering , en fpraak en kunstvlijt aan elkander 

verbonden, en welke die verbindtenis door hun- 

en handelsgeest en hunne volkplantingen meer 

én meer wisten toê te knoopen. | 

Op de uitzoridering na van eenige weinige voort- 

brengfelen van eigen grond of vinding beftond dus de 

handel der Phoeniciërs in het vervoeren en verwerken 

der waren en voortbrengfelen van andere landen, en 

in eenen’ruilhandel, waaruit zij de grootfte voor- 

deelen trokken. — Zrabië leverde hun reukwerken 
en fpecerijen , waarvan zij geheel Griekenland voor- 

zagen. De voortreffelijke wol, welke de naburige 
Nomadifche volksftammen hen ín ruimen” voorraad 

toevoerden, werd in de Phoenicifche weverijen en 

fabrieken tot kleederen van uitmuntende fijnheid en 
deugd verwerkt, en, gedoopt ‘in het wereldberoem- 
den Tyrifche purper; werd het Sidonifche lijnwaad 
een der algemeenfte en woornaamfte voorwerpen 

van 
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van de pracht der oudheid. Van Griekfehen en 
Phoenicifchen wijn voorzagen zij Egypte , hetwelk 

__hun daarentegen zaden, granen, balfem en linnen 
opleverde. Met dit Egyptifche linnen , met de 

fnuisterijen en fpeelwaren , welke zĳjĳ uit Indisch 
ebbenhout en elpenbeen, uit barnftéen én uit glas 

vervaardigden , begaven zij zich naar Spanje, waaruit 
zij daarentegen , voor eigen gebruik, gedroogde en 

ingelegde groenten, doch vooral ook ftaveni zilvers 
togen, niet als den maatftaf der waarde hunner 

aangebragte waren, maar als waten zelve, Dit zil= 

ver werd met de kooplieden van Gelukkig Arabië 
wederom tegen flaven gouds verruild, en zulks mêde 
als warens en’ hieruit kan men de voordeelen op= 

maken , welke de Phoenicifche kooplieden uit dien 

handel maakten, — Hunne fchepen bragten van 

de geheimzinnige togten aan gene zijde der Zwilen 

van Herkules , waarfchijnlijk van de westkusten van 
Europa, tin, iĳĳzer, lood en barnfteen, en daaren= 

tegen ontvingen zij wederom uit ndië edelgefteen= 

ten, myrrhe en kaneel, van welks vaderland zij 
fteeds een geheim poogden te maken , doch hete 

welk , naar. de hoogfte waarfchijnlijkheid , door hen 

uit Ceylon werd afgehaald, Want de Phoeniciërs 

dreven eenen aanmerkelijken zeehandel in Zudië, 

daar zij werfcheidene volkplantingen aan de Arabie 

Sche golf hadden gefticht. Van uit dezen werden 
de aangebragte waren , over land, naar RAirocolurá, 

eene Phoenicifche haven aan de Middellandfthezee, 

en van daar eindelijk, te water, naar Zyrus vere 
voerd, en Uit den Ponsws-Eurinus en de Zeger 

Jehe 
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Sche zee, uit Athene, Corinthe, Thracië, Phrygië, 

Macedonië en Armenië, werd Phoenicië voorzien 

van olies vruchten, honig , was „ leder, hout, 

vazen en bronzen, flaven, paarden en koperwerk „ 

met al hetwelk zij eenen uitgebreiden handel dre- 

ven , en waarvan , hoezeer die zich over het geheele 

land uitftrekte „ toch vooral Tyrus de hoofd- en 

ftapelplaats. was. 

En wie uwer, M. H. ! zóudes al bragt ook ons 

onderwerp dit niet mede, hier niet aan den Hol- 

landfchen , aan den Amfterdamfchen handel denken ? 
Voorzeker: niemand! De aard toch van onzen han- 

del en van onze verkeering met andere volken, 

hoezeer dan verfchillende waren tot voorwerpen 
hebbende „ hoezeer naar verfchil van tijden, zeden 

en behoeften gewijzigd en meer of minder bloeiend , 

was immers in het tijdvak , hetwelk wij behandelen, 

en is immers nog „ aan dien der vaderen van de 

fcheepvaart geheel overeenkomftig? ‘Gelijk de on- 

vruchtbaarheid van den grond en het daaruit voort« 

vloeijende gebrek aan levensmiddelen bij de Phoes 

niciërs de oorzaken van fcheepvaart en zeehandel 

waren, zoo verwekten zij" ook hier die arbeidzaame 

heid, die fchranderheid „ die fcherpzinnigheid in 

het opfporen en fcheppen van hulpmiddelen „ die 

nijverheid, welke ons bij vreemden deden zoeken, 
wat ons eïgen land ons weigerde, en die, waar 

de natuur geen onderhoud verftrekte , vernuft en 
kunst deden ‘te baat nemen. En zoo heeft zich 

immers ook bij ons van lieverlede die uitgeftrekte 

wereldhandel gevormd, welke daarin beftond, om 

in 
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in ieder gedeelte der wereld. de voortbrengfelen 
en den overvloed van andere ftreken te verfpreiden, 
en om aldus den handel,\de betrekkingen en de 
verkeering tusfchen alle, ook de meest verfchillende 
en verwijderde natiën levendig te houden?! , 

Ik behoef hier in eene maatfchappij, welke. zoo, 

vele doorkundige en _ geletterde kooplieden onder 
hare leden telt , de verfchillende voorwerpen van 

onzen voormaligen handel wel niet op te fommen. | 

Ik heb zulks van PAoenícië gedaan, dewijl ik de Ì 

deswegens opgegevene bijzonderheden als minder 

algemeen bekend, en dus niet onbelangrijk mogt 

veronderftellen. Ten opzigte van Holland zal het 

„genoegzaam zijn, ulieden te doen opmerken, dat 

de aard en de ftrekking, van onzen koop= en zee= 
handel met dien der Phoeniciërs de treffendfte gelijs 

kenis aanbiedt, daar beider bedrijf en nijverheid 

fteeds beftond in het verwisfelen en vervoeren 

van de voortbrengfelen der bekende werelddeelen , 

hetzij ruw , hetzij bearbeid; en eindelijk, dat de 

oudfte en voornaamfte tak van handel in eigene of _ 

zelf verkregene voortbrengfelen bij beide volken de 

visfcherij was „ en hetgeen deze opleverde, De 

ligging van ons land is voor dezen ruil- en werelde 

handel niet minder voordeelig , dan die van de 
ftreken , weleer door de Phoeniciërs bewoond. 
Aan de zee, bij de monden van verfcheidene groote 
rivieren gelegen , maken wij daarenboven het mid» 

delpunt uit, tusfchen het noordelijke en het zuis 

delijke gedeelte van Europa, en dit werelddeel 

{trekt zich uit achter Holland, gelijk Mzië achter 
Phoenicië. — Door deze ligging werd ons land 

VII. D. 3. Db wels 
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weleer de algemeene marktplaats, werwaarts de 
kooplieden van alle natiën den overvloed van dere 

zelver voortbrengfelen” plagten henen te voeren , 

om die tegen zoodanige waren te ruilen, waaraan zij 

zelven behoefte hadden. En van deze markte en 

ftapelplaats was Zmflerdam de grootfte voorraad» 

fehuur, gelijk Zyrus het in Phoenicië was. 

Een ander belangrijk punt van gelijkenis tusfchen 

de Phoeniciërs' en de Hollanders vinden wij in bei- 

der koloniën en hunne handelsbetrekkingen met 

dezelve. 
Voorzeker niemand zal de voordeelen ontkennen, 

welke en een volk, hetwelk koloniën fticht, zelf, 

en de befchaving van het menfcheliĳjke geflacht in 
het algemeen, gewinnen bij de volkplantingen , 

uitgezonden tot uitbreiding van den handel, De 

voordeelen van eene dergelijke verbreiding der natiën 

zullen ons vooral in een helder licht verfchijnen, 
wanneer wij deze met de vergrooting en aanwinst 

van land uit veroveringszucht vergelijken , en zelfs 

wanneer wij dezelve ftellen naast militaire koloniën, 

gelijk: die oudtijds door de Macedoniërs en Romei- 

hen, en in onze dagen, vooral door Rusland 

aangelegd zijn, Want terwijl veroveringen meestal 

het verval en den ondergang der nijverheid en wel- 

vaart van bloeijende fteden, ja van geheele gewesten 

ten gevolge hebbens of terwijl militaire koloniën 
alleen als bezettingen ter beteugeling van eigen 

grondgebied of wingewesten dienflig zijn, zoo hebe= 

ben volkplaûtingên,- om den hândel gefticht, juist 
het tegenòvergeftelde gevolg. Zij verfpreiden de 

voortbrengfelen van natiur en kunst van hèt eenê 
| ge- 
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gedeelte dés aardbodems over het andere $ maken 

kennis en wetenfchappen meer en meer algemeen ; 

veroorzaken of vergrooten vlijt, nijverheid en hân 

del, en hebben eindelijk befchaving en welvaart 
ten gevolge. Dit alles is flechts in één punt meer 

toepasfelijk op de koloniën der Phoeniciërs , dan op 

die der Hollanders; het is dits dat de volkplantin= 

gen der eerfte geheel vredelievende en vrije nedere 

zettingen waren , terwijl de laatfte niet. zonder 

geweld en onderdrukking gevestigd werden, €n 

fteeds aan het moederland onderworpen blevene 

Doch wij merken hiërbij op; dat die volkplantingen 4 

bij beiden, toch evenzeer tot uitbreiding van den 

handel gefticht zijn „ en bij beiden ook, er voorhet 

moederland en voor de Coloniën zelven, welvaarts 

befchaving en het verlevendigen van bedrijf ten gee 

volge hebben gehad. Het is vooral uit dit oogpunt, 

dat wij hier van deze overeenkomst gewag maken. 
Dezelfde oorzaken, welke aáàn volken, wier 

fcheepvaart en handel toeneemt en zich naar verre 
landen begint uit. te ftrekken, de behoefte doet 

gevoelen, van zich aldaar gedeeltelijk te vestigen 
en er volkplantingen te ftichterì , die zelfde oorzakett 

„hebben ook dit gevolg, dat de hoofdgang van dere 

zelver handel, zich fpoedig en fleeds tot die volke 

plantingen bepaalt. Deze opmerking vinden wij 

mede in de gefchiedenis des handels van PAoenicië 

èn van ons Vaderland bewaarheid, want beidef - 
handelsbetrekkingen waren, hoe ‘uitgeftrekt ook, 

toch het levendigfte en het naauwfte met hunne 

Koloniën. | | 

Het ís opmerkenswaardig , dat, gelijk onze algee 
„Bbae mee. 
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meene handel op. de-Koloniën zich in twee hoofd- 
takken verdeelde en, nog verdeelt, in dien op de 

Oost- en in-dien op de Westindiën, zoo ook de . 

Koloniehandel der Phoeniciërs gelijkelijk op twee 
geheel aan elkander tegenovergeftelde ftreken gerigt 

was „ welke ook zij met eenen algemeenen naam, 

dien van Ophir en van Zartes/us beftempelden. De 
geleerde HEEREN toch heeft vrij zeker bewezen, 

dat de, vroeger zeer algemeene , opvatting , als of 

Ophir de ‚naam zijn zoude, van ééne plaats of 

ftad, het zij op Ceylon, of in Gelukkig Arabië, 

of eindelijk aan de Oostkust van Afrika, eene dwaan 
ling is. Ophir zoude diensvolgens de algemeene 

naam zijn der. rijke ftreken aan de zuidelijke kusten - 
van. Arabië en Afrika, zoo verre die bekend waren, 
werwaarts de Phoeniciërs, uit hunne volkplantingen 

aan dArabifche Golf, eene regelmatig ingerigte 

fcheepgaart hadden, en „waaruit zij elpenbeen, eb- 
benhout én goud in bun vaderland terug bragten. 
Ophir, was alzoo niet de. naam van een bepaald 
oord of van flechts ééne plaats, doch duidde, bij 
de Phoeniciërs , een zeker gedeelte des aardbodems 

aan, juist als in de nieuwere aardrijkskunde de be- 

namingen Oost= eù Westindiën deze algemeene bee . 

teekenis hebben. î | 

Even zoo-fchijnt het met den naam Zwrfis of Tar- 
tesfus gelegen te zijn, welke, volgens de gronden, 

daartoe , door den pas vermelden fchrijver, opgegeven, 

geene rivier, geen eiland, geene ftad, geen lande 
fchap, zelfs niet alleen het geheele „aan de Phoe+ 

niciërs onderworpen, zuidelijke gedeelte van Spanje 

aanduidde, maar al die ver verwijderde ftreken van 

í het 
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‘het westelijke Europa omvatte, omtrent-welke de 

geheimzinnigheid der Phoeniciers , uit handelsnaïjver 

voortgefproten „, bekend is. EN 

„De vaart van dit ‘volk op deszelfs Kolonielanden ; 
„komt ook hierin met onze vaart; vooral op Oost: 

indië. overeen, dat ook zij zich onderwege plaatfen 

hadden bereid, welke zij gewoonlijk, althans des 

behoevende, aandeden, hetzij ter inname van leef- 

togt op’ hunne: reis naar Zurtesfus hetzij om 

hunne fchepen te herftellen. Zoo fchijnen de 

Phoenicifche- volkplantingen‘op Sicilië en Sardinië 
tot hetzelfde “einde gefticht en aangelegd te zijn , 

als waartoe -de Kaap de Goede Hoop; weleer onze 
volkplanting „ aan onze fcheepvaart op Oostindië 

dienftig is. Want op sSicilië-en Sardinië. hadden 

de Phoeniciërs geene hoofdvaart. Zij hadden-op 
die” plaatfen. geenen hoofdzetel van hunnen handel 
gevestigd , doch fchijnen die: veeleer als wisfelplaate 

fen „ als Zations ‚op hunne meer verwijderde togten 

naar en buiten de Zwilen van Hercules , befchouwd 

te. hebben. En zelfs hier mogen wij de gelijkenis 

“zonder. gezochtheid. nog- verder uitftrekken. Want 

even als Batavia niet alleen de zetel is van onze 
magt en koophandel in de Oost , maar ook middellijk 
dient, tot het, voortzetten van onzen handel met 
nog meer verwijderde ftreken, gelijk bij voorbeeld 
met Japan en China; even zoo begaven zich ook 

de Phoeniciërs uit Gades en Carteia, de hoofde 
plaatfen van hunne Tartesfifche volkplantingen , naar 

de westelijke ftreken van Zwropa, naar Britannië, 

ja tot in de Oostzeg en aan de Pruisfifche kusten. 

Zoo was Gades iet alleen de ftapelplaats van 

Bb 3 de 
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de voortbrengfelen en _ goederen waarmede de Phoe- 

niciërs den Spaanfchen handel dreven, maar het 
was ook wederom het punt hunner afreize naar 

die gewesten, welke hun het tin en den barnfteen 

opleverden, en ook zeer waarfchijnelijk het begin 

van hunne vaart op den Atlantifchen Oceaan, naar 

Madera en naar de Canarifche Eilanden, 

Hetgene wij van de uitgeftrektheid, ligging en 

gelteldheid van PAoenicië en van ons land wetens 

maakt het duidelijk, dat wij bj de vergelijking van 

beider landbouw niet lang zullen behoeven ftil te 

ftaan, of liever, dat de overeenkomst dezer twee 

volken, onder dit opzigt, veeleer daarin beftaat, 
dat zij vooreerst , vanwege de weinige gefchikts 

heid der ftreken door hen bewoond, en, bijgevolg 

ook vanwege. hunne fcheepvaart en koophandel , 

zich op den akker- en landbouw niet konden toe= 

leggen dan in zeer geringe mate. De groote 

handel in granen, welken de Phoeniciërs en Hol 

landers van den beginne aan fteeds dreven, was 

zijnen oorfprong alleen daaraan verfchuldigd, dat 

zij zelfs in hunne dageliĳkfche behoeften, door 

hunnen akkerbouw, niet konden voorzien. Wij 

moeten hier echter erkennen. dat onze uitgeftrekte 

landerijën en weiden, ons, in het mesten van 

hoornvee , en in den overvloed van melk , boter en 
kaas, welken hetzelve oplevert, groote hulpmiddelen 

voor-ons beftaan, en een’ gewigtigen tak van handel 

gefchonken hebben, welken de Phoeniciërs misten. 

Het is te bejammeren dat gebrek aan oorfpron» 
kelijke bronnen ons, ten opzigte der vorderingen en 

verdienften van de Phoeniciërs in het beoefenen 
van 
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van kunsten, wetenfchappen en Jetteren, in. eene 

zeer groote onzekerheid, laat, Dit is evenwelin= 
zonderheid- op de wetenfchappen. en letteren tog- 
pasfelijk , daar wij, uit hetgene wij wegens hun 

fabrijkwezen en de gedeeltelijke voorwerpen van 

hunnen handel weten, aangaande de „door hen be= 

oefende kunften vele inlichtingen kunnen verkrij- 

gene Hiertoe behoeven wij ulieden flechts met 

een woord, te herinneren de voortreffelijkheid der 

Sidonifche lijnwaden en der Tijrifche verwerijen „ het 

door hen uitgevonden glas, benevens de kunst om 

zoowel daaruit, als uit goud, zilver , elpenbeen, 

hout en barnfteen, allerlei voorwerpen van, fmaak 
en weelde te: vervaardigen, wier uitmuntende 
fchoonheid gmomerus reeds roemde, 

Daar de volken, welke zich. met uitfluiting op 
den handel toeleggen en daarin hun beftaan zoe- 

ken moeten , zich. gewoonlijk minder aan befpiege- 

lende wetenfchappen en fraaie letteren wijden, 

mogen wij met veel waarfchijnelijkheid ftellen, dat 

de Phoeniciërs zich vooral die wetenfchappen zullen 
hebben eigen gemaakt, welke eene practifche toepas= 

fing gedoogden, en hun, tot het hoofddoel hunner 

denkbeelden, pogingen en bedrijf, tot handel en 

zeevaart namelijk, dienftig konden zijn. „Hetgene 

dan nog ten opzigte van de in Phoenicië beoes 

fende wetenfchappen tot onze kennis is gekomen, 
bevestigt ons hierin ten volle; want men. fchrijft 

hun. de uitvinding toe van maten en gewigten, 

van de cijfers en-van de fchrijfkunst, en‚de- Ouden 
zelven waren reeds overtuigd, dat de Phoeniciërs de 
kunst hadden uitgevonden van rekeningen te (tellen, 

Bb 4 va 
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van registers té houden en hetgene verder van dien 
aard onmisbaar is voor volken, welke een’ uitge 

breiden handel drijven. Hieruit kunnen wij de 
ftrekking opmaken , welke de wetenfchappelijke ijver 
der Phoeniciërs waarfchijnelijk gehad heeft. 

