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Aan den Heere Redacteur van het 

Magazijn voor Wetenschappen ; 

Kunsten en Letteren, 

MIJN HEER! 

Ben mijner bijzonderste vrienden Vélasmde , kort.-voor 

zijnen dood, dat de nevensgaande, door hem geschre 

wene ‚ Verhandeling aan mij zoude uitgereikt worden, 
met vrijlating ‚ om er volkomen naar eigene keuze gebruik 

van te maken, mits ik slechts geen woord of- letter -der= 
zelve op zijnen naam in het licht gave. Ak las en herlas 

haar met ‘oplettendheid. . Zij scheen mij toe “over «een 
hoogst belangrijk onderwerp te loopen, en , zonder eenige 

taatdunkendheid , met zoo. veel grondige kennis. van 

zaken, en in zulke bescheidene woorden op het papier 

gebragt te zijn, dat ’s mans begeerte , om als schrijver 

derzelwe onbekend te blijven , mij innig leed deed. Het 

is wel zoo, dat waarheid of onwaarheid door de namen - 

van hen, die ze uiten , in wezenlijkheid niets gewint of 

verliest ; maar tegenspreken zal men toch niet „dat er, 
vooral in twijfelachtige zaken , waarover kundige lieden 

niet eenstemmig denken , ons weet aan gelegen ligt, om 

hem , wiens gevoelens ons voorgedragen worden , bij 

name te kennen, en dit geldt te meer, wanneer , gelijk 

in het onderhavige geval, de schrijver een man was, 

welke in het vak der letterkunde door vele kunstge- 
swrochten en theoretische werken eenen invloed op den 
geest onzer natie verkreeg , waarop slechts weinigen zich 

5 A 2 kun= 



4 Knetemann 

kunnen. beroemen. Dan == het zij daarmede zoo het 

wil, — rijn, priend. is ondslapen, en. ik moet zijne 

begeerte stipt en heilig nakomen. Evenwel brengt de 

inhoud van mijnen lastbrief mede, dat ik overigens met 
de Verhandeling ‚ ar mijne keuze ‚ kan te werk gaan. 

Ook weet ik, dat de gevoelens, daarin geopenbaard, 

door den Schrijver tot aan zijnen dood.toe zijn aange. 

kleefd. Zijne vredelievende ziel wilde het stuk, met 

den naam des makers aan het hoofd, niet uitgegeven 

hebben, voorzeker alleen, ten einde die Ad in geene 

twisten zouden betrokken worden. ’s Mans werk kan. 

echter van nut ats 5 verv-dauron, Mijn Heer, ben ik , na 

lange overweging , te rade geworden, om het u toe te 

zenden y ten einde daaraan; des goedvindende , in uw 

geacht MAGAZIJN VOOR WETENSCHAPPEN , KUNSTEN EN 

LETTEREN eene plaats. te. kunnen verleenen. Indien gij 

dit doet, zullen er mogelijk velen zijn, welke, bij gis= 

sing „zullen meenen den steller te onderkennen. Uit 

hoofde vechter van den bescheidenen-en nederigen geest, 

die schier in elken volzin wan het stuk doorstraalt , en 

ten duidelijksten aantoont, dat het den Schrijver , zonder 

eenige aanmatiging „ slechts om waarheid , en waarheid. 

alleen te doen was, durf ik stellig staat maken, dat elk 

burger van het rijk der letteren te kiesch is, om hier, 

ook bij. de oenige gissing , “eenen naam, te ern 

noemên. 

dk heb de eer met de ad achting te zijn, 

MIJN HEER! 

Uw dw. dienaar 
diens hip 

P. R. FEITH, 
den 10 September 1827. 



FOORBERIGT. 

Nimmer heeft eene Verhandeling, en. bij de 

gamenftelling , en in de uitgave, meer tegenfpoed 

gehad. Tot driemalen toe hebben de gebeurtenisfen 

van den tijd, en mijne omftandigheden onder de- 

zelve , mij mijn werk doen flaken, en er verliepen 

maanden eer îk het weder aan kon vatten. „Het 

zou onmogelijk zijn, dat dit op de zamenhang mijn 
ner Verhandeling en op de gelijkheid van flijl in 
dezelve niet zot ingevlocid hebben. Zeker heeft'het 

dit ook gedaan; maar onze dagen zijn zoo weinig 

rustig, het uitzigt op meer kalmte zoo verfchoven, 

en mijne jaren genoeg gevorderd, dat ik geen kans 

zie, om lang genoeg achtereen ledigen. tijd genoeg 

te vinden, ten einde alles op nieuw te kunnen om= 

arbeiden. Ik, heb. dus wel moeten befluiten, om hek 

een en ander te laten zoo als het eenmaal was ; en 

mijnen Lezer te verzoeken van meer-op. de zaken, 
A3 dan 



6 VOORBERIGT.. 

dan op de juiste aaneenfchakeling en gelijkheid van 
flijl te willen letten. En wat de uitgave betreft, 

op het oogenblik, dat ik dit fchrijf , weet ik zelf 
niet of zij ooit bij mijn leven plaats zal hebben. 
Loo lang het drukken en uitgeven zoo mocijelijk 
gemaakt wordt, heb ik befloten dit fluk te laten 
rusten, en mij, bij mijne klimmende jaren, geen 
nieuw verdriët op den hals te halen. 

7 / 

Ook kan ik mij niet ontveinzen, dat een groot 
gedeelte van den inhoud dezer Verhandeling zeer 

gefchikt is, om mij aan onaangenaamheden bloot 

te flellen, daar ik mijnen, nog overig blijvenden, 
korten leeftijd gaarne van verfchoond zag. Het is 
waar , elk die mij onbevooroordeeld leest, zal zeer 

overtuigd zijn, dat ìk er ver, zeer ver af ben, 

van ook maar eenigszins van de beoefening der Ouden 
te willen afraden; integendeel , ik toon overal aan, 
dat dit verzuim door niets ter wereld ooit vergoed 

kan worden, en gaarne zeg ik aan onze jeugd 
HORATIUS #4: ; 

Vos exemplaria Gracca 

Nocturna versate manu, versate diurna, 

Zelfs meen ik, dát de wijze, die ik als de beste 
opgeef om de Ouden te beoefenen en na te volgen, 
op het flerkfle betoogt, welk eene hooge waarde ik 
aan derzelver fchriften hechte. Maar met dat 

alles wijk ik op meer dan eene plaats ten cenemaat 

van 
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van de aangénomene meening ‘af, hoe lang ook 
verjaard; elders tast ik vooroordeelen. aan, die 

heilig zijn geworden; en fchoon ik er ver ùf ben 
van mijne gevoelens ergens als witgemaakt op te 
geven, en ik er inderdaad niets mede be008, dan 

om op nieuw over deze onderwerpen grondig te doen. 
nadenken , om eenmaal het gebruik en misbruik van 
de beoefening der Ouden juister te bedalen, weet 

ik echter uit de ervaring, hoezeer men gevaar 
loope van zich aan onaangenaamheden bloot te flel= 

len, wanneer men het ongeluk heeft van de algen 
meene meening te verfchillen, of althans van dezelve 
te verdenken, en het dan waagt zijn gevoelen, hoe 

_heusch dan ook, onbewimpeld en als of men voor 
zich zelven alleen dacht, voor te Nellen, vooral 

wanneer de meening eenmaal het gezag van groote 

mannen voor zich heeft, Ook weet ik hoe diep 

Soortgelijke vooroordeelen, die met de moedermelk 
ingezogen en aanhoudend door de opvoeding geflerkt 

zijn, zitten , daar ik ze zelf lang gekoesterd , en 

met hand en tand vastgehouden hebbe. En kan dit 

bijna anders, daar, behalve den vroegen indruk, 

de grond er van waar is, en het vooroordeel dus 

eigenlijk niet zoo zeer in de zaak zelve; als wel 

in het geoutreerde en te ver gedrevene zit. Het zij 
mij geoorloofd hier een enkel flaaltje van aan te 

bieden , maar dat beflisfend genoeg is om er het lot 

van mijne Verhandeling, bij de eerfle verfchijnings 
volkomen wit af te meten. Bij gelegenheid, dat ik 
aan een mijner geleerde vrienden het onderwerp 

OR mij. 
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mijnes, Verhandeling mededeelde , was terflond zijn 
antwoord: „Geef ons-dit fluk-in. de E‚, maar geef 

er dan mij tevens verlof bij, om het in een „vols 
gerid nommenvte mogen wederleggen:”-— mEn gijn 
Mijn Heer! (hervatte.ik) geef mij verlof van dit gc- 

Sprek in. mijne, Voorreder gebruik te mogen maken, 

dk-zeg. niets in mijne geheele Verhandeling, dat. 

zoon flerk de. kracht. van het vooroordeel bewijst. 
Ek-deel whet refultaat eener meer-dan veertigjarige 

Öcòefening en. nadenking mede, en zonder dat „4 

des bewegen. kan; om-mij ten minfie vooraf te lezen, 

hebtesgijvop den titel reeds. befloten. ome mij te we- 

derleggene. Beflis. zelf, mijn vriend! of hier waar= 

heid, ten minfle zucht. naar dezelve, en overtuiging s 

danwel. vooroordeelj.en wel van de blindfle foort, 

de pen tegen mij. zou voeren?” … 

ovdntusfehen wilk. ook. niet verbergen, dat ik den 

inhoud mijner. Verhandeling aán meer dan cen 

onzer soliedfle Geleerden heb medegedeeld, die mij 

openhartig bekenden ‚ dat zij in het hoofdzakelijke 
er nooit “anders over gedacht hadden, en bij alle 

hunne. achting. voor de Ouden, en bepaald voor de 

Grieken, de wijze, waarop men hunne fchriften 

gewoonlijk navolgde „ als uit het punt uitgaande: 

de Grieken zijn volmaakt; af keurden , als natuur- 

lijk miet alleen. alle oorfpronkelijkheid , maar zelfs 

elken voortgang werendes 1k-zeg dus Îuderdaad. 

alleen, wat velen. met mij denken, en zeer wijzen, 

woor. mij, al was-het. dan ook maar în een Epis 
ee | | gram 



V.O O/RBERIG Te 9 

gram, gezegd hebben (*).. En waarom zou ik 

geen moed. hebben om dit te doen, die niets begeer 
en niets beoog; dan mijne geliefkoosde kunst te bee 

vorderen, en wien op mijne jaren, bij de bewust- 

heid van mijn doel, de lof en de berisping, ten 

minfle- zoo: geen volflagen: gebrek. aan opvoeding de 
laatfte vergezelt en hatelijk maakt, zoo tamelijk, 

onverfchillig begint te worden, Eigenlijk moest in 
het Rijk-der Letteren, en vooral în-dat der fchoone 

Kunflen en Wetenfchappen „de grootfle vrijheid heer= 
Shen ‚ want hiìerdoor”alleen-is de vordering moge- 

dijk, daar zelfs een valsch gevoelen , zoodra het 

| | WAAT- 

© Onder en head. Wie herinnert si 

het volgend versje uit den Wandsbecker Bothe L Th. 
bladz. 123 niet? 

‚ICH WÜssTE NICHT wam om 2 

„Den griechifchen Gefäng nachahmen? 

Was. er auch immer. mir gefällt, | 

_Nachahmen nicht. Die Griechen kamen 

“Auch nur mit einer Nafe zur Welt, 

Was kümmert mich ihre Cuitur? 

‚… Ich lasfe fie halter dabey, 

‘“Uud wotze auf Mutter Natur; 

Ihr roher abgebrochner Schrey 

Triffe tiefer als die feinfte Melodey , 

Und fehlt nie feimen- Mann , 

Wideatur Vetter ossran. 

A 3 
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waarlijk het refultaat van eigen ernflig nadenken 
is, door aanleiding tot denken en nader beproeven 
te geven , meer voordeel doet. dan het eeuwig na- 

praten, op welk gezag, of op welk eene verouderde 

meening dan ook gegrond. Maar genoeg hiervan, 

Niemand zal voor het overige, zoo ik hoop, in 

mijne Verhandeling eene Bijlage tot het oude vers 
Jchil over de meerdere of mindere voortreffelijkheid 

der Ouden en Modernen willen vinden. Dit geheele 

Punt behoort zelfs niet tot mijn taak. Integendeel 

úk veronderftel de voortreffclijkheid der Ouden; hoe 

zou anders het onderzoek omtrent de wijze van 

hen na te volgen te pas komen, en over het te veel 

of te weinig in deze navolging loopt het hoofdza= 

kelijke mijner nafporing. Zij moge voor het oven 

rige op haar eigen wieken drijven. Ik ben mij 
mijne waarheidsliefde, en het reine doel van nuttig 

te willen zijn, bewust, en mogelijk ben ik reeds 

flof als deze Verhandeling het licht ziet; maar 
welke dan haar lot ook zij, zeker, indien wij aan 

de overzijde van het graf bewustheid hebben van 

hetgeen op aarde gefchiedt , zal ik mij altijd ver- 

heugen, indien er een vooroordeel, zoo ik hier en 
daar gelijk mogt hebben, door overwonnen, of de 

waarheid, waar ik ongelijk mogt hebben, er meer 

en duidelijker door bevestigd wierd, 



VERHANDELING 
ik OVER DE 

OORSPRONKELIJKHEID 

IN DE 

WERKEN DER DICHTKUNDE, 

VOORAL MET BETREKKING 

TOT DE 

NEDERLANDERS. 

He zij mij geoerloofd de aanleiding tot deze 

Verhandeling, die inderdaad niets is, dan de uit- 

boezeming van een lang verborgen, lang mistrouwd 
gevoel, hier te mogen mededeelen. 

Gedurende eenen tiĳdkring van meer dan veertig 

jaren, waarin het mij vergund werd bijna geheel 

voor de Dichtkunst te leven, in welken ik met de 

beroemdfte in- en buitenlandfche Dichters zeer be= 
kend geworden ben, en het beste, dat over de 

Poëzij van Ouden en Nieuweren gefchreven"is, ge- 
lezen en diep doorgedacht hebbe, trof mij menig- 

malen de ‘weinige oorfpronkelijkheid, die bij de 

moderne Dichters voorkomt, en het eeuwig eenêr- 
lei, dat juist bij de meest Klasfieken, zij mogen 

dan Engelfchen , Franfchen , Duitfchers of Neder- 

lan- 
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landers heeten, en voor het overige ook nog zoo 

in {maak en eene” voortreffelijke versificatie uite 
munten, het minst te miskennen is. Natuurlijk 

moest” zich ‘hier de vraag bij mij opdringen* wat 
mag toch hier de reden van zijn? | 

Na het naauwkeurigst ondetzoek, fcheen ze mij 
tastbaar in den eeuwigdurenden geest van navolging 

gelegen te zijn, die voor elke natie, welke zich 
uit de onbefchaafdheid begint te ontwikkelen , een- 

maal noodzakelijk , door die ongelukkige geneigdheid 

van onzen geest, welke het naauwelijks verbeterde 

zoo gaarne terftond voor het ideaal van het vol. 

maakte groef, voor altijd noodzakelijk gekeurd werd, 

en vervolgens door alle onze theoriën opgewekt, 

en door den lof. verfterkt werd, welken men juist 
te milder toezwaait, naarmate de kunftenaar het, 

door de meening eenmaal vergood , en door. verou 
derd „vooroordeel heilig geworden, model nader 

komt. Ik zeg met oogmerk: zader komt; want 
het te overtreffen, behalve dat het uit de natuur 

der. zaak zelve reeds bijna onmogelijk. wordt, -dat 
eene „Copie dit zou vermogen, zou de gedachte 

heiligfchennend. zijn voor elken kunstrigter , die in 

een „eenmaal als volkomen daargefteld, en door de 

nabaauwende eeuwen als zoodanig verjaard , model „ 

den laatften grenspaal van den menfchelijken geêst , 

boven, welken. zijne krachten en vermogens nict 

reiken” kunnen, waant te aanfchouwen., Dat alle 
navolging intusífchen niet flechts elke oorfpronke« 

lijkheid …uitfluit , maar bovendien allen voortgang, 

een hinderpaal ín den weg ftelt; dat zij, bij een 
al- 
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wAâlgemeen model voor. alle ‘ befchaafde ‘volkeren 3 
juist dat eenerlei in de dichtítukken dier volken , - 

en, bĳ een bijzonder model, behalve het eigen 

euvel, voor de bijzondere natie, daar het voor ten 

taon gefteld, werd, nog eene nieuwe hinderpaal 

wordt om er zich boven te verheffen „ is, dunkt 

mij, bij de minfte nagedachte, voor het gezond 
verfland zoo klaar, dat het alle betoog” overtollig 

maakt, Maar nu hinkt de nood achteraan. Zoodra 
als men deze, op zich zelven “zoo duidelijke; 

denkbeelden op de voorwerpen zelve gaat toepase 

fen; verheffen er zich terftond alle vooroordeelen 

tegen, en ik” zal naauwelijks. de Grieken als het 
algemeene model , en den ouden „ meest -bewierook= 

ten Dichter van elke bijzondere natie „bij ons bij 

voorbeeld onzen voNDEL, als het bijzonder model 

genoemd hebben, of men zal, in weerwil van de 

vorige toegeftemde duidelijke denkbeelden, den oor 

log in zijn hart tegen mij befloten- hebben. 
Mijne Landgenooten!.ik denk. zoo hoog van de 

Grieken, als de vurigtten onder u er van denken 
kunnen, en VONDEL ‘is bij mij een” zeer groot, 

voortreffelijk Dichter; maar de. waarheid , althans 
wat mij in haar heilig gewaad als zoodanig ver- 

fchijnt, is mij dierbaarder. In een’ tijd, waarin de 

Nederlandfche Dichtkunst ,- naar mijn oordeel en 

gevoel ,; eene hoogte bereikt heeft, die ze te voren. 

nimmer beklom, op een vooroordeel opmerkzaam 

te helpen maken, dat: zoo lang ten hinderpaal aan 

alle oorfpronkelijkheid verftrekte „en „ op-zijn best, 

enkel den. fmaak „ en hoe -dikwerf- nog eenen” aan= 

ge- 
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genomen fmaak , ten koste der genie, hier en daar # 

kan bevorderen, dit fcheen mij pligt, dit fcheen 

mij verdienftelijk te zijn. Waarmede zoude ik onze 

vaderlandfche Poëzij meer kunnen bevorderen, al 

gelukte het mij ook maar om eenen enkelen flaafe 
fchen kluister te verbreken, en de navolging van 

Ouden en Nieuweren binnen juister palen te bepers 
ken? „Dat mijn tegenwoordig gefchrijf weinig gee 

fchikt is, om terftond de algemeene toejuïiching te 
verwerven, weet ík3 dat men er eenmaal ligt eens 

anders over oordeelen zal, is „zeer-mogelijk en 
geloof ik zelfs; maar in allen geval verdient mijne 
opregtheid. in het gulhartig belijden van hetgeen ik 
gevoel, geen hoons maar misfchien, zelfs waar ik 
dwale , nog eenige toegevendheid. Wat toch zou 

op dit eigen oogenblik gemakkelijker zijn , en meer 

op den vrij algemeenen lof van eenen kennerblik 

kunnen ftaat maken, dan de grenspaal aan te wije 

zen, welke te overfchrijden, aan alle menfchelijke 

genie en fmaak ontzegd is, en dan HOMERUS voor 

allen en VONDEL voor ons te noemen; wat ligter , 

dan ook hier Zaudator temporis acti te zijn, ens 

om de eeuw van den grooten Agrippyner te prij 

zen, den Dichteren van onzen leeftijd hunne waarde 

të ontzeggen, of aan hunne wezenlijke verdienfte 

te knagen; maar het eerfte wilde ik niet, omdat 
ik, bij den diepften eerbied voor HOMERUS en von. 
DEL, toch heilig aan de volmaakbaarheid van den 
geheelen mensch, met alle zijne vermogens en tas 

lenten, geloof, en dus geen grenspaal verkies te 

helpen zetten, en het mij ook niet vermeten zou, 

waar - 
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waar God zelf ze niet gezet heeft; en het andere 
zou mij over mijne onopregtheid. doen bloozen, 

daar ik in mijn, hart geloof, dat onze Dichtkunst 
nimmer te voren. dat toppunt mogt bereiken , waarop 

wij ze thans aanfchouwen mogen „ en dit geloof niet 

wederlegd ‘kan worden door enkele verzen of cou= 

pletten uit vonper bij -te- brengen, die zeker het 

beste, dat-wij bezitten , op - zijde kunnen gefteld 

worden ;-maar doorde Dichters van beide eeuwen 
geheel en volledig, in ieder vak der kunst, met 

elkander te wergelijken , en zoo der uitmuntendheid 

den palm der overwinning toe te reiken. „Dan ik 

fpoede mij ter zaak, 

Wij noemen oorfpronkelijk , daar wij de gedachten 
van bĳ geen anderen vinden, en natuurlijk niet 

‘vinden kunnen, dewijl de Schrijver cf Dichter, die 
ze voortbragt, er ‚geheel den ftempel zijner eigen 
“perfoonlijkheid „ zijner innigfte individueele gewaar 
‘wording zoodanig «ep afdrukte, dat ze eenig zijne 

Eigendommelijkheid vertoonen, en hem alleen toe- 
‘behooren kunnen, Karr berchrijft ze zeer geluke 

kig (t), als een talent, om datgene woort te bren= 
gen, waartoe zich geen beftemden regel geven laat, 
maar dat onmiddellijk uit de oorfpronkelijke bron 

van alle regels, de natuur zelve, put. Elk ziet 

met een opflag van het oog, dat alle navolging en 
copie der ware en echte oorfpronkelijkheid dus 

lijnregt tegenover flaat. De eerfte zoekt een’ regel, 

en houdt zich naauwkeurig aan denzelven , en naar- 

ma- 
t 

Ca). Kritik der Urtheilskraft, U, bladz, 182, 
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mate haar dit meer gelukt, ‘is- zij, als navolging , 

als copie befchouwd, wolkomener; de laatfte fchijnt 
zelfs niet te- weten „dat er een regel beftaat 5” zij 
treedt in haar eigendommeliĳĳkheid voor, verheft 

zich boven tijdgeest en heerfchende vooroordeelen, 

en, even onbekommerd over lof als over berisping , 

heeft zij haren eenigen grondflag in de perfoonlijk- 
heid wan den Dichter, in zijne eigene wijze “van 

gewaar nja en in zijne vanbseranegnn n (2). 

Ee | is De 

(2 ss Voor dezulken, wien dit alles niet duidelijk ge- 
noeg mogt’ zijn, moge het volgende ‘hier nog eene 

plaats vinden, Twee Dichters bezingen, elk-op zijne 

wijze; wat gij: wilt, de Lente bij voorbeeld. De eerfte 
wit dit en handelt uit plan. Hij herinnert zich alles, 

wat hij ooit als fchoon in de Lente vond, en leest en 
beftudeert elke treffende pasfage, die hem omtrent het 
jeugdig jaargetij ooit bij eenigen Dichter, ouden of 

nieuwen, trof. Nu gaat hij, maar zekere regels, of 

naar een zeker voorbeeld,aan het werk, en meteen 

„wikkend oordeel kiest en verbindt hij zekere deelen-tot 
een geheel, dat een vers op de Lente moet zijn, uit 
alles wat hij zich zelven van de Lente herinnert, of bij 

anderen over haar aangetroffen heeft, Zoo hij nu van 
eene goede en harmonifche versificatie meester is, levert 

hij een fchoon, klasfiek’ Dichtftuk, dat men met genoe- 
gen leest, en daar men de kunst in bewondert; maar 
waarvan ons, bij dat alles, de gedachten en gewaarwor. 

dingen niet onwillekeurig. medeflepen, omdat ze voor 
ons niet nieuw zijn, niet als lijnregt uit het hart geftroomd 
tot ons overkomen, maar wij ze, ten minfte wat de 

deelen aangaat, bij duizend anderen gevonden hebben. 
De andere Dichter — men kar eigenlijk niet zeggen, 
dat hij de Lente wil bezingen; men vecniel om juist te 

zijn, 
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Be eerfte is, of louter ftudie naar een reeds gege» 

ven voorbeeld, en in zoo verre, al ware dit voor« 

beeld ook HOMERUS zelve, niets dan flaaffche navol= 

ging3 of: zij vormt zich ook eene foort. van ideaal , 

maar toch altijd uit reeds voorhanden zijnde voor- 

beelden, en wanneer een gezuiverde {maak haar dan 
beftiert, behoort: zij tot de edelêr navolging, en 

heeft hare waarde. De laatíte kent geen voorbeeld „ 

dan de natuur zelve; die zij nog niet copieert, 

zijn, hier voor willen moefen. dienen te plaatfen. Gea 

heel van het genot der Lente vervuld, wordt zijn vol* 

geftroomde boezem als geperst, om zich van deszelfs 

gevoel te ontlasten, en zijne eigen, warme, levendige 

gewaarwordingen , die hij niet meer bedwingen kan, 

ftorten onwillekeurig uit zijn hart op het papier neder, 

Hij denkt aan kunst noch aan regel, hij poogt eenvoudig 

uit te drukken, wat hij “gevoelt, en zijn gedicht is 

eigenlijk geene befchrijving van de Lente, maat het 
warme afdrukfel van zijne eigene perfoonlijke gewaarwore 

dingen, zoo als hij alleen ze had, zoo als voor hem 
niemand ze had, oo als na hem niemand ze hebben zal, 

Ook vertoont zijne geheele taalen uitdrukking de ver= 

voering , daar zijn geest in deelde. Eene heerfchend ideé 

heeft hem aangegrepen, heeft zijne verbeeldingskracht 
ontvlamd, is hem cot gewaarwording geworden, en hij 

bezigt natuurlijk ‘eene aal, die met de fterkte zijner 

gewaarwording o% rereenftemt. Zijn eenige regel is de 

Deus in nobis. laatfte Dichter alleen bezit oorfprone 
kelijkheid. Als éen proef van deze oorfpronkelijkheid 
leze men de Frühlingsfeyer van-KLOPSTOCK, die ze in 
eenen hoogen graad bezit; tot proeven van de andere 

foort, fehoon onderling in waarde verfchillende, zijn er 
duizend verzen op de Lente voorhanden, 

VLD, x B 
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maar die haar geheel doordringt en bemeestert, die 
zij, verrukt (begeistert zou “de Duitfcher zeggen) 
diep gevoelt, en dan in derzelver eigendommelijke 

gewaarwording enthusiastisch terug geeft, en poogt 

uit te drukken , ‘hatuurlijk in eene taal, die even 

zoo zeer boven de gewone taal der menfchen vere 
heven is, als de gewaarwording zelve die van de 
gewone menfchen overtrefte “En hier moge ons de 

fehoone definitie ‚ die ons-de Wandsbecker Bode (3) 
van de echte Dichters geeft, tot verklaring en voor- 

beeld tevens ftaans-- „ Het -zijn blinkende; reine 

keifteënen , daar -de fchoone hemel, en de fchoone 

aarde, en de heilige Godsdienst tegen aanflaan , dat 

ér vonken uit vliegen.” Het fpreekt van zelven , 

dat de eerfte algemeen bewonderaars en goedkeur- 

ders vindt, dewijl elk in {taat is om den gevolgden 
regel , of het gevolgde voorbeeld, na te fporen , en 

door de ‘copie met het oorfpronkelijk te vergelijken „ 

te beoordeelen, in hoe ver alles getrouwelijk gevolgd 

is; daar de laatfte duizend berispers en uitleggers 
aantreft, die haar, zoo als cörur ergens van SHA- 

KESPEAR zegt, uit-de allerlaagfte diepte e beurtelings 

verklaren, redden, verdoemen „ ontfchuldigen „ aan= 

bidden , “bezwadderen, overzetten: en lasteren , en. 

die zij allen niet hoort; maar het is niet minder 

zeker, dat de weinigen, die haar verftaan en wee 

ten te fchatten, die zich in de gewaarwording des 
oorfpronkelijken Dichters kunnen indenken en vere 

liezen „haar. volkomen regt laten wedervaren, en_ 
| | even 

(3) III. Zen, 88404 | | ì 
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ever zoo zeer boven alle navolging: en regelmatig= 

heid verkiezen „ als ‘het, reine, onbedorven “gevoel 

het. meer: van Genève boven eenenvgekunftelden vij- 
ver,-hoe prachtig-dan op zich zelven. ook, ftellen’ 

zal, „Den laatften kan men bewonderen en prijzen — 
aan. den oever vanhet eerfte bewondert men, noch 

prijst men, „Men - zwijgt. en „aanbidt „en “vérliest’ 

zich in fprakelooze verrukking. RAE. TAK 

Maar «wij noemen ook dikwerf geheele volkeren 

oorfpronkelijk , > en» dan “zijn het natuurlijk ,„ voor 
wezens „die flechts „voor oogenblikken op -dit -too= 

neel. van eeuwige: verwisfeling” verfchijnen’, die nia 
tiën, vóór welke wij geene anderen ; dan bij naam, 

kennen. Voor-het befchaafde wereldgedeelte zijn het: 
de Grieken. Zijn zij het in ‘waarheid, of fust deze. 

hooge waarde op onze onkunde van vroegeren tijd, 
en het. weinige, dat. ons van die oude volkeren. 

overgebleven is? Dit verdient eenige nafporing. 

„Zeker is er geen moejelijker vak in de Gefchies: 
denis der kunften en wetenfchappen, dan om de 
eigendommelijkheid eener natie te bepalen, en over’ 
de waarde van derzelver oorfpronkelijken fimaak uite’ 

fpraak te doen. Zoo gemakkelijk dit aan velen’ 
toegefchenen heeft, zoo ligtvaardig men er omtrent 

beflist hebbe „ even ‘zoo hagchelijk zal het terftond 

den echten nafpoorder reeds voorkomen, als hij van: 

den eenen kant in aanmerking neemt, dat, om het 

eerfte te kunnen bepalen, het volftrekt noodzakelijk 
is, de ‘oorzaken te kunnen opdelven, die het eerst 

de ontwikkeling bij een volk te voorfchijn bragten , 

en juist te weten, wat het’eenmaal aan vroegere 
Ba nas 
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natiën verpligt wass vervolgens den weg op te kune 

nen „geven, dien «het zich: zelven gebaand heeft; 

en eindelijk de omftandigheden naauwkeurig te on= 
derfcheiden, die, het zij dan vereenigd, het- zij 

beurtelings „ op hetzelve ingevloeid hebben, om het 

tot die hoogte. te brengen, waarop wij-het thans 

aanfchouwen. «En om het -laatfte onpartijdig en 
naar waarheid’ te kunnen beflisfen, moet het klie 

maat ‚de regeringsvorm; de zeden, de gewoonten, 
de voorvaderliĳjke Gefchiedenis em Godsdienst van 
de natie, wier fmaak men aan zijne uitfpraak on= 
derwerpen. wil, zoodanig bekend zijn, dat men zich 

geheel in haren toeftand denken, geheel met haar 
gewaar worden en gevoelen kan, ten einde nooit 

gevaar, te loopen van uit zijne eeuw, uit zijn ge- 

heel verfchillend vaderland , uit zijn bijzonder gevoel, 

uit de willekeurige bepalingen, die men van anderen 

geleerd of zelf gemaakt heeft, en het ftelfel, dat 

men zich daaruit ten eeuwigen maatftaf. van het 

fchoone vormde, alles te befchouwen en te beoor= 
deelen; eene handelwijze, die, hoe algemeen ook, 

echter. nooit nalaat op een valsch en partijdig oore 

deel uit te loopen. 

Dat het, om de oorfpronkelijkheid eener natie in 

het vak der fraaĳje kunften en wetenfchappen te 

kunnen bepalen, volftrekt noodzakelijk zij, de oor« 

zaken , die haar het eerst ontwikkelden, te kunnen 

nafporen , moet elk terftond in de oogen flralen, 
als hij flechts in aanmerking neemt, dat het hier 

in de, eerfte plaats van afhange, om naar waarheid, 

te kunnen opgeven, wat op haren «eigen bodem 

ge 
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gewasfen , «en wat haar door eene andere, vroeger 

befchaafde natie medegedeeld, en vervolgens in haar 

eigen--fmaak overgegaan zij; het’ zij dan weêr, dat 
zij «dien fmâak-bijng geheel behouden, het zij dat 
zij dien verfijnd „ verhoogd hebbe, en naderhand 
zelfs. een zeker zegel van oorfpronkelijkheid op 
hare kunstgewrochtern > hebbe wéten te “drukken. 
Verzuimen wij dit onderzoek, of hebben de opeen- 
geftapelde eeuwen het ons onmogelijk gemaakt 5 

beoordeelen wij dus eene natie alleen uit de kunste 

gewrochten; die wij bĳ haar aantreffen5s al was 

dan ons oordeel hieromtrent nog zoo naauwkeurig, 

nimmer zullen wij iets gegronds over de meerdere 

of „mindere oorfpronkelijkheid dier nâätie te ‘berde 

kunnen brengen. … Wij zullen. dikwerf prijzen en 
bewonderen , waar luttel te prijzen en te bewonde« 

ren valt; terwijl intusfchen het wezenlijke en waar- 

lijk bewonderingswaardige; dat zich bij zulk een 
volk opdoet, geheel niet onder ons gezigtspunt zal 

komen. omdat -wij, eens de oórfpronkelijkheid bij 
dat volk  veronderftellende ; op den verbazenden 
weg, dien, het, zich heeft weten te banen, geen 

acht geven „ en die dikwerf, bijde geringe aanlcie 

ding, die het eerst vond, bij den kleinen flip, 

daar zijn gevoel voor het fchoone eerst door ont- 

waakte, de dankbare, bewondering en “eerbiedige 
hoogachting der volgende eeuwen waardig is, 

Maar als wij nu nagaan, welke dikke nevelen 
over den eerften oorfprong. en vorming dernatiën 

verfpreid liggen; als wij ontdekken, hoe weinige 

voetfporen de tijd op de oppervlakte des aardkloots: 

B 3 van 
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van. de oude. kunften en wetenfchappen heeft na= 
gelaten 5 terwijl van-den anderen kant tallooze ome 

wentelingen.-der natuur en der volkeren; waarvan 
de, eigen tijd de onmiskenbaarfte  merkteekenen in 

puin en--geknotte” zuilen. overal op den „aardbodem 
gedrukt. heeft, en een aantal van rampen, nu eens 

door het noodlot zelven „ dan. weêr door de bar- 
baarschheid-- en woede van. dwingelanden  veroors 

zaakt, en gedeeltelijk flechts door de gefchiedenis 
vereeuwigd „ niet opgehouden hebben aan de vroegfte 

voortbrengfelen. van «den zich. ontwikkelenden men- 
fchelijken.-geest, te knagen, of in Eens het voort= 

brengfel- van eeuwen met éénen flag te vernietigen5 

hoe moeijelijksen. bijna onmogelijk wordt deze eerfte 

taak, dan reeds- niet „en hoe befchroomd enangste 

vallig „wordt de meest wijsgeerige onderzoeker, om 

er eene beflisfende uitfpraak over te doen 2 

Bepalen wij. ons hier flechts bij de Grieken, 

Deze natie behoort zeker niet onder de vroegften. 

Naast de magtige Asfyrifche en Babylonifche -alleen= 
heerfchingen geplaatst, verfchijnt ze naauwelijks fe= 

dert gisteren ten tooneele, Zij is met dat al dé 

leermeesteresfe des tegenwoordig befchaafden aarde 

bodems geweest, en daar wij van de prachtige en 

verbazend. groote gewrochten der eerfte volken, 

allen federt eeuwen in ftof weggezonken’, en door 

de winden verftrooid, niets dan de puinhoopen en 

fchemerige- overlevering -behouden: hebben „ bezitten 

wij vande Grieken nog een aantal echte overblijfs 

felen in meer dan een vak der kunst, en daaronder 

nog zeer. veel van hunnên beroemdften tijd, Boven= 

dien 
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dien is ons shet oordeel. nog. van: hunne eigem be- 

woegdfte. kunstregters„als-dat, van ARISTOTELES. bij 

voorbeeld , bekend; en met dat alles, in welk eenen. 

donkeren” nacht ontwijken: ons de eerfte aanleidende 

oorzaken „- daar - dev-ontwikkeling ‘bij”dit volk zijne 
begin uit namz de mindere of meerdere «waarde van 
die oorzaken; wat «de Grieken eigenlijk waren „ toch 

ze onder hen-begonden te werken5 wat ze:door 

dezelve” geworden zijn s en’wat zij vervolgens zelf 

voortgebragt „vermeerderd, verbeterd venten. top= 
punt hebben weten te voerenz inveen woord „wat 
Zij uitgevonden ; wat zij volmaakt hebben, Fabelén 

en gefchiedenis, waarheid en - verdichting loopen 

hier zoodanig ineen, zijn. zoo digt door elkanderen 

geweven „dat het langdurigfte onderzoek , de naauw- 

keurigfte fchifting,„ ons altijd nog aan een: meer’ of 

min waarfchijnlijk  gisfen geboeid ‘houdt, én wijer 

zeker veel over te berde brengen, doch maar zeer 
weinig grondigs over beflisfen kunnen Zeker-fchijnt 

het, dat de kunften en wetenfchappen bij de Gries 

ken niet geboren. zijns De. Egyptenaars en Fenie 

ciërs waren er reeds mede bekend; toen de-Gries 

ken’; in den volften (zin, nog wilden wären, ens 

mag men-aan de oude overleveringen geloof flaan, 
in onderaardfche holen leefden „en met dedieren 

om hun voedfel ftreden (4)y en deze eigen. Egyps 
tenaars en Feniciërs lagen waarfchijnlijk- op «hunne 

beurt nog in eenen Tt van onkuride-sen bars 

| baarsche 

…4) Zie varrafsgan 8 dod du ar) “Anachi 
wandelde \ 
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baarschheid begraven, toen de kunften en wetert- 

dchappen- reeds. aan” de boorden wan «den Jndus en 

«Ganges bloeiden. 
Wij misfen alles, om den zich van lieverlee ont- 

swikkelenden menfchelijken „geest naauwkeurig na te 
fporen, en; als het ware; op den voet te volgen. 

Uit de weinige fragmenten, hier en daar verfpreid , 

kunnen wij echter opmaken, dat zelfs de oudfte 
volkeren , wier naam tot: ons overgekomen is; reeds 

merkelijke woortgangen in de kunften moeten ge- 
maakt hebben, om dat alles te hebben kunnen daar= 

ftellens “wat ons de berigten, als werkelijk eens 

daar geweest zijnde , opgeven. Wat er van verlo= 

ren, wat er van tot andere volkeren zij overge 

gaan, is in der eeuwen nacht met die volkeren 

zelven: begraven geworden. Bepalen wij ons een 

oogenblik tot de beide oudfte Monarchien. - Aan 

den oever van den Ziger verrees eenmaal. het be- 

roemde: Nineve, zeker, indien mên pIoODORUS SICU- 

LUS gelooven mag, de. grootfte ftad der geheele 

oudheid, dewijl ze ; naar zijn berigt, een omtrek 

van niet minder dan zeven en veertig mijlen had; 

en geheel met hooge muren en torens omringd 
was. ' Babylon. was, naar het verhaal van sTRABO, 

kleiner. Het latere Babel, door zijne verbazende 

muren, hangende hoven, de brug en de oevers 

van de rivier, met het gegraven meer en de kanae 

len, bovenal de Tempel van BELUS „ zoo beroemd, 

behoort‘eerst tot den tijd van NEBUCADNEZAR. En 

het oude en het latere- Babel getuigen inmiddels 

genoegzaam „ dat de kunften en wetenfchappen 
toen 

Ed 
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toen reeds eene aanmerkelijke hoogte moeten be= 

reikt hebben (5). Wat is hiervan tot den Zudus, 
wat tot den Ny/ overgegaan? Wij weten het niet; 

dit alleen weten wij, dat het in den menfchelijken 

aanleg ligt, om gedurig voort te gaan; dat de 

meeste. uitvindingen toevallig en eerst ruw zijn, 

maar dat het der eeuwen en eenige gelukkige ome 

flandigheden overgelaten zij, om te verbeteren en 

te volmaken, 

Dat het intusfchen:de- anda waren die 

den eërftéen 1ichtftraal in Griekenland verfpreidden, 

fchijnt bij de bevoegdfte rigters uitgemaakt te zijn. 

Een aantal van, Schrijvers (6) bevestigen ons, dat 

eerst INAcHUs met eene Egyptifche volkplanting de 

befchaving in Argolis, Arcadiën en de omgelegen. 
ftreken, -197o jaren vóór cunrisTus, begon, en 

dat, bijna drie eeuwen later, CECROPS, CADMUS 

en DANAÜüs in dttica, Beötiën en Argolis, met 
eene nieuwe volkplanting van Egyptenaars en Fenie 

ciërs het begonnen werk voortgezet en voltooid 

hebben (zie Bijlage I)--Zoo veel fchijnt dus zeker 

te zijn, dat eerst toen (om mij in de woorden van 

BARTHÉLEMI uit te drukken) de nijverheid en de 

kunften de grenzen van den Peloponnefus overge- 

flapt zijn, en dat hare gelukkige woortgangen, om 

zoo te fpreken, in de Grieken nieuwe volkeren 
tot het menschdom gevoegd hebben. O1 

Maar 

(5). Zie, behalve meromorus, A 1, joskPHe adv. 
App. l. 1, Cap. 6, 

(6) Men kan ze aangehaald vinden bij BARTEÉLEMI/. ce 

B 5 
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Maar- hoe » weinig wêten wij met dat alles, wat 
de Grieken aan deze eerfte wetgevers, of aan de 

Egyptenaars en Feniciërs verpligt zijn, hoe weinig 

in het geheel van. de. eeuwen «en oorfpronkelijke 

volkeren. die den: fchoonen Griekfchen tijdkring 
voorafgegaan zijn? , Het is de vraag niet, of de 

kunften en wetenfchappen, eens op den vruchtbaren 

Griekfchen bodem en, onder den milden Ionifchen 

hemel overgebragt, daar het toppunt eener vol= 

maaktheid. bereikten; die « de „Egyptenaars en Feni- 

ciërs nooit gekend. hadden, ‚ Ook niet, of;de Grieken 

het eerst-de kunften tot dat Ideaal van  fchoonheid 

hebben weten te verheffen „ dat aan de volgende eeu= 

wen als de laatfte grenspaal toefcheen ; boven welke 

te klimmen het onmogelijk , het te wagen roekeloos 

gekeurd werd. » Dit alles kan zeer” gereed toegc= 

ftemd worden,en nog zal het volkomen onbeflist 

blijven; wat de Grieken, bij alle hunne volgende 

vorderingen „ eigenlijk aan de Egyptenaars: en Feni- 
ciërs verpligt zijn, en eeuwig verpligt zullen blij= 

ven, of met andere woorden, wat in den oorfpron- 

kelijken ftlempel, dien wij op de werken der Gries 

ken gedrukt vinden , het eigendommelijke dier natie, 

wat het ontleende „ hoe dan ook door haar verbeterd, 

van derzelver eerfte befchavers en vormers was. 

En juist op dit punt komt hier. alles aan, zoo 
wij over originaliteit en oorfpronkelijken fmaak -bij 

de Grieken eenige zekere uitfpraak willen doen. 

Uit hetgeen wij van onder den roest der ecu« 
wen thans nog van de Egyptenaars kennen, laat 

zich. weinig of: niêts. beflisfen. — De wel groote 

{che , 



INSDE WERKEN DER DEPCHTKUNDE. 97 

fche , maar gedrochtelijke fimaâäk dier volkeren; húnne 
pyramiden “ingedrukt, die van eénên ouderdom ge» 
tuigen , “welke onze oogen fchemeren doet, -zoo- 
dat niet: flechts neropotrus voor twee duizend 
jaren „ even onzeker als wij, naar derzelver ouder- 
dom gisfén moet; maar die zelfs, voor dat de hieros 

glyphifche. fchrijfwijze in Egypte bekend was, ten 

hemel ‘fchijnen ‘geftormd te zijn, dewijl er: geen 

fpoor van «eenig ‘beeldfprakig opfchrift aan te vinden 

is, hoe mild deze volkeren daar anders ook medè 

waren 5 of uit derzelver in eenen niet min verheven 

ftijl „uit één ftuk graniet, vervaardigde , én ‘honderd 

tachtig voeten hooge, Obelisken te erkennen’ (waar= 

van er flechts nog twee te Rome aanwezig zijn’, 
niet minder «om derzelver pracht “dan ouderdom 

bewonderd): ik zeg, deze wel grootfche , maar ge= 

drochtelijke- {maak moge, met de- weinige voorwer- 
pen, waaruit die op te maken is, en voor zoo 

ver deze aan den knagenden tand’ des tijds voor 

een gedeelte ontkomen zijn, naast den rijkdom van 

fchoone voortbrengfelen, die ons uit de beste-eeu« 

wen van. Griekenland overgebleven zijn „ ons me 

delijden wekken ; wij kunnen: er in ‘allen: geval: niet 

dan gebrekkig uit befluiten tot den eigenlijken: fnraak 

der vroegere volken’ ín hunnen bloetendften tijd, 
daar ons alles toë mist, Omtrent de Egyptenaars, 
in mijn oog een der belangriĳkfte volkeren des 

aardbodems „ is, dit vooral waar, „Wat wij van. hun 
overig. hebben, is weinig en gebrekkig, ende 

berigten. omtrent<hen-zijn gering. en-onzeker; Buiten 
de gewijde gefchiedenis, die ons-hier wel iets- zee 

(kers, 
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kers „ maar luttel toereikends mededeelt, zijn alle 

„de verhalen der ongewijde Historie hier fabelachtig 

en zich onderling. weêrfprekende, ‘Welke landen 

dan ook in den morgen der wereld mogen gebloeid 
hebben , hun bloei. haalt niet bĳ hetgeen, naar 

deze berigten, Zgypte eens was; en dit land naast 
alle andere landen geplaatst zijnde ; zouden deszelfs 

bewoners zeker aanfpraak hebben op het eerfte 

befchaafde volk der wereld te zijn , dewijl alle. de 

overige volken van hun de kunften en wetenfchap=- 

pen ontleenden; en bij hen oorfpronkelijk-hun licht 

kwamen ontfteken. Met dat alles laat zich uit het= 

geen wij zeker van deze eerfte , of althans zeer 

vroege, fchool der befchaving weten, zeer gunftig 

over dit allezins opmerkingswaardige volk denken (7). 

» De wijsbegeerte (zegt een oordeelkundig Schrij- 

ver (8)) vestigde daar het.eerst haren troon, en 

| dits de „de 

(7) De voornaamfte Grieken zelven deden dit. Op- 
merkelijk is hieromtrent eene plaats uit den Ziméus van 
PLATO. Rij voert daar SOLON , „dthene’s beroemden wet- 

gever, in mer eenen Egyptifchen Priester in gefprek , en 

zie hier de woorden, die hij aan den laatften in den mond 

legt: „ó Solon! Solon! gij zijt altijd nog kinderen; en 

‚ geraakt nimmer tot rijpheid van jaren. Uw verftand is 

„ jong, en mist de ware kennis der oudheid, — Wij 

„ Egyptenaars, wij hebben het geheugen er van bewaard 

„ in onze gedenkzuilen en tempelen; maar het is niet 

» dan nog onlangs, dat de Grieken kennis kregen van 
„de letteren, van de dichtkunde en van de weten- 

s fchappen.”’ | | 
(8) RurnerrorD, Zufereel der oude Geschiedenis, 

1. Deel, IL, Hoofdft, 
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de “fakkel der weténfchappen werd daar het eerst 
ontloken; terwijl hare ftrâlen ; zich over Gricken- 

land. verfpreidende , „ vervolgens hêt overige gedeelte 

van de ‘wereld verlichtten. De wijsheid der Egyp- 
tenaren “was” bij ‘de volkeren der oudheid tot een 

fpreekwoord geworden. Orpneus en HOMERUS 

namen hunne mythologie aan; PYTHAGORAS en PLATO: 

maakten zich ‘hunne ontdekkingen in de wiskunst 

en-‘wijsbegeerte eigen LyYcuRGUS en sOLON beftu= 
deerdén de“ grondregels van hunne wetgeving en 
ftaatsbeftuur. … Toen Griekenland ‘nog in vollen 

luister „en „ zoo zeer uit hoofde’ zijner kunften , 

als van “wege den roem zijner wapenen ; alom vere 
maard wad, kon niemand der ingezetenen tot eenig 
aanzien“ geraken, tenzij hij de boorden van den 

Nyl bezocht, en met de eerfte uitvinders van ‘kune 

ften en wetenfchappen verkeerd had. Hoezeer het 

dus waar moge ‘zijn, dat de Grieken alles verfijnd 

en volmaakt hebben, de eer der uitvinding en van. 

het voorbeeld zal altijd aan de Egyptenaren behoo= 

ren.” Inderdaad. hun fmaak zou nog zeer gebrek- 

kig hebben kunnen zijn, en echter zoodanig op 

de- Grieken invloeijen, dat het nu eigendommelijke 

van de laatften geheel een gevolg van denzelven 

was, zoodat, bij eene andere, werfchillende aan- 
leiding of ontwikkeling, dit volk, nu de leermeester 
des aardbodems , eenen geheel anderen fmaak aan’ 

de wolgende eeuwen zou overgeleverd hebben, dan 

wij nu in hunne voortbrengfelen ontdekken en be- 

wonderen. | | 

Maar hoe veel fterker knelt dit alles nog, als wij 
ons 
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ons--‚voor een” oogenblik met. DENON onder.de gal- 

lerij: van. het oude TentyraCthans, Dendera); of op 
de puinhoopen ‚der Tempelen-te Philé verplaatfen. 

Welk: een ‘indruk. van het -grootfche „en „fchoone: 

der. Egyptifche „bouwkunst ontvangen”. wij … daar! 
» Zij zou (zegt-de Schrijver) door zich--zelven: 

alleen. den. twijfel kunnen „wegnemen, -zoo. al niet: 

aangaande -de „eerstgeboorte „ten. minfte aangaande 
de voortreffelijkheid -der Egyptifche bouwkunst bo= 

ven die der Indianen; daar zij, met-diesderr laatste 
genoemden niets „gemeens- hebbende , de-grondflag 

is. geworden van. alles, wat-wij federt. bewonderd 
hebben, van alles „wat wij. geoordeeld: hebben bij 
uitfluiting -tot de bouwkunst; te behooren;-de drie 

Griekfche orden, de. Dorifche, de -Tonifche ende: 

Korinthifche, Men moet zich: dus „wel wachten. 
van te gelooven, zooals. men zoo verkeerdelijk 

doet, dat de Egyptifche bouwkunst «de kindschheid 

is der kunst; maar men „moet zeggen, „dat zij er 

het oorfpronkelijk-beeld van is 9)” «Hoe menig= 

maal ‘heeft men intusfchen de Tonifche zuil als een 

voorbeeld van fijnen en. wellustigen fmaak der Gries 

ken bijgebragt! Zij was van een rijzigs welgemaakt 

meisje ontleend, en bezat beide „hare bevalligheid 

en rijzige geftalte, . Oorfpronkelijk werd het vrouwene 

kopje in de kapitelen behouden. Ondertusfchen „zoo 

men DENON gelooven moet; en waarlijk Pococke (1o) 

rows tegeeft 

(9) Reize in Opper- en Neder- Egypte. IL Deel, 
IL, Hoofdft, bl. 59, 60e 

(1o) Ook deze grondige Schrijver erkent, dat hoe 

een- 
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geeft er niet minder van op, behoort dit alles oor- 

fpronkelijk: geheel-aan de Egyptenaars. » „Ik heb te 
Tentyra (het zijn ’s-mans eigen woorden) zuilen. 

gebouwen: van ‘Tempels in «kariatiden gezien, die 

in fchilderij zijn afgebeeld in de baden. van Trrus, 

nagemaakt door raraër , en die wij telkens naäpen 
in onze zalen, zonder te weten; dat de  Egypte= 

naars ons” de eer{te patronen-daarvan gegeven heb= 
ben (ri).” En van de tempelzuilen te PAilé 

zegt hij: „De. kapiteelen zijn van eene verwonders 

lijke fchoonheid,-en derzelver fieraden van de beste 

tijden der Grieken (12)s” 
Ik 

eenvoudig oorfpronkelijk de bouworde ook bij de Egyp- 

tenaars geweest zij , dezelve echter bij trappen zoodanig 

verbeterd wierd, dat de Grieken daaruit, naar zijn oor= 

deel, zeer gemakkelijk tot de Korinthifche bouworde 
aanleiding hebben kunnen nemen; ten zij (vervolgt hij) 

wij onderftellen, dat de Egyptenaars deze ‘orde navolg- 

den, hetwelk ik geenszins waarfchijnlijk oordeel, doors 

dien de Egyptifche Tempels, zoo het fchijnt, gefticht 

zijn, eer de Korinthifche orde in Griekenland in gee 
bruik was. Voeg hierbij, dat de Egyptenaars zich zel- 
ven te verheven geoordeeld hebben, om de uitvindingen 

van andere volkeren na te bootfen”’ Zie pococke, Bez 

schrijving van het Oosten. 1. Deel V. Boek, IL. -Hoofdft, 
(xr) 4e ce bl. 65, 66. 

(12) 4. c, Hoofdft, 14. bl 143. Ook pococke onte 
ving er vroeger den-eigen indruk van,’ „ Het groote 

kapiteel te dmara (het oude Zentyra) zegt hij, met 

het Ifishoofd en afdeelingen van. halfverheven beeldwerk 
daarboven is zeer voortreffelijk uitgehouwen en in den 
uiterften Griekfchen fmaak.’” \ 
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Ik ben er waarlijk zeer ver af, om aan eene 

natie , aan welke de Modernén zoo veel verpligt 

zijn, ook ‘maar eenigzins hare voortreffelijkheid te 

betwisten: maar zeker is het, dat de bevoegdfte 

kunstregters , die „ boven alle vooroordeel verheven, 

naar de. reine infpraak van hun gevoel durfden be- 

flisfen, ook waar zij het eigenlijk /ehoone. bij de 
Grieken huldigden, openlijk aan de Egyptenaren 

het meer verhevene toekenden. «Om een aantal 

aanhalingen hier te fparen, moge het. volgende, 

meer ontwikkelde getuigenis hier alleen eene plaats 

vervullen. „ De bouwkunst-is verheven (zegt de. 

Heer BERLINGHIEN (13), wanneer zij ons door de 

grootheid en de eenvoudigheid der fteenklompen 

(des masses) treft; en wanneer haar indruk zich 

met dat onbefchrijfbagr denkbeeld van vreesachtige 

bewondering vereenigt, welke de plegtigheden van 

eenen geheimzinnigen Godsdienst, die daaraan toe= 

gewijd is, inboezemt, dan maken de beide gevoe- 
lens er niet meer dan één uit, en het verhevene 

is ten top gevoerd. Alle deze omftandigheden vere 

eenigen EN in de gedenkteekenen der Egyptifche 

bouwkunst. De inwendige duisternis, de omrins 
gende eenzaamheid, en de nevel der eeuwen , waars 

mede wij dezelve omhuld zien, maken dezelve 

treffender voor de verbeelding. Die van de Griek- 

fche bouwkunde , met derzelver fierlijke evenredige . rake 

(13) In zijne bekroonde Prijsverh. over het Schoone 

en Verhevene; te vinden in het TI. Deel der Wijsge 

Verhand, van de Maatsch. der Wetensch, te Haarlem. 
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heden, en de fraaije- ordonantie van hare deelen; 

komen niet bij die uitwerking.” 

Ik „meen genoeg gezegd tehebben, om in het 

voorbeeld der Grieken overtuigend te hebben doen 

zien „ hoe moeijelijk , om niet onmogelijk te zeggen; 

het blijft, om het- eigenlijk -oorfpronkelijke bij een 

volk na te fporen, zoodra eenige eeuwen zich tuse 

fchen--ons «en <hetzelve gefchoven hebben, en bos 

vendien nog;- van hetgeen vóór hen was; niets 

dan fchier de naam overgebleven is, | 

Maar ik zeide, dat het niet veel minder. moeijee 

lijk ware, om den juisten, eigendommelijken {maak 

eener natie” grondig te kennen; afgezonderd van 

alle voorbeeld en geest van navolging. Om hiertoe 
te geraken, zouden wij haar voet voor voet op-den 

weg moeten volgen, dien zij zich zelven gebaand 

heeft, en met-den eerften indruk, dien zij eenmaal 

van het fchoone ontving, met: de gunftige of nood« 

lottige- omftandigheden, die op hare ontwikkeling 

en vorming ingevlveid hebben „ grondig bekend moes 

ten zijn. Van die volkeren, van welke wij nog een 

genoegzaam aantal van fchoone voortbrengfelen uit 
hunne beste eeuw hebben overgehouden , fchijnt 
dit in den eerften opflag minder moejjelijk te zijns 
maar bij de minfte diepere nagedachte zien wij ras , 

dat. wij, ook bij den rijkften voorraad van fchoone 
voortbrengfelen, toch alleen tot den toenmaligen 
toeftand van hunnen fmaak beflisfen kunnen , zonder 

iets van deszelfs eigendommelijkheid te kunnen 

bepalen, zoo lang wij met het eerfte punt niet 

in orde zijn, en naauwkeurig weten, wat deze 

Vil. D, 1. C | nas 
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natie aan eene vroegere verpligt ware, of waar zij 

eigenlijk begonnen hebbe. _ 

Nemen wij de Grieken en Romeinen’; es eenige 
oude volkeren, van welken wij nog een genoegzaam 

aantal van fchoone voortbrengfelen bezitten , om er 

jets met grond van te berde te kunnen brengen, 
hier weder tot een voorbeeld. Van de laatften zul- 

len wij terftond beflisfen , dat zij geen eigendom: 

melijken fmaak bezeten hebben. Alles was bij hen over= 

genomen Griekfche fimaak. De Grieken waren: hunne 

leermeesters geweest , en nimmer bereikten de leer- 

lingen „zoo als gewoonlijk het geval moet zijn, 

hier de grootheid van hunne meesters, ik laat ftaan , 

dat zij dezelve overtroffen zouden hebben. Het is 

waar, de beste Romeinfche Dichters en Redenaars 

hebben mogelijk den Griekfchen fmaak weten te 

verfijnen, en men zou bij voorbeeld vrraim1us 

dezen tot in de minfte kleinigheden verfijnden 

fmaak boven goMmerUS, zonder onregtvaardig te 

zijn, mogelijk niet kunnen ontzeggen ; maar hoeveel 

van het oorfpronkelijk groote,-en, als, het ware, 

met het eigen zegel der natuur beftempelde, in 

befchrijving, vergelijking, én vooral in het karakse 
terfchilderen , dat wij bij den Griekfchen Dichter 

aantreffen , is daardoor bij den Romeinfchen verloren 

gegaan, en toch blijft alles aan het einde niets dan 
navolging, hoe verdienftelijk en kunftig men die 

dan in den Mantuaanfchen Dichter ook noemen 

moge, en naar waarheid noemen en bewonderen 

moet. Met de Romeinen fchijnt dit dus uitgemaakt, 

Zij waren alles aan de Grieken verpligt, en hebben 

nim- 
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nimmer eenen oorfpronkelijken fmaak bezeten. Zoo 

lang de kunften en wetenfchappen bij de Romeinen 

bloeiden, bleef Athene de hooge fchool van dit 

volk, daar zij hunne ontwikkeling en vorming kwa- 
men zoeken, en van waar zij den fmaak onder 
hunne Landgenooten terug bragten. Maar nu de 

Grieken zelven? Zouden zij in waarheid, wat reine 

oorfpronkelijkheid betreft, boven de Romeinen, 

boven de donkerheid hunner eerfte eeuwen, veel 

vooruit hebben? Wat de Romeinen aan de Grieken 
verpligt waren, weten wij niet. Wij gisfen er na, 
Zou het niet mogelijk zijn, dat de waarde van de 

Grieken boven de Romeinen hier enkel op onze 
onkunde rustte ? | 

Wij leenen momerus de grootfte oorfpronkelijke 

heid, en inderdaad , wie kent dien zanger, zonder 

zijn’ naam met eerbiedige bewondering te noemen? 
Intusfchen, wat weten wij met eenige naauwkeu-= 

righeid van hetgeen zich omtrent de fchoone kun. 

ften, en in het bijzonder omtrent de Dichtkunde, 
bij de Grieken toegedragen hebbe, al ftemt men 

ook niet in het gevoelen van worFF en HEYNE, 
dat het werk des Griekfchen Dichters, eerst vrij 
rhapfodisch , vervolgens in later tĳd bijeengen 

voegd en befchaafd zij. Zoo veel fchijnt voor het 
gezond verftand toch wel zeker, dat men onmo- 

gelijk, zonder voorganger, zonder eenige voorbee 

reiding, een HOMERUS onder een volk ziet ontf{taane 

Hoe oneindig veel was omtrent het Treurfpel voorafe 
gegaan; uit welk een nietig beginfel had het aan- 

vang genomen; hoe veel was reeds veranderd; 
| C 2 vere 
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verbeterd, hervormd, eer een EURIPIDES en” sOPHO= 

KLES hunne meesterftukken konden leveren (14)? 
Zou het met het Heldendicht anders geweest zijn? 

Maar- wat was vóór HOMERUS ? Een ORPHEUSs 

LINUS ‚- MUSEUS 5 j23 maar, hoe onfterfelijk deze na- dl 

men-ook zijn mogen, vooral die van den eerften, 

de werken dezer Dichteren zijn verloren, en wij 

mogen uit de aanhalingen van PINDARUS, EURIPIs 

DES ,_ ARISTOPHANES „- PLATO  ISOCRATES ; PAUSA- 

NIAS; tat. de, voortreffelijkheid van eenen ORPHEUS 

befluiten ( 5) ig wij kunnen toch 1 zelve geene enkele 
: id | ite vere 

(14) Zie hier het oordeel van een zeer bevoegd 
kunstrigter: Die Griechische Tragödie entstand gleichsam 
aus Einem Aufkritt ‚ aus dem Impromptus des Dithy- 

ramben ‚des mimischen Tanzes, des Chors. Dieser bekam 
Zuwachs, Umschmelrung. ArscnyLus brachte gbatt Einer 
handelnden: Person zween auf die Bühne, erfand den 
Begriff der Hauptperson, und werminderte das Chor- 
mässige. SOFOKLES fügte die dritte Person hinzu , erfand 

Bihne. — Aus solchem, Ursprunge , aber spät , hob sich, 

das Griechische Trauerspiel zu seiner Grösse empor, 
ward Meisterstück des menschlichen Geistes, Gipfel der 

Dichtkunst, den ARISTOTELES so hoch ehret , und wir 

freylich nicht tief" genug in, sOPHOCLES und gURIPIDEs bez 

wundern können. Von Deutscher Art und Kunst. S. 76. 

Mogelijk, dat de zoo geroemde koren in het Griekfche 

Treurfpel inderdaad niet anders zijn, dan de ongevormde 
oorfprong , daar het uit geboren werd, en die dus niet de 

kunst uitvond’, fchoon de kunst ze vervolgens ook mees. 

terlijk hebbe weten te gebruiken en te verfraaijen, 

(15) En deze Dichter was zijne volmaking weder 

aan de Egyptenaren verpligt, DropoRUs, PAUSANIAS „ 

PLU- 
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vergelijking beproeven, of met de geringtte nafüwe 

keurigheid bepalen , wat HOMERUS aar’ déze voork 

gangers verpligt „was. BARTHÉLEMY zegt ons in 

het algemeen, dât de Dichtkunde tên tijde van no 
MERUS bij de Grieken zeer in bloei was, en dat 

de taal, blinkende van fchoone beelden, zich té 

„gemakkelijker naar-de behoefte des Dichters fchiktes 

naarmate zij nog onregelmatiger was. Maar altijd 

blijft de vraag nog: welke is de: oorfpronkelijkheid 
van HOMERUS? Vireirus had HOMERUS tot voors 
ganger en model; maar wien had de laatfte Dichter % 
Hier zwijgt de Gefchiedenis, en laat ons ten proof 
aân gisfingen „te onzekerder naar de duisterheid der 
opeengeftapelde eeuwen, die zich tusfchen ons èn 

de voorwerpen gefchoven hebben. De geleerde 

Schrijver van de Reis des jongen Anacharfis maakt 
er zich af, met vrij onbepaald te zeggen, dat 

HOMERUS eene kunst vond, die ‘federt eénigén tijd 

uit de kindschheid getreden was, en wäarvan de nä 

ĳver gedurig den voortgang verhadstte; dat hij ze 
in hare ontwikkeling aangreep, en tot zulk eené 

hoogte bragt; dat hĳĳ erzelf de fchepper van 

{chijnt. -Maar om deze hoogte te künnen bépalen „ 
moesten wij den” grond kennen, waarvan HOME- 
pus” zich begon te verheffen, en wij kunnen de 

jaren zelfs niet opgeven, federt welke de kunst 
reeds uit hare kindsheid” getredén “ was ik laat’ 

ftaan’ 
' 

PLUTARCHUS berigter eenparig, dat hij zijne voornaamfte 
kunde aan den NyZ verzamelde, waar hij zich in de 
Gemen van Asis en Osiris deed inwijden, … 

C 3 
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ftaan de modellen beoordeelen, die er gedurende 
dien tijd te voorfchijn. waren gekomen, en die 
HOMERUS werkelijk-vond en gebruikte. De werken 

van den laatften Zanger heeft de tijd geëerbiedigds 

ze zijn tot ons overgekomen. De werken van zijne 

voorgangers hebben de eeuwen ín. hunne vaart mede- 

gerukt. Homerus blijft nu de eerfte; de Zlias en 

Odyssde blijven de eenige algemeene modellen voor 

alle volgende eeuwenz maar om de oorfpronkelijke 

heid van den man en van zijne voortbrengfelen 

naar waarde te kunnen fchatten „ hiertoe zijn en 

blijven wij ten eenemaal onbekwaam. 

‚En nu hebben wij ons tot hiertoe enkel tot de 
Grieken bepaald, dat is, tot dat volk , met hetwelk 

wij van alle de oude volken het meest bekend 

zijn 3 wiens fchoone voortbrengfelen voor een groot 

gedeelte tot ons overgekomen zijn, en die , daar 

ze. ‚tot op dit oogenblik voor. modellen «aan den 

befchaafden aardbodem hebben verftrekt „het meest 

onderzocht en beoefend zijn. Is het reeds zoo 
moeijelijk , om bij deze natie te bepalen, wat haar 

oorfpronkelijk eigen, en wat van vroegere vol 
keren tot haar overgekomen zij, hoe hagchelijk , 

hoe volftrekt onmogelijk. wordt het dan bĳ alle de 

overige volkeren , met wier eerfte ontwikkeling 

wij nog minder bekend zijn, wier voortbrengfelen 

zijn. verloren gegaan, en die in alle tijden, door 

omftandigheden, die de lotgevallen der latere vol« 

keren vergezelden, minder de aandacht getrokken 

hebben, of in eene taal fchreven, flechts aan één 

land bijzonder eigen, en die dus, al was het alleen 
van 
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van déze zijde, nooît in bekendheid met een volk 
kunnen wedijveren „ wièns taal zelfs klasfiek, en, 

federt ‘eeuwen door “allen , die aanfpraak op ge- 

leerdheid en de ‘beoefening der fraaïje kunften en 
wetenfchappen makeni „is beoefend. geworden 3 

wiens beste voortbrengfelen dus, door alle tijden 
heen, of in ‘het oorfpronkelijk „of ten’ minfte in 

vertalingen „ gelezen’ zijn, enmet „wiens geest , 
zeden; gewoonten, en zelfs Godsdienst „ wij reeds 

in de vormende jaren onzes levens bekend genant 

worden. 

„Het is van hier, dat wij bij -de tegenwoordige 

volkeren van ons befchaafd werelddeel maar weinig 

oorfpronkelijkheid. kuntien aantreffen, Alles is daar 

enmerkbaar navolging der Ouden geworden, en 

moet den Griekfchen ftempel dragen „ zoodra het 
aan den kenner voldoen zal; terwijl alle onze Theo= 

riën op Griekfchen leest gefchoeid zijn, en de regee 

fen. en voorfchriften vân, ARISTOTELES tot op dit 

oogenblik niet minder “voor ons-gelden , dan zij 
eenmaal voor de bewoners van Klein-Azië golden, 

niettegenftaande het onderfcheid van grofid en kli- 
maat „ niettegenftaande, federt dien tijd, zeden , ge= 

woonten „ ftaatkunde «en Godsdienst ten eenemaal 

veranderd. zijn, en wij door eene geheel: andere 

natuur worden omgeven. | ; 

Niemand wane intusfchen, dat ik hier, eenië zine 

ook maar , mij“ tegen de grondige beoefening der 

Ouden poge te verklaren, of «de voortreffelijke 
kunstwerken der Grieken minder hoogíchatte, dan 

ze de. wereld tot hiertoe, gefchat heeft. «Het vere. 
| C 4 | volg 
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volg dezer verhandeling moge dit leeren. Ik ‘gevoel 

levendig de dure verpligting , die het befchaafd 
Europa aan de Grieken heefts ik weet dat wij 
door «hen geworden zijn, wat wij zijn; maar ik 

gevoel ook, dat wij juist. hierdoor gevaar loopen - 

van eeuwig die groote meesters flaafsch na te vols 
gen, en dus altijd. onder hen te blijven, en-zelfs 

eindelijk „voor natuur zelve te houden, wat niets 
dan afdruk, copie op zijn best. van eene vreemde 
natuur, en zeer dikwijls van enkel vreemde. kunst= 

werken is. Dat wij hier, na al het gebeurde, 
als vän zelven toe geneigd zijn, is natuurlijk. Dat 

er echter zekere grenzen aan deze, niet beoefen 

ning, maar navolging, gefteld moeten worden, in= 

dien wij immer op eenige oorfpronkelijkheid willen 

kunnen roem dragen, en voor eeuwige „ duizend= 

maal verwisfelde en weder werwisfelde afdrukken 

van Griekfche „ eindelijk eens oorfpronkelijke , eigene 

natuur willen: daarftellen , fchijnt mij niet minder 
zeker. Dan dit vereischt nader ontwikkeld te 

worden, | 

Dat wij hiertoe, zeide ik, van zelven geneigd 

zijn, is zeer natuurlijk. De omftandigheden brag- 

ten deze bewondering en aanbidding te weeg, en _ 

zij was in den beginne billijk en regtvaardig. Dat zij 

altijd , en onder geheel andere omftandigheden ; geble= 

_ ven is ;-wat zij eenmaal was, ligt geheel in dien trek 

van den menfchelijken geest, om, na eenen langen „ 

donkeren nacht, den eerften morgenftraal terftond 

voor den vollen dag te begroeten. Voeg hier-de 

kracht der gewoonte bij, die zoo ligt de eigene 

/ fchap- 
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fchappen en voortreffelijkheden vereeuwigt., die men 

eens aan eene zaak leende, fchoon er de-reden en 

drijfveeren lang toe opgehouden hebben. 

Welke „was de toeftand der kunften en weten- 

chappen in Europa gedurende de donkere midden- 
eeuwen, van het. tijdflip af aan, dat een aantal 

barbaarfche volkeren, jaren achtereen, Ztalië en ge= 

heel Zuropa overftroomden,en-de fraaije kunften 

onder: „de puinhoopen: van. „Rome werden begras 

ven. (16)? «In -een nacht van” barbaarschheid vers 

zonken, fcheen alle gevoel voor het’ fchoone bij 

. “de bewoners. van ons werelddeel voor-altijd te zijn » 

uit= 

(16) De Romeinen hadden zeker de volkeren, die 
zij overwonnen hadden, verlicht. ‚‚Ééne weldaad ten 
minfte (zegt E. TOZE „ Geschichte der mittlern Zeit von 

der grossen und „allgemeinen Völkerwandrung bis auf’ die 

Reformation. 1. B, $16. pag. 28) hadden de overwonnen 
volkeren van de Romeinen ontvangen, de verlichting 

door de Wetenfchappen, nuttige bekwaamheden en kun- 
ften namelijk, welke zij onder dezelve uitbreideden, En 

dit kon voor eenige vergoeding hunner verlorene vrijheid 

gelden. De landen waren door de Romeinen voortreffe- 
lijk bebouwd, met vele groote fteden vervuld, en deze 
met de prachtigfte werken der kunften, vooral der 

bouwkunst, -verfierd geworden, De Romeinen hadden 

tevens hunne, wetten, zeden en fpraak in de wingewesten, 

ingevoerd, en dit, alles als middel gebruikt, om de, 

inwoners des te ligter aan de Romeinfche heerfchappij 

en denkwijze te gewennen, … Maar door den inval der 
wilde volkeren viel alles in de diepfte barbaarschheid 

terug , dewijl zij. geleerde en wetenfchappelijke kennis 

niet alleen niet achteden, maar nog bovendien, als vrije 

Cs en 
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uitgedoofd, Wanfmaak werd aangebeden „ het meest 
gedrochtelijke het meest bewonderd en in dit laatfte 

voort te brengen, fcheen de verbeeldingskracht on= 

uitputtelijk te zijn. In dezen toeftand wordt Ztalië 

met de Griekfche kunftenaars, die uit Konffanti. 

nopel aldaar hunnen fmaak overbragten ‚ en door hen 
met de Griekfche kunst zelve, bekend. De eerfte 

lichtftraal befcheen Zuropa, En het was naar deze 
Modellen , dat de fmaak zich begon te hervormen , en 

vervolgens door DANTE , vooral door PETRARCHA (17) 

ei M ; 4 en 
én edele lieden niet betamende, verachteden, Wapes 
nen en oorlog waren bij hen alleen eervol, en van 

daar dat zij ook de gedenkteekenen van Romeinfche 

kunst en pracht niet verfchoonden.” 

(17) Hoe groot ik van PETRARCHA ook denke, kan ik 
met den Heer C. Meiners, in zijne ist. Vergleichung 

der Sitten u.s.w. des Miüttelalters. 3 B. vo .Absch. echter 
niet gelooven, dat men aan hem alleen de herftelling 
der Letteren zou te danken hebben, en die zou gehad 
hebben, al waren er nooit Grieken in Ztalië gekomen. 
Zeker heeft PETRARCHA veel, onuitfprekelijk veel tot 

herftel der Latijnfche Letterkunde toegebragt, en zonder 

zijne vlijt en nafporing zou menig Latijnsch Schrijver 

voor ons niet meer beftaan, Maar wat zijn de kunstproe 

dukten der Romeinen, zoodra men ze naast die der 

Grieken plaatst? PerrarcuHa zelf belijdt, in zijne aan« 

lëering der Griekfche taal verhinderd te zijn geworden, 

Om HOMERUS te lezen, moest hij hem laten vertalen, 

De herftelling der Griekfche Letterkunde, en de ken- 

nismaking met een aantal Griekfche Schrijvers. en kunst 
ftukken blijft men dus altijd aan de Grieken verpligt , 
en het doet er weinig toe, of de grootfte Grieken eenige 

weinige jaren voor, of wel met de verovering van 
ze, Kon- 
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en door: den invloed van het huis der Mmepicis , hete 

welk aan eene onbepaalde zucht voor kunften en we- 

tenfchappen het bezit van onmetelijke rijkdommen 

huwde, aanvankelijk reeds onder cosmus, fchoon 

mogelijk ‘meer uit prachtliefde ; maar vooral onder 

LAURENS uit reinen fmaak , meer en meer verhes= 

ven, en eindelijk onder LEO DEN X, ten ‘toppunt 

gevoerd werd (zie Bijlage II). Als men den toes 

ftand. der. kunften en wetenfchappen in de midden. 

eeuwen „ en zelfs vóór LEO, nadenkt, welk eene 

verfchijning moest de Florentijnfche uitgave van 
/ HO= 

Konstantinopel (1453) in Italië zijn gekomen, en even 

zoo min, of zij er door de rampen des tijds toevallig 

heen, gedreven ‚dan of zij er. uitdrukkelijk. vooraf toe 

uitgenoodigd, en door het zekere uitzigt van in Ztalië 

een beter geluk, dan in-hun vaderland te zullen vinden, 
heen gelokt werden. Perrarcna had meer dan iemand 
zijne Landgenooten vatbaar gemaakt, om door het fchoon 
der Griekfche fchriften en kunstwerken getroffen te 

worden. Zonder hem zouden de Grieken mogelijk ver- 
geefs in Ztalië gekomen zijn; maar zonder de komst der 

Grieken in ZfaZië zoude het herftel der Letteren ook 

nooit dien trap der volkomenheid aldaar bereikt hebben, 

De Heer meiners fchijnt dit (zie bladz: 181 Z, c.) toch 
ook zelf eindelijk te gevoelen, daar hij zijn onderzoek 

met deze merkelijk milder woorden befluit: „Zoo als 

de aankomst der Grieken (in Ztalië) het herleven der 
oude Letterkunde wel bevorderde , maar niet het eerst 

veroorzaakte 3 even zoo verhaasteden de wedergevonden 

gedenkftukken der oudheid het rijzen der Kunst; maar 

zij fchiepen ze niet” Wat intusfchen van beide zonder 

de bijkomst der fchoone Griekfche Modellen geworden 

zou zijn, moge elk deskundige en onpartijdige beflisfen. — 
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HOMERUS «in 1488, en. die van PLATO in. 15133 
door” de onvermoeide vlijt en” kunde van MusuRuUs 
en ALpus niet zijn? Welk een indruk moesten 

deze voortreffelijke werken-niet maken? Het is 

_patuurlijk , dat men toen niet-flechts de werken der 

Grieken bewonderde, maar ze zelfs. voor het #07 

Plus ultra van het menfchelijk verftand verklaardes 
en-toen hier de oprigting eener Griekfche kweeke 
fchool te Rome y-onder JOHANNES LASCARIS, bij= 

kwam; toen Leo de aanzienliĳjkfte belooningen bes 
loofde voor de ontdekking van. handíchriften van 
Griekfche of Latijnfche Schrijvers, ten einde ze op 
zijne kosten door den druk gemeen te maken (48), 

en deze aanmoediging inderdaad het gevolg had5 

dat de meeste ftukken van EURIPIDES, SOPHOKLES ; 

THEOKRITUS enz. door den druk in ieders handen 
geraakten, moesten volmaaktheid en Griekfche Let- 
terkunde volftrekt gelijkluidende woorden worden. 

Zoo is, gelijk wij reeds aanmerkten, de gefteldheid 

toch van den menfchelijken geest. - De overgang 
tot uiterften is hem gemakkelijk. _ Naarmate de 

nacht donkerder was, fcheen de ochtendftond fchit« 

terender. Wat met de Hervorming gebeurde, was 

vooraf met de herftelling der letteren reeds voor= 

gevallen. Men zou de volle waarde van LUTHER. 

hebben kunnen erkennen, en‚toch op zijn fpoor 

hebben kunnen voortgaan, om den vollen dag nader 

te komen; maar men verkoos het ker ale de dat 

hij 

(18) W.roscor, Geschied, van LEO DE X, IL. Deel, 

XL, Hoofdft, 
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hij aangebragt ‘had, voor den vollen middag te keus 
ren én de reine waarheid zelve in zijne gevoelens 

te zien ‘en aan zijne leer te toetfen. Zoo was de 

kennis aan de Griekfche kunstwerken de eerfte , 

en een zeer groote flap ter. herftelling-en verbetes 

rings maâr men moest voortgegaan’ zijn. Nu ver- 

klaarde men de. Griekfche Schrijvers voor volmaakt „ 

en zij waren het, naast de producten der midden= 

eeuwen „ maar niet, naast de natuur zelve geplaatste 

Het gevolg was, dat Ewropa, in plaats van op het 

voetfpoor der Ouden:de Natuur te beftuderen; zicht 

vergenoegde met enkel de Grieken na’ te volgen, 

en hier „door louter’, zich onderling‘ gelijkende , 

copiën eener vreemde natuur op zijnen bodem over 

te brengen. Door hoevele « waarlijk voortreffelijke 
_@n waarheidiievende mannen is dit erkend! Hoe 

velen verhieven zich. tegen die blinde woede woor 
de Grieken , en beleden openhartig, dat zij overal 

dat uitmuntende in derzelver werken niet konden 

aantreffen; dat zij zelfs bij momeRUSs, onder onein- 

dig veel fchoons;- ook niet weinig gebrekkigs ; om- 

flagtigs en vervelends vonden? - Maar wat was heét- 

gevolg? Hunne-ftem bleef die eenes roependen in de 

woestijn, en gelukkig.nog „ zoo hun waarheidsgevoel- 

en opregtheid door die foort van eerzucht, welke 

zonder eigen verdienften , zoo gemakkelijk bij eene 

blinde vergoding-der Ouden uitblinkt, niet gehoond „> 
en hun zelven alle ware {maak ontzegd. wierd. „ Het» 

is bekend (zegt scHrEGEL (19) ) dat voor bijna» 
> | viers, 

(19) Geschiedenis der. Tooneelkunst en Tooneelpoëzij.” 

Eerfte Voorlezing , bladz. 5. 
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vierdehalve eeuw de beoefening der oude Letters 
kunde door de meerdere kennis van de Griekfche 

taal op nieuws bezield werd, de klasfieke Schrijvers 
worden te voorfchijn gebragt, en door den druk 

algemeen verkrijgbaar gemaakt; de gedenkftukken 

der oude kunst werden vlijtig uit het puin opgee 

dolven. Dit «alles befchaafde den menfehelijken 
geest door veelvuldige aanrakingspunten , en maakte 

een beflisfend tijdperk in de gefchiedenis onzer onte 

wikkeling uit, vruchtbaar aan gevolgen, die nog 

op ons werken, en werken zullen tot eene onbes 

paalbare toekomst. Maar de ftudie der Ouden werd 
ook “terftond misbruikt op eene voor de nieuwe 

fchepping doodelijke wijze. De Geleerden , die zich 

in het bijzonder op die ftudie toeleiden, en geene 
kans zagen, door eigen gewrochten uit te munten „ 

fchreven aan de Ouden een onbepaald gezag toe, 

inderdaad met veel fchijn, want dezelve zijn in 

hunne foort voorbeeldig fchoon. Zij gaven voor, 

dat de menfchelijke geest flechts van de navolging 
der oude Schrijvers geluk kon verwachten; in de 

werken der hedendaagfchen waardeerde men flechts: 

hetgeen aan de Ouden gelijkvormig was, of ten 
minfte zoo fcheen; al het overige werd als uit= 

heemfche bastaardij verworpen.” | 

Wat was natuurlijker, dan dat, van dit oogenblik 
af aan, geheel Zuropa van de oevers van den Arno 
en Jiber de eerfte lesfen van eenen goeden fmaak’ 

ontving, en dat de Griekfche kunstwerken, aan 

welken men alles verpligt was, het Ideaal der hoogst 

mogelijke fchoonheid werden, aan hetwelk men de 

mO= 
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moderne producten toetfte , en , naarmate van hunne 

aannadering-of afwijking, waardeerde, Ik wil hier 

niet herhalen, wat Een, WINCKELMANN En anderen, 

vóór mij, vitmuntends gezegd ‘hebben; maar zeker 
is-het, zoo uit de overblijffels der Griekfche Kunst, 

die wij nog bezitten, als uit de werken van eenen 

PETRARCHA 5 RAPHAËL , MICHEL ANGELO en anderen, 

die hen navolgden, dat den Grieken een Ideaal 

van {choonheid. voor de oogen zweefde, dat niet 
te veel beoefend, nagedacht, afgezien kan worden 3 
maar ook nagevolgd? Ja, mits met oordeel, en 
die. vrije ziel, welke de. frisfche roos, op vaders 

landfchen grond geplukt, boven de veege en dikwerf 

ziekelijke kunstplant fchat, aan welke al de vlijt van 

den kundigften hovenier den bloei en tier niet vermag 
te geven, die zij op eigen grond, en onder eigen 

luchtgeftel , van zelve zou bekomen ‘hebben; die 
meer de Griekfche meesterftukken beftudeert, ont 

derzelwer. fcheppers de kunst af. te zien, hoe ze 
de natuur hebben- weten na te volgen, en uit de 
natuur, die hen omringde, eene  {choone natuur 

hebben weten te kiezen, en tot een Ideaal van 

fchoonheid te verheffen; dan om hen, hoe volmaakt 

dan, ook , onophoudelijk flaafsch na te volgen, en 

Griekfche vruchten op Noordfchen bodem over tg 

brengen, waar zij toch nooit meer dan kutssplapten 

zijn zullen. 

En hier ben ik juist op het groote punt» daar 
ik wezen wilde, Sedert dat onder alle befchaafde 
volkeren de Griekfche fmaak de eenige algemeen 

| toe- 
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toegejuichte goede fmaak- geworden «is , fpreekt het 

wel van zelven, dat wij bij de Modernen, onder 

welke natie dan ook , maar weinig originaliteit kun= 

pen aantreffen. Wij mogen hunnen gecultiveerde 

fmaak bewonderen, en in waarheid , naarmate“ zij 
de Grieken, de eerfte meesters hier, meer beoefend 

hebben, moest die natuurlijk fijner en bevalliger 

worden; maar naar die eigen mate moest ook hunne 

oorfpronkelijkheid zich verliezen, en alles op nas 

volging , ‘hoe voortreffelijk dan ook bij de bestens 
en een afdruk van den. Griekfchen fmaak, en dus 

altijd op ‘copie, nederkomen. Van -hier, hetgeen 
bĳ de minfte opmerkzame en onpartijdige nafporing 
terftond in de oogen valt , de eentoonigheid in vorm 

en gedaante van alle foorten van dichtftukken onder 

alle volkeren , die met de Ouden bekend zijn, en 

wier dichters, bij hunne eerfte vorming, reeds ge= 

heel op den Griekfchen en Latijnfchen bodem wors= 

den overgebragt, zoodat zij gewoonlijk veeleer met 

de Gefchiedenis, ftaatskunst, zeden, gewoonten , 
Godsdienst, dier volkeren bekend worden, dan met 

de gefchiedenis en den toeftand van’ hun eigen va- 

derland. Van bier de duizend en duizendmaal oor= 

fpronkelijk ontleende, veranderde, verbasterde „ ver-= 

fijnde, verbeterde Griekfche en Romeinfche gedach= 
ten, door de Modernen, federt de herftelling der 

kunften ‚en wetenfchappen , onophoudelijk hunne 

Dichtftukken ingevlochten: “Van hier, dat wij het 
Ongerijmde niet meer gevoelen, van de Griekfche 
Goden en Godinnen in onze dichtftukken : eene 

hoofd- 
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hoofdrol te daten fpelen-(ao), daar wij als kinderen 

op de fcholen met dezelve reeds gemeenzaam wer« 
den om van tallooze andere „ toch in. waarheid on 

natuurlijke „ overbrengingen van den Griekfchen -bo= 
dem ‚ waar dit alles behoorde , op onzen grond, waar 

bet vreemde planten zijn, te zwijgen, die,-ja, den 

Geleerden behagen” kunnen omdat zij er. eenmaal 

geheel in leerden rondzwerven; maar die nimmer 
aan de natie behagen. zullen, en in waarheid, ook 
niet kunnen , dewijl eene vreemde. natuur en vreemde 
zeden onmogelijk belang bij haar kunnen verwek= 

ken, zoo als wij gelegenheid hebben van dagelijks 

om ons. henen te zien, dat maar zelden de geleerde 

verzen de vwolksverzen worden, en op eene-alge= 

meene lectuur ftaat kunnen maken. Willen wij ons 

overtuigen , hoezeer. onze Latĳĳnfche en Griekfche 

opvoeding op de fcholen op ons oordeel. en ver- 
volgens bijna op alles, wat wij in het vak van 
Letterkunde ooit in handen krijgen, invloeije, 
zóó, dat wij het vreemde en ongerijmde, daar wij 

‚bij 

sey Ik fpreek hier enkel váù het ongerijmde; Zoo 

ik van het onzedelijke en den Christen onbetamende hier 
wilde {preken, zou er meer gezegd kunnen worden. De 
verdierlijking en vernedering der menfchelijke natuur 

vloeit zoo veel te meer uit de afgoderij voort, naarmate … 

de laacfte fijner en bevalliger én meer aan de fchoone 
Kunften verbonden wordt. De Christen (en voor ande- 
ren is deze noot niet) leze met aandacht Zom, 1, en 
onderzoeke dan naauwkeurig wat, vooral bij de Grieken 
hiervan waar was, 

VIED. r. D 
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bij de produkten van andere, voor ons vreemde 

volkeren op ftooten, hier volftrekt niet meer gewaar 
‘worden, of zelfs wel tot ware fchoonheden vere 
heffen , zoo behoeven wij de voortreffelijke Dichtftuk- 

ken der Oosterlingen ons maar in gedachten te bren- 

gen, en ons dan te herinneren, hoe lang men 

nog met eenen verfmadenden lach op dezelve neder= 

zag, toen Griecksch en fchoon reeds overal gelijke 

luidende uitdrukkingen waren 3 en hoe vrij algemeen 

dit dikwerf nog het geval zij. Intusfchen zal wel 

geen bevoegd Regter thans meer ontkennen, dat er 

uitmuntende fchoonheden ín de dichtwerken der 
Oosterlingen , die ons in de gewijde rolle bewaard 

zijn gebleven, gevonden worden, en dat, zoo de 
Grieken hier al meer eigenlijk fchoons mogten be- 

zitten , zij toch in verhevenheid bij een’ zor, Mo- 

ZES, JEZAJA niet halen kunnen (er), Van waar 

dit verfchijnfel? Is het niet eenvoudig, omdat wij 

bij de Oosterlingen even zoo vreemd, als wij bij 

de Grieken bekend ,-en op de fcholen reeds, om 

zoo te fpreken, geheel te huis zijn? Of is 

de Mythologie der Hebreën minder treffend, dan 

die 

‘(er) Die met de werken van onze groote mannen, 
SCHRÖDER, de SCHULTENSSEN, GREVE Een anderen bekend 

Zijn, zullen hier wel geene verdere bewijzen noodig 
hebben. De overigen verwijzen wij tot het fchoone en 

Onderhoudende werk van nErper: over de Hebr. Poëzij , 

en de Verhandeling van BLAIRs Job, Ossian en Homerus 
met elkander vergeleken; te vinde onder ate voor 

de Uitgave van Ossian door penis, 
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die- van de Grieken? Kan, bij voorbeeld; het 

beeld van den Almagtigen op’ zijnen donderwagen, 

met vlammende Cherubs' befpanneng: door, de woes- 

tijn „rollende ; niet opwegen tegen. alle -de- beelden 

van JUPITER ; daar-hij den blikfem flingert.?- Zonder 

twijfel; maar het eerfte beeld is. geheel: vreemd, 

terwijl „wij met: alles, „wat het -laatfte_ betreft; ‘vols 

komen. bekend zijn ‚en van: onze eerftè: vormende 

jaren reeds, geheel bekend: wierden, “Het laatfte 

moge. dan ons. volksgeloof nog ‘zoos tegen, het 
eerfte nog-zoo voor zich hebben, het: laatfte fchijnt 

ons niettemin even zoo natuurlijk ven treffend; als 

ons: het eerfte. vreemd, en onbelangrijk: voorkomt. 

En kan diet anders? Gelooven-wij niet ter-goeder 

trouwe, dat, bij.eene Oosterfche-opvoedings waarin 

men ons met den geheelen geest dier natiën bekend 

gemaakt had, en -derzelver fchoone produkten als 
de eenige maatftaf van het fchoone en verhevene 

had voorgefteld, wij juist voor de dichtftùkken dier 

natie zouden gedweept hebben, zoo als wij nu 
voor die der Grieken doen, terwijl de Griekfche 
voortbrengfelen bij ons op deneigen trap- zouden 

ftaan „ daar wij nu die der Oosterlingen. op plaat- 
fen. Mij dunkt, de uitkomst, die de beoefening 

der Oosterfche Poëzij'op twee der eerfte vernuften 
van Europa had, ik doel op mir TON en KLOPSTOCK , 

die beiden eindigden met ze ver boven de Griekfche 

te. ftellen, kan dit tot eenen hoogen graad waàâr= 

fchijnlijk makene. KrLorpsrTock, die door én door 

bij. de Grieken te huis „was ; “belijdt wenk dat 

sE 8 An 
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hij het ware verhevene aan de gewijde Dichters 

alleen te danken had (ee). 
Doch, om tot ons onderwerp meer regtftreeks 

weder te keeren. Aan bijna niemand, zoodra hij 

geene zoogenaamde geleerde opvoeding ontvangen 

hebbe, zal de navolging van Griekfche fchoonheden 

behagen, even zoo min als de Oosterfche dicht- 
ftukken groot belang bij iemand verwekken zullen, 

die volftrekt een vreemdeling bij deze natie is, ens 

zoo hij ook al volkomen met den Griekfchen fmaak 

bekend zij, zal hij toch moeten bekennen, dat uit 

die eeuwige navolging overal een eenerlei voor den 

dag moet komen, dat op geene oorfpronkelijkheid 

hoegenaamd meer roem kan dragen. Belijden wij 

het openhartig, om nu iets oorfpronkelijks te kun- 

nen 

(22). Op meer. dan eene plaats erkent kLorsrock dit 
openlijk. Zie CRAMER er und über ihn. Erster Th, En 

de groote voortreffelijkheid, die hij aan miLToN boven 
andere Dichters toekent , fchrijft hij juist aan de navol- 

ging der gewijde Dichters door den laatften toe. Zie 

hier onder anderen zijne eigene woorden: Cum Momero 

de excellentiae principatu, non sine aemulo animi ar 

dore ‚ generosaque superbia, Miltonus contendit ; saneto« 

rum vero scriptorum eminentia summo in loco westigia 

procul et venerabundus sequitur. Quotiescunque his 

aliguantummodo adpropinguat, toties ceteros sese poëtas 

vicisse sublimitate existimat. Heic enim non modo 

naturalis illa puleritudo , quae in praestantissimis profas 
nis operibus summa est perfectio, reperitur; sed. altius 

hä scriptores adsurgunt , verogue nomine enthei, divinâ 
simplicitate ‚ majestatem nulli penitus imitandam, ostendunte 
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nen aantreffen, moeten wij het bij die weinige kune 

ftenaars zoeken , die: de Ouden niet kenden , of bij 

die volkeren, voor welke de Griekfche en Latijnfche 

opvoeding vreemd was. Wie denkt hier niet, 

onder de Dichters, aan sHAKESPEAR bij de eerften , 
aan OSSIAN bij de laatften? Wie, onder de Schil- 

ders, niet aan een’ CORREGIO (23), TITIAAN; SAL« 

VATOR. ROSA, PAUL VERONESE? Juist deze fchil- 

ders, die-verrukken door hunne eigendommelijkheid , 

waren of niets, of zeer weinig, aan «de Ouden 

verpligt,. CoRrRregro’s meesterftukken, “die door 

hunne originaliteit geheel alleen ftaan, en in alle 

„kabinetten, waar ze gevonden worden, het eerst 

de oogen tot zich trekken „zijn het werk der natuur 

en van zijne enkele genie geweest, „Hij werd 

groot (zegt VOLKMAN (24) ) door zijne natuurlijke 

talenten, zonder de oudheden en Rome gezien te 

hebben (25), Hij vormde zich eene eigen manier, 
| werd 

(23) Van dezen voortreffelijken kunftenaar kan men 
inderdaad met puraTy, Lettr. sur Italie Part. 1 Lettr.o 3 

zeggen: Parler d'autres tableaux „ après avoir parlé d'un 

tableau du Corrêge! Les Graces ne me le pardonne- 
voient jamais. Na alles gezien te hebben, wat de kunst 
immer leverde, maakt de Nacht van correcio” (thans 
te Dresden) op kenners en nietkenners nog altijd een 
indruk , zoo als zij te voren nooit ondervonden, 

(24) Reisboek door Italië. II, Deel. bl, 13. 
(25) Nadat PerRARCHA de Romeinen het eerst op de 

meesterftukken der oude kunst, die hen omringden, op- 
m@rkzaam had gemaakt, waren dezen het, die de eerfte 
voortreffelijke meesters in de Beeldhouw- en Schilder- 

D 3 kunst 

' 
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werd -de\,Schilder der bevalligheden en de grootfte 
kolorist. „Hij zal altijd een “voorbeeld blijven „ dat 

nog niemand heeft kunnen navolgen. Wij hebben 

groote teekenaars onder de Schilders ; maar-nie= 

mand. overtreft cORREGIO ‘in hetheerlijk koloriet „ 

in ‘het malsch ‚en Ameltend  penfeel, ín- bevallige: 
koppen, in ‘betooverende zolderftukken.” — Men 

plaatfe hier nu, bij voorbeeld, een. PERINO DEL 

VAGA naast. Hij was: de man niet om: son Pittor 

anche io te zeggen; maar verkoos. copiïst van RA 

FAËL tezijn, @n leerde inderdaad “meesterlijk teês 

kenen als. zijn ‘meester. “Maar waarin beftaat nu 

ook al-zijn roem?, Hierin, dat-velen zijner werken 

_ voor originelen van “RAFAËL - gehouden worden. 

Raraër zal hier dus eeuwig de eerfte, Der. vaca 

nooit dan de tweede kunnen zijn, en wie, die de 

ftukken des eerften verkrijgen kan, zal die des laate 
ften begeeren ? 

and Wat 

kunst (vooral van r498 tot rs2o, het luisterrijkfte tijd. 

perk der herlevende kunften} vormden. De verzameling 
van Antieken, die de groote LAURENS DE ‘Mepicis met 
aanhoudenden ijvér en een goed gevolg in de tuinen 

van St, Marcus te-Mlorence bijeen bragt, werd de fchool: 

van MICHAËL ANGELO. ‘Zie WW. ROSCOE, Zeven van LEO 

DEX. IV, Deel,» XXII, Hoofdft. bl, 244. Uit de fchool 

Vvan.M. ANGELO ontftonden groote mannen. zelfs was een 

RAFAËL veel aan hem verpligt; maar zij vonden allen 

navolgers, zoo als de kunst alleen, hoe voortreffelijk 

dan ook, altijd navolgers vinden kan, Correcioftaat 

op dit oogenblik nog alleen, en VOLKMAN zE@gt naar 

waarheid van hem, dat hij een voorbeeld gaf, dat nog 

niemand heeft kunnen-navolgen, Zie daar originaliteict « 
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Wat SALVATOR: Rosa betreftz-door altijd de -nâ- 

tuur zelveste beftuderen, moge ook zijne teekening 

minder klasfiek zijn, de meest bevoegde kunstrig- 

ters erkennen toch eenparig, dat zijne fchilderijen 
zulk eenen hoogen graad van eigendommelijkheid 

bezitten, dat men in het erkennen van den Meester 

nooit dwalen kan. En in waarheid hij ‘was een 

zeldzaam genie, die „ fchoon- hij -van het landfchap- 

fchilderen zijne. hoofdzaak maakte „ echter nog bo= 

vendien Dichter, Muzijkant en Tooncelfpeler was. 
Et kon niet anders, of een man , die:zich boven 

alle woorbeelden en theoriën verhief, moest bij zijn 

leven vele vijanden hebben. De. oorfpronkelijke 

genie vond die ‘bijna te allen tijde. in de menigte, 
die, zich nimmer boven het regelmatige kunnende 

verheffen, dit gaarne als de eenige maatftaf. der 

kunst zou doen voorkomen; en in de …Theorise 

ten, die deze regelmannen gewoonlijk onder hunne 

befcherming nemen (26). Inderdaad, bij de- roma- 

neske kust van Castel’. a. Mare; Sorrento „en 
| Mo. 

Ï , 

(26) Meermalen beklaagt zich deze Schilder over 
_ den haat, dien men hem toedroeg, en den nijd, daar 

men hem mede vervolgde, Zoo zegt hij in een zijner 

Gedichten, zinfpelende op zijn’ naam saLvarToR (Zalig- 

maker) : 

Dunque , perche son Salvator chiamato ; 

Crucifigatur , grida ognì persona etc. 

Die meer van hem begeert te weten, kan te regt 

komen bij JAGEMANN in zijn Magazin der 1talienischern 

Litteratur und Künste, B. 4. 

D 4 
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Mola, kon SALVATOR -RosA; in den fchoot der 

natuur, met zijn eigen .genie, alle menfchelijke 

voorbeelden en theoriën derven, „Het was:de 

beoefening van deze wilde en fchoone ftreek (zegt 

een Engelschman van fmaak (27)), die onze beste 

landfchapfchilders vormde. Zij was vooral de {chool 

van . SALVATOR ROSA, die verfcheiden van zijne 

beste ffukken heeft gefchilderd naar de ftoute en 
ruwe rotfen, die deze kust omringen,-eu het was 

ongetwijfeld door de dagelijkfche befchouwing van 

deze romaneske voorwerpen, dat hij zijnen get 

ftoffeerde met die verfcheidenheid van denkbeelden, 
die hij met zoo veel bevalligheid in zijne ftukken 

heeft weten te brengen.” — Doch keeren wij voor 

een oogenblik tot SHAKESPEAR en OSSIAN weder. - 

Vermoeid van. onze kunstmatige tuinen en Én 

gelfche partijen , en walgende van dat eeuwig eener» 

lei klasfieke , dat wij altijd en overal aantreffen, 

zijn wij verrukt van ons eensklaps in een wild, 

woest bosch te- bevinden, dat, ja, duizend onrce 
gelmatighdden vertoont, maar toch altijd de vere 

dienfte heeft van ons. voor oogenblikken in den 
{choot der natuur terug te brengen » en ons. hare 

oorfpronkelijke majefteit te doen. gevoelen. Gaarne 

vergeten wij daar al het kunftige, om ons ‘in het 
groote en verhevene te verliezen. En hoe wel 

bevindt er zich ons hart bij, hoe zeer verheft er 

zich onze geest onder boven het ftof der aarde , 

Gi _om, 

(27) BRYDONEs, Reize deor Sicilië en Maltha, I, Deel. 

Il. Brief, 
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om, als het ware, in het onmetelijke en eeuwige 

rond te- zweven! Gaarne beken ik, dat wij ook 

juist bij deze oorfpronkelijke fchrijvers het meeste 
gebrek aan finaak vinden, en natuurlijk, want hier, 

en ook juist hier alleen, kunnen wij de Grieken 

niet misfen. Zij hebben, door de geheele natuur 
en hunne gelukkige gefteldheid geholpen, den fmaak 

tot een toppunt verheven, dat naauwelijks aanwas 

duldt; en de beoefening der Ouden hier te verzui- 
men, is en blĳft onherftelbare fchade. Maar kan 

in allen geval fmaak tegen oorfpronkelijkheid opwe= 

gen? Zie de wereld zelve, die zich in de ftukken 

Van SHAKESPEAR voor ons oog vertoont! Alles 

leeft, alles beweegt zich daar (28). Hoe klein 
wordt hier dat eeuwige eenzelvige bij, dat wij bij 

de Franífche Tooneeldichters aantreffen, en. dat in 

ë E het 

(28) Vorraire, hoezeer hij van den grooten man 

meer dan eens gebruik heeft weten te maken, wil zijne 

ftukken naauwelijks den naam van Tooneelftukken waar- 

dig keuren. Maar moet-de ware, onbevooroordeelde 

kuustrigter hier niet met verontwaardiging vragen: Und 
das wäre kein Drama? SHAKESPEAR Kein dramatischer 

Dichter? Der hundert Auftritte einer Weltbegebenheit 
mit dem Arm umfasst, mit dem Blick ordnet, mit der 
Einen durchhauchenden, Alles -belebenden Seele erfüllet, 

und — nicht Aufmerksamkeit ;= Herz , alle Leidenschaf- 
ten , die ganze Seele won Anfang bis zu Ende fortreisst —= 

wenn nicht mehr, so soll Vater ARISTOTELES zeugen: 

»s die Grösse des lebendigen Geschöpfs darf nur mit 

Einem Blick überschen werden können” — und hier — 

„Himmel! wie wird das Ganze def -Begebenheit mit 
ziefster Seele forigefühdt und geendet! — Eine Welt 

Ds dra= 
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het wezenlijke alle hunne ftukken naar elkanderen 

doet gelijken , omdat ze allen naar „het -eigen:; meete 

fnoer. vervaardigd zijn , en wel naar een meetfnoer , 

dat op eenen anderen bodem paste, maar, op den 
onzen overgebragt, ons dwingt om de geheele natuur 

te verkrachten, ten einde onze kunstftukken-er in 
befloten kunnen worden (29), en hoe veel, dat ze 

EN | eie 

. dramatischer Geschichte , so gross und tief’ wie die Nae 

tur; aber der Schöpfer giebt uns Auge und Gesichts- 
punkt, so gross und tief zu sehen! Won Deeadiine Art 

und Kunst. iS. O5; 96e 

(e9) En van dezen kant alleen, vertoont. zich reeds 
volkomen het ongerijmde van alle eigenlijke navolging 

der Grieken, en het opvolgen van kunstregelen, die 

voor ons niet gemaakt werden. De volgende aanhaling, 

die ik ter naauwkeurigtte overweging aanbeveel, zij mij 

hier nog vergund: | 

ss Lasset uns ein Wolk setzen „das aus Uinständen , 

_die wir nicht untersuchen mögen , Lust hätte, sich ‚statt 

nachzuäffen und mit der Wallnussschaale davon zu lauú= 
fen , selbst lieber sein Dramarzu erfinden: so ists , dünkt 

mich, wieder erste HFrager wenn: wo? unter welchen 
Umständen? woraus solls das thun? und es braucht kei 

nes Beweises, dass die BErfindung nichts als “Resultat 
dieser Fragen seyn wird únd seyn kann. Holt es sein 

Drama nicht aus Chor, aus Dithyramb her, so-kanns 
auch nichts Chormässiges ‚ Dithyrambisches ‚ haben. Lüge 

ìhm keine solche Simplicität von Factis der Geschichte, 

Fradition, häusslichen und Staats- und Religionsbe- 
ziehungen vor =— natürlich kanns nichts von Alle dem 

bent Es wird sich, wo möglich „ sein Drama nach 

seiner Geschichte , nach Zeitgeist, Sitten , Méinungen, 
Sprache ‚ Nationalvorurtheile , Traditionen ‚ und Lieh. 

ha- 
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eigenlijk tot eigen, oorfpronkelijke, moderne, vader: 

landfche- {takken maken zou, moet’ dan verloren 
‚gaan! Wie denkt hier in de eerfte plaats niet aan 

RACINE? Ja,-hij munt ín fmaak en de allerwel- 

luidendfte: versificatie boven alle de Franfche Dich- 

ters uit, VOLTAIRE mogelijk. alleen uitgezonderd 5 

maar hoe eentoonig zijn met dat alles de ftukken 

van dezen getrouwen navolger van EURIPIDES ? 

Heeft hij, bij alle zijne overige voortreffelijkheid „ 

in waarheid. niet verwisfeld, wat niets gelijkends 

had, en, inplaats van. uit zijne eigen ftoffe, die 

hem zijn land en volk, de eeuw, die hij beleefde, 

de tijdgeest, die haar beheerschte, aanboden, eene 

dramatifche fchepping daar te ftellen, zoo natuurlijk , 

zoo groot, zoo oorfpronkelijk, als de Griekfché 
| een- 

habereyen , wenn auch aus Fastnachts--und Marionetten= 

spiel (eben , wie-die edlen Griechen aus dem Chor) erfin= 

den — und das Erfundne wird Drama seyn,wenn es 
bey diesem Volk dramatischen Zweck erreichit. | 

Man sieht, wir sind bey den 

toto divisis ab orbe Britannis. 

und ihrem grossen SHAKESPEAR. 5 

Dass da, und zu der und vor der Zeit kein Griechen. 

land war, wird kein pullulus Aristotelis Läuvgnen und hier 

und da also griechisches Drama zu fodern, dass es 

natürlich (wir reden von keiner Nachäffung) entstehe , ist 
ärger, als dass ein Schaaf Löwen gebären solle. Es 
wird allein erste und letzte Frage: „Wie ist der Boden: 2 

woralf' ist er zubereitet? was ist in ihn gesäht? was sollte 
er tragen können ® — und Himmel! wie weit hier von 
Gr söehenland weg! Geschichte , Tradition, Sitten , Re- 
digion, Geist der Zeit, des Volks, der Rührung, der 

Spra= 
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eenmaal uit de hare, de Grieken nageäapt, ên, 

opdat ik met GÖTRHE uit de ftraks aangehaalde plaats 

fpreek, in weerwil wan den verren afftand: van , 

Griekenland, van deszelfs- gefchiedenis, overleve- 

ringen, zeden, Godsdienst, geest des tijds, des 

volks en der taal, een Grieksch Drama: willen 
daarftellen , waar geen Griekenland en geene Grieken 

meer waren? CoRNEILLE, minder navolger, bezit 
ftouter fchoonheden, en wat zou uit dien: waarlijk 

grooten , fcheppenden man geworden. zijn, indien 

de geest: van zijne eeuw, waarin alles Grieksch 
moest zijn, hem niet gedwongen had, om de eenige 

toejuiching in ziĳjne- overeenkomst. met de voort- 

brengfelen der Grieken te zoeken? Had hij geene 

geleerde opvoeding genoten, en hierdoor de voors 

He oor- 
Sprache wie weit von Griechenland weg! Der Leser 

kenne beyde Zeiten wiel oder wenig, so wird er doch 

keinen Augenblick verwechseln, was nichts Aehnliches 

hat. Und, wenn nun in dieser glücklich oder unglück- 

lich veränderten Zeit es eben Ein Alter, Ein Genie 

gäbe, das aus seinem Stoff so natürlich, gross, und 
original , eine dramatische Schöpfung zöge, als die Grie- 

chen aus ihrem — und diese Schöpfung eben auf den 

werschiedensten W egen dieselbe Absicht erreichte ‚ wenig- 

stens an sich ein weit vielfach Einfältiges und Einfach- 
wielfültiges — also (nach alter metaphysischen Definition) 
ein vollkommenes Ganzes wäre — was für ein Thor, 
der nun vergliche und gar verdammte, weil dies Zweyte 

nicht das Erste sey? Und alle sein Wesen, Tugend 

und Vollkommenheit beruht ja darauf’, dass es nicht das 
Erste ist: dass , aus dem Boden der Zeit ,eben die andre 

Pflanze erwuchs,* Von Deutscher Art und Kunst. 

S. 88, 89, go, | 
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oordeelen zijner eeuw op de fchoolbanken reeds 
ingezogen; hoe zou hĳj zich zelven overtroffen , 

en: alles achter zich gelaten hebben! Maar hj 

moest. eenmaal Grieksch zijn, en de- ongelukkige 

dichter vond zich daardoor meermalen in het geval 

van „ juist naarmate zijn genie hem gedwongen ‘had; 
om, onder geheel veranderde omftandigheden, van 

de wetten van ARISTOTELES in Frankrijk af te 
wijken, des te angftiger, fchoon altijd zeer on- 

dankbare, pogingen te moeten aanwenden „ ten einde 

zijne bevooroordeelde en ongevoelige Aristarchen 

toch te overtuigen, dat hij dezelve getrouwelijk 

opgevolgd had. Het examen achter de, Cina vere 

dient hier vooral nagelezen te worden. Zoo ver 

kunnen. de vooroordeelen gaan, en zoodanig vere 

mogen zij de beste genie te kortwieken en te vers 

lammen, Racine kwam na hem, ‘Wat was natuur= 

lijker, dan dat hij, daar hij juist op zijnen grooten 
voorganger. daar hoorde vallen, waar deze op zijne 

eigen wieken had durven drijven en de Aristotelifche 

voorfchriften „ wel of. kwalijk dan begrepen, verge« 
ten 3 wat toch was natuurlijker, vraag ik, dan dat. 

hij zich geheel, aan de Grieken vast{noerde, hen 

angftig navolgde , en zijn genie en oorfpronkelijk- 

heid eindelijk onder zijnen verfijnden {maak verloren 

gingen? En is er dan nu waarlijk toch een: echt 
Grieksch Drama uit dit alles geworden? Ik zal 

het met de woorden van. den zoo -aangehaalden 

fchrijver. beantwoorden :- ‚, Als men alles wel geles 

zen heeft,” zegt hij, blijft er nog een drukkend, 

onwederftaanbaar-gevoel overs dat ós geene Griekfche 
Tra 
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Tragedie! èn. doel, werking, aard, wezen, geen 

Grieksch Drama! en de meest partijdige vereerder 

der Franfchen- kan dit, zoo ‘hij ooit Grieken ge= 

voeld heeft, niet, loochenen. Ik wil zelfs niet 

eens onderzoeken „of zij hunnen ARISTOTELES naar. 

de letter zoo getrouw opvolgen, als- zij: voorwen= 

den, daar, LessiNG, onlangs „geduchte twijfelingen 

tegen heeft-doen ontftaans maar dat. alles eens toes 
gegeven, hetzelfde Drama: is het niet. Waarom? 

Dewijl inwendig hier niets. hetzelfde is. met het 

andere, niet handeling , zeden „fpraak „doel, niets — 

en wat-helpt daar alzoo al het uitwendige, nog zoo 
naauwkeurig waargenomen, eenerlei?% Gelooft dan 

wel iemand, dat een held van den grooten cor= 

NEILLE » een Romeinfche of Franfche held zij? 

Spaanfche , Senecafche helden! galante helden, avane 

tuurlijke., dappere , grootmoedige, verliefde , wreede 

helden , alzoo. dramatifche ficties , die van het Too= 

neel narren zouden heeten, en ten minfte toen voor 

Frankrijk reeds half-zoo vreemd, als zij het tegen= 
woordig bij de meeste (lukken geheel zijn — jas 

dat zijn ze. Racine fpreekt de taal van het gee 

voel =— ongetwijfeld; naar deze eens toegegeven 

overeenkomst „ is niets. boven hems maar ‘buiten 

dezelve, zou ik ook niet weten waar het gevoel 
zoo fprake? Het zijn fchilderijen- van het gevoel 
uit de derde, vreemde hand; maar ‘bijna nooit, of 

ten minfte zeer zelden, de onmiddellijke , eerfte , 

ongeblankette aandoeningen „ zoo als dezen woorden 

zoeken en vinden.” 

« Ik zou hier de Duitfchers, als meer oorfpron= 
ke. 
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kelijk 3 als zich zelven eenen nieuwen weg gebaand 

hebbende „ moeten aanvoeren, ‘indien zij van de 
eeuwig eentoonige Franfche kurst walgende, en 

de zoo naar SOPHOKLES en EURIPIDES gelijkende, 

maar” den geest van SOPHOKLES €En EURIPIDES ten 

eenemaal misfende, pop wegwerpende, niet, over 

het algemeen, en- zeer fterk in het begin, tot de 

ruwheid der Engelfchen overgeflagen waren en dus 

inderdaad navolgers van de Engelfchen, en vooral 

van den -oorfpronkelijken sHAKESPEAR, waren ge= 

worden. Met dat-al rukten zij hierdoor der natuur 

nader. De eeuw van SHAKESPEAR was meer hunne 

eigen eeuw; en gefchiedenis, zeden, gewoonten ; 

flaatkunde , Godsdienst, alles was meer nabij ,"én 

oorfpronkelijk reeds op- Noordfchen bodem ge= 

groeid, Mogelijk verwekte geen kunstprodukt meer. 

opzien ín Zwropa, dan de Götz von Berlichingen 

van cÖrHE, Alle kunstregters, alleen door het 
oude gevormd, alleen aan het oude ‚gewend, vielen 

op deszelfs regelmatigheid; maar alle, kunstregters 

bewonderden het tevens als een product van oors 
fpronkelijke genie, en laafden zich, al kritiferend 5 

aan hot leven, dat er in verfpreid was, na zoö 

lang niets dan doode Griekfche navolging gezien te 

hebben. En toch was het niets, dan eene navol 

ging , (fchoon door een genie uitgevoerd) van srra= 
KESPEAR5 maar, geliĳk ik zeide , sHAKESPEAR had; 
bij alle zijne wezenlijke of gedroomde gebreken, de 
verdienfte, van de natuur onbelemmerd nagevolgd; 

en geen regel, dan van zijn eigen genie, ontvan= 

„gen te hebben, * Lessine, doordrongen: van de 

/ lece 
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lectuur „der ouden , heeft den fmaak der Grieken 

met „eigen oorfpronkelijkheid weten te vereenigen 3 

en zonder een eigenlijk Grieksch Drama te willen 

leveren , met Griekfchen fmaak een Drama. uit 

zijne eeuw daargefteld; en scmiLLEr ; op het eigen 

voetfpoor voortgaande, heeft meesterftukken voort= 

gebragt, die Europa bewondert, en zoo lang -de 

kunften en weten{chappen bloeien zullen, in weere 

wil van alle magtfpreuken, zal blijven bewonderen. 

Moeijelijk zou men, (naar mijn oordeel, hier ge= 

rugfteund door de woortreffelijkfte kunstregters , en 

het verbazend debiet, dat dit ftuk gehad heeft ) 

meer genie en meer fmaak kunnen vertoonen , 

dan deze. dichter in zijnen onfterfelijken Dorn Carlos 
"gedaan heeft. Ik wil ’s mans Roovers hier niet bij 

brengen „ maar heeft ARISTOTELES waarheid gezegd , 

toen hij het doel van het Drama in eene zekere 

mate. van êllwsie beweerde gelegen te zijn, hoezeer 

moet dit ftuk dit doel dan niet bereikt hebben , 

daar de gevolgen van. hetzelve (van het zedelijke 

fpreek ik hier niet) zonder de grootfte illusie te 

veronderftelleu , onverklaarbaar zouden blijven? Hoe 

zeer dan de eer der oorfpronkelijkheid hier ook aan 
de Engelfchen , en in het bijzonder aan SHAKESPEAR 

behooren - moge, men kan toch niet ontkennen, 

dat de. Duitfchers er met genie van hebben weten 

gebruik. te maken, en in allen geval. de verdienfte 

bezitten vanvoor ons natuurlijker, dan de Grieken 4 

te zijn, dewijl de natuur van SHAKESPEAR ons reeds 

zoo veel nader was, en zij dezelve met Griekfchen 

fmaak hebben weten te gebruiken. — 
| Maar 
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„Maar ik. moet nog een oogenblik van de Epopée 

fpreken.  Zij.zal ons, ter flaving van mijne gedach: 

ten „hier een voorbeeld. aanbieden: dat wij elders 
vruchteloos zoo trêffend zoeken zouden. Hier-ont= 
moeten.-wij twee dichters,-die zich volftrekt -niet 

gekend hebben, die dus niets aan elkander verpligt 

kunnen zijn, en door eeuwen, klimaat, land, zee 

den „ gewoonten , overleveringen „zoo ver als het 

Zuiden van het Noorden, gefcheiden. zijn ‚en toch 

beiden. heldendichten, vervaardigd. hebben , fchoon 
elk geheel. voor zijne eigen natie alleen, uit de 

gefchiedenis van die natie genomen, en geheel voor 

den bodem, daar. het op. voortgebragt werd, ge= 

fchikt. „Niettegenftaande wij alle onze denkbeelden 

naar de Griekfche voorfchriften reeds gevormd had- 

den, en onze fmaak voor het Schoone hier door 

ten” eenemaal. was. gewijzigd geworden; niettegen- 
ftaande de manier, van OSSIAN in den beginne dus 

geheel vreemd voor ons was (3o), weet toch elk, 
welk. een verbazenden opgang ‚deze gedichten bij 
derzelver eerfte verfchijning bij ons maakten, en met 
hoeveel vermaak. en wellust zij tot op dit oogen= 

blik 

„(30) Zeer waar is hier de volgende aanmerking van 

H. BLAIR in zijne oordeelkundige Verhandeling over de 
Gedichten van osstaN. » Men moet hier vooral in het 
oog houden,” zegt hij, ‚dat zij de fchoonheden van 
OSSIANs Gedichten niet kunnen gevoelen, die ze 
flechts eens of oppervlakkig doorlezen, Zijne manier is 

zoodanig onderfcheiden van de manier dier Dichteren, 
daar wij het meest aan gewoon zijn; zijne fchrijfwijze 

VE Det. E | zoo 
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blik door alle gevoelige harten nog gelezen wordene 
Moest ons dit verfchijnfel niet treffen, moest het 

Ôns niet tot nadenken brengen, en ten minfte in 

ons vooroordeel, dat niets fchoon is, dan wat tee 

vens navolging der Grieken is, doen waggelen? 

Moest het ons in het einde niet overtuigen, dat 
iedere natie, wil ze ooit oorfpronkelijke Dicht- 

ftukken, ‘erf vooral eene oorfpronkelijke Epopée of 
Drama voortbrengen, dezelven niet in de navol« 

ging van eene eenige natie op aarde moet zoe 

ken ‚ hoe voortreffelijk die hier dan ook zijn moge , 

maar ze op hareneigen grond, uit hare eigen 

gefchiedenis, overlevering, zeden en gewoonten 

moet fcheppen ? Maar hier is meer op te merken. 

Voor alle eeuwen, en voor alle volkeren, die ooit 

dichters voortbragten, of immer voortbrengen zule 

len, blijft de natuur zelve het eeuwige onverander= 

lijke Model. Die eigen HOMERUS en die eigen OSSIAN 3 

wier manier niets gemeens met elkander heeft, en 

bij ieder van welken in het bijzonder men zich in 

eene geheel andere wereld geplaatst vindt, zoo dat . 

volkeren , denkbeelden, gefchiedenis, overleverin= 

gen, 

zoo kort gevat en zoo beeldenrijk, het gemoed in zijn 

gezelfchap zoo aangegrepen, dat een gewoon Lezer in 

den beginne eer verblind en vermoeid, dan vermaakt 

wordt. Zijne Gedichten willen meermalen in de hand 

genomen, meermalen gelezen worden, en dan moeten’ 

zijne fchoonheden zich voor ieder Lezer, die niet ge- 

voelloos is, onthullen. Hoe meer gevoel, hoe meer 
wellust.” 
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gen (31), klimaat, alles ten ecenemaal verfchilt 
die eigen dichters gelijken zich volmaakt in alles 
wat de natuur, hun beider onveranderlijk voorbeeld, 
én het ware wezen der dichtkunst betreft, BrArR 
heeft zich der moeite getroost, om deze vergelijking 
in het breede te ondernemen, en wij verwijzen onze 
lezers daar heen. Zeker zal niemand zich hier een 

nâder onderzoek beklagen, én hoezeer zal hem de 

verbazende overeenkomst dier beide dichters dan 
treffen; hoe menige befchrijving en vergelĳking zal 

men dan vinden, die zich onderling zoodanig gelije 

ken, dat men op het vermoeden zou komen, dat 
| de 

(31) En juist hier bevindt zich een groot gedeelte 

van het waarfchijnlijke in, dat een dichter in acht moet 

nemen, wil hij op den duur roeren en behagen. Nu is 

het toch wel duidelijk en klaar, dat het wonderbare „ zal 
het de waarfchijnlijkheid niet verbannen, en de deftig- 

heid der Epopée tot het beuzelachtige van een fprookje 

verlagen, in de algemeene denkwijze van het volk, 

waar men voor dicht, moet gegrond zijn, en dat hier 

de Goden van nomeRrUS voor ons niets anders kunnen 

zijn, dan de geesten en fchimmen van osstan. Beiden 
voeren ze ons uit deze wereld, om ons in een phantas- 

tisch droomland over te brengen. Om hier de waar- 

fchijntijkheid niet met voêten te treden, moeten wij uit 

onzen Godsdienst en uit, de algemeene meening hierome 

trent, ons wonderbaar fcheppen, zoo als HOMERUS en 

OSSIAN het uit den Godsdienst en overleveringen, die 

in hunnen tijd ftand grepen en geloofd werden, deden, 
De volgende plaats uit de aangehaalde Verhandeling van 

BLAIR over Ossians Gedichten moge hier nog eenig licht 
over verfpreiden: | 

E 2 „ Om- 
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de eene dichter ze, van den anderen ontleend had, 
Ja; Brair heeft gelijk. „OssraN komt HOMERUS het 

naaste, OSSIAN heeft met HOMERUS éénen weg in- 

geflagen, en deze weg was de natuur, die hen 

omringde. Die dichters, welke omtrent alles „ wat 

kunst en voorfchriften betreft, niets gemeens heb= 

ben , vinden zich beiden op denzelfden weg weder, 
Waar het de natuur alleen betreft, zijn zij één , 

en alle onderfcheid is ten eenemaal verdwenen. 

‚…_ Maar waarom heeft geene der menigvuldige Epor 

péën, die federt ossiAN in de wereld gekomen 

zijn, de uitwerking dier Erfilche of Caledonifche 
dichtftukken gehad? Omdat het onmogelijk is, dat 

ooit 

„ Omtrent het wonderbare fchijnt osszan zeer gelukkig 
geweest te zijn, Dat hij met Homerus hier éénen weg 

ingeflagen hebbe, is zeker, Want niets is zouteloozer, 
dan met eenige kunstrigters te wanen, dat Homerus uit 

diep -nadenken over het nut, dat de Poezij er uit fchep- 

pen zou, zijne Mythologie zelve zou uitgevonden heb= 

ben, Homerus was geen zoo diepgaand genie. Hij vond 

de oorkonden, daar hij zijne Zlias op grondde, met 

Wolkslegenden. van de tusfchenkomst der Goden ver- 
mengd, en nam ze op, wijl ze de verbeeldingskracht 

bezig hielden, Even zoo vond ossraN de gefchiedenisfen 

zijns vaderlands vol van geesten, Waarfchijnlijk geloofde 

hij er-zelf aan, en voerde ze in, omdat zij aan zijne 

gedichten de plegtige en wonderbaae gedaante gaven, 

die zoo zeer naar zijn genie was. Zij waren ook de 
eenige machinen, die hij welvoegelijk aanwenden kon; 

want elke tusfchenkomst van andere bovennatuurlijke 

wezens zou tegen den algemeenen waan zijner Landge- 

nooten geweest zijn,” | 
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ooit eene copie dat belang zou verwekken, hetwelk 
een oorfpronkelijk ftuk gewoon is in te boezemen;, 
en dat wij allen onzen HOMERUS et VIRGILIUS reeds 

gelezen hadden, toen de moderne ‘epifche dichters 

er ons flechts copiën in foorten van leverden. 

_TAsso, CAMOËNS, VOLTAIRE en anderen, door den 

indruk, of wil men liever, door het vooroordeel 

hunner eeuw voorgelicht, waanden en poogden 

voor ’shands eene voortreffelijkheid te meer aan 

hunne dichtftukken bij te zetten, door ze naar de 
llias of Eneas, zelfs in houding, te doen gelij- 

ken5 en hoe zouden wij, om maar iets te noemen; 

ons zeer getroffen kunnen gevoelen, als wij het 
verhaal van HENDRIK DEN VIERDEN aan ELIZABETH 

in de Henriade lezen, nadat wij dat van ENEAs aan 

pipo in de ZEneade reeds gelezen hebben, of kan 

ons het: Reine, Pexcès des maux ou la France 

est liyrde etc. als zeer nieuw voorkomen, wanneer 

wij het: Zafandum , Regina , jubes renovare dolo« 

rem , reeds federt lang van buiten kenden (32). 
MiLToN en kroPsTOCK ftaan hier meer alleen. 

Zij hebben beiden minder nagevolgd, en bezitten 

beiden ook-een’ veel hooger graad van oorfpronkes 
lijkheid. 

Moee 

(32) Hoe vele ongerijmdheid, die eene gezonde 

kritiek altijd ten hoogfte zal moeten afkeuren, en tot 
hiertoe ook altijd afgekeurd heeft, moet bij anders uite. 

muntende. dichters aan het vooroordeel: het is eene vers 
dienste te meer, naar de Ouden te gelijken ‚ toegefchres 

ven worden, De, in zoo vele opzigten, voortreffelijke 
TAsso mengt, door dit vooroordeel.beftuurd, in een 

| E 3 Chris. 
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Moeten wij uit dit alles niet hellwiken:s dat wij 

nimmer eene oorfpronkelijke Epopée , Drama , of. welk 
foort van dichtftuk men dan ook verkiezen moge, 

bezitten zullen, zoo lang wij niet doen, wat Hoe 

MERUS bij de Grieken „en, ossran bij. zijne „Cales 

doniërs deed, zoo lang wij namelijk op onzen-grond 
en uit onze eigen. natuur niet fcheppen voor onze 

natie, wat , HOMERUS en OSSIAN voor de hare op 

hunnen grond; en uit de natuur, die hen omringdes 

fcheppen; want, om naar hen te gelijken , ‚moeten 

wij hen niet navolgen; beiden floegen dien weg 

niet in; dan worden wij’nimmer voor onze eeuw ; 

wat zij voor de hunne--waren; maar dan moeten 

wij den weg inflaan, dien zij bewandeld hebben, 

Daar , en daar. ook alleen, kan eene natie hare 

HOMERUSSEN En OSSIANS op verwachten. 