Van hunne letterkunde is, ten minste voor zoo 
verre wij weten , flechts zeer weinig bekend. Wij 

meenen echter met grond te mogen veronderftellen, 

dat de verdienften der Phoeniciërs omtrent de fraaije 

letteren niet gelijk waren aan die van de’ volken 

„der oudheid, welke gelijktijdig met hen bloeiden, 

en in wier -onfchatbare letterkundige nalatenfchap 

wij ons nog dagelijks verheugen. De beroemdfte 
namen van Phoenicifche geleerden, tot op onzen 
tijd doorgedrongen, zijn van SANCHONIATHON ; den 

gefchiedfchrijver, van welken wij reeds vroeger gee 

fproken hebben, en van MosCHUS, wiens Systema 

der Atomen, door PYTHAGORAS aangenomen, nader= 

hand door epicurus uitgebreid is. 

Hoezeer dierhalve hetgene van de wetenfchappelijke 

en letterkundige gefchiedenis der Phoeniciërs tot ons 

is gekomen, zeer gering althans zeer oppervlakkig 

zijn moge, en daarom geene geregelde en op bij 

zonderheden gevestigde vergelijking toelaat, meenen 

wij echter daarin genoegzame gronden te vinden 
tot eene algemeene opmerking, wegens de overe 

eenftemming in den aard der wetenfchappen , welke 

en de Phoeniciërs en de Hollanders beoefend 

hebben. Wij geloven namelijk, dat hetgene wij 
wegens de ftrekking van de beoefening der we- 
tenfchappen bij de Phoeniciërs gezegd hebben, ook 

op ‘de Hollanders toepasfelijk is, en dat beider 
| werk- 
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werkdadig of practisch ‘beftaan , voortgefproten uit 

„de overeenftemmende uiterlijke omftandigheden de- 

zer volken, bĳ beiden ook hierin dit zelfde ge. 

volg heeft gehad, dat bij Phoeniciërs en Hollanders 

fteeds en vooral die wetenfchappen het meest ge=, 

lief koosd en met den grooften ĳver beoefend zijn, 

welke met vrucht op het dagelijkfche leven kunnen 
worden toegepast, Dat zulks inderdaad ook bij 

ons plaats heeft, én vooral plaats had in het tijde 

vak , waarbij wij ons bepaald hebben, zal wel geen 

betoog vereifchen. Wij behoeven met den geest 

van onze natie en met de gefchiedenis der weten= 
{chappen in ons land flechts oppervlakkig bekend 

te zijn, om ons hiervan te overtuigen; en eene 

vergelijkende “befchouwing van dezelve, met die 
van een volk, welks geest meer tot het befpieges 

lende en afgetrokkene overhelt, bij voorbeeld met 

onze Duitfche naburen, zal ons de waarheid van 
deze opmerking nog meer bevestigen. | 

En eindelijk, wat de letteren aangaat. ” Wij zijn 

verre van de letterkundige verdienften onzes Var 

derlands eenigermate te willen verkorten 3 “even 

verre van zulks te willen doen in een genootfchap , 
aan de letteren gewijd: doch wij gelooven de ge= 

maakte opmerking; dat volken, welke zich uitflui- 

tend op den handel toeleggen , minder algemeene 

verdienften omtrent de fraaije letteren hebben, 

‘“zoowel omtrent Zolland als omtrent Phoenicië: te 
moeten doen gelden, hierbij dit in het oog hou- 

dende , dat wij zulks niet onbepaald, maar betrek= 

kelijk,’ en minder ten opzigte van onzen deeftijd 

dan wel van het tijdperk, waarin nijverheid en 

Bb -5 han- 
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handel bij ons den hoogften bloei beleefden, willen 

verftaan hebben, 

Dat een bloeijende handel met eenen despotieken 

regeringsvorm en flaaffche onderwerping op den 

duur onbeftaanbaar is, mag eene bekende waarheid 

heeten, welke rust op den aard van het menfchelijke 

geflacht, en op de gefchiedenis der volken, welke 

in handel en zeevaart hebben uitgemunt. De ges 

fchiedenis toch leert ons, dat de handel fteeds daar 

het weligfte bloeide, waar eene gematigde vrijheid 

beftond, en de aard wan den mensch is zoodanig , 

dat die vlijt, die veerkracht, die geest van onder. 

neming, zonder welke de groote handel, en vooral 

de zeehandel , niet beftaan kan, onder een despotiek 

beheer fpoedig moeten kwijnen, en eindelijk geheel 

te niet gaan. Van daar dat men bij handeldrijvende 
volken , welvaart en burgerlijke vrijheid fteeds hand 

aan hand ziet gaan, en dezelve altijd tegelijk ziet 

aangroeĳjen of wel afnemen. Het zal daarom ook 

niemand verwonderen dat tusfchen den regeringsvorm 

van Phoenicië, vóór deszelfs overheerfching door 

NEBUCADNEZARs en tusfchen dien van Molland, 

vóór dat het onder den verwinnenden fchepter van 
NAPOLEON moest bukken, dus tijdens beider hoog- 

ften bloei ín handel en niĳverheid, eene groote 

overeenkomst beftaat, 

Phoenicië was, zelfs van de oudfte tijden aan, 

tot op de Babylonifche, ja tot op de Macedonifche 

overheerfching , nimmer een land, aan één opper- 

hoofd, aan éénen koning onderworpen, maar het 

was een ftaat, zamengelteld uit een aantal op zich 
zel. 
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zelven flaande fteden, ieder met een eigen grond= 

gebied, tn 
„Hoezeer wij nu ook hier de armoede aan ge 

fchiedkundige bronnen te betreuren hebben „ is 

echter hetgene. wegens de ftaatsinrigting der Phoes 

niciërs tot ons is gekomen, genoegzaam en voldoende 

tot het bewijs van de overeenkomst, welke tusfchen 

onzen voormaligen regeringvorm en dien der Phoes 

niciërs in het algemeen beftond, Want het is vooral 

den aard, de foort van die regeringsvormen , welke 

wij hebben te vergelijken en welke belangrijk’ is; « 

en deze is bekend. « Bijzonderheden doen hier 

minder ter zake af, dewijl het- van zelf blijkt, 
dat hoe overeenftemmend de aard der regeringsvors 

men van verfchillende volken-ook zijn moge, der= 

zelver toepasfing echter. naar klimaat tijden en 

zeden moet gewijzigd zijn, en. dat. daarom bijzons 
derheden kunnen verfchillen, zonder dat de. kracht 

der algemeene overeenkomst daardoor in het geringfte 
verminderd wordt. | | 

„ Het fchiĳnt dan aan geenen twijfel onderhevig 

te zijn, dat de fteden van PAoenicië wel ieder in 

het bijzonder. hare ‘afzonderlijke inftellingen en 

regeringen hadden, en, in dit opzigt, van elkander 

geheel onafhankelijk, waren; doch tevens, dat, de 

noodzakelijkheid eener gemeenfchappelijke verdedie 

ging tegen vijandelijke aanvallen van naburen of 

andere volken, en de zwakheid van iedere ftad op 

zich zelve „ het tusfchen de Phoenicifche fteden 

tot. een verbond. had. gebragt, aan welks ‘hoofd 
TYRUS ftond, De aard van deze onderlinge vers 
bindtenis en de maat van haren invloed op iedere 

ftad 
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flad ín het bijzonder, zal ons echter duidelijker 
blijken , nadat wij de afzonderlijke regering en magt 

der Phoenicifche fteden zullen onderzocht hebben. 

Iedere Phoenicifche ftad bezat haar eigen grond= 

gebied, waarover zij het volle bewind had. Dit 

bewind nu werd wel uitgeoefend door enkele pere 

fonen, door Vorften of Koningen , welke hunne 

waardigheid, bĳ erfenis, op hunne nakomelingen 

deden overgaan, doch hetzelve was geenszins. ons 

bepaald of despotiek , maar beperkt, en helde ten 

fterk(te naar den republikeinfche vorm over. Naast 

de Koningen toch ftonden ‚de Magiltraten der 

Phoeniciërs, niet zoo zeer onder, als naast hen. 

Zij behartigden en behandelden te zamen het welzijn 

_ van den flaats de gezantfchappen bij voorbeeld, aan 

vreemde volken, werden” in beider” naam uitge- 

vaardigd en handelden uit beider volmagt, 

Deze afzonderlijke , aldus op zich zelve ftaande 

fteden, waren echter, gelijk wij reeds met een 

woord hebben gezegd, door een algemeenen band 

met elkander verbonden.” Het hoofddoel van dit 
verbond was allerwaarfchijnelijkst onderlinge ver= 

zekering en waarborg tegen den inval der magtige 

Aziatifche veroveraars, of tegen buitenlandsch ge« 

weld, Men vindt dan ook in de gefchiedenis gewag 

gemaakt van gemeenfchappelijke raadsverzamelingen 

der groote Phoenicifche fteden , tot welker vergadere 

plaats de ftad Zripolês uitdrukkelijk beftemd was, In 

deze vergaderingen werd alsdan door de Koningen , 

tegelijk met de Magiftraatsperfonen of den Raad der 

Steden, gemeenfchappelijk “over de algemeene belan 

gen en onderlinge aangelegenheden geraadpleegd. 
Hoe= 
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Hoezeer Zripolis de vergaderplaats dezer zamenkomst 
was, ftond echter Zyrus, als de voornaamfte en 

eer(le flad van Phoenicië, aan derzelver hoofde 

Bij deze fchets, welke wij, om der-gefchiedenis . 

getrouw te blijven, niet uitvoeriger mogten maken, 

hebt gijlieden. M. H.! gewis reeds gedacht aan de 

voormalige ftaatsinrigting van ons gemeenebest, gee 
durende dat tijdvak, hetwelk wij ter vergelijking 

met Phoenicië hebben gekozen, En inderdaad , tus* 

fchen beiden treft men ook wederom hier eene groote» 

overeenkomst aan. Immers ook de Hollandfíche 

fteden waren ‘destijds geheel onafhankelijk van el 

‘kander. Iedere ftad had hare eigene keuren en 

handvesten , hare eigene regering en. magiftraten , 

door de burgers verkoren. Aan het hoofd van die 

regering (tonden dan wel geene Vorften of Koningen, 

daaraan ftonden Burgemeesteren, doch deze waardig= 

heden gedoogen hier eene groote toenadering. Want 

van den eenen kant was de koninklijke magt bij de 

Phoeniciërs, gelijk wij reeds hebben aangemerkt , verre 

van onbegrensd of onbeperkt te zijn.. Zij werd door 

de republikeinfche vormen van de overige deelen der 

regering van dat land, zeer bepaald; en daarenbo= 

ven hechtten ,de Ouden aan de woorden Vorflen 

of Koningen, zoo afwisfelende zinnen , en gebruikten 

zij die meestal in eene. beteekenis, zoo gehéel van 
de onze verfchillende , dat men uit die benamin- 
gen alleen, niet aanftonds en met zekerheid tot 

den waren aard van den regeringsvorm mag befluiten. 

Van den anderen kant weten wij allen, wat in 
Holland weleer Burgemeesteren. waren, en hoe 

uitgeltrekt derzelver bewind was in het grondge= 

bied 
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bied, waarover zij waren gefteld, Wanneer wij dus 

nagaan , hoeveel grooter magt, dan eene oppervlak. 

kige befchouwing doet denken, moet gehecht. wore 

den aân deze laatfte waardigheid , en hoeveel minder 

aan de eerfte, alsdan gelooven wij, zonder voorin= 

genomendheid met ons onderwerp „ onze voormalige 

burgervaderen geene te hooge eere aan te doen, 

door ze naast de koningen der Phoeniciërs te plaatfen; 
welke, niet minder dan zij, gehouden waren den 
Raad der Voornaamften te raadplegen. 

Even als een band van algemeen belang de Phoée 
nicifche fteden verbond, beftond die ook ten opzigte 
van gemeenfchappelijke aangelegenheden tusfchen de 

fteden van Molland. Wij kunnen hier den aard en 

de zamenftelling van dien band niet omftandig bee 

fchriĳven, en mogen dien ook bij alle Hollanders 

bekend achten. Wij merken dus alleen , ter billijking 

van onze vergelijking aan, dat onze Provinciale 

Staten, gedurende het tijdvak , hetwelk wij behan= 

delen ‚ zamengelteld uit de Edelen en gemagtigden 

der Steden, de oppermagt, vooral ten opzigte van 

buitenlandfche en algemeene betrekkingen , in handen 

hadden, even als zulks bij de Phoeniciërs fchijnt 

te hebben plaats gehad. Hoezeer toch Holland, 
zoowel als de overige Nederlandfche gewesten, ten 
behoeve van de, uit hunne afgevaardigden zamen» 

geftelde, Algemeene Staten van de gedeeltelijke uitoes 

fening dier opperfte magt afftand gedaan had, heeft 
echter het gevoelen, dat die magt niettemin fteeds 

bij de Provinciale Staten van ieder gewest bleef huisvése 
tén „ bij GROTIUS, MATTHAEUS , VAN BIJNKERSHOEK 

en de fchratiderfte kennérs van ons flaatsregt, (leeds 
in= 
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ingang gevonden; en wanneer wij dan nog ectie 

fchrede rugwaarts doen „ en onderzoeken vanwaar de 

Provinciale Staten zelven de opperfte magt ontleenden, 
alsdan komen wij wederom op de Steden en Edelen 
terug , en vinden alzoo de juistheid der vergelijking 
van onzen regeringsvorm met dien der Phoeniciërs „ 

zoo wij ons niet bedriegen , ten volle bewaarheid. 

Beide volken waren verre van aan eerie volftrekte magt 
onderworpen te zijn, of onder een despotiek beheer 

te moeten zuchten. Onze vormen waren vertegen 
woordigend, en daaraan grensden die der Phoenis 

ciërs ten allerhaauwfte. Beider Steden ftonden op 
zich zelve, hadden hare eigene inftellingen en re= 
gering, en waakten ieder voor hare eigene en af» 

zonderlijke belangen. Bij beide volken beraadflaagdë 
eene vergadering, uit afgevaardigden van de afzondere 

lijke deelen van den ftaat zamengefteld, over de ale 

gemeene en vooral over de buitenlandfche aangelês 

genheden van het geheel. En zekerlijk genoten 

beiden, en Phoeniciërs en Hollanders, eenen regee 

tingsvorm ‚ waatonder burgerlijke vrijheid bloeide, 
en de handel, welke onder het despotismus niet 
gedijt, wijd en zijd zijne welige takken vermogt 

uit te breiden, 

Alzoo hebben wij, Me. T.! heden avond, in de 
Phoeniciërs en Hollanders twee volken befchouwd , 

welke in hunnen oorfprong trekken van volmaaktê 

gelijkheid opleveren; welke beide, van de armoes 

digfte beginfelen , tot ‘het toppunt van rijkdom én 

luister geltegen zijns welke tot een overtuigend bee 

wijs verftrekken van den graad van volmaaktheid, dien 

de 
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de mensch’ met de geringfte hulpmiddelen vermag te 

bereiken. Wij hebben de natuurlijke omftandigheden 

gadegeflagen , waarin de Phoeniciërs en Hollanders 

bij hunnen oorfprong zich bevonden, en wij hebben 

gepoogd ulieden de oorzaken, de middelen , en den 

weg aan te wijzen, waardoor zij volken geworden 

zijn, die door vlijt , fchranderheid en nijverheid , 

fteeds even zeer de bewondering hunner tijdgenooten 

tot zich trokken. Zoo: hebben wij gezien, hoe hoog 

de handel volken kan verheffen, welke zich daarop, 
onder gunflige omftandigheden, met ĳver toeleggen. 
De armoede der, gefchiedenis ten opzigte van de 

Phoeniciërs, heeft ons belet, onze vergelijking van 

dat volk met de Hollanders tot ‘eene volledigheid 

te brengen, waarvan wij zelven het gemis ge= 

voelen „ of dezelve tot bijzonderheden en punten 

uit te flrekken, wier behandeling daaraan gewis een 

groot belang zoude hebben bijgezet, — Kunnen 

echter de bijgebragte daadzaken den toets van gee 

_fchiedenis en waarheid doorftaan 3 hebben de Phoe= 

niciërs en Hollanders inderdaad die gelijkenis , welke 

„wij in hen meenen tê vinden; en bedrogen wij ons 

niet in de aanwijzing der oorzaken , waaruit de« 
zelve ontftaan iss alsdan hoopen wij niet te vere 

metel gezegd te hebben,-dat wij, in deze verhans 

deling „… eene bijdrage’ tot het vroeger vermelde 

gevoelen zouden leveren. Mogt onze leiding in de 
befchouwing van een zoo belangrijk onderwerp ulie- _ 

den niet onaangenaam geweest zijn , dan zullen wij 

onzen arbeid op het zoetst beloond achten. 

nemend 
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Veelgeachte Hoorders! À 

Ln eene vorige leesbeurt fprak ik over de opvoe- 
ding der jeugd bij de Grieken. Ik beloofde toen 

een vervolg op hetzelve, de opvoeding bij de Romei= 
nen, te zullen leveren, en ik wil mij thans van die 

belofte kwijten. Vooraf echter moet ik u berigten, 

dat gij hier minder verfcheïdenheid en misfchien 
minder genoegen zult fmaken, dan toen wij bif 
de Grieken vertoefden. Rome had nooit die bloem 
der echte zielsbefchaving; zij bezat geene dier be 

vallige vormen , welke aan de Grieken eigen warên. 

Gij zult hier goede voorfchriften, maar bijkans nict 
dan flechte voorbeelden zien. Rome's gefchiedenis’ 
is van het begin tot het einde mét bloed gefchre= 
ven, en ik zie geene kans, u die bloedige letters 

fe befparen, die ook de jeugd reeds bezoedelden, 

Ik zal echter, zoo veel mogelijk, uw gevoel fparen, 
OVID. % Ce en 



38e OVER DE OPVOEDING DER JEUGD 

en mij flechts met ‘enkelde trekken vergenoegen, 

waarbij ik het weinige goede, zoo veel doenlijk, 

op den voorgrond zal ftellen. Eerst zal ik met 
u de eerfte onderwijzers van het kind; daarna de 

desfen, ons door de Ouden nopens het onderwijs 

nagelaten 3 vervolgens de voorbeelden , die het kind 

bekwam5 en eindelijk de verdere opvoeding tot den 

mannelijken heerd befchouwen. 