Maar hier komt nog iets wezenlijks bij. Wanneer 

wij de Grieken al volmaaktheid. in de werken der 

kunst toekennen, is dit eene zeer relative, en 

wezenlijk bereikbare volmaaktheid, die het voor ons 
volftrekt niet meer zijn. kan; omdat wij een veel 

hooger, en volftrekt nooit te bereiken ideaal van 
volmaaktheid voor oogen hebben. Godsdienst en 

wijsbegeerte hebben ons hier eene loopbaan ontflo» 

ten, die grenzenloos is, waarop gedurige toenadering 
| | de 

Christelijk Dichtftuk de heilige namen van God en van 
den Verlosfer zoodanig met die van Heidenfche Goden 

en Godinnen, dat het zelfs den minst kiefchen Lezer 

van zijn uitmuntend Dichtftuk ftooten moet, en toch 

„ meende de dichter er eene nieuwe vn aan zijn Ran 
door bij te zetten. aas 
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de eenige verdienfte blijft; maar waar het ideaal 

zelve nooit op bereikt wordt; waarop dus altijd een 
fchijn van gebrekkigheid , = zoo omdat de denkbeel- 

den- eigenlijk onbereikbaar zijn, als omdat de taal 

niet meer in flaat is, om ze overal met zinnelijke 

woorden uit te drukken, en dus als- voor. het 

oog “te fchilderen, voor het oor welluidend na te 

bootfen , moet vastkleven , ook “waar het hoogfte 
doel, dat der menfchelijkheid mogelijk was, bereikt 

wordt, | 

Om mijn denkbeeld hier te vatten „ vergelijke men 

een oogenblik HOMERUS en KLOPSTOCK met elkan= 

der. Hoe bereikbaar zijn de gebrekkige, en door 

alle menfchelijke driften beftredene Goden en Heroën 

des eerften, hoe vooraf onbereikbaar de wezens, 

‘die de laatfte invoert? Onbegrijpelijk waardig fpreekt 
KLOPSTOCK van God, van den Verlosfer, van eene. 

wereld van goede en kwade engelen; maar geeft 

hij, kan hĳ geven, wat hĳj gevoelt, wat hem in 

het ideaal voor de oogen zweeft? Kan de Open= 
baring zelve, eenmaal voor. menfchen gefchikt, en 

tot menfchen fprekende , hier anders dan ftamelen 2; 

En zijne menfchen? Ik bewonder de Heroën van, 

HOMERUS, maar, met al de verfcheidenheid van. 

karakters , blijven het toch altijd in den grond de=, 

zelfde: helden , naar een ideaal geteekend, waaron= 

der zich eenmaal. de Grieken de helden dachten, 

daar wij nu zeker zeer veel op aan te merken. 

zouden hebben (men denke flechts aan de handel 

wijze van ACHILLEs omtrent het lijk van HecTOR) 

indien wij de vooroordeelen onzer geleerde opvoeding « 
E 4 niet 
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niet ‘mêdébragten, en mên ons nog niet “dagelijks 
toeriep en inftampte,- dat het naar den geest var 

dien tijd (dat is, om bij-acuiLres te blijven, toen - 
onmenfchelijkheid en heldendeugd zich mog’ zeer 

goed: lieten vereenigen) moet beoordeeld worden. 
Maar bij kLoPsTock, welk eene oneindige verfchei= 

denheid van karakters, tot in de kleinfte nuancen’ 
naar waarheid afgeteekend, niet naar de maatftaf en 
denkwijze van een bijzonder volk, maar naar die 

der natuur en menschheid zelve, Het is geene be= 

paald Griekfche. natuur , maar overal de menfchelijke 

natuur zelve, zoo als ze overal en altijd op zich 

zelve is, zoo als ze overal en altijd door het Chris= 

tendom verhoogd kan worden. Zeker heeft nome= 

RUS volkomener zijn doel bereikt — het was eine 

dig, en zijne taal geheel zinnelijk , om het te kun 

nen bereiken. Maar kLoPsTock wist vooraf, dat 

het zijne onbereikbaar was. Het was oneindig, en’ 

geene geheel zinnelijke taal was meer in flaat om 
het uit te ‘drukken. Zoo het mogelijk geweest 
ware, om het te bereiken, zoo hij het waarlijk 

bereikt had , oneindig zou hij den Griekfchen dichter 

overtroffen hebben. Nu blijft het geheele punt van. 

vergelijking , of HOMERUS grooter geweest zij, door 

een eindig en bereikbaar doel te treffen , dan kLop« 

STOCK door een oneindig en nooit geheel te bereie 

ken doel zoodanig te naderen, als het hier te naderen 
is, en hij het met zijne minder zinnelijke taal wer= 

kelijk: naderde, En hier moge de bevoegde kunste 

rigter beflisfen. Wij hebben “eenen volmaakten 

APOLLO van Belvedere, en geen enkelen volmaakten 

| Chris. 



INSDE WERKEN DER /DICHTKUNDE. 73 

Christuskop.: Maar zoo veel weet ik , dat, -zoo 

er ooit een” Christushoofd verfcheen „dat. de -reine 

menfchelijke- en verheven bovenmenfchelijke. natuur 

van onzen Zaligmaker in alle deszelfs trekken in 

zich vereenigde , dit. kunst{tuk den”. Griekfchen 

APOLLO oneindig overtreffen zou.» Ik heb onder. 

de talloozen, die mij voor het.-'gezigt kwamen, er 

nog geen zoo gezien; maar met-dat alles heb ik 

er: meer dan een van RAFAËL,’ GUIDO RENI €En 

HANNIBAL CARRACHE bewonderd. 

Zeer overredend fchijnt mij’ SCHLEGEL. (33) die 

nader ontwikkeld. te hebben, en daar het de vere 

dienften. der” Modernen „ ook bij hunne, uit de 

_patuur der zaak grootere , fchijnbare gebrekkelijke 

heid, naast den roem en de volmaaktheid der Ou- 

den; in het ware daglicht plaatst, zij het mij-ver- 

gund ’s mans woorden hier, in zoo verre. zij tot 

mijn doel behooren ,„ verkort op te geven. Mogelijk 

is dit het eenige echte gezigtspunt, waaruit zich: 

‚ de waarde der Ouden en Modernen tot elkander 
riaar waarheid laat beoordeelen. 

3 De befchaving der Grieken „” zegt de doors 

denkende man, ‚was eene voltooide natuurlijke op-, 

voeding. Van eenen fchoonen en edelen ftam oor- 

fpronkelijk , begaafd met vatbare zintuigen en eenen. 

helderen geest, wonende onder eene zachte lucht- 

ftreek , leefden en bloeiden zij in volkomen wel- 

ftand van hun aanwezen, en deden, begunftigd 

door 

(33) neschiekis der Tooneelkunst en Tongen’ 
Eerfte. Voorlezing. … bl, Ia 18, | | 

p E 5 

ed 
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door de gelukkigfte omftandigheden, alles „ wat de 

eindige mensch immer doen kan, Hunne geheele 

kunst en poëzij drukt de bewustheid van die overs 

eenftemming aller vermogens uit. Zij hebbende 

dichtkunst’ der vreugde gevonden. . Hun Godsdienst 

was vergoding der natuurkrachten en van het aarde 

fche leven ; maar deze dienst, die bij andere volke- 

ren de verbeelding met ĳsfelijke beelden bezwalkte ; 

en het hart tot wreedheid ftemde , verfcheen hier 
in eene verhevene, waardige en zachte gedaante, 

Maar hoe verre de Grieken het ook in het fchoon , 
zelfs. in de zedelijkheid , mogten brengen, zoo 

kunnen wij aan hunne befchaving toch geen ander 
karakter toekennen, dan van eene gereinigde „ vers 
edelde zinnelijkheid. De Godsdienst is de wortel 

van ’s menfchen beftaan. Zoo het hem mogelijk 

ware „ allen. Godsdienst, ook den onwillekeurigften „ 

die hem zelfs buiten zijn weten bezielt, te verzas 

ken , dan zou hij geheel oppervlakkig worden. Zijn 

inwendig wezen zou werloren. gaan. Wanneer dit 

middelpunt verzet wordt, dan moet ook de geheele 

werkzaamheid der gemoeds- en zielskrachten eene 

andere rigting nemen. En zoodanig is dan ook in, 

het Christelijk Zwropa met de invoering van het 

Christendom het geval geweest. Deze zoowel vere 

hevene, als weldadige Godsdienst heeft de uitge- 

putte, diepgezonkene oude wereld herboren; hij is: 

het hoofdbeginfel in de gefchiedenis der nieuwe: 

volken geworden , en thans nog, daar velen wanen, 

zijner opvoeding ontgroeid te zijn, worden zij in 

de befchouwing van alle ‘menfchelijke voorwerpen’ 
| veel 
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veel meer, danzij zelven weten; door zijnen ins 

vloed beftuurd. Bij de Grieken “was” de ‘menfches 

lijke natuur zich zelve. genoeg, zonder ‘gebrek te 

gevoelen of naar eene andere “volmaaktheid te. ftre. 

ven, dan die zij werkelijk door eigen”krachten be= 

reiken kon: Eene hoogere Wijsheid: leert ons, 

dat het menschdom door eene groote dwaling de 

plaats verloren heeft, voor hetzelve oorfpronkelijk 

beftemd, en dat het ganfche doel van deszelfs 

beftaan hierop aarde de terugkeering naar die 

beftemming zij, waartoe het nogtans, aan zich zels 

ven overgelaten, niet bekwaam is. De zinnelijke 

Godsdienst der Grieken verlangde niet dan vergan= 

kelijke zegeningen, Geloofde men al aan de on= 
fterfelijkheid, dan ftond zij toch in de verte gelijk 

eene fchaduw, eene zwakkere droom van hunnen 

_ helderen levensdag. In de Christelijke wijze van 
befchouwing is alles veranderds door het opziem 

tot het oneindige is het eindige vernietigds het 

leven is althans eene fchaduw > een droom bij nacht 

gewordens eerst aan gene zijde van het graf vere 

rijst de eeuwige dag der wezenlijkheid, Zulk een 

Godsdienst moet het duistere voorgevoel, ‘hetwelk 

in alle regtgeaarde zielen woont, tot duidelijke 

bewustheid verheffen 3 dat wij namelijk een geluk 

zoeken, hetwelk hier onbereikbaar is, datgeen 
uiterlijk voorwerp ooit onze ziel geheel zal kunnen 

vervullen; dat alle genot ras voorbijgaande ijdelheid 

is. En wanneer nu de ziel, als fimachtte zij in 

ballingfchap , haar verlangen naar het vaderland „ 
het thans - vreemd geworden vaderland, uitboezemt „ 

wat 
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wat kan “dan de grendtoon harer liederen anders 

zijn ‚dan zwaarmoedigheid?, Dit is dan ook hier 
het geval: de poëzij der Ouden ademde genot „ die 

der Onzen verlangens Het Griekfche ideaal der 

menschheid was volmaakte eendragt en evenredig= 

heid. aller vermogens, natuurlijke. harmonie. «De 

Nieuweren daarentegen zijn tot de bewustheid der 

inwendige verdeeldheid opgeklommen , die zulk een 

ideaal onmogelijk maakt, Daarom ftreeft hunne 

poëzij; om de beide werelden, tusfchen welken 

wij ons verdeeld gevoelen, de geestige en de zine 

nenwereld , met elkander te - verzoenen, en voor 

eeuwig in-één te fmelten. De zinnelijke indrukken 

moeten door-hun geheimzinnig verbond met: hoo= 

gere gewaarwordingen, als het ware, geheiligd 
worden; de geest daarentegen wil zijne voorge 

voelens „ zijne’ namelooze befchouwingen van het 

oneindige „ op eene ligchamelijke wijze aande zine 
nenwereld vertoonen. In de Griekfche kunst en 

poëzij is de vorm met de (tof wezenlijk één, zon- 

der bewustheid des dichters: in- de nieuwere, in 

zoo verre zij haar’ eigenaardigen geest is getrouw 

gebleven (34), zoekt men beide als twee contrasten 
te 

(34) - Het fpreekt van zelven, dat men hier de lijn 
echter niet te fcherp trekken moet. Die voor ’s hands 

de Grieken en Romeinen alleen zoodanig navolgen, dat 

zij enkel Griekfche en Romeinfche kunst vertoonen 
willen , worden hier zeker van zelven uitgefloten; maar 

ook die in waarheid den eigenaardigen geest der nieue 
were kunst zijn getrouw. gebleven, blijven toch meest 

ook 
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te behandelen , en op dien: voet:tot in het onein- 
dige te vervolgen, De eerfte heeft, uit hoofde 

harer eindigheid, „den voorgenomen taak. tot vol 

maaktheid gebragt; de tweede kan, uit den aard 
Pis ha 

ook altijd de Ouden nog beftuderen, vormên zich voor 
een gedeelte op hunnen leest, en maken het hierdoor 

zeer moeijelijk.de grenzen der oude en nieuwe kunst 

‚zoo fcherp en naauwkeurig te kunrien bepalen. Scree 

GEL heeft flechts een algemeen begrip willen vastftelleng 

en- dit heeft hij, dunkt mij, meesterlijk gedaan, Voor 

het overige gevoelde niemand, levendiger, dan hij; dat 

dit algemeen begrip groote uitzonderingen had, Van hier 
dat hij, na de vreugd en het genot tot karakter van de 
oude, de zwaarmoedigheid en het verlangen tot karakter 
van de nieuwe kunst te hebben opgegeven, er onmid- 

dellijk op volgen laat: „Men vatte dit echter niet vere 

keerd op, even als of alles bij ons in eentoonige klagten 

daarheen rolde, en de droefgeestigheid zich altijd duie 

delijk moest doen hooren. Gelijk niettegenftaande het 

vrolijke ftandpunt, waaruit de, Grieken de wereld bee 
fchouwden, nogtans het wrange Treurfpel niet buiten 

hunnen kring viel, dus kan ook de nieuwe, poëzij , 
fehoon, gelijk wij boven zagen, uit zwaarmoedige gê= 

waarwordingen ontfproten, zich tot alle, zelfs de vroe 

lijkfte gemoedsaandoeningen verheffen, maar altijd zal zij 

in een nameloos iets blijken van haren oorfprong vertoo- 

nen. Het gevoel ís doorgaans bij de hedendaagfchen 
dieper, de verbeeldingskracht minder ligchamelijk, de 

gedachte meer aanfchouwbaar geworden. Maar het is 

zeker , dat de grenzen in de natuur in elkander loopen, 

en dat alle dingen zich niet zoo geftreng laten uiteen- 
houden, als men in het vastftellen van een algemeen 

begrip moet vooronderftellen,”’ 
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harer pogingen , haar doel nimmer bereiken, flechts 
tot hetzelve naderen, en is dus, uit hoofde van 

zekeren fchijn van gebrekkigheid, te eerder in gee 

waar van miskend te worden.” | | 

Mogelijk is het aan deze reden voornamelijk toe 

te fchrijven , dat” het oordeel der gewone kunstreg= 

ters onder eene natie, dat doorgaans geleerden 

zijn, zoo weinig met het oordeel van het publiek 

of. gros der natie gemeenliĳjk overeenftemme, en 

dat de zoogenaamde klasfieke (tukken der eerften 

zeer verre af zijn van de geliefkoosde ftukken der 
laatften te zĳn. En hoe natuurlijk is dit niet? 
Het oordeel van de eerften is reeds vooraf geboeid, 

Eene lange gewoonte maakt het hun onmogelijk , 
om iets fchoons te vinden, waaruit de geest der 

Ouden hun niet tegenftraalt. De laatften zijn gee 

heel vrij, zĳ vinden, zonder voorafgaande redee 

kaveling, eenvoudig fchoon, wat hun hart treft, 

en hunne vwerbeeldingskracht eene aangename en 

ligte werkzaamheid verfchafts wat hun de natuur, 

die zij kennen, fchildert, en met de gevoelens, die 
hen bezielen, overeenftemt, Zoo worden, bij voore- 
beeld „een Abraham de Aartsvader van nooevrier , 
een David en het Nut der Tegenfpoeden van Juf= 
VrOUW VAN MERKEN, €n foortgelijken, oneindig 

meer gelezen, fchoon ze ook door de zoogenaamde 

kenners gebrekkiger mogten gerekend worden, dan 
5 . … 

veel volkomener ftukken , maar die niet op onze. 

godsdienftige denkbeelden gebouwd, maar naar den 

geest der Ouden vervaardigd zijn, Ook is het, 

bij de minfte grondige nagedachte, over het alge= 

meen 
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meen onmogelijk , uit de natuur van onzen toeftand 

en van de “verlichting door het Christendom aan« 

gebragt, dat wij ons met eene geestige beuzeling, 
hoe kunstmatig ook voor het overige, op den duur 

zouden kunnen vermaken. Wij vorderen ftreng, 

zelfs zonder dat wij het dikwerf weten, dat de 

zinnelijkheid aan de reden onderworpen worde s 

en de verdichting zelve redelijk gemaákt. In 
onze jeugd, en dan dikwerf nog bij onze geleerde 

opvoeding, mogen wij dezen vlinder najagen ; wans= 

neer wij op zekere jaren gekomen zijn» kan ons; 

bij een dieper gevoel en minder ligchamelijke vers 

beeldingskracht, geene poëzij op den duur meer 

behagen of het wfile moet er met: het duke 

in vermengd zijns dat is, zij moet, bĳ al de 

tooverkracht der kunst, tevens nog tot ons vere 

ftand en hart fpreken , en dus een wezenlijk zielene 

voedfel aanbieden en nalatens zij moet wel zinnie= 

lijk zijn, maar ons toch altijd de waarheid alleen 

zinnelijk maken, en over het algemeen in ftaat 
zijn, om ons, ja, onder gemakkelijke en bekoorlijke 
beelden, op onzen weg te verkwikken, te vere 

troosten, te verbeteren, en ons nieuwe uitzigten 

te openen, of ten minfte ons nader aan dezelve 
te brengen. Dichtftukken, die aan dit laatfte vers 
eischte voldoen, worden het algemeenfte gelezen 

en herlezen, en zelfs tot in den verfchovenften . 

ouderdom blijven zij ons nog tot eene verkwikking. 

Ongelukkig de dichter , wiens hart, bij alle zijne 
kunst, niet van de waarheid der ftelling doortrokken 

is: Nisé utile quod facimus ; stulta est gloria. 

Dan, 
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Dan; ik-meen genoeg gezegd te ‘hebben omtrent 
de “navolging der ‘Grieken, «in zoo verre ik ze 

gemeend heb te moeten-af keuren, en- zij, in mijne 

oogen, ten hinderpaal verftrekt aan de oorfpron= 

kelijkheid der Modernen. « Wij moeten nog van een 

tweede, niet minder groot, beletfel fpreken, waars 

van de wortel zich bij de Nieuweren zelve bevindte 

Inderdaad het fchijnt niet genoeg geweest te zijn, 

om alle genie bij de lateren. aan de navolging der 

Ouden te ketenen3 elke natie bezit bovendien nog 

hare, oude eenmaal vergode. Barden, die zij, in de 

tweede plaats, tot eeuwige modellen verheft, en 

waaraan zij gewoon is de produkten van volgende 
geflachten te toetfen (35). —Naauwelijks. vertoont 

de jongeling eenige zucht voor de dichtkunst, of 

zij worden hem als baken voorgefteld, «Hij weet, 

dat men het zegel op zijne voortbrengfelen drukken 

zal , naarmate zij met het hem voorgefteld model 
overeenkomst hebben, dat: men ze af zal keuren, 

naarmate zij er van verfchillen. Natuurlijk mis- 

trouwt hij zijne betere overtuiging, gaat haar tegen, 

| wstjen 

(35) Dit vooroordeel is niet nieuw, Horatius klaagt 

er ten zijnen tijde reeds over en befpot het, door een 

“gedicht bĳ wijnen te vergelijken, die door de jaren 
beter worden. Men zie zijn 1. Brief van het II, Boek: 

aan Augustus. Het is Zoo natuurlijk, dat men eindelijk 

voor alleen schoon houdt, wat men altijd, en vooral in 

zijne jeugd, voor aleen schoon heeft hooren opgeven. 

Een enkele weet er zich flechts boven te verheffen , 

maar ook altijd heeft deze enkele den ftroom tegen zich. 
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en poogt in den geest van-het- voorbeeld te arbeie 
den, tevreden „zoo hij zelfs: zijne feilen met het 
gezag van hetzelve verfchoonen en bedekken kan. 

Nog meer dan de eerfte is deze ongelukkige na- 
volging voor alle genie en oorfpronkelijkheid doo= 

delijk. Die in waarheid in den geest der Grieken 

arbeiden , leveren dan ten minfte iets fchoons, 

fchoon dan ook aan onzen bodem vreemd, en voor 

onze natie, buiten de geleerden onder dezelve , 

niet berekend. Maar gewoonlijk zijn die oude 
Barden reeds copiïsten van de Grieken of anderen 

geweest, en hunne voortbrengfelen naar kunstre= 

gelen, van de Ouden ontleend, of uit derzelver 
kunstwerken afgeleid, vervaardigd, Het is dus af- 
drukfel van afdrukfel. En wat is in het gemeen 

de grondflag, daar deze overdrevene hoogachting 
dier oude dichteren op rust? Vooroordeel, van de 

eerfte jeugd af aan ingezogen. Eerst ontvingen 

die dichters hunne waarde van al het flechte , dat 
hun vooraf ging. Zij waren de eerften, die den 

naam van dichters bij hunne natie eigenlijk ver- 

dienden, en bĳ alles, wat hun voorging, waren 

zij inderdaad zeer. groot, Maar nu moesten zij tot 

het #07 plus ultra der kunst zelve verheven wor 

den. Dit gefchiedde , en men geloofde van lieverlee 

meer, dat naar hen te geliĳken, de hoogfte vere 

dienfte, hen te overtreffen, onmogelijk was. Deze 
gedachte kreeg onmerkbaar een’ grooten graad van 

waarfchijnlijkheid, Van zijne ‘eerfte jeugd af. aan 

had men, niet alle de verzen van die vergode zane 
gers, maar flechts e@n zeer klein gedeelte, en 
VOL D. zr F | daars 
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daaronder juist hêt- allerwoortreffelijkfte , mogelijk 
het eenige goede, hooren roemen en opzeggens 

Men had ze op zijn beurt onthouden of van buite 
geleerd, en ze zelfs duizendmaal’ gedeclameerd en 
hooren declameren. Wat ‘was natuurlijker, dan dat 
fen eens aan de klanken , als aan een tooverfluitje 5 

gewend, de tooien der geliefkoosde verzen flechts 
behoefde té hooren aangeven, om telkéns op’ nieuw 
in verrukking te geraken, en zich in den ouden 
lof en vergoding, niet enkel van de weinige fchoone 

verzen , die men kende of hoorde opzeggen, maaf 

van den geheelen dichter, te verliezen. Zoo ‘heb 

ik in vroeger tijd-een man gekend, die, toen’ ors 

tooneel over het algemeen van zeer flechte verzen 

weergalmde „ veertig jaren achtereen den Gijsbrecht 

van Amftel had hooren fpelen. Hij kende dit ftuk 
geheel van buiten, vond alles even tooverachtig 
en zou om alles in de wereld niet verzuimd heb= 

ben, om het jaarlijks in Wintermaand telkens op 

nieuw te gaan hoorete “Nimmer kon deze fnaar 

agangeflagen worden , of hij geraakte geheel in vuurs 

Vonper was hem de grootfte man van den aardbo= 

dem, en om dit te bewijzen, kwam zelfs het orgel 
in aanmerking, dat het gezang der Nonnen vergee 

zelt. Was dit oordeel of wooroordeel? Men bea 

flisfe. Eens dat ik hem het ongerijmde meende aan 
te toonen, van de Bruiloft van Cloris en Roosje 

achter zulk een fluk te geven, vooral zoo als het 
in dien tijd voor kerstijd pleeg ‚opgevoerd te wor- 
den , eh door een aanzienlijk gedeelte van menfchen 
üit godsdienftigë beginfelen bezocht werd, die ook 

nooit 
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nooit nalieten , om den voortreffelijken zang: 6 Kers 
nacht, fchooner dan de dagen enz. onder het orgel- 

fpel’ met hunne ftemmen te vergezellen ; ontdekte 

ik tot mijne verbazing, dat de lange gewoonte den 

Gijsbrecht en Cloris en Roosje tot één geheel in 

zijne verbeelding verfmolten ‘had, en dat de eerfte 
wel degelijk mede zijne waarde van de laatfte bij 

hem ontving. Zijne geheele wederlegging van mijne 

aanmerking «omtrent ‘het ongerijmde , kwam hier op 
neder: dat Gijsbrecht geen Gijsbrecht meer zou 
zijn, zoo er Cloris en Roosje niet op volgde. 

Doch ik voel, dat ik hier iets omtrent onze 

dichtkunst zelve vooraf moet laten gaan, en het 
tijdftip eenigzins nader pogen te bepalen, van waar 

wij eigenlijk gezegd kunnen worden eene dichtkunst 

bezeten tehebben. Elk ziet, dat wij niets wezen= 
lijks omtrent de oorfpronkelijkheid te berde kunnen 

brengen „ zonder «dit punt min of meer ontwikkeld: 

te hebben. 

‘Ook hier mist het niet aan de zoodanigen , die, 

door de duisternis der eeuwen verhinderd om vers= 

der te zien, onze voorvaderen voor een oorfpron= 

kelijk volk en hunne poëzij voor ouder dan die der 

Grieken keuren. Wat dit laatfte betreft, is het 
zeker, dat de poëzij bĳ alle volkeren ouder is dan 

het proza, en reeds beftond, eer men letteren kende. 
Oorfpronkelijk is de mensch door de dichtkunst 
gevormd geworden, en hoe vreémd het in den 

eerften opflag klinken moge, is het toch zeker, dat 

er zonder eene voorafgaande poëzij nooit eene wijse 

begeerte beftaan zou hebben, Al het groote en 
Fa vere 
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verhevene, dat wij kennen, gaf de eerfte op; in: 

beelden en gewaarwordingen; die het koele ver- 
ftand, bij meerdere ontwikkeling , nadacht en ont- 
leedde. De poëzij bood de ftof aan, die de wijs- 

begeerte vervolgens bearbeidde. Het eerfte warme 

gevoel; dat zich in woorden ontlastte, is bij alle 

natiën de eerfte poëzij geweest (36). Waar de 

natuur , in welk eene gedaante dan ook, zich vers 

toont, en waar aandoeningen en driften in de har- 

ten. woelen , zijn“ eenmaal dichters geweest. De 

Laplanders: en Samojeden hebben zelfs de hunnen 
gehad.-, Wie zal het lieve liedje, dat scHeFFER 

ons van de eerfte medegedeeld heeft, kunnen lezen „ 

en er nog aan twijfelen? Ruwheid en onbefchaafde 

heid zijn tot in eenen zekeren graad hier geene 

hinderpalen , mits- men: eehter hier geene dierlijke , 

wreede woestheid onder verfta „ die mogelijk ook 

meer bij een verzonken, en te voren reeds gedeel« 

te= 

(46) „Men heeft de poëzij (zegt sram, Z, e.) voor 
ouder opgegeven dan het proza. Dit gezegde is iu 
eenen zekeren zin waar, hoe ongerijmd ket ook fchijnt. 
Niet als of de menfchen in regelmatige verzen tot 
elkanderen gefproken hadden; maar omdat de gewone 

taal. der oudheid den poëtifchen ftĳjl naderde, en de 

eerfte werken, die tot de nakomelingfchap zijn overges 

gaan , naar den letter genomen, gedichten waren, dat 
is, werken, in welke de verbeeldingskracht heerschte „ 

die eene foort van maat waarnamen, en met eene muzíi- 

kale toonbuiging uitgefproken werden, Men heeft 

gevonden „dat onder de wildfte volksftammen de muzijk „ 

of het zingen, zoo-oud is, als de zamenleving zelve”. 
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telijk befchaafd, maar nu teruggevallen, volk , dai 
bij natuurmenfchen aan te treffen is. Het wezen 

van alle poëzij is bij alle volkeren, hoezeer in bes 
fchaafdheid verfchillende , één (37)s en het hoofds 

vereischte van dezelve, zinnelijkheid, dikwerf bij 

de ruwfte volkeren , die de natuur nog het naaste 

komen, en dus nog eene taal bezitten, enkel uit 

zinnelijke en nabootfende woorden beftaande; wel 
eens het grootfte. ‚Maar nu ziet men toch wel, 

dat men hier reeds begint met de poëzij in eenen 
anderen zin te nemen, dan wij er dagelijks onder 

verftaan. Want, om te kunnen zeggen, dat eené 

natie eigenlijke poëzij kent en bezit, moet de ruwe 

î zins 

(35 Het ís van hier, dat men altijd hopen kan, 
onder de oudheden van alle natiën ook gedichten te 
vinden, en het is nog bovendien te vermoeden, dat een 

wijdloopiger onderzoek onder alle de oudfte poëtifche 
werken een zekeren graad van gelijkheid ontdekken zou, 

aan welk een oord van van de wereld zij ook hun aan- 
zijn te danken hebben, Wanneer gelijke voorwerpen en 

driften in eenen gelijken toeftand van zeden op de ver- 

beeldingskracht der menfchen werken, zoo drukken zij 

op de voortbrengfelen van dezelve eenen gelijkenden 
álgemeenen ftempel, dien klimaat en genie alleen hier 

en daar doen verfchillen. Maar nu droegen de men- 
fchen nooit meer zich onderling gelijkende trekken, dan 

waar de maatfchappijen ontftonden. Hunne latere vere 

anderingen bragten de hoofdonderfcheidingskenmerken 
der volkeren voort, en leidden de bronader van den 

menfchelijken gemoedsaard en zeden, die oorfpronke- 

lijk flechis één was, in ver van elkander wijkende ka- 
nn af, 
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zinnelijkheid. reeds tot een’ zekeren. graad verfijnd 
en befchaafd zijn, en. zij eene taal bezitten, die 

eenigzins is gevormd en bearbeid, Het wezen der 

dichtkunde moge men dus vrij bĳ alle volkeren 

aantreffen ; maar om ze in. waarheid onder de fchoone 
kunften te kunnen plaatfen , daartoe moet eene natie 

den eerften trap van befchaving reeds hebben bee 

reikt. Eene enkele fchoone gedachte van geheel 

ruwe volkeren. hier voor het tegenovergeftelde ge= 

voelen te willen bijbrengen, is den mesthoop te 

vergeten, en met de parel te blinken, die er bij 

toeval eens in gevonden werd. 

En wat zullen wij nu met grond en zonder 

vooringenomenheid of vooroordeel van de dicht= 

kunst van ons voorgeflacht kunnen opgeven? Zul- 

len wij ze in oorfpronkelijkheid naast die der Grie- 

ken kunnen plaatfen? Dit liet zich, na al het 
gezegde omtrent den oorfprong der poëzij, bij dit 

volk ligt doen. Of zullen wij nog een flap vere 
der gaan, en hunne oorfpronkelijkheid boven die 
der Grieken zelve verheffan? Ook dit laatfte liet 

zich doen. Alles, zouden wij dan zeggen, is bij 

hen de vrucht van hunnen eigen bodem geweest (38). 
On.= 

! 

(33) En ook hier zou het ons niet aan getuigenisfen 
\ en-gezag feilen, „De gefchiedenis van de Noordfche 
\zijken (zegt HERDER, Zdeën zur Philos.-der Gesch, der 
Menschheit. IV. 'The 18 B. Cap. 5) hoe donker ook tot 
de achtfte eeuw, heeft altijd niettemin een voorrege 

‘boven de gefchiedenis der meeste Europefche landen, 
dat haar namelijk eene Mythologie met liederen en over- 

te- 
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Onze voorvaderen. zijn op ‘hunnen-grond niet overe 
gebragt , maar; zoo men-TACITUS gelooven. mag, 

inboorlingen: van hun eigen Jand,en- niet in het 

minst vermengd door aankomften @n-bezoeken van 

andere: volken , of ‘door huwelijken met -andere 

natiën , in één woord, een oorfpronkelijke , on= 

wervalschte , en alleen vaan zich zelven. gelijke 

landaard. Doch ‘hoe luttel; “(of zouden wij 

ons. dit ontveinzen!) zegt, bij’ de -donkerheid 
der vroegere -gefchiedenis, dit getuigenis? „Men 

neme al eens aans dat wij het nakroost der Ger- 
manen, of meer bijzonder dat der Batavierên. zijn 

en ‘hoeveel is hier, bij de eeuwige verhuizingen, 

vermengingen ‚ en den ondergang van geheele volkse 

ftammen, die vervolgens plaats gehad hebben, nog 

onbewezene , wat zeg ik? zeer gewaagde veron- 

derftelling; volgt daar nog uit, dat de” Germanen 

op hunne beurt van geen ander volk af komftig zijns 

of dat deze volkeren altijd op den eigen plek ge- 
woond hebben ? “Waarom vinden wij bijde Gries 
ken; toen dezen nog in vollen bloei waren, van 

geene Germanen -gewag gemaakt? “Waarom flechts 

van Kimbren, Teutonen en Scythen? Ja, CESAR» 

end 

leveringen tèn gronde ligt, welke hare wijsbegeerte zijn 
kan. Want in dezelve leeren wij den geest des volks 

kennen, hunne begrippen van God en menfchen, de 

rigting hunner neigingen, en hartstogten van liefde en 

haat, hunne verwachtingen aan deze en gene zijde. des 

grafs, zoo als ze ons, buiten de Edda, alleen de Griek-. 
fche Mythologie aanbiedt, ’ | 
N 3 F 4 
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“PLINIUS; @n, meer dan beiden, ‘racrruss geven 

ons hier eenige berigten; maar hoe onzeker zijn 

zé bij «de volkomene onkunde in de taal en zeden 

„dier menfchen? Welk gezag zouden wij nog aan 

een reisbefchrijver toekennen, die ons een” volk 

befchreef , omtrent wiens taal en zeden hij geheel 

onkundig was? Hebben wij niet tallooze zulke 
berigten, die naderhand, bij grondiger kennis aan 

die volkeren, gelogenftraft zijn - geworden? , Maar 
dar, zoo verre hunne gefchiedenis reikt, alles waar 

zij, de vraag zal nog altijd blĳven: wie waren de 

voorvaderen der Germanen? Waren het Teutonen? 
„waren ‘het Keltifche Scythen? Van de fchepping 

af ‘zijn! er zeker geene Germanen geweest. Wie 

waren de voorgeflachten? Wat hebben zij van deze 

voorgeflachten ontleend? Zijn er onder die gee 

weest, die. reeds in vroegere eeuwen in kunften 
en wetenfchappen hebben uitgemunt? Waardoor is 

dit licht uitgebluscht geworden? Of zijn zij altijd 

even ruw en onbefchaafd geweest? Wat was hier 

de- oorzaak van? Op dit alles weten wij niet te 

antwoorden. Nemen wij echter, van TaACrrus af 

aan, de gefchiedenis der Germanen als die van 
onze voorvaderen aan, wat vinden wij dan van 

hunne dichtkunst aangeteekend? „In oude gezan= 

gen,” zegt TACITUS, „die bĳ hen het eenigfte 

foort van gedachtenis en jaarboeken uitmaken , loven 

zij den God Tursco, voortgefproten uit de aarde, 

en zijnen zoon MAN, als ftamvaders en ftichters 

van hun geflacht,” En wat verder berigt hij, dat 

zijs die ten ftrijde trekken, van HERCULES zingens 
als 
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als van den eerften der dappere’ mannen, en bo: 
wendien’ liederen bezaten, door’ welker aanhef zij 
de gemoederen ontftaken, Ruw zullen zekerlijk 

deze liederen geweest zijn, maar dat zij tevens 
onontleend en geheel oorfpronkelijk moeten geweest 

zijn , hieraan kan men even weinig twijfelen. Zelfs 

moeten zij een zeer verheven toon geademd heb= 

ben. Bosfchen en wouden waren de eenigfte tems 
pels van dit volk, en hunne gedachten vande 

Goden groot genoeg, om het beneden dezelve te 

rekenen, hen tusfchen muren te befluiten, of in 

eenige menfchelijke gedaante af te beelden. Het 
‘heilig duister der wouden ; dat verborgene; dat niet 
gezien, maar uit den diepen eerbied des harten 
gevoeld wordt, moest aan hunne godsdienftige ges 
zangen eene ware verhevenheid bijzetten, terwijl 
de natuur om hen “heen hare eigene, door geene 

vreemde indrukken verbasterde, uitwerking op hen 
‘deed, en tot de oorfpronkelijkfte aandoeningen en 

gewaarwordingen opwekken en flemmen moest, En 

welk eene groote, en door geene kunst nog vere 

Jaagde natuur omringde hen (39)! 

En wat hunne oorlogsliederen betreft, daar zij, 

ten 

(39) De natuur vergroot onze gewaarwordingen en 

denkbeelden, fchoon zij ze niet bevallig en kiesch leert 

uitdrukken, De kunst perkt onze aandoeningen in, en 

verkleint onze denkbeelden; maar zij leert ze ons juist 

en bevallig uitdrukken. De eerfte bemint eene zekere 

donkerheid in de gewaarwording, maar verheft ze tot 
het verhevene. De laatfte brengt alles meer tot het klare 

E 5 en 
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ten ftrijde trekkende „ ‚de gemoederen. mede aanvuurs 

den , welk eene vrijheidszucht, welk: een. gevoel 

van eigene waarde moeten zij. hebben geademd ! 

Geene natie ftreed moediger. voor de overwinning 

tegen elk, die hare onaf hankelijkheid. durfde belagen. 
Zij namen, wat hun het dierbaarfte was „ mede ten 
ftrijde , hunne huisgenooten en. bloedverwanten; en 

hunne waardfte panden waren hun zoo nabij ,-dat 
zij, zoo als raCrrus ons weder berigt, het gehuil 

„der vrouwen en het-gefchrei der zuigelingen kon- 

den hooren, Geen wonder, dat voor zulk een volk 
de vrijheid alles, de flavernij het vreesfelijkfte was & 

Tot de moeders, (het is racirTus weer, die hier 

fpreekt) tot de vrouwen brengen zij hunne wonden , 

die onverfchrokken. dezelve tellen en _ uitzuigen, 
den 

en duidelijke, maar het wordt er kleiner door, en het 

verhevene gaat er bij verloren, Ik ‘herinner mij een 

zeer fchoon gezegde van CHATEAUBRIAND (Génie du 

Christianisme. Tom.4. Che 1) dat hier aangevoerd kan 
worden. „Zl y a (zegt hij) dans Phomme un instinct 

mêlancolique , qui le met en rapport avec les scènes de 

la nature. Eh! qui na passé des heures entières , assis 

sur le rivage d'un fleuve , à voir s'ecouler les ondes! qui 

mejsest plu au bord de la mer, à régarder blanchir 

Pecueil eloigné ! Il faut plaindre les Anciens, qui ma= 

voient trouvé dans. Vocéan que le palais de. Neptune ef 

la-grotte de Protée ; il étoit dur de ne waïr que les aven- 
tures des Tritons et des Nereiïdes dans vcette immensité 

des mers, qui semble nous donner une mesure confuse de 

ta grandeur. de notre ame et qui fait naitre un vague 

désir de quiter la vie , pour embrasser la nature et nous 

eonfondre avec. son. Auteur.” 
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den: ftrijdenden levensmiddelen aanbrengen en hun 

den moed fcherpen. Men vindt verhaald, dat eenige, 

reeds deinzende en ondergaande flagorden weder 

tot fland zijn gebragt door het aanhoudend fmeeken 

der vrouwen, door het voorftellen van hare borsten, 

en door: het vertoonen. harer op handen zijnde 

flavernij, welke laatfte der Germanen , om het 

lot hunner vrouwen „ als het onlijdelijkfte vree= 

zen (40). | 
Eene enkele tusfchenaanmerking zij mij hier vere 

gund, die van den eenen kant mijn hart verheft, 

van den anderen een’ bitteren traan uit mijne oogen 

perst. Godsdienst, vrijheid en huwelijksliefde maak- 

ten de Germanen tot dichters, en hieruit zou ik 

waarlijk “geneigd zijn om te -befluiten , «dat “wij er 

het onverbasterd nakroost van geweest zijn. Deze 

trek is zoodanig oorfpronkelijk in ons, dat wijs tot 
| op 

(40) „Van alle de Barbaarfche volkeren, in den 

ouden of lateren tijd bekend, fchijnen de Germanen 

het uitftekendtte door hunne ‘zeden en ftaatkundige inftele 

lingen geweest te zijn. Dapperheid en vrijheidsliefde, 

de eenige deugden, die men onder nog ruwe menfchens 

waar de wetten van regtvaardigheid en menschlievendheid 

onbekend zijn, kan aantreffen, hebben zij altijd ten 

hoogften toppunt weten te voeren.” Zie daar het getuie 
genis, dat nuMe in zijne Historie van Engeland, I. Deel. 
1. Hoofdft. van onze voorvaderen aflegt, en door hoe 
vele anderen zou men het kunnen verfterken? Zoo ver 

er van ruwe en onbefchaafde volkeren met lof gefproken 

kan worden, fchijnt dit naar waarheid het geval met de 

Germanen te. zijne 
4 
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op’ onze laatfte tijden toe, geen dichtftuk - bijna 

onder ons kunnen vaanwijzen, dat wegens zijne 
voortreffelijkheid blijven zal, zoo lang men onze 

taal nog onder de volkstalen eene plaats zal vere 

gunnen, of het is door dat eigen gevoel, door een 

dezer zelfde aandoeningen, ingegeven, en de warme 
afdruk van een hart, dat ze gekend en niet nage 

bootst “heeft, Wat de donkere toekomst leveren 

zal, is mij onbekend; maar zeker zullen de dichte 

tukken van alle volkeren zich onderling meer ge= 

lijken , naar dat hunne oorfpronkelijkheid zich meer 

verliezen, hun fmaak zich meer verfijnen, of, men 

dulde mij dit woord, meer verweelderigen zal. Niet 

het. hart, maar het vernuft zal dan nog dichten. 

Alles-zal even glad zijn en gepolijst; maar de oor= 

Spronkelijke- ftempel zal verloren en nergens meer 

te: erkennen zijn, | | 
Doch om tot ons onderwerp weder te keeren, 

TACITUS meldt ons, dat de Germanen de krijgslie- 

deren die zij ophieven om den moed aan te vuren, 

den vijand te verfchrikken en de zegepraal als zeker 
te ftellen, Bardites noemden. Het doet er weinig toe, 
of deze gezangen waarlijk dien naam gedragen, en 
of de Germanen hunne dichters Barden genoemd 
hebben , waartegen de kundige vaN wijn gegronde 

aanmerkingen ingebragt heeft; maar dat zij in allen 
geval de grootfte overeenkomst met de krijgslie= 

deren van TYRTEUS moeten gehad hebben, is zeker. 

Ook hij vuurde door dezelve den moed der Lace. 

demoniërs aan, zoodat zij, na het verlies van drie 

veldflagen , en gereed om af te trekken, op nieuw 
ftand 
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ftand hielden, en den dood voor het vaderland zicht: 

getroosteden , mits men hen in hunne waarde ken- 

nen en begraven mogt, en hiertoe. bonden zij pla= 

ten aan hunnen regterarm, waarin hunne namen 

en de tĳtels hunner vaderen gefneden en voor de 
woede des tijds beveiligd waren. De krijgsliederen 
van dezen Atheniaan (zegt BRAND (41)) waren 

onze Barditus niet ongelijk; maar te voren noch 

naderhand wist men bij de Grieken van geen an- 

deren TyYRTEUS, die met gezangen de veldflagen 

won ; daar in alle de Duitfche legers de gewoonte 

was, van door opwekkende gedichten en zangen 

de vrienden te bemoedigen, de vijanden te vere 

fchrikken.”’ | 
… Van de Batavieren en andere inwonêrs dezer ge- 
westen , hebben wij niets tot de vijfde eeuw toe, 

dan weder van den eenigen TACrrus; al het ove- 

rige, meestal een- enkel woord, dat wij nog bij 

andere oude fchrijvers aantreffen, raakt de Germar 

nen in het gemeen, Van een dichter of dichtftuk 

wordt niets gewaagd. Dat zij er intusfchen zullen 

geweest zijn, is zeker genoeg, het zij men alleen 

lette op de algemeene zucht tot gezang van alle 

onbefchaafde volkeren; het zij men uit het algemeene 
berigt van TACiTUs, dat de Germanen hunne Goden 

en Helden bezongen, tot de Batavieren befluiten 

wil. „Wie kan twijfelen (vraagt hier met grond 

VAN WIJN) of eenigen der onzen zullen, bij voors 
beeld , even zeer den lof van ecrviLis bij het voor 

| {poes 

(ar) Zie BRAND DE JONGE, Gedichten, bl, 258. 
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fpoedig ontbranden des Batavifchen oorlogs gezone’ 
gen hebben, als. de Cheruscen dien. van ArMre 

NIUs?”® Van de Friezen’, die tot aan de zevende: 

eeuw hier bloeiden, van de Franken, die toen de 

Friezen onderworpen, is ons evén weinig overgeble= 

ven „ en fchoon er hier en daar iets als een wele 

eer aanwezig dichtftuk genoemd wordt, zoo als 

de heldenliederen VA BERULEF te Mobwerden in 

Friesland; ze zijn door den tand des tijds vere 

teerd , en nooit onder het oog des- naauwkeurigften 

onderzoekers gekomen. Onze eigenlijke Nederlands 

fche dichtkunst, en alles, wat wij nu poëzij noes 

men, kan dus ín niets hierdoor opgehelderd wor= 

den. Wij kunnen er veel over zeggen, en ons in 

eindelooze gisfingen verliezen; maar het befluit zou 

voor een onpartijdig onderzoeker , dien het om waare 

heid te doen is, altijd zijn: „onze eigenlijke Net 

derlandfche dichtkunst dagteekent van een veel latereri 

oorfprong.” Wij aulert dien op zijnen tijd pogen 

op te geven. | 

Jammer is het, daar de barahitren zich eindelijk 

voor onze nafporing geheel verliezen, zoodat wij et 

vervolgens zelfs niet meer van hooren fpreken 3 dat 

de dichtverzamelingen van KAREL DEN GROOTEN , dien 

zoo geheel boven zijne eeuw -uitmuntenden man, 

vervolgens onder zijnen zoon verloren „ althans det 

vlijtigfte nafporing tot hiertoe ont{napt zijn. „Moge 

lijk zijn er geene vruchten van onzen vaderlandfchen 

grond onder te vinden. Met dar alles” zou. men 

er mogelijk niet weinig uit tot onze poëzij kunnen 

befluiten, daar de zeden, niet min dan de taal len 

de 
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de dichtkunde der wólkeren van éénen ftam , vooral 

van de verfchillende- Germanen ,’ zeer groote overs 
eenkomst moeten gehad hebben. | 

„_Eeénige andere volkeren, ook van Berkes 

afkomst, zijn hier gelukkiger geweest, Zij kunnen 

voorouderlijke gedichten aantoonen. « Zoo kunnen 

de Engelfchen zich op eenige’ dichtftukken van den 
Westfakfifchen Koning ‘AELFRED betoemen ; die in 
de negende tot het begin van de tiende eeuw leefde, 

en wiens genie zich eensklaps verhief ophet hoos 

ren lezen van een Sakfisch gedicht „ daar de Ko= 

ningin haren wellust ín vond, Zeker moet deze 
vorst een zeer. buitengewoon mensch geweest zijn. 
Hume fpreekt (42) er met geestdrift van,- Hij meent 

dat meesterftuk van verbeelding in hem te vinden, 

dât alle de wijsgeeren den wijzen. genoemd hebben „ 

en in- hunne verrukking hebben. pogen. te. fchildes 
ren. Behalve eene vertaling van BEDA en OROSIUS 3 

vân de vertroosting der wijsbegeerte door BOËTHIUS 4 
en van de Fabelen van rsorPus, uit het Grieksch 

Îtelde Aeurrep. zelf verfcheidene fabelen „ allego= 

riën, fpreuken en kleine gefchiedenisfen in dichte 

maat op; allen flrekkende, om de voortreffelijkfte 

zedelijke leeringen onder dit aanminnig hulfel te 

meer invloed op de harten te verfchaffen. 

De Franfchen ftaan met ons gelijk. Zij kun- 

nen geen, vroeger dichter aanwijzen, fchoon zij 

ze zeker bezeten zullen hebben, dan Mafre EUu= 

STACHE ; dichter van den Roman Brutus, of, zoo 

als 

(42) Hist, van Engeland, 1, Deel, II, Hoofdtt, 
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als men toen fprak, Brut. “De Heer vAN WIJN 
noemt hier als den oudften dichter, BECHADA, die 

in de twaalfde eeuw leefde , en toen eene” veroves 

ring van Jeruzalem opftelde, die verloren is ge- 

gaan3 maar behalve dat ik de Roman van Brutus 

althans niet voor jonger houde, zoo bezitten wij 

dit fluk werkelijk nog, en moet elk er het tegen- 

woordig Fransch duidelijk in erkennen, Zeker was 

het in 1155 geheel afgewerkt. De fchrijver heeft 

er ons. niet onzeker omtrent gelaten. Zie hier 

?s mans eigen.woorden : | 

L’An mil cent cinguante cinq ans 

Fit-Mattre Eustache ce Roman. 

Want wat orrrieD betreft , die omtrènt de helft 

der negende eeuw leefde, hij behoort zeker meer 

tot de Hoogduitfche en tot onze letterkunde , dan 

tot die der Franfchen, De bevoegdfte regters onder 

deze natie hebben dit openlijk erkend. . Behalve het 

getuigenis , door VAN WIJN hier aangehaald (43)» - 

noemt de geleerde Abt massieu ronduit OTFRIED 
een Duitfcher (44). Men oordeele uit de volgende 

| proce 

(43) Rewvolut. de la langue Franc. Tom. Ie pag. 107e 
Zie VAN WIJN, „Awondst. pag. 220 ef 921. | 

C44) Hij voegt er bij: Le langage dont il se ser- 

wvoit, étoit si différent de celui dont on usa dépuis , qu'on 
peut bien aussi regarder avec raison leur poësie comme 

tout différente de celle, qui parut dans la suite, His 

toire de la Poësie Francoise, pag. 98, 1Ote 
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proeve zelf. Zij is uit de vertaling van zijn Evan- 
gelie, of. Boek van Gendde, genomen: 

Uuanana sculun Franken À 

Einon thaz biuuankon 

Ni sie in Frenkisgon beginnen 

Sie Gotes lob singen ? 

Zeker is deze geleerde Monnik van Weis/enburg 
tot nog toe de óudfte dichter, die ons uit de mid- 

deneeuwen overgebleven is, Zeer lang is zijn werk 

vêrloren geweest eù eerst in de zestiende eeuw 

wêder te voorfchijn gekomen, toen BEATUS RHENÁ- 

Nus het in Begeren wedervond, en zich te regt 

òver dien uitmuntenden fchat van oudheid (45) 
verheugde, | 

Wat de Roman van Alexander betreft, door fom- 
migen gelijktijdig. met dien van Brutus gefteld, het 

fchijnt mij toe, dat hij van later tijd is. Massieu 

en anderen plaatfen de vier fchrijvers van. denzelven 

onder LODEWIJK DEN JONGEN , Cf FILIPPUS AUGUSTUS. 

Ondertusfchen heeft dit werk het bijzondere , dât 

het den naam van Alexandrynfche aan de twaalf- 

voetige verzen gegeven heeft; het zij dan naar 

ALEXANDER van Macedonië , den held van het ftuk; 
het zij naar ALEXANDRE DE PARIS, een van des= 

zelfs opftellers. Meestal gebruikte men tot hiertoe 

achtvoetige verzen in foortgelijke werken.  Hiet 

| wer= 

(45) Egregium antiguitatis thesaurum noemt hij het 

MI. S. in Z, a Rer, Germ. 

VI. D. zr G 
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werden die van twaalf gekozen, en federt kent 
geheel. Europa ze onder den naam van Alexan- 
drynfche verzen. 

Jammer is het, dat de verzen van ABELARD in 

de Franfche taal verloren zijn. Dat zij er werkelijk 
geweest zijn, veel vuur en aandrift moeten bezeten 

hebben, en eenmaal den grootften opgang maakten , 
bewijst ons menige trek uit nrroïze’s brieven. 

„ Welk eene tooverkracht (dus drukt zij zich onder 
aiäerà uit (46) hadden de teedere liederen niet, 

die de liefde u ingaf? Welk eene zachtheid in de 

woorden en in den zang! Men fprak flechts van 

hem, aan wien men zulke aanminnige verzen ver- 

pligt was. De geheele wereld had ze in handen, 

| en 

(46) Opera ABAELARDI päg. 46. Epist. prim. Heloisae 
Abaelardo. De oorfpronkelijke plaats verdient hier ge- 

heel opgegeven te worden: Duo autem fateor specialiter 

tibi inerant , quibus faeminarum quarumlibet animos sta- 
tim allicere poteras ‚ dictandi videlicet et cantandi gratia , 

guae eacteros Philosophos minime assecutos esse novimuse 

Quibus guidem, quasi ludo quodam, laborem exercitië 
recreans philosophici, pleraque amatorio metro wel ryth— 

mo composita reliquisti carmina, quae prae nimia suavî= 

tate, tam dictaminis guam cantus , saepius frequentata , 

tuum in ore omnium nomen incessanter tenebant: uÊ 

etiam illiteratos melodiae duleedo tuë non sineret imme= 

mores esse. Atque hine maxime in amorem tui foeminae 

suspirabant. Et cum horum pars maxima carminum 

nostros decantaret amores , multis me regionibus brevi 

tempore nunciavit, et. multarum in me foeminarum ac 
eendit invidiams: 
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en derzelver fchoonheden deden zich “zelfs aan’ de 
minst befchaafden gevoelen. Er was ‘gêene vrouw, 

die er niet van betooverd was. ‘Hoe vele mede. 
minnaresfen “haalden zij ‘mij ‚niet op ‘den hals!’ 

Intusfchen’, om’ tot ons zelven weder te’ keeren, 
is het zeker, dat wij onze ‘eerfte -dichters “bij dé 
Duitfchers zoeken moeten, ‘of- lievér ;' dat’ ‘van den 

verfchovenften tijd af, tot aan de oprigting ‘van’ de 
Amfterdamfchie. Kamer: éz Liefd’ öloeijend’ ‘toe ; de 
Hoog= en Nederduitfche dichtkunde “zoodanig. doot 
elkanderen vervlochten waren, dat ze wolftrekt niet 
naauwkeurig van elkander gefcheiden konden * wor 

‚ den. -Wij zullen ín het vervolg Zien? dat  eénéë 

taal tot în eén’ zekeren graad bepaald én “bédrbeid 

moet’ zijn , om er waarlijk eene eigene’ dichtkünst” in 

aan te ‘nemen,’ én”dat wij! dit beide éerst aan dië 
verdienftelijke Kamer verpligt zijn geweest, Onze 
voorouders hadden oorfprong, taal, Godsdienst „ 
regering; onder de Frankifche Koningen of Duitfche 
Keizers gemeen. — Een Nederlandsch vorst, joHAN 5 
Hartog van Braband, zwager van FLORIS DEN 
VIJFDEN , Graaf van Holland, dichtte in den Zwas 
bifchen tongval. Hij is de eenigfte niet geweest. 
Onder de Duitfche dichters der-twaalfde en dertiende 

eeuw. verfchijnen «de minnezangers. Als eender 

oudften (hij leefde nog 1188) en voornaamften „ 
wordt algemeen HENDRIK VON VELDECK of VELDIG 

opgegeven, En BODMER noemt hem bepaald een, 

Nederduitsch dichter, Maar wie ziet niet, dat hier. 

eigenlijk met woorden gefpeeld wordt, en -BODMER 

dezen dichter niet naar de taal, daar‘ hij in dichtte, 

G 2 want. 
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want die had. met-ons eigenlijk Nederduitsch niets 

meer, -gemeens ‚dan er het Hoogduitsch zelf mede 
heeft; maar- naar het land, daar hij in woonde, 

noemt, fchoon „wij hier eigenlijk alleen met de 

taal «te doen hebben. De Heer vaN wijn (47) is 
van gedachten, dat men billijk bij de overige Gere 

manen. zoeken moet, wat men bij onze eigenlijke 

Inlanders. niet vindt. … Deze aanmerking. is zeer 

waar „-mits men in dien tijd nog van geene eigen- 

lijke „afgezonderde Nederduitfche taal droome 5 

maar:de dichtkunst van beide volkeren nog volko= 

men als gemeenfchappelijk en één befchouwe, Want 

dan zou dit eigenlijk toch niets anders zijn, dan 

bij den oorfpronkelijken. vaderlandfchen ftam te zoe- 

ken, wat men. bij deze en gene verdeeling in takken 

miste, Maar nu er bovendien nog. de grootfte 

overeenkomst tusfchen onze Nederlandfche en Overe 

rhijnfche- of Hoogduitfche dichtkunst plaats heeft 

gehad, zoo als dit, behalve door onzen geleerden 
VAN WIJN (48) ‚ nog door menigen anderen naauwe 

keurigen onderzoeker der oudheid. bewezen is, 

fchijnt dit volftrekt noodzakelijk geworden te zijn. 
agen | De 

(47) ‘Avondst, bl. 193. 
(48) Men raadplege onder anderen met zijn ZZuis- 

zitterid. Leven ‚daar hij (IL. Deel, TI. Stuk, bl; 55) met 

zoo vele woorden zegt, daf de Noordsche Taal en die 

der Duitschers slechts in tongval verschilden. En hoe 
dit te ontkennen, daar zoo menigmaal dezelfde werken 

in verfchillende Dialecten afgefchreven worden, en er 

van ftukken gewaagd wordt, die in een tongval tusfchen 

het Neder. en Hooger-duitsch gefchreven zouden zijn. 
(Zie 
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De overeenkomst der talen zelve kan door magt= 

Spreuken ontkend, maar nîet voor het gezond en 

nafporend verftand geloochend worden. Het bewijs 

is hier zoo eenvoudig, als voor de kortzigtigfte 

oogen duidelijk. Men behoeft op de Griffiën en 

Secretarijën van ons vaderland ‘de oude acten en 
papieren flechts na te flaan , en men zal onmerkbaar 

van het bijna nog volkomen Plat-duitsch tot het 

thans eigenlijk Nederlandsch voortgaan. De loop 
en voortgang der Hollandíche fpraak (zegt hier een 

geleerd taalonderzoeker (49)} kan men ‘het best uit 
KILIANI DUFFLACI Eiymologicon teutonicae linguac 
zien. Daar doorkruist zieh het Oudfriefche , Fran- 

| kie 

(Zie onder anderen BRAGUR, I. 2%. ble 104 en verve) 
Omtrent het eerfte zegt VAN wIJN, l.c. 1. Deel, III. Stuk, 
bl, 286, van zeker Handfchrift fprekende, dat in de 

Boekerij te Weenen zich bevindt, en door fommigen 

aan WILLERAMUS toegefchreven, althans tot zijn’ tijd 

gebragt wordt: „Men lette in dien tijd niet zoo zeer 
op fpelling en woorden, als op zaken, zonder dat men 
tot nog toe kan zeggen, ín welken tongval of fpraak- 

vorme wiLLERAMUS zelve eigenlijk hebbe gefchreven , en 
dus ook riet welk handfchrift van de thans bekende het 

digtst bij zijn dialect, of het verst van hetzelve af was.” 

Hij had reeds gezegd, dat het Weener en Breslaufche 

affchrift evenveel van elkander verfchilde in fpelling en 

fpraakvormen als beiden van de onze, en voegt er deze 

opmerkelijke woorden bij: „Indien men honderd af«- 

fchriften uit honderd verfchillende landfchappen had, 
zou diet denkelijk mede zoo zijn.” 

(49) Wiarpa, Gesche der ausgestorb. Alts Fries. oder - 
Sächsischen Sprache, S. 37, 38. 

G 3 
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kifche, Nederfakfifche , en tegenwoordig Holland. 

fche , doch zoo, dat het Hollandfche , of liever het 

‚voormalige Vlaamfche, reeds zigtbaar de overhand 

heeft,” En hoe lang duurde het nog, dat dit ftand 

hield, toen reeds werkelijk de dichters en taalbce 
minnaars een zuiverder Nederduitsch kenden en 

fchreven, en onze eigen taal reeds door de Kamer: 

in Liefd’ bloeijend’ , bearbeid en gezuiverd, en door 

eene Nederlandfche Letterkunst, in 1584 door dit 

eigen genootfchap, aan wiens hoofd zich SPIEGEL 

KOORNHERT @n ROEMER VISSCHER bevonden „ drie 
mannen, die wij nader zullen “doen kennen, uitge- 
geven, voor elk, ter naauwkeurige beoefening , 

was opengefteld ! | 

De geleerde uitgevers der Bragur, die zich aan 

de naauwkeurigfte nafporing van dit onderwerp had- 

den toegewijd, bieden ons hier de volgende vers 

deeling in verfcheidene tongvallen aan van de eene 

maal zeker algemeene ‚en zoo als zij, op gronden ; 

die hun niet verwerpelijk toefchijnen, gisfen, Go= 
_thisch genaamde taal. 

1. De Noordfche fpraak , aan Denemarken, Noore 

wegen en Zweden gemeen, en zoo lang zij ge= 

meen was, de Skandinavifche genoemd. Lang 
nadat de Deenfche en Zweedfche twee bijzon= 

dere talen waren geworden, in Z/sland , daar zij 

overgebragt was, zuiver behouden; thans zeker 

meer befchaafd en verfijnd, maar toch altijd nog 

zoo, dat er de gemeene man heden nog liederen 
van het voorgeflacht zingt en verflaat, die -duis 

zend jaren oud zijn. | 
a. De 
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2. De Duitfche. fpraak, die zich. vroeg in Hoog- 

en Nederduitfche , flechts twee -verfchillende 

tongvallen , verdeelde, Gene werd inhet. Zuie - 

delijke, deze in het Noordelijke Duitschland 

gefproken. De eerfte wordt gewoonlijk de Fran- 

kifche genaamd, omdat ze door de Franken het 

meest uitgebreid en, het meest befchaafd is ges 
worden, en de andere tongvallen. maar weinig 

afwijken, zoo als de Allemannifche bij. voor= 
beeld, die wel zeer bekend is, maar toch altijd 
onder de Frankifche begrepen kan worden. De 

oude bewoners van Zwaben en Zwitferland were - 

den Allemannen genoemd, en beide talen, de 

… Frankifche en Allemannifche namelijk, komen 
dikwerf onder den algemeenen naam van Teu 

tonisch voor. Den anderen hoofdtongval van het 

oude Duitschland noemt men den Sakfifchen, 

Hij nadert meer het ‘Skandinavisch, dan de 

Frankifche taal, en heeft zich in de tegen« 

woordige “Nederfakfifche of Platduitfche , en‚ na 
eene grootere befchaving te hebben ondergaan, 

zoo als wij nader zien zullen, in de Nederduits 

fche of Hollandfche taal nog kennelijk genoeg 
flaande gehouden. Zijne dochter is het Angel. 
fakfisch, zijnde die taal, welke uit de vermen- 

ging van. het Sakfisch, bij den inval der Sakfen 
in Engeland onder de broeders ueneisT en 

HORSA, Op raad van VORTIGERN, Prins van 

Dumnonium (Zo), ingeroepen, met de vorige 
| land= 

(so) Hume, Hist, van Engeland, 1, Deel, I. Hoofdft. 
bl, 3440, 

G 4 
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landfpraak aldaar; geboren werd, en uit welke 

het tegenwoordig Engelsch ontftond. Hierin 

bezitten wij nog de overgebleven werken van 
AELFRED , daar wij reeds van gewaagden. 

3. Eindelijk had de Noordfche en Duitfche fpraak 
nog eene zuster aan het Meesogotisch, eene 

taal, die door de Gothen, welke in Mefiën aan 

de Zwarte Zee woonden , gefproken werd 5 

meer van het Skandinavisch, dan van het Fran- 

kisch en Teutonisch verwijderd. Een gedeelte 

des N. Testaments, in deze taal omtrent het 

midden der vierde eeuw, zoo men wil, door 

ULPHILAS; een Gothisch Bisfchop vertaald, is 

het oudfte gedenkftuk van den Duitfchen taalftam. 

Zigtbaar vertoont de naauwe verwantfchap der 

drie aangevoerde talen , en derzelver tongvalten , dat 

ze van een eh dezelfde oudere taat herkomttig zijn , 

en dus flechts'éénen ftam of wortel bezitten. Maar 

welken? De fchrijvers der Bragur gisfen, dat deze 

algemeene taal eenmaal de Gothifche genaamd werd, 

zoo omdat de Meefogothifche fchijnt te veronder= 

ftellen, dat Gothifche de algemeene naam van meer 
verwante fpraken geweest zijz als omdat zoowel de 

Duitfchers als Nooren hunnen vroegeren tijd gewoon 

zijn den Gothifchen te noemen , en de Skandinavifche 

fchrijvers beide landen, zoo het hunne als Duitsche 

land , met den naam van het Zand der Gothen 

beftempelen. Maar het zij dan dat deze gisfing al 

of niet gegrond zij, en de algemeene taal Gothis 

fche of eenvoudig Germaanfche (zeker niet Celti« 
fche, die er miets gemeens mede heeft, en uit de 

8e 



IN DE WERKEN DER DICHTKUNDE, IO5 

gedichten” van ossiAN nog kenbaar is) geheeten 
hebbe , de fchrijvers der Bragur (51) bieden ons 

van deze algemeene taal de volgende geflachtlijst aan : 

De algemeene, hoe dan ook eenmaal genoemde, 
taal verdeelt zich in drie hoofdfoorten ; * 

1e „No ordfche, 

a. Skandinavifche 3 van deze komt: 
1. De Deenfche.. 

a. De Zweedfche.- 

be De IJslandfíche. 

2, De Duitfche, 

a. De Frankifche , Allemannifche of heuppnikene : s 

van haar komt: 

I. De Zwabifche der middeneeuwen. 

2. De tegenwoordige Hoogduitfche. 
3, De zoogenaamde Cimbrifche. 

b, De Sakfifche; van haar komt: 

1, De Angelfakfifche , en van deze de En- 

gelfche. 

a, De Nederfakfifche en Hollandfíche, 
3e De Meefogotifche; van deze komt de taal 

sder Ulanen' in de Krim, 

Op deze fcherpe verdeeling fchijnt mij intusfchen 
dit nog mêt grond aan te merken, vooreerst „ dat 

de. menigvuldige, vermenging, der. Franken en Saks 

fers, en de onderlinge verbonden tusfchen beiden 

| gen 
1) Bragur 1, Band. pag. 287 et seqe 

G 5 
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gefloten, om zich gemeenfchappelijk „uit te breiden 
en te oorlogen, de beide talen onmogelfik onvere 
mengd hebben kunnen latenz en ten anderen, dat 
een Nederlander tot op dit oogenblik het oude Frane 
kisch oneindig beter verftaan zal, dan het Angelfake 
fisch, Maar weinig woorden zal hij uit de laatfte 
taal, zonder voorgaande oefening, begrijpen „ terwijl 

hij het oud Frankisch ín het berijmde. Evangelie van 

OTFRIED doorgaans nog zeer goed verftaan zal, ten 
minfte op de meeste plaatfen. … Behalve. de reeds 

uitgefchrevene regels, wil ik zijn aanhef hier nog 

opgeven. Elk Nederlander zal er den zin ten 

minfte van verftaan : 

Nu uuil ik feriban unser heil 

Eukangeliono deil | 

So wuir nu hiar begunnun 

In Frenkisga zungun ENZe 

Het oude , of zoogenoemde Boeren = Friesch alleen , 

fchijnt mij meer onvermengd-van het Sakfisch af- 
komftig te zijn. Van daar ook de meerdere over- 
eenkomst, die het met het Angelfakfisch en heden= 

daagsch Engelsch nog heeft. Wat hiervan zij, en — 
naar welke zijde men ook hellen moge, zeker blijft 

het altijd, dat onze taal en de Hoogduitfche niet 

flechts ééne moeder gehad hebben, maar dat de 

familietrek ook zoodanig in de beide zusters geble- 

ven is, dat men zich hare gemeene afkomst moeie 

jelijk kan laten ontpraten, en bijna altijd bij de eene 

vinden zal, wat men dikwerf bij de andere vergeefs 

zoekt. 
Tot 
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‚Tot eene; proef van den Nederfakfifchen of. Oud- 

frankifchen, of uit beide talen vermengden tongval, 
daar, maar weinig van uit de oudheid tot ons over- 
gekomen is „ moge het volgende opfchrift en begin 

van het gedicht van de doode Koningen verftrekken, 
waarfchijnlijk- in «den aanvang, of omtrent het. mid= 
den der dertiende eeuw vervaardigd. „Hoezeer is 
er- onze Nederlandfche taal reeds uit te kennen 5 

maar tevens hoe ftaaft het over het algemeen de 

naauwe verwant{chap tusfchen het Owentiastn en 

Nederlandsch ! | 

Dit is van den doden Koningen 

Ind van den leuenden Koijngen. 

In eijnre fuijsser Somer zijt, 

As man wunnenclichen Jit 

Louff » gras, Oloijmen mencher leije , 
As vmb die zijt van dem meije ; 

Do wart eijne groisfe jager gefralt. 

Van drin herren wale zo maisfen alt, 
Sij waren guetz ind moijdes rich; 

Man en vant mijergen ijre gelijch. 

In alle dem lande ne 

So wa man fij bekannte, 

Wa man wiste van ijn zo fagen, 
…… Da en dorste neijeman gewagen, 

Dat ieman besfer were dan fij k: 

Des waren fij irs moijdes vrij. 

Sij hatten fleijde , burge ind land; 
In allen landen waren fij bekant enz. (52) 

_, Duie 
52) Bragur L päg. 369 ct seg. 4 
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Daidelijkers naar mijn inzien, heeft de geleerde 

WIARDA dit alles opgegeven, en het refultaat -zijner 

lange en grondige nafporing hieromtrent doet ons, 

van den eenen kant, de afkomst der meeste Noords 

fche talen van ééne moeder, zonder tot eene onbe- 

kende Gothifche taal de toevlugt te nemen, begrij= 

pen, en maakt het, van den anderen kant, duide= 

lijker, waarom de tegenwoordige Nederlander ‘het 

Frankisch beter dan het Sakfifche verftaan blijft. 

Ik zal, zoo veel mij doenlijk is, met zijne eigen 

woorden het beloop zijner gedachten hier opgeven 5 

‘als men alles met hetgeen wij uit de Bragur aangce 
“voerd hebben, vergelijkt, zal men een vrij duidelijk 

denkbeeld van de zaak hebben (53). 

Bij wiarDA is de Oud-=fakfifche en de Oud= 

friefche taal dezelfde (54). In het Sakfisch vere 

bond (uit Saks, Angel, Kauch en Fries beftaande) 

waren de Friezen het magtigfte volk. Uit deze 

verbondene volken, die zich Sakfen, of eigenlijk 

Angelfakfen noemden, gingen, eerst in het midden 
der 

(53) Het fpreekt van zelven, dat ik hier 's mans 
denkbeelden maar even aangeftipt hebbe, Ik verwijs dus 
mijn’ lezer, die hier iets zeer grondigs van begeert te 

weten, naar het allezins lezenswaardige werkje zelven, 

onder den titel: Geschichte der ausgestorbenen alten 
Friesischen oder Sächsischen Sprache, te Aurich 1784 

uitgekomen. 

(54) Zoo fchreef de Heer wiarpa in zijne Geschichte 

der ausgestorbenen alten Friesischen oder Sächsischen 

Sprache ; maar hij is naderhand geheel van gedachte hier- 

omtrent veranderd, Zie Bijdrage III, 
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der vijfde eeuw (bij den inval der Sakfen in Brit» 
tannië onder HENGIST En HORSA, daar wij reeds 

van gefproken hebben)en vervolgens, volkplantingen 

naar Brittannië over, En bragten daar hunne toen= 
malige, reeds zeer oude taal, die zij de Angelfak- 
fifche noemden, over. Nog in de elfde eeuw werd 
zij in Engeland rein gefproken, maar verloor zich 
vervolgens , door vermenging met het Normannisch , 

in-de tegenwoordige Engelfche taal, „Mag men hier 
de onpartiĳdigfte. getuigenisfen gelooven, dan ver= 

dient het boven alles onze opmerking, dat de Anw 

gelfakfen in Zngeland en de Nederduitfchen in 
Duitschland eenige eeuwen na elkânderen één en 
dezelfde fpraak gefproken ‘hebben, die-daar de An= 

gelfakfifche, hier de Sakfifche of Friefche taal ge= 
noemd werd (55), De Friezen breidden hunnen 

naam , omtrent de zesde eeuw, van den RZijn tot 

aan de Elve uit, en federt-werd alles, wat men 
te voren Sak/en heette, Friesland genaamd, en zoo 

noemde men ook de Sakfifche taal de Friefche-(56). 
Uit 

(55) Eccarp zegt in ZZist. stud, Etym. pag. 118: 
Saxonicae , Anglo-Saxonicaeque dialecto affinis admo- 

dum est sermo belgicus, en MorHor in zijn Onderrigt 

van de Duitsche Spraak, bladz. 233, treedt hem bij. 

Weiss in zijne Reizen door Portugal en Spanje, L. Deel, 

bladz. 196 verzekert, dat de Engelfche taal nog in de 

veertiende eeuw zoo veel gelijkheid met de Nederlande 

fche gehad hebbe, dat bijna geheele bladzijden Neder« 

landsch waren. 

(56) „ Ik behoeve niet te herhalen (zegt vaN wijn, 

Huisz. Leven. TI, Deel, 1, Stuk, bl. 19) dat onze voor- 
Ole 
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Uit de vermenging van deze Friefche' taal met de 
Frankifche zijn twee nieuwe dialekten ontftaan, het 
Nederfakfifche namelijk, en- het Nederlandfche of 

Hollandfche, De eerfte heeft groote veranderingen 
ondergaan; de laatfte heeft zich enkel met het Fran. 

kisch vermengd en door Franfche uitgangen verfijnd. 
Van daar, dat zij meer trekken van hare moeder, 

de Oudfriefche taal , behouden heeft, dan het Neders 
fakfisch , en men inderdaad eenen zeer hoogen où 
derdom ín. haar niet miskennen kan (57). Onder 

| | de 

ouderen, ín het algemeen, toen (800) Friezen genaamd 

wierden,” | aes | 
(57) De zigtbare ouderdom vân dezen tongval (zegt 
WIARDA) heeft verfcheidene geleerden, als ABR. VAN DER 

MIJLE „ADR, SCHRICK ‚ SALMAsIUS en anderen. meer, vers 

leid, om veel te, ver in de nafporing van denzelven uit 
te halen, Ja, GOROPIUS BECANUS ontziet zich niet, om, 

in zijne Origin. Antwerp. onze ftamouders in het para- 
djs, en den Schepper zelf Nederlandsch te doen fpre- 
ken, Hoe belagchelijk dit laatfte-ook zijn moge, de 
excentrifche wijze , waarop men zich vervoeren laat, om 
ook thans over den ouderdom onzer moedertaal te f{pre» 
ken, begint niet minder befpottelijk te, worden, Jas 
men kan er met grond van zeggen, dat zij reeds zeer, 

bearbeid en gevestigd was, toen omtrent de Hoogduit-., 

fche taal nog niets zekers gevonden werd, en de-voor= 

naamfte fchrijvers dier natie hunne landgenooten. ons hier: 

tot een voorbeeld aanwezen, Maar waarom berusten wij. 
in dezen waren roem niet? De Duitfcher erkent gewil- 
lig, dat zijne eigenlijk befchaafde: taal van opirz sen: 
CANITz eerst dagteekent; Waarom willen wij;eene waarlijk 

Hollandfche taal opfporen vóór de kamer in liefde bloeis 
jen- 
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de vèreeniging der zeventien’ provinciën vêérkreeg 

de Nederlandfché-taal -den- naam van Vlaamfche , en 

na de oprigting van het engere bondgenootfchap der 
zeven provinciën, naar dé voornaamfte. van dezelve , 

dien van Holtandfche taal. Schoon dus de aanmer= 

king over het algemeen waar zij, dat de Duitfche 

taal ‘nimmer’ derzelver grijze oorfpronkelijkheid ges 

heel verloren hebbe (58), maar in het wezen altijd 

de Germaanfche taal, die vóór TACITus tijd gefproe 
ken werd, en de Duitfchers- en wij, hoe magtig 
ook’ federt eeuwen vêranderd ; nog fpreken „- geble= 
ven is, moét men ze echter niet-al te fterk druks 
ken, vooral zich” niet gaan: inbeelden , dat wij ons 
onderling nog verftaaän zouden, zoo als de-Duitfcher 

en Hollander’ zich nog altijd gedeeltelijk doen. ‘Zee 

ker verdiënt in” dit opzigt de Nederduitfche taat 
boven vele andere talen , vooral boven het Fransch, 

dat” uit een mengfel van Gallisch, Latijn en bijna 
AR Lahe j E ale 

jende? Ik weet het wel, dat een geleerd man, zoodra 

hij meer door eerzucht dan waarheidsgevoel gelgid wordt » 
omtrent eene zaak zoo zeer nog met nacht omgevens 

zeer ligt zijne grillen een fchijn van waarheid kan bij: 

zetten, en dat duizend enthufiasten het dan terftond 

volgen zullen; maar ik weet ook, dat men dan gevaar 

loopt om nog jaren na hem op een dwaalfpoor rond te 

dolen, en altijd den roem, die ons waarlijk toekomt, bij 
onpartijdige vreemdelingen verdacht maakt. 

(58) In zoo verre had rrickius in zijre alsemeene 

Woorrede voor scuiLters Thesaur, Antig. Teuton, gelijk; 

van te zeggen, dat de: Germaanfche taal eené Matrix 
lingua ‚ non soror aut foetus aliarum, ware, 
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alle talen, die de overwinnende Duitfchë- volkereùs 

bij hunne komst in West = Frankrijk medebragten 3 
zamengefteld is, den voorrang. Maar men kan toch 
ook niet ontkennen , dat de gedurige overgangen der 

regering in andere handen; vooral onder Henegou= 

„wen, de twistèen, die er uit geboren werden , de 

partijfchappen , die ze woortbragten , en vooral bij 

den dood van- WILLEM DEN VIERDEN, en de opvols 

ging van het Beĳerfche Huis, in de namen van 

Hloekfchen ven Kabeljaauwfthen, Schieringers ; Vet= 

koopers en andere hatelijke partijnamen, niet dan te 
veel: in onze vaderlandfche gefchiedenis bekend, 
eenen niet minder nadeeligen invloed op de taal, 

dan op de poëzij zelve, uitoefenden, Maar hetgeen 

haär ten eenemaal verbasterde, was de onderwer 

ping van de meeste Nederlanden door-ririps DEN 
GOEDEN aan het wis van Bourgonje. ‚De uitheem- 

fche hofhouding van-dien vorst (zegt BRANDT (59) ) 

van zijne nazaten, en van de uitlandfche Stadhou- 

ders, die in de bijzondere landfchappen door hen 
werden ‘ingefteld; heeft onze fpraak in korte jaréf 
met veel Suitlandfche woorden vermengd en verbas= 

terd, te meer, omdat ook vele Walfche fteden door 

“eene gemeene regering aan ons verbonden waren.” 

Men kan hier elders voorbeelden genoeg van vin- 

den (6o). 

| Als 

(59) Bladz. 261, Zie spircers Zetterkunst. TI. Hoofdit. 
bladz. 6. _ | | 

(6o) Men raadplege, onder anderen, de zoo onder. 

houdende en met zoo veel fmaak gefchrevene bekroonde 

vere 
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Als wij het tot hiertoe opgegevene nu nagaan, 

en alles doorkropen hebben, wat ons tot op dezen 
tijd. van taal en poëzij overgebleven is, dan mogen 

wij ons, als oudheidkundigen, over dien fchat ver- 

heugen3 als kunstrigters zullen wij, onzes ondanks , 
belijden moeten, dat wij tot nog toe geene ‘eigenlijk 
gevestigde taal „ of iets , dat naar ware poëzij zweemt , 

gevonden hebben (61). Ik doe dit telkens bepaal 

delijk- opmerken, opdat wij bij het vervolg te meer 

overtuigd zouden zijn, dat wij inderdaad alles aan 

de Kamer: ó Liefd’ bloeiend’ verpligt zijn, en 

/ dat 

verhandeling van J. DE vries, behelzende eere Proeve 

der Geschied. van de Nederl. Diehtkunst , I, Deel. III, Afd, 

onder anderen bl. 24, en IV. Afd. bl. 53. Tot eene 
enkele proeve van verbastering ige het volgende versje 

verftrekken: | j 

ó Cupido ! God! deze allegatiën van contemplatiën, 

Die mi minlic begheeren aenbrinckt; 

Ontfuncken myn sinnen met delectatien , vol decoratiën Dn 

Met vari appetite omringt. (Zie VAN Wijn, Lc. bl, 361.) 

(61): Dat er geen zoo gebrekkig ‘dialekt wt zijn, of 

er zal wel eens in gerijmd zijn, ontken ik niet, ook 

niet, dat deze rijmpjes voor den oùudheidonderzoeker 

eene zeer groote waarde. kunnen bezitten; maar dit be- 

weer ik, dat tusfchen zulk een onbepaald en overal van 

zich zelven verfchillend, willekeurig. dialekt, en eene 
bearbeide, gevestigde taal; tusfchen die rampzalige rijmpe 
jes en ware poëzij zulk eene vreesfelijke klove ligt, dat 

ze door geene nafporing aan te vullen, door geen geest 

of magtfpreuk in verband met elkander te brengen zijn, 

VEK Des. H 
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dat onze eigenlijke taale en dichtkunde zich van 
daar af eerst dagteekenen. Doch wij gaan voort. 

Van de Rederijkers zal ik hier maar weinig zeg= 

gen, fchoon ze inderdaad in hunnen oorfprong van 
een’ verfcheven ouderdom zijn, Zij fchijnen uit de 

oude Minnezangers , Meesterzangers en zelfs “Trou- 

badours- geboren want dat deze laatften, fchoon 

eigenlijk uit Frankrijk afkomftig „ en den Proven- 

calen tongval, die zeer veel met het Italiaansch 

overeenkomt (62), volgende, ook in Opper” en 
Neder= Duitschland zullen. geweest zijn, fchijnt mij 
meer dan waarfchijnlijk toe. Zij bezochten geheel 

Europa, en wij weten, dat ze tot in het kille 

Noorden bij eenen Koning Erik doorgedrongen zijn. 

Waarom zouden zij hier ook niet geweest zijn (63)? 

| „Bes 
(62) De Iraliaanfche fchrijvers erkennen zelven, dat 

het beste gedeelte hunner taal en poëzij uit Provence 

komt. En hoe kan het eerfte anders, daar de Romeinen 

er oorfpronkelijk hunne taal overbragten, en het Pros 
vencaalsch of Romansch eigenlijk niets, dan eene ver- 
menging van het Gallisch, Frankisch en Latijn is, 

(63) Zeker zijn de Troubadours ook aan de hoven 
geweest, daar men hunne taal naauwelijks, en mogelijk 

in het geheel niet verftond, Welk eene goddelijke kunst 

moet de poëzij niet zijn, daar hare tooverkracht ook op 
de onbefchaafdfte en ruwfte harten werkt! Wat moeten 

waarlijk dichterlijke denkbeelden in eene gekuischte taal 

niet vermogen, daar wij de gebrekkigfte gedachten in 

eene, nog naauwelijks gevestigde, en dikwerf in eene 
vreemde, half verftaanbare taal , onder de enkele toover= 
kracht van harmonie, melodij en rijm, dit vermogen 
zien uitoefenen? 
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Behalve , dat wij hierin zoowel de reden vinden van 

menig oud Fransch woord (64); toen reeds door 
“de Duitfchers en oudfte Minnezangers overgenomen, 

en. dus. mogelijk de eerfte verbastering der taal (65) 5 

als van menig Duitsch woord, dat in de Franfche 

taal geflopen is, en wij nu dikwerf van haar, zeer 

verbasterd, ontleenen, fchoon het ons oorfpronke= 
| lijk toebehoort. Genoeg, dat wij weten, dat er 

zeer vroeg reeds dichterlijke gezelfchappen waren , 

hetzelfde dan of zij den naam van Rherorijkkamers 

toen reeds al dan niet hebben aangenomen; zoo 

als het geval met het gezelfchap: Christus oogen, 

te Diest 1302 opgerigt, fchijnt te zijn. Zeker waren 

zij onder dien naam reeds bekend, toen ze, onder 

ons, het eerfte 1430 te piacehurg (66), en kort 
_, daare 

615 Tet een enkel voorbeeld uit talloozen, Zoo 
vertaalt wILLERAM, „bt van Bbersberg, in het begin van 
de twaalfde eeuw, Moog), Is 5: ZA-bin salo (morsig, 

vuil, bij ons zwart, bij-scHILTER fusca, vertaald) samo 

die hereberga cedar ENZ, Mine procul dubio (zegt scui= 

TER, Zhes. Ant. Teut. Tom, I. WiLLERAMI, Paraphre 
Cant. Cant. Cap. Ie pag. 4) traxerunt ortum Gallica 

sale ef souiller, 

(65) Die veel ouder is, dan men gewoonlijk denke : 

Bij meLis sToKE, waarfchijnlijk een Hollander, en die 
zelfs met Franfche bastaardwoorden fpot, ontmoet ik 
reeds deze regels: | 

— om ghewin is haar flateren 

Meest ghelicke anderen Heren 

(66) Het bloempje van Jessee 

Ha 
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daarop te Vlaardingen , Nieuwkerk en Gouda were 
den vopgerigt. Buiten de: Minnezangers , die, om 
der waarheid geftand te doen „ meer tot de Duite 

fehers , dan tot ons behooren, over het algemeen 
den grootften lof verdienen, en daar er onder zijn 

die. meesterlijk: (67) de natuur daarftellen , en zoo 

warm en teeder de liefde bezingen, dat zij, om 

mij van eene uitdrukking van jzAcoBr te bedienen, 

geen gedicht fchijnen. gemaakt te sille hebben 

maar-als de vogel, wanneer de Mei komt, ‘hij den 

en Ds | 6E) ‚ vleu= 

(67) Mogelijk is er zelfs geen oörfbropkelijker poëzij 

bij de Modernen bekend. Het was bij hen iets zeer 
vreemds; goud aan de Grieken en de Latijnen te ont- 

leenen; «alles is er eigen geheel originele daarftelling 

van hunne denkwijze, zeden, gevoel en Godsdienst , in 

een tijd, dat de eer, de trouw, de herbergzaamheid, 

de liefde en alle zachte huisfelijke deugden. alom in 

Boven- Duitschland uitblonken, en er mogelijk geen hof 

was, of het bezat zijn’ eigen dichter. „ Und wenn auch’ 
ihre Sprache nicht allemal die korrekteste is (zegt BRÖCKH, 

zie Bragur 1. Bd. pag. 146) so hat doch die altdeutsche” 

Sprache durch den Eifer der Dichtkunst in diesem Zeit- 

punkt an Wonllaut, Lieblichkeit’, Geschmeidigkeit und 

sanftem Tone, an Wörterreichtum und neuen WW ortbil- 

dungen und Werbindungen gewiss gewonnen. — HeINRicH 
VON VELDECK scheint einer von den allerersten. dieser 

Dichter gewesen zu seyne BODMER häült ihn für einen 

Niederdeutschen. Er lebte noch im Jdhr 1183 und war- 

bey Kaiser FRIEDRICH TI. iz grossen Graden. Die hier. 
meer van begeert te weten, plege raad met de bekende 

Sammlung von Minnesingern aus dèm Schwäb, Zeitalt. 

‘Zurich 1758, 
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vleugelflag wan het wachtend wijfje verneenit, en 
het naderend teeder fpel reeds voorgevoelt , hebben 

smoeten zingen; ik zeg, buiten de Minnezangers 

vinden wij hier maar weinig fchoons, en‘ wadr ér 

zich nog een enkele dichterlijke trek onder vere 

toont, zijn taal ven voordragt ‘echter’ gewoonlijk 
zoo *fmakeleos , dat zij naauwelijks’ de moeite der 

opfporing vergeldt. Met het begin onzer eigenlijke 

Nederlandfche poëzij, die men gewoonlijk tot den 

aanvang der dertiende eeuw brengt, is het niet veel 

beter gelegen. Voor den taal- en oudheidkenner 

mogen deze eerfte proeven van aanbelang zijn, voor 

den dichter of ‘elken beminnaar van het fchoone 
hebben zij: weinig aantrekkelijks. Wie zou met 

eenigen fmaak de eerfte werken, die zich hier op= 
doen, kunnen lezen? Hoe platen weinig dich- 

_terlijk is hier een mers store in zijne Rijmkronijk, 
EEN MAARLAND in zijn’ spiegel Historiaal? Te 
zeggen: voor hunnen tijd waren zij fraai, is niets 
te zeggen. De kundige -vAN WIJN vergeve het mij, 

wanneer ik hem niet kan toeftemmen, dat meLIs 

STOKE beter zou gekend hebben, indien hij gewild 

hadde, en dat zijne gefpierde aanfpraak aan wiLrLEM 
DEN DERDEN genoeg toonen zou, dat hij wel in ftaat 

ware geweest, de fnaren boven-den gewonen Kro- 

niĳktoon te fpannen (68). In den geheelen meLts 

STOKE vinde ik niets dichterlijks, of zou de aan« 
fpraak aan. WILLEM, omdat zij eenen ronden Hol- 

lander ademt, en in proza gefpierd zou kunnen 

hee. 

(68) Hist. Avondst, bl. 282. 

A3 
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heeten „ dichterlijk moeten zijn? Ik voor mij vinde 

even zoo weinig dichterlijks in de volgende „woore 

den, zeker de minften niet uit de aanfpraak aan 

WILLEM : 

„Altoes penset om de doghet, 
En ghevet als ghi gheven moshet; 
En wat ghi ghevet „en wien, 

En den Smekers fuldi fien 
dn den mont en merke wale 

Waeromme fi fegghen hare tale; 

Oft om ghewin is haar flateren 

Meest ghelike anderen Heren. 
Hou u liede, en u lant te rechte, 
Jeghens heren en knechte. 

Elken man fo doet vonnesfe. 

Dies verdient „ leert hem de lesft. 

Dat recht is en vonnesfe draghet, 
So eist om niet, eist dat hi claghet. 

Doedijs niet , Zhi mesdoet. 

Hi zal u werpen onder de voet enz. 

Pk 

Ik zeg, ik vinde in deze woorden even zoo 

weinig dichterlijks , als in de platte tijdrekening : 

Men fchreef duzent feventich en fesfe 

Als Diderie hadde grote langhenesfe, 
Dat lant te hebbene weder algader , 

Dat Grave Florens was fijns vader. 

Veeleer ftem ik hem den lof toe, dien hij aan 

JAN HELU Of VAN LEEUWEN geeft, een man, die 

waar- 
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waarlijk een flar aan. den toenmâligen donkeren 
dichthemel verdient genoemd te worden. Hier vind 

ik, wat het wezen betreft, poëzij, ten minfte 

morgenrood van een gunftiger tijd woor de poëzij, 

zoo wat vrij gelukkige gelijkenisfen betreft, als wat 

’smans dikwerf zeer krachtige en gedrongene voor- 

ftelling en uitdrukking aangaat. Omtrent het eerfte 

mogen de beide volgende flalen ten proeve ver 

ftrekken : 

Hertog JAN DE EERSTE, de held van zijn ftuk, 
is ontzaggelijk voor zijne vijanden: 

Toen fô vernamen, dat hij kwam 
Tornich te hunwart ; doe nam 

Elc finen wech ende vloe 

In finen Veste. Recht alfoe, 

_dlfoe die Dieren den Leeu wlien 

Daar fine horen, eer fine fien, 

Van deze vijanden zegt hij: 

Want gelije dat die Euerzwijn, 

Daar fi moede gejaget zijns h, 

Verbeiden Sprieten onde fiweert 

_ Alfoe drongen fû onuerucert 

Jeghen die Brabantre weder, 
Dat fi doen den Herthoge neder 

‚ Twee orfen onder hem flaken, 

Omtrent het laatfte dit, bij eene geringe veran- 

dering ; ook nu. nog fchoone , couplet: 

Mij en roect wien droech of wan, 

Daar trouwe en doghet es any ii. N 
LH 4 En. 
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‚Ende reijne es van feden : 

Wit wat Lande dat hij van 
Dien ie den name gan 
Van gherechte edelheden. 

Al vercoft men fulcken-Man 

Nieman hem gherouen can 

Sijnre doghetachticheden. 

Maar welke vonken wij hier èn daar ook in het 

donker zeer fpaarzaam zien blinken (69), ware 

poëzij, over het algemêen, vinden wij niët voor 

de groote hervofming, die de Kamer: én Liefd’ 
bloeijend’ , der taal- en dichtkunde aanbragt, en die, 

eens een’ vasten grondflag bekomen hebbende , door 

den drang der tijden opgeheven, juist weer van die 

eigen vrijheidsliefde en godsdienstiĳver kracht en 
vuur ontving, die van ouds de ruwe. borsten der 
Germanen konden ontvonken, en ‘hunne liederen 
en gezangen voortbragten. Deze Kamer, of liever 

de ware fcheppers der Nederlandfche dichtkunst, 

die dezen kring vormden en bezielden, waren voor _ 
ons, wat oPrrz voor Duitschland geweest is. Zij 
verdreven den nacht van ruwheid en barbaarschheid, 
en veroorzaakten het eerfte mörgenkrieken. Zeer 

natuurlijk volgest op deze Mebin mannen 

HOOFT 

(69) Hoe luttel zeggen hier eene enkele ANNA BIJN, 
JAN FRUITIERS en eenige weinige anderen?, Om hier en 

daar eenen enkelen dichterlijken regel uit hunne werken 
te kunnen opgeven, moet men zeer lang zoeken, en ze 

dan nog naauwkeurig uit @en. aantal zoutelooze rijmela- 

rijen opheffen en ten toon ftellen. 
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HOOFT En VONDEL, ZOO als CRONEGK €en GELLERT 
op oPITZ volgden. De eerfte lichtftraal bragt. den 

„fchoonften morgen aan. ‘ 

Het zìj mij vergund „hier eene aanmerking vooraf 

te laten gaan, die ik reedë aangeftipt heb, en die 

eenigzins gefchikt is, om den verbazenden voort- 
gang, dien wij hier omtrent onze poëzij, of liever 

de eigenlijke fchepping van dezelve, zullen waarne- 

men , minder wonderdadig te doen fchijnen. - Er is 

een allernaauwst en onaffcheidelijk verband tusfchen 

de taalen de dichtkunst, In eene nog volftrekt ruwe, 

nog ten eenemaal onbewerkte , onbepaalde taal , laat 

zich niets fchoons en bevalligs zeggen; in eene al 

te befchaafde, al te verfijnde taal, niets verhevens. 
De eigenlijke ware, dichterlijke taal fchuilt tusfchen 
beiden. Het laatfte zullen wij op. zijne plaats weder 

opvatten; fpreken wij hier alleen van het eerfte, 

Hoe ‚nader eene taa! aan. haren oorfprong grenst, 
hoe zinnelijker zij is } maar zinnelijkheid alleen maakt 

nog geene fchilderachtigheid, geene bevalligheid uit. 

Hiertoe moet zij reeds tot eenen zekeren graad 
bearbeid , en, als ik het zoo noemen mag, gefchift 

zijn; want eene nog geheel ruwe natuurtaal bee 

leedigt door hare grove en platte uitdrukking niet 

minder “ons gevoel voor het -fchoone, dan. eene. 

wijsgeerige taal ons, voor. warme gewaarwording 

en fchilderachtige daarftelling, alleen koude gedach- 
ten en levenlooze beelden aanbiedt. De taal moet 
niet minder, dan de poëzij zelve, navolging der 

Schoone natuur, en dus reeds uit de eigenlijke 
natuurtaal gekozen zijn, De gefchiedenis der talen , 

H 5 wa- 
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ware zij volledig mogelijk , zou de ware wijsgeerige 

gefchiedenis van den” mensch zelven, en van de 

natuur zijn, zoo als zij op zijn hart gewerkt heeft. 

Van daar, dat zich-nog in zoo menige taal de ze= 

den en gewoonten der volkeren, die ze fpraken, 

en de natuur; die hen omringde, doen kennen. 

Wien is het onbekend, welk een overvloed van 

woorden en fpreekwijzen onze fpraak bezit, die 

allen van den handel en zeevaart, de bronnen van 

beftaan voor den ouden Nederlander, ontleend zijn? 
En wat de natuur betreft, zou HoMERUS door eene 

andere , dan de fchoone Griekfche natuur omringd ; 

ons zulke -fchilderachtige 3 osstan, onder eenen 

anderen, dan den Caledonifchen hemel, zulke ftoute 

en verhevene natuurtooneelen hebben kunnen daar 

ftellen (zo)? Wiens gevoel zal getroffen „ wiens 

ver. 

(ro) Zeer opmerkelijk is diet ook bij de Modernen, 
Geen taal is gefchikter , dan de Franfche voor het deftige 

Blijfpel, Waarom? Omdat alles „ wat tot den eigenlijken 
zamentevingsftijl behoort, tot. den hoogften graad in 
Frankrijk volmaakt is, Noch morLiÈre noch pesroucnes 
zouden bij ons, of bij de Duitfchers, de eerfte zijn 
Misanthrope, de laatfte zijn Glorieux hebben kunnen 

_ vervaardigen, Zelfs is daarvan eene vertaling, die vole 

maakt uitdrukt , wat het Fransch zegt , bij ons onmogelijk, 

Omtrent ftoute natuur, verhevene. gedachten, is de 

Franfche taal weer zeer. behoeftig. Geen ossiaN of 

SHAKESPEAR Zou zich in dezelve kunnen uitdrukken (*), 

Men leze flechts de di bog 4 vertaling van OSSIAN 

door den Margi DE ST. SIMON» en die \ VAN SHAKESPEAR 
door 

(*) Toen dit gefchreven werd, hadden A. DE LA MARTINE 

en C‚, DE LA VIGNE nog niet gedicht. RED. 



IN DE ‘WERKEN DER DICHTKUNDE. 1929 

verbeeldingskracht door de fchilderij eener natuur 

ontvlamd worden , welke de dichter of in het geheel 

niet, of «enkel uit befchrijvingen van anderen kent, 
maar die hij nooit zelf gevoelde? Is het enkel 
ware poëzij, die uit aandrang van het hart voorte 

vloeit3 is zij inderdaad niets anders, dan eene ont- 

lasting van het volgeftroomde gevoel, zoodat de 

eigen ontvangene gewaarwording of aandoening des 

dichters , zoo warm en levendig als de natuur 

zelve, die haar verwekte, uit zijn hart door de 

pen op het papier ftroomt, dan fpreekt het wel 

van zelven, dat hij door de natuur zelve, die hij 

wil 

door LE TOURNEUR, en men zie hoê weinig zij in ftaat 

geweest zijn, om het oorfpronkelijke te hebben kunnen 
geven of uitdrukken. In Parijs kan zich geene taal tot 
foortgelijke gewaarwordingen vormen. Echte vaderland- 

fche gevoelens, eenen TROMP of pr RUITER waardig , 

hier behoort weer eene geheel andere taal toe, Wij 

hebben deze gewaarwordingen eens in ons hart gehad, 
en de behoefte om ze mede te deelen, deed er ons eene 

taal toe fcheppen, Wat zijn hier de Franfchen? Meer 

waar, dan hij zelf mogelijk dacht, zegt vorTAIRE tot 
Onzen WILLEM VAN HAREN: | 

Je ne peux t'imiter, mais j'aime ton courage, 
‚Né pour la liberté , tw penses en Héros ; 

Mais qui nâquit sujet, ne doit penser qu'en sage , 
Et vivre obscurément , sil veut vivre en repos. 

„Notre esprit est conforme aux lieux, qui lon vu naître. 

A Rome on est esclave, à& Londres citoyen ; 
La grandeur d'un Batave est de vivre sans maître, 

Et mor premier dévoirsest de servir le mien. 
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wil daarftellen , getroffen en- geroerd moet geweëst 
zijn. «… Maar nu gevoelt men terftond, dat in de 

eerfte plaats de taal hier in aanmerking komt. De 

dichter moet zijn echt, warm ‚gevoel in woorden 

_uitftorten, wil-hij. het aan de harten van anderen 

mededeelen. : En hiertoe is en. blijft zijne taal 

het eenigfte middel. Is zij nog te ruw en onbe= 

fchaafd , hij zal vruchteloos naar woorden zoeken, 

die zijne gedachten fchilderen, of dezelve onder 

levendige ‚en bevallige beelden daarftellen,. Er is 
dan nog geene harmonie, ter wereld tusfchen de 

natuur, die hem omringt, en de taal, die haar of 

derzelver gewaarwordingen uit moet drukken. De 

dichter zou dan alles gevoelen kunnen, en zich 

toch in de onmogelijkheid bevinden, om zijne aan= 

doeningen te kunnen uitdrukken. Een enkele ftoute 

en verheven trek zal onder duizend platte gemeene 
woorden „ en fmakelooze „ beeldelooze uitdrukkingen 

verloren gaan. Eene rots in eene woestijn , door den 

blikfem getroffen, moge elk, die haar op zijn’ weg 

ontmoet, het verhevene van het fchouwfpel doen 
gevoelens zij zal toch niemand aanzetten, om er 
de lange en vervelende wildernis alleen. om door 
te trekken, Maar is zij hierbij nog geheel onbe- 

‚paald en ‘onzeker in de beteekenis harer woorden, 
zoo als dit vóór oprrz het geval in Duitschland 
was , daar de dialekten zoo. uiteen liepen ,-dat dike 

werf de Duitfcher van de eene landf{treek die van 
eene andere niet verftond, en zelfs aan het eigen 

woord eene geheel andere beteekenis hechtte, of 

zoo als bij ons, vóór de Kamer in Liefd’ bloeijend’ , 

toen 
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toenvelk fchreef , zoo als hij. wilde, of geene regel 

hoegenaamd volgde, of’ naar willekeur’ zich regelen 

fmeedde , zoodat wij bijna bij ieder fchrijver- van die 

tijden eene andere taal en eene andere fpelling vin= 

den s'en ook deze zich zelve geen oogenblik gelijk 

bleef (71);-hoe zal in ‘zulk eene tâal- de/dichter de 
duizend “en “duizend fijne- fchakeringen der natuur 

en de nog fijner verborgen trekken en wijzigingen 

_der ‘hartstogten kunnen uitdrukken” en daarftellen ? 

In een woord , heeft de dichtkunst, in zoo verre zij 

geene platte navolging der natuur „maar daarftelling 

der fchoone natuur, navolging van” een- ideaal: is’ 

ooksniet meer dan de gewone of volkstaal. noodig 5 

om 

(71) Dit is zoo onmiskenbaar, dat wij flechts de ftuke 
ken, die er van dien tĳd nog overig zijn, een oogen 

blik behoeven in handen te: nemen, om dezer verfchile 

lenden fckrijfaard terftond te ontdekken, en, het volkos 

men. willekeurige te zien, dat ieder, zich veroorloofde „ 

met de woorden te fchrijven, zoo als. bij goedvond, 
zoodat hij nu eens de letters verzette , dan eens er een 

uitwierp , dan ef een invoegde. Dit ging zelfs zoo ver, 
dat men dikwerf niet weet, wat een woord beteekenen 
moet, omdat het eigen woord vaak op zes verfchillende 

wijzen gefchreven werd, en daardoore fomtijds een-ge= 
heel ander woord fcheen, Het gezegde van MARESCHAL, 

Observ. pag. 555 (aangehaald door wiarDa,) omtrent 
het Angelfakfisch, geldt ook hier volkomen: Sicuf 

loguebantur maiores nostri, vocesque suas varie propun- 

eiabant ; ita-easdern ‚ iam tum incultas ‚ diverse admodum 

scriptis mandabant, Dum sermo erat legum:expers „ et 

sctibae quoque habebantur exleges: quilibet enim sibi 
eanones orthographicos impune fingebat, 
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om haar verheven doel te bereiken 2? De taal moet 

dus. reeds die bewerking ondergaan hebben „ dat zij 

door het befchaafder en kiefcher gedeelte der natie 

zuiverder en minder gemeen kan gefproken worden, 

en den dichter dus hier eene keus mogelijk is en 

vrijftaat. Was het voor hem genoeg, zoûder keus 

de natuur te volgen; elke flaat zou er zich meer 

of min toe leenen , maar platte en leelijke natuur 

zou des te meer mishagen , naarmate zij levendiger 

en plomper daargefteld was. De dichter moet dus 

kiezen, en enkel het fchoone navolgen, of liever 

dit fchoone weten te vergaderen, om uit hetzelve 

zijn ideaal te fcheppen „ naar hetwelk hij werkt, 

Hiertoe , fpreekt het nu van zelven, moet hij ook 
eene fchoone , en, mag ik mij zoo uitdrukken, 

ideale taal gebruiken, dat is, dezelve uit zijne taal 

kunnen vormen, en aan zijne kunst dienstbaar mar 

ken. „Zoo de natuur zich in alle hare heerlijkheid 

aan den mensch had willen vertoonen, ik wil zege 
gen met alle hare mogelijke volmaaktheid in ieder 

voorwerp „ de algemeene regelen van de poëzĳĳ der 

zaken, die men met zoo veel moeite ontdekt heeft, 

en met zoo vele befchroomdheid, en dikwerf zelfs 
met zoo veel gevaar volgt; zouden ter vorming en 

tot voortgang der kunften nutteloos geweest zijn (72). 

De 

(92) En zijn het daarom werkelijk ook overal, waar 
men de ftudie der natuur zelve verlaat, en zich gemaks= 

halve, of uit gebrek van genie aan de regelen alleen 

vasthoudt, Dan vertragen zij zelfs den voortgang der 
kunften, en veroorzaken, dat alles op dezelfde hoogte 

blijft 
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De kunftenaars zouden naauwkeurig de gedaanten, 

die ze voor oogen hadden gehad; gefchilderd heb- 

ben s“zonder verpligt te zijn; van uitte zoeken, 

De navolging. alleen zou het-geheele werk uitge= 
maakt” hebben, en de vergelijking alleen zou er 

over- geoordeeld hebben: Maar nu de natuur er 

zichseen fpel uit fchijnt te maken , om hare fchoonfte 

trekken met eene menigte van anderen ‘te vermerie 

gen, is men verpligt geweest eene ‚keuze te doen, 

en het is om deze keus met te meerder zekerheid 

te doen, dat de regels uitgevonden en door. den 
{maak voorgefteld zijn (73).” Juist nu wat de 

dichter omtrent de. natuur doet, moet hij omtrent 

de 

blijftz want elke regel fchrijft een ultimatum voor, 
waar het gewoon vernuft zich nimmer boven waagt, en 

het inderdaad ook. niet veilig doen kan, Zeker heefe 
over het algemeen (want ook hier- geldt flechts omtrent 
enkelen/het gezegde van onze voortreffelijke dichteresfe 
LANNOY: Ee ait | 

’t Gewoon vernuft ga de enge paden 

Der nuttige oefning vlijtig doors 

Een ziel, gevormd voor groote daden , 

Treedt met één flap in ’t gloriefpoor.) 

onze jeugd regelen noodig bij den aanvang der loopbaan ; 

maar om er niet door aan de middelmatigheid geboeid 
te worden, moet zij zich terftond. gewennen, om ze 

met de natuur zelve dagelijks te vergelijken, en ze dur- 
ven verlaten, waar deze het beveelt, Zoo vormden zich 
alle de kunftenaars , die wij tot op dit oogenblik bewott- 
deren, | 

(73) Zie Diction, Eneyclop. Art, Porsië.’ 
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de taal doen, wil hij het gekozene uit de natuur 

met woorden  fchilderen en daarftellen 3 en om 
dit te kunnen doen, moet er ftof toe in de taal 

voorhanden zijn, dat ís, zij moet reeds genoegzaam 

bewerkt «en volmaakt zijn, om den “dichter geles= 

genheid tot deze keuze te geven, Voeg hier eine 
delijk bij „om niets meer te zeggen, dat, behalve 

de juistheid der uitdrukking, de welluidendheid der 

woorden „de vloeiĳĳendheid der verzen, nog- een 

waar en wezenlijk vereischte van alle goede poëzij 

zijn, en dat deze zelfs, zonder de laatfte- eigene 

fchappen , nooit algemeen ‘behagen, ik laat ftaan die 
volkspoëzij. worden zal, die zonder voor ’s hands 

geleerd te zijn, van zelve in het geheugen blijft 

hangen , en dagelijks met het oude genoegen her- 

haald wordt. „De maat en harmonie (zeggen de 

ftraks aangehaalde fchrijvers (74) naar waarheid) 
- blĳven de kleuren, zonder dewelke de poëzij flechts 

eene plaat is. Het tafereel zal, zoo gĳ wilt, de 

omtrekken of de gedaante vertoonen, en‚ op zijn 
best, het plaatfelijke licht en de fchaduw 3 maar men 

zal er nooit het. volmaakte koloriet der kunst aans 

treffen.” Jan chaiten 

En zie hier nu juist de verpligting, die de Ne- 

derlandfche dichtkunst aan de Kamer in Liefd’ 
bloeijend’ heeft. Zij was het, die het eerst onze 
taal zuiverde, juïster bepaalde en tot eene eigen= 
lijk dichterlijke taal fchiep. De dichters (zegt 
G. BRANDT (75) ) fpraken de verbasterde , met Fran- 

„fche 
(za) Diet, Encyclop. b. c, 
(75) & ce bladz, 261, 
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fchei-woorden doormengde. taal der hovelingen , tot 

dat de Hollandfche Kamers , en ‘voornamelijk de 

Kamer te Amflerdam,- die van ouds: èn Liefd’ 

bloeijend’ genoemd werd , den vaderlande ten dienfte, 

hare moederlijke taal gezuiverd hebben, door zoo 

vele geleerde fchriften en gelukkige gedachten , als 

door hare taalgeleerden in het licht zijn gegeven. 

Zij gaven in het jaar 1584 de Nederduitfche letter- 
kunst, en in het jaar 1585 de redekaveling (welke 
fchriften door spieceL gefteld waren) uit. Toen 

bloeide deze plaats (Amfterdam) als een nidra 
fchool der landtaal.”? | 

Wat intusfchen deze oude Kamer met de overigen 
te voren ook daargefteld mogen hebben, het wezen- 

lijke nut begon, toen zij zelve op nieuw gevormd 

werd door de genie van drie, voor dien tijd waarlijk 

groote mannen, die haar door hunnen invloed her= 

fchiepen, alle hare werkzaamheden beftierden, en 

tot eene hoogte verhieven, dat de voortreffelijkfte 

leden van regering en voornaam{te burgers van dien 

tijd het zich tot eene eer rekenden, op de lijst harer 
leden aangeteekend te ep en hare Roger 

bij te wonen. ë 

Het is volftrekt noodig, dat wij een oogenblik 

bij deze drie groote hervormers, ik bedoel pirk 

VOLKERTSZ COORNHERT , ROEMER VISSCHER en HEN- 

‘ RIK LAURENSZ SPIEGEL , ftilftaan. | 

De eerfte, om zijne geleerdheid én verdraagzamen 

Godsdienst van de beroemdíte mannen geprezen s 
en door zijne geboorte en betrekkingen in de eerfte 

en beste ‘kringen verkeerende ; fchoon als dichter en 
VII. D., 1. | taal. 
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‘taalkenner bij den laatften niet halende, is de grond- 

_-degger van alles geweest. Eer men nog op eenige 

‘&igenlijke taal en dichtregels dacht, fchreef COORN-= 

HERT reeds eene zuiverder taal in. zijne gedichten „ 

en was boven die gemeene en lage uitdrukkingen, 

die in de vroegere dichtftukken zoo gemeen zijn, 

door zijnen, in de beste en befchaafdfte kringen 

gevormden fmaak, verheven. Het is waar, zijne 

vérzen hebben dat vloeijende en rollende niet, dat 

vervolgeris onze dichsftukken. onderfcheidde „ maar 

dat bezitten zelfs de beide anderen ook niet, en 
het was voor onzen grooten HoorrT bewaard, zoo 

als. wij zien zullen; deze eigenfchap den Italianen 

af te zien en aan den Nederlander mede te deelen. 

Genoeg, dat zonder de aanfporing van COORNHERT 

en ’smans gevestigde achting, zijne latere mede- 
arbeiders nimmer voor de Kamer geworden zouden 

zijn, wat zij er nu waarlijk voor geweest zijn. 

ROEMER visscarR, minder krachtig dan COORN= 

HERT „ maar iets meer vloeĳöende in zijne verzen, 
was de grootfte voorftander van kunften en weten= 
fchappen in zijnen tijd, en zijn huis de verzamel« 

plaats der beste vernuften, waar zich vervolgens 
eén HOOFT en VONDEL kwamen verpoozen, en die 

door beiden is geprezen geworden. Beide zijne 

dochters zijn de roem en het fieraad hunnes tijds 

geweest, en maakten de woning haars vaders door 

hare ‘aantrekkelijkheden en talenten reeds vroeg tot 

een-tempel der Muzen en Gratiën. Als dichteresfen 

inmiddels , zoo als wij ze uit derzelver nagelaten 

ftukjes kennen, behooren ze tot dit tijdvak niet. 
De 
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De vloeijendheid harer verzenen over het geheel 

hare bevallige uitdrukking’, die alles „wat haar 

voorafging, ver-achter zich laat, waren zij, in later 

dagen, aan de verkeering en het onderwijs * van 

HooFT verfchuldigd, De. reis van den. laatften-naar 

dralië valt hier tusfchen beiden in. zb s 

Zeker was de voornaamfte. en arbeidzaamfte van 

deze drie sPieceL., Zijn Hersfpieghel is, ‚ „ongetwije 

feld bij zeer vele feilen van Zijnen tijd, nn ‘waartoe ik 

in de eerfte plaats de weinige orde, en het planlooze 

van het geheel zou brengen — tot op dit oogen- 

blik een allerbelangrijkst ftuk , vol wijsheid en diepe 

inzigten. Indien: men zich di moeite getroosten — 

wil, van het met het werk van voNDEL : over God 
en Godsdieist, te vergelijken, zal men zien, hoe 

oneindig veel de laatfte aan den eerften verpligt’ 

was. … Bij: spieGerL vinden wij fomtijds’ verheven- 

heid, dikwerf fehoone fchilderingen , en- bijna overal 

eene kracht, die, verbaast, en, in plaats van de 

vroegere, vervelende „ waterachtige woordenrijkheid; 

eene inééngedrongenheid van denkbeelden, die men 

ook nu nog moeite zou hebben te overtreffen. Geven 
wij hiervan eenige proeven, Wie miskent iets 

verhevens in ’s mans aanfpraak aan God: 

Ô Alvervullend Één, die aller Schepper zijt! 

Zelfftandig Wezen, zonder ftof, of vorm of tijde ; 

Of iets, dat ons begrip bedenken kan of vaten; 

Alfchoon , almachtig, wijs ; en ghoedigh boven matetts 

Die % al ten ghoeden’ fchikt , en elk het beste jont; 

Die alles oorzaak zijt, geen oorzaak doch van zond’! 

2 | Wie 
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Wie ontzegt ware: fchoonheid aan het volgend 

tafereel der zich ontwikkelende lente : 

De kouwe, nare fiacht, met duiĳsterheid omhangen, 

En ftérren , weken al des uchtends rode wangen. 

Ons aardenkreis ghenaakt het wenfchelijk gezicht, | 

Der ftralen groeijzaam- heet des Hemels groote Licht: 

Dat liet d onvruchtbaar Ram om in den ftier te (tieren, 

En ’ Noorde- gordel weer met loverfchaauw te cieren. 

: De Veldgodinnen wuft zich paren aan de reif: 

Hen koekoekt Zomersbo, de zoete koele Meij. 

Taleije leidt ons uit langs d’ Amftellandíche ftroomen, 

* Aanfchouwen ’t nieuwe kleed van ’t natte veld en boomen, 

Diens vrolick bleke loof drong plotfelijken uije 

CMet {wanger knoppenbol) der takken dorre huijt 5 

En ’t gras, dat onder ’t ijs in d' Herrefst was gheweken , 

Begon zijn fpichtig hoofd door ’t water op te.fteken. 

Het veld, dat korts nog fcheen een waterrijke Meer, 

De ruige kanten toond’ en kreegh zijn verwe weer: 

Daar latig de fpertelvis ua lust had ghaan vermeijen, 

Daar zou men alle daegh melkrijke beesten weijen: 
Dien walght het doffe hoij , en tochten zeer raar *t veld, 
Dat beter voedt, tot vet en grazich zuivel fmelt, 

En wat eindelijk de kracht en inééngedrongenheid 

der denkbeelden. betreft ‚men -vindt bijna. geene 

bladzijde, in, den Zert/pieghel; die er geen voor- 
beelden van oplevert. . Zie er hier twee van, voor 
de vuist gekozen: 

Van 
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Van aard zijn wij al één, de heers de flaaf, de vrije, 

Dus drijft Natuur den mensch’ geenszins tot hovaardije. 

Natuur port al tot heil en affchrik van ghekwel; 

Maar hoogmoeds onmacht is des pralctngdren hel. 
Kd 

En meesterlijk zijn de twee volgende verzen : 

Vindt gij de tocht zoo fterk , dat zij uw’. wil ontfchaakt, 

Gij zelf, niet de natuur, hebt die zoo fterk gemaakt (76). 

Deze waarlijk groote man ‘was de ziel van de 
verbeterde Kamer: én Liefde bloeijende, Het beste , 

dat er van uitkwam, behoort voornamelijk aan hem, 

en in de eerfte plaats de eerfte Nederduitfche lete 

terkunde, in. 1584 uitgegeven, Geen wonder, «dat 
met drie zulke, in hun foort eenige , mannen „vooral 
dat met eenen voortreffelijken spier, deze Kamer 

zulk een’ roem verwierf; geen wonder, dat er ware, 
groote dichters uit voortkwamen, die wij nog bee 

wonderen en navolgen, en dat zij, als het ware , 

nog tot op dit oogenblik ín den Amfterdamfchen 

fchouwburg, die in 1637 uit haar geboren werd; 

f j en 

(76) Uit het weinige, dat wij hier voor ’s hands op- 
gegeven hebben, zal niemand ontkennen, dat voNDEL 
zeer veel aan zulk een’ voorganger, als sPIEGEL was, 

gehad heeft, Inderdaâd is er veel meer afftands tusfchen 
VONDELS eerfte en laatfte verzen, dan er tusfchen de vere 

zen van SPIEGEL en de eerften van vonper-zich bevindt. 

Elk, die weet, hoe veel het voor een genie zegt, 

Om maar eerst op den weg gebragt te worden, zal hiee 

levendig gevoelen, dat vonpeL zig pe veel aan sSPIEGEL 
«elpiige Was. 

Ï 3 
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en in, welkende. naam van “oude ‘Kamer Wwerloren 
ging ,-is blijven voortduren, 
Hoe groot er Hoort’ over dacht, moge uit een 

gedeelte des briefs, dien hij uit Jta/ië aan haar 
zond, blijken: 

Zijn groet zendt, die niet weet, Ô konstrijk Broedertal ! 

Of hij u meesters of zijn broeders noemen zal, 

Terwijl het wit gebergt en moeijelijke wegen 

De bosfchen-en de zee, die tusfchen ons gelegen, 

En menig vrnchtbaâr veldt en akker mij belet 

Mijn’ geest met uw gezang te voeden al te met: 

Zoo doe ik bij gebrek van die gewoone weelden, 

Het geen ik kan, dat is, uw doen mij intebeelden, 

En daar ik u, noch ook uw kunst niet mach verftaan, 

Laat ik dees dichten, die nog ruuw zijn, tot u gaans 

Getuigen van mijn doen, en van mijn wil een teken, 

Om, zoo gij niet tot mij en kondt, tot u te fpreken, enz. 

‚Tas uit deze fchool kwamen Hoorr en VONDEL 
voort, en met hun de ware, echte Nederlandfche 
poëzij, die in het kort, bij verbazende voortgangen, 

met het beste, dat de Buitenlanders in dit tijdperk 
bezaten, met voordeel kon wedijveren. 

„Onuitfprekelijk groot zijn beide deze mannen in 

hun vak gweest, Zij hebben de naauwlijks ontloken 

kunst gevormd, dezelve verder vooruit gebragt , 

dan zij het in alle de jaren, die voor hen verlopen 
waren , door de vereenigde Nederlandfche dichters 
gedaan was, Zij blijven tot op dit oogenblik hunne 

volle waarde behouden, en zullen die blijven bee 

hou- 
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houden , hoe hoog de dichtkunst bij-ons ook ftijgen 

moge „zoo lang onze taal en poëzij in wezen zullen 
blijven. Met dat alles, moet niet het vooroordeel, 

hoezeer ook. door jaren bekrachtigd, of door -ge= 
leerdheid onderfteund; maar ‘het gezond verftand „ 

door het eenvoudig gevoel van het fchoone en de 

waarheid geleid, over hen uitfpraak doen. Dit ver- 

dient hunne wezenlijke grootheid „ die alle vleijerij 
en bovenmatige loffpraak verfmaden kan; ‘welke de 

huichelachtige vergoding der eigenliefde , altijd gereed: 

om voor een. handvol wierook zich op de ligtfte: 

wijze den kennerblik te verwerven, en een gedeelte 

van den uitbundigen lof op zich zelve te doen terug 

kaatfen , onteert, en die dan eerst waarlijk als voors 

beeld ter navolging woor opkomende geflachten aan= 
geprezen kan worden, en der dichtkunst door alle 
eeuwen zijn, wanneer zij van de nog aanklevende 

gebreken, die ‚gewis geene. navolging verdienen; 
afgezonderd, in hare volkomen reinheid daargefteld 
worden. Hoe hoog men toch van HOOFT en vONDEL- 
denken moge, geen nuchteren verftand zal toch im- 

mer beweren, dat in hen de grenspalen gezet zijn, 

„boven welke geene kunst in ftaat is zich te vere 

heffen (77). Bij de minfte ernftige nagedachte zou 

dee 

(77) Inderdaad zou dit immers een wonder zijn. Alle 
kunften en wetenfchappen zijn voor altijddurende vorde- 

ring vatbaar. Welke groote matnen zijn er, bij voor- 
beeld, in de natuurkunde geweest, en toch, ook na 

NEWTON, ftaat dit vak, zoo lang er menfchen zijn, nog’ 

verder opens en werkelijk is na NewrToN meer ontdekt. 

l 4 Zou 
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deze waan reeds hoogst ongerijmd zijn. Geene 

kunst, „hoe verdienftelijk ook, hoe gelukkig ook 
onder zekere omftandigheden voortgezet, bereikte 

immer eensklaps het- toppunt, zoo men de kunst 

al een toppunt leenen kan, en zij niet, evenals 

de geheele volmaakbaarheid van den mensch, tot in 

het oneindige moet gedacht worden. Hoe veel. te 
minder zou dit te verwachten zijn in den tijd, dien, 

HOOFT -€n VONDEL beleefden, daar hun niets dan 

gebrek en behoefte voorafging, en zij de eigenlijke 

kunst eerst fcheppen moesten? Ja, begrijpelijk 

natuurlijk zelfs is het, dat men hen eens op het 

hoog- 

Zou hier de poëzij van alle wetenfchappen alleen eene 
uitzondering maken? En welk eene uitzondering dan 
nog? Vóór gnoorr en vonpeL was @r bijna niets, — 

Hoorr en vonpeL fcheppen eene kunst; goed, natuurlijk 

zelfs — maar HOOFT en vONDEL brengen haar tevens tot 

die hoogte, dat. ze voor geen aanwas, voor geene vere. 

betering meer vatbaar-is..……-welk eene ongerijmdheid4 

Is dit mogelijk, is het zelfs denkbaar? Toen voNDEL 

verfcheen, was de kunst gebrekkig; dit ontkent nie- 

mand. VonpeL, een genie, deed, wat vóór hem niee 
mand gedaan had; hij voerde de kunst tot eene zekere 

volmaaktheid, ín betrekking namelijk tot alles, wat voor 

hem geweest was; derhalve moet alles, wat na hem 
komt, en van zijne voorlichting gebruik kan maken, 

onder hem blijven, althans het niet-verder brengen kun- 

nen, dan hij het gebragt heeft, Welk een gevolg! 

VonpeL zelf. bewijst volkomen. het tegendeel. Zie 

*s mans, eerfte, allergebrekkigfte verzen, Hoe weinig 
overtreffen zij het beste van seieceL, zoo zij het waarlijk 

overtreffen? Zie zijne laatfte verzen, hoe oneindig over” 
tref. 
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hoogfte toppunt. waande; hoe--kon: dit. bijna anders? 

Vermoeid- van- het -monfterachtige, dat hun vooraf- 

ging,ven betooverd door de ware kunst, die men 

eensklaps. inde werken. dier groote vernuften ont- 

dekte, moest- men zeer ligt voor onovertreffelijk 

verklaren „ wat alles, wat hun voorging,” Z00 on= 

eindig’ overtroffen had, Bijna het eigen gevoel als 

bij de eerfte ontdekking der. Griekfche meesterftuke 

ken. „Even, als toen de. laatften volmaakt. moesten 

fchijnen bij alles „ wat de middeneeuwen opgeleverd 

hadden , moesten de verzen van HOOFT en VONDEL 

als het zon plus ultra der Nederlandíche dichtkunst 

voor- 

treffen zij spieGEL? „VonpeL dus zelf ging op de baan 

gedurig vooruit, en ftaafde onwederfprekelijk den voort- 
gang der kunst; maar nu zette hij bij zijn dood de laatfte 

grenspaal , boven welke de kunst tot in alle eeuwigheid 

niet klimmen kan, Had de man nog-twintig jaren te 

leven gehad, hij zou de kunst nog gedurig voortgezet 

en volmaakt hebben ; maar hij fterft, en nu is de kunst 

zelve niet meer voort te zetten, niet meer te volmaken, 

Voelt men het ongerijmde van deze ftelling niet? Waar. 

lijk uit de natuur der zaak zou dit reeds de ongerijmdheid 

zelve zijn; maar nu komt hier nog bij, dat niemand onte 

kennen kan; dat men zelfsin de beste verzen van vONDEL 

nog gebreken aantreft,-die wel niets aan zijne grootheid 

ontnemen , maar, toch tevens onwederfprekelijk (laven, 

dat het er ver af is, dat hij de laatfte grenzen der kunst 

zou bereikt hebben. Men denke dit ernftig na, en ver- 
heffe voNDEL, naar waarde, Zoo hoog men ook wil — 

alleen gebruike men ’s mans pogingen niet, om de po- 

gingen van alles wat na hem kwam, of nog komt, te 

verlammen, | 
I 5 
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voorkomen , zoodra men ze’ bij alle de gedrochte- 
lijke voortbrengfelen der vroegere eeuwen vergeleek. 

De eigen oorzaak “moet eerst, en zelfs nog zeer 

lang daarna, de eigen uitwerking ‘voortbrengen. 

Maar moet men nu nog zoo, moet men eeuwig 

zoo denken? Deze waan zou onze dichtkunst, in 

plaats van haar te bevorderen , onuitfprekelijk veel 

nadeel toebrengen, elke verheffing ftelfelmatig ver= 

óordeelen; en wat Ooit na HoorT en vONDEL vere 

fcheen, tot den enkelen lof van goede copiisten 

dier beide onovertrefbare originelen verlagen. 
_Pogen wij deze twee groote dichters meer van 
nabij te kennen, en zoo veel ons mogelijk is, 
hunne juiste waarde te bepalen, die, hoe oneindig 

groot ook , waar wij hen in hunnen tijd, en bij 
hetgeen vóór hun was; befchouwen, toch, zoodra 

wij hen als voorbeelden en modellen willen … ten 
toon ftellen , hare juiste grenzen moet hebben, buie 

ten welke. elke bewondering den fmaak bederft, 

elke navolging een wezenlijk gebrek blijft. | 
Beginnen wij met HooFT , die hier de eerfte en 

grootfte verdienfte bezit, en ons tevens leeren kan, 

van. welk een voordeel het voor de ware kunst zij, 

een gebrekkig voorbeeld voor een beter te verlaten, 

of liever, het goede in het voorbeeld na te vol- 
gen, het verkeerde te verbeteren. Dit reeds geeft 

ons vooraf eenen gunftigen indruk van ’s mans 

voortreffelijk verftand, dat hij, in een’ tĳd, waarin 
dit niemand deed, het gebrekkige van zijn eigen, 

en het uitmuntende van eene vreemde natie ziens 

het eerfte fchuwen, en het laatfte bewonderen ‘kon, 
en 
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en het wagen durfde, dit openlijk te bewonderen 
en na te volgen. 

Welke was de grootfte behoefte onzer Nedere 

Jandfche poëzij, toen moorr zich het eerst aan de- 
zelve wijdde? Was het dichterlijk gevoel of rijkdom 

van denkbeelden? Geenszins, beiden windt mên , 
ja, meestal als ruwe, maar toch altijd als echte dia: 

manten, zoo ver, en beter zelfs, dan het toen 

bijna ergens. gevonden werd, in den Mertf/piegel 
van SPIEGEL. Maar het haperde aan het behandelen 

der taal, aan de melodij, aan dat zangerige, role 

lende, dat de poëzij tot muzijk maakt en de ooren 

ftreett. Men kende geene cadans, geen lange en 

korte lettergrepen. Maat en rust werden verzuimd , 

‚en in plaâts, dat de verzen zachter en bevalliger 

dan het proza zouden vloeien, won het hier ge- 

meenlijk het proza, en om op hardheid, gedrongen 

uitdrukkingen , en onharmonisch geknotte , of hard 

ineenfmeltende woorden te ftooten, behoefde men 

het laatfte flechts met de eerfte te verwisfelen. Zoo 
vinden wij in SPIEGEL, fchoon verre weg den besten 

van de vroegeren, eene rijke verbeeldingskracht, de 

fchoonfte dichterlijke denkbeelden, de bevalligfte 
tafereelen ; maar wij vinden ze in verzen, die over 

het algemeen de disharmonie zelve zijn, en die, 
ver van de denkbeelden te onderfteunen, of in het 

fchoonfte licht te, plaatfen , ik laat ftaan door maat , 

cadans en eigen melodĳ eenen nieuwen glans en 

de laatfte waarde bij te zetten, dezelve gebrekkig 
‚ voordragen, onder eene gedrongene uitdrukking 

doen lijden, en, in één woord, overal de boeïen 
ver. 