L Wij moeten ons eerst herinneren, dat Rome 
langen tijd, men mag zeggen gedurende vijf eeuwen ; 

een geheel krijgshaftige ftaat was, van alle letter= 

oefeningen verwijderd en zelfs afkeerig, en welke 

zich alleen op. zijnen wapenhandel beroemde. Het 

is dus te verwachten, dat de kinderen in de eerfie 
eeuwen. geene andere opvoeding bekwamen, dan 
zulk eene, welke foldaten voegt, namelijk gefchikt= 

heid tot ligchaamsoefeningen. Bij volken, die zoo 
denken , wordt doorgaans het vrouwelijke geflacht 

meer verwaarloosd, dan het mannelijke; en het 
doet ons dus min of meer verwondering baren , 
teeds in het begin der derde eeuw van Rome’s ftich= 

tüng, ook van fcholen voor meisjes te hooren ge- 
wagen. Immers in de befchrijving der wandaad van 

APPIUS CLAUDIUS die vIRGINIA zocht te rooven „ 
Zien wij, dat zijn dienaar de hand aan haar leide, 

terwijl zij dagelijks naar de fchool ging, die zich 

op de markt te Rome bevond, Ook lezen wij, 
eenige jaren later, van eene groote {chool in het, 

naburige Falerü, waar de kinderen. der voornaam, 

ften_ aan éénen. onderwijzer werden, toevertrouwd 
die 

‘ i 
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die daarvan “het: bekende}misbruik maakte, en-door 

CAMILLUS'-zoo voorbeeldig -geftraft werd, Doch 

het fchijnt „ «dat in--deze. fcholen „niet meer dan 
(behalve ligchaamsoefeningen voor „de knapen) eenn, 

voudig lezen en fchrijven. geleerd. werd. De voors 

naamfte jongelingen. te Rome begaven zich naar het 

naburige Zwscië of Etrurië ‚alwaar zij zich echter 

minder in hetgeen bij ons letteren of -wetenfchap. 

heet, dan in de kunst der wigchelaars of waarzeg= 

gers. uit allerlei. natuurverfchijnfelen „et. bezweren 

van het onweder ; en dergelijke. bijgeloovigheden » 

oefenden. — Het is „mogelijk „ dat hun onder. dit 

omkleedfel ook eenige natuurkundige waarheden 
werden bijgebragt, maar zeker is het niet, Over 
het algemeen weten wij zeer weinig van de. opvoe- 

ding der Romeinen in het bedoelde tijdvak , eer zij 

met letterkundige befchaving , die een weinig: verder 

ging, dan de eerfte beginfelen., bekend werden, 
Den vader leerde het kind meer vreezen , dan „bemirie 

nen3 want de vaders hadden het regt van. leven en 

dood « over hunne kinderen. Zij -mogten-die tot 

driemaal toe- als flaaf verkoopen, en maakten van 

die beide regten wel eens gebruik, Doch hunne 

zeden waren, over het algemeen, zeer geftreng 

ook hunne zedelijkheid muntte. verre boven die van 

latere tijden uitz en gelijk een Romein van die 

latere tijden getuigt: ieder kind, de teelt van kuie 

{che ouders; werd nietin de woning eener gekochte 
min, maar in den-fchooten aan de borst der. moes 

der opgebragt, wier grootfte lof daarin beftond, 

dat zij het huis hield, en-zich aan hare kinderen 
Cc 3 LOE» 
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“toewijdde. Men koos eene bejaarde bloedverwante, 
‘aan wier beproefde en onberispelijke zeden het ge- 

sheele kroost uit één huisgezin werd toevertrouwd, 

in wier tegenwoordigheid men niets fchandelijks 
mogt zeggen ; niets onwelvoegelijks doen. Niet 

alleen. de oefening en infpanning der knapen , maar 

‘ook hunne {fpelen en uitfpänningen , wist deze 

wrouw mét zekere deftigheid en betamelijkheid te 

tegelen, en deze geftrengheid diende ‘daartoe , dat 
het gemoed van ieder kind rein, zonder afleiding , 

onbezoedeld van- alle verkeerdheid „ zich terftond 

met de borst op alle eerlijke bedrijven zow toeleg- 

gen, hetzij-op de krijgskunst, hetzij op de regts- 

geleerdheid, hetzij op de welfprekendheid, en dat 

het zich’ daartoe uitfluitend en geheel zou be- 

palen, …(*) | | 
„Spoedig echter veranderde deze wijze van opvoe- 

ding, toen de eenvoudigheid van het volkskarakter 
door de tallooze veroveringen al meer en meer werd 

bedorven. Slechts in fommige. ouderwetfche huis- 

gezinnen ,- gelijk bij CORNELIA, moeder der Grac= 

chtn , AURELIA’, moeder. van CESAR; ATTIA MOE 

der van aucusTUs, bleef zij nog over. Vooral de 

emgang met de reeds bedorvene Grieken en Klein= 
Aziatifche volken had op de zedelijke opvoeding 

den nadeeligften invloed. Van toen af werd de 
jeugdige knaap of het meisje niet meer door de 

moederlijke borst gevoed, maar eerst aan eene of 
andere Griekíche min toevertrouwd, en , wanneer 

| het 

…(*) Tac. de édussis corruptae eloguentiae Cc. 28. —_ ” 
| 3 1, 

Ed 
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het deze verliet ,-aan de Griekfche. (lavinnen of 

flaven , die toen te Rome zeer menigvuldig waren, 

of, hetgeen nog erger was, aan lijfeigenen uit 
Syriëy welke onder den naam van Syrus of Syra. 

zoo dikwerf in de Blijfpelen van PrAUTUS Of TE» 
RENTIUS « voorkomen. Men koos daartoe niet de 
beste, «de verftandigfte , maar wel eens lieden van 
de gemeenfte foort, die den toekomftigen burger van 
„Rome van kindsbeen af met ongerijmde vertellingen , 

de groffte dwalingen, en; hetgeen nog veel erger. 
is, met het voorbeeld en de lesfen der ergfte onge-. 

bondenheid voorgingen, en het goede, dat in hem 

lag, reeds in de kiem verftikten. Zij behoefden 

zich voor de ouders niet in te binden; want deze. 
zelve bekommerden zich om hunne kinderen weinig; 
en het was hun althans niet der moeite waardig; 

in tegenwoordigheid der kinderen hunne dartelheid ; 
ongebondenen fcherts , en flordige zeden eenigzins 

te beteugelen. Deze fchildering , M. H.! zoo weis 

nig. vleijend voor de latere Romeinfche zedelijke 

opvoeding „ heb ik bijna letterlijk overgenomen - 

uit eenen fchrijver van het hoogfte gezag , dien 

men, hoewel dit werk naamloos verfchenen is, voor- 

den grooten TACITUS houdt. Cicero komt daar= 

mede in allen opzigte ovreeen; en de klagten over 

het zedebederf „, als een gevolg der. verwaarloosde 

opvoeding door het overlaten aan vreemden, wor= 

den bijkans bij alle fchrijvers van naam in het latere, 
Rome herhaald, Aan deze zoo deerlijk vervallene 
opvoeding ook der meisjes moet men die fchande- 

lijke vrouwelijke karakters toefchrijveh ; waarvan, 
G'é:s Ro 
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Rome even vóór”en onder dè’Keizers zulke wi 
tige voorbeelden aanbiedt. Kk te | 
‘Warineer de knaap nu eenigzins tot jaren gekoù 

inen was , werd hij toevertrouwd aam eenen Pedagoog ; 

Cwânt dit woord, gelijk de zaak, hadden de Ro- 

meinen’ vande’ Grieken overgenomen.) ‘ Het moes- 
ten toch oök vreemdelingen zijn, die den kinderen 
Met de beginfelen der geliefkoosde Griekfche taal 

al pratende gemeenzaam maakten, gelijk men tegen= 
woordig hier te lande bekwame landgenooten ver= 

{maadt , en liever halfkundige Franfche Zwitfers ‘tot 

opvoeding” onzer Hollandfche kinderen neemt, om 

hun toch jong de goede Franfche uitfpraak' bij te 

brengen. Zijn deze vreemdelingen hier te lande dan 

met weldaden overladen , zoo bekomen zij het 
heimwee, en gaan met eene rijk gevulde beurs naat 
huis, om hunne gal over de ondragelijke Holland= 
fche lucht en manieren uit te ftorten. Dit nu had- 
den de Romeinen echter niet te vreezen; want hun 
Pedagoog was een flaaf , dien men, naar verkiezing 
al of niet met de vrijheid begunstigen kon 5 maar 

zelfs dan bleef hij, als vrijgelaten , een han berg 

van zijnen heer, op wiens gunst en befcherming 

hij den hoogften prijs ftellen moest. Het was dus, 
zeiden wij, voornamelijk met de Griekfche taal, dat 

het kind in de eerfte jeugd werd gemeenzaam ge- 

maakt , en men dreef dit zoo ver, dat de beroemde 

QUINTILIAAN zegt: „De knaap moet beginnen 
s met Grieksch te fpreken; het Latijn leert hij wel 
» vâan zelf door het algemeene gebruik: doch ik 

meen’ dit niet zoo, alsof het kind met zekere 
‘ 4 „ bij- 
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» bijgeloovigheid niets dan Grieksch moest fprekeù 
Of leeren, zoo als bij de meesten in gebruikeiss 

„ want dit bederft zelfs onze taal en uitfpraak,” 
Behalve deze verdienfte dan van vlug Grieksch tê 
leeren praten, die het eigene wel eens deed ver- 

waärloozen, leerde de knaap van dên Pedagoog zeet 

dikwijls weinig goeds. Men tam die menfchèn 
wel eens uit de onkundige menigte. (zoó weinig 
belang ftelde men in zijne kinderen!) Zekere Pe 

dagoog , die de kinderen naar fchool verzêlde; 

moest aldaar. gelijkelijk met hun het ab4 leeren; 

Nero , die oorfpronkelijk niet tot de keizerlijke 
waardigheid was beftemd, had twee Pedagogen, 

namelijk een” danfer en een’ baardfcheerder. - En 
hadden zij dan nog hunne onkunde flechts willen. 
weten £ Maar neen! — Dezelfde QUINTILIAAN 3 

wien ik zoo even aanhaalde, zegt: „Ik verlang 

» van de Pedagogen twee dingen , of’ dat zijn kun- 
» dig zijn, of dat zij weten, dat zij het niet zijn. 

' Want niets is ondragelijker dan dat iemands, 

s die naauwelijks iets ‘meer dan lezen kan, zich 

si verbeeldt al heel geleerd te zijn; dan willen zij 

ys voor kundige onderwijzers niet onderdoen „ en 

pende hunne domheid als magt hebbende (want 
„dit foort van volk is niet weinig opgeblazen} 

„op een’ belecane. toon en fomtijds - bülde 
„ tend: in.” ae 

In lateren tijd werden de ligchaamsoefeningen ge- 
heel verwaarloosd „vroeger hadden die tog plaats, 
Horarius wil, dat de knaap zich, door het zwem- 

men in den Ziber , worftelen en ended oefeningen 
Cc 4 tot 



888 ovrR DE OPVOEDING DER JEUGD - 

tot den “krijgsdienst zal voorbereiden. Deze dich- 

ter ‚de menschkundigfte en wijsgeerigfte van zijnen 

tijd „had eene huisfelijke opvoeding genoten. Zijn 

vader. onderwees hem door voorbeelden; hij deed 

hem ‘onder zijne bekenden alle degenen opmerken , 

die zich door een flecht levensgedrag, door ver- 

kwisting of andere ondeugden ongelukkig maakten, 
_» Ziet gij niet, hoe deze en die zijn goed verfpild 

„ heeft, en nu doodarm is? - Dit-was mij (zegt 
» de dichter) een fpoorflag , om het vaderlijk erf- 

» goed.niet te verkwisten.”” Voorts. waarfchuwde 

hem de vader ook tegen “ontucht door het noodlote 
tige voorbeeld van ‘anderen „en deed hem het 

kwade gerucht opmerken, waaraan fommigen zich 
door -hunne ongeregeldheid blootftelden, ,„ Waarom 

„gij dat vermijden, dit doen zult, (voegde hij er 

»‚ bij) zal eenmaal een wijze u leeren; het is mij 

sy genoeg „ de oude zeden bij u te bewaren, uw 

» leven en‚ goeden naam in ftand te houden: zoo 
“ss lang gij nog opzigt behoeft: eens zult gij, als 

» man, op uwe eigene wieken moeten drijven,” 

IL. Wij hebben nog over de opvoeding uitne- 

mende lesfen en voorfchriften bij den reeds genoem- 
den Romeinfchen redenaar en onderwijzer der rede- 
kunst, Quinrizianus. Vergunt mij, u eenige der- 
zelven voor te dragen. Sommigen zeggen, dat men 

het kind niet voor de zeven. jaren iets moet laten 
leeren ; anderen, dat men hen van de drie jaren af; 
wanneer zij van de min komen, reeds moet begin- 
nen te onderwijzen. De redenaar voegt zich bij 

de 
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de Taatften. … Ik weet wel, (zegt hij) datemen in. 
» die vier jaren naauwelijks zoo veel zal uitwerken , 

» als: naderhand in één jaar; maar wat zullen. zij 

» dan toch doen, als zij praten kunnen ? Want, 

sy iets moeten zij toch doen. Of waarom. zouden. 

Wij ook die kleine winst vóór de zeven jaren 

 verfmaden? Zoo is het ook in het vervolg: 

» hetgeen men toch leeren moet, beginne men niet 

1 te laat te leeren. Maar ik ben nooit zoo dwaas 
s, om te denken, dat men den kleinen reeds dade- 

slijk moet beginnen forsch aante tasten, en veel 

» werk van hun te begeeren, Men moet hun al 

„ fpelende leeren: men vrage hun iets, men prijze 

9, hen, en het moet hun vermaak doen, wanneer 

» Zij iets weten. Somtijds keere men zich in -het 

„ onderwijs tot een ander, en wekke dus den naijver 

2 op. Ook door beloningen, waarvoor die leeftijd: 

» zoo gefchikt is, worde de knaap opgewekt, -Im- 

mers, men moet zich boven alles wachten, dat 

y het kind het onderwijs, dat hij nog niet bemin- 

„ nen kan, leere haten, en dat de eens gefmaakte 

» bitterheid hem het leeren ook in meergevorderden 
» leeftijd vergalle.”” Vervolgens gaat de redenaar 

over, om aan te tonen „ dat hetonderwijs dezer eerfte 

beginfelen geenszins moet gering. gefchat worden , 

daar zelfs ARISTOTELES zich niet gefchaamd heeft „ 
die aan ALEXANDER te leeren ; — hij daalt vervolgens 

nopens het onderwijs der eerfte beginfelen zelfs tot 

kleine bijzonderheden af: hij wil, dat- men; den 

kinderen met ivoren letters zal laten fpelen , om 

hun dezelve dus in te prenten hij dringt-er op 
Ges aan, 
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aän, om den kinderen tevens goed en fchielijk tà 
leeren fchrijven , iets, zegt hij, dat door fatfoenlijke 

lieden wel een weinig verwaarloosd wordt. Hij wil, 
dat men den kinderen geene gemeene voorfchrif= 

ten, maar nutttige fpreuken, gezegden van beroemde 

mannen , en uitgelezene. plaatfen uit dichters doe 
fchrijven: „ want (zegt hij) de gedachtenis daarvan 
» zal hen verzellen tot in den ouderdom; en hete 

s geen in de nog ongevormde ziel wordt ingeprent3 

„zal geenszins ook voor de zedelijkheid nutteloos 

5 Zijn.” — Vervolgens onderzoekt hij de vraag; 

of huisfelijk onderwijs, of wel dat op de fcholéns; _ 

te verkiezen zij , een onderwerp van gewigt, dat 

ook nog in onzen tijd. veel is behandeld. Quin- 

TILIAAN verklaart zich voor het eerfte. Hij wils 

dat men den knaap zal leeren in niets zijne begeerten 

toe te geven, zijne drift te volgen , noch flechte 

daden te doen; maar wil niet, dat men hem flaan 

zal,» hoewel dit (zegt hij) de gewoonte is; en 

5 door den wijsgeer curysrepus niet afgekeurd 

3 wordt. Vooreerst is het flaan vernederend en 

„ flaafsch. Ten anderen: wiens gemoed zoo laag 

„ is, dat berisping hem niet verbetert, die zal zich 
„ook, even als lijfeigenen van de ergfte foort ; 
4 tegen flagen verhardens eindelijk , omdat zelfs 
# deze kastijding niet noodig is, wanneer de onders 

wijzer flechts in zijne taak niet verflapt. Thans 

„ verwaarloozen vele Pedagogen hunnen post, en 

men zet den-kinderen niet zoo zeer aan, om wél 

„ te «doen, als men hef troost „ omdat zij het niet 

9, gedaan hebben, - el dei „ indien gij den 
„ knaap 
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„knaap met’ lagen dwingt, waarmede zult gij dan 
» den jongeling beteugelen, dien gij toch niet flaan 
» » kunt, en die nog meer heeft te leeren ? Om nu 

» niet té fprekén van de heillooze gevolgen van 

„ het flaan voor ligchaam en zedelijkheid” — 
Bewondert met mij, ML. H.! ‘dezen verlichten Ro- 
mein, die zich met zoo vele rederen tegen een ge- 
bruik verzette, dat nog eerst in onzen tijd met zoo 

veel moeite uit de fcholen van een der sr ze vj 

Christenlanden verdrongen is. 

_De fchrijver wenscht zich boven anderen een kind 
tot onderwijs, dat gevoelig is voor lof en eer, dat 

weent , wanneer het zich overtroffen ziet. …„ Dit 
» kind (zegt hij) moet de eerzucht voedfel geven, 
„ dit zal berisping grieven, dit de roem prikke- 

„ien; bij hem vrees ik nimmer voor traagheid. 

„ Doch men moet den boog niet te ftrak fpan- 

» nen, hoedanig ook de geaardheid der kinderen 

„ zij. De lust beftaat in den wil, en de wil kan 
» niet worden gedwongen. Derhalve brengen de 
»„ kinderen , na genoten uitfpanning , weder verfcheri 

„ lust en verfche krachten tot het leeren medes 

zoo zij daarentegen gedurig gedwongen worden’; 

„ vergaat hun de lust. Gaarne zie ik daarom ooks 

s dat de kinderen fpelen: het is een blijk van op- 
„ gewektheid; ‘de druiloor, die âltijd het hoofd 
» laat hangen, zal waarfchijnlijk ook niet ijverig 

„in het leeren zijd, daar de natuurlijkfte zucht if 
dien leeftijd bij hem verkwijnt, Doch er moet eëne 

» zekere mate aan de uitfpanningen zijt, opdat zij 

» niet, wanneer men dezelven befnoeijen moet, 

| „ het 
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‚‚ het leeren doen haten, of gewoonte van lediggang 

» doen. ontftaan.” 

Het door QuINTILIANus te berde gebragte wordt 

door vele gezegden. van SENECA; JUVENALIS en 

anderen verfterkt, Eerstgemelde wijst ook de klip 
aan, waarop men zoo. ligt bij het volgen van den 

weg „ door QUINTILIAAN voorgefchreven, zou ver= 

vallen, en die velen uwer reeds. voor den geest 

zweeft, „ Het is (zegt hij) van het grootfte nut, 

„ de. kinderen dadelijk werftandig op. te. voeden. 