NG 
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vertoonen „die den dichter kluisterden , toen hij ze 

onder groote zweetdroppelen vervaardigde. Kortom ; 

vóór -moorr bezaten wij hier en daar, bezaten wij 
vooral in SPIEGEL, reeds ruwe diamanten , maar 

niemand verftond de kunst van ze te fliĳjpen, en 

hen in hunnen waren en vollen glans daar te ftele 

jen. Deze kunst is Nederland oorfpronkelijk aan 

Hoor T. verpligt, en met dezelve moest de poëzij in 

al het overige ‘tevens oneindig winnen. Hij alleen, 

die grondig den wederkeerigen invloed van de taal ; 

uitdrukking, harmonie en „melodij der verzen, op 

de gedachten, en van de gedachten op de verzen 

nagedacht heeft, kan hier de hoofdverdienfte van 

HoorT alleen naar waarde fchatten.' Ja, wij zeggen 
het G. BRANDT (78) volmondig na: Niemand aan= 

fchouwe dan des Drosfards verzen met oneerbiedige 

oogen. Deze zijn het, die de palen der Holland= 

fche- taal uitgebreid hebben zoo ver als de dag 
ftrekt. Dat onze taal, die vóór het fchrijven van 

den. Drost verbasterd was, nu gezuiverd, en het: 
fieraad. der Onlatijnfche en een triumpheerfter over 

alle de Barbarifche. talen is, moet men den Heer 
HooFT dank weten.” 

Bekennen —_ wij het intusfchen openhartig, dat 
HooFrrT deze verdienfte: aan den buitenlander vers 

pligt is geweest. … Jtalië was het land, waarop, na 

de duisternis der middeneeuwen , de eerfte lichtftraal 

viel. Het bezat dichters, toen het overige ge= 

deelte van Europa dezeive nog miste, en onder 
des 

(78) In zijne Zijkrede over den Jleere P. C, HOOFTe 
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dezen kon het een DANTE, @en ARrosTo, een 

PETRARCHA tellen. Van den laatstgenoemden af 
aan, tot-op 1598, in welk jaar de vurige achttien- 

jarige noorrT Frankrijk en ltalië bezocht, hadden 
aanhoudend zeer veel uitmuntende dichters hetzelve 

verheerlijkt (79). Vooral muntten „ zoo door den 

aard der taal zelve, als door de menigvuldige bear= 

beïding en beoefening van dezelve, de Italiaanfche 

verzen uit in zoetvloeijendheid, en dat zangerige, 

dât ze tot ware muzijk maakt. PerRARCHA had 
deze yerdienfte reeds tot eenen hoogen graad aan 

zijne liederen en fonnetten weten bij te zetten, en 

zij waren, na hem, in die foorten vân gedichten, 

en vooral ook in de bekende achtregelige Stances. 

die hunne grootfte dichters vervolgens gebruikten, 
gedurig vermeerderd geworden. De fchrandere en 

geheel dichterlijke moorr voelde deze. verdienfte , 

‘en ver van: door dat ongelukkig vooroordeel vere 

blind te worden, dat enkel, wat ons eigen land 
voortbrengt en vergoodt, juist daarom het beste 

zijn moet, was hĳj er terftond op uit, om deze 

kunst aan de Italianen af te zien, dezelve in zijne 

eigene: verzen over te brengen, en hierdoor de Nes 

derlandfche dichtkunst te verrijken, of liever den 

Nederlander bij zijn dichterlijk gevoel en dichterlijke 

denkbeelden ook de. ware taal der dichtkunst te 

| leen 

(79) Het is niet mogelijk hier overal volledig te zijn. 

Die er meer van begeert te weten, plege raad met 

BLOUNT  Censura,.Auctorum, vooral van bladze 5005 en 

JAGEMANS Magazin der Ital, Litter, 
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leeren fpreken. Zeker: toont „rnoorr overal de 

grootfte achting voor de Kamer #z Liefd’ bloeiend’ 

te bezitten, en in waarheid zij verdiende die in | 

meer dan een opzigt; maar was hij verblind of 

bevooroordeeld genoeg geweest, om ze eenmaal als 

onovertreffelijk te befchouwen, nimmer was hij de 

vader van onze tegenwoordige dichtkunst geworden, 

en-een VONDEL zelf zou dezelve vervolgens niet 

verheerlijkt hebben. Dat moorT dien naam met 

regt verdiene, zal elk, die onze Nederduitfche ver= 

zen vóór en _na hem gelezen en nagedacht heeft, 

gemakkelijk erkennen, en onzen kundigen HUIZINGA 

BAKKER (80) gereedelijk toeftemmen, als hij naar 

waarheid zegt: ‚Het begin dezer eeuw van. 1óor, 

toen. HoorT uit Ztalië te huis kwam, tot 1650 of 

1625, noem ik het tijdperk, waarin de Nederland. 

fche verzen hunne bevalligheid en den tegenwoore 

digen trant en toon verkregen hebben. De eer 

van den aanvang en voortgang dezer fraaiheden 

geef ik, en met reden meen ik, den Heere HooFT 
alleen.” 

Hetgeen hier intusfchen boven alles in aanmer» 
king moet komen, is, dat duizend anderen, onder 

de eigen omftandigheden levende (81), en met den 
b ei« 

(80) Werken van de Maatsch. der Nederl. Letterk. 
Vv. Deel, bladze 115. 

(81) Dat zeker de omftandigheden, waarin ons vae 
derland zich toenmaals bevond, zeer veel op de verba. 

zende ontwikkeling onzer poëzij in dien tijd hebben 

ingevloeid , kan niet ontkend: worden. Waar heeft eene 
natie zulk eene teelt van groote mannen, als de zeven- 

: tien- 
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eigen. fchat, van, voortreffelijkheden uit Ztalië weder= 

keerende „voor de Nederlandfche. poëzij niet zouden 

hebben. kunnen worden , wat HooFT voor dezelve 

geweest is, Hoorr was, in den volften zin, een 
man van de befchaafde wereld, Die fijne takt van 
het. welvoegelijke en bevallige, die meèn niet uit 

boeken aanleert, maar enkel in de beste kringen 

verwerft , was hem geheel eigen, en ftraalt , vooral 

in zijne gezangen (82), tot eene hoogte door, die 

| zelfs 

tiende eeuw in Nederland te voorfchijn bragt, aan te 

wijzen? Hier de nEEMSKERKEN, d@ HEINEN, de wassee 
NAREN, d@ KORTENAREN, d@ TROMPEN, de RUITERS op 

zee; daar de MAURITSEN, d@ FREDRIK HENDRIKS, op het 

land; om nu van de doorluchtige ftaatsmannen in onze 

raad-, ‘van de voortreffelijke geleerden in onze gehoore 
zalen te zwijgen. Zou de dichtkunst, bij zoo veel one 
fterfelijke eer des vaderlands, onder een volk, dat haar 

nimmer bezeten had; niet hebben moeten geboren wore 

den, en waar zij reeds beftond, niet ten toppunt hebben 
moeten rijzen? — Ja, mits er eene taal, voor de dichte 

kunst gefchikt, voorhanden zij, en een groot’ vernuft 

het voorbeeld geve. En ziedaar de grootheid van onzen 

noorr! Hij fchiep eene dichterlijke taal, en wist er 

het eerst in uit te munten. Zonder hem zou gewis de 

dichtkunst zoo fpoedig onder ons datgeen niet geworden 

zijn, wat wij ze onder vonpeL reeds werkelijk zien, 

(82) Elk die met noorrs chriften gemeenzaam „ge- 

weest is, zal het zeker: niet ontgaan zijn, dat deze 

dichter nergens losfer en bevalliger is, dan ín zijne ge- 

zangeu, Deze zijn over het algemeen zoo zoetvloeijend 

en rijk in verwisfeling van maat en toon, als zijne andere 
gedichten, en vooral zijne Alexandrijnen , nog ftijf. en 

ftroef 
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zelfs voNpErL, bij alle zijne overige verdienften;, 

nooit heeft kunnen bereiken. Integendeel, ín velen 

zijner verzen, en vooral in zijne hekeldichten, is 
fterkte en kracht, dikwerf met opoffering, en fom- 
tijds zelfs met verkrachting van alle welvoegelijkheid 

en bevalligheid, daargefteld. Poor. zelfs, die zoo 

veel in den trant van HOOFT dichtte, en in meer 

dan een opzigt de dichter der natuur, en bijzonder 

nog der Nederlandfche natuur, verdient genoemd 

te worden , ftaat in dat fijne bevallige nog oneindig 

achter Hoorr, hoezeer men het aan zijne lierzan- 
gen, en vooral aan zijne minneliederen, zelfs tot 
in eenen hoogen graad, niet ontzeggen kan. Maar 
hierbij kwam nog, dat HOOFT een, man van aanzien 

was, die zich in omftandigheden bevond. van een’ 

uitgezochten kring van menfchen aan zijn huis te 

kunnen vergaderen en dagelijks aan zijne tafel te 

zien. De toon, dien hĳ aan deze verkeering wist 

te geven, en die hem door zijne reizen, en ‘om= 
gang met het uitmuntendftë in vreemde landen, 

natuurlijk was geworden, herfchiep deze bijeenkom- 

ften niet flechts in zoo vele dichterlijke vergade» 

ringen, maar verhief ze tevens tot eene. fchool van 
wellevendheid en fijne wereldkennis, terwijl die 

aan= 

ftroef. zijn. Natuurlijk ; hete waren juist-de liederen en 

gezangen, daar de Italianen ‘hunne. fterkte in hadden; 

Alexandrijnen-kenden ze niet, Hoorr, door de eerften 

betooverd, viel er met zijn ganfche genie op, wist er 

hun de kunst van af te zien, en bragt ze op zijnen 

vaderland{chen bodem over, 
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aanminnige fe geestverheffende foort van omgang 
met edele vrouwen, welke de Franfchen van den 

besten tijd, toen dit woord altijd nog het: wezene 

lijke van den riddertijd bij hen behouden had, ga- 

lanterie noemden , er eene tooverkracht aan wist bij 

te zetten, die op É allen , en bij uitftek op de zoo= 

danigen, die het gemeenzaamfte ten zijnent verkeer- 

den, invloeide, en het Huis te Mwiden tot eenen 
zangberg maakte , daar de beste geesten van dien 

tijd verfchenen „ zoo als ze te Zthene bij PERICLES 

verfchenen „ om er hunne ‘talenten te ontwikkelen „ 

hunne kunde en geleerdheid glad te flijpen, en den 

Gratiën te leeren offeren, Nimmer voerde mij mijs 

nen weg iù den omtrek van dat, nu zoo verlaten, 

en zijn eenzaam bemost dak naar boven heffend, 

flot , of mijne oogen wendden er zich treurig heen, 

en. mijne verbeelding bevolkte het nog met zijnen 
ouden Bezitter en deszelfs vriendenkring, «Hoe vro= 

lijk en aanlagchend moet er toen. alles geweest zijn! 

Elk jaargetij. gaf aanleiding tot een feest en tot 
vreugde. De lente werd. er bezongen , de kerfen-, 

de -prüimentijd, elke gebeurtenis van eenig aanbee 

Jang deden er, onder bliĳdfchap en genot, verzen 
regenen „ en” elk ‘bragt zijn geest en talent mede, 
em het algemeen genoegen te‘helpen vermeerderen. 

De bevallige-en geestige dochters van visSCHER 

ANNA ‘el MARIA TESSELSCHADE , waren de-zanggo= 

dinnen van dezen Helicon, en welk eene fijne, bee 

vallige. en losfe wending dit aan alles gaf, moge 

__men nog uit de gedichten van: vAN BAARLE zien, 
die hij, dikwerf half-verliefd „aan deze lieve meisjes 

VIII. D, 1. K wijde 
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wijdde, «en waarvan de meesten bij gelegenheid 

eener «partij op het Huis te Muiden gedicht zijne 
De dichter wil met kusjes loonen en beloond wore 

den, «en hier wil hĳ in het geheel niet op het 

aantal zien. Waarlijk „ onder’ deze versjes van vaN 
BAARLE zijn ef tooverachtigen „ die het befchaafdfte ; 
dat de. Franfchen van dien tijd bezitten, op zijde 

{laan, en, in waarheid van gevoel, hetzelve. ver 
overtreffen. 

Uit deze fchool is vonper ontftaan. 

Met het noemen van dezen, waarlijk grooten 

naam, gevoel ik vooraf levendig, hoe moeielijk 
het mij zijn zal, hem in. zijne echte waarde daar 

te ftellen , zonder, van den eenen kant, hem iets 
van die wezenlijke verdienften , die meer dan anders 

halve. eeuw in hem gehuldigd hebben, te ontnes 

men, en hem, van den anderen kant, niet op die 

onbereikbare hoogte te, plaatfen „ daar vooroordeel 

of gebrek aan fmaak hem zoo dikwerf op vergood 

hebben , en daar hoogmoed; in de gedaante van 

nederigheid, hem te liever op wil doen ftand hous 
den, naarmate dezelve er te rhenen door in 

zijnen roem waant te deelen. ° | 

VONDEL„ zou ik het niet hartelijk gaarne erkens 

nen, die zoo veel van hem geleerd, zoo- menig 

verrukkelijk uur onder de beoefening zijner fchriften 

doorgebragt heb, en die, bij een geheel. verzwakt 

geheugen , zijne fchoonfte verzen nog altijd van 

buiten ken, en dezelve waarfchijnlijk nimmer vers 
geten zal, voNpeL heeft bij ons de dichtkunst. tot 

eene hoogte verheven, als woor of na hem geen 
Nee 

nch 
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Nederlandsch. dichter immer. deéd, Ja, ziet mens 

waar hij begon „en. waar „hij eindigde „dan. fchijnen 

er eeuwen tusfchen beiden-te liggen, Maar vONDEL 

is bij-alle- zijne grootheid , in zeer. vele gewigtige 

vakken der kunst niet buiten wezenlijke, gebreken 
gebleven. Sommigen „er van behooren aan : zijne 

eeuw ; anderen aan zijne,opvoeding, de meesten. aan 

het beperkte der menfchelijke natuur zelves, die niet 

eensklaps „ maar. langs ‘trappen, en door jaren, de 
volmaaktheid „gedurig. nader. komt, en dan flechts 
in hare ontwikkeling en toeneming: belemmerd en 

vertraagd wordt, wanneer men haar eene grenspaal 
opdringt, die zij niet overfchrijden mag of. kans 

of een model als vlekkeloos en volkomen voorftelt , 

dat niet vlekkeloos en, volkomen is, dat wel. op 

vele plaatfen en. in menig opzigt navolgenswaardig 

is, maar echter zijne wezenlijke gebreken heeft, 

en niet overal ten. model ftrekken kan. Dan moet 

zij natuurlijk op. dezelfde hoogte blijven, zoo al 
nidt gedurig tot eene lagere zinken, en de gebres 

ken zullen, als zoo vele fchoonheden, vereeuwigd 
worden. | | 
Uit deze fchool kwam VONDEL. Inderdaad alle 

de fchrijvers van dien tijd getuigen, eenparig, dat 

VONDEL door de werken van HooFT ; dat hij vooral 

door de verkeering met hem gevormd zij geworden „ 

en VOLLENHOVEN ,- om van anderen, te, zwijgen 

zegt ronduit, «dat VoNDEL geen. VONDEL zonder 

HOOFT zou geweest. zijn. Het îs waar, wezenlijken 

aanleg: tot poëzij ontdekte moorr reeds in voNDEL 
in 1601, toen de Jaatfte naauwelijks pen knaap, 

K a van 

‘ 
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van dertiën jaren was; maar hoe menige aanleg gaat ; 
bij gebrek van een verftandig onderrigt, van eene, 

op zijne' plaats aangebragte , bemoediging , weer ver- 
loren, of loopt, bij het ongelukkig navolgen van 

een verkeerd, of althans niet volmaakt genoeg, 
model, op die alledaagfche poëzij, op die eeuwige 
vermeerdering van copiën, uit, daar de wereld reeds 

zoo mede“ overladen is, en die altijd herhalen, 
fchoon dan ook in vloeiïjende: verzen herhalen, wat 
duizendmaal reeds gezegd en duizendmaal reeds her= 

haald-is geworden. Om overtuigd te zijn, hoe veel 

VONDEL aan den grooten Drosfaard verpligt ware ; 

leze men de eerfte platte en zenuwlooze rijmen, 

daar voNpeL zijne dichterlijke loopbaan mede opende. 

Ik geloof niet, dat het thans iemand van fmaak vol 

zou houden, om ’smans Warande der: Dieren bij 
voorbeeld (in 1617 uitgegeven) achter elkander te 
lezen. Behalve de vloeĳendheid der verzen, die 

hij uit de fchriften en het onderrigt van HOOFT aan 

kon leeren, was het, zoo in den kring, dien de 

laatfte em zich verzameld had, als uit de briefwis- 

feling met hem, en de groote mannen, daar hij 

door moorr mede bekend raakte, en daar onze 

voortreffelijke nuco DE GROOT en de ridder Rraar 

onder verdienen genoemd te worden, dat hij de 

ruwheid, die hem van zijne lage geboorte en de 

eerfte kringen van zijn verkeer was bijgebleven , 

voor éen gedeelte afleide3 fchoon hij er zich nooit 

geheel van heeft kunnen ontdoen, en dezelve nog 

menigmaal in zijne verzen in deze en gene plompe 

en onbefchaafde uitdrukkingen zien laat. Zeker 
d wa. 
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weren het deze mannen, die hem het eerst tot ware 

kundigheden opleidden, hem met deze en gene 

fchoone - plaatfen uit de Ouden bekend maakten, 

zijn’ {maak hierdoor verbeterden, zijn werkkring 

uitbreidden, en het eerst de lust in hem deden 

ontftaan „om de-Ouden, althans de Romeinen, in 

hun eigene taal te kunnen lezen. Deze lust dreef 

hem dadelijk tot de beoefening der Latijnfche taal. 
In hoe ver men echter met grond zeggen: kan, dat 

VONDEL de laatfte taal magtig geweest zij, is nog 

zeer twijfelachtig. Zijne vertalingen zouden ’s mans 

leermeester ABBAMA , een Fries, hoezeer: ook niet 

volmaakt „ eer aandoen , indien het niet bekend ware, 

dat voNDEL over zijne vertalingen met de ‚geleerdíte 

mannen van zijnen tĳd, een Dr GROOT, Een vos- 
SIUS CEN VAN BAARLE, raadpleegde „en van hunnè 
verbeteringen. gebruik maakte. Men zie uit het 
Voorwerk voor de Gebroeders, zeker een: van- von= 
pers beste tooneelftukken , hoe hoog VONDEL toen 

reeds bij pre vroor ftond (83), en tevens den 
lof, 

(83) „ik heb (fchrijft onder anderen pe crooT aan 
VonpeL) met verwondering uw Treurfpel (de Gebroeders) 

gelezen. Mij dunkt, dat het beginfel van dit Treurfpel 

niet behoeft te wijken voor een gelijk beginfel van Edipus 

bij sopnokLes, of den vloek van Armoni aan. dien van 

Dido bij vireivivs, van Mypsipyle bij oviprus, of van 

Edipus bij papiNius enz.” Men ziet, alles ontvangt hier 

zijne waarde van de overeenkomst, die het met de Ouden 

heeft, Een andere maatflaf van het f{choone was er 

toen-niet, en is er voor duizenden tot op dit oogenblik 
nog niet. 

K 3 
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lofy ‘diende ‘laarfte aam dit Treurfpel toekende, 
Ongelukkig maar, dat het in den menfchelijken geest 

ligt, om dan de uitgebreidfte geleerdheid ef kennis 

in «de eigenlijke „werken der Grieken, tevens dien 
fijnen {maak voorhet fchoóne te leenen, die er op 

zich zelven niets ‘gemeens tnede’ heeft ,’en êr zoò 

vaak. van: afgéfcheiden wordt gevotiden. Dit was 
waarlijk menigmaal het geval van die groote. man= 
nên, «Wat overeenkoinst>fhct SOPHORLES en EURI- 
PIDES! had; wat dikwerf “niets dan platte, voor ons 

tand: <en:“voor onze zeden zeer ‘ontijdige , ‘navole 

ging “dier “dichters was , Werd te “mêer door hen 

geprezén 3 nadrmate het meer op den Griekfchen 

bodem ven- ‘minder op den vaderlandfchen te huis 

lroordess Men zocht er het eigenlijke fchoon niet 
inz nent kon. het ook ‘niet wrij- meér gevoelen 3 
men * zocht: ef hlleen overéenkoist miet de Oude 
in;vemswaar” men’ die wond, befloot men er uit tot 
het fchoone want eenmaal waren fehoon en Gricksch 

gelijkbeteekenende woorden "geworden , en moesten 

het inderdaad voor menfchen zijn, wien dit met den 

paplepel reeds was ingegeven;”die vervolgens -door 

alles, wat. zij eenmaal als wetgevers in ‘het vak der 

kunften en wetenfchappen befehouwden , in-die ges 

dachten verfterkt waren geworden, en er indérdaad 
ook eenig den lof van ware geleerdheid aan ver 
bonden zagen (84); die dus, ‘om de waarheid te 

| fpres 

(84) Wat was toen vrij algemeen, en wat fs nù nog 
hiet dan te veel, geleerdheid ? Eene uitgébreïde verzâe 

‚ meling in zijn geheugen of ín zijn aanteekeningboekje 

van 
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fpreken; niet eens meer vrij en onbelemmerd oor 
deelen konden. Het fpreekt van zelven, daar die 

alles op eene eigenlijke geleerde opvoeding rustte, 

en aan de kunde van de Griekfche zeden. en ge= 

woonten op het naauwst gehecht was ; dat het gros 
der natie, dat met dit alles onbekend was, geen 
zeer groot belang in foortgelijke voortbrengfelen kon 

vinden. « Het was eigenlijk voor hun verloren , en 

zelfs voor degenen, die het beoordeelen konden „ op 

zijn best getrouwe copie van een vreemd origineel. 

Doch wij zullen dit op zijne plaats weer opvatten. 

Toonen wij eerst, en met hoe veel inwendig vers 

maak volbreng ik deze taak | VONDEE in zijne ware 

grootheid. | 

__In rĳkheid van gedachten en kracht van uitdruk- 

king overtreft niemand voNDEL , waar hij eenmaal 

zijs 

van hetgeen anderen gedacht en gezegd hebben, Het 

zelfdenken en het eigen oordeel kwam er maar weinig 

bij te pas, ging er integendeel dikwerf onder verloren, 
Die veel gelezen had en een gelukkig geheugen bezat, 

was de geleerde man. Zeker waren hier doorluchtige 

uitzonderingen. vang en- geen doorluchtiger dan nuG@De 

GROOT. Maar hoe zeldzaam waren. deze? Ik-ftem voor 

het overige gaarne: toe, dat. wij. thans -door een-tegen: 
overgefteld uiterfte-zondigen en doorgaans veel te oppers 

vlakkig zijn; maar men fta mij ook toe, dat er thâns over: 

het algemeen meer zelf gedacht wordt, en wij in onze: 

eeuw met de ouderwetfche geleerdheid niet zeer ver’ 

komen zouden. Die de kunde der Ouden bij het zelf- 

‚ denken en de vrijere ziel der Modernen wist te voegen» 

zou de ware geleerde zijn, 

K 4 
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zijne grootte bereikt had,en zal hem niemand ooit 

overtreffen , zoo lang -onze Nederduitfche ‘taal be« 

ftaan zal. Waar hij te huis was, was hij volkomen 
te huis, en zelden vatte hij „een onderwerp aans 

zonder ‘geheel gemeenzaam met--hetzelve. te zijn y 

en zich vooraf alle-die kundigheden verwórven té 

hebben, die er vereischt werden, om er grondig 

van te kunnen fpreken, Zijn Lof der Zeevaart en 
vele andere gedichten mogen hier-tot een proef van. 

verftrekken. Voor. zoo ver zijn gevoel ging, gêe. 

voelde hij diep en krachtig, en drukte met vuur 

uit, al wat. hij gevoelde. „Niemand- vóór hem heeft 

onze Hollandfche taal en--versificatie tot. die vols 

maaktheid gebragte Zijne goede werzen zijn vol, 
harmonisch , inééngedrongen en-krachtig.- Hij was 

de eigenlijke. herfchepper „van onze Alexandrijnen , 

en waarlijk men zou ze bij hem volmaakt mogen 

noemen , indien er over het algemeen nog niet te 

veel overoppeida: verzen onder gevonden werden (85) 

Van rust en fnede wist hij een gebruik te maken, 

dat vóór hem niemand er van gemaakt had, en zoo. 

„man _ 

(85) Ik weet wel, dat dit fomtijds eene fchoonheid 

te meer kan zijn; maar bij voNperL ís het te algemeen, 

en niet altijd met die juiste keus, die het fijn gevoel 
van het fchoone vordert, Zij, die bij ons den naam van 

grooté dichters verdienen, en dit echter uit vooroordeel 

in VONDEL prijzen, zijn wel op hunne hoede, van hem 

hierin niet blindelings na te volgen. Zij weten te kiezen. 

Ik zou dit-op het klaarblijkelijkst ftaven kunnen, indien 

ik niet voorgenomen had, om van gêene, nog levende” 

dichters te fpreken, Men vergelijke flechts onze beste 
Alexandrijnfche verzen met die van voNDEL. 
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mannelijk «en weinig „eentoonigsover het algemeen 

zijne Alexandrijnen. zijn; zoo vloeijend, melodicus 
ên-wegflepende zijn zijne lierzangen 3 en het metrum 

van dezelve., iets, dat toen, en nog lang na hem; 

zeer zeldzaam was, is bijna-altijd naar het onder- 
werp gekozen. Zeker heeft onze VONDEL de gren= 

zen der Nederlandfche dichtkunst ver vooruit gezets 
Als men in aanmerking neemt, waar hij de poëzij 

vond, en welke verbazende voortgangen zij onder 

hem gemaakt heeft, dan kan het onpartijdig oordeel 

niet nalaten - lem onder de eerfte mannen „niet 

flechts van ons vaderland „ maar- van Europa ste 

plaatfen „en naar den stoenmaligen toeftand der-kunst 

en-derzelver aanwinst door. hem.,-beoordeeld, zal, 

hij die plaats eeuwig behouden, „Vonper heeft niets. 

te verliezen , wanneer men hem flechts uit zijne 

eeuw en op zijne eigene plaats beoordeelt, | 

_Intusfchen kan men mniet- ontkennen, dat, om 

VONDEL uit zijne nagêlaten dichtwerken. waarlijk en 

altijd. fchoon te vilet men uit de ‘tien deelen 
zijner gedichten een enkel deel zou moeten verza= 

melen. Het overige is zoo weinig fchoon, is hier. 
en daar zelfs zoo vervelende, dat men, buiten den 

eigenlijken geleerden en taalkenner, die ’s mans were. 

ken met een geheel ander doel beoefent, niet ligt 

iemand vinden zal, die, bij alle gevoel voor het 

fchoone, in ftaat is geweest om het zonder ver= 
veling te kunnen doorlezen, Veilig beroep ik mij 

op allen, die hier, niet napraten, maar opregt en 

naar hun waarachtig. gevoel fpreken. willen, » Dit 

betuig ik ten minfte naar waarheid dat ik, die: 
K 5 on- 
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onêindig aän. voNDeL verpligt ben; die mij zijne 

beste verzen dagelijks nog: met. verrukking herins 

mer, en over het algemèen zoo fterk als iemand 

met hem ingenomen. ben, menigmaal met tallooze 
lieden van ‘fmaak van’ beide :fekfen de proef ‘heb 
genomen ; “maar dat ik nooit iemand “gevonden 

heb, die: vONDEL ; Zoo als hij was , met. vermaak 
gelezen” heeft (86). Allen betuigden mij dat pleg« 
tig, en er “waren hier velen onder, die ik ’s mans 

werken met den grootften lof en de fterkfte aanbe= 

veling ter hand had gefteld, Vooral goldt dit óors 
deel zijne Tooneelftukken , als Tooneelftukken be= 

fchouwd. En onder dezen waren er niet weinigen, 

die de verzoeking niet hadden kunnen wederftaan 
van er geheele brokken, van wegens derzelver tref= 

| | fen= 

(36) Nog eens, ik heb voorgenomen om van geene, 

thans nog levende dichters te fpreken, Hoe velen kon 

ik er thans anders opnoemen, wier gedichten, zoo als 
ze geplaatst, zijn , achtereen, ieder in zĳne foort, met 

genoegen gelezen kunnen worden, en waarvan elk gee 
dicht op zijne beurt ftof tot eene aangename voorlezing 
aanbiedt. “Elk zal, zonder dat ik iemand noem, zich 
deze ‘dichters wel voor’ den geest brengen. En wat 
zeggen, bij het inwendig levendig gevoel van het fchoone „ 

dat men onder het lezen hunner gedichten ondervonden 

heeft, de uitfpraken dier kunstregters, die zich bij ons 

eenmaal op den drievoet van aroLLo geplaatst hebben, 
en, zonder gevoel, over ons gevoel zelve beflisfen? 
Het nageflacht zal op zijne beurt oordeelen met hoe 
veel regt. Het ware fchoon zal op den ftroom des tijds 
nog boven drijven, als de kunstregter en zijn oordeel 

lang vergeten zullen zijn, j 
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fende ‘fchoonheid, uit van buiten te -leerens:> Maar 
fehoon zij -ook «den kerszang; waar werd opregier 

trouw s ‘het dün: gezûûid gefarnt verfchiet; het 

verhaal van den ’böde uit den Gijsbrecht van Amfrel; 
den’ droom van Jozef enz, met vervoering ‘ophies 
ven, zij bleven ftandvastig’ beweren’, dat zij ‘het 
geheel, als Tooneelftuk befchouwd , ellêndig keur= 

den, en met moeïte ten einde toe hadden kunne 

doorlezen, Hoe veel gezag ik in duizend gevallen 
ook aan ‘het oordeel wan een DE cROOT, van eétf 
vossrus toeken 3. wat dèzë doorluchtige namen ook - 

anders bij mij geldens ‘hier geldt het oordeel vart 
éen vrouw: van {maäk ‘meer bij mij. De' geleerden. 

mogen deze onfterfelijke mannen bijvallen, het pus 

bliek volgt zekerlijk Hün oordeel niet, Het zal 
veeleer dat van de vrouw van eenen fijnen fmaak 

volgen, die, door geene vroegere indrukken ges 

vormd , door geene’ voöroordeelen ingenômen, bij 
hare Tectuur. ‘eenvoudig het genot van het fchoone 

zoekt, en zoodra ‘het:belang, dat haar hart boeit, 

de aandoening , ‘die haren Boeken verheft, de traan, 

die onwillekeurig langs’ hare wangen fluipt, haaf 

doen gevoelen, dat zij het gevonden heeft, zich’ 

zeer “weinig. bekommerts -hoe--en «op wat wijze de 

dichter het heeft »weten"te bereiken. Wat haar bes 
haagd’ heeft, zal eindigen met aan allen te beha- 
gen, zal gewoonlijk die volkspoëzĳĳ worden, die 
eenè geheele natie leest, onwillekeurig onthoudt, 
en, duizendmaal „met ‘het eigen vermaak herhaalt, 
Bij: de, min(te „nagedachte „zal «men «dit ailes zeer 

natuurlijk moeten vinden, De „geleerde van beroep 

ziet 
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ziet: op” tallooze bijkomende dingen, Hij oordeelt 
meer-naar kunstregels, dan naar gevoel, en onder 

de eerften zijn er altijd eenigen - willekeurig „ die 
niets dan. de lange gewoonte voor zich hebben. 
Dikwetf. wederfpreekt hij de traan, die. in, aller 
oogen. fchittert , om de regel te huldigen. Men 

herinnere zich hier de Cid van CORNEILLE, die het 

publiek aanbad, de kunstregter veroordeelde; waar= 

om? omdat hij dacht, dat het met de voorfchriften 

van ARISTOTELES in alles niet overeenkwame.. Hoe 

‚ dikwerf is. hem. reeds iets enkel fchoon, omdat hij 
iets dergelijks bij HOMERUS„ bij. EURIPIDES, bij 

SOPHOKLES- vindt, of waant te vinden, hetzelfde 

dan of het nagevolgde op. onzen- bodem te huis 
hoore ; hetzelfde of het met onze volksbegrippen 

al of niet overeenkome (87), met onze zeden in= 

ftemme of er tegen ftrijde, Het is hem fchoon, 

niet omdat hij er de gewaarwording van in zijn 

hart heeft, maar omdat de Ouden het gezegd heb= 

ben, en wat hiermede overeenftemt, moet eenmaal 

fchoon zijn. De vrouw van, fmaak daarentegen weet 
van dit alles nietse, Zij raadpleegt eenvoudig haár 

; ZOMEN Cn 

(87) Dit laatfte zegt zoo veel, dat het gemis daarvan 
alleen in ftaat is om te beletten , dat een dichtftuk immer - 

algemeen behage, of ooit eigenlijke volkspoëzij worde. 

Opmerkelijk is het, (en hoezeer ftaaft het, wat wij hier 

zeggen?) dat het te fterk Roomfche, dat vONDEL, na 

zijnen overgang tot die Godsdienst, in zijne ftukken 

mengde, reeds veroorzaakte, dat zij minder algemeen 

behaagden , en dat zelfs noorr en BRANDT van dit oordeel 

niet geheel vrij waren, Het is der moeite waardig, Om 
de 
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gevoel, door geene regelen en voorfchriften ver« 

wrongen ‚ maar door het onvermengd en langdurig 
genot van het fchoone verfijnd en verhoogd, en 
wat zij voor fchoon verklaart, is het inderdaad, 

moet het zijn, dewijl zij er de ongezochte gewaar= 
wording van heeft. Het algemeen oordeel en fmaak 

der natie bevestigen .haar gevoelen. 

Inderdaad, men moet mâar oppervlakkig met den 
“aard van een “waar tooneelftuk bekend zijn, om, 

bij alle de fchoone, tooverachtige verzen, die men 
hier en daar in vonpers ftukken vindt, daar vooral 

zijne koren op roemen kunnen, toch te erkennen; 

dat de groote dichter in waarheid van een eigenlijk 

“tooneelftuk geen denkbeeld had, en bovendien nog 

niet dan eene zeer gebrekkige en onnatuurlijke zas 

menfpraak wist te gebruiken. Ook is dit vrij alge= 

meen het oordeel van onze beste vernuften geweest, 

die, zonder inzigten, naar hun gevoel uitfpraak 

deden, en vooraf niet befloten hadden, om alles, 

wat “VONDEL eenmaal uit de pen gevloeid was , al 

behoorde dan hier ook onder zijne warande der 

dieren, zijn tooneel des menfchelijken levens, zijne 

| dl. 

de eigen woorden des laatften hier bij te brengen. „Von- 
per (zegt hij) is nu wel de eenige, die nog lust heeft 

om zijn vernuft in de Duitfche dichtkunst te oefenen 5 

maar het veranderen van Godsdienst en het aanhangen 

der Roomfche zeden en Pausfelijke inftellingen, maakt - 
zijne gedichten bij de gemeente onaangenaam. Zijn Peter 

en Pauwels en Maria Stuart zijn te Roomsch, en de 

altaargeheimenisfen niet gedicht om het tooneel te die 

‚men”” Zie BRANDT, bs C«- pas. 274. 
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Altaargeheimenisfen en. zelfs: zijne oude , Rijmeng 

voortreffelijk , en door volgende ‘eeuwen nooit te 

bereiken, te vinden. Hoe wele getuigenisfen. zou 
ik hier kunnen aânvoeren? , Het volgende van een? 
man, wien niemand ligt, bij eene gegronde kunde 

en bĳ uitftek veel. gezond: verftand , eenen’ ‘zeer 

fijnen fmaak ontzeggen zal, moge hier voor allen 
gelden: ‚Ik weet wel (zegt.de fchrandere zusTus 

VAN EFFEN (88)) dat de groote wonper eenige 

Treurfpelen ‘heeft gemaakt „ vervuld met heerlijke 
blijken van zijnen milden. dichtgeest, doch zij, die 

met mij zullen oordeelen, dat de roem van een 

fchrijver op de voortreffelijkheid van zijne werken 

moet gegrond worden, en dat men de voortreffea 

lijkheid van iemands werken -niet-moet fchatten naar 

zijn anderzins verkregen roem, zullen met mij, na 

een onpartijdig onderzoek, erkennen moeten, dat 

die nooit volprezen dichter geen denkbeeld van de, 

tooneelwetten heeft gehad. Ik wil hier niet fpreken. 

van regelen , ons door ARISTOTEres voorgefchreven „ 

maar van die. wetten , die uit den boezem der rede 

voortvloeijen., en welker. doelwit alleen de. waare, 

fchijnlijkheid en eene gedurig aangroeijende beweging 

der ziel is, die door aanwas van belang tot het, 

einde van het ftuk meer en meer gaande wordt 

gehouden.” | | 
En wie, die met de flukken van èèn CORNEILLE 

RACINE, Een vooral VOLTAIRE, bekend is, en aan 

de 

(88) In zijnen eertijds zoo bekenden, maar thans te 

veel verzuimden, Mollandschen Spectator. 
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de. allernatuurlijkfte: zamenfpraak „wan die dichters 

gewoon” is, moet niet toeftemmens «dat die. van 
VONDEL ' bijna overal zeer gedwongen, en zelfs ge» 

brekkig-genoeg is, om mnaauwelijks den naam van 

zamenfpraak „te. verdienen. Ik. zwijg nu-nog. van 

gekunftelde enkele regels, waarvan elke perfonaadje 

er juist een fpreekt , daar dikwerf eene geheele blade 

zijde, en meer, mede gevuld is,en die meer-naar 

zoo vele puntdichten, dan naar eèene «natuurlijke 

zamenfpraak gelijken „ althans zeer veel van het ijdele 

fpel hebben, waarin de een een regel opgeeft, op 
denwelken de andere met een regel rijmen moet, 

En wat het gedurig toenemend belang betreft, of 

gelijk vAN EFFEN het zeer juist noemt, die gedurig 

aangroeiende beweging der ziel, die, door aanwas 
van belang, tot het einde van het ftuk meer en 
meer gaande wordt gehouden; waar vertoont zich 

dat ook maar eenigzins in-de ftukken van vonpEL? 

Wij lezen de Cinna,,de Athaliey de Zaire, en 
het. belang vermeerdert al lezende zoodanig , dat wij 

‘van ongeduld gedrongen worden, en als gejaagd , 

om verder te lezen, tot dat wij den laatften regel 

en met denzelven de volle ontknooping bereikt hebs 

ben. Bij voNDEL voelen wij niets van. dat belang , 

van die onrust, en eindelijk van die volkomen bes 

vrediging, die het toppunt op ons vermaak zete 

Integendeel , zoo wij hier en daar niet op eenige 

voortreffelijke verzen ftieten, die ons verrukkens 

en voor eenige oogenblikken onze ziel zoodanig 
boeien, dat wij het geheele eigenlijke Treurfpel er 

door vergeten, wij zouden geen geduld hebben, 
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om ten einde toe te lezen. En inderdaad is dit 

het geval met allen , die minder met fchoone verzen 

bekend, of er ten minfte niet eenig door bekoord, 
eigenlijk alleen een goed Tooneelftuk willen lezen. 

Zij walgen er terftond van en werpen het uit de 

hand. Men zegge hier niet, toon ons in CORNEILLE 3 

RACINE , en zelfs VOLTAIRE „ zulke fchoone verzen, 

als wij bij voNper in zijnen Palamedes , Gijsbrecht 

van dAmftel , de Gebroeders „ Jozef , en bijna in alle 

*s mans koren aantreffen. Wij ftemmen dit vols 

mondig toe; maar alle deze fchoone verzen maken 
even zoo weinig de eigenlijke waarde van een Too« 

neelfpel uit, als een groot aantal meesterlijke verzen 

en betooverende tafereelen , die met de besten uit 

VIRGILIUS wedijveren kunnen, de  PAarfalia van 

LUCANUS tot een eigenlijk heldendicht maken. Zelfs 

zou men mogelijk naar waarheid moeten zeggen, 

dat velen dezer fchoone verzen, hoe uitmuntend 

op zich zelven, op-de plaats, waar zij in het Treur- 

{pel flaan, verkeerd ftaan, en-dikwerf, of te veel 
geheelen zijn, of ten minfte het belang van het 

geheel verminderen en afbreken. Men vrage zich, 

om maar iets te noemen, ter goeder trouwe af , of 

de ziel, op het oogenblik dat de fchoone rei: 

waar werd opregter trouw enz. begint aan te hef= 
fen, bedaard genoeg, en zelfs in de flemming is, 

om den lof der echte huwelijkstrouwe te hooren 

bezingen, en of zelfs cijsBRECHT en zijne Echtge= 

noote in eene gemoedsgefteldheid zijn, om bedaard 

naar het lange verhaal van den Bode, hoe fchilder- 

achtig voortreffelijk dit op zich zelven dan ook zijn 
mo 
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moge „'te-kunnen Juisteren. Ik weet wel; dat velert 

der gebreken. van vonper uit zijne flaaffche navol: 

ging van het. Griekfche Tooneel en, vooral van de 

ftukken van EuRIPIDES „ voortvloeiden. Want hoes 

veel ; voortreffelijker; men het eigenlijke, Griekfche 

Drama ook verkieze „te. keuren , het Franfche „zal 

toch altijd wel. vooruit hebben, dat het , door alles 

nader; met.onze, ftaatkunde-en_zeden vervlochten te 
hebben,en. hierdoor. oneindig meer kunst ‚in de 
voorftelling en ontwikkeling. in het eerfte bedrijf te 

vertoonen (89), het. Griekfche Treurfpel voor ons 

natuurlijker. gemaakt heeft; fchoon ik reeds toeftem= 

de, ‚en, in, de daad dit is te bejammeren , dat die 

natie, er te veel, niet, van hare eigen natuur ‚dit 

‚zou ‘eene verdienfte zijn, maar van hare hofzeden; 

van „hate gekunftelde galanterie , in heeft „doen 

” overgaan „ en. hierdoor meer den Franschman van 

die eeuw, dan de natuur-in den. mensch,-in hete 

zelve gefchilderd heeft, Van, bier dat wij, de kune 

ftige en_ meesterlijke zamenftelling van het Franíche 

Treurfpel met een’ BLAIR bewonderende, echter met 

hem over het eeuwig. eenerlei_ van ‚alle Franfche 

ftuke 

(89) Hoe veël kunftiger het Zij, om, ir eene allet- 
atuurlijkfte zamenfpraak, waarin ieder zest, wat hij ‘ih 

zijne omftandigheden zeggen moet, den aanfchouwer met 

de geheele fabel van het-stuk-bekend te maken, dan om 

in een Proloog alles vooraf. plat te laten vertellen, wat 

mên weten moet, om belang in het ftuk te kunnen nes 
men, zal men toch ligt inzièn, Intusfchen is dit laacfte 

de flandvastige gewoonte van KURIPIDES. 

Ae ln L 
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ftukken klagen, en dan atorde bij poozên , nok 

liever aan) de hand van. een’ sHAKESPEAR in een 

woest bosch’ de nätuur genieten, dan door een Ra» 
CINE of VoLTAIRE altijd door eene kunftige en bij 
den eerften blik betoöverende Engelfche partij om- 
geleid te worden, dië ons“in begin, en; wel 

aangelegd, zelfs lang, verrukt, maar die ons toch . 

eindelijk begint te vervelen , om dat wij, uit het- 

geen wij reeds gezien hebben, zoo gemakkelijk tot 

âlles, wat‘nog volgen zal, kunnen befluiten. ' Met 
dat alles verlaat met op zijne beurt toch ook met 
vermaak het natuurlijke woud weder , om den {maak 

in de Engelfche partij te bewonderen, en ook daar 
het vermaak op nieuw te genieten. Na al de groot-= 

heid van SHaKEsPEAR overwogen en gevoeld te 
hebben, zeggen wij BLAIR toch nog altijd na: 

Brutus , Mahomet, POrphelin de la Chine, laire, 

zijn voortreffelijke Tooneelftukken, 

Doch ik meen genoeg gezegd te hebben, om 

ons te overtuigen, dat, zoo wij eene natie oor= 

fpronkelijkheid toekennen, het gewoonlijk alleen uit 

gebrek van oorkonden eener vroeger verlichte natie . 

gefchiede, en dat het weinig oorfpronkelijke bij de 

modernen „ voor een groot gedeelte, zijne oorzaak 
vind in de eeuwige navolging van het zelfde origi= 

neel, hetzij dit dan bij de Grieken te huis hoore, 

hetzij het in een inlandsch , eenmaal vergood, 

dichter befla, In beïde gevallen moet het cigen 
origineel altijd dezelfde copiën leveren, en naarmate 
het minder op onzen bodem voegt, of in zich zel 
ven gebrekkiger is, gedurig matter copiën. Denken 

wij 
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wij hier intusfchen nog eenige oogenblikken op 

door „en pogen wij dan nader te bepalen , ‘welk nut 
wij inderdaad van de ftudie der ouden, en van die 

der inlandfche goede dichters trekken kunnen. 

Ik heb reeds toegeftemd „ dat wij , na dé vreesfe. 

lijke verwoesting van alle kunften en wetenfchap= 

pen en zelfs van alle gevoel voor het fchoone, 

in den nacht der middeneeuwen , alles ter herftels 

ling aan de ouden alleen verpligt zijn, en ik wil 
er gaarn bij erkennen „ dat deze verpligting eeuwig 

zal duren. Maar ik ben toch niet minder over= 

tuigd, dat, hoe natuurlijk en noodzakelijk ‘zelfs die 

navolging in het begin ook zijn mogt, zij toch een= 

maal een einde moest nemen, wilde men; uit de 
natuur der zaak, niet eeuwig onder de modellen 
blijven; maar ook op zijne beurt iets nieuws en nas 

volgenswaardigs voortbrengen. Hoe veel, aan onzen 

bodem en naar onze zeden geheel vreemds, woest 

dit bovendien niet in onze kunstwerken brengen , 
en kon het hart waarlijk hier woor gloeïöen , kon de 
ziel er een zeer levendig belang in nemen? One 
merkbaar is dit vreemde wel , — door onze Latijnfche 

en Griekfche opvoeding, waardoor wij gewoonlijk 

eer met de natuur en gefchiedenisfen der Grieken 
én Romeinen, dan met die van ons eigen vaderland 

bekend zijn, — eenigzins genaturalifeerd geworden 4 
maar voor wien eigenlijk ? voor het volk 2 voor het 

gros der natie? Geenszins; enkel voor de zooge= 

naamde geletterden. Van hier, dat wij overal zoo 
veel dichtflukken winden , daar de eigenlijke geleer 

den het zegel aan hangen, fclioon ze volftrekt niet 
L 2 ale 
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algemeen behagen en nooit volkspoëzij kunnen wor= 

den. En welke boeijen legt het-den dichter aan! 

Wij hebben reeds „met een, enkel woord aangeftipt 4 

hoe menigen zweetdroppel het den waarlijk grooten — 
CORNEILLE « kostte „om zijne -ftukken. voor het 

Franfche Tooneel te fchikken en ze tevens in den 

regel te dwingen „die ARISTOTELES eeuwen te voren 

voor. het Griekfche Tooneel had ontworpen. En 

inderdaad, hoe zeer moest hem. deze dwang in zijne 

arendsvlugt vertragen! Intusfchen was en bleef, dit 
den grooten. dichter: onmogelijk. En: waarom? Om 
dat in meer dan een opzigt de Franfche:en Griekfche 

zeden zich volftrekt niet vereenigen ‘lieten, Men 

denke. hier flechts aan eene der drie zoogenaamde 

eenheden, ik meen die van plaats. Deze floeg zoo 

volkomen met de Griekfche ftaatkunde en zeden in: 

dat zij er niet -alleen als van zelven uit voortvloei= 

de , maar dat het zelfs bijna onmogelijk was, om 

haar op het Grieksch. tooneel te overtreden. - Een 

markt, plein of openbare plaats: zie daar altijd bij 

de Grieken het ‘natuurlijke tooneel, en de zeden 

bragten: mede, dat er zoo wel de koningen als het 

volk op verfchenen. Bij de geheel andere flaat= 
kunde der modernen, waar alles-door de duisternis 

van het kabinet bedekt bleef, de koningen zeldzaam 

in. het. openbaar verfchenen, en zeker nooit „hans 

delden „, moet deze eenheid dikwerf alleronnatuure 

liĳjkst, worden. … Maar wat zou de gekwelde dichter 

aanvangen? Hij. wist vooraf „ dat zijne ftukken, jas 
door het publiek toegejuicht , maar door de kunst 

rigters naar,de regels van ArisToTeLES beoordeeld 

Zou- 
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zouden worden. CiNNA, om toch dezen rêgel-zoo- 

veel ‘mogelijk op’ te volgen, want volkomen was 
miet doenlijk , moest dus, tegen alle waárschijnlijke 

heid aan, in het kabinet van auGusrus, waar de 

wanden, zoo als men zegt, ooren moesten hebben, 

tegen AuGusrTus, niet. slechts zamenfpannen, maar 

zelfs deze zamenfpanning voor een gedeelte gerust 

ontwikkelen; en nu ziet men uit de beoordeeling, 
achter dit ftuk geplaatst, hoe de man, tegen beter 
gevoel aan, zich piĳnigt, om zijne medogenlooze 

Aristarchen toch te overreden, dat hij gan de voore 

fchriften van ARISTOTELES is getrouw gebleven, 

fchoon hij, door de troonzaal in het kabinet te ver= | 

anderen, even zeer den regel overtreden had als of 

hij ze met een vertrek in de woning van: EMILIA 

had ‘laten. verwisfelen. Hoe veel natuürlijker zijn 
hier de goede ftukken der Duitfchers geworden , 

door meer met hunne eigene zeden , dan met de 

Griekfche kunstregelen te raadplegen. Ik zeg de 

goede Tooneelftukken „en dam’ bedoel ik in de eerfte 

plaats die van LESSING € SCHILLER, Het verfchil, 
lend oordeel van eenen enkelen, zegt. hier niets, 

daar. het daadzaak is, dat ze algemeen met verruke 

king gelezen en gezien zijn, en dat dit nog altijd 

dagelijks gefchiedt, En waarom moesten die ftuk- 

ken natuurlijk algemeen behagen? Bepalen wij ons 
flechts bij LESSING. gie 
Wie heeft meer en dieper over de natuur en 

waarde. van een goed Tooneelftuk nagedacht dan 

deze man, en „waar is tot hiertoe een werk, dat, in 

pven én wezenlijke verlichting, bij de Dras 

L 3 } as 
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maturgie, Van LESSING kan, halen? Na de gron= 

digfte beoefening der Ouden, en. vooral van het 
Griekfche tooneel, toetfte hij de regels van ArisTO= 

TELES » (eigenlijk niet uit de natuur zelve „ maar uit 

de ontleding der. fchoonheden,- die in de beste. 
Griekfche dichters voorkwamen „en bij de nafporing 

der oorzaken , die het belang verwekten „ verzameld „) 

aan de natuur zelve, en hoe ras moest zijne fcherp= 

zinnigheid nu ontdekken , wat in de Griekfche res. 

gelen. eigenlijke „ van alle tijden en zeden onafhane 

kelijke en eeuwige natuur was, en wat daarentegen 

enkel naar de Griekfche zeden en gewoonten gemoe 

dificeerde natuur was (go),- en. hoezeer moest nu 

terftond van de drie. eenheden de eerfte, die. van 
daad. namelijk , zoodanig in waarde winnen, dat zij 

volftrekt tot den grondflag van ieder goed treurfpet 

moest 

(90) En wij onderftellen hier nu nog altijd. volmaakte 
heid, fchoon dan ook ptaafelijke, in de werken der 

Grieken. Zoo wij nu eens voor een oogenblik aanne 

men, dat die volmaaktheid niet beftond, en Arisroreres 
zijne regels meer uit hetgeen er was, vormde, dan wel 

vooraf naauwkeurig bepaalde , hoe het naar de eeuwige 

gronden van het fchoone zijn moest, hoe weinig kuns 

nen zij dan als eeuwige en onveranderlijke voorfchriften 
voor alle tijden gelden? Dat dit waarlijk het geval met 

ARISTOTELES was, ftraalt den onpartijdigen op meer dan 

eene plaats in de oogen. Zoo ftaat hij onder anderen 

toe, dat de eenheid der Fabel juist niet al te wel door 

HOMERUS waargenomen zij. Maar zou de man dit nu als 

eene feil aan HoMERUS toekennen en ten naastenbij met 
HORATIUS zeggen: aliguando bonus dormitat Homerus? 

Geens- 
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moest aangenomen. worden, zoodat bij het verzuie 

men van dezen regel geen fluk, den naam van fchoon 
zal verdienen, en zelfs op den duur onmogelijk. 

belang zal kunnen verwekken, terwijl de twee ove 

rigen, die van tijd en ‚plaats namelijk, aan groote 

uitzonderingen onderhevig. waren „en vooral de 

laatfte naar de bijzondere zeden en gewoonten van 
een” volk en- deszelfs ffaatkundige gefteldheid ‘bee 
paald moest worden, en dit laatfte-juist om ze niet 

in “fchijn ‚. maar inderdaad met den waren geest der 

Grieken te doen overeenftemmen,- of, met andere 

woorden ‚„ om „ze juist voor ieder volk -in-zijn eigene 

gefteldheid dat te doen zijn, wat ze voor de Grier 
ken ín hunnen. toeftand. eenmaal geweest ‘was. En 

zie daar, niet de-flaaffche , maar de eenige echte, 

en hierdoor vruchtbare navolging: der. Ouden. 

| En 

Geenszins, veel liever dan den vader der Griekfche 

Dichtkunde iets menfehelijks te tacen ondergaan, wil hij 
het aan de! natuur van het Heldendicht zelve toefchrije 

ven, want HOMERUS kon niet feilen. Ook komt mij dè 

volgende aanmerking van den fchranderen appisoNn (Zie 

Engelsch, Speetat. N°, 273.) zeer gegrond door: „Men 

ziet: (zegt hij) dat. de regelen, die arisToreLEs uit 

» Zijne aanmerkingen op Homerus, getrokken, had, niet 
» naauwkeurig kunnen toegepast worden op de Helden- 

» dichten, die na zijnen tijd zijn vervaardigd geworden, 
„ Elk onpartijdige kunstrigter zal gemakkelijk begrijpen , 

» dat ze volmaakter zouden geweest’ zijn, zoo hij de 

» Eneide b, v. ook gelezen had, die eenige eeuwen na 

» zijn’ dood eerst opgefteld werd,’ Hoe veel meer 
gelde dit nog omtrent het.Treurfpel 
rn L4 
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En” wie zijn ‘de dichters nw over het algemeens - 
die door een volk gelezen en van buiten: gekend 

„worden? Zijn het dezulken ‘niet, die uit de nae 
tuur, die hem omringde , hunne fchoone natuur; of 

hun ideaal, gekozen hebben, die dus op de ges 

_‘makkelijkfte wijze hünne eigen gewaarwordingen in 

de harten hunner landgenooten deden overgaan, de» 

wijl ze allen daar reeds eenmaal ín’ gevonden’ wers 
den , en dus slechts op nieuw behoefden’ opgewêkt ; 
en door gelukkige en warme beelden voor ‚oogen 

gefteld te worden. Ik zou hiervan de meeste mo= 

derne dichters kunnen bijbrengen s maar ik wil mij 
enkel“ tot «ons zelven bepalen, en dan behoef ile 
poor flechts te noemen. Geen dichter is mogelijk 

algemeener onder ons gelezen geworden, en-zeker 

zijn er- nimmer Nederlandfche verzen gemakkelijker 

en langer in het geheugen gebleven, dan zijne 

 minnezangen,in welke poor juist het meeste natuur= 

{childer was. Bijna ieder kende ze van buiten , en 

mij heugt de tijd nog. zeer levendig , dat de jongens 

op de flraat, onder. hunne favorietftukjes : Hier heeft 

ij. Rosemond -befcheiden , enz, en anderen van dien 

dichter ; dagelijks-opdreunden. Van waar dit vere 

mogen „deze tooverkracht? Had poor zulks door zijn 

hoog ideaal, door zijne navolging van de Grieken; 

zelfs door zijnen adelaarsblik (opdat ik mij van eené 

uitdrukking van WINCEELMANN bediene) waarmede 
hij «de fijnfte „trekken „der smatuur „tot, in, derzelver 

onmerkbaarfte- guancen wist-te ontdekken;en daar te 

{tellen 2» Geenszins | ’s Mans geleerdfte verzen zijn 

juist die het minst shrek en maar zelden, van 

buis 
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buïten gekend werden. « Wat dan? Poor was een 
landman. geweest. Alle zijne denkbeelden waren uit 

de natuur, die hem omringde ,- die hij genoten en 

diep: gevoeld. had, genomen. Deze-natuur was toen 

nog-in. Nederland -de- wellust van alle deszelfs be- 

woners, en waar was zij, in tallooze aanlokkelijke 

zomerverblijven, en nette, vervrolijkende „ boeren= 
erven,” fchooner en rijker dan toenmaals in ons 

vaderland’, waarvan. geheele gedeelten. enkel Justtui= 

nen fchenen, die, gedurende het mildé jaargetij 

door vrolijke en gelukkige menfchen bewoond, den _ 

doortrekkenden vreemdeling in verrukking bragten, 

en hem den welvaart van Nederlands gezegende bee 

woners ftaafden! “Wie-was er, die toen met het 

zalig genot. van het vreedzame land onbekend was? 

Op zon- en feestdagen was het de meest gezochte 

uitfpanning zelfs” van ‘den. gemeenen. man, die er 

eene-geheele “week van arbeid en zorgen, in de 

_ verkwikkende “fchaduw der boomen, of op eene 
fchilderachtige en vriendelijke boerenplaats ; “bij kon 

vergeten, en er moed en lust genoeg verzamelde, 

om met vernieuwde. krachten zijnen arbeid weder 

den volgenden dag te beginnen. Wat deed nu Poor? 
Hij drukte zijn eigen gevoel, op den Nederlandfchen 

bekoorlijken grond volgeftroomd , op ‘het natuur 

lijkfte, en zeer warm. uit, en deed het in de har- 

ten van alle zijne lezers overgaan. Het waren ook 
eens hunne eigene gewaarwordingen geweest; nog 

baminden zij ze, hingen ze aan, en vonden er de 
fchaduwbeelden wan- vorige,“ dierbare genoegens in. 
En nu fchilderde poor |hun een’ avondftond. op het 

/ L 5 land, 

tre 
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land ‚die hun herinnerde, hoe menigen gezegenden 

avond zij zelven op het land hadden doorgebragt3 

of fchetfte hun met verwen, aan het gevoel en de 

natuur ontleend, hoe genoegelijk het leven des ge» 

rusten landmans daar heen rolde, Zij vergaten , als-het 

ware, de fchilderij, en werden werkelijk op: ‘het 

veld verplaatst, genoten op nieuw den lieven avond ; 

dien zij in, vroegere dagen zoo menigmaal genoten 
hadden , en waaraan zij zich nog altijd met vermaak 

herinnerden 3; of deelden zoo levendig weer in de 

flille vreugd, in het onfchuldig. genot \des- lands 
mans, als of zij werkelijk op nieuw in zijne lag= 

chende en veilige woning op eenen lieven lentes 

dag verplaatst werden; en zoo zeer zij die gewaare 

wordingen; die reine natuuraandoeningen aankleefe 

den, die eens hunne zoetfte vreugd-uitgemaakt:, en 

van -zoo menig drukkend „ kommervol oogenblik ‘hade 

den vertroost, en hun nog, bij elke herinnering s 

een zuiver, onvervalscht genot bleven fchenken 3 
even zoo zeer beminden en-zegenden zij den diche 

ters die ze op nieuw zoo levendig door zijne 

fchoone , vloeijende verzen in hun hart wist te vers 

wekken, als of, de lang. vervlogen oogenblikken 

weder zalige tegenwoordigheid wierden, en zij nog 

eens alles. op nieuw genoten. 

Blijkt het niet duidelijk uit foortgelijke wen 
den, die men talloos zou. kunnen verdubbelen, dat 

eigene natuur aliden het vermogen bezit van op 
aller. harten te kunnen werken , terwijl eene vreemde 3 

hoe fchoon,-dan ook nagevolgd, wel den geleerden 

behagen „ door ingezogene. begrippen. en vooroors 
dee= 
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deelen „ “welke laatften de tijd. heiligt , fchoon hij de 

gedenkteekenen: verwoest, die ze deden ontftaan, 
maar nimmer iets” zeer belangrijks voor een volk 

in. het- algemeen: kan hebben3 en dat men , om 

waarlijk de dichter «eener natie te worden, die 

eens behaagt, en tallooze malen herlezen, nog 

altijd. behagen zal,” gewaarwordingen moet: opwek= 
ken „welke. eenmaal. werkelijk in de harten hebben 

plaats gehad,.of met andere woorden, eene natuur 

moet fchilderen «én daarftellens die ze kunnen ‘be= 
minnen, omdat zij-ze kennen en eenmaal "werkelijk 

hebben genoten. En nu fpreek ik nog van het 

dadelijk fchilderen en uitdrukken, eener vreemde nae 

tuur zelve. De oorfpronkelijke dichtftukken der 

Grieken zijn dat voorsons; maar zijn dat zelfs nog 
wel onze navolgingen van’ de Grieken? Immers 

gewis niet. Het zijn geene voorftellingen der Grieke 

fche. natuur zelve, maar koude copiën van warme 

originelen. Wij volgen immers in-onze nabootfins 
gen niet de natuur zelve, want ‘die kennen wij 

niet, maar de Griekfche dichters, en dus beftaat alle 

onze verdienfte, indien wij al volkomen in ons plan 

flagen; dat wij de gebrekkige copiën van oore 

fpronkelijk goede ftukken tot in het oneindige, in 

duizend en duizend vormen, vermeerderen ; maar 

zelven nimmer iets waarlijk oorfpronkelijks kunnen 

voorftellen, en ons zelfs niet in ftaat bevinden, 

dewijl de eigenlijke Griekfche natuur voor ons vreemd 

is, en! wij ze niet dan uit’ boeken en berigten kerie 
nen „ om eene vergelijking tusfchen de natuur zelve 

en het tafereel, dat de’ Griekfche dichter daarvan 

B Onte 
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ontwierp, te kunnen maken , ten einde ‘dus in ftaat 

te zijn, om het getroffene van het niet getroffene , 
het ware fchoone van het minder fchoone te kune 

nen onderfcheiden, en het eerfte na te volgen, het 

andere te verlaten, Van hier, dat men zoo dik- 

werf alles , ook zelfs het gedrochtelijke , hoort prij- 

zen „ omdat het Grieksch is; daar het toch wel zeker 

zal zijn,dat een ALCIBIADES, eene aspasia (ik 

noem hier deze beide namen flechts, om er elken 

man en elke vrouw van fmaak mede uit te drukken} 

in HOMERUS, bij voorbeeld, juist niet alles even 

fchoon zullen gevonden hebben , maar „ even als das 

geliĳks met onze. beste dichters. het geval is, de 

eene -plaats bewonderd en boven alle vergelijking 

fchoon zullen gevonden hebben, terwijl hun de ans 

dere minder fchoon zal voorgekomen zijn, en zij 

er-zelfs eenigen voor zeer ongelukkig zullen gekeurd 

bebben. Er beftond toch wel nimmer een dichter, 

wiens naam, op venkele plaatfen van zijne werken, 

met ‚dien van HOMERUS, ìn het bekende gezegde 

vân FLACCUS , niet zou kunnen verwisfeld worden & 

aliguando bonus dormîtat Homerus. 

„Hetgeen ik tot dus ver van de flaaffche nitkotad 

der. Ouden zeide, die bij alle befchaafde natiën niet 

dan te veel plaats -heeft, geldt nog veel fterker van 

de. navolging van een enkel geliefkoosd hedendaagsch 

dichter onder elke “bijzondere natie, Wij hebben, en 
zoo wij meenen onpartijdig en naar waarheid , VONDEL 

in zijne waarde pogen op; te geven. «Wij hebben 

gezien dat de man, hoe groot ook in tallooze ops 

zigten, toch onmogelijk altijd en overal woor: model 

kos 
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kon verftrekken „dewijl. hij in fommige: punten ver 

van volkomen, en-in anderen zelfs volftrekt gebrek- 
kig, geweest «is,en dit, zijne eeuw en het ftand- 

punt ‚daar. hij zijnen loop -van-begons in aanmer- 

king genomen „ inderdaad niet anders zijn kon. Hem: 

dus onbepaald als model “voor te ftellen „» zou: zijne. 

gebreken „ door „ze te heiligen, voor-ons vers 

eeuwigen. De ,: door: hunne kunde en hunnen 
fmaak -meest bevoegde. kunstrigters , zij mogen dan 

BATTEUXs; RIEDEL's -Jr0rd-KAIMES ,-BLAIR j-Of. hoe 

ze, willen „ heeten, -mogen-ons: dan vrij, niët met 

magt{preuken „ maar, met de taal van redenen van 
gezond verftand, … ware « gebreken «van. wezenlijke 

fchoonheden leeren, onderfcheiden 3: onze „bevooroor- 

deelde. oogen--zullen.- voortgaan -met de eerften, als 

of ret de laatften waren, te huldigen,-en waarom? 

Omdat-ze bij. vonper gevonden worden, ‚en wij een» 

maal. onzen {maak genoeg bedorven hebben „ of omdat 
het. vooroordeel, door. eeuwig te hooren prijzen4 

wat, niet prijzenswaardig was, bij ons-diep genoeg 

wortelen gefchoten- heeft , om alles voor fchoon te 

keuren ,- wat wij van* verre of van nabij met het 

voorbeeld van dien dichter kunnen ftaven. Zulk 

een ellendig bewonderaar van voNDEL is zelfs niet 

bevoegd, om den grooten dichter naar waarde, te 
kunnen prijzen, waar hij waarachtig fchoon, waar 

hij werkelijk onovertreffelijk is, Zijn lof zelfs hoont 

hem, omdat dezelve niet de taal van het gevoel, 

maar van het nabaauwend vooroordeel is, en evene 

„zeer aan zijne, gebreken verkwist, als toevallig, aan 

zijne fchoonheden toegezwaaid wordt. Maar eens 

vere 
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veronderfteld , dat voNpEr volmaakt ware én mime 

mer door: eenig volgend Nederlandsch dichtef be= 

reikt, althans niet overtroffen kon worden 3 wat 
zou hier‘ dan nog uit volgen? Dat wij- hem 

bewonderen moesten? ja, maar ook. dat wij hem 
eeuwig copiëren moesten? Waartoe? Om voor 

onze natie copiën te leveren van een origineel, 

dat in ieders handen was? Wie toch-zou die 

éeuwige copiën -begeeren, daar hij ieder oogenblik 

het veel betere- origineel kon lezen? Neen; dan 

zou het natuurliĳkfte en wijsfte tevens zijn, dat 

niemand bij ons iets meer aan de dadelijke uitoee 
fening der dichtkunst. deed.” Wij hadden dan een- 

maal den volmaakten dichter, en konden als zooda- 

nig bij den vreemdeling op hem roemen, en hem 

op eigen grond naar willekeur vergoden, Maar 

waartoe zouden wij hem rusteloos navolgen? Zou 

het niet de dwaasheid zelve zijn , daar toch eentmaal 
het zon plus ultra der kunst en menfchelijke vol- 

maakbaarheid ín hem aangewezen ftond, hem te 

willen overtreffen, en dus pogingen aan te moedie 

gen, die naar een onbereikbaâr wit ftreefden ? Wat 
zou hier het onfeilbaar gevolg van zijn? Dat het 

getal der brekebeenen tot in het oneindige vermeer- 

derd wierd, en dat elke mislukte poging op nieuw 

den moed zou helpen uitblusfchen, En wat won 

de natie in letterroem hiermede? Zoo zeker als 

ware, echte genie rusteloos voortgedreven wordt, 

om het ideaal, dat haar voor oogen zweeft, na te 
ftreven , fchoon zij het nimmer bereiken zal; even 

zoo zeker móet zij overtuigd ‘zijn, dat het gedurig 
nas- 



IN DE WERKEN DER DICHTKUNDE, 175 

ader te rukken zij, zal dat vuur in haar blijven 

gloeijen, dat haar bij poozen boven het menfche= 
lijke verheft , en het onmogelijke mögelijk doet vin« 

den. “Van het oogenblik, dat dit goddelijk * ideaal 
eenmaal bereikt zou zijn, zou er geen genie meet 

beltaan. Zij zonk met verlämde ‘wieken dadelijk 
ter aärdé , om nimmer weder te verrijzen) Van den 

eigen kunftenaar, daar men eens met geestdrift vant 
zong: sedibus acthereis spiritus ille venit! zou- men 
vervolgens alleen kunnen zeggen: 6 Zmitatores ser= 

vum pecus! en het zou met de poëzij voor de vol- 

gende geflachten gedaan zijn, Nu beflisfe men 

zelf „' hoe nadeelig ‘het woor de ware kunst moet 

zijn, niet alleen een ideaal, als waarlijk bereikt, 
haar op te dringen, maar het zelfs ín een dichter 

aan te toonen, die, bij de-grootfte verdienften , 
toch nog zijne gebreken ‘heeft, en waarlijk in meer 

dan een opzigt te overtreffen is. 

Maar ik gevoel, dat men uit hetgeen wij tot 

‘hiertoe gezegd hebben, de allerverkeerdfte gevolgen 

«zou kunnen afleiden ,-en zeker zou men dit doen, 
indien men er van verre of ván nabij uit wilde bee 

fluiten , dat men de grondige beoefening der Ouden 

kon misfen, of bij ons HOOFT , VONDEL en andere 

goede Nederlandfche dichters veilig daar laten. Men 
zou hier ten eenemale door tegen mijne bedoeling 
handelen; en duidelijk verraden, dat men mijn oog= 
merk niet begrepen en mijn doel volkomen gemist 

had, - Want hoezeer hèt waar is , dat men gewoon- 
lijk ín de dichters, die met de Ouden onbekend 
geweest zijn, en bij hunne landgenooten flechts 

hun. 
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hunne: eigen genie navolgden , de meeste oorfpron= 
kelijkheid ‚ en minder„van „dat eeuwig eenerlei zal 

Vinden , is het ‚toch. van „den, anderen kant niet 

minder waar, dat: men, juist het meest op gebrek 

van {maak bij-die eigen -dichters zal ftooten „ en dat 

een rein. gevoel voor het fchoone dikwerf de. wale 

gelijkfte feilen bij. hen- zal ontmoeten, welken Nai 

zeker niet, althans „veel minder zouden begaan heb-= 

ben, indien zij de Ouden vlijtig beftudeerd hadden, 

en , door. regelen. van het fchoone, uit…derzelver 

Schriften te verzamelen , hunnen fmaak hadden.weten 

te verbeteren en te vestigen. … Want dat een goede 
fmaak - alleen verkregen „wordt. door „eene vlijtige 

beoefening van de Ouden; en in. de,eerfte plaats 

van- de „Grieken, die het. zinnelijk fchoon „ overal 
wisten „opte fporen, het veredelden en. inderdaad 
voor „hetzelve dweepten; en vervolgens, van, alle 

goede voortbrengfelen van in- „en--buitenlanders „ 

zal niemand, die metde letterkunde der nieuweren 

bekend is; en. wijsgeerig, Ovêr-de zaak nadenkt» 

ontkennen. Het is ook.niet, om juist te fpreken, 
de ftudie der Ouden en, goede Modernen, die de 

genie. benadeelt.(91), maar de rampzalige zucht van 
nas 

Cor) Integendeel, wel ingerigt, is zij zeer gefchikt 
om dezelve te doen ontvlammen. Zoo is het bijna onmo- 
gelijk, dat men met eenig dichtergevoel in het hart bij 
HOMERUS het affcheid van Meêtor en „Andromache kan 

lezen, zonder dat dit gevoel ontvlammen zou, en ik 

twijfel geen oogenblik, of het heeft duizend dichters 

gemaakt. . Maar is het even zoo met alles , wat HOMERUS 
otis 
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navolging; uit ‘het, zoo lang verfterkt vooroordeel 

geboren, ‘dat alles fchoon en goed is, wat de 

Ouden gezegd hebben, die dus eigenlijk meer de 
Ouden, dan het fchoone uit-de Ouden leert navol- 

gen, en ‘het dus nooit verder brengen kan, dan tot 
een getrouw copiïst te wezen van fchoonheden en 
gebreken „ en hierbij dikwerf nog gevaar te loopen 

vande eerften over het hoofd te zien, en alleen 
de laatften na te volgen en te vermeerderen. Ik 

ben er dus zoo verre af; wan «eenigzins van de 
fludie der Ouden af te raden,-dat ik het in de 
eerfte plaats volftrekt noodzakelijk keur, om er zich 

ten volle mede bekend te maken 3 maar ik wilde, 

dat het op eene eenigzins andere wijze gefchiedde , 

dan men dit gewoonlijk ziet aanprijzen en uitvoeren; 

en evonet: wil ik mijne gedachten nog nader 

/ „onte 

ons haalen: Zou , bij voorbeeld, de cacalógus van volken 
en fchepen aan het einde-des tweeden Boeks der Zliade 

‘die uitwerking ook kunnen hebben? Ja, hij kan den 

kenner van landen en volkeren, en ; buiten het fchoone , 
alles wat men wil, în HOMERUS doen bewonderen; maar 

wij fpreken hier enkel van den dichter, en bepaald van 

den dichter, die voor alle tijden tot model: zal verftrek- 

ken. «Men kan «alles toeftemmen , wat mijn altijd nog 

dierbare overledene vriend j. pe BoscH-voor HOMERUS met 

geestdrifc. hier pleeg aan te voeren, en toch nog in zijn 

hart overtuigd zijn, dat deze nomenclature, hoeveel 
wijsheid en kunde dan ook verradende, eer het diche 

terlijk gevoel, (en hiervan alleen fpreken wij) waar het 

‘ontftoken was, zou uitblusfchen , dan , waar het nog in 

shet hart verborgen was, zou ontftekens 

4 VIII, D. Te M 
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ontwikkelen , omdat ik geloof „ dat er de ware voorte 

gang onzer dichtkunde en de oorfpronkelijkheid, on- 
zer voortbrengfelen. op het naauwst aan verbonden. 

zijne ; 

Van ‘twee hennentnidds moeten. wij ons, in de 

eerfte plaats, zeer overtuigd ‚houden, … Vooreerst , 

dat de menfchelijke volmaakbaarheid hier geene gren- 

zen erkent, en dat er dus geene kunst of weten= 

fchap beftaat, die in ons denkbeeld voor geen aan- 

was meer vatbaar zou zijn 5- ik zeg. meer, dat „wij 

geene kunst of wetenfchap- zelfs ‚zoo hoog denken 
kunnen , of wij kunnen nog altijd derzelver toene= 

ming, of. meerdere -volmaking tevens denken. Ten 

anderên, dat een menfelletijk leven. te kort is, om 

ooit eene kunst of. wetenfchap uit te vinden en 

tevens te volmaken, De voortgang. van elke vere 
lichting is onmerkbaar. De uitbarsting treft allen 5 

maar de-duizend en weder duizend kleine oorzaken, 

die haar aanvoerden en tot rijpheid bragten „ treffen 
flechts zeer weinigen. Alléen het wijsgeerig vere 

ftand verkiest ze op te fporen en-.na te denken, 
Zoo wij in ftaat waren, om eene enkele kunst of 

wetenfchap tot in ‘derzelver eerfte begin, dikwerf 
eene mislukte of nietsbeteekenende „poging, na te 

gaan, wij zouden ons over derzelver zeer lang on= 

merkbaren voortgang verwonderen , en geflachten bij 

geflachten van de oppervlakte des aardbodems zien 
verdwijnén , zonder dat dezelve nog eene bijzondere 
opmerkzaamheid tot zich trok, IJlings zijn die 

onmerkbare „vorderingen tot eene zekere menigte 
aangegroeid. Een genie wordt geboren. Zij treffen 

hem. 
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hem. Hij weet ze allen aah te» wenden. Nu gaat 
de kunst of wetenfchap onder hem verder voort, 

dan ze onder velen zijner voorgangeren in eeuwen 

deed. Hij wordt voor den fchepper van dezelve 
gehouden, fchoon hij. inderdaad de geheele ftof 

daartoe uit de handen zijner voorgangeren. ontving. 

Maar die eer behoort: hem zeker (ga), dat ‘hij ‘het 

was, die. aan de kunst of wetenfchap hare gedaante 

gaf, en ze dus in waarheid eigenlijk tot eene kunst 

of wetenfchap vormde. Eene wijze en goede Voore 

zienigheid heeft de menfchen „als zich onderling 

behoevende fchepfelen , door. duizend. banden aan 

elkanderen geftrengeld. Niemand wordt, wat hij 

worden kan , dan met behulp van anderen. Eeuwen 
vol= 

(o2) Opmerkelijk is het, dat , — terwijl een volk dike 

werf geneigd is (en aan een dankbaar volk zij het geoot- 

loofd, maar den kunstrigter voegt het niet, omdat de 

kunst voor hem geene grenzen heeftsen hij ze verlaagt 
en beperkt , door ze te willen aanwijzen) om zijne 

voortreffelijkfte dichters voor onovertref baar door alle 

volgende tijden te verklaren, — dezen zelven zoo ver af 
zijn van dit te gelooven, dat zij, integendeel, altijd 

onvoldaan hetzelfde onbereikbare ideaal voor hunne oogen 
zien zweven, en volkomen overtuigd zijn, dat het gee 

durig meer genaderd kan worden. Zoo het bij zijne 
oorfpronkelijke verdienften, en onder de algemeene 

vergoding van Duitschland en van Europa zelve, aan 
iemand te vergeven ware geweest, voor een oogenblik 

te denken, dat hij het toppunt der kunst bereikt had, 

het zou wel krorsrock geweest zijn. En hoe ver was 
deze waarlijk groote dichter hiefvan verwijderd ! 

M ze 
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volmaken. flechts- de kunften en wetenfchappen, en 

geen geflacht bezit iets, daar het roem op kan dra= 
gen, of de voorgeflachten bragten er reeds in min= 

der of meerdere - mate het hunne--aan “toe. ' “De 
grootfte gevolgen ‘ontftonden overal uit de kleinfte 
oorzaken en beginfelen., Wie zou gedacht hebben , 

dat uit het waagftuk, van op een’ geknotten boor 

den oever längs te drijven , de thans zoo zeer za 

mengeftelde ; zoo. onbegrijpelijk kunftige zeevaart 

ontftaan zou? „Hoe onmerkbaar waren hier eêrst 

de voortgangen „en toch waren zij allen noodig, 

werkten zij allen mede „ om. eindelijk een coLumBus 
of GAMA ‘te kunnen” voortbrengen. - En: wat zou 

nog vân den grootften-ontdekker worden, zoo ‘hijs 

zonder eenige kennis aan de ervaringen, die voor 

hem, gemaakt zijn, geheel. alleen zijne. loopbaan 

wilde beginnen? Eeuwen zouden: er dan telkens 

weder vereischt worden, om dezelfde hoogte te be= 

reiken. «Want hoe wer het ieder van hum dan ook 
brengen mogt, zeer ligt zou men altijd op de 

grenzen tuiten , waar het verder brengen ophield , en 
deze grenzen zouden @nkel naar de meerdere of 
mindere vermogens der individu’s niet zeer ver van 
elkanderen verwijderd ftaan, doch de kunst of wê= 
tenfchap «zelve zou het nimmer verder brengen, 
dan zij het onder den uitmuntendften gebragt had, 
Maar nu de fchat van eeuwen in weinige jaren 
medegedeeld wordt, nu eerst wordt de eindelooze 
voortgang mogelijk, Het korte menfchelijke leven 

fchijnt geen. einde te nemen, _NewTon fterft3 
maar 
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maar de voortgangen , die de wetenfchap onder hem 

maakte „ “fterven niet met hem. ‘Een volgend wijse 
geer verrijkt zich fpoedig met dien fchat, en zet 

de weten{chap voort, en zoo blijven derzelver voort- 

gangen, nu eens meer, dan eens minder „tot in 

het oneindige voortduren , tot dat er tusfchen bêi- 

den weer NEwToNs ontflaan, die tallooze ormerk- 
bare toenemingen weten zamen te. trekken; er de 

juiste gevolgen uit afleiden, en zoo de grenspâlen 
der wetenfchap op hunne beurt verder” uitzet- 

ten (93). qr 
Ik zeide, dat wijs: om van de Ouden het. ware 

nut te trekken, ons van de: beide, ftraks genoemde 

hoofdwaarheden zeer overtuigd moesten houden. 

Wie zit hiervan de noodzakelijkheid niet? Met 

| _on- 

(93) Zeker heeft de volmaakbaarheid van elk Zndividu , 

in welk een vak dan ook, grenzen, dewijt zijne krachten 
en vermogens die hebbeu, maar het geflacht heeft ze 
niet, en daarom de kunst ook niet. En ziedaar juist, 

waarom men VONDEL zoo groot als eenig dichter kan 

fehatten, en echter Zeer overtuigd zijn, dat de kunst, 
hoezeer. door zijne bijdragen verrijkt, eindeloos verder 

voortgezet kan worden, Akijd blijft die ware roem hem, 

dat hj, zòo zeer als het eenig individu , in zijn. plaats 

en onder zijne omftandigheden, mogelijk was, de dicht- 

kunst onder ons verrijkt en uitgebreid heeft, Maar na 
VONDEL kan een ander. groot dichter hetzelfde op: zijne 
beurt: weer doen, en de kunst zal op nieuw toenemen 

en volmaakter. worden, fchoon zij dit niet zou gedaan 

hebben, indien er bij ons nooit een vonpeL geweest 

Ware, 

M 3 
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ontìjdig grenzen aan de menfchelijke volmaakbaare 

heid te zetten; nog meer, met te beweren, dat 

dezelve reeds werkelijk daargefteld zijn, verlammen 

wij dadelijk onze krachten, en zoo wij dit in eene 

kunst, die het bereiken van het fchoone ten doel 

heeft, vooral zoo wij dit omtrent de poëzij doen , 

hoe ras zal onze verbeeldingskracht haar goddelijk 

vermogen misfen en onze aandrift verflaauwen! En 
wat wordt van de dichtkunst zonder derzelver bijs 

ftand, vooral, waar zal hare oorfpronkelijkheid van 

daan komen? Hoe voortreffelijk het model ook zijn 

moge, en men fteile het wrij ook zoo volmaakt als - 

men het verkieze, met de zekere bewustheid van _ 
eeuwig beneden hetzelve te moeten blijven , zullen 

wij hét nimmer op zijde kunnen ftreven, ik laat 
ftaan ovêrtreffen. Men plege hier flechts raad met 

de dagelijkfche ervaring. Zoodra wij met iemand 
te kampen hebben, dien wij ons eenmaal als onbes 

teikbaar of onoverwinnelijk woorftellen, zullen wij 
niet alleen terftond onze krachten woelen wegzinken „ 
maar zelfs van die wij werkelijk nog bezitten, geen 
gebruik maken, en onze moeite en infpanning vooraf 

voor „ verloren” verklaren. Dan alleen , wanneer 
de “overtuiging in ons leeft, dat wij hem kunnen , 
en de hoop ín ons gloeit, dat wij hem zullen over= 

treffen, wenden wij al onze vermogens en krachten 

aan, en voelen ze bij de oogenblikken verdubbelen. 
Naarmate onze eerzucht te fterker ontvlamd is, 

overtreffen wij dikwerf ons zelven „en leveren 

waarlijk iets onfterfelijks. … Zoo was-hêt met den 
menfchelijken geest, in de vormende jaren zijns 

lee 
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levens, op de fcholen reeds gelegen, en zoo blijft 

hij voortwerken „ tot, dat de, ouderdom, of kwalen 

het goddelijk vonkje uitblusfchen en hem van zijne 

laatfte veerkracht -berooven. 

Maar van den anderen (kant moeten wij ook den 

hoogften. prijs ftellen op hetgeen vóór ons in eene 

kunst. of wetenfchap is ‚gedaan, Hierdoor boeien 
wij, als het ‘ware, den- tijd, hebben in onze jeugd 
reeds eeuwen geleefd, en bevinden ons, met de 
fchatten der oudheid verrijkt, en‚dat juist in die 

gelukkige jaren, in „welke valle onze krachten en 
vermogens nog nieuw en frisch zijn, in-ftaat: om 

den reeds verworven rijkdom, te. vermeerderen „ en 
op. onze beurt met-aanwinst. aan. het nakroost over 
te dragen, Hoe hagchelijk , ook bij de voortreffelijkfte 

genie „ is anders-de loopbaan! Aan hoe vele ftruie 
kelingen «is men. blootgefteld,- en, fchoon men dan 

ook „wezenlijke. fchoonheden voortbrengt, uit welk 

een „walgelijk mengelmoes van gedrochtelijke of lage 
gebreken moet men ze dikwerf verzamele En 

voor wien werkt de genie dan nog? Voor eenen 

enkelen kenner, die haar gevoelen en waarderen 

kan, die bij eenen diamant van het eerfte water 

alle, de ‚keijen en gemeene ftraatfteenen „ daar-hij ze 

onderzoeken moest, en uit weet te heffen , gemake 

kelijk vergeetz maar zeker niet voor het publiek , 
en nog minder voor zijne landgenooten. Aan dezen 

behaagt genie alleen, wanneer zij in het kleed van 

{maak verfchijnt, terwijl de laatffe, ook. zonder 
genie , dikwerf, nog aller, harten voor zich, weet in 

te nemen. Zoo leest Europa met verrukking de 
M 4 wers 
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werken der Franfche letterkunde, en fchoon ‘elk 

bevoegd rigter, zoodra het'op genie en oorfpron- 
kelijkheid aankomt, zeer ver den lauwer aan de 

Engelfchen zal toekennen , blijven de Franfchens 
door “hunnen enkelen fmaak, in het-volle bezit van 

hun eenmaal verkregen regt, worden nog: altijd met 
eene algemeenheid gelezen, daar geene andere natie „ 

zelfs in haar eigen land, op roemen kan (94), en 

de Engelfchen moeten, bij alle hunne ‘overige voors 

treffelijkheden; in dit. punt „’willig vof onwillig; de 

vlag. voor «hun ftrijken.” Intusfchen , wat zou een 

SHAKESPEAR geworden zijn, indien zijn fmaak zoo 

zuiver als zijn genie groot geweest ware! Juist ‘uit 

het gemis van den eerften ontffaan- alle zijne gebreken, 

En wat is nu meer in ftaat, om dien” goeden; 

veiligen en gezuivêrden fmaak voor het fchoone te 

verkrijgen, dan de vlĳtige beoefening der Ouden, 

en vooral der Grieken? Twee onwaardeerbare voors 

- | dee. 

{o4) Miron zelf had de voorlichting van een” ADDISON 
noodig, om in zijne volle waarde bij zijne eigene natie 

gekend te worden. Door den kunstrigter moesten dus 

de fchoonheden van het Paradis verloren tot de natie 

overgaan; en nog, hoe weinigen zijn voor MILTONS vere 

hevene fchoonheden vatbaar? In hoe ver het intusfchen 
mogelijk zij, om bij de eerfte geniën eenen volkomen 

gezuiverden {maak te vinden, mogen anderen beflisfen, 

Voorbeeld en opinie vormen gewoonlijk den fimaaka 

Boven beiden verheft zich de genie. En dan zou de 

vraag altijd nog blijven, in hoe ver een genie er zich, 

behoudens zijne grootheid en oorfpronkelijkheid, aas 
onderwerpen kunne? 
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deelen bieden zich hier als van-zelven aan. Voor» 

eerst zien wij hier met een opflag-van-het oog den 

geheelen loopbaan over, die een der gêestigfte vol- 

keren,“ onder eene der  gelukkigfte. hemelftreken 
wonende „ en bij-eene ftaatsgefteltenis:, die elke. huns 

ner pogingen fchraagde-en if de hand werkte, voor 
zich. koos „om het zinnelijk fehoon, het laatfte wit 
van alle hunne pogingen en krachten, in hunne 

voortbrengfelen te bereiken en daar te ftellen. Daar 

wij het nu, na zoo vele-afgerolde eeuwen; tot op 

dit oogenblik nog zoo krachtig en heerlijk in hunne 
werken bereikt hebben, moet dit eene leerfchool 

worden, die, eens verzuimd, of- wel geheel over- 

gefprongen;-volftrekt- door niets te vergoeden, of - 
eenigzins te vervullen is „zelfs niet door de beste 

theoriën „ fchoon ‘ook. uit de eigene. werken. der 

- Grieken ‘opgemaakt en te zamengefteld, dewijl voor« 
beelden beter leeren dan lesfen , vooral in kunften ; 

die--door. de verbeeldingskracht-beffaan, en door 
aandrift en geestverrukking alleen. eene zekere hoogte 
kunnen: bereiken. „De eerfte kan alleen het voor- 

beeld-doen ontvlammen, de laatften nimmer de koele. 

les of regel opwekken. Hoe menigen dichter bragten 

eenige weinige fchoone- verzen van HOMERUS, of 

van een ander voortreffelijk kunftenaar „ in eene 

zielsvervoering, die hem de lier deed aangrijpen en 
voor „de onfterfelijkheid zingen! , Van het lezen - en 

van-buiten leeren van den geheelen ARISTOTELES 3 

en van alle dichtkunften, die na hem gefchreven 

zijn, zou men. vruchteloos deze uitwerking: ver- 
wachten. Ten afidéren-is het juist bij de Grieken, 

M 5 dat 
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dat wij meer natuur en minder maatfchappelijke 

overeenkomst, meer oorfpronkelijke kracht en min= 

der éenzelvige, van anderen ontleende. gedachten, 

of door wijsgeerige verfijning van alle zinnelijkheid 

ontbolsterde „ maar ook juist daardoor koele „voor 

de poëzij minder gefchikte woorden en uitdrukkine 
ger aantreffen. Wij treden er „ als het ware, uit 
onze gekunftelde maatfchappijen , om voor 'oogene 

blikken in den fchoot der natuur adem te halen; 
en uit hare borsten gedrenkt te worden. Uitmuns 

tend zijn hier de woorden van den edelen PERPON= 

CHER (95): ‚De mannen der oudheid (zegt hij) 

onderfcheiden zich vooral door heldhaftige kalmte, 

vasten „ bedaarden, kloeken zin. Zij zagen in het 

groot en fpraken met kracht, Hunne fchriften zijn 
vol pit en merg, het ware voedfel der ziele; hunne 
daden het voorbeeld, Zij hadden iets oorfpronke= 

lijks „ “weinige voorgangers, en de fchriften dier 
voorgangers niet zoo. algemeen” verfpreid, Even 
daarom ‘fcherpte men het geheugen meer om te 

Ónthouden ‚ wat men hoorde, en .de overdenking 

om het zich eigen te maken, wijl men het niet 

zoo ligt elders weder kon vinden, Men arbeidde 
er zelve op, wijl men minder hulp had, en hetis 

toch: eigen arbeid, die de ziel feherpt, verfterkt, 

klaar en helder inzigt geeft. Wij hebben te, veel 

ontleende kennis; om veel eigene kennis te werkrijs 

| gen. 

(95) In een klein boekje, dat vol wijsheid en grone 

dige levenservaring is, en ten titel heeft: Spreuken, 
opgaven, overwegingen enz. Ziel. Deel, bl, 83. 
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gen. Wij vinden te veel onderfteuning, om veel 

eigen kracht te oefenen. Daarom reeds zullen wij 
nooit de Ouden in kracht evenaren (96). 

Voor hoeveel, dat in onze eeuw, door onze 

wijze van zamenleving, reeds te gekunfteld , en 
ziellooze beelden, of geheel onzinnelijke uitdruk- 

kiagen geworden zijn, kunnen wij daar; bij reine 

natuur, warm gevoel, levende en zich bewegende 

beelden, vergoeding vinden! Daar alleen, bij een 

volk, waar alles” nog zoo geheel natuur,- zoo ge= 

heel nieuw; en van den eerften, rein uitgedrukten 

ftempel was, kunnen wij best leeren. onderfcheiden , 

wat wezenlijke, wat nagebootfte natuur zij, wat 

altijd en overal behaagt, omdat het, onafhankelijk 

van: alle, landen en volken, oorfpronkelijk en eeuwig 

fchoon is,-en-het dus blijven moet en zal, zoa 
lang er menfchelijke. harten voor hetzelve kloppen 5 

en wats daarentegen’, aan bijzondere landen „ duchte 

ftreken, volkeren, -flaatsgefteldheid ‚… godsdienftige 
begrippen en. overleveringen alleen - zijne waarde 

verpligt is, en dus vóor eenen reinen, geoefenden 

{maak ophoudt fchoon te zijn, zoodra het, aan zijnen 

oorfpronkelijken bodem ontrukt, op eenen vreemden 

grond wordt overgebragt, en daar, fchoon enkel 

docaal en toevallig fchoon, echter voor het eeuwig, 

onveranderlijk fchoon- wordt bewierookte | 
Maar 

€96) En minder dan ooit;-.zoo als elk, terftond bee 
grijpt, wanneer „wij ze navolgen; „dat beteekent hier, 
derzelver fchoonheden copiëren of nabootfen , hetzelfde 
dan of ze op onzen bodem al of niet te huis behooren, 
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Maar om nu deze wezenlijke voordeelen wan ‘dé 
ftudie der Ouden waarlijk in te oogften, is het niet 

hetzelfde, op welk eene wijze wij ons van deze 

taak kwijten. Wij kunnen er of alleen waanwijze , 

dorre , fmakelooze geleerden door worden, die onder 
de angftige lectuur der Ouden hun eigen gevoel 

wegblokken , onvatbaar worden om door eenige 

fchoonheid meer getroffen , ik laat ftaan verrukt te 
worden „ en die gewoonlijk eindigen, met -koel en 

zonder de minfte deelneming des harten, dat alleen 
voor ‘fchoon te keuren, wat de” Grieken gezegd 

hebben , of- waarvan zij een voorbeeld in HOMERUS 

weten aan te wijzen , niet omdat het waarlijk fchoon 

is, maar omdat HOMERUS,; of een ander Grieksch 

dichter het eenmaal gezegd heeft. Bij dezulken 

zal de vervelende naamlijst van de aanvoerders des 

Griekfchen legers en van hunne fchepen,-of de 

herinnering aan de ontlasting van de maag, na te 
veel gegeten te hebben, op het kleed van een an« 

ders even. zoo fchoon zijn, even uitbundig 

bewonderd en geprezen worden (97) als de fchila 

dere 

(97) Nog eens, wij fpreken hier niet van de geogra- 

phifche kunde van HoMERUS, en nog minder ontzeggen 

wij hem het voorregt van landen en volkeren gezien te 

hebben. Dit alles kan men in HOMERUS bewonderen, -en 

echter de naamlijst aan het einde des eden zangs van 

zijne Ilias zeer vervelend en zeer ondichterlijk vinden, 
Te zeggen ‚ dat deze optelling de waarfchijnlijkheid: vere 

meerdere , is niets te zeggen, en nog mifder, zich hier 
op het Boek van Numeri te beroepen; want geen ge- 

zond herfengeftel zal dit boek toch voor zeer dichterlijk 
vere 
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derachtige- terugtogt „van den priester van AporLo 

langs het raand van de PUruiferioen zee, het aan« 
ken ef doen- 

verklaren, en mozes heeft er gewis ook geen dichtftuk 
mede willen leveren, Homerus is zoo groot; in zijne 

beide dichtftukken „en vooral in-de Zlias, is-zoo veel 

uitnemend fchoons, dat het niet noodig is, hem op zulk 

eene wijze te verdedigen. Hij kán nog een zeer groot 

dichter zijn, en echter de Éénheid van God niet geleerd, 
en tevens zijne gebreken hebben. Wie alles ín HOME- 

Rus, en dat âlles ‘bovendien nog even fchoon vindt; wie 

zelfs geen onderfcheid kan: gevoelen tusfchen dat waar 

en eeuwig fchoon, dat bij alle volkeren en onder alle 

luchtftreken fchoon is en fchoon blijven zal, en‚dat zoo 

menigvuldig in den. Griekfchen dichter gevonden wordt, 

en tusfchen (zoo men het dan al geen gebrek wil noee 
men) het toch altijd maar locale fchoon, hetwelk zoo 
fidauw en dikwetf eenig aan de zeden der Grieken van 

dien tijd verbonden was, en dat, zoodra men het in 

onze ‘eeuw. overbrengt, niet alleen ophoudt fchoon te 

zijn, maar zelfs leelijk en ‚walgelijk moet worden; de 
zoodanige, zeg ik, is hier geen bevoegd rigter meer, 

en kan gewis niet naast een HEYNE, WINCKELMANN en 

foortgelijken, die aan de diepfte kunde den fijnften {maak 

verbinden, geplaatst “worden. Hij alleen gevoelt het 
ware fchoon ‘van een dichter, die voor zijne gebreken 
tevens niet blind is, maar de eerften er van weet te 

onderfcheiden, - Ik zal hier alles, wat de heer F.E. TURR 

onlangs tot lof van HOMERUS gezegd heeft, niet bijbren- 

gen. Het moge der geestdrift van dien nieuwen vertaler 

des Griekfchen dichters voor den ouden en waardigen 

Bard tot eere verftrekken; het gezond verftand zal het 
wel van zelven-geoutreerd vinden, zonder dat ik er aan 
herinner, “Even zoo’ toch is het in vorige jaren reeds 

met de geleerde Madgme pacieR gegaan ,-die ook alles 

Ân HOMERUS vond, 
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doenlijk tooneel van het zoontje van necrTor, bij 
het affcheid wan deszelfs ouderen van elkanderen , 

en foortgelijke meesterlijke tafereelen van HOMERUS. 
OF wij kunnen er, zonder dat onze genie er in 

het minst boeijen door aangefmeed wordt; of ‘onze 
oorfpronkelijkheid er iets bij verliest, onzen finaak 
zoodanig door vestigen, vermeerderen, verfijnen, 
volmaken, dat wij, door onze geheele letterkun= 
dige loopbaan, veilig daardoor geleid zullen worden, 

nimmer voor fchoon zullen groeten, wat het niet 

waarlijk is, en dus voor alle die feilen bewaard 

blijven, die” gebrek aan fmaak zoo menig anders 

voortreffelijk dichter deed begaan , omdat hij, beroofd 
van dien fijnen takt, die ons hier zoo juist als 
oogenblikkelijk leert onderfcheiden, dezelve als zoo 

vele fchoonheden huldigde, en in zĳne werken 

overnam en plaatfte, 

Op welk- eene wijze moeten wij dus de Ouden 

beftuderen , om er het ware nut van te trekken 2 

Eigenlijk zijn er maar twee wegen, om het 

in eene kunst tot zekere hoogte te brengen; 

deze zijn eigen oefening alleen, of oefening „, door 

onderrigt en voorbeeld van anderen beftuurd, De 
eerfte weg is lang, en zeer moeijelijk en hagchelijk. 

Hij doet niet altijd het doel, en maar zeer zelden 

het ware doel, bereiken. Men leert er op door 
ftruikelingen, en brengt zelden iets fchoons voor 

den ‘dag, dan na tallooze malen iets flechts en gen 

brekkigs te hebben laten voorafgaan. Hoe moeie 

jelijk en lang deze weg zijn moet, ziet elk van 

zelven ; maar hoe hagchelijk is hij tevens! - Niet 

| al. 
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âltijd gelukte hèt ons ‚om. uit ons zelven het flechte 

en middelmatige , als waarlijk flecht en middelmatig „ 

te leeren kennen. Dikwerf blijven wij @er- blind 

voors Wezenlijke gebreken blijven. nog aan het 
fchoone , dat wij hier en daar al bereiken mogten; 

kleven „eh ontfieren het in het oog des: waren 

kenners 3. en- eindelijk worden wij er zoo aan ge 

wend „ wordt ons onze eigene manier zoo, geheel 
tot „nätuur , dat wij voor-alle verbetering. volftrekt 
onvatbaar- worden, en ‚ met onze feilen af te lege 

gen, inderdaad ook niets meer fchoons- zouden kune 

nen. voortbrengen, Valt dit in een gewoon vere 

nuft, dat- op den goeden, koninklijken weg nog 

iets. zeer loffelijks zou hebben kunnen daarftellen, 

dán komt- van al zijnen zuren arbeid en aanhoue 
dende. pogingen niets. Hij blijft voor de kunst 
verloren, en vermeerdert. alleen het donker getal 

der brekebeenen en broddelaars, Betreedt-een groot 

genie dit fpoor , dan brengt-hij, fa, fomtijds groote 
en oorfpronkelijke fchoonheden voorts maar zij vers 

heffen het; hoofd uit de walgelijkfte en terugftoo- 

teridfte gebreken. Zij zijn er dikwerf zoo naauw 

mede verbonden, dat zij er- zich niet van laten 

affcheiden, en behagen daarom ook gewoonlijk al 
leen aan ‚de zeer weinige ware kenners, die ze 
weten te ontdekken en af te zonderen (98). Maar 

| | ook 

(98) Zoo is het, bij voorbeeld, met de perfoons- 

verbeeldingen van de Zonde en van den Dood, en met 

de brug, die dezen over den chaos ftichten , bij MILTON. 

(Zie Paradijs verloren, ade en rode Zang) , Elk; die 
hier 
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ook “dezen zijn niet volkomen. voldaan. Nog: altijd 

bejammeren zij, dat de! kunftenaar aan zoo veel 

voortbrengende kracht geen juister f{maak: wist te 
paren, die de: eerfte beftuurd, de juiste grenzen 

aangewezen en veredeld zou hebben. | 

De tweede weg is die der oefening, door onder= 

rigt en voorbeeld -beftierd, Hij is de kortfte , de 

minst moeijelijke , en loopt -lijnregt op het voorges- 

ftelde doel uit. Wat jaren, en duizend mislukte 

pogingen in dezelve, op den eerften alleen leeren 

konden , en nog niet eens zeker leeren, doen „hier 

voorbeelden onderrigt in een zeer korten tijd 3 en 
daar men. in het eerfte fpoor nimmer gewis was, 
of men ‘werkelijk op het doel afging, nadert men 
het op dit zeker gedurig, en ieder gebrek, dat 

als zoodanig duidelijk gekend wordt, leent hiertoe 

nog de behulpzame hand. Wij behoeven dan niet 

angftig en onzeker naar den waren weg te zoeken, 

of eeuwig te twijfelen, of wij ons welop-den- 

zelven. bevinden, Duizend gidfen ftaan ons. ter 

zijde, bieden ‘zich minzaam ter onzer voorlichting 
aan, en_ doorliepen «allen eenmaal het eigene rene 
perk. ‘Hunne lange en moeielijk te verkrijgen 

er= 

‘hier een bevoegd rigter is, zal met AppisoN erkennen, 

“dat alleen een: genie van de eerfte-grootte deze verdich. 

ting had kunnen daarftellen. Nog lees ik ze nimmer 

zonder ze te bewonderen, en het verhevene daarvan diep 

en” met een kouden ril te gevoelen, En met dat ailes 

is in de beelden van de Zonde en de Dood iets walge- 

lijks, dat men er afwenschte, indien het mogelijk ware 

er het overige bij te behouden, 
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ervâringen deelen zij ons in oogenblikken mede, én 
wij, treden - met seenen vasten en“verzekerden tred 

voort, Hunne fchoonheden ontgloeijen ons en vere 

dubbelen: den. moed en de krachten, die ons bezie- 

len, om ze-te-bereiken. ‚Hunne gebreken verftrek- 
ken ons tot baken; wij leeren er ons voor hoeden 

en ontwijken ze - gemakkelijk. ‚In één woord, wat 

eeuwen” der, kunst aanbragten , vereenigt zich hier 
ten onzen nutte en tot onze beftierings en, daar 

op den eerften--weg. een groot gedeelte van ons 
buiten dat zoo korte leven door gedurig ftruikelen 

‚en opftaan, door. dwalen en. weder terug keeren, 

verloren ging, ontfluit zich hier terftond de langfte 

en zekerfte loopbaan voor ons oog } waarop “Wij 

veilig -voorttreden kunnen, en_zeker zijn van ‘het 
heerlijkfte doel gedurig te naderen. … Maar- waar - 

zijn nu de leermeesters. en. voorbeelden, die ‘hier 
voor ons zouden kunnen zijn, wat de Grieken zijn? 

Geen volk beminde ooit meer het fchoone en jaagde 
het. vuriger na. Alles, wat hen omringde , hunne 

weelderige „natuur ; hann zacht klimaat, de.fchoone 

vormen „: die. hun. overal. voor oogen zweefden; 
voedde, verhief ven veredelde dien trek in hen tot 

den hoogften trap. De kunftenaar, die het hun 

wist. aan te bieden, was hùn afgod, en geene eer, 

geene belooning. te-groot, die: men hem niet ge- 
willig toekende, De Staat, de Godsdienst, de ze= 
den, de algemeene meening;-alles. werkte mede, 

om de kunst ten top te-heffen en echte kunftenaren 
te fcheppen. - Zoo. ergens, kon. hier. alleen het 

Áchoone tot het hoogfte ideaal verheven worden. 
MI, D. 1 N Waar. 
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Waar zouden, wij vinden; wat wij hier vinden ? 

waar de--kunftenaars aantreffen ,„ wier gevoel’ voor 

het fchoone- zoo: verfijnd “was, die--het ons zoo 
zeker kunnen doen kennen, dan bij een volk, dat 

er. voor dweepte, “en eér eene flaatsmisdaad, dan 
een: feil tegen hetzelve’ over het hoofd: zag, dat 
onder het genot van hetzelve zijne grootfte rampen 

vergeten kon? Welke lesfen moeten ons de voort= 

brengfelen van zulke kunftenaars” aanbieden, tot 

welke voorbeelden kunnen ze ons verftrekken? Zoo 

‘hier ons gevoel voor het fchoone niet gezuiverd 

en verhoogd wordt; zoo wij het door de middelen „ 

die ze “ons aanwijzen, niet werkelijk leeren bereie 

ken ;-zijn”wij voor de kunst verloren. | 
«Kunnen wij, bovendien , in onze moderne maat- 

fchappijen ergens met het menfchelijk hart, en het 

{pel der hartstogten en driften in hetzelve, zoo 

grondig. bekend worden? Bij de Grieken grenst 

alles nog aan de natuur, draagt âlles nog de onver« 
walschte kenmerken van den-oorfprong der maat- 

fchappij. > Elk karakter ís er levendig en krachtig 
uitgedrukt, elke ‘hartstogt vertoont er zich: in haré 
eigene gedaante, en de neiging heeft er nog niet 

geleerd, zich. onder het masker ‘der wellevendheid 
te werfchuilen. … Bij de Modernenis alles meer gekun-= 

fteld. Alles gelijkt naar elkander , omdat de oorfprone 

kelijke ftempel lang uitgefleten is, en elke penning, 

eenmaal glad geflepen , dezelfde oppervlakte - vere 

toont. De driften en hartstogten worden êr ge- 
_fpeeld, ‘en “flechts” tot verbazing toe “nagebootste 
Zelfs liefde “en hie zijn er’ rollen gewor. 

Bev | ‘den, 
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det,” én“ wie zal ‘hief ‘ligt de “natuur va’ de ‘nä 
bootfing onderfcheiden ,- en’ de eetfte alleen aans 
treffen en Watten? Wié houding en coloriët aan 
het beeld geven kunnen, daar het oorfpronkelijke 
gelf daarvan mat en fletsch is, en alle fterkte van 

waere en gloed van kleuren mist? | 

“Van zooveel aanbelang is de beoefening der 
Grieken voor elken modernen kunftenaar „ en vooral 
voor ‘den dichter.” Maar dan moêt het’ ook oor= 

deelkundige ftudie, en geene blinde en flaaffche nas 
volging zijn. In het laatfte geval wint erde kunst 

niets bij; het aäntal der copiën van originelen, die 

ér reeds zijns wordt, ‘gelijk wij gezien hebber, 
flechts vermeerderd. _Bovéndien zijn ze op onzen 

bodem vreemd en kunnen flechts ‘bij weinigen belang 

verwêkken. Om waarlijk nut van de Grieken te 

ttekken ‚ moetén wij hen niet copiëren, maar de 

kunst pogen af te zien’, hoe’ zij de natuur gevolgd 
zijns en er hun ideaal’vân hetfchoone uit hebben 
weten zamen te ftellene Wij moeten’ van onze 

Helden geen ACHILLES, AGAMEMNON of HECTOR 

willen maken ; en nog minder Kunne” driften en 

hartstogten nabootfen ; maar wij moeten van hun 

leéten zulke “oorfpronkêlijke ware “én” ftóute karake 

ters te teekenen , en’ Kunne” driften” en ‘härtstogten’ 

zoo natuurlijk te laten ‘werken. “Vooral ‘toêtefi wij 
ens hoeden , om hen” nimmer voor de’ nâtuut zelve 

té houden: Doen wij dit” Haätfte dani blijver wij 

eeuwig onder hen, en waaf wij hen dan nog moge 

ten häderen, ‘vereeuwigen wij ‘even zeer Hrunnè 
Kn äls hunne fehôorheden. Alleen’ doór Eene 

N 2 vlije 
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vlijtige, en- aanhoudende nafporing tot in-deskleinfte 

bijzonderheden toe,-hoe- de Grieken de natuur bes 

ftudeerd en uitgedrukt, hoe:zij de juiste deelen uit 

dezelve. hebben „weten. te verkiezen, te verfchoos 

nen, en tot dat goddelijk ideaal te,verhoogen, “dat 
reeds geheel “in, de verbeeldingskracht. des: waren 
kunftenaars  daarftaat „ eer hij. nog ‘eene „enkele po= 

ging aangewend heeft, om het uit te „drukken 

maar dat nu ook zoo zeker. uitgedrukt zal worden „ 

als.zijn hart er voor gloeit, en wel met. die, vol- 
komenheid, welke de natuur zelve: nooit. in, haar. 
geheel bezit, maar tevens met die eenvoudigheid 
en éénheid, die alle zamentftelling. en kunst doet 

vergeten, en het tor een hoogst. natuurlijk voorte 

brengfel vormt. Op deze wijze, maar op deze wijze 
ook alleen, wordt de gedurige voortgang der kunst 

mogelijk. Wij betreden dan niet flechts denzelfden 

weg,.dien de Ouden betreden hebben, en bevinden 

ons dus op de eïgene „ ter volkomenheid. leidende „ 
baan ; maar wij zijn hierdoor ook alleen in ftaat , 

om zoowel met hunne feilen als met hunne fchoon- 

heden, ons, voordeel te doen. Want, daar wij den 

geheelen, weg, dien, de Ouden. gekozen - en - zoo 

voortreffelijk. afgelegd hebben, kunnen naoogen 

daar er tevens geene eigenlijke volmaaktheid op-aarde 

gevonden wordt, „en „de. grootfte. kunftenaar,- hoe 

ver „hij, de. grenzen, zijner, kunst ook uitgebreid 

moge, hebben, nog. altijd riets overig. laat, dat te 
vòlmaken , nog altijd iets gebrekkigs heeft, dat te 
verbeteren en te vermijden is, zal het ons op deze 

wijze alleen doenlijk ,. en aan. echte genie zelfs 

ges 
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gemakkelijk vallen, om in het navolgingswaardige 

verder door-te dringen, het gebrekkige te ontwij- 
ken en te verbeteren. Alléen hoeden wij ons van 
immer in den waan te geraken , dat het volmaakte 

werkelijk “bereikt is. Hierdoor alleen: zullen wij 
grenzen aan eene kunst zetten, die geen grenzen 
heeft, en ons zelven eene hinderpaal, die nooit te 
overwinnen zou zijn. Dè verbetering van zoo me- 

nige kunst en wetenfchap moge ons hier tot een 

bàak werftrekken en te regt wijzen. Eens tot eene 
zekere bruikbaarheid geraakt , en , als zoodanig 
voor volmaakt gekeurd , bleef men haar jaren achter- 
een» flaafsch” uitoefenen , zonder dat iemand op de 

meerdere volmaking wan-dezelve dacht. Eindelijk 
verfchijnt een wernuft, hetwelk; ja, het bruikbare 

daarvan erkent,-maar tevens het nog zoo zeer ge- 
brekkige daarvan doorziet, Dit laatfte doet hem aan 

eene werkelijke verbetering gelooven. Hij valt aan 
het nadenken , en eindelijk aanhet werk. Tallooze - 
pogingen mogen mislukken ‚ duizend alledaagfche 

verftanden de nieuwigheid-belagchen en befchimpen, 

hij gaat gerust voort, en eindigt met de gebrekkige 

kunst tot eene volkomenheid’te brengen, die zij 

nimmer te- voren bezat,-en daár vervolgens het 

menschdom , dankbaar of «ondankbaar „ de gezegende 
vruchten van geniet. Zoo ís het met den land- 

bouw, zoo is het met de fterrekunde en zeevaart, 

zoo is het in onze dagen vooral met de fcheikunde 

gegaan.. Wie dacht hier niet €énmaal, en dat nog 

zoo. onlangs, aan de volmaaktheid dezer wetenfchap 

en kunst tevens onder BOERHAVE en GAUBIUS? En 

N 3 wat 
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wat zijn.die beide groote mannen. thans bijde Nieu» 
weren? . Houden zij daarom op grootc , onfterfelijke 

geniën te zijn? Geenszins; maar. terwijl wij-hunne 

uitftekende, verdienften den billijkften lof toekennen; 

juichen. wij, tevens,-over «de menfchelijke wolmaak» 
baarheid, en. weigeren..de grenzen te erkennen, die 

hoogmoed vof vooroordeel, aan ‚de. voortgangens van 
kunften en. wetenfchappen pogen: te „zetten, … 
„Maar nimmer, zullen wij hierin, gelukken, of. wij 
moeten, „in „de. tweede „plaats „eene naauwkeurige 

en „gedurige beoefening. der natuur held met de 

lectuur der: Ouden. paren. f toov 

ob ed is de natuur de leen@ihool van den diche 

„Zij is „zijn. groot model ; en hij moet werken, 

gen werkt, om, haar uitte, drukken. … Ware 

een menfchelijk leven lang genoeg, om haar- gron» 

dig te leeren kennen: waren de, krachten en vers 
mogens van één mensch toereikende ‚ om haar zoo, 

tot in hare fijnfte „en. meest verborgene trekken. te 
kennen. en_ na te volgen, dat-het werk der kunst 

haar eigen werk fcheen, en _ wel haar {choonfte 
werk, dewijl de kunftenaar juist alleen-hare fchoonfte 
deelen verkiest, en dezen tot een hoogst natuurlijk 
geheel weet te brengen, dat alles, wat wij inde 

natuur zelve waarnemen , oneindig. overtreft „en 

toch. geen oogenblik ophoudt natuur te-zijn5-zeker 

dan zou de kunftenaar enkel aan de natuur. genoeg 

hebben. Maar nu het leven ‚zoo- kort „ de kunst 

zoo lang, ‚de, natuur zoo oneindig is, worden.er. 

jaren, en eeuwen, ter volmaking. gevorderd „en zons 

der de pogingen ‚de. kunde, de vervaringen de 
ie. proe= 
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proeven van” voorgangeren tesbaat-te nemen, «zou 

het. best vernuft naauwelijks zijne voeten in de 

Joopbaan- gezet hebben,»:of hij zou réeds van de 

aarde verdwijnen; ende kunst zelve. zou gevaar 

loopen! van altijd ‘nagenoeg “op-:dezelfde ' hoogte te 
blijven. Maar hoe:zullen wij nu ovèrtúigd worden; 
dat de- Ouden waarlijk de: natuur gekend hebben en 

getrouw, gevolgd. zijn? op-gezag? Dan loopen wij 

gevaar: van: ook. onnatuur-‚voór natuur. te houders 

Hoe zullen „wij het „gevaar ontwijken ; van de were 

ken ‘der “Ouden; hoe svolmaakt: dan ook in zich 
zelver, voor: de. natuurszelve te nemen „indien wij 

niet: dagelijks de vlijtige ftudie- der laatfte: met de 

beoefeningder’ eerften paren? :Hierdoor alleen’ zule 
len wijv-de- fchoonheden ‘der:-Ouden- beter leeren 
gevoelen, en naar derzelver volle waarde: fchattens 

Wij „züllen ‘tevens “gelegenheid … hebben „om met 
hunne !gebreken bekend te worden „én de. oorzaken 

te ontdekken daar ze uit voortgevloeid. zijn, ten 
einde er ons op onze beurt voor te hoeden. Wij 

zullen dan, als het ware, de natuur doorwandelen 
met de, werken der Grieken in de handen, Zij zul 
len „ons „tot gidfen en leermeesters werftrekken, ons 

hunne verkregen kunde en ervaringen. mededeelen 5 

maar” de “natuur “zelve zal over ‘de waarde runner 

lesfen de laatfte en onfeilbare uitfpraak doên. Zoo 

genoot menig reiziger ván fmaak bij verdubbeling de 

fchoonfte plaatfen uit, de werken der Ouden, door 

ze op den bodem, daar ze gedicht-waren , te lezen, 

en--zich dus inde „gelegenheid tevinden: van ze 

met der natuur zelve te vergelijken: Men herinnere 
N 4 zich 
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zich hier,-om-van geene ansleren te gewagen, alleen, 

aan /BRYDONE en: SsEUME (99): Hoe menige dich- 

terlijke befchrijving van “virGILtUS was den eerften 

nu eerst. regt-verftaanbáar 3} van hoe menige andere 

gevoelde’ hij nu-eerst ‚de ware fchoonheid! - En wat 

waren de. Jdyilen ‘van TnrokritusS dem laattten , 
toen - hij „ze, in Siciliën zelve las} Inderdaad het 

voordeel is hier wederkeerig: De vlijtige beoefening 
der natuur. leert de Ouden verftaan , en eene vlijtige 

beoefening „der Ouden de natuur kennen. Over de 

kunst. de. natuur te vergeten eene fchoone: Zdylle 
van THEOKRITUS of VIRGILIUS te prijzen, en dood 

voor den fchoonften- morgen of avond op “het land 
te zijn, is het zekerfte bewijs; dat wij van de eer= 

ften niets gevoeld hebben „ en den algemeenen lof 

flechts nabaauwden, 

Maar wat zal ons bovendien ooit met de, nù 

eenmaal geheiligde, gebreken der Ouden bekend 

maken (too) En er-ons haven doen verheffen , dan 
de 

(99) De eerfte in zijne Reit door Maltha en Sieike : 

de laatftê it zijn Spaziergang nach Syrakus im Jahre 1802. 
Soortgelijke reisbefchrijvingen zijn den PonGen ‘dichter 
zeer aan te bevelen. ) 

(roo) „Gezag kan dit niet ‚is althans-voor den’ jongen 
dichter niet alleen niets waardig, maar zelfs, gevaarlijk, 

Men leze bij voorbeeld alles, wat federt zoo vele eeu- 

wen voor en tegen HOMERUS gezegd is, De een vindt 

fchoon, wat de andere in het geheel niet fchoon vindt; 
en dan nog is het oordeel over de fchoonheden zeer 

verfchillend; wat‘ de een in den veerften stang «plaatst, 

ftaat bij den guderen op den laagften, --Kunde- en- finaal: 

| fchij- 
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de: beoefening: der natuur zelve, «dan de gedurige 
vergelijking=van het modelsmet de navolging? Ins 
dien de zaak» afgedäan’ ware. metde natuur na te 
volgen, zoo als zij-zich aan aller oogen vertoont, 

zeker men zou volmondig kúnnen zeggen, dat de 
Ouden - geene gebreken: hadden „maar haar overal 
en levendig uitgedrukt hebben, Integendeel de-ge= 
breken, die wij in hunsmeenen te vinden, en indere 

daad wel natuur, maar niet altijd: fchoone natuur 
zijn ((to1);-zouden dan zoo vele natuurlijke fchoon= 

î weerteksah hes 

fchijnen bij beide partijen in evenwigt te (laan, of waar 

al kunde bij de eene partij meerder mogt zijn, is weder 
fmaak overvloedig bij de andere, Hoe zal, hoe kan de 

jonge kunftenaar hier veilig kiezen? Ik zeg veilig; 

want kiest hij verkeerd, dan vloeit het op de geheele 
loopbaan ín, die hij te doorftreven heeft, en de fchade 
zal. onberekenbaar zijn, Wat dus hier te doen? Gelijk 

ik zeide, de natuur vlijtig te beftuderen, en de Ouden, 

níet aan de, uitfpraak van anderen „maar aan de natuur. 

zelve te toetfen. Ziedaar de koninklijke weg, die tot 
het heiligdom der ware kunst geleidt. 

(ror) Dit geldt ook omtrent de karakters en hârts- 

togten en driften. Beiden kunnen zoo affchuwelijk zijn, 

fchoon dan ook hoogst natuurlijk , dat-ze voor den dich- 

ter „ zonder. herfchepping , niet--bruikbaar zijn. Zoo 

zijn de karakters van Satan bij MILTON Een KLOPSTOCK 
uitmuntend geteekend, en doen het hoogst effect; maar 
waarom? Omdat beide de dichters bij-de boosheid eene 

verbazende grootheid hebben weten te.voegen. De Moor 

bij SHAKESPEAR daarentegen, hoe natuurlijk «ook getee- 
kend (want inderdaad, de minnenijd in een vurig karak. 
ter vermag dit) verwekt afgrijzen, waar- hij de bevallige 

M 5 en 
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heden zijn, , Maar de hoofdtaak. van: den-dichter is, 
te behagen. Hij moet de -ziel zijns lezers-aan zijne 

tafereelen weten. te-boeijen, en haar dat hooge ver- 

maak doen genieten; dat het gevoel van het fchoone 
gewoon iste. verwekken, Intusfchen--ondervinden 

wij, dat -zijn model , de natuur: zelve , «dit niet altijd 

doet. Nu ‘eens “is zij vervan fchoow te zijns zij 

verwekt zelfs walging -envaffchrik, Dan wedervvin= 

den. wij haar fchoon-en. tooverachtig , maar zij zow 

nog fchooner en tooverachtiger. zijn ;‘indien zij en= 

kele deelen miste, anderen eenigzins verplaatst 

waren. Wat is nu de taak van den dichter , Zoo 

hij zijne kunst verftaat? Zeker ‘zal hij niet in vere 
zoeking komen, om de eerfte natuur na te volgen; 
maar hij kiest de laatfte. Goed; zal hiĳ nu deze 

navolgen, zoo als-zij zich daar ‘vertoont of. zal 

hij- enkel ‚de fchoone.-deelen „uit ‘haar kiezen en 

dan nog alles zoo. plaatfen ,’ als het geplaatst. moét 

worden ; om de grootfte uitwerking te doen?” Zeker 

het laatfte. Dat ik dit met een enkel voorbeeld 

ophelderé. De fchilder is. verrukt door een bevallig 
en regt fchilderachtig landfchap. „Die ‚oude hut : 
die half vermolmde eik,-die haar voor. een gedeelte 

overfchaduwts op den - voorgrond 5 dat fombere , uit 

verfchillend groen zamengeftelde bosch aan de eenê 

en lieve. Desdemona met eigene, handen worgt, Waarom? 

Omdât SHAKESPEAR , hoe. voortreffelijk zijn Held voor het 

overige ook gekaraktifeerd zij;-hier de, natuur te blind 

gevolgd zij, enuit dezelve het fchoon mn niet hej 
weten.te kiezen, 



IN DE WERKEN DER /DICHTKUNDE, 203 

die heuvels ,-daar tallooze fchapen aan hangen, dat 

fchoon „bergachtige verfchiet „ daar-zich hier en daar 
een … toren, tusfchen verheft ‘aan «der andere zijde, 

In één ‘woord, hij. voelt zich ontvlamd „om -het-op 

zijn-doek té tooveren. …;Máar-tu befchouwt: hij alles 

nadere. Zijn; oog vestigt zich óp iedervdeelz: hij: vers 

gelijkt het met de werking van het geheelen ziet: 
fhuú vindt “hij, deelen „die -of de vuitwerking -vân het 

geheel beletten, vof dezelvé; bij de navolging, voor 

den aanfchouwer geheeb vernietigen: zouden. . Hiertoe 

behoort „onder andere,‘ een” leelijke „mesthoop ;” of 
mógelijk nog wel “iets walgelijkers op: dén ‘voorgrond 
naaste de «hut. _Zal:hijook:-dit-“in szijnd” fchildérij 

brengen „omdat hetin de natuurewerkelijkr gevonden 
wórdt? Zeker „zal hete vnatuuf” zijn, “maar ‘gewis 

geene ‘natuur, die: behaagts of bij de mavolging vers 

maak verwekken” kan,” Wat doet hijnu, zoo’ hij 
waarlijk gevoel voor het fchoone- heeft? “Ongetwijs 

feld zal. de mesthoop op zijn doek niet verfchijnens 
Hij kiést, fchikt „-vormt een ‘geheel, en enkel het 

fehoone “wordt “door zijn penfeel uitgedrukt, en het 
tafereel: behaagt: en. fmaakt, ‘En ziedaar juist, waar 3 
naar mijn” gevoel) HOMERUS ‘wel eêns tegen gezóns 

digd heeft. Zijne natuur kan niet overtroffen wors 
denin “juistheid ‚ mhar wel hier en daar in fchoon- 
heid,.= Men werdédige hem niet met te zeggen: het 
is louútef natuur, en men geve hem om die vlekken 

nog minder tot een eeuwig model op. De ware kune 
ftenaar volgt enkel ‘de fchooné ‘natuurs zooals 
HOMERUS op”“tällooze “plaatfen meesterlijk „gedaan 

heeft en” het “vermaak, dat zijne befchrijvingen of 
ta= 
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tafercelen” verwekken „ verzekert hem, dat hij ze 

gelukkig gekozen en. werkelijk daargefteld. heeft. 
De vlĳtige fludie der natuur zelve zal ‘ons hier uit 
onze eigene oogen leeren zien, voom blind gezag 

behoeden „en altijd het beste en weiligfte onderrigt 
gevên, waar wij de Ouden. te volgen , waar te ver- 

laten hebben. - lijks 

Dan er is-nog eene tweede Geil, ‚daar wijs bĳ 

de beoefening van de Ouden, ons voor te hoeden 

hebben, .en daar wij ons -dikwerf bij het ontijdig 

navolgen „hunner vitmuntendfte -plaatfen aan kunnen 
fchuldig maken. Ook hiervoor kan «de kennis ‘der 
natuur „zelve alleen ons bewaren. Er is namelijk 

oneindig veel fchoons bij de Ouden, dat geheel tot 

hunne eeuw en tot hunnen grond behoort. Het 

zijn voor ons. heerlijke vreemde gewasfen , die op 

hunnen eigen bodem welig groeiden.en rijk. bloeie 

den , maar die, op eenen vreemden bodem overges 

bragt, kwijnen, en of nimmer bloeien, of -fom= 

tijds, uit nood, eenen enkelen gebrekkigen bloems= 

knop ontfluiten. … Wij zin intusfchen- zoodanig. aàn 
deze vreemde. gewasfen gewend, dat wij ze bijna 

als inlandfche befchouwen,. Van. onze eerfte jeugd 

af aan werd onze opvoeding metde Grieken en 

Romeinen vervlochten. Eer wij onzen eigen grond 
en zeden kenden ,. waren wij-met-den Latijnfchen 

en Attifchen grond en‚zeden bekend, en gingen 

dagelijks -met Grieken en „Romeinen gemeenzaam 
om. Hoe zullen wij ons nu hoeden, om „geene 

Griekfche en Romeinfche , en dus vreemde „ fchoon= 

heden op onzen’ vaderlandfchen „bodem over. te bren- 
gen , 



| 
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gen, @n hierdoor wel «aan de weinige geleerden 5. 

maar niet aan de natie „waarvoor wij eigenlijk dich 
ten „te. behagen? , Enkel doorde grondige kennis 

van onze eigene natuur; onze eigene zeden, van 

het menfchelijk hart uit onze eeuw, van onze ftaat- 

kunde, Godsdienst en -meer verlichte begrippen 5 

van. de geheel andere modificatie onzer driften en 
_ hartstogten. Wij leeren dit niet op ons boekver= 

trek. al waren wij ook door - alle de werken der 

Ouden en _Modernen omgeven. Wij kunnen er 
alleen ‘leeren, wat anderen gedacht en gezegd heb= 

ben,-en- wij loopen nog gevaar van het verkeerd 

te. verftaan „of, althans «averechts toe te pasfen 

indien wij de commentatie daarvan niet op nieuw ín 

de” natuur. zoeken. … Geene boeken, hoegenaamd , 

kunnen «ons die aanbieden. «Wij leeren dit alleen 

in de wereld en in de verkeering met menfchen 

om ons heens niet in onze bijzondere uitgekozene 

kringen, maar in de wereld, zoo als zij is, en 
zich dagelijks aan ons vertoont. Dezen weg floegen 

de- grootfte Modernen in. Zij mengden. zich dik= 
werf in kringen, daar niet hunnie bijzondere {maak , 

maar de liefde voor: de “kunst; en de-zucht om 

menfchen-…en natuurkennis te verzamelen, hen in 
dreef „en hier leerden. zij het menfchelijk- hart in 

zijne. eigene gedaante, en- tot ‚in. de „kleinfte “en 

onmerkbaarfte „wances, tot op den bodem toe-ken= 

nen. « Zij leefden hierbij veel-op het veld, en waar 

leert;men de natuur beter daf vin den fchoot der 
natuur zelve kennen! Hoe geheel anders vertoont 

zij zich daar niet, dan in de uitmuntendfte fchil. 

dee 
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derijen? “Dezen bieden altijd ‘hetzelfde ‘aan, -hoë 
fehoon dan ook, maar’ de-matuur zelve heeft geene 

twee oogenblikken, die zich volkomen gelijken. 