Maar dit is moeijelijk: want wij moeten zoowel 
„ zorg dragen; geene drift of opvliegendheid in 
‚hun voedfel te geven, als hunnen geest te vers 

„ ftompen. De zaak vereischt de naauwkeurigfte 
» oplettendheid, « Toegevendheid wekt den geest 

ne op, flaaffche vrees {laat hem ter neder, De lof 
» verheft het gemoed, en vervult het met goede 

„ hoop op-den uitflag zijner pogingen; maar die- 

„ zelfde lof brengt ook onbefcheidenheid en ligt- 
» geraaktheid woort. Men moet dus den koers 
 tusfchen beiden heenwenden; nu eens den brei- 

„del, dan weder de fporen gebruiken ; maar nooit 

„ moeten wij het kind laag of verachtelijk behan- 
„delen ; het moet nooit behoeven te fmeeken, en 
„ dit fmeeken moet. het kind niets baten. Heeft 

„ het iets misdaan, en men wil het vergeven , zoo 

„ doe men daarbij zijn vorig gedrag en beloften 
„ voor de toekomst iets gelden. In den wedftrijd 
„ met anderen moet ‘het niet overwinnen „ maar ook 
” in geen geval boos worden. Het zij de vriend 

» zijne medeftrijderen , en zoeke dus in die warlies 
» ling 
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“, ling flechts’de zegepraal voor zich zelven, maar 
“ hooit de benadeeling van een’ ander. « Heeft hij 
“ iets loffelijks gedaan, zoo mag hij daarover blijde 
5 Zijn, maar moet er zich: nooit op beroemen 5 

‘5 want daarop volgt opgeblazenheid , en te hoogen 

» dunk van zich zelven. Uitfpanning moet het 
5 kind hebben 3 lediggaan moet het nooit. Wij 

moeten’ het kind vooral niet door weekelijkheid 
» laten befimetten. Niets toch maakt iemand op- 
» Vvliegender en ligtgeraakter, dan eene al te zachte; 

» verwijfde opvoeding. Hij zal geene ware of ge* 
s waande beleediging overftappen, wien nooit iets 

» geweigerd is, wien de zorgvuldige moeder altijd 

py de traantjes heeft afgedroogd , die voldoening 

„ heeft ontvangen voor alles , wat de wiene 

‚p het onaangenaams heeft gezegd.” 

Eene andere voortreffelijke les , die ouders nooit 

genoeg kunnen behartigen , geeft de hekeldichter 

JUVENALIS. „ Onthoud u van kwaad doen. Dit 

» is het eenige middel, om uw kroost te behoeden; 
p dat het onze misdaden niet navolge, daàr wij 

„ llen zoo leerzaam en geneigd zijn het flechte en 

» verkeerde te volgen. Geen fchandelijk gezegde, 
» geene onzedelijke vertooning befmette den drem- 

„pel, waarin de knaap zich bevindt. Den jon- 

„ gen knaap toch is men den grootften eerbied 

„verfchuldigd. Zoo gij iets verkeerds in den zin 

„hebt, veracht dan zijne jaren niet, maar uw 

» kind zweve u fteeds voor den geest, cer 8 het 
» kwade mer | 

ur, 
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UI. Ziedaar, M. H. ! de lesfen der Romeinfche 

zedemeesters. Befchouwen wij- thans de voorbeel= 

den, die het kind bekwam , en of die-ook eeniger- 

mate aan: deze. voorfchriften beantwoordden. nn 

Reeds in mijne vorige Verhandeling deelde ik u-eene 

plaats van ciceRo mede, die ons-doct-zien, hoe 
de opvoeding te dien aanzien. gefteld was, ‘Nog 

zeer vele andere zou ik daarbij kunnen, voegen 5 

doch ik zal mij vergenoegen ; una het vermelden 

eener enkele plaats van denzelfden fchrijver , welken 

ons leerde, hoe. het. zijn moest, ten bewijze hoe 

het was „ kortelijk te doen zien, welke vertooningen 

den knaap en de jongeling in de dagen van Rome’s 

grootften uitwendigen luister dagelijks voor oogen 

bekwam. > Gave God, (zegt QUINTILIANUS) dat 

» wij de zeden onzer kinderen niet zelve be- 

sdierven } Reeds de kindsheid wordt terftond 

» door weelde befmet, Die vertroetelde opvoe- 

» ding, die wij teêrhartigheid noemen „ doet alle 

„kracht van ziel en ligchaam verflappen, Wat zal de 

jongeling niet begeeren, wanneer de knaap reeds 

„in purpergewaad op den grond kruipt? Hij kan 

„nog niet praten , en reeds vraagt hij ftamelend 
„om oesters. Wij vormen eerst hun gehemelte, 

„en dan hunne fpraak. Zij groeien op in draag- 

bedjes; en raken naauwelijks den grond, of twee 

„ menfchen fnellen toe, om hen te dragen. Wij 

» zijn blijde , hen onwelvoegelijke gezegden “te 

„ hooren uitflaan. Over bordeeltaal lagchen wij » 

„en kusfen hen daarvoor. Geen wonders Wij 
„ hebben hun die geleerd, van ons hebben zij die 

„ Of- 
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» opgedaan, zij zien onze vriendinnen, Onze bij- 

‚Zitten. Elke maaltijd: weêrgalmt van ongebondene 

„ liederen5 men ziet,,... doch de eerbaarheid vere 
„‚ biedt mij zulks te vermelden. Dit wordt eene 

‚gewoonte „vervolgens eene natuur. ‚ Dit leeren 

» de ongelukkigen, eer zij weten, dat het ondeug- 

5 den zijn: dus zijn zij reeds verdarteld en onge= 

»‚ bonden, vóór dat zij op de fchool komen ; zij 

„ontvangen dáár de ondeugden niet, maar brengen 

» ze derwaarts.” | ig 

» Wat denkt gij, (zegt JuvenNALIs) zal een va- 

„der , die vermaak fchept in het hooren der geefel- 

» flagen , die hij aan zijne flaven doet uitdeelen, 

» die het geluid der zweep liever hoort, dan firce 

» nengezang „ zal deze tiran zijner bevende huis- 

» genooten , deze beul zijnen kinderen zachtaardige 

heid , toegevendheid voor kleine misflagen leeren , 

en. hun kunnen beduiden, dat de {laven en wij 

uit dezelfde ftof en dezelfde ziel zijn te zamen 

gefteld? Immers deze zelfde vader juicht, wan- 
neer een zijner bedienden om het verlies van een 

paar linnen doeken met een gloeijend ijzer gebrand- 

„ merkt wordt, of verheugt zich , (een heerlijk voor= 

» beeld voor den jongeling !)- wanneer de ongeluk= 

» kige in de boeijen geklonken wordt. … Denkt gij, 
» dat LARGAS dochter geene overfpeelfter zal zijn, | 

» die alle. de boeleerders harer. moeder nooit zoo 

„ fpoedig kan opnoemen, of zij moet wel dertien 

s‚ maal adem halen-? — Ook het meisje was-in het 
m- geheim; zij fchrijft, onder het opzigt der moe- 
„ der, reeds kleine minnebriefjes, en-doet die door 
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„ derzelver verachtelijke bedienden aan haren mir- 
„ naar overbrengen.” — Doch in dezen: poel der 
Romeinfche zedeloosheid zal ik niet verder afdalen, 

M. H. ! om niet uwe kieschheid te kwetfen. Bezien 

wij liever den knaap, hoe hij tot de openbare volkse 

vermaken geleid wordt. 

Ook wij voeren.onze kinderen wel eens in den 

fchouwburg , als er ftukken vertoond worden, die 

de beproeving der deugd en hare eindelijke zee 
gepraal , of vaderlandfche deugden , of groote daden 
van vroegeren of lateren tijd ten onderwerp, of 

eindelijk opwekking eener vrolijkheid ten doel hebe 
ben, die de zedelijkheid niet beleedigt. Anders 
was dit te Rome. De fchermfpelen waren, volgens 

de uitdrukkelijke getuigenis van een” hoogst ache 

tingswaardig’ fchrijver, het dagelijkfche gefprek , en 
de hoogfte liefhebberij van knapen en jongelingen. 

En welke waren die fchermfpelen ? Daar verrijst 

het prachtige Coly/éum voor mijn oog, nog de be- 

wondering aller reizigers, als een der ontzettendfte 
gevaarte der bouwkunst, hetwelk vele duizenden 

aanfchouwers bevatten kan, Derwaarts ftroomt alles 

heen, wat den wijden omkreits van Rome vervult s 
mannen en vrouwen , jongelingen en maagden, 

grijsaards en kinderen. In een’ fchier onoverzien: 
baren kring zitten de aanfchouwers achter en boven 

elkander: de keizer en de raadsheer en ridder zoos 

wel als de gemeenfte der onderdanen. Verbeelde 

u nu den jeugdigen knaap voor het eerst in het 

midden dier tienduizenden geplaatst, die allen met 

gefpannen aandacht ftaren naar de wijde ruimte in 
het 
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het midden. Welk “zal dit fehouwfpel zijn. dat 

allen reeds in de verwachting. zoo boeit? Berst 

zijn het boschgedrochten „ leeuwen , tijgers em ” 

panthers ; tegen elkander losgelaten. ten ftrijde, om. 

elkander met woedende grimmigheid te verfcheuren. 

Reeds dit gewent het kind aan bloedige tooneelen 5 
doch nu verandert het tooneel, [Er verfchijnen wee 

der leeuwen en tijgers 3 doch nu niet om tegen, 

elkander te “ftrijden , maar om menfchen lid voor lid 

te verfcheuren; menfchen , wel eens misdadigers, 
doch ook dikwerf flechts krijgsgevangenen of flavens 

door hunne onverbiddelijke heeren tot dezen afgrijse 

felijken dood gedoemd; of onfclhuldige Christenen, 
De mensch, tegen het boschdier- uitgelaten ; mag 
zich verdedigen; doch hoe ongelijk. is deze}fftrijdt 
Met genoegen en onder handgeklap ziet de menigte. 

eenen ftouten fprong van den leeuw; die den on= 

gelukkigen bij de keel grijpt, en.het leven beneemt,_ 

De knaap hoort dit “donderend gejuich ; en klapt. 

_ mede. Doch de bloeddorst is nog niet verzadigd: 
Andermaal wordt het tooneel ontruimd; daar vêr= 

fchijnen nu fchermers , menfchen, met een klein 

fchild en klein zwaard gewapend „ om tegen elkander. 

te vechten. Deze ongelukkigen , meermalen. bij 

honderde paren te gelijk „ zijn flaven ; door hun« 
nen meesters tot dat einde aan den ftaat of de groo= 
ten, die de fpelen gaven „ verhuurd, die, tot vers 

maak des Romeinfchen volks, elkander moeten ter 

dood brengen. Verdedigt zich een dier. ongeluke 

kigen goed, zijgt hij eindelijk , met wonden. bedekt 

zonder een woord te fpreken , ter aarde „ en fterft 

hij bevallig 5 zoo weergalmt het reusachtig amphi- 
VIL. D. 3 „Dd the 
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theater van algemeen handgeklap. Doch wanneer nu 
een dier fchermers „ door de natuurlijke vrees voor 

" den dood getroffen, denzelven zoekt te ontwijken, 

zoo ontftaat er geen medelijden, geene deernis met 

den beklagenswaardigen ; neen! het volk wordt ver« 

gramd „ alsof hetzelve onregt gefchiedde , alsof het 

veracht werd, en het eischt luid den dood des mans „ 
die het zich niet tot eere rekent, aan zulk eene 

vergadering het vermaak der bloedftorting te geven. 
Slechts zelden fehonk het volk eenen overwonnen 
fchermer het leven, die, op den grond uitgeftrekt, 

nu den laatften flag wachtte, wanneer de toefchous 

wers zulks niet door een gegeven teeken verhin= 

derden. . En let wel, M. H.! het is de bloem van 

Rome, die hier vergaderd is; de knaap verzelt er 
zijnen vader en zijne moeder, en deze is vooral 

niet de laatfte in het handgeklap over een?’ bevallig 

ftervenden fchermer. Wat, denkt gij, moeten zijne 
gewaarwordingen zijn? Zal of kan bloeddorst, one 
gevoeligheid, barbaarschheid hem vreemd blijven ? 

Maar de tooneelvertooning is nog niet ten einde, 

Door eene meesterlijke kunst, die wij tegenwoordig 

niet kunnen navolgen, wordt de geheele ruimte van 

het amphitheater eensklaps in een’ ruimen waterplas 

veranderd, waarop twee vloten, tegen elkander ten 

ftrijde gefchaard, elk van twaalf fchepen , zich vere 
toonen. Ook dit zijn vloten van fchermers , meestal 

onfchuldigen „ die tot vermaak des Romeinfchen 

volks elkander moeten ombrengen. Bij het voorbij- 

varen van ’skeizers zitplaats roepen zij uit: „ Vaar- 

wel keizer! wees gegroet van mannen, die weldra 

zullen fterven!” Zij willen niet wechtén , toen de 
kCie 
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keizer hen weder groet, en flechts door de. bedreie 

ging van hen allen door vuur of {taal te zullen doo- 

den „ worden zij gedrongen , de zucht naar. bloed 
des vergaderden volks niet te leur te ftellen. Dit 

waren. de tooneelvertooningen: der Romeinen ;- dit 
de wellust, hunner. burgers, en burgeresfen; dit de 
voorbeelden , aan hünne kinderen gegeven! … 

Maar die kinderen behoefden zelfs hunne wonins 

gen niet te werlaten , om bloedige tooneelen te zien, - 
Het is uit de gefchiedenis bekend, datde Romeie 

nen,-bijshunne „maaltijden „ gelijk. bij ons wel eens 
gefchiedt door tafelmuzijk „ zich „vermaakten -door 
het zien van gevechten der fchermers op leven én 

dood, In de gefchriften van den doorgeleerden 
LIPSIUS , die alles betrekkelijk deze ftof heeft. ver- 

‚ zameld, vindt. men eene plaat, waarin: verfcheidene 

paren fchermers elkander beftrijden , terwijl hunne 

heeren gemakkelijk aan hunne tafelbedden. rusten „ 

onder het genot van overvloedige fpijzen en wijn. 

Het bloed dier. doodelijk. gewonde rampzaligen bes 

fpat den-vloer-en bijkans de tafel der wellustelingen 
die ook hier hun hoogfte vermaak genieten in het 

bevallig zien fterven. Dit gebruik was bij fchatrijke 
Romeinen gansch niet zeldzaam; en het getal van 
de paren der fchermers , die elkander moesten bee 

vechten, fomtijds aanzienlijk. En hoe. denkt giĳs 
M. H‚! dat zulk een huisfelijk tooneel het hart der 

kinderen moest, aandoen ? „Was het wel mogelijk 

„beginfelen van hardheid „ongevoeligheid , wreed 
heid uit hun harte te weeren? De gefchiedenis heeft * 

dan ook beflist. „Reeds onder aucusTus vond men 
raadsheeren, die de visfchen in hunne-vijvers met 

| Dda flas 
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(laven mestten, opzettelijk tot dat einde ter dood 
gebragt; en gij allen weet, wat er van het Romeins 
fche volk ten tijde van CALIGULA 3 NERO , DOMITIAAN 

en COMMODUS is geworden. Het gevoel van waar= 

heid «en regt verbasterde zoodanig, dat geen der 

voortreffelijkfte Romeinfche fchrijvers immer zijn 

afgrijzen voor deze helfche gewoonte, van bloede - 

vergieten uit fcherts en tot vermaak , te kennen 

geeft. Zij ontleenen beelden en vergelijkingen uit 

die gewoonte, of verhalen droogweg het getal der 
flagtoffers „ die geliĳktijdig op het een of ander 

feest, als blijken van de mildheid des keizers; ge= 
vallen zijn; ww dit is het al} 

IV. Doch wenden wij ons oog van deze gruwelen 
af „en befchouwen wij nu den jongen Romein ver- 
der in zijne verstandsontwikkeling, Uit de lesfen 

van dèn Pedagoog, die dikwerf tevens taalmeester 
of Grammaticus was, is hij overgegaan in die van 

den redenaar (RAetor). Tevoren echter werd met 
het taalkundige onderwijs ook vooral dat der muzijk, 

alsmede dat der zaken en meetkunde verbonden. 

Het eerfte was een bijkans onmisbaar vereischte „ 

ten minfte onder de keizers, toen de Griekfche 

zeden algemeen waren doorgedrongen ; want bĳ de 

oudere Romeinen werd het fpelen en zingen voor 

eene oefening - geacht, vrije menfchen onwaardig. 