Daar verzamelden” zij ‘hunne beelden, ‘daar kozen 

zij hunne’ tafereelen„ daar werden zij door haren 
levendigen adem aangeblazen, en gevoelden nú zele 

ven diep „wat zij warm en: bezield: wilden’ uitdrake 

ken. Nog eens, op: deze ‘wijze alleen. leeren wij 

de Ouden in hunne” volle ‘waarde, ‘niet uit zucht 

om na te ‘praten, of om voor geleerd gehouden te 
worden, maar uit overtuiging onzes hatten kénnen 

én hoogfchatten, en wij worden tevens têrug- gee 
houden van niet op onzen bodem en in onze eeuw 

over:te brengen, watxer volftrekt niet behoort. 

« Eindelijk moeten wij aan de beoefening der Ouden 

volftrekt die der moderne Litteratuur paren. Vers 
zuimen wij dit, dan loopen wij gevaar van‘eene 

‚ eigenzinnigheid en flĳfheid te verkrijgen, die ons 

eerlang voor elk onpartijdig: oordeel en juiste’ keus 
onvatbaar zullen maken.” Door attijd- in den eigen 

kring rond te zweven, wordt eindelijk alles-bij ons 
eenmaal verkregen indruk efì gewoonte, en wij zule 

ten op het laatfte niets’ meet belangrijk: vinden „dari 

wat binnen denzelven ‘omdraait, “De “ervaring van 

ieder-mensch , die zich aan eene enkele wetenfchap 3 
met verzuim vanvalle, devanderen, overgeeft; moge 
ons: van de gegrondheid “dezer aanmerking’: overtuis 

gens Niet het fchoone vals’ fchooné behaagt -ons 
dan eigenlijk „maar ‘het ‘bepaalde: fchoone';"dat zich 

in vonzen ‘kring: bevindt „en Het wordt onmerkbaar 

de. maat{taf , daar’ wij alles maar afmeten; alles-naar 
6! bee 
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bebordeelen. Het gebrekkige, mits het zich in den 
eigen kring vertoont, zal ons niet meer ‘als gebreke 

kig voorkomen, ‘het zal in het einde fchoon voor 
ons worden; ten minfte wij zullen ver geen onder- 

fcheid meer tusfchen ontdekken. Alles binnen den= 

zelven is met den fchitterenden zimbus der gewoonte 

omgeven; op alles buiteh. denzelven zien wij met 

„verachting of medelijden neder. Ons gevoel vere 
ftompt zich onder het eeuwige eenzelve dagelijks 

meerder, onze denkbeelden: blijven. aan een zeer 

klein aantal bepaald, en het eenmaal ingezogene, en 

zoo lang, en zoo hardnekkig’ verfterkte vooroordeel 

beftiert. ze nog allen. In het einde gevoelen wij 
niets meer, Door ältijd hetzelfde te herhalen, ver= 

diest-het alle belang voor. ons “hart, en ons begrip, 

niet ons gevoel, doet er vervolgens uitfpraak overe 

“De fchoonfte en aandoenlijkfte- plaat{en van HOMEe 

‘RUS en VIRGILIUS roeren ons niet meer s zij laten 

ons ijskoud en bewegen geen-vezeltje van ons hart 
smeer. «Wij lezen-ze dagelijks, maar wij lezen ze 

suit fleur,-en’ prijzen ze; niet omdat’ ze onze borst 

„ooit meer doen zwellen, of eene “zielverheffende 

straan in onze oogen lokken; maar omdat: HOMERUS 

“En” VIRGILIUS Eenmaal geprezen” moeten worden, 

en wij hierdoor op de: gemakkelijkfte: wijze in: hun= 

“nen roem deelen. kunnen; Nu neemt ‘onze fimaak:, 

“indien wij dit woord hier ontheiligen “mogen „eene 

„geheel valfche vrigting.… Aanv eene enkele: wijze 
flèchts gewênd bepaalt hij zichralleen tot dezelve:, 
en al het overige is voor ons’ verloren” - Naarmate 

“onze …fludie--hardnekkiger voortgezet. wordt ; wordt 
of ons 

— 
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ons «oordeel partijdiger, en ons gevoel, minder: 

Eindelijk hebben wij zelfs geenvzin meer voor iets 

«buiten ons vak. Nu beflisfenvwij- zoo koud -als 

meesterachtig -over-alles , en dit wordt ons te ge= 

makkelijker, omdat wij er niets bij gevoelen. Ops 
ftelfel. beflist „maar. fons verftand- is geboeid, en 
wij zien niets mêer, datt door de “glazen “van het 

vooroordeel, Op hoe menigen -hardnekkigen  beoe- 

fenaar van. de Ouden alleen „ zou ik mij hier kunnen 

beroepen! … Maar” wie “heeft ze in-zijn leven niet 
aangetroffen? Wie is er, die niet menigmaal bij 
het lezen van zijnen virciLIus of HORATIUS onder 

hunne koude aanmerkingen gezucht en zijn geduld 

verloren heeft? - Zij toonden overal niets van het 

fchoone des dichters te gevoelen, dien zij anderen 

„wilden doen kennen; en zelven mogelijk van buiten 

kenden. De lezer, die doorrshet. fchoone eener 

plaats getroffen ;-en «zelfs verrukt, ongelukkig zijne 
oogen in de aanmerking liet zinken, in plaats van 
zijn vermaak te voelen vermeerderen of verhoogens 

zoo als hij natuurlijk verwachten moest, voeldé zich 

lings als, met een Emmer koud water overgoten „ 

zijn verrukking verdween, zijn vuur werd uitges 
bluscht5 hij wierp het boek uit de hand, ver= 

„wenschte den geleerden uitlegger, en nam, wel 

„plegtig voor, van nimmer den uitmuntenden dichter 

weder te lezen, zonder naauwkeurig overzijne 

oogen te waken, opdat ze niet op nieuw ontijdig 

naar beneden. mogten zinken, en hem. in: één 

oogenblik van al zijn vermaak berooven. 

Hoe oneindig vwerfchilt hier de ware beoefenaar 
der 
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der Ouden van! «Het is hem-niet om de Ouden 

als Ouden , maar om. het fchoone te doen; dat 

waarlijk in hunne fchriften. gevonden wordt, Dit 
laat{te alleen fpoort hij op. , Waar hij het vindt, 

geniet, hij het, zonder zich te bekommeren, of het 
Ouden. of Modernen voortgebragt hebben, en hij 
bemint de -eerften alleen, omdat hij het er zoo 

menigvuldig gevonden en genoten heeft, maar vers 

fmaadt ook de anderen niet, dewijl zij het hem op 

hunne beurt aanbieden, en bij hem het eene foort 

van fchoon het andere niet uitfluit in een gebied, 
dat geen grenzen heeft. Zoo leest hij met verruke 

king «het affcheid van Hector en _ Andromache „ of 
Achilles bij het lijk wan Patroklus, bij HOMERUS 5 

de liefde van. Dido bĳ vireiLIus; maar met geen 

minder gevoel het alleraandoenliĳkst > Tooneel: bij 

KLOPSTOCK, Waar JOANNES, na den dood van. jr 

zus, de doornenkroon aande vriendinnen des Ver- 
losfers brengt (roa), of de Epi/mde_ van Okmihes 
en Sophronia bij Tasse- Hij bewondert de karakters 

van 

(roe) Bij bel iiedidd dat srume te Weenen FüGER 
bezocht, en verfcheidene heerlijke tafereelen van dien 

kunftenaar te zien kreeg, vond hij er onder anderen een 

kunstvertrek, dat geheel aan de Messiade gewijd was, 

Onder een aantal meesterlijke teekeningen, bijna voor 

elken zang, trof hem bij uitnemendheid de voorftelling 

van de aangehaalde plaats met de doornenkroon. Zie 

hier ’smans woorden: Figuren und Gruppen sind vor= 
treflich (hij preekt nog van de teekeningen in het alge- 

meen) die Apostolischen Gesichter bezaubernd, und Judas 

mit dem Satan grässlich charakteristisch , ‚ ohne Karikatur, 
_VIIL jn GA __ Vor 
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van dZchilles en Agamemnon bij den Griekfchenr 

dichter, maar hij bewondert niet minder die van 

Herminia en Tancredo’ bij den fchrijver van het 
werloste Jeruzalem, en de verhevene vinding van 
den Genius des nog onbezochten oceaans bij ca= 

MOËNs. Hij bemint HOMERUS , maar hij gevoelt een 

nieuw vermaak, wanneer hij hem door BLAIR met 

jor én ossiaN ziet vergelijken, en juicht even har- 
telijk de laatften toe , wanneer zij op hunne beurt, 
in fommige vakken, den eerften overtreffen. Op 
deze wijze verkrijgt zijn fmaak de ware rigting , 
hij breidt zich uit en volmaakt zich. Hij gevoelt 
het- fchoone, waar het is, en bĳ wien het is, 

zonder zich te bekommeren of-de Ouden of Moe= 

dernen het voortgebragt hebben, en nog minder 

zonder vooraf te bepalen, wie het eigenlijk alleen 

voortbrengen moeten. Waarlijk , op den lof van 

zulk een’ man kunnen de Ouden prijs ftellen; Hij 

verkwist denzelven niet aan hun, omdat ze Grie= 
ken en Romeinen zijn; maar omdat hij het fchoone- 

bij hen gevoeld heeft, en hij durft ook hunne ge- 

breken noemen. Wie denkt hier in-de eerfte plaats 

| niet 

Vorzüglich hat mich das Blatt gerührt, wo der „Apostel 
nach dem Tode des geliebten Lehrers den Weibern die 
Dornenkrone bringt. Die Stelle ist ein Meisterwerk des. 

Pathos im Gedicht; das hat der Künstler gefühlt und 
sein Gefühl mit voller Seele der Gruppe eingehaucht, 
Spaziergang nach Syrakus, 1, Th. s, 24 und 25. Dit ger 

tuigenis van sSEUME ontvangt eene zeer hooge waarde , 

omdat ook'hij tot die ware beminnaars der Ouden bee 

hoorde, die het fchoone ín hunne fchriften diep gevoe- 

leu, zonder daarom de Modernen te verfinaden. 
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niet” aan tEYNE ‚aan den Geleerden, die, vrij als, 

een engel, door het. voorledene en tegenwoordige 

zweeft; “overal met-den- fijnften, takt hetfchoone 
voorgevoelt „ waar het is ‚en nergens. de bloem, 

verfmaadt, die beiden. hem ster genieting:aanbieden. 

Of heeft ooit iemand met hem vircrLIus: of TIBUL= 

Lus gelezen, zonder zijn gevoel verfijnd, zijn: ge= 

not, verhoogd.-te, hebben gevoeld? Wie beminde’ 
zijne aanteekeningen niet, en zocht ze op, zoo als 

hij die van anderen fchuwde? In één woord, wie. 

zegende, dem man niet, die- zijnen dichter zoo gee. 

heel. gevoelde , en het: vermogen „had, om dit zijn: 
_ gevoel in de ziel van alle zijne lezers uit te-ftorten? 

Ziedaar wat, het zamenvoegen van Ouden en Moe- 

dernen boven de enkele beoefening van de eerften 
alleen: vooruit heeft. Het maakt Ziberaal en-onpar- 

tijdig, en hult de kunde-in het kleed der, beval« 
ligheid. Hierdoor verliest, de laatfte dat ftijve en 

_ terugftootende , dat. haar zoo -=euigmaal doet fchus 
wen, en bekomt det 1osfe en gemakkelijke, dat de 

beste kringen” voor haar.ontfluit, daar zij nu bee, 

mint en gezocht wordt, dewijl zij er tot verhooging 

van-elk redelijk: vermaak in verftrekt, Waartoe dient - 

ons de-fludie- der Ouden, wanneer, zelfs op klas 

fifchen - bodem, . onze. humaniteit miet vermeerderd” 
wordt, en het gevoel: voor dezelve geene zekere 

tooverkracht bekomt? Intusfchen fchijnt het: Emo/ 

lit mores. nec. sinit esse feros vanonzen FLACCUS, 

voor. ons. eerst. waarheid. te bekomen , wanneer. wij. 

oude «en nieuwe letterkunde: aan elkander paren. 

Wij worden-dan eigenlijk -eerst wereldburgersin- het 
O2. rijk 
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rijk- van het fchooné , @n vinden ons es 

overal, waar wij het aantreffen. 

‘Voor eenen dichter zelven heeft deze raad eene 

dubbele waarde, en nooit zal hij denzelven, dan 

met groot nadeel voor zijne kunst, verwaarlozen. 

Bepaalt hij zich in zijne ftudie enkel tot de Ouden, 

verzuimt hj hierbij geheel de Modernen, dan zal 

hij, in de eerfte ‘plaats , nooit eene zeer vloeiende 
en harmonifche versificatie bekomen, zonder welke 

intusfchen de beste dichterlijke gedachten zich moete 
jelijk eenen weg in de harten banen en voor het 

gros der lezeren geheel verloren zijn. Deze toch 
verkrijgt men alleen door :vele goede verzen in le= 

vendige talen „en vooralvin zijne moedertaal te-lezên 

en te beftuderen. Hierdoor gewennen wij Ons aan 

eene gemakkelijke. constructie, aan eene ligte en 

juiste uitdrukking, aan eene rollende en welluidende 

versificatie, … Alles komt omtrent het laatfte op het 

oor aan. Ongeoefend, zal het zeer ligt het harde 
niet hooren „ en, eens aan hetzetve gewend , zal het 

van het zachte het harde ‚van het’ vloeïjende het 
ftootende niet meer kunnen onderfcheiden, Bij de 

Ouden is omtrent dit alles niets voor ons te beko-= 

men.’ De eigenfchappen hunner taal en versificatie 

verfchillen teveel van de onzen, om er in déze. 

_ftukken eenige woorlichting en teregtwijzing bĳ te 

zoeken. - Integendeel , wij zouden „ door dit te doen, 

juist flĳf en hard worden, -en volftrekt aan. onze 

landgenooten over het algeméen niet behagen. Hun 
oor isrer-niet aan gewend , en -dit- wil in de eerfte 

plaats geftreeld ‘zijn. - Hoe menige Mevameter, in 

© de 
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de levendigfte talen ingevoerd, heeft dit bevestigd! 
en fchoon men zich eindelijk aan alles gewend, 

heeft echter de Mexameter., hebben de Lyrifche 

maten in den trant der Ouden, hoezeer door KLoP= 

STOCK, VON KLEIST , RAMLER E@n andere groote 
_ meesters (*) ; tot alle die volkomenheid gebragt „ daar 
„ze ín eene moderne taal voor vatbaar zijn, wel 

dien opgang gemaakt, dien men er van verwachtte ? 

Hebben. zij immer aan de natie behaagd? Zoekt 
en leest ze het volk? Gewis, neen! Om er fmaak 

en behagen in te vinden, moet men met de Griek- 

fche en Latijnfche versificatie bekend, en er zelfs 
geheel aan gewend zijn. Dit zal altijd het geval 

zijn van maar zeer weinigen. MÊaar de dichter kieze 

dan ook'al-de versificatie „ die aan zijne taal eigen 

is, en die zijne natie bemint (103), kan hij zich 

dan s 

(*)- Vooral voss, als den de grootfte «van 
allen. Redacteure 

(103) En waarlijk atleen beminnen moet; want wat 

men ook zeggen moge, de ervaring heeft thans genoeg. 
zaam beflist, dat het gros der natie in de voetmaten der 
Ouden ‘die harmonie niet vinden kan, die ooit in ftaat 

is hunne ooren te ftreelen. En voor elk deskundigen zal 
dit zeer natuurlijk zijn. Wij bezitten geene zuivere lange 

en korte voeten; het posüione longa en andere eigen. 

fchappen der oude talen zijn ons ten eenemaal vreemd, 
en zonder het rijm kunnen de Noordfche talen onmogelijk 

die harmonie verwekken , die het oor bemint, en zonder 

welke de fchoonfte gedachte nimmer algemeen opgang 

kan maken, Men zie hierover Zamenspr. over de waarde 

van het Rijm, te vinden in de Bijdragen door rexrH en 
KANTELAAR uitgegeven, III, Stuk, bladz, 552, 

og 
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‘dan ; door enkel bij de “Ouden «ter fchool te gaan , 

nogwel -vleijen; van. immer „algemeen gelezen te 

„zullen worden ? ‘Wat..zal „hij-dân opdisfchen ? Matte 

„en. verlepte -copiën van» Griekfche ven Latijnfche 

„originelen , die--zoo vreemd. ‘aan zijnen grond „als 

„tegenftrijdig „metde zedet en. gewoonten zijner 

eeuw. zijn -en--dat-in eene taal, wierveigenaardige 

fchoonheid hij „verfmaadt ; om ” vruchteloos die „der 
Grieken «na -te: hinken. » Hij: zal {preken „200 als 

men voor-eeuwen in Griekenland en te Rome fprak , 

en alle’ zijne „beelden - van den klasfifchen bodem 

‚ontleenen. _ Behalve -eene zekere ftijfheid en. ge« 

dwongenheid, die dit niet nalaten-kan aan het gee 
heel te geven, zal velke wegel-nogbovendien verras 

„den, dat er natuur aan ontbreekt „ en datde dichter 

voor *s hands heeft, willen nabootf{en „… wat eens. les 

‚vendige geest was, maar nu flechts doode letter 

is, watdus „uit,zijne. eeuw niet ‚na ‚te--bootfen “was. 
Maar men ftelle ook, dat de-dichter de taal zelve 

der Ouden te baat neme, van heaweel nut zal hem, 
dan nog altijd de kenhis der moderne tetterkunde 

zijn, om zijne denkbeelden uit te breiden, en een 

groote kring voor zich ontfloten te zien? Of is 
het. wijs; om zich „voor ’s hands .tot,een enkel vak 
te bepalen , daar duizenden vóór ons--zich »reeds 

toe bepaald ‘hebben3 dat dus uitgeput genoeg is, 
om er niets meer van te kunnen ontleenen, dan wat 

er reeds duizendmaal van ontleend is, en dat dus 

bij flot van rekening altijd toch: op herhaling zou 
nederkomen? Wij hebben. vele. voortreffelijke Lan 

tiĳnfche dichters op te geven, en kunnen hier veilig 
met 
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met elke andere matie, en zelfs-met Europa, mons 
fteren, maar de besten onder hen hebben ook de 

moderne en vaderland(che dichtkunst niet-verfmaad; 
fommigen zijn zelfs geene vreemdelingen in-de dade- 

lijke uitoefening van de laatfte geweest. «Een HEIN: 

SIUS, cen GROTIUS, eeN BARLEUS mogen hiervan 
tot getuigen en voorbeeld verftrekken. …Verkiest 

men den veerften weg alleen, dan loopt men: zeer 

ligt gevaar, dat onze geheele waarde befta in platte , 

zeer ondichterlijke , denkbeelden in echte Romeine 

{che fpreekwijzen op. te disfchen 3 zoo:al niet 

in denkbeelden en fpreekwijzen van verfchillende 

Ouden “te. ontleenen, en ze,-hoezeer ieder zijn’ 

eigen bijzonderen flijl ook moge bezitten, dikwerf 

thapfodisch en belagchelijk genoeg, aan elkanderen 

te verbinden, zoodat men dikwerf verwonderd is; 
van binnen weinige bladzijden alle de- vrienden zijnet 

jeugd te ontmoeten, enTIBULLUS, OVIDIUS „ PRO= 

PERTIUS en anderen, in denzeïfden volzin te hooren 

fpreken of nabaauwen. | 2 
En wat nu onze eigene dichters betreft „ behalve 

dat omtrent hen alles geldt, wat ik van de°flaaffche 

navolging der Ouden gezegd hebbe, zouden: wij 

hier nog gevaar loopen „van tot zeer gebrekkige, 

althans zeer onvoltooide, modellen onze toevlugt te 

nemen, tot groot nadeel van de kunst, die ftaan 

blijven of achteruit zou gaan 5 en voor ons, zelven: 

die ons vergeefs vermoeien zouden, om ‘op harè 

loopbaan voort te fnellert, Ik meen genoeg getoond 

te hebben, dat ik zeer hoog van noorT en-voNDeL 

denke; en dat: dit waarlijk het gevoelen van mijn 
O4 hart 
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hart was „durf ik verzekeren, en: weten allen, die 

mij immer over die beide groote mannen hebben 
„hooren fpreken, of, in vroeger dagen, de meester= 

ftukken van den laatften reciteren. Dan; het geldt 
hier niet mijne bijzondere’ achting en liefde’, maar 
de poëzij zelve, en hare voortgangen onder ons; 
en dan îs het immers” natuurlijk dat wij onmogelijk 
als reeds volmaakt kunnen opgeven „> wat indere 

daad flechts de eerfte proeven waren, om „weinig 

meer dan rijmelarij door. ware poëzij te vervan= 

gen , en eene “eigenlijke: dichtkunst onder. ons 

te fcheppen. “Hoe -groot beide deze mannen ook 
zijn mogten, en inderdaad zij moesten groot zijn; 

om, in aanmerking-genomen swat vóór hen was, 
en zij dus vonden, in hunne proeven zoo uitftes 

kend te flagen, eene ware kunst te vormens en ze 

in hun leven zoo ver te doen vooruitgaan; het 

zou tegen de natuur-en de ervaring van alle tijden, 

en van alle groote “dichters in dézelve zijn, te 
willen beweren , dat deze proeven-terftond zoo vols 

komen waren, dat ze voor alle de volgende dichters 

niets meer overig lieten, om te overtreffen en te 

volmaken. Dit zou zijn den dageraad terftond 
voor den vollen middag te verklaren. Ook hebben 

wij genoeg aangetoond, (en wie, die met ’s mans 

werken bekend is en der ‘waarheid hulde wil doen, 

zal het ontkennen?) dat vonperL altijd nog zijne ge 

breken heeft, die, gedeeltelijk ja aan zijnen tijd, gee 

deeltelijk aan zijne opvoeding, maar gedeeltelijk ook 

aan hemzelven behoorden, en die “wij gewis níet 

prijzen, en nog minder navolgen , maar verbeteren 
| moe. 
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moeten. … „Hoeveel -hebbén. wij niet. vooruit boven 

VONDEL ! Van hoeveel voorraad kunnen wij gebruik 

maken , die er ten zijnen. tijde zelfs niet: beftond ! 

Wat, was de geheele moderne ‘dichtkunst toen? -Of 

zoo zij al in een enkel land zich begon te vestigen, 

wat was zij nog-voor ons vaderland? - En wat is 

zij thans? Hoe vele, meesterftukken. heeft Enger 

land, Frankrijk, en >vooral. Duitschland „ federt 
opgeleverd , met welken allen wij ons- voordeel -kun» 

nen doen? Of „moeten die voor ons ‘verloren zijns 

omdat het voortbrengfelen” van’ vreemdelingen zijn ? 

Zijn. dat de- Grieken en Romeinen danook niet? 

Kunnen wij. ontkennen „dat de fmaak ; federt vore 
DEL „ oneindig werbeterd en. algemeener geworden 

is? Hoezeer veel heeft voLTaIRE bij de Franfchen,, 

en meer nog mogelijk: WIELAND (to4) bij de -Duite 

fchers hiertoe medegewerkt? Het is zelfs niet mo- 
gelijk , om thans. met vermaak een-werk van voNDEL 

achtereen te lezen (ik -fpreek-niet van eigenlijke 
ftudie , daar wij-Araks op neder zullen, komen) zoo 

; als 

(rog) Hoe ver kan niet het vooroordeel gaan? Is 
er onder de Modernen een fchrijver en dichter, die ge. 

heel door de Grieken is gevormd geworden,’ het is 

WIELAND, Bij het lezen van zijn’ Agathon zou men in 

het denkbeeld geraken, dat hij te „Athene geboren was. 
En toch zal menig groot voorftander van de Grieken en 

vän VONDEL laag op wieLAND vallen, omdat hij een Duit- 
fcher is; en het eenmaal mode bij ons geworden is, tegen 

de Duitfchers te declameren. Vonper heeft in zijne 

Treurfpelen eurrPIpes’ willen navolgen, maar is hij van 

yerre of van nabij met dien echten geest der Grieken 
O5 doors 
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als wij (en -door wij verfta ik hier de geheele lezende 
natie) de “werken der genoemde dichters „ zoo als 
wij de bundels van velen onzer tegenwoordige dich- 

ters, doen, “Of zou de verfijning, zou de meerdere 
‚algemeenheid van den fmaak volftrekt geen invloed 
op ‘de poëzij. hebben? Zouden plan. en voordragt 
er niets toe doen, zoodra er maar hier en daar , 

op de regte- of ‘op de verkeerde plaats, dichterlijke 
gedachten of meesterlijke fchilderingen in gevonden 

werden? ‘Of zouden de laätften niet veeleer’ veel 
van. hare ‘waarde enkel van het eerfte ontvangen; 

en er zelfs haren fchoonften glans door verkrijgen ? 

Ik herhaal het, fchoon voNnper de’ grootfte man 

ware „die «er immer op aarde-leefde , nog zou het 

een onoplosfelijk wonder blijven , dat hij, in zijnen 
tijd en op zijn ftandpunt, bij de grootfte genie cen? 

fmaak had weten te voegen, die , naar alles wat de 

achttiende eeuw ter verfijning en volmaking , vooral 
van den fmaak, heeft aangebragt , echter nu” nog 
volmaakt is te fchatten, en dus,+toen reeds, niets 
meer overig liet om te begeeren, 

Maar 

doortrokken, geweest, dien wieLAND..op-elke bladzijde 

zijner werken verraadt? Men fchuwe-alle foortgelijke 
vooroordeelen; al worden ze ook door den meest toe- 

gejuichten fchrijver voortgeplant. Wie de fchriften van 

WIELAND niet gelezen heeft, leze dezelve ter verbe. 

tering en vervolmaking van zijnen {maak, en hij zal 

zich dien tijd niet beklagen, Mogelijk is wieLanD juist 

de man, die ons,het best leeren kan, hoe men de Griee 
ken moet navolgen, om geene doode copiën vande 
Grieken, maar echte fchoonheden in den trant der Grier 
ken voort te brengen, 
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Maar welk‘een gebruik moeten wij dan eigenlijk 
ng onze dichters ; én vooral väfi’moor'r en von- 
“DEL “maken ? Gewis een zeer groot en gewigtig 
gebruik ! Vooreerst is de taal, waarin ‘de dichter 
‘zijne kunst uitoefent, van het grootfte aanbelang 

voor hem. “Naarmate hij ze grondiger kent, en ze 

volkomener weet te bearbeiden en te behandélen , 

zal hij in dezelve vermogen, wat er een ander-niet 

in vermag , zal hij er ‘mêde doen kunnen, wat een 

ander vergeefs. pogen ‘zal 3’ zal de kunst onder hem 

vooruitgaan 3” zal hij er in waarheid mede tooveren 

“kunnen, Maar bij wien zùüllen wij nu een grondi= 

ger onderrigt omtrent: den eigen aard en natuur 

onzer rijke en fchoone “moedertaal bekomen kunnen, 

dan. bij onze oude dichters, en in de eerfte’ plaats 
bij troorr “en vonpEL? Zij waren het; die nader 
aan’ de bron-zaten, die het eerfte eene vaste gee 
‘daante aan de taal gaven, en dezelve «toteene diche 
terlijke” taal “vormden. “ Wij kunnen hier alleen nog 
die voorfpronkelijke , en met onzen echt Nederland 

fchen aard overeenkomftige en juiste uitdrukking 

vinden , of leeren vormen , waarvan zoo veel onder 
der verkeering ‘met vreemdelingen,-aan eene handéle 

drijvende’ nätie zoo eigen , en door eene al te 

groote befchaving, verloren gaat, Door hen hier te 

verzuimen , verzuimen wij inderdaad de taal zelve, 
en nimmer zullen wij dien rijkdom van uitdrukking 
verkrijgen , of die kracht en nadruk in onze dichte 
ftukken kunnen vertoonen, waarin de grondige bê= 
oefénaar hunner fchriften zal ‘uitmunten. Maar 
hier komts“in de-tweede plaats, ‘bij, dat het niet 

) | ge. 
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genoeg, voor den dichter zij, zijne taal grondig te 

kennen; hij moet ze bovendien nog op de poëzij 

(als ik mij zoo mag uitdrukken) weten toe te. pas- 

fen, of met andere woorden, hij heeft eigenlijk 

eene dichterlijke taal noodig. Nu veronderftelle men 

al eens, dat voor ware dichterlijke denkbeelden de 

werken der Ouden en beste Modernen die van onze 

vaderlandfche. vernuften hier ruim opwegen, dan 

zouden wij toch , al lazen wij de eerften ook „eeu- 
wig en al verzamelden wij er ook den rijkften. {chat 

van gedachten uit, nog nimmer leeren kunnen, om 

dezelve goed en krachtig uit te drukken. Dit laatfte 
leeren wij alleen bij onze eigene dichters. Zij bie= 

den ons, bij de gedachte „de-eigene, juist gekozene 

poëtifche uitdrukking in onze moedertaal aan. Wij 

verzamelen niet alleen &en’ rijkdom van, krachtige 

uitdrukkingen en fpreekwijzen. bij hen , die ons onze 

denkbeelden gemakkelijk doet mededeelen ; maar ; door 

hen grondig te beoefenen, verkrijgen wij tevens het 
vermogen van hen op hunne beurt te verlaten, en 

zelven denkbeelden van vreemdelingen in onze eigene 
taal echt Nederduitsch uit te drukken.” Hoort zal 
ons bevalligheid, vonper fterkte en kracht bijzet- 

ten, beide zoo als onze eigene taal ze voort kan 

brengen, of de zamenftelling die ze duldt, ze kan 

vermeerderen. Wij ontvangen er bovendien de 

beste lesfen omtrent de eigenlijke versificatie, Door 
HOOFT en VONDEL te vergelijken met alles wat hun 
voorging; door den eerften met zich zelven te vere 

gelijken voor en na zijne reizen, den laatften in 
zijne eerfte en laatfte gedichten; zal het ons dui- 

de= 
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delijk worden, dat: zij, onder andere voortreffelijke 
heden; deze kunst verbazend vooruitgezet en vere 

beterd hebben. Wij zullen dus gelegenheid „heb= 

ben, van den eenen kant, om op «te-kunnen fpo- 
ren, waardoor zij dit gedaan, en welke. middelen 

zij er toe aangewend hebben5 terwijl wij, van den 

anderen - kant „ even gemakkelijk ontdekken zullen, 

waarom zij dikwerf nog zoo gebrekkig bleven; en 

dit laat{te zal ons deze gebreken ligt doen vermij- 
den, zal:ons met een vasten tred op-hun voete 

fpoor doen. voortgaan „ ten einde ook op onze beurt 

de versificatie gedurig rijker „ vloeijender en. welluie 

dender, en dus volkomener „ te-maken. „Zonder dus 

HOOFT en VONDEL als modellen voor alle tijden op 
te hangen ,-en de kunst zelve aan hunne vorderin= 

gen ‘in dezelve te, bepalen, zullen deze groote 

mannen nog altijd onze leermeesters moeten zijn , 

en „géen Nederlandsch dichter zal -eenige- groote 
vorderingen in zijne kmnse maken, zonder dat hij 

hartelijk. gaarne erkennen zal, dat hij zeer veel aan 

hun verpligt was. - Zij deden zoo veel als iemand 

deed „ maar zij deden het in eene kunst, die geene 

grenzen: erkent; wij : moeten - op. hun -voetfpoor 

voortgaan, en op onze beurt HOOFDEN €en VONDELS 

voor het nageflacht worden. : 

‚Hier zoude ik kunnen eindigen, indien ik; êr noe 

niet. gaarne een „enkel. woord. omtrent onze taal 

wilde. bijvoegen. -Maar hier verzoek ik nog. drin= 
gender, dan ik het omtrent het overige gedeelte 

van mijne» verhandeling deed, dat men mijn ware 

doel „toch “niet uithet oog verlieze. Dit is 

niet 
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niet omrhetgeen ik hier zeggen zal als mijn-gevoë=” 
len “door te dringen, maar’ om’ gelegenheid te-ge= 

vén van daarover na te: denken. Ik zelf ben van 

alles zoo volkomen niet, overtuigd, dat ik het voor 

volftrekte waarheid: keur3 maar het kwam mij-toch, 

na er ernftig en lang over nagedacht te hebben, 

als zeer waarfchijnlijk voor, cn altijd-wel der moeite 

waardig, dat wij er onzen aandacht eens bepaald 

óp vestigen. Ziedaar mijn eenig doel, Ik wil niet 
beflisfen 3 ik wil alleen opmerkzaam maken. 

Zeker bezitten wij eene’ zeer rijke en fchoone 

taal , en die zich bij uitftek aan den dichter leent, 

om er zijne denkbeelden in voor te dragen,-om er_ 

mede te fchilderen „en om zijne gewaarwordingen 

in de ziel van alle-zijne lezers, die er vatbaar voor 
zijn, uit te ftorten Haar te verbasteren „ of tegen 

haren aard te verkrachten, dit zou onvergeeflijk en 
eene foort van heiligfchennis zijn, daar wij niet 

genoeg tegen waken kunmens-en vooral in dezen tijd 

riet, daar “wij, mogelijk flimmer, dan toen deze 

landen onder het Huis van Bourgonje geraakten , gee 

vaar loopen, dat eene vreemde taal onze fchoone, 

en voor’ ‘mijn hart’ nog altijd zoo dierbare moeders 

taal , niet flechts verbasteren „ maar, zoo God het niet 

verhoede , ten eememaal zal verdringen (*).- Maar; 
van: den anderen kant, haar „en elke levende taal, 

te bepalen, of in’ een woordenboek opte fluiten 4 

en dan alles af te keuren en te verwerpen, wat 

| „zich 

() Men ziet, dat dit gedurende de Franfche tirannij 
van 19ro1813 gefchreven werd, Redacteur. > 
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zich”ín dat woordenboek niet ‘bevindt , dit fchijnt 
mij toe, haar de mogelijkheid te willen ontrooven 
van in eeuwigheid rijker en fchooner-te worden, 

en dus eene groote dwaasheid en onbezonnenheid 

te zijn. Ook ben ik zeer geneigd , om hier, puPATY- 

na te zeggen: Jl est temêraîre de chercher a fiver 
wne langue (105). A 

Inderdaad, hoe zijn de talen, hoe is onze moes 

dertaal aan derzelver rijkdom: gekomen? ‘Zeker op 
de eigene wijze, die wij nu zouden willen afkeus 

| ren. 

Cros), Daar het hier juist ook het fluiten eener taat 
door een Woordenboek ,-en dat wel op hoog gezag. 
betreft, zal ik de geheele plaats van DUPATY ORESNEE, 

Zij zal hier niet geheel vergeefs ftaan, 

» Le Grand- due woudroit qu'elle (P-Academie Florens 

a) continuât le dictionnaire. de la langue Italienne, 

ecommencé par l’deadémie de la Cruscae. Elles’y-refuses 

elle. a. raison. . Il est témêraire de chercher à fixer une 

langue, quand. elle St, De, encore. formée, peutêtre — 
même. quand elle est formée”” 

„ La formation d'une, langue est. oeuvre des grands 

seren: L’Italie en compte trop peu: plus de la 

moitié, de esprit et du coeur humain n'a pas encore 

passé sous la, plume. des. Italiens., et par conséguent dans 
leur langues.…= Les divers langages des grands écri- 

vains: sont. autant, de. domaines. différens quela. dangue 

générale réunit à sa, „couronme, et: gquì composent son,em- 

pire, IU existe » en Ttalie ; une langue, de ?’.Arioste, une 

langue du ‘Tasse ‚une langue de: Boeace , une langue, de 

Machiavel ; mais il. n?ewiste. pas encore, en talie; de 
ei ltalienne,!? „Lette, sur PItalie, Tom, Ie Lett, 41, 
AZ. 1824 83e | Kie 
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ren. Of hebben wij niet-tallooze woorden, die. uit 

andere talen en naburige dialekten (106) in deonze 
zijn overgegaan, en hoezeer ze ook nog de ontwijs 

‚felbaarfte kenmerken hunner afkomfte met zich drae 

gen, nu, eenmaal door voorname fchrijvers en dich- 

ters „ de ware fcheppers eener.taal, het burgerregt 

verkregen hebbende, met de oorfpronkelijk Neder- 

duitfche woorden , waar wij die nog zeker erkennen 

‚kunnen, hetzelfde regt genieten, en door het alge= 

meen „gebruik ook lang. volkomen-gewettigd zijn. 

Of 

Cro6) En moest dit niet beurtelings het geval zijn 
met bijna alle de Europefche talen, door de menigvul- 

dige verhuizingen der Noordfche volken? Waar zijn de 
‚ Gothen en Franken niet geweest? Om iets zekers om- 

trent eene taal te berde te brengen, dient men ze allen 

te raadplegen. Zoo deed reeds girtaaN, en duidelijker 

dan in de volgende woorden kon hij de verwantfchap 

van onze moedertaal met een aantal andere dialecten wel 

niet opgeven: Wocabule-guam plurima non tantum cum 
‘Germanieis superioribus ‚ Saxonicts , veteribus .Anglicis 
sive Anglo - saxonicis , (güae cum Germanicis inferioribus 

sive Teùtonicis, licet dialectis nonnihil mutatis, prorsus ' 

eadem sunt) verum etiam cum Gallicis, Italicis , His- 
panicis „ Datinis quoqueet Graeeis , passim, ubi Ortho- 

graphia , Etymologia , ‘vocis similitudo, aut «alia ratio 

postulare widebatur, contuli: ut mutua linguarum colla- 

tione illustriora fiant , quae aliogui obscura manerent enz. 
Zelfs de invloed, dien de Noordfche talen op het 

Fransch, Italiaansch en Spaansch gehad hebben, ftemt hij 

volmondig toe: Ingentem autem dictionum Gallicarum, 

'Ztalicarum et Hispanicarum catervam cum Germaniets 

superioribus et inferioribus, cum Saxonicis quoque ef 

Anglo = saxonicis communem esse, historiarum veterum 
stu 
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Of. moest dit het geval niet zijn; zoodra wij met 
nieuwe” zaken bekend werden, daar in de taal nog 
geene. woorden toe“waren; dewijl alleen: behoefte 

woòrden maakt, en er dus natuurlijk geen: woord 
kan--zijn , zoo lang er de zaak zelve niet is? Is 

dit tot op dit oogenblik het geval niet, en zal het 

dit niet altijd blijven? Wat deed hier voNDEL, 

wat ‘deed vooral hier noorT? Of heeft de laatfte 

Onze taal niet met een aantal woorden en fpreek« 

wijzen verrijkt, die te voren nimmer plaats hadden 

gehad, omdat er toen ook minder behoefte toe 

waits fen hebben wij er hem de diepfte, verpligting 

| niet 

studioso Lectori satis constat: quandoguidem Germani; 
magna Galliarum parte ipsis tradita a -Gothis , in. Gallia 

regnarint ; et Franci, veteris. Germani dicti fuerint : imo 
eandem eum Germanis linguam ‚ ut multi asserunt , ha- 

buerint:. Gothi ex Cimmerir orti, et lingua-inferiori 

Germanica usi, Italiam armis-sub egerinf , vastarint 

atque oecuparint : in ispania quoque ut in Gallia reg. 

narint: et. Hispani antiqui Teutonica lingua usi sint enz: 
En hoe zou dit anders kunnen zijn, daar de Franken in 

de vijfde eeuw zich in Frankrijk. als een afgezonderd 
volk vestigden? Zie LABOULINIÈRE , Mist, Polit, et. Civil 

des trois oreme. Dynast. Franc. Cap. 1. pag. 6,7, en de 
oude Spanjaarden zelfs eenmaal het Teutonisch gefproken 

hebben. . Zie de aangehaalde fchrijvers bij, KILIANUS iz 
praefat. 

Onbegrijpelijk hal zou het dus zijn, om uit een 

naburig dialekt geen, woord te willen overnemen, dat 

ons miste , daar zeer dikwerf dat woord ín den eerften 
oorfprong veel meêr aan ons behoort, dan aan de natie , 

daar wij het van overnemen. 

MIL. De * rs P 
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niet voor? Heeft hij ooit gefchroomd, woorden 

uit eene andere tâal over te nemen, hetzelfde dar 

welke , al was het ook de Italiaanfche (107), zoodra 

zijne eigene taal het woord miste,-en de vreëmdt 
het bezate? Waarom zullen wij een fluitboom achter 

HOOFT 

(107) Het zou zeer der moeite waardig zijn, om de 

taal vóór en na Hoorr eens onpartijdig te vergelijken , 

om overtuigd te zijn, wat hij zich veroorloofd , en hoe- 

zeer hij hierdoor de taal verrijkt hebbe, Niet alleen dat 

Hoorr geene zwarigheid maakte, om een woord uit eetie 

ândere taal over te nemen, zoodra hij het in de zijne 
niet vond; maar ook rolling, wending , welluidendheid, 

en dat tooverachtig gebruik maken van diminutiva, daar 

hij vervolgens zoo in uitmunttes niets fchroomde hij 
van vreemden over te nemen, zoodra zij het flechts 

bêter bezaten, en zijne moedertaal er mede te verrijken, 

Van het eerfte moge ons, onder meer andetfe woorden ; 

zijn smalt overtuigen, Bij ons miste hij het woord email , 

emailleren, dat de Franrchen natuurlijk het eerst hadden, 
wijl de zaak bij hen het eerst beftand, De Italianen 

hebben beiden in hun smalfo , smaltare, En nu fchroomde 

Hoorr niet, om een woord, dat ons miste, door niets 

bij ons te vervüllen was, én toch dikwetff zoo fchilder- 
achtig gebruikt kon worden, bijna geheel over te nhemett 
en te näturaliferen. Zie hier eene plaâts uit zijn Gespan 
wan Schoonheden, daar hij er gebruik van maakt, Van 

de fchoone oogen van een meisje fprekende , zegt hij : 

Bliksemschuitjes , wroolijke ooghjes , 

Helderschitterende tooghjes, 

Die met glimpen van uw smalt 

Boven ’t goud der starren bralt enz, 

In. 
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HooFT zetten? Omdat hij eenmaal klasfiek is gee 

worden? Wij zouden het immers. zeer euvel “gê= 

nomen, en onze taal zou êr niet weinig bij geleden 

| E | heb= 

Intusfchen is het zeer mogelijk, dat dit woord oor- 
fpronkelijk uit een der Noordfche dialekten în het Itá- 
liaansch geflopen «zij, en dan zou het ter bevestiging 

dienen, van hetgeen ik in de vorige aanteekening van 

den invloed. der Noordfche op bijna alle de Europefche 

talen gezegd heb, Opmerkelijk is het althans , dat KILIAAN 

smelt geeft voor Liquor, Liguamen , gall. fondure ; en 
smeltwerk voor encausticè, gall. emaillure. Zou het 
smalto en smaltare hiervan niet afkomftig zijn? Ik twij- 

fel er geen oogenblik aan, id 
En wat het laatfte, ik meen de rolling, wending, 

welluidendheid en het tooverachtig. gebruik maken van 
_diminutiva betreft, alle ’smans gezangen verftrekken er 

ten getuige van, Jammer is het dat dezelve, een goud- 
mijn woor jonge dichters, niet meer gelezen worden ; 
jammer, dat door het niet beoefenen van "s mans fchriften 
over het geheel menig voortreffelijk woord, daar men bij 

hem mede bekend zou worden, in onbruik is geraakt, 

zoodat hij, die het nu eensklaps weder in gebruik zocht 
te brengen; zeer ligt gevaar zou loopen. van voor. den 

fmeder van hetzelve gehouden te worden, je 

Over het algemeen zijn alle de werken, van moorr 
voor den beoefenaar onzer taal onontbeerlijk, Elk, die 
het geluk had van den grooten VALCKENAAR eenmaal over 

de Vaderlandfche Historie te hooren voorlezen, zal zich 

nog herinneren, met welk een wellust men hem foms 

geheele brokken uit goorrs gefchiedenis hoorde opzegs 
gen; en zelfs de Tacitus van moorr, hoezeer eene ges 

brekkige vertaling van het oorfpronkelijke, heeft, van 
den kant onzer taal befchouwd, eene onberekenbare 
waarde, 

Pa 
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hebben; indien de tijdgenooten van noorrT zoo ge- 
dacht; en eens goedgevoriden hadden „ om dien eigen 
fluitboom achter: sPieceL te: plaatfen. … Hebben wij 

„er meer regt toe , of durven wij beflisfen , dat onze 

taal haar toppunt bereikt hebbe, en dus voor geen 

grooter rijkdom, voor geene meerdere vollkomenheid 

vatbaar sis?-: Kan eene taal eigenlijk gefloten” wor* 

den ; zoo lang’ men’ het eenmaal voor handen zijnde 
aantal denkbeelden niet tevens fluit? of vereifchen 

nieuwe zaken ook geene nieuwe woorden; en denk- 

beelden, die te voren bij een volk onbekend was 

ren. ook ‚geene nieuwe „wendingen en zamenvoe- 

gingen? Heeft behoefte oorfpronkelijk alle woorden 
niet voortgebragt „ven ‘zij’ de laatften niet vermeere 

derd “naarmate “de eerften zich vermenigvuldigden? 

‘Staan bij alle volkefen armoede van denkbeelden met 
armoede van taal niet in het naauwffe verband, en 

zijn de talen, zoa als HERDER (108) zegt, inderdaad 
de wormen niet, waarin «zieh de menfchelijke ge- 

… dachten ; goed of kwaad ,-hebben gevieid 2 

_sMaar wie zijn het nu; in de eerfte’ plaats, dië 

eerie taal verrijken en fchooner maken? Waren het 

overal de dichters niet, en juist de grootfte dichters 

hêt meest, die het eerst op hunne beurt weder 
klasfiek werden? En hoe natuurlijk is dit niet ? 
Zelden toch gevoelt men de armoede van eene taal, 

zoolang men langs den grond daar henen zweeft 

of ten minfte geene andere behoefte ontwaar wordt, 

dan waarin wij met alle ‘onze landgenooten deelene 

/ Ei zh Hier- 

(108) Over de Hebreeuwse Poëzij, IE, Stuk, bl, 5. / 
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Hiertoer voldoen allé: levendeStalen ; hoe’-arm'-ze 

dan. ook zijn mogen, >> Altijd: naars de behoeften 
der matiën,- die --dezelve “ fpreken:, “berekend „zijn 

zij-ligt “voldoende, om de: denkbeelden „die daar 

bij in zwang gaan, medecte deelen,: en >het noo= 

dige uit:te- drukken. Vermeerdert het vaantal.denk= 

beelden ‘bij zulk eene natie „ hetzij dan” door «oms 

gang met meer. befchaafde : vreemdelingen , hetzij 

door andere oorzaken 3 worden zij hierdoor’ met 

nieuwe „zaken “bekend van dat oogenblik vaf aan 

zullen zij “tevens behoefte aan nieuwe: woorden 

gevoelen, en-dezelve- op:de eene of andere wijze 

pogen te fcheppen sof van anderen te ontleenèn’ (109). 

Maar het is geheel wat anders, ewanneer “de-‘ware 

dichter ‘zijde denkbeelden ‘en’ zijn gevoel pòogt uit 

te drukken , „wanneer,-zijne gloeìjende  verbeeldings= 

kracht «naar: ‘woorden zoekt;om zich” te” kunnen, 

mededeelen „-om “levendig «en warm teskunnen daars 
ftellen:;: wat -zich-eigenlijk “met den dooden en kous 
den-letter niet laat mededeelen, niet laat daarftellen. 

Indie oogenblikken gevoelt hij de armoede van alle 

talen, en zij zijn het, om zijn ideaal’ uit te druk- 
ken,vwat zeg ik? om er‘flechts. een vlugtig denke 

swod ero att oib sb nail: beeld 
ii et dep dant zin 

‚…{reg) Zoo herinner ik mij ergens gelezen te hebben, 

dat zekere zendelingen aan eene onbefchaafde natie nim- 

mer desbede: zw koningrijk kome, konden doen begtije 

pen, . Dit volk “had nimmer‘een koning gehad," en was 

nooit met volkeren omgegaan ; die er“ een ‘hadden, ‘Na. 

tuurlijk „misten: dus -de-woordên : koning en koningrijk in 
derzelver taal, wijl er de zaak @n-het denkbeeld-ontbraken, 
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beeld. wan mede te deelen: Een ieder bewondere 
hem-vrij, hij zelf vindt älles mat en flaauw, en bij 

hetgeen hij in zijne verrukking ziet en voelt, is het 

dit inderdaad, Intusfchen is het juist in deze oogene 
blikken, dat hij zijne taal aangrijpt, geweldig be= 

werkt, en verrijkt en verfraait. Hieraan zijn alle 
talen haren rijkdom , hare gefchiktheid voor de poëzij 

verpligt. Zij dagteekenen alleen haren waren bloei 

van. de groote dichters, die haar bearbeid hebben. 

Maar hetgeen opmerking verdient, dit gebeurde ners 

gens, of men verhief zich in den beginne daartegen. 
Menigmaal nam men het den dichter zeer euvel, 
zoo als het geval. in: Duitschland met KLOPSTOCK 

was bij de uitgave van de vier eerfte zangen zijner 

Mesfiade. (x1ro).. Maar de dichter hoorde het niet. 
Gedachtig aan het gezegde van rraccus: Odi proe 

fFanum vulgus et varceo, ging hij gerust op zijne 

loopbaan- voort; fchiep wat er niet was „ verbeterde 
en- verrijkte wat hij vond, en oogstte eerlang den 
lof zijner beste: tijdgenooten in. “Thats zegent. de 
Duitfcher, nu trotsch op den rijkdom zijner taal, 

dankbaar ’s mans verdienften „ die ze zoo treffelijk 
hielp. vermeerderen, Zoo zegenen wij HoorrT en 

VONDEL , en zoo zullen degenen, die na ons komen, 

op hunne beurt de dichters zegenen , die in onzen 
tijd , 

ebk En hieronder wás Lessing zelf, die asha 
een der grootfte vereerders. van. kLOoPsrock werd, De 

vier eerfte gezangen van den Mesfias zijn ‘het eerst af zone 

derlijk uiegegeven in-de Bremensche ned ‚ en bij 
HEMMERD te ZZalle in 1748. 
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tijd „op het „voetfpoor, van, HOOFT: en, VONDEL ; 
hunne taal hielpen verrijken en volmaken. … 

Ik. zal, hoop. ik ‚toch wel niet noodig. hebben 

hier„nog te moeten herinneren , nadat ik mij, reeds 

zoo ,fterk tegen alle verbastering en. verkrachting 

onzer moedertaal verklaard. heb , dat -ik „het voor 

geene verrijking. houde, wanneer wij „woorden uit 

andere talen overnemen, voor welke. wij in onze 

êigene taal reeds ten, minfte even zulke goede woore 
den „en dikwerf beter en krachtiger , vinden, 

Juist dit noemde ik. verbastering. En nog minder, 
wanneer wij, tegen den aard onzer taal aan, ons 

zamenkoppelingen en conftructiën veroorloven, -die 

onkunde en gemakkelijkheid ons ingeven , die -de 
eigenfchap onzer. taal wraakt, en waarvoor wijs bij 

gtondiger kunde en vlĳtiger onderzoek „ beter , 

duidelijker en allezins meer voldoende bij ons „zoute 

den „vinden, - Juist dit „noemde “ik verkrachting. 
Neen , ik bedoel alleen zulke woorden, daar wij, 
of nu reeds ‘werkelijk woorden toe misfen, of in 

het vervolg, bij de vermeerdering van zaken en 

denkbeelden, woorden toe zouden kunnen misfen 5 
of zekere veranderingen „ die, al waren ze dan in 

het oud. gebruik der taal niet gegrond, toch de 

fmaak , de welvoegelijkheid, de welluidendheid, of 
wil men liever met HERDER fpreken (r11), de 
werking , de vertooning der voorwerpen, de roering 

der hartstogten, harmonie en rolling , noodzakelijk 
maakten. Dit laatfte alleen maakt toch de waarde 

| | | | Be. 

(ari) Hebr. Poëzijs I,Stuk, bladz, 6. | 
P 4 
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eener ‘dichterlijke’ taal uits em in welk eene taal- hef 
ook miste; zou immets de-dichter; die er ooit iets. 
treffends in voór “den’’dag> wilde brengen, het er 
eerst in moeten werken 5 “of ‚met andere woorden , 

de taal tot eene dichterlijke taal moeten fcheppen 

of hervormen. In allen geval vind ik het dwaas- 
heid een flagboom’ voor de vermeerdering ‘en’ be- 
fchaving eener levende tale. te zetten. Als’ men er 
grondig over nadenkt, en van” geene herfenfchims 
mige volmaaktheid eener taal droomt, is ‘dit „juist 

hetzelfde als of men het “waagde ,‘om-ze voorde. 
uitbreiding onzer denkbeelden zelve te zetten, en 
ons hierdoor noodzaken wilde , om binnen den een= 

maal befchreven cirkel eeuwig rond te zwever, en 

aerden eigene ann te bisciin ing ienie 

“ (ar2) Ik zou hier; “behalve het voorbeeld van onzen — 
HOOFT „nog die van een dantal der beste Buitenlamuderen 

kunnen bijvoegen. “Auen erkennen ze vaan den dichter 

het regt toe, om. zijne taal te Verrijken, en vinden hierin 

zelfs de eenige mogelijkheid, om ze immer te volmaken. 

Het zij mij geoorloofd hier WIELAND nog te mogen bij- 

brengen. In zijne vertaling van de Hekeldichten van 

HORATIUS geeft hij vers ór en 62 van de eerfte: Sat, 

At bona pars hominum, decepta cupidine falso , 

„Nil satis est, inquit etc, 
XA 

Us 8 

Allein, ein guter Theil der Mesochdn: ‚ angekörnt 
Von falscher Gierde, spricht: nichts is genug ! 

En bij het woord Gierde maakt hij deze opmerkelijke 
aanteekening, die volkomen bevestigt, wat ik tot hiertoe 

ese heb: „Ich habe diefes Wort gewagt, um damit 
mehr 

í 



IN DE WERKEN. DER DICHTK UNDE: 233 

welk -geloöf zeer wel, dat: mem met eene groote 
mate van kunde en geest zich a“priori een ftelfel 
omtrerit onze taal kan vormen’, daar elk-het-kunftige 
en aaneengefchakelde van bewonderen moet. Wat 
vers men” met “kunde en-geest niet, zoodra zucht 

: naar 

mehr als mit dem’ Wort Beégierde zu fagen. - Wir haben 

das Beywort gierig, welches nach. Herrn ApeLUNG fo 
viel ist als eine: sehr. heftigesungeordnete. Begierde empfin- 

dend; warum follten”wir,nicht-auch, das. dazu „ gehörige 

Hauptwort zu haben:fuchen? Wehe dem Dichter, der 

mit vier-oder fünf. Worten fagen-muss „ was er mit, einem 

einzigen -fagen follte und ‚möchte! Hier kommt vieles 

zu Günften- des armen Wortes, welches -ich-an Kindes- 

_ftatt angenommen--habe, zufammen. Tr. Es ist-fchon ín 

der Sprache; oder wo. wäre das Wort Begierde her, in 
„welchem die _Sylbe Be, ein blosfes Vorwörtchen ist. 
2, Es drückt einen Beegriff aus, den wir mit keinem an. 

dern einzigen.Worte darftellen ‚können; es ist alfo. 3.,ein 
nützliches; 4. wenigftens dem Dichter. lauu enitbehrliches, 
und 5. gleichwohl. kein fe fremde klingendes Wort, dass 

nicht jeder. Lef gleich aufs erftemal_. feine Bedeutung 

folite errathen können. Ich hofe alfo, da fo viele 
Grùnde für. dasfelbe fprechen, dass die Mehrheit -der 
Stimmen (die in folchen Fällen doch wohl entfcheidet) 
ihm das hochdeutfche Bürgerrecht, um welches ich hies 

“mit Für dasfelbe bitte, nicht verfagen werden.” — En op 

‘eene andere plaats zegt hijs „zoo dikwerf- wij onont- 
‘beerlijke inlandfche woorden misfen, zullen wij wel ge- 

noodzaakt blijven, vreemden te ontleenen: — Zoo en 

ten het de oude Romeinen mét de Griekfche taal, 

waarom zouden Duitfche fchrijvers , met rt pd ierk | 

‘denheid, niet durven doen, wat zelfs cicÈRo,“aan wien 

“zijne moederfpraak zoo veel te danken had ,-voor geoor- 
toofd hield?” Zie die Abderiten in de- Noot, - Wie 

ha ie Ps her- 
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naar „waarheid beiden niet beftieren , en waarvan 

heeft men met debeide eerfte eigenfchappen in. de 

laatst verloopene jaren al geene ftelfels gemaakt? Maar 

wie, dien het eenvoudig om waarheid tedoen. is 

zal;“waar hij het zelfs bewondert ; en den-fchrijver 
| het 

herinnert, zich hier het gezegde van morAtius niet: 

Epistolarum. Lib. o. Ep. 2. 

„Obseurata diu populo bonus eruet, atque 

“_Proferet in lucem speciosa vocabula rerum, 

"> Qude priscis memorata Catonibus atque Cethegis 

__Nune situs informis premit et deserta vetustas , 

_‚Adseiscet nova, quae genitor paoduxerit usus : 
“Vehemens, et liquidus , púroque simillimus amni, 

Fundet opes , Latiumgue beabit divite Lingua, 

En de grondige kenner en beoefenaar van FLACCUS, 

WIELAND geeft de ondergehaalde woorden dus in n zijne 

taal: 

Auch trägt er kein Bedenken, neuen Wörtern 

Von gutem Korn, die etwa der Gebrauch 
In Umlauf bringt, den Stämpel aufzudrücken. _ 

“Und fo, gleich einen Strom, der voll und klaf 

_ Durch Auen, die er fruchtbar macht, fich ngen 

Ergiesst er feine Schätze, und verfchönert 

„Die Sprache feines Volks. 

Er is ook gefchiedkundig geen twijfel aan, of het lot 
van alle-talen is geweest, soorfpronkelijk zeer arm te 
zijn, en; vervolgens rijker en volmaakter te worden, 

naar „dat. vroeger of later. goede fchrijvers en dichters 

dezelve „bearbeid en volmaakt hebben, De kundige 
LABOULINIÈRE beweert, in zijne „Hist, Polit, et Civ. des 

trois prem. Dynasts Franc., dat de nieuwere talen bij de 
eerfte herftelling der letteren nog te onvolmaakt waren, 

om er iets goeds in te kunnen voortbrengen, zoodat de 
| men. 
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het grootfte. regt omtrent zijne kúnde en geestigheid 

laat. wedervaren, het ‘gelooven ?. wien zal. het zelfs 

een oogenblik overtuigen kunnen? Integendeel, elk 

onpartijdige zal erkennen. moeten, dat zulk een 

fchirijver, juist naar dat zijne vermogens grooter zijn; 

maar: zijn waarheidszin door zijne eerzucht en de 
| | fia Ges bee 

menfchelijke. geest van zelven aan de enkele navolging 

geboeid bleef, en de meeste geleerden zich uit nood- 

dwang aan de Latijnfche taal moesten toewijden., De 

volgende plaats zal ons zijne gedachten hier nader onte 

wikkelen : 

“sp On vit d Paris, en 1948, une traduction des 

extraits du Talmud , faite par des Chrêtiens qui enten- 
daient &Hébreu. Robert d’.Arondel ven Angleterre se 

distinguait „aussi ds cette époque par la connaissance de 

cette langue; Vincent, de Beauvais donna. sous Saint 

Louis un grand Ouvrage, composé dextraits June foule 

d anciens auteurs, même profanes; mais les espriés 

s'etaient engdgés dans une fausse route, SUF les pas des 

auteurs grecs et arabes, quis étudibrent dans des tra- 

dudtions latines-“Ce qui remit cette langue en honneur, 

€£ la constitua langue savante. «Les langues modernes 
etaient encore trop imparfaites. pour. permettre lentier 

developpement des facultés humaines, qui. restèrent. par 
cela. même asserwvies d L'imitation. Le temps où le génie 

devait créer de nouveau , était encore eloigné; c'est done 

à tort que quelques auteurs rapportent au douzième et au 

treizième Siècle la renaissance des lèttres ; ce n'était que 

da renaissance des ‘études, malheureusement: appliquées à 

wnefausse plülosophie, à la: dialectiqgue , à la théologie ; 
„ais enfin on „apprenait-à lire et à réfléchir, et dès que 

les langues modernes se seront, developpées ‚ malgré da 

fécheuse préférence donnde à une langue morte , nous les 
verrons s'enrichir de nouveaux chefs - d'oeuvres, * 
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begeerte om ‘paradoxen uit te kramen meer verftompt' 
is, een te grooter nadeel aanrigt, en inderdaad een: 

aantal valfche denkbeelden ‘in omloop -helpt brengen 

die jaren, in dewelke men er mede  wegdweept „ 

niet-weder weg kunnen ftuiten of overwinnen. Bes 

hoefte „intusfchen „- fchijnt zoodanig - duidelijk de 
moeder, toeftand en omftandigheid de meer of min- 

dere vermelde ván alle talen geweest te zijn, dat 

men’ zich ter goeder trouwe onmogelijk in den waan 

kan Brengen „ dat ze terftond wijsgeerig. gevormd , 

of kunstmatig tot een vast ftelfel gebragt zijn ge- 

weest... Alle talen zijn rijker of: armer, naardat ze 

door eene meerder: of minder befchaafde matie. gefpro= 
ken werden. Een volk, dat-duttel- behoeften kende 

en altijd op: den laagften trap van” befchaving bleef 

ftaan , bezit zeker eene arme taal; een herdersvolk 

zeker eene armere, dan een volk , dat van den. lande 

bouw leeft, Hoezeer behoefte woorden en _fpreeks 

wijzen voortbrengt, moge over het algemeen -de 

overeenkomst-flaven, die er bij @lke natie tusfchen 

derzelver taal en tusfchen derzelver. beroep en “leef« 

wijze aan te treffen is. De woorfpoed van den Nes 

‘derlander was aan de zee verbonden. In haar, en 

in den handel, dien hij er op dreef, vond hij zijn 
beftaan en rijkdom, En waar vindt men nu eene 

taal , waarin zoo vele woorden . en fpreekwijzen 

van. zeevaart en handel ontleend zijn 2? Omtrent de 

Noordfche talen vooral is. alles enkel behoefte en 

oorfpronkelijk ruwe nabootfing der natuur geweest. 

Hoe meer: men het Zuiden nadert, hoe meer men 

eene fijner natuurnabootfing , hoe meer. welluidend- 
heid 
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heid men aantreft (113). En wat onze moedertaal 
betreft indien ik alles vergelijk, wat onder mijne 

oogen gekomen is, fchijnt ze mij, tot op de Kamer: 

in Liefd’ bloeijend’ toe, een rudis indigestaque moles 
geweest te zijn, die:de-een zoo, de ândere weder 

anders gebruikte ; waarvan bijna geen dialect bleef uits 
gefloten; waarop de gedurige vermenging met vreem- 

delingen, de fallooze veranderingen van regerings- 
vormen”, vooral het herhaald overgaan der regering 

in buitenlandfche Huizen, niet ophielden telkens van 

nieuw invloedte hebben, en die eerst eene eenigzins 

be- 

(113) „Alle Noordfche talen (zêgt nerper Ze. bl. 20) 

bootfen ‘het geluid der natuur na, maar raauw, en als 

alleenlijk uitwendig, zìk knarfen, ruifchen, fisfen ‚kra. 
ken, daveren, zoo als de voorwerpen. zelve, Wijze 

dichters maken daar met groote fpaarzaamheid gebruik 

van 5 flechten trekken het te verre. De reden is zeker- 

lijk in het klimaat en de ftemwerktuïigen van hun, die de 
taal oorfpfonkelijk geformeerd hebben, te zoeken. Hoe 

zuidelijker men komt, hoe fijner de natuurnabootfing 
wordt. „De meest klinkende verzen van Homerus knarfen 

of fisfen niet; zij tóónen, De woorden zijn reeds door 

eene fijne middenftof, de gewaarwording, het. gevoel „- 

gegaan, en, om het zoo eens uit te drukken, in de 
hartenftreek geformeerd 3 zij geven dus geene grove ge- 

luidbeelden 3 geene nagebootfte klanken, maar beelden, 

waarop het gevoel een zachter zegel heeft gedrukr, 

waardoor zij eene. andere wijziging, eene in. en uitwen- 
dige malschheid bekomen hebben.” 

Elk, die “er over nadenkt, zal toch wel Eoceen } 

Hrieten. dar het laatíte het werk van redenaars en vooral 

van dichters zij. Zij zijn het, die roeren, en bewegen 

willen, en leent er zich de taal, die zij vinden, nier 

toe, zij weten ze daartoe te herfcheppen. 