De meetkunde “teerde men meest aan om de ver= 
ftandsontwikkeling ; de rekenkunde , om haar onbe- 

_twistbaar nut in het gemeene leven. De redenaar 

QUINTILIANUS verlangt ook , dat de knaap zich 

eenigermate tot leiding van ftem en gebaarden en 

hous 
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houding des ligchaams in de tooneel-, fcherm- en 
danskunst zal oefenen. Dit moet echter vroeger 
ook geheel anders geweest (zijn; althans CORNELIUS 
NEPOS „ een tijdgenoot van CESAR » zegt, dat, volgens 

de Romeinfclê zeden , niet alleen de muzijk door 

geen man van aanzien beoefend, maar het danfen 

zelfs onder de ondeugden werd gerekend; en CICERO 

zegt: Niemand (behalve de flaven) zal danfen, 
„ of hij moet dronken of krankzinnig zijn.” Zelfs 

van vrouwen zegt een ander fchrijver: „ Zij danste 
„ bevalliger , dan het eene vrouw van goeden naam 

 voegte’”” Doch ook hier zegepraalden de Griekfche 
zeden over die van Oud- Romé. ‘ 

Wij zeiden, dat de knaap uit de taalkundige 

fchool , waarin hij Hee teorddlse en de beginfelen 

van het Grieksch leerde, \overging tot die van den 

redenaar, waarin hij de gigenlijke welfprekendheid 
leeren moest. . Want er waren voor „vrijgeborene 
lieden te Rome flechts drie wegen tot aanzien, roem 
en vermogen; de krijgsmans{tand , te voren algemeen 

de hoogstgeachte en onmisbaarfte „ doch waaraan 

zich onder de keizers, toen het rijk gevestigd-was, 
de aanzienlijke ftand allengs begon te onttrekken, 

deels uit verflapping en verwijfdheid, deels omdat 

de keizers eene hoogst gevaarlijke jaloezij aan den 

bekwamen krijgsoverften lieten blijken, dien zij 

vreesden , dat hun eenmaal den titel van opperveld- 
heer (Zmperator) betwisten zou, Dus bleven er 

nog twee ftanden aan den voornamen Romeinfchen 

jongeling over: de beoefening der welfprekendheid 

en die van het burgerlijk regt, welke toen ge- 

fcheiden , dat is, niet noodzakelijk vereenigd waren ; 

Dd 3 want 
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want groote redenaars maakten zich meester van 
beiden, In de laatfte tijden der Republiek dan werden 
de jongelingen, na hunne voorbereidende ftudiën te 

hebben volbragt, tot een’ beroemden redenaargevoerd, 
om denzelven overal te volgen , zich naar hem nièt 
alleen door befpiegeling , maar ook door beoefening 
zijner kunst te vormen, &n, om zoo te fpteken , al 

ftrijdend te leeren vechten. Hier werden .zij door- 

drongen met ware en echte welfprekendheid; en 

hoezeer zij flechts éénen redenaar volgden, hoorden 
zij toch op dat groote ftrijdperk der redekunst, de 
marktplaats van Rome, alle pleitbezorgers'de meest 

verfchillende onderwerpen behandelen, en van aller= 

lei kanten befchouwen. Doch hieromtrent had een 

groot’ verfchil plaats ten tijde van het gemeenebest „ 
of der Keizers. Iú het eerfte tijdperk, vooral in 

deszelfs laatfte dagen , leefde de ftaatkundige wel- 

fprekendheid nog te Rome, en de jongeling kon 
uit den mond van eenen crcrro of cATo de ondeugd 
hooren ontmaskeren, het gevaar van den ftaat aan= 

wijzen , en de vrijheid of orde verdedigen. Dit alles 
verviel met het keizerrijk. Toen verftomde de 

mond der groote redenaars, die voor\ het volk of 

den raad de belangen der befchaafde wereld behan- 

delden. Slechts pleitgedingen omtrent bijzondere 

zaken , befchuldiging en verdediging van enkelde 

burgers , was de ftof, die den gevormden redenaar 

overbleef, en den leerling kon vormen. Misfchien 

drong toen ook het reeds vroeger aanwezige ge= 

bruik meer algemeen door, dat de zoogenaamde 

Rhetoren of redekunstenaars, meestal Grieken ;, 

fcholen openden, waarin de jeugd onmiddellijk uit 
die 



BĲ DE ROMEINEN, … 403 

die der taalleeraars overging, en in de kunst van wél 
te fpreken onderwezen werd. Doch hoedanig was 

dit onderwijs? Men leerde het kind tweederlei 

onderwerpen behandelen: raadgevingen en: Zwist- 

vragen, Hoe geheel nutteloos deze laatfte voor de 

vorming des jongelings en het gemeene leven wa 

ren, zal u blijken uit de vermelding van fommige 

onderwerpen” derzelve: de belooning van tirannen- 
moord ; naar de oude Griekfche zeden , — en dat onder 

NERO € DOMITIAAN! = middelen tegen de pest, 

of pleitgedingen wegens bloedfchande met de moe- 
der3 gewis uit de oude Griekfche gefchiedenis en 
fabelkunde ontleend. Zulke nuttelooze twistvragen 

leerde de Romeinfche jongeling behandelen, tot 

verdriet van liefhebbers der oud vaderlandfche zee 
den en der echte welfprekendheid. Zij werden 
flechts vlugge praters , geene bekwame fprekers; 

de Romeinfche welfprekendheid verviel, kort na de 
Romeinfche dapperheid. ‘Behalve voor de rede- 

kunst waren er ook fcholen voor de wijsbegeerte 

geopend. Van deze waren de Stoöcynen en Epiku- 

visten te Rome verreweg de meest geachte, De 

eerfte. waren bij alle hunnê overdrijving nog de 

beste, door in het diepe zedebederf éenige kiemen 

van mannelijke deugd aanwezig te houden ; doch 

hun trots bedierf veel, en de Epikuristen ontze- 
nuwden alle goede beginfelen door de ontkenning 

der Voorzienigheid, der voortduring na den dood, 

en van alle belangelooze aandoeningen. De nieu- 

were Academici trokken alles in twijfel. 
Het fpreekt echter van zelve, dat deze ongunftige 

fchildering, die ik aan den meergemelden fchrijver, 

Dd 4 OVEr 
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over het bederf van de welfprekendheid bij de Romei- 

gen, ontleend heb, flechts op den algemeenen geest 
toepasfelijk ‘is „ en dus talrijke uitzonderingen. had.- 

Niet alleen was in de vele Romeinfche volkplantin- 
gen, zoowel in, als buiten Z#a/ië, de krijgsmans- 

„geest nog. verre. van. uitgedoofd „zoodat ook. van 

dáár nog die helden en ‚dappere Keizers te voorfchija 
kwamen „-die ,: na’ het diepfte -zedebederf. onder 

NERO, het’rijk nog meer dan vierdehalve eeuw ftaande 
hielden 3 maar te. Rome zelve, in het ‘hart -der 
ergíte, verbastering , die ons- bijna ongeloofelijk moet 

voorkomen „ werden. nog verfcheidene deugdzame 
mannen gevormd, die totde edelfte fieraden der 
menschheid behoorden, en onder welke het genoeg 
zal zijn, u den wStotcyn/chen raadsheer THRASEA;s 

den uitftekenden veldheer AGRICOLA , den wijsgee= 

rigen gefchiedfchrijver rACrTUS, den beminnelijken 

jongeren PLINIUS, en de twee deugdzame keizers 

ANTONYN de vrome, En MARCUS AURRLIUS op te 
noemen , om nu van vroegere tijden niet eens te 

fpreken. „Deze namen flechts de goede zijde der 
Romeinfche opvoeding aan3 en het is buiten twijfel, 

dat deze opvoeding ook, zulk eene zijde had, Wij 

behoeven flechts het meergemelde werk. van QUIN-= 

TILIAAN door te-loopen „ om te zien, hoe gezet, 

hoe naauwkeurig eu oordeelkundig. vele Romeinen 

de meesterftukken der Grieken van jongs af leerden 

kennen „ beoefenen „  waardéren … en navolgen 3 

meesterftukken „waarvan zij velen nog kenden, die 
thans geheel. of gedeeltelijk voor ons zijn verloren 
geraakt. Hoe de. beoefening der Griekfche wijs= 

begeerte ook op het hart der jonge Romeinen kon 
wer- 
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werken , zien. wij in. het: heerlijke onderhoud met 

zich. zelve van MARCUS AuRELIUsS „ die naderhand 
Keizer werd; wij zien het in het voorbeeld van 

den veelbeloovenden zoon des redenaars QUINTILIA= 

„NUS, wien de ongelukkige vader in. den bloei zijner 

jaren verloor, en als een voorbeeld niet alleen van 

alle bekwaamheden, maar ook. van. alle deugden 

roemt, gelijk hij zulks bij zijn onheil, en bij de hem 

zoo. ongunftige Goden bezweert. Maar indien niet 

bijzondere ouderlijke zorgvuldigheid, of een zamen- 

loop van gunftige omftandigheden , den knaap en_ 

den jongeling voor het befmettende „voorbeeld be= 

waakte, zoo fleepte de ftroom van deszelfs vere 
leiding hem mede , en hij werd, gelijk de latere 
Romeinen , een kruipende flaaf der verachtelijkfte 

Keizers, ja hun aanbidder, zelfs bĳ hun leven, 
eene geesfel en verdrukker der andere volken , 
gelijk zijner eigene flaven , en een bloeddorstige 

„wreedaard, die niet leven kon zonder gruweltoonec= 

len, om welke hij zijne Keizers in éénen adem met 

brood op het dringendst verzocht. 

Met het zestiende of zeventiende jaar werd. de 

jongeling van de zorg van zijnen Pedagoog zoowel, 

als uit de fchool van den RAetor ontflagen, en in 

‚de orde der burgers aangenomen ; alsdan deed hij 

doorgaans twee of drie veldtogten met het leger, 

(hetwelk echter onder de Keizers meer in onbruik 

geraakte) of voltooide zijne opvoeding door te rei« 

zen , in vroegere jaren naar Metruriën of Marfeille , 

later naar Athene, waar hij de wijsbegeerte nog meer 

uit de bron leerde kénnen , gelijk cicero, zijn zoon 

en BRUTUS, of naar Rhodus, of, digterbij, naar 

Dd 5 Apol- 
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Apollonië , gelijk AueusTus , ook menigmaal naar 
Klein= Azië, waar hij doorgaans eene gezwollene 
en bloemrijke voordragt opdeed, die de latere Roe 

meinfche redekunst zoo zeer ontfierde, Men moet 

echter erkennen, dat deze reizen over het algemeen 

meer met nuttige doeleinden, en over het algemeen 
ook met meer praktisch nut ondernomen werden , 
dan die der tegenwoordige, vooral Engelfche groo= 

ten en rijken , welke flechts den grooten tour maken , 

om verveling te ontgaan, of hunne nieuwsgierig= 

heid, niet weetgierigheid , te bevredigen. 

En hiermede, M.H.! heb ik dan gepoogd aan 

mijne“ belofte te voldoen , door u eene korte en 

zekerlijk gebrekkige fchets der opvoeding bĳ de 

Romeinen te geven. Ontvangt deze zwakke proeve 

met toegevendheid , en verblijdt u met mij, dat 

onze tijden , vooral in ons vaderland, wel verre 

van de troostelooze wijsbegeerte van rPIKURUS , of 

dele woordenpraal te leeren, of de kinderen met 

tooneelen van bloedftorting en wreedheid gemeene 

zaam te maken, de .pligten omtrent God, hunnen 

evenmensch en zich zelve, en de nuttige kundige 

heden voor hunnen ftand zelfs aan de behoeftigen 
inprenten „ zoodat de weldaad der befchaving zich 
uitftrekt tot alle klasfen, en. niet enkel, gelijk bij 

de Romeinen , alleen tot de hoogere ftanden be« 

paald is. Mogen wij ons nog lang in dit geluk 

verblijden ! | dn 
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GEEST van zer ISLAMISMUS; 
poor. he 

He A HAMAKER, 

Hoogleeraar te; Leijden, 

D. langgèêrekte en bloedige worfteling tusfchen 
de Turken en Grieken ; de wreedheid „ onregtvaar- 

digheid en hebzucht der eerften, die den regtmatie 

gen opftand veroorzaakten 3 de onbezonnenheid-en 

woede , waarmede het opperhoofd der Muzelmannen 

zich in het bloed zijner geloofsgenoten - baadt, in 

den ijdelen waan ;' dat hij door moord en verwoes= 

ting zijnen wankelenden troon kan bevestigen, vere 

toonen ons de aanhangers van MOHAMMED van zulk 

eene ongunftige zijde, dat elk , die flechts oordeelt 

naar de verfchijnfelen van den tegenwoordigen tijd, 

de diepfte verachting, gevoelt voor eene leer en 

godsdienst , die zulke gruwelen of toelaat of heiligt. 

Intusíchen ís het zoo onbillijk als- gewaagd, om over 

eene zaak van groot gewigt alleen naar de uitkomften 

te beflisfen , wier hoofd en bij- oorzaken meestal 

zoo veelvuldig en ingewikkeld zijn,» De betrachting 

des 
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dezer gewigtige wet „die ons in al onze oordeelvel 
lingen leiden moet, is welligt nergens noodzàkelije 
ker, dan bij de ware fchatting der hedendaagfche 

gebeurtenisfen van het Oosten.” Meer dan twaalf 

eeuwen zijn er verloopen, federt MOHAMMED den 

ftandaard van het-Zslamismus te Medina plantte. 
Het rijk der KAalifen van Damascus én Bagdad, 

van Kairo en Corduba is gevallen: de Arabieren , 

de ftichters eener nieuwe leer en eener onmetelij- 
ke heerfchappij; zijn naar hunne woestijnen terug- 

gekeerd: Turkfche horden, uit Noord- en Middele 
Azië opgedaagd , hebben de godsdienst omhelsd 

en het gebied veroverd der nakomelingen van 

MOHAMMED Een ABBAS; eindelijk duizenderleije over= 

leveringen, ontelbare uitleggingen en uitbreidingen 

des Korans, veelvuldige fcheuringen, hebben het 

gevoel der Muzelmannen voor de oorfpronkelijke 

eenvoudigheid hunner leer verftompt, hunne zeden 

doen ontaarden, en hunne kracht verlamd... Welk 

eene verbazende ommekeer van zaken! Hoezeer 

zouden wij ons dan niet vergisfen, wanneer wij 

de Turken der negentiende, met de Arabieren der 

zevende eeuw „wanneer wij de ‘onderdrukkers 
der Grieken , met de dappere en dikwerf edel= 

moedige veroveraars wan Syrië, Egypte en Perfië 

wilden vergelijken! Verre van ons zij eene zoo- 

danige onregtvaardigheid t Neen , het -Islamismus 

is geen godsdienst; die de zeden bederft , of 

de wetten der menfchelijkheid en der maatfchap= 

pelijke orde met voeten treedt! Het zwaard , 

wij geven het toe, heeft den Koran doen zege= 

vie- 
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vieren ‚- maar” de Koran eerbiedigt en bevestigt 
de ‘regten der overwonnenen. Vergeten wij 

nooit, dat, die leer alleen uitgezonderd , met wier 

openbaring God zelf het menschdom heeft vere 

waardigd, dat er , zeg ik, behalve deze, geene 

eeredienst ‘beftaat in vorm en zedeleer Gode en 

den mensch waardiger! U dit te ‘herinneren ; 

uwen aandacht te bepalen bij den oorfpronkelijken 

toeftand van het Islamismus , en bij den weldadigen 

invloed „ dien hetzelve op de Arabieren heeft uitgee 

oefend, is het doel dat ik mij in de rede van dee 

zen” avond” heb voorgefteld, en waarvoor ik uw 
gunftig gehoor inroepe. De duidelijkheid, de 

eerfte pligt van den fpreker , eischt dat ik u voor= 

af met den gang der voordragt en derzelver ver= 

deeling bekend make. Ik zal ul. in de eerfte 

plaats eene korte fchets geven van de deugden en 

gebreken “der Arabieren vóór de opkomst van Mo= 
HAMMED 3 ten: tweede wensch ik door eenige voore 
beelden te bewijzen, dat de ftichter van het Islas. 

mismus de goede eigenfchappen zijner landgenooten 

heeft trachtén te veredelen, de kwade daarentegen 

te verbeteren en te verzachten. Eindelijk zal ‘ik 

de beflisfing der gefchiedenis inroepen ten betooge , 

dat de leer en de zedelijke voorfchriften des Ko- 

rans inderdaad juist zoodanig eene gewenschte uite 

werking hadden op de daden «en gevoelens der 

aloude Muzelmannen „als hun leeraar en hervormer 
bedoelde, Ik ga dan dadelijk- over tot de befchou- 
wing van den alouden toeftand der Arabifche natie. 

Het is dikwerf aangemerkt door hen, die zich 
met 
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met de wijsgeerige beoefening «der. gefchiedenis be 
zig houden, dat de gefteldheid , de Jigging en het 
klimaat der landen, den aard en de zeden der bes 
woners wijzigen, en den: vasten grond{lag uitmaken 
van het karakter der volken. Wij laten het onbes 
flist, of de ondervinding de waarheid dezer ftelling 
in alle tijden en plaatfen evenzeer bevestigt. Zoo 
veel is zeker, dat er in den geheelen omvang-der 
gefchiedenis geen land en volk beftaat, meer ges 
fchikt om aan dat gevoelen de hoogfte waarfchijn: 
lijkheid bĳ te zetten, dan het Arabifche, Alle 

de oorfpronkelijke deugden en gebreken der natie 

fchijnen evenzeer het eigendom van het klimaat 
en van den grond te wezen, als de doornftruik en 
bladerlooze heester, die opfchiet uit de eentoonige 

zandvlakte, of de ftruis en de kemel die de woes. 

tijnen doorkruisfen, Verbeeldt u een gewest van 
onmetelijke uitgeftrektheid, dat meerendeels of geen , 

of een hoogst karig onderhoud aan zijne bewoners 

aanbiedt. Hier en daar lokt eene vallei „ door een’ 
bergftroom bevochtigd, die zich fpoedig in het 

ftuivende zand verliest, den herder of jager uit 

om er zich neder te flaan, Maar buiten dezen 

kring is het alles ftilte en eenzaamheid. Nu en 

dan. wordt, wel is waar , dat land des doods door 

eene voorbij trekkende karavane verlevendigd3 maar 

het is flechts voor een oogenblik, Ieder haast zich 

om het zeerst om een woestijn te verlaten, die 
geen rust geeft aan zijnen voet,' geen voedfel aan 

hem en de zijnen. =— Maar ook de bevolkte pleke 

ken, de vruchtbare eilanden te midden der zee 

van 
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van beweegbaar. zand, zijn. niet zelden. ongefchikt 

voor een blijvende «woonplaats. De hette doet 

den ftroom verdroogen, en met hem verdwijnt het 

leven der natuur, of het gras is afgefchoren, de 

ftruiken zijn afgeknaagd, zoodat kameel of paard 

voor het tegenwoordige faizoen op den kalen grond 

geen voedfel meer kan vinden. Dan verhuist de 

Arabier, met al wat hij bezit, naar andere ftrekens 

om aan zijn hongerig vee eene nieuwe weide te 

verfchaffen. Deze hoofdeigenfchappen des lands, 

M, H.! hebben het karakter der natie en haren maate 

fchappeliken vorm bepaald. Zij deden vooreerst 

de ftamverdeeling en het. zwervend leven geboren, 

worden. Immers elke bewoonbare ftreek, elk 

vruchtbaar eiland in de woestijn was van geringen 

omvang, en indien men enkele gewesten, vooral 

van gelukkig Zrabië uitzondert, voor den akkere 

bouw onbruikbaar. Een klein aantal huisgezinnen, 

uit hetzelfde bloed gefproten, hield zich bijeen op 

het plekje gronds „ dat hen, en hen alleen , bevatten 

kon, én maar zeldzaam verhief zich een ftam van 

het herders- en jagersleven tot de beoefening van 

den landbouw, die de menfchen: boeit aan den 

grond dien zij bewonen, en den eerften oorfprong 
geeft aan orde, wetten en volksgeluk. -Deze: toes 

ftand van zaken had natuurlijk ten- gevolge, dat de 
Arabifche natie zich nimmer uit. eigen beweging 

tot, één. groot. geheel” vereenigde, dat daarentegen 

de bijzondere op één. punt verzamelde ftammen of 

familiën zich digter aaneen floten, en de andere 

horden, door eindelooze „woestijnen - van «hen af- 

gee 
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gefcheiden , » ZOO niet als vijanden ; althans als vreem 

den, begonnen te befchouwens Maar. weldra werden 

de grenzen der Oa/en, die flechts eene enkele bron 

of beek-bevochtigde, te naauw voor de talrijke na= 

komelingfchap van den eerften ftamvader. … Een deel 

der jongelingfchap verwijderde zich om een ander 

verblijf. te. zoeken „ maar. hield zich echter, zoo na 
mogelijk „aan de- oorfpronkelijke. woonftede, Zoo 

ontftonden de ftammen van- den tweeden rang, te 

zwak om afzonderlijk eênen vijandelijken aanval te 
weerftaans of tot eenige magt té geraken, maar 

vereenigd door den band van eenen gemeenfchap-= 

pelijken oorfprong , en verpligt en bereid tot we- 

derzijdfche hulp en onderfteuning in tijden van 

oorlog en gevaar; of bij verdüurde beleediging. En 

voorwaar, de lust of de noodzakelijkheid deed zich 

maar al te zeer gevoelen, om de verwanten en 

bondgenooten tot aanval en verdediging op te roce 

pene Nu en dan ondernam men, met vereenigde 

krachten, eenen ftrooptogt tegen nabij= of ver af 

wonende ftammen5 hetzij uit-gebtek „ dat bij zulk 

eenen maatfchappelijken. toeftand dikwerf nijpen 

moest „ hetzij. uit roofzucht , het natuurlijk gevolg 

van gebrek aan orde en wetten. Menigmaal kwam 

het: tot een treffen tusfchen de roovers en de vere 

dedigers van hun eigendom, en wanneer nu de 
overwonnenen, door wraak genoopt en door vers 
raad geholpen, hunnen moed naderhand aan een 

der overwinnaars koelden ; dan waren de gevolgen 

onberekenbaar. De: bloedwraak “eischte het hoofd 

van den „moordenaar, en ontweek hij-den dood, 
dan 
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dan werd ‚de eerfte ‘zijner ftamgenooten, die men 
ontmoette, în zijne plaats’ opgeofferd. De val van 
dezen moest op zijne beurt gewroken wordene De 
moord , door nieuwen moord betaald gezet, verhitte 

de gemoederen „en de horden, van wederzijde door 

een en denzelfden oorfprong verbonden, vlogen te 

wapen. Gij ontdekt reeds uit deze weinige trekken 

hoe de ftamverdeeling Aer dapperheid , gehardheid 

in gebrek en nood, en liefde en trouw voor zijn 

gellacht, dádr roofzucht , moord en burgerkrijg 

deed. geboren worden. Maar ook alle de overige 

eigenfcliappen van het Arabisch karakter en volks» 

beftaan zijn uit dat beginfel en den geringen trap 

van befchaving , die daarmede in verband ftaat, af te 

leiden. Zelfs de bloedwraak ‚ wier gevolgen wij 

zoo even fchilderden , de bloedwraak, die nog he=" 

den door elken Muzelman als. een heilige pligt 

befchouwd wordt en van ouds de Arabieren der 

woestijn tegen elkander in het harnas joeg, was 

hare kracht en onuitwischbaren invloed eenig en 

alleen aan de ftamverdeeling verfchuldigd. Hoe 
zwakker het vermogen was van een gering” getal 

familien „ die een gemeen belang vereenigde, des 

te hooger rees het gewigt van elken bijzonderen 

perfoon, des te levendiger gevoelde men het ver= 

lies van den held, wiens raad en daad men miste’, 

en de moord , aan hem gepleegd, werd veel ge- 

duchter gewroken dan die van. vrouwen , kinderen 

of flaven. Mannen toch had men noodig om het 

zwaard te voeren en de weerloozen te verdedigen ; 
vrouwen en kinderen konden niets bijdragen tot 

VAL De %. Ee ine 
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inftandhouding der maâtfchappij ; en oorlog , handel 
of roof kon het verlies der flaven vergoeden. Daar- 
uit laat zich dan ook de uitbundige vreugde des 

vaders verklaren , wanneer hem een zoon geboren 

werd, in wien hij reeds den fteun en de toevlugt 

der zijnen meende te zien, en zine vertwijfeling 

bij de geboorte: eener dochter, die hij dikwerf in 

arren. moede op ftaande voet in den fchoot der 

aarde bedolf. | 4 

Bepalen wij ons thans nog eens voor een oogen- 

blik bij de overige gebreken en deugden van dit 

aloud en merkwaardig volk, en wij zullen hier 
weder dezelfde grondoorzaak befpeuren. De Ara= 

bieren waren onder de Heidenen berucht door hun 

veelgodendom53 maar wie twijfelt-er aan of de drie 
honderd zestig godheden , wier beelden MOHAMMED 
in den tempel te Mecca verbrijzelde , vertoonen ons 

ten duidelijkften, met welk eene verfcheidenheid en 
onafhankelijkheid het denkbeeld eener hoogere en 

onzigtbare magt zich ontwikkeld heeft bij de bijzon= 

dere flammen, die, meestal door groote tusfchene 

ruimten van elkander gefcheiden, zich op den duur 

verftoken zagen van de wederzijdfche mededeeling 

hunner gedachten en bevindingen. Zij waren aaf 
fterren= en vogelwigchelarij verflaafd ; maar deze onte 

ftaan als van zelf bij alle nomadifche volken, die 

gewoon zijn den hemel en de hun omringende na= 
tuur met aandacht te befehouwen en voor derzelver 

onverklaarbare verfchijnfelen eene oplosfing te zoe- 
ken, En zoo wij tot hunne deugden overgaan; 

vrijheidstiefde , — matigheid , -herbergzaamheid. en 
| milde 
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milddadigheid waren hun als aangeboren 5-‘maar de 

eerfte dier eigenfchappen was het natuurlijk. gevolg 

zoowel van den aartsvaderlijken regeringsvorm ‚ die in 

geen despotismus kan ontaarden, als van de zwere 

vende en door geene wetten beperkte levenswijze. 
En de matigheid! hoe kon een volk, tot zwelgerij 

vervallen , dat fomtijds aan de eerfte behoefte des 
levens gebrek leed en bijna nimmer in {taat- was 

zich eenig voorwerp van weelde te verfchaffen ? 

De milddadigheid! maar men ftelt geen hoogen prijs 
op de goederen , men is mededeelzaam- met den 

overvloed, die men niet door arbeid of infpanning; 

maar door roof en oorlog verkregen heeft. — Wij 

eindigen met de gastvrijheid, die te allen tijde als 
een der hoofddeugden van den Oosterling befchouwd 

is. Ook deze was de dochter der woestijn en der 

onbefchaafdheid „het gevolg: van de verfpreide en 
ver uiteenliggende woningen der flammene :Wane 

neer de Arabier een? eenzamen reiziger afgemat en 

hongerig en -dorflig tot zijne tenten zag naderen 4 

raadpleegde hij. zijne eigene ondervinding. Hij zelf 
had nu-en dan op langdurige togten bij het naderen 

van den nacht hetzelfde lot ondervonden. Met welk 
eene aandoening had dan zijn oog de eerfte lichte” 
flraal ontdekt der vuren „ diede nabijheid van, eenen 
ftam verkondigden; met welk een angst en infpans 

ning had hij dan het naauwelijks hoorbaar geblaf der 

honden; het dof geruisch der {temmen opgevans 

gen, die hem het fpoedig einde voorfpelden van. zij= 
nen vermoeijenden togt! En zou hij dan nu: den’ 

wandelaar. verftooten, wiens ftam hem weleer mis- 

Ee 2 fchien 
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fchien dezelfde dienften bewezen had, of welligt 
beftemd was om bij vervolg hem in gelijken nood 

en kommer’ bij te (laan? Ziedaar, M. H.! de 

oorfprong der gastvrijheid. * Behoefte en belang de- 

den ‘haar, gelijk zoo wele andere deugden en ge= 

breken „ bij de Arabieren geboren worden; behoef- 

te en belang maakten hare wederkeerige uitoefening 

tot eenen onfchendbaren pligt. 

IL. Zoo vond MOHAMMED de Arabifche natie , 

toen ‘hij als profeet en hervormer onder zijne lands 
genooten optrad, Goed en kwaad, deugd en one 
deugd, waren, gelijk wij zagen, in diervoege tot 

een geheel te zamengefmolten, en hadden het ka- 
rakter der Arabieren zoo gewijzigd, dat het alle 
de kracht en al het beleid van een groot genie 

vorderde , «om “deze tegenftrijdige en diep gewor- 

telde neigingen en begrippen te leiden en dienste 

baar te maken tot een en hetzelfde doel. Bepalen 
wij thans in de tweede plaats onze aandacht bij de 

middelen die hij bezigde, bij den weg dien-hij bee 

wandelde, tot bereiking van zijn oogmerk, — Om dat 
oogmerk: juist te beoordeelen „ moet men zich op 
het regte ftandpunt plaatfen, en den waarlijk zeld- 

zamen man noch te hoog verheffen, noch te diep 
vernederen. Er zijn er die hem, van den eerften 

aanväâng zijner openbare loopbaan af, de fijnfte bee 

rekeningen der ftaatkunde toefchrijven , die hem ons 

vertoonen als naauwkeurig bekend met den inner= 

lijken toeftand: van het Grieksch en Perfisch rijk, 

als onderrigt van alle de gebreken der regering, van 

Á | me 
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de verflapping der krijgstucht, van de verdeeldheid 

en het misnoegen der onderzaten, als overtuigd van 

zijne zegepraal over die laffe en verwijfde naburen , 

wanneer hij flechts de ftammen der woestijn on= 

der zijnen ftandaard bij een riep. Wij erkennen 
gaarne, dat naderhand, bij het rijzen zijner magt, 
deze gedachte zich bij hem ontwikkelde : de trotfche 

gezantfchappen „ nog voor Mekka’s verovering door 

hem aan Kuosroës en HERACLIUS afgevaardigd, en 
de ftoute krijgstogt, dien hij , niet lang voor zijnen 

dood, aan het hoofd van dertig duizend gewapenden 
tegen de Grieken waagde, getuigen het. Maar toen 

MOHAMMED vijf en twintig jaren vroeger; het eerst 

zijne leer te- Mekka verkondigde, had de weifelen- 

de oorlogskans nog niet geleerd, dat het beide de 

tijken evenzeer aan innerlijke veerkracht ontbrak. 

Perzië vertoonde zich magtiger dan ooit „, bedreigde 

het treurig overfchot der Romeinfche monarchie en 

fcheen naar de wereldheerfchappij te ftreven. En 

al ware het anders geweest, hoe kon de leeraar ; 

aanvankelijk koelzinnig aangehoord, ja zelfs befpot 

en vervolgd door de zijnen, zich: overgeven aan de 

zoete droomen eener toekomftige oppermagt en vers 

evering? Wie «had hem ingewijd in de geheimen 

der flaatkunde en hem de mogelijkheid doen zien van 

een gelukkigen uitflag? In het hart van Zrabië 
was daartoe geene gelegenheid, en een paar hane 

delsreizen , weleer naar de grenzen van Syrië one 

dernomen, konden hem, den wel is waar fcherp» 
zinnigen , maar ongeletterden man den. waren toe= 

fand des Griekfchen rijks niet ontdekken, Even» 

Ee 3 | Zeer 
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Evenzeer is het af te keuren, wanneer” mien MorAm- 
MED tot eenen dweeper verlaagt, die zonder plan te 

werk ging, en zich geheel en al-door de omftandig- 

heden liet leiden. -Het was toch niet zonder reden ; 

dat hij, eene reeks van jaren voor dat hij als profeet 

in het openbaar verfcheen , zich dikwijls dagen lang 

in een afgelegen grot verwijderde , om daar aan zijne 

gedachten den vrijen loop te. geven; het was niet 
zonder reden, dat hij zich naderhand tegen de af- 
goderij verzette met eene bedaarde en mannelijke 

ftandvastigheid, die bij elke beleediging en vervol= 
ging aanwiess het was niet zonder reden , dat hij 

telken reize, wanneer bijgeloof of belang de verst- 

verwijderde ftlammen naar Mekka’s heiligdom voerde , 

hen uitnoodigde en aanfpoorde tot de erkenning van 

ALLAH en de verzaking der Goden. Neen! gewis 

niet! Van het eerfte oogenblik af zweefde MOHAM® 

MED een grootsch en uitmuntend doel voor oogen. 
Het was hem niet genoeg zijne naastbeftaanden, 

zijne ftadgenooten te verbeteren; de geheele natie 

moest hervormd, en door één geloof tot één maate 

fchappelijk en godsdienftig ligchaam vereenigd wor= 

den, Geboren en opgevoed in de fchaduw van den 

tempel, dien alle de Arabieren evenzeer eerbiedige 

den en op gezette tijden bezochten, den tempel 

waarvan de overlevering ABRAHAM En ISMAÜL ais de 

ftichters noemde, en vermaagfchapt aan het gee 

flacht, dat federt eeuwen als het eerfte onder rse 

MAËLs zoonen befchouwd werd, eindelijk doordrone 

gen van dat gevoel van kracht en onverzettelijkheid , 

hetwelk groote daden mogelijk maakt en moeijelijk- 

lijke 
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lijkheden voor niets-acht,-bezat hij zeker meer dan 

iemand de gelegenheid, het regt en de bekwaamheid 

om zijn: volk te herfcheppen. En welk een-meese 

eerlijk gebruik maakte hij van de voordeelen, die 

hem het toeval en eigen aanleg fchonk! Wanneer 
hij de eenheid van God op den voorgrond ftelde , en 

alle beeldendienst en afgoderij beftreed, dan trad hij 

niet op als een uitvinder van nieuwigheden, als een 

man die voorvaderlijke. begrippen en inftellingen vere 

achtte. Integendeel „ het was de leer van IBRAHIM, 

door het nageflacht ontheiligd, die-hij herftellen 3 het 

Was IBRAHIMS verontreinigde tempel, dien hij zuive- 

ren „en, gelijk weleer, aan ALLaHs eerdienst heiligen 

wilde. Hoe juist wás zulk een ftelling berekend ; 
om de gemoêderen der Arabieren. te winnensen te 
overmeesteren! Het is waar, de afgoderij bood 

eenen langdurigen en hardnekkigen wederftand; maar 

de eenvoudige leer, door hare waarheid en verhe= 
venheid,--door al de pracht der Oosterfche welfprês 

kendheid, en bovenal door den alom vereerden naam 

van den grooten flamvader gerugfteund , moest in 

het einde. zegevieren. Zelfs Mekka’s jaloerfche 

tempelwachters bukten voor haren invloed, want 

hun belang en hun- vooroordeel was geëerbiedigd , en 

BRAHIMS heiligdom bleef het middelpunt van de 
gezuiverde godsdienst. … Eenmaal ten minfte moest 
ieder Muzelman den alouden tempel bezoeken: vijf 

maal daags wendden zich de blikken van alle de gee 
leovigen naar de heilige ftede, bij het aanroepen van 

ALLAH. Maar dit is niet alles M. H‚! In de erken= 

ning van deze ééne groote waarheid, in het geloof 
Ee 4 aan 
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aan ABRAHAMS God, den Opperheer van hemel en 

aarde „ lagen al de verbeteringen die MOHAMMED in 

den zedelijken en maatfchappelijken toeftand der 

‚Arabieren tot ftand bragt, als in eene vruchtbare kiem 

verborgen, . Het onmiddellijk gevolg was de vernie= 

tiging der wigchelarij „ en althans gedeeltelijk van de 

bijgeloovige fchrik voor de teekenen, des hemels. 

Arran, de formeerder en beftuurder van alles , had 

aan zon en maan en fterren hare vaste loopbanen 

afgebakend, hare onverklaarbare verfchijnfelen waren 

flechts van zijne wenken- afhankelijk. Op hem dus 

alleen en op zijn eeuwig en onwrikbaar raadsbesluit 
moest men het oog vestigen, en daaraan zich geloos 

vig en lijdelijk onderwerpen; daar toch geen fterrês= 

wigchelarij of vogelvlugt ons den weg kan aanwijzen 

_ tot ontwijking van de flagen des noodlots , beftuurd 

door de hand des Almagtigen. «Zoo trad dan het 

verheven leerftuk van Gods albeftuur in de plaats 

der Heidenfche -bijgeloovigheden; ‘het vast geloof 

‚aan die waarheid verfterkte den band tusfchen 

aLLAH en hen die- zich befchouwden als de eerften 
zijner dienaren; het verhoogde hunne zedelijkheid 

en het fchonk hun dien blinden moed in het midden 

der gevaren, die hen naderhand van overwinning tot 

overwinning” voerde, Het befef dat zij thans den 

God van IBRAHIM , den algemeen vereerden ftamvas 

der der natie , aanbaden , «en dat het hun eerfte pligt 

was , zijn eerdienst te herftellen, ‘zijn. eenheid te 

verdedigen , gaf daarenboven nieuwe kracht en les 

vendigheid aan. het gevoel van den gemeen{chappes 

lijken oorfprong des Arabifchen volks; het bragt de 
flame 
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Fammen tot elkander, en verdoofde althans woor 
langen tijd-de bijzondere twisten en oneenigheden. 
Voortaan befchouwden zich allen als, broeders, als 

leden van ééne en dezelfde maatfchappij ; en MOHAM-= 

„MED deed al, wat in zijn vermogen was, om dat 

beginfel van eendragt en overeenftemming aan te 

kweeken en te bevestigen. Met dat oogmerk fchonk 
kij aan alle belijders zijner leer, zonder onderfcheid. 

van volk of geflacht, gelijke regten en voordeelen , 

en zag, in de aanbidders van éénen zelfden God, op 

geen verfchil van magt of fchatten of geboorte. In 

denzelfden geest beval hij, kort na zijne vlugt uit 

Mekka, dat-zijne (tamgenooten, die hem in zijne 

ballingfchap gevolgd waren, zich ieder eenen vriend. 
en broeder kiezen zouden uit de inwoners van Me« 

dina, om met hen lief en leed, en moest het „ 

zelfs den dood te deelen. Hij zelf ging voor, en 

koos zich — niet eenen Medinenfer, maar zijnen 
neef ALr, den zoon van ABOU THALEB, Om daar 

door te toonen , dat er geen onderfcheid van geflacht 

beftond ‚daar hij thans uit den edelen ftam van 

Mekka tot dien van Medina was overgegaan. Zoo 

was dan door den band van deze nieuwe godsdienst 

en door het beleid van haren ftichter de maatfchap= 
pelijke orde gewaarborgd en geheiligd, en de bur- 

gertwisten gedempt. Onder alle de wanbegrippen , 
die de ftamverdeeling had doen geboren worden , 

was de bloedwraak alleen zoo diep in de gemoederen 

der Arabieren geworteld, dat het ondoenlijk fcheen 

haar ganfchelijk te vernietigen. -MoHamMeED zecht 

evenwel hare heillooze uitfpattingen,- zoo veel mas 
Ee 5 gee 
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gelijk, te fluiten of te verzachten 3 want fchoon ‘hij 
den moord , vgoral dien eens Muzelmans, hetzij 

opzettelijk, hetzij onwillekeurig gepleegd, met de 

ftrengfte ftraffen bedreigde , en de wraak aan de 

bloedverwanten des vermoorden niet ontzeide „gaf 

hij echter niet onduidelijk te kennen, dat „ althans bij 

onwillekeurigen manflag , bemiddeling wenfchelijker „ 

vergeving edelmoediger was. Ja, wat meer is, hij 

zelf gaf het voorbeeld, en toonde, dat hij ook de 

ergfte beleedigingen wist te vergeven en te vergeten. 

In den flag van Okod hadden de Mekkaners HAMZA, 
MOHAMMED’S oom, den leeuw van God en zijnen 
Profeet , zoo als deze hem om zijne dapperheid 

noemde „ om het leven gebragt. HENDA, de gemalin 

van het vijandelijk opperhoofd, ‘had den gefneuvele, 

den het hart uit het lijf gerukt en daaraan haren, 

moed gekoeld, Jaren daarna viel Mekka, niet bij 

verdrag „ maar door geweld , den overwinnaar. in 

handen. Nu hadden zijne hardnekkige tegenftrevers. 

het ergfte te duchten. Het krijgsregt doemde hen. 
ter «dood of tot flavernij. Slechts zeer weinigen, 

intusfchen , werden op de lijst der verbannenen gêe 

plaatst, om voor de fchuld der overigen te boêten.- 

Eene der veroordeelden was HENDA; MOHAMMED'S: 

onverzoenlijke vijandin. Onder de vrouwen van 

den ftam van KOREISCH, genaderd om haren nieue 

wen meester te huldigen, bevond zich ook HENDA. 

Zij vleide zich, dat haar digte fluijer haar voor het. 

oog van den Profeet verbergen, en dat zij, dus 

doende „- door list in de vergiffenis deelen zou, 

dies hare medgezellinnên te beurt. viele Doch 
MO= 
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MOHAMMEDS fcherpe blik herkent. haar „ in -weêrwil 

van. hare vermomming. Zij befpeurt het, en roept 

moedig uits Ik ben. nenpa! Vergeef het: gebeure 
del”? =— „Het is u vergeven!” was het antwoord. 

Hierop wendt hij zich tot de Mekkaners , verzameld 

om den eed van getrouwheid af te leggen, 
„ En wat verwacht gijlieden van mij? Hoe moet 

ik u behandelen 2” e= Zoo als het een edelaartig 

broeder betaamt.” = _ Gij hebt mij regt beoore 

deeld; gij zijt vrijs keert terug naar uwe haardfte- 

den.” — Zulk een trek van grootmoedigheid ftelt 

MOHAMMED in een fchooner daglicht, dan alle de 

hoogklinkende. zedelesfen des Korans. Zulk een 

gedrag boezemt ons het waar vertrouwen in voor de 

opregtheid en lofwaardigheid zijner bedoelingen 5 wij 

zien er uit, dat het geene ijdele woordenpraal, maar 

hartelijke welfprekendheid is, wanneer hij de wetten 
der deugd en der menfchelijkheid aanbeveelt, of 

zijne volgelingen toeroept: „ Muzelmannen! uw 

leven en uwe bezittingen behooren aan God en aan 

uwe broederen! Gij zijt dapper! Strijdt dan voor 

de uitbreiding der ware leer en tot befcherming 

uwer geloofsgenooten! Gij zijt weldadig ! -maar 
ftort dan uwe rijkdommen uit voor den. heiligen 
oorlog , tot onderfteuning van weduwen en weezen, 

van armen en bedrukten. Gij draagt roem op uwe 

gastvrijheid! welnu, toont die edele gezindheid aan 
uwen armen broeder, die, zonder uwen bijftand „ 

zijne reize niet kan voortzetten. Eindelijk: gij zijt 

matig! blĳft het in den overvloed, bij voorfpoed en 
overwinning; veracht wellust en weelde, en ziet 

al- 
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alleen op de onvergankelijke goederen, die God 
voor de geloovigen befpaart.” Ik behoef het u naaus 
welijks te herinneren, M. H.! want giĳ ziet en ges 
voelt het, hoe alle deze voorfchriften met elkander 
en met ééne en dezelfde oorzaak zamenhangen. 
Gelijk wij boven zagen , dat de deugden en gebreken 
der Arabieren uit de natuurlijke gefteldheid des lands 
en der ftamverdeeling oorfpronkelijk’ waren ; zoo 
vloeit hier alles voort uit de innige vereering van _ 
één en denzelfden God en de van dat heee on. 
affcheidelijke broederliefde. 

HI. Doch ik hoor evenwel fommigen uwer hier meer 

dan ééne bedenking in het midden brengen. Wij erkens 
nier gaarne , dus denkt gijlieden , wij erkennen gaarne je 

dat MOHAMMED in vele opzigten door goede bedoelin= 

gen geleid werd5 wij ftemmen toe , dat er veel fchoons 

in zijne leer , veel edels in zijn gedrag gevonden wordt5 

wij zien , dat het hem gelukt is , den moed en de oor« 

logsdeugd zijner volgelingen aan te vuren; want zij 

hebben de halve wereld veroverd: maar is het daarom 

bewezen, dat hij even gelukkig was in de zedelijke 

verbetering der Arabieren? Is het daarom bewezen, 

dat hij evenzeer geflaagd is in het wegnemen der 
gebreken, die hunne maatfchappelijke hervorming 

belemmerden ? — Om deze vragen te beantwoore 

den, zal de gefchiedenis zelve moeten fpreken „ wier 

beflisfend getuigenis ik voor het laatfte gedeelte 
mijner rede befpaard heb. Zij zal u leeren, dat 

MOHAMMED hierin alles gedaan heeft, wat de ome 
ftandigheden gedoogden: De -wetten der natuur, de 

| gee 
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gefteldheid van zijn geboorteland en haren invloed 

op het karakter van zijn wolk, kon hij niet veran- 

deren ; maar hij kon het althans voor eenen tijd aan 

dien invloed onttrekken 3; hij kon het eenen nieuwen 

werkkring aanwijzen en het buiten zijne woestes 

nijen voeren. En dit deed hij, toen hij den heiligen 

oorlog ‚de beftrijding en onderwerping, der ongeloos 

vigen , als eene der eerfte verpligtingen voorfchreef, 

Zoo lang zijne opvolgers dit beginfel getrouw ble= 

ven en “van overwinning tot overwinning fnelden 3 

zoo lang de natie zich met deze gedachte uitfluitend 

bezig hield en daarnaar hare daden regelde , werd 

ook het meerderdeel der voorfchriften van MOHAMMED 

met geestdrift gehandhaafd en geëerbiedigd. „Maar 

toen eindelijk de verwoestende ftroom in zijnen loop 

gefluit werd, trad weelde en wellust in. de. plaats van 

krijgstucht en orde: de Arabieren verloren trapswijze: 

den fchepter van het Oosten, en „tot het Nomadifche 

leven teruggekeerd , hernamen zij weldra alle ‘de 

eigenfchappen en gebreken, die hun karakter en 

wolksbeftaan voor MOHAMMEDS verfchijning- hadden 
gekenmerkt. En geen wonder! want hoezeer gods- 

dienstijver en dweeperij meestal. de verfoeöïelijktte 

buitenfporigheden doen geboren worden, is he 

echter niet te ontkennen , dat zij nu en dan aan 

den mensch eene buitengewone zedelijke kracht bij= 
gezet en hem in ftaat gefteld hebben tot het verrigten 
van groote daden, of het betrachten van deugden en 

het uitoefenen van pligten, tot wier verhevenheid hij 

in dagelijkfche omftandigheden’ en bij eene kalme- 
gemoedsftemming nooit zou, zijn opgeklommen. 

Bo. 
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Bovendien werd deze « godsdienftige -aandrift bijde 
Arabieren nog door eene bijzondere oorzaak verhoogd» 

De fchrijfkunst was flechts aan weinigen bekend ; 

waaruit “zich ez de volftrekte noodzakelijkheid jaat 

verklaren , om zich den geheelen. Koran in het geheu= 

gen te prenten, ez de groote gemakkelijkheid , waars 

mede dit gefchiedde, Elk had dus den regel van 
zijn leer en leven geftadig woor oogen, en de plegs 
tige herinnering aan ALLAHS eigen woord gaf in elke 

moeijelijke omftandigheid nieuwen moed tot volhars 

ding, en hooger kracht en klem aan het pligtgevoel. 

Langs dezen weg werd de zelfopoffering en het vers 

zaken der dierbaartte neigingen gemakkelijk, _Müzels 

mannen van verfchillenden oorfprong en door tegen« 

ftrijdige belangen verdeeld, die te voren niemands 

bevelen eerbiedigden, dan die van hun ftamhoofd 

alleen „, betoonen nu de ftiptfte en onbepaaldfte ges 

hoorzaamheid aan den bevelhebber, dien de Profeet 

hun aanwijst. Zij fcharen zich eendragtelijk onder de 
vanen van == den flaaf van MOHAMMED! Waarom 2, 

zij zijn alle broeders. Het geloof heeft hen allen 
vereenigd, en alle onderfcheid van rang en geboorte 

vernietigd; en dit zationaal gevoel was binnen kors, 
ten tijd zoo diep geworteld, dat het ook dáár „ waar; 

de godsdienst zweeg „ ook dan , wanneer de ftammen, 

tot hunne oude burgertwisten terugkeerden „ zich, 

nimmer geheel verloochende. Zoo hadden, bij voors 

beeld , onder de regering van OTHMAN ; MOHAMMEDS, 

derden opvolger, eenige. Nomaden eene bron, Chet: 

kostbaarst gefchenk der natuur in deze dorre- zand 
| Woess 
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woestijnen) eene bron, die’ aan. anderen toebehoor- 
de, met, geweld vermeesterd. De verongelijkten 

roepen hunne-fltam- en bondgenooten te wapen, De 

krijg ontbrandde 3 het bloed ftroomde van wederzijde. 

Het hoofd der ‘aanvallers. fneuvelt , en, bij het zien 

van zijnen val, flaat de geheele ftam opde vlugt. 

Nu maken zich de overwinnaars gereed, om de vrou“ 
wen in ballingfchap weg te flepen; maar hun-aan- 

voerder treedt tusfchen beide, „Laat af!” roept hij. 

» Geen vrouwenroof onder Muzelmannen.” En met 

deze woorden beveelt hij zijne gevangenen hare laste 

dieren te beftijgen , laat haar gaan in vrede, en ftaat 

toe , dat zij aan het lijk van den: gefneuvelden bevel- 

hebber de laatfte eere bewijzen. Zoo veel had het 

Islamismus toegebragt tot verzachting. van,de zeden, 

tot veredeling van het karakter der woestijnbewoners. 

Befchouwen wij thans-de Muzelmannen uit een ander 

oogpunt , als kampvechters voor Gods eer en éénheid:, 

als beftrijders der ongeloovigen. - Dáár lost zich dat 

beginfel van broederlijke eensgezindheid op in eenen 

edelen naijver tot gemeenfchappelijke beoefening en 

betrachting van alle deugden en pligten, -die hun de 

godsdienst. beval, Welk een verheven, moed en edele 
opoffering van goed en bloed voor Gods zaak! Welk 
een. onwankelbaar vertrouwen op zijnen bijftand en 

fille berusting in zijn onveranderlijk raadsbefluit ! 

En wij durven. er bijvoegen: welk eene krijgstucht, 
goede trouw en gematigdheid! ZeID, MOHAMMEDS « 

vrijgelatene, trekt aan het hoofd van drie duizend 

mannen naar Syrië! Honderd duizend Grieken vallen 
| hem 
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hem aan; maar niemand ‘wijkt :_ want het paradijs was 

voor, de hel was achter hen, en God zou niet tot- 

laten „ dat de lamp des geloofs uitgebluscht werd door 

den adem der ongeloovigen. In den flag van Zermouk, 

die het lot van Syrië befliste, ftonden zeven en twin- 
tig duizend Arabieren tegenover de. tiendubbelde magt 
van het Griekfche keizerrijk, Men deinsde terug; 

maar het was flechts voor een oogenblik. De vrous 

wen zelve, in de achterhoede geplaatst, herftellen de 

flagorde. Meer fdan ééns was men genoodzaakt, om. 

bij den aanvang van den flag of in het gezigt van den 

vijand de gebeden te verrigten, die de Koran op ge- 
zette tijden voorfchrijft. Doch al {norde ook. een 

pijlregen om de hoofden der biddenden , niemands 
ijver en ftandvastigheid wankelde; niemand dacht er 
aan, om zijn leven te befchermen „ voor dat hij zijnen 

pligt jegens God vervuld had, Verlangt gij voor- 
beelden van eenen anderen aard, van de overige 

deugden, die ik zoo even noemde? Toen MOHAMMED 
zijnen krijgstogt tegen Syrië ondernam, was de fchat- 

kist” uitgeput; groote opofferingen waren onvermijs' 

delijk. En -wat deden de eerfte zijner volgelingen ? 

ABUBEKER fchonk al, wat hij bezat; OMAR de: helft 

van zijn vermogen. Zelfs oTHMAN, hoezeer ook 

gehecht aan de goederen dezer wereld , overwon 

zijne verkeerde neigingen. Hij gaf duizend ftukken 

goud, flachtte drie honderd kameelen en onderhield 

drie legerbenden gedurende den veldtogt. En voot 

diezelfde mannen „ die alles over hadden voor de zaak 

des geloofs , was de geringfte wenk genoeg, om hea 

van 
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van alle aanfpraak op “den buit°te doen’ afzien. Wij 
vinden hiervan een “zeldzaam en aanmerkingswaardig 
voorbeeld ‘in de gefchiedenis van” MonamMeDs krijgs- 
werrigtingen „ dat evenzeer pleit voor zijne menfchen- 
kennis en diepe ftaatkunde, als-voor de gehoorzaam- 
heid en ingetogenheid zijner aanhangers. Na Mekka’s 

verovering waagden de magtigfté ftammen der Ara- 
bieren nog eene laatfte poging tot redding en on- 
derfteuning der afgoderij. Zij verzamelden. alle 
hunne krachten , en <het kwam tot eenet beflisfenden 
veldflag „ den grootften en gewigtigften , die nog 

ooit-in het hart van Arabië geleverd was. „De overe 

winning bleef lang twijfelachtigs- de Profeet zelf was 
op het punt van in de handen zijner vijanden te val- 

len , en „Mekka’s vernederde “grooten „ “die zich one 

zijdig hielden , verheugden’ zich reeds bij’ voorraad 
over den naderenden-val der nieuwe leer, ‚Maar 
MOHAMMEDs getrouwen hereenigen zichs’ met won= 

deren van dapperheid “ontrukken zij hunnen gebieder:, 

en de reeds half behaalde zege aan den vijands: alles 

vlugt en” de buit is onmetelijk. Nu verwacht gij 

misfchien, dat hij zijne redders met gefchenken “én 

weldaden overladen , dat hij de hoofden van den ftam 
Van KOREISCH, zijne gelieime vijanden en belagers, 
aan zijne wraak zal opofferen?” Niets van dit alles, 
M.H.! Hij gevoelt, dat hij de geestdrift van gézen 
door giften niet kan werhoogen; maar dat hij de wan= 

kelmoedigheid: van dezen door eer en fchatten kan 
bevestigen. Naarmate men hem heftiger  tegenftand 

heeft geboden, ontvangt men grootere bewijzen zijner 
VEE De 5 Ff milde 
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milddadigheid -en. grootmoedigheid. Maar zij, -die 
hem in ballingfchap waren gevolgd , ven bovenalde 
Medinenzers „ die-hem in zijn ongeluk. hadden onder= | 

_ Áteund, de grondleggers zijner magt, de handhavers 

zijner regten, beklagen zich en beginnen te morren 
over een in fchijn- zoo ongerijmd-en onregtvaardig 

gedrag. Dadelijk heeft- hij het antwoord gereed, 
waaraan zij zich allen gewillig en gehoorzaam ondere 
werpen. Wat hoor ik ,- benden mijner getrouwe 

medehelpers? Mort gij over de nietsbeduidende goe= 

deren der tegenwoordige wereld, waarmede. ik dezen 
aan mijne leer zoek te verbinden? Ik maak ftaat op 

awe getrouwheid- aan God en zijn dienst, Is het u 
dan -niet genoeg, dat zij alleen die. runderen -en 

fchapen naar hunne. woningen voeren , terwijl «gij 
‘uwen Profeet in uw midden naar Medina terugbréngt? 
Ik zweer het bij Hem, in wiens hand mijn adem isz 
al had ik ook niet moeten vlugten uit Mekka, ik-zou 

toch een Medinenzer geworden zijn. Wat ook ande- 
ren. mogen kiezen, ik zou de Medinenzers voor de 

mijnen gekozen hebben. O God! ftort uwen zegen 

uit over mijne getrouwe Medinenzers, over hunne 

kinderen ;-en de kinderen hunner kinderen!” Met 

zoo „veel beleid wist MOHAMMED- den toomcloozen 

geest der Arabieren te breidelen en hunne hebzucht 

te bedwingen; maar ook de eerften der Khalifen „ de 

voornaamften zijner aanhangers ,verftonden deze kunst 

miet minder „en “dezelfde orde, tucht en gematigde 

heid bleef“ ook na zijnen : dood heerfchen, Hoort 

flechts. de “bevelen „die zijn eerfte opvolger aan zijne 
„je“ 

Nr E 
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legerhoofden gaf, toen zij zicht tot den inval-in: 
Syrië gereed maakten „ en die vook vaan. de latere: 

veroveraars ten voorbeeld. en» maatftaf hebben: gediend; 

_„ Wacht u,” dus fprak, hij, >, wacht u-van ouwe: 

broederen te - onderdrukken. of te beleedigen gaat: 

met hun te rade vin alle uwe: omftandigheden „sen 
doet, wat regt en billijk is; want die anders handelt 
kan ‘het niet welgaan,- Wanneer gij; uwen: vijand 
onder. de oogen. ziet „ gedraagt u, dan „als mannen-5 
maar wanneer gij overwint „ doodt dan geen kinderêns 

geen oude lieden , geen vrouwen,- Verwoest geene 

vruchtboomen „ verbrandt geene koornakkers en brengt 

het vee. niet nutteloos «om het leven. Wanneer gij 

een verbond fluit, bewaart het heilig, en -doet uw 

‚woord geftand. … Leeft fteeds - godsdienftig:, en laat 

het genot van Gods tegenwoordigheid. en-…de vreugde 

der toekomende wereld het doel vanalle uwe onders 

nemingen zijn. „Befchouwt uzelven als ter dood bes 

ftemd , en hebt altijd het einde van alle ‘wereldfche 

zaken voor oogen ; bedenkt „ dat wij binnen kort 

toch allen fterven moeten „ datde wederopftanding 

ons. allen wacht, en dat God van. allen rekenfchap 
hunner dadén zal vorderen.” Dus luidden de bevelen 
Van ABOUBEKER, €en zij werden met zoo veel naduwea 

gezetlieid gehoorzaamd en volvoerd, datde foldaat 5 

wanneer hij zich-nu ‚en_dan, vergat in het genot van 
de goederen dezer wereld „en zich aan de minfte en= 

gebondenheid overgaf, zijnen geheimen misftap cigen« 

willig aan den. bevelhebber. openbaarde, om daarvoor 

de ftraf , door de wet bepaald 5 te ondergaan; - Geen 

Ff a wone 
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wonder, «dát zulke helden alles vermogten ; maar 

geen. wonder--dus ook’, dat de welverdiende roem. 
hunner “ingetogenheid, goede trouw en billijkheid 

hunne : legerbenden vooruitging „ «en den landzaat 
aanfpoorde „om zich ‘liever aan zulke regtvaardige 

meesters. te onderwerpen ‚ ‘dan aan de laaghartige en 

plunderzieke landvoogden van Griekenland en Perzië, 
Ten minftes wat ook het geval in de overige landftre- 
ken geweest-zij , wij aarzelen geen oogenblik , om te 
verklaren , dat de zachtaardigheid, braafheid en men- 
fchelijkheid van Asóu oBEIDAH, een der tien eerfte 

medgezellen en bijzondere vrienden van MOHAMMED » 

veels-meer ‘hebben toegebragt tot onderwerping der 
Syriërs aarden fchepter der Khalifen, dan de woeste 

dapperheid van KrareD, het zwaard, zoo als men 
hem’ noemde’, van God en den Profeet. De inwo- 
ners van Damaskus hadden het met bewondering 
geziën , met dankbaarheid erkend, hoe de edelmoedige 
veldheer’ zijn eigen leven gewaagd had, om het hunne 

te behouden. . Na eene langdurige belegering hadden 
de voornaamfte burgers zich bij Abou OBEIDAH ver- 

voegd „, om lijf en goed en vrijheid van-Godsdienst 

van den overwinnaar te bedingen: Hij fehenkt hun 
de” billijktte voorwaarden , en trekte aan het hoofd 

der zijnen vreedzaam ter ftad in. Terwijl had kHa= 

EED, van het verdrag onbewust, zich door verraad 
vân eene der poorten meester gemaakt, en drong, 

ofider- eene vreesfelijke flagting „ voorwaarts. Dáár 
ontmioetten zij elkander in het midden der ftad; de 
een „ met het zwaard in de fchede , omringd van 

Gow 64 prics- 
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priesters en monnikken, het volk tegen’ alle overlast 

befchermende ; de ander” aanrukkende bij. het: ftéken 
der trompet „ende, kreet van :; geen genade voor 
de vijanden des Heeren!” terwijl het Christenbloed 
langs de ftraten van „Damascus vloeit, Krarep wil 
van geen vergelijk „ van geene befcherming hooren; 

maar ABou oBrIDAH bedenkt zich geen oogenblik, 

Zonder te overwegen, dat het ten uiterfte gevaarlijk 
was „ den woedenden foldast in zijnen loop te ftuiten, 

ftort hij zich ín het midden der moordenaars „bes 

zweert hen bij ALLAH, bij den Profeet , bij de goede 

trouw; bij hun belang eindelijk „ het bloed der weer= 

loozen te-fparen-en de uitfpraak der bevelhebbers af 
te wachten. De barbaren luisteren naar de ftem,, 

en zwichten voor de achtbaarheid van hem , dien 

MOHAMMED weleer den getrouwen ieidsman van zijn 

volk genoemd had, Nu wendt hij zich tot KHALED 3 
overtuigt hem ‚ met kracht van redenen vân- het 

onbillijke en onftaatkundige zijner handelwijze en 

Damaskus is gered, „Het kon wel niet anders, of 

dat- waarlijk groot en edel karakter moest orieindig 

meer aan den Khalif , zijnen meester , behagen , dan 

de onftuimige moed en de bloedgierigheid. van «zijnen 
wapenbroeder: want OMAR, de tweede bevelhebber 

der „geloovigen , «de. boezemvriend van MOHAMMED 4 

vond in ABOU OBEIDAH het evenbeeld zijner eigene 

naauwgezetheid en regtfchapenheid, Hij zelf voegde 

bij deze deugden zoo vele andere groote hoedanig- 
heden ‚dat men hem het #deaal van den alouden en 

onbedorven. Muzelman -mag noemen, en dat ik geen 
| Ef 3 | waar 
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waardiger vof: deftiger “bêlluit. mijner redevoering kan 
uitdenken „dan de {childering van, een’ karakter 3 
waarin ik geen vlek zou weten” aart >te. wijzen’, 200 

godsdienftige onverdfaägzaamheid het niet bezoedeld 
had. — Wat omar “geworden is, “werd hij door 
het Islamismus. ‘Reeds tot zijnen mannelijken leeftijd 
genaderd , vertoonde hij nog geene der uitftekende 
begaafdheden , die zich naderhand bij hem ontwik- 

kelden. Hij bezat echter reeds in dien tijd dienzelfden 

geest van orde en tucht, die hem altijd onderfcheidde. 
Daarom befchouwde hij MorAMMED als eenen oproers 

maker , die de wetten des lands met voeten trad, 
en wilde hem met eigen hand aan de wraak der 

verongelijkte natie opofferen „ toen de. lezing. van: een 
welfprekend kapittel. des Korans plotfelijk zijne geest. 

drift opwekte, en hem in eenen ijverigen Muzelman 

herfchiep. «Sedert had hij alles veil voor de vestiging 

en uitbreiding van het nieuwe geloof, Hij volgde 

MOHAMMED in ballingfchap naar Medina , was de ziel 

en fteun zijner raadsvergaderingen, in menig gevecht 
en beleg de dappere voorganger der foldaten.- Hoes 
zeer hij reeds toen om zijne geftrenge zeden gevreesd 

en om zijne onpartijdigheid: geëerbiedigd werd, kan 
men uit een paar voorbeelden opmaken , welke ons 

door de Oosterfche fchrijvers zijn opgeteekend, 

Eens kwamen eenige vrouwen van denftam van 

KOREISCH tot MOHAMMED, en. vielen hem lastig met 
luide klagten en: gebeden. «Omar treedt binnen, en 
alle werftóommen «en zoeken haar aangezigt voor. zijnen 

doordringehden bhk te verbergen, ……, Hoe,” roept 
| au 
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nù OMAR verontwaardigd uit, „ gif vijandinhen uwer 

zielen , toont gij meer ontzag voor tmij ‚ dan voor Gods 

Profeet 2? „ Geen wonder „’ antwoorden zij eenparig „ 

» want gij zijt ftrenger en geduchters” Op eenen ande= 

ren tijd had MomAMMED eene regtzaak tusfchen eenen 
Jood en eenen Muzelman ten voordeele des eerften 
beflist. “De Arabier, die zich: verongelijkt waande 3 
en misfchien begreep, dat men hem in allen gevallë 
meer dan den- ongelovigen had moeten begunftigen ; 
beriep zich- op OMAR , en dwong den Jood, het 

vonnis aan — deszelfs herziening te onderwerpen. 
Zij ontmoetten hem aan de deur zijner woning: 
De diepdenkende - man veinst, beider redenen met 
oplettendheid aan te hooren; maar peinst intusfchen. 
op de middelen, om den hoon, zijnen meester aan= 

gedaan , te wreken, en tegelijk anderen af te fchrik: 
ken van eene handelwijze , die , zoo zij navolgers. 
vond, het flaatsgebouw’ op zijne grondvesten zouú 
doen waggelen. — Hij beveelt de partijen een oogenblik 
te ‘wachten , en zegt, dat hij op flaande voet dé 

beflisfing geven zal. Hierop keert hij terug in zijne 

woning ‚ haalt zijn flagzwaard , en doet het hoofd 
des Muzelmans- met éénen flag in het zand rollen 5 
er bijvoegende : „dit verdienen zij, die niet gehoore 
zamen aan de uitfpraak hnnner overheden.” «Het 
was te ‘voorzien , dat het Saraceenfche rijk,’ wan- 
neer de fchepter in zulke handen overging, verbazend 
in magt‘en hechtheid zou winnen. Maar -omar zelf 

was te diep doordrongen van de zorgen en verpligs 

ngen, die op de befluurders der volken rusten 
Aim, av Ff 4 om 
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om, de.eer. der; oppermagt ve „wenfchen. Integendeel „ 
hij ontweek dies 5 en in plaats van- zijnen invloed te 

doen „gelden „tegen den ‘opvolger, van MOHAMMED s 

den, eerften Khalif der Muzelmannen, wilde hij veel 

liever. zijn vriend en raadgever, dan, zijn mededinger 
zijn. „Ja toen. de, ftervende ABOU*BEKER hem voor 

zijn, doodbed,riep,en hem. tot zijn opvolger benoemde, 
gef hij nog, ten antwoord: Ik heb; dat ambt ‚niet 
noodig” …— ‚Het « heeft „u. noodig „”hervatte de 

‚ grijsaard 5 en ‚nu gehoorzaamde „oMaR „alleen > uit 
gevoel van pligt, alleen om het belang, zijner geloofs» 

genooten „ zoo, veel hij.kon, te bevorderen, ‚Van dat 
oogenblik af befchouwde hij zich. als den verzorger, 

den. zaakgelastigden , den rentmeester der Muzelman- 
nen ‚die. van. zijn beheer aan zijne broederen. hier 

beneden en-aan God hier namaals rekenfchap fchuldig 

was Hij verfcheen niet aan. het. hoofd. des. legers 5 

want „hij. begreep teregt., dat de. pligten, van eenen 
vorst „zich. met die van eenen veldheer niet wel laten 
verenigen, maar ‚hij, ri „…dat de foldaten_ wél 

wedr. van eene blijvende cher an verzekerd 

werden. De buit van dlexandrië en Damaskus ; van 
Antiochië en Ktesiphon „die in „zijne. fchatkist vloeis 

den, verdeelde. hij onder zijne. geloofsgenooten | 

nam, daarbij naauwkeurig elks behoefte en verdienfte 
in acht. En bij dit. alles vergat hij zich zelven zoo 
volkomen, dat, men den, beheerfcher, van een rijk , 

grooter. dan. dat van CYRUS Of NEBUCADNEZAR 3 
zelfs van. den geringften zijner onderdanen niet kon 
onderfcheiden. Brood ‚zout en water was zijn 

ec- 
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genigst„voedfel, „In onaanzienlijke” kleeding „zonder 

gevolg „zonder lijfwachten , wandelde hij door de 
ftraten van Medina, met een ftaf in de hand, om 

de overtreders te--tuchtigen, dig hij op zijnen weg 
ontmoette 5 doch, in weerwil van OMARS eenvoudig= 

heid » »was- zijn ftaf meer geëerbiedigd-en gevreesd, 
dan het wraakzwaard zijner opvolgers. De man 

die“ zich „zelven zoo: behandelde „ moest. natuurlijk 

omtrent anderen de ‘ftipt{te onzijdigheid in acht -ne- 

men, en_dáár,, waar. het regt en billijkheid gold, 
geen aanzien des- perfoons eerbiedigen. : Wij hebben 

het gezien „hoe: geftreng hij als ambteloos burger 
deze beginfelen handhaafde. Ook als vorst bleef hij 

deze edele gezindheid--getrouw, en de gefchiedenis 

heeft ons “daarvan eem, voorbeeld bewaard, te zelde 

„zaam en te opmerkelijk, om het te-dezer gelegenheid 

te verzwijgen. De. laatfte „Emir der Christen, Arabie- 

ren; die te Palmyra zijnen zetel had en de oppere 

majesteit des’ Griekfchen, keizers, erkende „ had de 

mieuwe godsdienst ‘omhelsd „en met koninklijke pracht 
zijne intrede te Medina gedaan. Men had hem met 

groote, cerbewijzingen ontvangen : {want zijne. bekees 

ring was eene belangrijke aanwinst voorhet Islamis- 

‚mus ‚ „daar ‘hij over. meer dan. dertig duizend ftrijders 

gebood. De nieuwbekeerde, ging „met den Khalif ter 
heilige bedevaart; en volbragt in. zijn gezelfchap de 

feestelijke vommegangen om den tempel van. Mekka, 
die ‚de Koran beveelt. Een Arabier trad, onverhoeds 
op ‘het. ftaatfiekleed des konings; en deed het. van 

mijne fchonders vallen. …„De vorst keert, zich toornig 

PE 5 om, 
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6m, en geeft éenèn geweldigen- vuistflag vaan dert 
Önvoorzigtiger „ die dadelijk zijn beklag bij den Khalif 
inbrengt. Hij ‘laat den Emir voor zich komen en 
zegt: „ Wat deed gij daar aan uwen broeder? 

Verzoen u miet hem en betaal, wat hij éischt3 zoo 
niet, dan zal hij, op mijn bevel , u een ‘gelijken 
vuistflag teruggeven.” — „ Maar ik ben immers ‘eet 

f koning, en hij is ecn man HN de heffe des volks.” — 
„ Het waar geloof maakt u beiden gelijk voor de 

bits het waar geloof kent geen onderfcheid in het 

frraffen van koningen en flaven.”” Zoo onzijdig, zoo 

‘onwrikbaar was’ omar altijd en if” alle ‘zaken , die 
hij befliste, “Waar het op de billijkheid aankwâm , 

waagde hij het duizendmaal liever, den eerften zijner 

bbithoeksas den grootften fteun zijner heerfchappij 

te verliezen ; dan” het regt te krenken van den gen 

ringften der Muzelmannen. Ik zou u-des noods' een 

aantal bewijzen kunnen’ geven van “die onkreukbare 
regtvaardigheid ,° van dat diepgeworteld”-pligtgevoel’, 

‘dat het kenmerk uitmaakte van zijn edel karakter en 
de ziel was zijner ganfche regering. Maar ik- mag 
uwe aandacht nief meer vermoeîjen; want de’ tijd, 
die mij tot fpreken vergunt was „loopt ten einde, 
Werpt dus liever nog eenen enkelen blik “op “zijn 

fterfbed; ook dáár “zuúlt gij de belangeloosheid’ van 
“den edelen man’ óp het heerlijkst “zien uitblinken. 

Doodelijk’ gewond door den dolk vaneenen fluip- 
‘moordenaar , geftuit in het midden zijner roemrijke 
loopbaan, houdt hij zich voor de laatfte maal’ bezig 

smet het toekomftig lot zijner naties Men dringt bij 
| hem 
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hem aans «dat hij’ zijnen opvolger “zal aanwijzen. De 

eerfte en edelfte‘van mOHAMMEDS medgezellen worden 

achtervolgends genoemd. “Hij zwijgt; want in niemand 

hunner vindt hij het ideaal van eenen waren bevelhebbet 
der geloowigen-weder „ én daarom beveelt hij, dat een 
raad van zes der eerwaardigfte Muzelmannen de zaak 
na zijnen dood beflisfen zal. Nu meenden fommigen, 

dat zijne twijfeling voortfproot uit de zucht, om 

het gebied ín zijnen eigenen ftam te vestigen. Men 

noemde hem zijnen zoon. Neen, dat nooit!” was 

OMARS antwoord. „Is het dan niet genoeg, dat één 
man van mijn geflacht rekenfchap aan God zal moes 

ten geven „ hoedanig hij zijn volk beftuurd heeft ? 

Neen „” voegde hij er bij, „ik laat het. rijk aan 
den waardigften,”” En, met deze woorden van den 

ftervenden ALEXANDER Op de lippen , blies hij den 
laatften adem uit. 

Ik heb u den grootften der Muzelmannen gefchite 
derd, M. H.! en mijne taak is geëindigd. Gij hebt 
mijne redenen, mijne verdediging van het Islamismus 
gehoord, Uw oordeel beflisfe, of een godsdienst, 
die woeste Nomaden tot beminnaars der maatfchape 

pelijke orde , tot befchermers der wetten verhief , en 

groote deugden baarde en aankweekte, de verachting 

verdient , waarmede men haar gewoonlijk befchouwt. 

Bedrieg ik mij, of is mijn gevoelen ook het uwe, 

dat de gruwelen, door zoo vele Muzelmanfche vorften 

en grooten bedreven, en in het bijzonder, dat de 

wandaden van den onwaardigen opvolger der Khalifen, 

die thans den troon van. Byzantium bekleedt, even 
min 
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min ftrekken, tot, fchande van het waar en oorfprone 
kelijk Islamismus , als de ftroomen- bloeds, zoo dike 
werf in naam van. God en den Heiland vergoten 4 
een blaam. kunnen werpen op het eenvoudig en 
gezuiverd Christendom , dat wij allen belijden? 

18 paps 
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BĲ HET LIJK, 

VAN 

MIJN ZOONTJE 

FREDERIK GEORGE WILLEM PAPE, 

Geboren den 5 Junij 1819, ontslapen k 

den 28 Augustus 1827. 

(EEN DROOMGESPREK.) 

à 
VADER EN MOEDER 4 

Waartoe zoo koud ? waarom *t gezigt, 

Lief Jongske , niet naar ons gerigt ? 

EENE STEM, 

Voor de aard’ flechts ís hij koud! zijn 008 

Is open, Ouders,: hier om hoog! 

vâ- 
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VADER 

Waartoe die ernst op uw gelaat & 

Dat anders altijd vriend’lijk (taar 2 

EENE STEM, 

Ki AR û dis 

Die ernst kwam van den korten ftrijd, 

Bij 't naderen der indra 
r 

SroPDte. ; 

‚ Hoe doodsbleek is uw zachte wang , 

Gekleurd door fhischheid acht jaar and ad 

ENE STEM. 

Zijn Hieke tr is voor u thans 

De fchaduw van zijn hemelglans 

VADER EN MOEDER. 

Ach, lieve! heeft de dood , vol fimart, 

_U hed van ’t Oud'ren hart ! 

EENE STEM. 

Voor korte finart, en uw gemis, 

Werd hemelvreugd zijne erfenis! 

VADER GEN MOEDER. 

Waarom. moet eene kist zoo „klein , 

Waarom «een» graf, uw. woning zijn ? 

EENE STEM, 

Van eRrTSJES ftof ziet gij de. kluis,» 

Hij zelf; Jij woont, in ’t heerlijkste huis, 
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MOEDE Re 

Och! dröng mijn. blik de wolken door, 

Ik volgde u, lievet op *t hemelfpoor! 

EENE STEM, 

Ééns, Moeder, ééns, naar yrzus leer, 

Ziet e=» vindt ge wis uw’ liev’ling weêr’! 

MOE DE Re 

Zóó lang, zóó lang toeft het geluk , 

Eer ik u aan mijn harte druk! 

EENE STEMe 

Met de aard’ verdween voor hem de’ tijd, 
Geene uren telt ge in de eeuwigheid ! 

VADER, 

Maar ons viel ’t affcheid, ach! zoo bang ! 

Ons valt dat wederzien zóó lang! — 

EENE STEM, 

Staart, Ouders! ftaart op ’t fchoonst verfchiet, 

Zij, die gelooven, haasten niet ! 

VADERe 

Hoe is ’t u Kind, in hooger sfeer, 

Hoe is 't u boven 't ftarrenheir ? 

EENEB STEM, 

Ziet, Vader, Moeder! rrirsye na, 

VII, D, 3e G 8 N YV Ae 
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VADER. 

Wie zijd ge, onzigtb’re, welke ftem 

Noemt FRITSJES naam, en fpreckt van hem? 

EENE STEM, 

’K-ben FRITSJES geest! Ail treurt miet meer ; 

Gelooft en wacht, wij zien ons weêr, … 

Vaart wel, en juicht: „De schelp verga, 

„De parel blijft 1°* am Halclujah ! — 

’K ontwaakte en fprak: ja daf beklijft, 

„De schelp vergaat, de parel blijft re 

Cc. W. PAPE 
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