\ 
\ 
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bepaalde gedaante, of liever den grondflag tot zoo 
iets, door de Kamer: in Liefd’ bloeijend’ verkregen 

heeft. Intusfchen „ wat. was zij toen nog? ‚Men 
leze de beste ‘fchrijvers. van. dien tĳd, en: kort 

daarna. Hoorr en vonper (gaarne neme:ik er, de 

nieuwe drift tot werkzaamheid „ die de omftandighe= 
den destijds. deden geboren” worden; -en die-eene 

nieuwe veerkracht aan den geest bijzette „ bij-in aan» 
merking) verhieven haar tot eene ware, en zelfs tot 

eene dichterlijke taal; maar nog was zij ver van die 

volmaaktheid, daar wij ze thans bij onze goede 
redenaars en dichters (114) in aantreffen, Na HooFT 

EN VONDEL is men hier gedurig, zeker nu eens 

meer, dan eens minder, mede voortgegaan; maar 

vooral in de laatfte jaren heeft zij eene ronding en 

bevalligheid verkregen, die ons, wanneer wij de 

beste fchrijvers van voor ruim eene halve eeuw en 

verder, met onze tegenwoordige beste dichters -ver= 
gelijken, verbazen moet,-en zelfs zoo veel verfchilt ; 

dat 

(114) Indien ík niet plegtig voorgenomen had, om 

hier geene, nog levende, dichters te noemen, hoe ge-= 

makkelijk zou dit verbazend verfchil hier aan te toonen 
zijn? Inderdaad zou dit hier alles afdoen, Intusfchen, 
om meer dan eene gewigtige reden, verkieze ik hier niet 

van onze nog levende dichters te fpreken. Dezulken, 

wien het der moeite waardig ís, om derzelver verzen 
met die van voNnpeEL en nHoorr in dit ftuk, en vooral 

omtrent die zachte, wegflepende harmonie, die alléen 

met de denkbeelden doet tooveren, over het algemeen 

(eenige uitgezochte verzen zeggen hier niets) te verge- 

lijken, zal mijne aanwijzing niet noodig hebben om vol- 

komen overtuigd te zijn. 
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dat wijde eerften „ zoodra wij énkel op. ons vermaak 

ziën, naauwelijks meer lezen kunnen, terwijl wij de _ 
laatftetn» verzwelgen. Waarom zullen wij nu eem 

flagboom voor eene nog meerdere volmaking zet- 

ten? Kan regelmatigheid’ zelfs wel tegen welfpre= 

kendheid- en fchoonheid opwegen? Zullen wij de 

eerfte ook daar nog aankleven (want anders fpreëkt 
het van zelven) waar de laatften er zigtbaar bij 

lijden moeten ? “Of vreest men voor de brekebeenen 

en ftumpers? Die zullen immers niet in flaat zijn 

van immer gezag aan de onregelmatigheid te gevens 
integendeel , men zal er die te meer om verachten: | 

En wil men de ervaring hier immer te baat roe= 
pen, heeft dit zetten van flagboomen, waar het ooit 

gefchied is; eene-goede, en voor de taal bevorders 

lijke , uitwerking gehad? Integendeel, men bevond 

er zich overal flecht genoeg bij, om van alle nas 

volging hier af te fchrikken, Elk weet, hoezeer 

de Franfche taal verarmd werd, toen men het 

waagde, haar in een woordenboek op te fluiten. 

Bijna alle voorname dichters hébben er zich over 

beklaagd, en federt menig ‘krachtig en doeltreffend 

woord moeten. misfen , alleen omdat eene Akade- 

mie, die uit dorre taalgeleerden beftond, goedge- 

vonden had, dezelve te veroordeelen; zoo als zij 

dan ook níet naliet, om ze in den Cid van cor- 

NEILLE , hoe voortreffelijk de dichter er ook gebruik 
van mogt gemaakt hebben, af te keuren: én zeker 

niet voor de Akademie in hare fmakelooze en wil 

lekeurige bepalingen, maar wel voor de dichters 

waren vele van deze woorden behoefte. Men kan 

niet ontkennen, dat de Revolutie de Franfche taal 

mer= 
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merkelijk „verrijkt. hebbe, «Velen van die nieuwe 

woorden en fpreekwijzen zullen ongetwijfeld: weder 
vallen «en vergeten. worden, maar velen zullen er 

ook. van blijven en den voorraad vermeerderen; ten 
minfte ik heb er-zeer krachtigen onder bewonderd, 

daar men te voren niets,voor had, Zoo waar is ” 

het, dat men juist, wanneer de driften en hartstogten 
aan «het werken {zijn „ zich het natuurlijkst en krache 

tigst uitdrukt, en dat het op den duur dus het werk 

van groote. dichters is, eene taal te verrijken en 

fchooner te maken. In die oogenbikken wil men 

niets dan zijn gevoel op het nadrukkelijkfte meden 

deelen; men denkt aan Grammatica noch 1Syntaxis ; 

men zoekt enkel het levendigfte-beeld der zaken „ 

den adem der aandoening zelve, en alles wordt 

gang „ beweging en werking, | 
Doch ik heb genoeg gezegd, om de wo meihseniis 

heid er opte vestigen , en er over te doen nadenken. 

Meer wilde ik niet. Ik belluit mijne Verhandeling 
met de nadrukkelijke woorden van seurecerrL (215): 

» Enkele nabootfing: isin de fraaie kunften altijd 

vruchteloos; en hetgeen wij van anderen ontleenen; 

moet in ons binnenfte , als het ware „ herboren wor- 

den, wanneer het als dichtwerk, zal te voorfchijn 
komen. Wat helpt al het fchaven en opfmukken 

van vreemde ftoffen ?- Zonder de kunst is de natuur 

niets, en de mensch heeft „zijne medemenfchen niets 
te geven, dan. zich zelven.” 

(115) Ze ce bladze 7, 8. 

Is 
% 
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CBĲLAGEN. 

L 

I. meen op goede gronden overtuigd te zijn, dat de 

Grieken oorfpronkelijk hunne befchaving aan de Egyp- 
tenaren verpligt zijn geweest, zoo als ik in mijne vere 

handeling gezegd heb, Een mijner geleerdfte vrienden 

„was intusfchen van een ander gevoelen, en, zeer klein 

van, de. Egyptifche wijsheid denkende, beweerde hij, 
dat de beginfelen der Griekfche befchaving niet van 
Egyptifchen, maar van Fenicifchen en Afiatifchen oor- 

fprong waren. Daar het eigenlijk voor mijn doel hete 
zelfde is, of men hier aan de Egyptenaars of aan de 

Feniciërs en andere Afiatifche volkeren verkieze te den- 

ken, daar toch in beide gevallen alles,-wat ièvan het 

min oorfpronkelijke der kunften en wetenfchappen bij de 
Grieken, en van onze onkunde omtrent hetgeen bij hen 

overgebragt is, en Ómtrent hetgeen zij er aan volmaak- 
ten, gezegd hebbe, ftand houdt, zal ik hier de geleerde 
verhandeling, In welke mijn vriend mij zijne gedachten 
omtrent dit onderwerp wel heeft willen mededeelen, 
laten volgen. Mijne lezers zullen er mij zeker verplig- 

ting voor hebben, ’'smans redenen de grootfte opmerk- 

zaamheid waardig keuren, en met mij zijne diepe ge- 
leérdheid bewonderen. Daar ik er echter niet door 
overtuigd ben geworden, zal ik er vervolgens met een 

enkel woord de reden van aanftippen; mijne lezers mo- 
gen dan vrij kiezen. De hoofdzaak, zoo als ik zeide, 
zal altijd dezelfde blijven. 
Vil D.. Ze Q Van 
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Van den oorfprong der befchaving en 

Wetenfchappen in Griekenland. 

De oorfprong en voortgang der befchaving onder de 
volkeren der oudheid, de beginfelen en de toeneming 
van kunften en wetenfchappen zijn een der meest gewig- 

tige onderwerpen daar een onderzoeker der gefchiede- 

“nisfen zich mede bezig kan houden; maar tevens is er 

in dat roime veld niets, dat moeijelijker i is, en waarom- 

trent men minder zekerheid kan bekomen. Dit is ook 

géen wonder, daar de eerfte beginfelen zoo gering zijn 

en zoo onmerkbaar toenemen, dat zij de aandacht der 

tiĳdgenooten , die ook veelal weinig gefchiktheid hebben 

om dezelve op te merken, wel moeten ontgaan. Bij 
den eerften ftraal der verlichting, die een volk befchijnt , 

_ heeft het geene gefchiedfchrijvers , en wanneer deze 

‘eindelijk geboren worden , vatte hunne aandacht meer 

op de onlusten, die hun vaderland beroeren, en de oore 

logen, waarin hetzelve gewikkeld is geweest, dan wel 

op den ftillen en langzamen Sâng van °s menfchen geest. 

Uitftekende heldendaden, veelal met verdichtfelen vere 

mengd, bloedige gevechten en hoogloopende twisten 
zijn alleen de voorwerpen , die zij waardig oordeelen 

om geboekt te worden, De zucht om den roem hunnes 
volks, zelfs ten koste der waarheid, te vergrooten , 

doen de eerfte gefchiedverhalen dikwerf meer naar eene 

toovergefchiedenis, dan naar een eenvoudig verhaal van 

gebeurde zaken gelijken. Latere, meer wijsgeerige, 

gefchiedfchrijvers zijn buiten ftaat, om het ware van het 
valfche te onderfcheiden, en kunnen daarom, menigmaal 

zelfs tegen hunnen wil, niets anders doen, dan alles 
eenvoudig over te nemen, waardoor het langzamerhand 

een gezag, bijna gelijk aan dat van were verhalen, ver- 

krijgt 
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‘krijgt. De oorfprong der volkerên geraakt daardoor ge- 

heel in het vergeetboek „ en kan niet meer met zeker- 

heid worden nagegaan , terwijl het beginfel van-derzelver 
‘befchaving nog meer în het duistere ligt, Dit is ook het 

‚geval met de Grieken, dat’ volk, waaraan het overige 

„Europa alle zijne kunften en wetenfchappen verfehuldigd 
is. Van hun toch gingen dezelve tot de Romeinen over, 

‘en -door deze werden zij over het zuidelijk Zwropa ver« 
fpreid, De Arabieren, díe in de donkere middeleeuwen 

de eerfte beginfelen der wetenfchappen aan de half wilde 

volkeren’ van’ Ewropa mededeelden, hadden dezelve en- 
‘kel van de. Grieken ontleend „en het licht verdreef in 

“ons ‘werelddeel de duisternis dier barbaarfche eeuwen 

‘niet geheel, voor dat de Griekfche taal weder beoefend, 

‘en de overgeblevene meesterftukken van Griekenland al- 

gemeen bekend en gelezen werden. Deze voortgang 

der befchaving federt het bloeijend tijdperk van Grie= 

“kendand “is zeker; doch van waar zijn de befchaving, de 
‘kunften en wetenfchappen in dat gewest overgebragt? 

‚Veelal wordt Zeypte voor het geboortêland van dit alles 
gehouden, van waar de Grieken hetzelve ontleend zou- 

den hebben. Ik erken, dat de gefchiedfchrijvers van dat 

wolk veelal zelve in dat denkbeeld zijn geweest, en het 

‘daardoor in den eerften opflag zeer waarfchijnlijk moet 

voorkomen. Evenwel fchijnt hetzelve mij geheel one 

gegrond te zijn, en ik geloof, dat de eerfte beginfelen 

der Griekfche befchaving niet uit dat land, maar wel uit 

“Azië zijn overgebragt. Ik zal de gronden van dit mijn 

‘gevoelen, zoo kort mogelijk , opgeven. 

De volkeren van het zuidwestelijk Arie waren reeds 

wroeg in eenen wrij gevorden ftaat van befclaving.- Ten 
tijde van ABRAHAM, in de twintigfte eeuw vóór onze 

jaartelling, waren de landbouw en koophandel onder de 

nen reeds in bloei, De bewerking der metalen 
Q2 was 
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was reeds’ oud, en het zilver, fchoon ongemunt, wás 

reeds. als de gemeene maatftaf van den prijs der waren 
aangenomen. Wij vinden în de gefchiedenis van dien 

aartsvader wel geen gewag, van het-letterfchrift gemaakt ; 

echter was het vier eeuwen later, ten tijde van Mozes, 
‘zelfs onder de toen. onbefchaafde Israëlieten reeds zoo 

gemeen, dat men deszelfs uitvinding veel ouder moet 

ftellen. Zeypte was even vroeg befchaafd, en in jozers 

tijd komt hetzelve niet alleen als een geregeld koningrijk 

voor; maar zelfs was de pracht reeds in het hof der 

“PBARAO's doorgedrongen, Geheel anders was het met 

de volkeren van Zuropa in dien tijd gefteld. De volkse 
stammen, die uit het hart van „Azië langzamerhand dere 
„waarts „waren verhuisd, hadden weinig van hunne oor- 
fpronkelijke befchaving overgehouden.” Deze. kleine 
benden, in landen, welke niets anders dan wildernisfen 

waren, rondzwervende, hadden groote moeite, om zich 

tegen het wild gedierte te befechermen, en ‘een fober 

onderhoud te vinden, Zij verloren daarom wel ras dien 

trap van befchaving, welken zij oorfpronkelijk bezaten, 
en vervielen tot eene volkomene „barbaarschheid, Dit 

was het lot van alle ftlammen, die zich verre van hunne 

eerfte woonplaats verwijderden , terwijl zij , die in de 

nabijheid bleven, en het geluk hadden eenen vruchtbaren 
grond aan te treffen, voor dit verval bewaard bleven. 

Om eenen zoodanigen volksftam wederom te befchaven, 

moet dezelve eerst talrijk worden, en langzamerhand 

ruimere middelen van beftaan verkrijgen, De noodzake- 

lijke behoeften. moeten gemakkelijk voldaan kunnen 

worden „ en de zucht tot weelde-onder denzelven ont- 

ftaan , ten einde de noodige aanfporing en gelegenheid 
tot het beoefenen, eerst van de fchoone kunften, en 

daarna van de wetenfchappen, aan denzelven te ver- 

fchaffen. Was nu een zoodanig volk aan. zich zelven 

overe 
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overgelaten, ef “had het geenerhanden omgang met án- 

dere, meer verlichte , volkeren , dan kon de befchaving 

miet dan zeer langzaam voortgaan, Het noorden van 

Azië en Europa bleef daarom zeer lang geheel onbee 

fchaafd ; en-het midden van Afrika bevindt zieh nog in 
dien toeftand „terwijl de. weinige vorderingen, die al- 

daar gevonden worden „nog grootendeels aan den, reeds 

eeuwen lang gedreven, binnenlandfchen handel moeten 

worden: toegefchreven, seine. 
* De oudfte toeftand van Ördnnd wordt doot 

deszelfs eigen {chrijvers als tem uiterften ellendig afge’ 

maald, PAUSANIAS (rt) zegt, dat per Ascus deszelfs 
ellendige bewoners “het” eérst' hutten leerde bouwen, 

om: zich tegen de onguurheden van het weder te be* 

fchutten , hen leerde. met de vellen der dieren zich 

te bekleeden, en met akers te voeden; terwijl zij te 

voren niet dan van kruiden , bladeren-en wortels , dik- 

werf van eenen ongezonden aard,-hadden geleefd, Dit 

werhaal fchijnt echter wat overdreven. te zijn, dewijl, 

indien het letterlijk waar’ was , de-Grieken van dien 
tijd nog naauwelijks de-tegenwoordige ellendige” bewo. 

/ 

\ 

ners’ van het Zuurland en van Nieuw Holland zóuden 

hebben geëvenaard, Uit dezen ellendigen toeftand wer- 

den de Grieken gered door vreemdelingen, die van tijd 

tot tijd bij hen aankwamen, en de eerfte beginfêls der 

befchaving tot. hen overbragten. De tijd, wâarin dit ge» 
beurde , wordt door de tijdrekenaars ftoutelijk bepaald , 

in navolging der Griekfche fchrijvers , welken men gee 

noegzaam gezag fchijnt toe te fchrijven, wanneer zij 

fpreken van zaken, die vele eeuwen veor hunnen tijd 
„waren, voorgevallen’, «en waarvan niëts dan eenige ver 
mage maen tot hen gekomen rd VARRO (2), 

Ne 400 é È° de 

sr) Aroüds e 3: De pe Ô Ce) Cénsor. de dies mat. car. 

Q3 
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de geleerdfte der Romeinen, begon den historlefchen 
tijd eerst met het begin van de jaartelling der Olympia- 

den, en het is zeker, dat de vroegere gefchiedenis der 

Grieken zeer weinig geloof verdient. Hunne eerfte 

fchrijvers waren dichters, zoo als bij de meeste andere 

volken plaats vond. PrarreCYDEs, CADMUS de Milesiër 

en ACUsILAUs waren de eerften, die in proza fchreven, 

De eerstgenoemde fchrijver fchijnt de oudfte over de 
Atheenfche gefchiedenis te zijn, en hij leefde ‚niet eer- 

der; dan in den tijd van pARtus nysrasPes, op het einde 

der. zesde eeuw vóór onze jaartelling, Deze oûde ges 

fchiedfchrijvers vonden geene andere ftof, waaruit zij 

hunne verhalen konden te zamen ftellen, dan overleves 

ringen, dichtftukken, en mogelijk eenige geflachtlijsten 
en opvolgingen van koningen. Men behoeft geenszins 

in twijfel te ftaan over de weinige zekerheid, die eene; 

uit zoodanige bouwftoffen tezamengeftelde gefchiedenis 

konde, hebben. Om de tijdrekening bekommerde men 

zich nog. geenszins , even, zoo min als HERODOTUS,, 

THUCYDIDES Cu zenapHoN, diein de vijfde eeuw of het 

begin, der vierde (voor cnmasrvus geboorte) fchreven, 

Vóór den tijd van ALEXANDER was de tijdrekening bij de 

Grieken nog in geen gebruik. Eerst na zijnen dood 

begon men den tijd der gebeurtenisfen te bepalen, doch 

zonder eene vastgeftelde jaarrekening te volgen, De 

kronyk op de marmertteenen van Mrundel, welke ín het 
jaar 26. vóór onze jaartelling werd opgefteld, rekent 

nog alleen. van, dat jaar terugwaarts , «en bepaalt elke 

gebeurtenis verder door. den Archon -van mees 

welke toen aan het bewind was, 

Daar de gefchiedenis zelve zoo onzeker was, moet 

het met de tijdrekening nog erger gefteld zijn. Men 

fchreef aan elken koning een willekeurig getal van jaren 

toe, hetwelk meesttijds grooter is, dan het natuurlijker 

| | wije 
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wijze zijn kan.  Timêus, die omder de regering, van 

PTOLEMEUS PHILADELPHUs-bloeide, fchijnt door de latere 
fchrijvers veelal gevolgdte ‘zijn, fchoon zij echter in de 

meeste gevallen „eenigzins onderling werfchillens De 

Grieken, met de voorgewende oudheid dergAsfyriërs en 

Egyptenaren bekend zijnde, zochten , fchoon-zij deze 

volkeren wel eenen veel hoogeren ouderdom toekenden, 

den oorfprong.:van hun eigen volk zoo oud te doen 

voorkomen „ als hun immer mogelijk was, fchoon. zij 

niet in ftaat geweest zijn iets omtrent den-oorfprong. der 

eerfte inwoners van Griekenland te,berde te brengen, 
De beroemde newron heeft eenen fterken aanval op de 

gewone tijdrekening der, Grieken gedaan, en de ver- 
woesting van Zwrojen onder anderen in, het jaar 904 ger 

fteld, daar dezelve anders drie eeuwen vroeger, omtrent 

het jaar 1200 , gefteld wordt te zijn voorgevallen. De 

door hem bijgebragte redenen, bijaldien men dezelve 
niet volkomen beflisfend wil houden, zijn echter. van 

dien aard, dat zij genoegzaam zijn om de onzekerheid | 

der gewone bepalingen te bewijzen „en tevens, dat 

voor het begin der Olympiaden aan geene Griek(che 
tijdrekening te denken is, A af 
„Het is meer dan waarfchijnlijk „dat rteknndand zijne 

eerfse bewoners te lande, over den Hellespont en Thrar 

eischen Bosphorus , uit Zzië bekomen heeft, en dat er 

naderhand verfchillende verhuizingen uit dat werelddeel 

derwaarts hebben plaats gehad, daar de volksmenigte door 

den tijd zoo. fterk ‚werd, dat er vele aanzienlijke 
volkplantingen uit, Griekenland. naar Jtalië en. Sicilië, 

en zelfs terug naar „Azië gingen, waar de kusten der 

Zwarte en Egeïsche Zeeën er, vervolgens geheel mede 

bezet waren, Het is nu niet te denken, dat de volken 
wan Klein-Azië alle tot denzelfden graad van, woêstheid 

vervallen zijn, als de eerfte Grieken, De, volks{tam- 

| Q4 men, 
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meu, die dus later in Griekenland aankwamen’, motse 
ten ten minften iets toebrengen, “om de barbaarschheid 

aldáaar te doen verminderen. Het fchijnt ook inderdaad, 
dat de-befchaving zich &erder in het” noorden, dan 
in. het. zuiden van Griekenland heeft. beginnen te 
vertoonen , dewijl de tooneelen der oude dichters aldaar 

worden gevonden. 

De Feniciërs hebben ongetwijfeld reeds zeer vroeg de 

kusten van Griekenland bevaren. Wanneer-zij daar het 

@erst aanlandden, is zeker met geene mogelijkheid té 
bepalen. Zeker is het echter, dat dit reeds zeer vroeg 

is ‘gebeurd. Schoon het juiste jaar der ftichting van 

Carthago door de Ouden niet eenparig wordt opgege- 
ven, is het echter buiten twijfel, dat deze ftad in hert 
laatst der’ negende eeuw is gebouwd. Utica wordt 
gezegd twee honderd zevenentachtig jaren ouder dan Car- 

‚ thago te zijn, De ftichting van Gadir (Kadix in Spanje) 

moet omtrent dien tijd mede gefteld worden. Hoe lang 
moeten nu de Feniciërs reeds de nader gelegen kusten 

der Middellandsche Zee bevaren hebben, eer zij aan het 
aanleggen van zulke afgelegene volkplantingen konden 

denken? De kusten van Griekenland werden derhalven 

reeds in, en mogelijk vóór Mozes tijdeu door hen be. 

zocht, fchoon het niet blijkt, dat zij aldaar eigenlijke 
voikplantingen, even als in Afrika en Spanje, hebben 

aangelegd; ten .minften hebben zij dezelve niet Zoo lang 

pehouden. De nabijheid van Griekenland maakte het 

aanleggen van dezelve ook minder noodig, terwijl de 
handel hun daar geringer voordeel opleverde , en daaren- 

tegen de metalen, en in het bijzonder het zilver en tin, 

die zij uit Spanje haalden, hun verbazende winften 

moesten aanbrengen. Volgens Ezech. 27 vs. 13. dreven 

zij met Javan, Tubal en Mesech handel in flaven eu 

gemaakt koperwerk. Javan nu is Griekenland , Mesech 
en 
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en “Tubul-moeten in Azië gezocht worden. „Het is nu 

„wel niet duidelijk of ieder dezer volkeren koperwerk 

leverde, en of dit dus ook uit Griekenland kwam; doch 

zoo wij dit al onderftellen , mogen wij evenwel niet: be= 

fluiten, dat dit reeds ín de eerfte tijden ‘plaatshad, om- 
dat ezecniër dit van het begin der zesde eeuw verhaalt 5 

veeleer kunnen wij het tegendeel uit den barbaarfchen 

toeftand ‘der Grieken in dien tijd opmaken, Slaven {chije 

nen dus het &enigfte te zijn geweest, wat. Griekenland: 
den Feniciërs: opleverde , en dezen -ontvoerden-zij -dik- 
werf door list of geweld , zoo als de oude verhaien aans 
duiden, Echter kan het-ziĳn, dat zij uit Bubea koper 

haalden, hetwelk aldaar van eene voortreffelijke foort 

gevonden. werd , doch in: srraBo'’s «tijd reeds uitgeput 

was, « Volgens ezecHiëL (ibid vs. 7.) leverde rasa „ door 
_ hetwelk BocnarT den Peloponnesus verftaat, purper op, 

ketwelk-ook onder anderen door PLINIUS @n PAUSANIAS- 

wordt getuigd (3). Bekend is het, dat de- Feniciërs 

het eerst hebben uitgevonden, om het fap der purperflak 
tot het verwen van ftoffen te bezigen. De Syrifche kus 
ten nu, geene genoegzame hoeveelheid van dat- {chaaldier 
opleverende , zullen. zij denkelijk dezelve op de kusten 

- van den Peloponnesus hebben gevischt, Hoe het ook met 
deze gisfingen gelegen zij, zeker is het, dat de Grieks 

fche kusten het-eerst;door hen bezocht zijn „en dat hun. 

omgang met derzelver barbaarfche bewoners veel tot der- 

zelver befchaving moet hebben toegebragt.. De- Grieken 
hadden dus met Zzië eene dubbelde niesen zoo 

ter zee, als te lande, IE, 

Met Zeypte was dit geheel anders en Die land 

was ter zee op gelijke wijze, als tegenwoordig Japan 

en China, bijna voor alle voinsren gefloten. De haven 

’ yan 

wd PLIN. lib, gees 56. 

Qs 
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van Naueratis , aan den Canopischen Nijl-arm gelegen > 

was de eenige, waar fchepen mogten inloopen. Zij, 

die eenenvanderen Nijlmond binnen kwamen, waren. vere 

pligt te zweeren, dat zij hiertoe door toevallen gedwone 

gen waren geweest, en daarop terftond naar Naucratis te 

zeilen , werwaatts, bijaldien de tegenwind dit ondoenlijk 

maakte „de goederen evenwel met Nijlfehepen gebragt 

werden (4). Ook verhaalt sTRABO (5), dat de, oude 
koningen van Egypte voor vreemdelingen, en in het 
bijzonder voor de Grieken, die zich. dikwerf aan 

plunderingen fchuldig maakten , vreezende , te Ahacotis , 

op dezelfde plaats, waar naderhand „Alevandrië geftiche 

werd, eene bezetting hadden, ten einde vreemden te 

beletten aldaar aan te landen, De Feniciërs. fchijnen 
echter. eenen gemakkelijker toegang tot Egypte, dan 
andere volkeren gehad te hebben, dewijl in meropos 

Tus (6) tijd te Memphis een wijk door hen bewoond 

en naar hen genoemd werd. ; 

De Egyptenaars leiden zich in het geheel niet toe op 

de zeevaart. Voor de zee zelve hadden zij een affchrik si 

als een der zinnebeelden zijnde van-Zyphon of het kwade 

Wezen, zoo zelfs, dat zij geen zeezout, maar: alleen. 

dat , hetwelk de zoute ‘meeren in de Lybifche woettijn 

opleverden, gebruikten, Hun land levert ook geen hout 

op; tot den fcheepsbouw gefchikt, Op den Nijl ge, 

bruikten zij daarom vaartuigen, uit de ftengen van het 

papierriet vervaardigd, of uit de planken van den Egyptiz 

fehen dorenboom, welke niet grooter waren , dan twee 

ellen of vijf voeten ‘7e De Prolomeén gaven zich. 

daarom zoo vele moeite, om Cyprus en Coelesyrië onder 

hunne magt te behouden, ten einde zich. van daar van 

fcheepse 

(4) Herop, /. 2. p. 216. (5) L. 17. pe 589. (6) L. 3 dees 

(7) Pain, 4 7. c. 56, HEROD. Á. 2. ps 173e 
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fcheepshout te voorzien, en de-vloten, welke in de 

eerfte helft der zestiende eeuw in de-Roode Zee tegen 

de Portugezen werden uitgerust, waren gebouwd van 

hout,” dat van elders naar Zgypte was gevoerd. Men 

kan hierom met zekerheid zeggen, dat de oude koningen 

van. Egypte noch in de Middellandsche Zee, noch. in de 

Arabische Golf eem enkel fchip hebben bezeten, — 
Sesosrris alleen zoude eené uitzondering maken; dan, 

alles wat van dezen Egyptifchen. veroveraar verhaald 

wordt, meen ik met grond voor loutere verdichtfelen te 

moeten houden,” die door de. Egyptifche priesters uits 

gedacht, en den ligtgeloovigen Grieken wijsgemaakt 

“zijn, Maar al ware dit-anders, het Zou nog niets ter 

zake doen , daar ik niet! weet ‚ dat aan hem het houden 

eener vloot in de Middellandsche Zee; waarop het hier 

alleen aankomt „ door geeneen fchrijver „wordt toe- 

gefiehreven. 

Tusfchen Egypte en Griekenland was dus geenerliande | 

gemeenfchap „ dan alleen door middel der Feniciërs, en 

echter zou meu uit de Griekfche gefchiedfchrij vers bijna 
moéten befluiten , daerde reizen uit het eene naar het 

andere gewest zeer dikwijls gedaan werden, en gansch 

gewoon waren, De grondleggers van de meeste {taten 

van Griekenland worden opgegeven Egyptenaars te zijn 

geweest, @n indien men de verhalen wilde gelooven, 

zoude men moeten aannemen, dat er vele: Egyptifche 

volkplantingen aldaar gevestigd zijn, en dat de Gods- 

dienst, de zeden, de “kunften en wetenfchappen der 

Grieken, allen uit Zgypte zijn ontleend. Doch alle deze 

verhalen verdienen ; mijns inziens, geenerhande geloof, 

De Egyptenaren waren niet gewoon hun land te ver. 
laten: de zee fchrikte hen niet alleen af ; maar alle hunne 

godsdienftige en burgerlijke inftellingen waren zoodanig 

naar het klimaat en de gefteldheid huns lands gefchikt, 

“ dat 
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dat zij op andere landen geenszins pasten; en hunné 
wetgevers ook zeker met dezelve enkel bedoeld zullen 
hebben, hen aan hunnen geboortegrond-te verbinden: 

Zij waren ook daarom de Chinezen en Japannezen-der 
vorige eeuwen. Even als dezen hadden zij eene vroege 

befchaving , {(choon zij nimmer de grootfte hoogte daarin 

fchijnen bereikt te hebben. Op gélijke wijze waren zij 

aan hun land verbonden en bezaten het eigen wantrouwen 

omtrent, vreemdelingen.  Hûúnne fpijswetten maakten ‘den 

omgang met dezen bovendien zeer moeijelijk. De’ zorg 
voor de begrafenis hunner dooden, welker lijken zij 

bijna onvergankelijk wisten te maken en zorgvuldig bes 

waarden, moest hen nog fterker aan hun vaderland wers 

binden, daar zij, dit verlatende;, het voorregt misten 
van bij hunne voorvaderen begraven” teworden, Dit 

alles overwegende, zal men gemakkelijk befeffen „ dat 

dit volk geene volkplantingen naar elders kon: zendens 
en dat, bĳjaldien eenig Egyptenaar immer zijn vaderland 

verliet, hij dit niet vrijwillig, maar door nood gedwons 

gen deed, hetzij dan om de ftraf van gepleegde misda- 
den te ontwijken, hetzij dat inwendige beroerten ‘hem 

daartoe „noodzaakten, Zoodanige vlugtelingen konden 

ook niet ter zee naar elders vertrekken , dan alleen met 

Fenicifche fchepen, welke de haven van Naucratis bes 

zochten. De oudfte, welke in de Griekfche gefchie= 

denis voorkomt; was INACHUS, wiens tijd door peravius 

tot het jaar 1857 voor onze jaartelling wordt gebragt, en 

die. dus een tijdgenoot van ABRAHAM zoude zijn geweest. 

Volgens de gronden van den heer NEwroN, kan hij jechs 

ter miet vroeger dan omtrent het jaar 13oo in Griekenland 
zijn, gekomen. Hoe dit ook zij, alles is daaromtrent 

geheel onzeker. INacuus was de zoon vân-den oceaan, 

denkelijk „ omdat hij ter zee aangekomen was, ‘Eusesius 

maakt hem tot een* Egyptenaar, volgens het algemeen 

gee 
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sgevoelen der Grieken ; dat alle vreemden, die Grieken- 
dand. befchaafden , van, daar. gekomen waren. - Cecrors 

“was de -ftichter van het rijk. van „Athene ‚ wiens begin, 

volgens de kronijk, op de marmers van „drundel, zoude 

vallen in +1573 voor onze jaartelling; doch volgens-de 

gronden; van den heer NEwron-niet voor 1124: «Van 

„dezen —crcroPs „wordt, algemeen. gezegd, dat hij: een 

‘Egyptenaar--was. Men kan het derhalven, niet volftrekt 
„ontkennen, echter” fchijnen mij. de inftellingen ;-die aan 

hem worden toegefchreven, geenszins eenen Egyptifchen 

Ì „oorfprong te. bewijzen, Hij, belastte, wolgens PAUSÁ» 

Nias (8), dat er aan de goden alleen vruchten, doch 
niets „dat. leden had, geofferd zoude worden. Eusr- 

BIus (9), evenwel, zegt, dat-hij eenen os aan JUPITER 

„offerde, Was het gezegde van PAUSANIaAs al met de waarheid 

overeenkomttig ‚dan nog ‘zoude het met de inftellingen 
der Egyptenaren. niet. geheel ftroken , die. wel dieren 

offerden; doch alleen omtrent de foorten’ onderfcheid 

maakten, . Deze inftelling van cecrors zou ik dan veeleer 
aan het oogmerk, om de vermeerdering van het tamme 

veé te “bevordereny-dan wel aan eene navolging der 

Egyptenaren toefchrijven. Volgens het Parisch marmer 
bragten CERES En TRIPTOLEMUS eerst onder de regering van 

ERECHTHEUS ‚ den vijfden opvolger van cecRoPs, den 

„landbouw indttica, Cecrops , die zoo veel zorg droeg, 

om het -Egyptifche bijgeloof onder zijne nieuwe ondere 
danen te verfpreiden,; had dus hun noodzakelijk ondere 

houd. geheel vergeten, en hun den, reeds zoo lang in 

Egypte bloeijenden, akkerbouw niet medegedeeld, Zoo 

tegenftrijdig. zijn. de verhalen der Griekfche {chrijvers. 

Droporus sicuLus verhaalt, dat de Egyptenaren beweere 
den, dat eReCHTHEUS hun landgenoot geweest was, en bij 

"gee 

8) Lib, 8. Arced, p. 418. (9) Chron, bl, 1e Pe 14 
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gelegenheid, dat er overal, behalven in Egypte ; eene 

geweldige droogte heerschte, em daardoor eene zware 
hongersnood ontftaan was, eene groote hoeveelheid 
koorn aan de Atheners, omdat zij uit EZeypte af komttig 
waren, had toegevoerd, waarom zij hem uit dankbaar- 

heid tot koning werkoren, en hij:de Mysteriën van ceres 

te Zleusis, volgens de Egyptifche wijze, inftelde. Hier 

is dus Erecurreus al weder uit Eeypte gekomen, terwijl 

hij, volgens neroporus verhaal (10), voor een’ inboors= 

ling van Attica gehouden werd, en men zou zeggen, 

dat er eene geregelde vaart benoe Eeypie en Grieken 

dand beftond. ER. 

Onder den derden koning AMPHYCTION blj volgens 

het Parisch marmer , capmus in Griekenland , en ftichtte 

Thebe in Boeotiën. Volgens het meest algemeen gevoe- 

Ien der Ouden kwam hij uit Fenicië; doch evenwel hebe 

ben fommigen zich niet kunnen onthouden, om hem in 
eenen Egyptenaar te herfcheppen. Zoo zegt pioporus 

SicuLUS (ar), dat hij te Zhebe in Egypte was geboren. 

EuseBrus (12) doet, mogelijk om het een met het ander 

vereenigen, CADMUS EN PHOENIX Uit Egypte naat Fenicië 

trekken en aldaar regeren, terwijl de eerfte-daarna , om 

zijne zuster ruROPA, die gefchaakt was, op te zoeken, 

naar Griekenland teisde en aldaar Z%ebe ftichtte. Schoon 

MARSHAM (13) dit gevoelen omhelsd heeft, is echter 
niets meer met de waarheid flrijdende, _PAUsANras (14) 

fpreekt het níet alleen regtsftreeks tegen, maar bewijst 

ook het tegendeel uit den naam van een Minervabeeld, 

dat cApMUS te Thebe zou hebben ingewijd, 

Alle de „der verzekeren eênparig, dat het letter: 
fchrift 

Cio) Li. 8. p. Ólte - Crr)- Lib. IT. €. 23e 

… Cra) Chron. l, 2. De 79e (£3) Can. Chron. sect. 9.pe Ike 

Cra) Beotic. lb, Ge De SIT | 
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fehtife door capMmus. allereerst in Griekenlarid zij inge- 
voerd; maar socnarT (15) heeft middagklaar bewezen, 

dat dè Griekfche letters uit Fenicië gekomen en aller. 

eerstsde Hebreeuwfche geweest zijn. De orde der lete 

ters in het Grieksch en Hebreeuwsch alphabet is volt 

maakt dezelfde; alleen hebben de Grieken vijf lettets in 

vocalen veranderd ; die in het Hebreeuwsch ontbraken 
drie anderen zijn «uitgevallen, en naderhand alleen tot 

getalmerken gebezigd, terwijl de @, x, Ven w er na- 

derhand zijn bijgevoegd. Heroporus zegt ook uitdruk= 

kelijk (16), dat de Griekfche letters in den oorfprong 
Fenicisch geweest zijn, welker vorm maderhand, even 

als de klank, veranderd is, 

Kort: na capmus kwam DANAus met zijne vijftig doch- 

tefs uit Zeypte te Argos, en wel, volgens het Parisch 

marmer, onder de rêgering. van den vierden Atheenfchen 

‘honing ERICHTHONIUs. Deze Egyptenaar was verwant 

aan het koninklijk huis van doos, als afftammende van 

1ö, de dochter van inaAcuus, welke door de Feniciërs 

nâar Zeypte vervoerd was, Hij-was de broeder van den 

groöten- sesosrris, wief nu den naam van eGyPrus ge- 

geven worde. Uit Eeypte verjaagd, of omdat bij het 

rijk in zijn afwezen flecht beftuurde, of omdat hij gewei. 

gerd had zijne vijftig’ dochters aan de vijftig zonen van 
‘ecyprus ten huwelijk te geven, begeeft hij zich naar 

Argos, Daar naâuwelijks aangekomen zijnde, maakt hij 

‘aanfpraak op dat rijk, hetwelk hem maar zoo zonder flag 
of ftoot wordt overgegeven, omdat de Argiërs een’ 

ftier door een” wolf hadden zien verflinden , en daaruit 
duidelijk opmaakten, dat pAnaus de overhand over den 
Fegefenden kófing srneNeLUs Zoude hebben, Waarlijk, 

even -Zóo vele ‘öngerijmdheden als woorden ! “ DANAus 
' ; leert 

C*)- Can, 1,1, cap. 20, (CT) Zil. 5e Pp. 408 
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leert de Argiërs putten te graven, om water te -beko= 

men, “Dèêze kust verftonden de ‘Grieken: nog niet,en 
hunne vorige Egyptifche verlichters hadden > zekerlijk 

wergeten: hun dit te leeren „even als cecroes den -land- 
bouw , dewijl zij her waârfchijnlijk nuttiger oordeelden 

hen van goden, dan van fpijs en drank te-voorzien. 

…Lerex, die Sparta bouwde, een geflacht voor peu- 

CALION , en dus gelijktijdig met cecrors, volgens PAv- 

SANIAs (17) ‘en-het marmer, was, volgens den eerflen, 

mede uit Zgypte gekomen.! Intusfchen zegt dezelfde 

PAUSANIAS (18) op eene andere plaats, dat de Lacedemo- 

niërs zelve hem voor een’ inboorling hielden, 
Het bijgebragte vertrouw ik genoegzaam te zijn, om 

volkomen te bewijzen, dat alles, wat van de gemeen” 
fchap tusfchen Zeypte en Griekenland in dies vroege 
eeuwen door de Grieken verhaald wordt, niet alleen 

“zeer onwaarfchijnlijk is, maar voor verre het grootfte 

gedeelte als louter. verdichtfelen moet worden aange- 

merkt, waáromtrent zij zich zelven gedurig tegenfpreken , 

en het is zeer te verwonderen , dat de gefchiedfchrijvers 

dezelve reeds voor lang hebben verworpen, en dat de 

tijdrekenaars zich zoo vele- moeite gegeven hebben, om 

de verdichte en als uit de. lucht gegrepen jaartallen -der 

Grieken tot een geregeld ftelfel te brengen, | 

De begidfelen der Griekfche -befchaafdheid haiien 

dus niet uit Zgypte oorfpronkelijk zijn, - Hiertoe waren 

ook de zeden der beide volkeren te verfchillende, Om 

flechts een voorbeeld bij te brengen , herinnere „men 

“zich, dat er niets was, waarop de Grieken meer gefteld 

waren ,-dan op de fpelen der kampvechters. Bijna in elke 

ftad werden dezelve op gezette tijden gevierd, en zoo 

groot was derzelver getal, dat in een enkel opfchrift, - 

door 

(17) Alta, J.T. De ZO. (13) Lacon, 8, 3e Pe T43e 



BCI Lo A2 GI E‚’Ná 857 

door. wrerer (19) ste - Megara „gevonden ; Buiten en 

behalven van de vier meest beroemde, namelijk de Olym- 

pifche,-Pythifche, Nemeïfche- en Isthmifche, nog-zestien 

anderen, welke. zoo in Griekenland als in: Klein Azië 

gevierd” waren, wordt gewag gemaakt. De Egyptenaren: 
daarentegen „hielden, volgens; DIODORUS SICULUS- (20) 

dezelve niet alleen voor onnut ‚ maar zelfs voor fchadelijk, 

De Griekfche. Godsdienst was mede geenszins Egype 

tisch, fchoon er hier en daar eenige overeenkomst mag 

gevonden. worden, Dit kan niet anders-zijn , -daar-het 

niet misfen kon, of de denkbeelden der volken ‘moesten 
in dit ftuk hier of daar overeenftemmen, en dat zoo veel 

te, meer, daar, de. eerfte. voorwerpen. van aanbidding 
overal dezelfde waren, namelijk, ‘buiten.en bebalven het. 

Opperwezen, welks kennis, langzamerhand. verloren of 

verdonkerd „werd, de-zon en/Mmaans. daar: er mogelijk 

geen. volk gevonden, wordt, dat deze. hemellichten, niet: 

godsdienftig vereerd heeft, De-heer yaBLoNsry; heeft in 

zijn, Pantheon Aegyptiacum, klaar, bewezen, dat bijna 

alle de goden. der Egyptenaren betrekking hebben tot de. 

zon of maan, en wel-osiris en,isis.in de eerfte plaats, 
Het hoogfle wezen, of. welde kracht „ welke.de, wereld, 
had, gevoimd „werd. bij hen. gediend onder den naam van 

PHTHAS „ waartoe, mede, behoorden Neira „ of de goddelijke. 

wijsheid ; KNEPH,. of. het, den. mensch gunftig; en Tirn- 

RAMBE,- of. het op, den, mensch toornige hoogfte. wezen. 

Aruoor, was.de nacht of de chaos , waaruit, alles, door, 
PHTHAS: was, voortgebragt, en eindelijk rypaon, het, 

kwade, wezen,, De Grieken geven aan. deze. goden de, 

namen „van de hunnen, en het {chijnt dus in, den eerften. 

opflag, dat beide, volkeren dezelfde goden dienden, Dic, 
verfchilt echter, zeer, veel. Parnas noemden, zij. vure 

| CA 

G9)- Voyage Tom. 2e P.,237: Cao) ZL. 1,6 8. 

VIJL D. 1. R 4 
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CANUS‚ ‚Deze ‘komt voveral voor als de ‘hoogfte ‘God-def 

Egyptenaren, dat ook der waarheid. overeenkomftig is „ 

indien=men pParnas,‘en niet den Griekfchen vuurgod- er 

door verftaat; ‘ArHoor, de chaos ; waaruit’ alles was: 

voortgebragt „- werd. in de godin der liefde of venus 

kerfchapens… Nerrm noemde men MINERVA. « Dit ‘komt 
beter, wanneer’ men erde godin der wijsheid door ver 

ftaat, en niet-de- uitvindfter of overbrengfter van den 

olijf boom in Griekenland, dewijl er te Sais, waar NEI 

voornamelijk gediend: werd „en in gansch Zgjpte, bes 
halven: in de / Meradleopolitaansche „Nomos , - volgens 

STRABO (et) geen oliĳjfboom: gevonden werd. Osiris 
vertaalden: de Grieken door pronysus- of BaccHús 5 en 

hoe gelukkig deze-inval was, kan men befeffen „wanneer 

men: overweegt ; dat BAccrus’ den wijn had uitgevonden, 
dien de Egyptenaren van ouds verfoeïiden, en aan 

TYPHON’,- ofhet kwade -wezen, toefchreven (22) — 

Menpes- was bij «de “Grieken PAN5: bij- de Egyptenaren 

fchijnt hij de voortbrengende-kracht-der natuur-te-hebe: 
ben beteekend „en behoorde’ onder:de voornaamfte gode: 

heden; “Pan was bij de Grieken ‘integendeel niet dat 

een “mindere boschgod. Bugastis; de dochter van isis 
of de maan, omtdat zij een van derzelver ftanden betee. 

kende, werd in de godin der jagt ARTEMIS ‘of DIANA’ hers: 

fchapen” Deze voorbeelden toonen” genoegzaam, hoe 

weinig’ overeenkomst de goden der“beïde volkeren ons: 

derling hadden. De wijze van den ‘dienst was ook zeër* 

‚ onderfcheidem. ‘Osrris ‘werd sonder ‘het’ zinnebeeld van 
den flier Apis Mnebis , mENDES onder dat van eenen-bók’, 

AMUN òf AMMON,’ dé zon in de lenterächt-evening vers 
beeldende, welken’ naam de Grieken, alleen met bijvoe- 

ging van dien van yurirEr, goëdvonden'te behouden,’ 

| on- 

Car) L. 17. Pe Ó17e Ca2) Pruráncu. de Zside et’ Osivide. 
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onder ‘dat. van) eénen'tam,’ ett BUBASTIS “order dat eefiet 
kat vereerd, Waar vindt ‘men nú ‘in Griëkenland” den 
minften zweem dezer“zinnebeêlden? De Ouden ‘waren 

gewoón de-namên ‘hunnêr godetr aáw die der” andéré vol- 
ken, ‘welke’ daarmede, naar hünne gedachten, éénige 
overeenkomst ‘hadden; te “gevéri, > Zoo dienden de’ Ger- 
manens volgéris Tacitus (23), MERCURIUS, HERCULES eh 
MARS, jl fommigé Sueven dienden zelfs ísis, fchóon zij 
zekerlijk » deze namen nitimer ‘hadden “gehoord, “Deze 
gewoonte brengt eene groote verwarring in dè gefchies 
denis der Heîdenfche goden te wege,-en'het viel daars 

door te gemakkelijker, om” aân* zijne “goden “den oor: 
fprong toe te-fchrijven, dien men verkoos, De Grieken 
nu ‚alles uit Beypte. afleidende, moesten hunne godeèr 

ook van dáar afkomftig zijùs’@n de Egyptifche priesters 

waren “zeer vaârdig om hén' door verdichte verhalen in 
dien” waan te verfterkens’ Tot éen voorbeeld:ftrekke het 
verhaal, dat zij aan“neroporus deden (24), omtrent den 
oorfprong van ‘het “orakel te Dodona , hierop neders 
komende, dat de Feniciërs twee vrouwen, welke priese 

teresfen waren, uie Zheben hadden vervoerd ; en de eenê 

in Zybië en de andere in Griekenland’ verkocht, im 

welke landen zij het orakel van JUPITER AMMON en dat 

van Dodona gefticht hadden, De ongerijmdheid van die 

vertelfel doet: zich-dadelijk gevoelen. Volgens neRroDoTus 

zelven (25) waren er-geene priesteresfen. in» Zeypte's 

en al waren ver die. geweest; ‘hoe zouden de ‘Feniciërs 

dan nog twee, vrouwen uit den hoogften ftand: van het 

Egyptifche: volk;vuit “Zheben; dat zoo ver van: zee ver 

wijderd is, hebben kunnen vervoeren? En dit nog al. 

mogelijk zijnde ,- hoe zouden deze, nu tot den fland’ 

van flavinnen vernederd, gelegenheid gevonden hebben, 

gut orenIdt om 

€25) De Mor: German.crd, Cea) Le aop. 157. * C25) Ibid: p. var, 

| R 2 
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om zoodanige uitvindingen tot ftand-te brengen? Van 
de. zorg ‘voor de bewaring der dooden; en derzelver 

balfeming , welke zoo naauw metde ‘godsdienftige be- 

Etippen der Egyptenaren in verband ftond, vindt men 
bijde Grieken mede niets, , Het voorgedragene komt 

ïnij voldoende voor: om te bewijzen, dat de Griekfche 

goden niet uit Egypte waren ontleend. De eerfte denk- 
beelden hebben de Grieken zekerlijk uit „Zzië verkregen, 

De eerfte voorwerpen van aanbidding waren. overal de- 

zelfde, . Zij werden alleen-in- ieder land door den tijd 

naar het klimaat, de natuurlijke gefteldheid , de leef- en 

denkwijze der inwoners. gewijzigd,- Hierom. had Zeypte 
eene Godsdienst, welke van die van alle andere volken 

verfchilde, -De zon en maan waren, even zoo wel onder 
den naam- van” BAAL En -ASTHAROTH; de” godheden der 

Feniciërs, als die der Egyptenaren. Azië had ook zijne 

godfpraken; waarvan dat van BAAL-ZEBUB, te Ekron, 

een voorbeeld” oplevert.: Er is dus geenerhande reden , 

waarom men de Griekfehe godheden niet uit Mzië zoude 

kunnen afleiden; te minder, indien men overweegt, dat 
de Grieken, naderhand met de denkbeelden der Azianen 

en der Egyptenaren bekend- geworden zijnde „ dezelve 

naar hunnen fimaak op de. Griekfche goden. hebben. toen 

gepast, ‚grs Et 

De eerfte beginfelen van de befchaving , de Godse 

dienst , en het «eerfte letterfchrift der Grieken waren 

derhalven van Aziíatifchen oorfprong. Maar welke is dan 

de reden van het gewone gevoelen? zult gij. mij vragen. 

Deze vraag zal ík thans trachten te beantwoorden. 

Het is duidelijk, dat de befchaving onder de Aziatifche 
Grieken fpoediger voortgangen maakte ,- dan onder de- 

anderen, In eene nadere betrekking tot Azië befpeurde 

mén bij hen eene vroegere werkzaamheid. Zeevaart en 

koophandel waren. bij hen veel eerder in bloei, dan in 

het 
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het eigenlijk Griekenland. Psammericuus geraakte, door 
de hulp van. eenige löniërs en Cariërs, welke als zee- 
roovers in‘Zgypte gekomen waren, op den troon (06). 
Van het jaar 670 vóór onze jaartelling, waarin dit ge- 

beurde , af, was er eene gedurige gemeenfchap tusfchen 

de Egyptenaren en de Aziatifche Grieken, Waarfchijn- 

lijk hebben de Milefiërs toen dien muur tusfchen den 
Caopischen Nijl-arm en het meer Butos, waarvan 

STRABO (27) gewag maakt, gebouwd. Hij ftelt dit in den 

tijd van CYAXARES, koning van Medië, te zijn gefchied, 

en zegt, dat de Milefiërs met dertig vaartuigen tegen 
PSAMMETICHUS in Zeypte gekomen waren, Daar er nu 

geen zweem is, dat de Grieken ooit met hem in onmin 

zijn geweest na zijne troonsbeklimming, ben ik van ge- 

dachten, dat deze tocht der Milefiërs dezelfde is mer 
dien, waarvan HERODOTUS gewaagt, en dat deze Grieken, 

na zich met psAMUETICHUS vereenigd te hebben, dien 

muur ftichtten, om daardoor eenen verfterkten post, en 

dus, des noods, eenen ‘veiligen terugtocht te hebben. 

is deze gisfing waar, dan brengt sTRABO het geval te- 

onregt tot den tijd van CYAXARES, welke eerst aan de 

regering kwam in het zevenëndertigfte jaar van PsAMMEe 
ricuUs, en het is gebeurd in het veertigfte van pejoces , 
hetwelk met het eerfte van PsAMMETICHUS overeenftemt, 

Onder de regering van dezen koning kwam er eene 

groote verandering in den ouden toeftand van Zeypte. 
Daar hij door hulp van vreemden op den troon was 

gekomen, en de eigen hulp, vooral uit hoofde dat 

Egypte geene zeemacht had, meermalen konde behoeven, 
dewijl het telkens door de groote machten van .Zzië 

werd aangevallen, die, zich van Fenicië meesters ma- 

kende, deszelfs vloten tot hunnen dienst hadden, nam 
ej hij 

(26) HeRop, d, 3e p, 404. (22) Ee 17. Pe 604, 

R 3 
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hij de beletfelen, die de vreemdelingen den-toegang tot 
Egypte moeijelijk maakten, weg. De fcheepvaart, nam bij 

de Iöniërs toen meer en meer toe, vooral muntten. daarin 

de Phoceërs „uit, welken het eerfte. van alle, Grieken tot 

de pilaren van HERCULES doordrongen, ‚en honderd twine 
tig jaren voor den flag van Salamis , in „het jaar 6oo voor 

onze jaartelling , _Massilia, in Gallië bouwden, welke 
ftad fpoedig i in. voorfpoed toenam, en langen: tijd de eerfte 

handeldrijvende. ftad, naast . Carthago in het westelijk, gen 

deelte der Middellandsche Zee was. De magt der 
Feniciërs was in het laatst der: achtfte. eeuw verzwakt 
door den oorlog , welken, zij tegen SALMANASSAR ‚‚ koning 

van Assyrië, hadden gevoerd, volgens het, verhaal van 

MENANDER uit de Tyrifche. jaarboeken, door josePnus (28) 

aangehaald, en waaruit. het fchijnt, dat alle de Feniciërs 

| behalven die van, Tyrus, zich aan, dien veroveraar onder- 

wierpen, terwijl de. laatstgemelden alleen, door het win» 

nen van eenen zeeflag hunne vrijheid fchijnen te hebben 

behouden, Dit was gebeurd omtrent het jaar 230 ‚en 

dus zestig jaren voor de regering van PsAMMETICHUS, — 
Hierdoor werd. de vaart in het, oostelijk gedeelte der 

Middellandsche Zee voor de Grieken. ‚meerder vrij, en 
de koningen van Assyrië hadden eene zeemagt verkregen, 

Vóór PSAMMETICHUS fchijnen, de zaken in Zeypte zeer 

verward te zijn geweest, De verhalen. van neropotus 

Een DIODORUS sICULUS, zijn ten minften vrij ftrijdig en niet 

te vereffenen, Dit was ook geen wonder, „Dat rijk had 

eenen geruimen tijd veel te lijden gehad van de invallen 

der Asfyriërs en Aethiopiërs,  Psammericuus herftelde 

de vervallene zaken; hij had „hiertoe ook eene goede 
gelegenheid, doordien de oorlogen tusfchen.de Asfyriërs 
en Meden, in zijnen tijd begonnen zijnde, de aandacht 

| | | | der 

(28) 4, ZLib. 9e caporr4. 

IN 
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der-eerften_ van, Beypte aftrokken.. Hij maakte zich,na 
eene langdurige. belegering van: negenêntwintig … jaren 

meester van’ „Asdod (29), ten einde daardoor zijn rijk 

aan dien kant te dekken. Hij liet, ten einde den omgang 

met de Grieken gemakkelijker te maken, eenige Egyp- 

tifche jongens in de Griekfche taal onderwijzen; opdat 

dezelve voor tolken konden, dienen, Zijne. opvolgers 

volgden zijn voorbeeld, Necno wapende zich,fterk ter 

zee, en was gedurende. vier jaren van Syrië meester , 

toen het hem door NEBUCADNEZAR » ontnomen. „werd, 

Deze overweldiger zich. ook van Judea hebbende -mees- 

ter. gemaakt, „werd voor. Zeypte- nog. gevaarlijker „dan 

de Asfyrifche koningen -geweest waren. ApRiEs of 
HOPHRA fterkte daarom-de Joodfche, koningen zojakim en 
ZEDEKIA, benevens. vele andere kleine vorften in Syrië 

‚ tegen de Chaldeën, ten einde dezen tot een” voormuur 

te hebben, Hij -beoorloogde ‚volgens HERODOTUS ‚de 

Sidoniërs „als «ook. de. Tyriërs, „Omtrent de laatften-Îs 

de vader. der gefchiedenis misleid; -want- de > Tyriërs 
fchijnen de eenigen onder de Feniciërs te zijn geweest ; 

die in het verbond der Syrifche volkeren tegen NEBUCAD* 

NEZAR deelgenomen ‘hadden „ en dus bondgenooten van 

Egypte waren. Veeleer is het waarfchijnlijk dat HOPHRA 

zich met hun tegen de -Sidoniërs vereenigd.hebbe,-de- 

wijl. deze „den koning van Babel gehoorzaamden. Ik 

meen „dit daaruit te moeten opmaken , «dat Ezecmiër (30) 

na, Jeruzalems verwoesting “zware: onheilen > voorfpelt 

aan de Filiftijnen-, „Edomieten , :Moabieten „ Ammonie- 

ten en Tyriërs; doch van-de:Sidoniërs-en andere Fenie 

eiërsniet-gewaagt. „De gefchiedenis;van Hopnrais gee 

heel vervalscht door de Egyptifche Priesters, dewijl het 

(29) Herop. /, a, p: 207, 

(50), EzECH,,25 15e:26, 

R 4 
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uit de voorzeggingen “ van JEREMIA en ezeenër Gr 
ten klaafften blijkt, dat ‘hij door NEBUCADNEZAR Over: 

wonthen, en, Zeypte ingenomen zijnde, doof hem ge- 

dood werd, hetwelk JOSEPHUS (32) ook bevestigt ‚ en 
door-hét fragment van MEGASTHENES , hétwelk srRABo (33), 

JosePnus (34) en RUSEBIUS (35) aanhalen ; bewezen wordt: 

dewijl NEBUCADNEZAR ,’ volgens Hetzelve, tot aan de 

‘zuilen van HercuLes’is doorgedrongen , en zelfs eer 

gedeelte. van Spanje overmeesterd heeft. Volgens-het= 
geen de priesters aan neRoporTus hebben verhaald, zoude: 

AMAsIs eenen opftand tegen apries hebben gemaakt; en, 

deze. gevangen. zijnde; op. den eisch des volks zijn 
gedood. Dit ftrijde lijnregt tegen alles, wat zij van zijne 

gelukkige regering voorgaven, alsmede tegen de ver: 

achting, die het volk in het eerfte tegen Amasis had; 
welke ‘hij door"eene fijne kunstgreep overwon. Dit 
komt alles beter overeen, als men met zosePuus ftelt;, 

‘dat amasis door NEBUCADNEZAR tot koning was benoemd, 

en daarom in het eerst bij het volk weinig aanzien had; 

doch toen NEBUCADNEzAR in het jaar 56r, zijnde he, 

negende van. Amasis, geftorven was, én de zaken det 
Chaláeën: van toen af. in verwarring begonnen te geraken, 

kreeg: amasis gelegenheid’ de vervallen zaken van Egypte 
langzamerhand: weder te herstellen, Zyrus, in het jaar 

572, na eene. dertienjarige belegering „ door NEBUCADNE- 
ZAR: zijnde ingenomen, hadden de Egyptenaren nog 
meerder belang: dan te voren in de vriendfchap der Gries 
ken „ aan. welke Amasis. nog grootere voorregten toës 

ftond, dan: zijne voorgangers. gedaan hadden. Hij liet’ 

hun toe, in Zgypte, op. verfchillende. plaatfen , tempels* 

| me ek 

(sr) Jerem. 43 VS. 44. Ezecr. 29. v$. 30 en volg, 

(32) A. Fel. roe 11. (33) Lib. 15. zÀ 

€34) Co Apo ln. C35) Pracps Eùang. hb. De! 
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en ‘altarén te ftichten , hetwelk; om dit in hét voorbijgaan 

te zeggen, almedé bewijst „dar hun Godsdienst’ van de 

Egypufche onderfcheiden was.’ Onder’ ‘andere ftichtten 

zij ‘eenen’ tempel, welke de woorhaamfte was, en de 

Griekfche genaamd werd (36). Hij onderhield ook een 

bondgenoorfehap met de Griekfche volkplantingen te 
"Cyfene. en met PoLvcRATES, tyran van Samos; zelfs 
zónd hij gefchenken aan den tempel van Delphi. Door 

de hulp der Grieken gefterkt, maakte hij zich meester 

van het eiland Cyprus , denkelijk reeds met het oogmerk 

om van daar het- noodige fcheepshoùt té bekomen. De 
val van Zyrus had de magt der Aziatische Grieken, in 

het oostelijk gedeelte der Middellandsche Zee, zeer ver- 
groot. Die van het eigenlijk Griekenland bezaten nog 

geene zeemagt, en kwamen’ dus niet in Beypte, zoo als 
blijkt uit de opgaaf der ftichters van den Griekfchen 

tempel, welke allen Azianen, en meest Foniërs waren. 
Omtrent het vijfentwintigfte jaar van Amasis, zijnde 545 
jâar voor onze jaartelling , werden de Aziatifche Grieken 

door mARrPaGus, veldheer van cyrus, onderworpen. Na 

de verovering van Babel in 538, hechte cyrus, Syrië 

en” Fenicië aan zijne’ heerfchappijen , en het is zeer 
waarfchijnlijk , dat Amaásis hem mede gehuldigd hebbe, 

De Perzianen ware nu overheeren geworden’ van al de 
zeevarende volken op de Aziatifche kusten, en Zeypte 
kon van daar geene onderfteuning' meer verwachten. De 

reden, die de Egyptifche priesters aan nERODOTUS gege- 

ven hebben wegens den inval van camBysrs, is geheel 
ongerijmd. Amasis, die vierenveertig jaren regeerde, 

zoude eene dochter van nopnra, welke omtrent dier’ 

ouderdom bereikt had, aán caMmByses durven toezenden ! 

Men heeft daarom de gisfing opgeworpen, dat hij de- 

| zel= 

__ €36) Hegop. 4 2, bp. 2ió. hed zò 
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zelve ‘aan, cyrus had gezonden; doch. dit is, niets dan 

eene-loutere: onderftelling, om het verhaal te redden; 

en--zij ‚zou ‚dan „toch, ook. ten minfte, ruim dertig jaren 
oud hebben moeten zijn, en. zou. hij. zich.ook immer 
hebben, kunnen verbeelden; dat zij zelve dit bedrog niet 

zouden ‘uitbrengen? Het is daarom veel meer. waarschijn- 
lijk, dat.camByses Egypte, als- aan hem onderworpen, 
heeft aangemerkt, en ‚dat Amasis. hem de geëischte. gee 

hoorzaamheid geweigerd heeft. De - overwinning van 
Egypte, was „mogelijk. daarom “zoo. gemakkelijk „ omdat 
PSAMMENITUS buiten, ftaat geweest is, Griekíche hulp- 

benden te kunnen bekomen, 

‚De Egyptenaren. droegen. het. Perzifche’ zuk met 

grooten tegenzin, … Bij elke-gelegenheid, ftonden zij ops 

waarvan de reden was, dat de Perzen, zoo zeer in 
godsdienftige, denkbeelden van hun verfchillende, hunne 
goden en-derzelver eerdienst op. de. verachtelijkfle wijze 
behandelden „en, geheel zochten te. wernietigen, Came 

BYysES werd met. de hatelijkfte kleuren. gefchilderd, des 

wijl de Egyptifche priesters. den verregaandften, af keer 

tegen hem hadden opgevat „wegens de mishandelingen, 

welke-zij.en hunne-goden- van hem hadden moeten on 
dergaan, „Xerxes wordt als;zeer ‚godloos uitgekreten , 

wegens het, verbranden, der, tempelen in Griekenland en 

Asië. «Hij deed dit, echter alleen uit eenen te ver ge- 
dreven. godsdienstijver, dewijl. de Perzianen, van de 

Egyptifche en. Griekfche afgoderij, eenen grooteu afkeer 

hadden, “en de koningen van’ Perzië,,de,Tempels der 

Heidenen vernielende,, bouwden, dien--van Jeruzalem, 

weder op, dewijl-de Joden -éénen,Gods-en dien-zonder: 

beeld ‚> aanbaden. … Toen ‚nu. de: Grieken smet-Perzië ; ome 

trent het; jaar. 500 ‚bij gelegenheid» van «den -Tönifchen 

opftand in oorlog geraakt, en daarbij zich meer op de 

zeevaart hadden beginnen toe te. leggen , „zochten. de 

Egyp= 
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Egyptenaars, telkens;hulpe, bij dezelve, „Dan eens onte 

vingen „zij onderftand van „dthenen ; dan weder, van La- 

cedemon; en‚de verkeering tusfchen de beïde, volkeren 

werd “gedurig. levendiger „ tot ‚dat zij eindelijk door 
ALEXANDER overheerd , welken ‚zij als hunnen verlosfer 
aanmerkten, zelven-een Grieksch koningrijk werden, en 

nimmer pogingen aanwendden, om zich van de heere 

‚fchappij der Ptolomeën te, ontflaan. 
„Voor. het jaar 670 hadden de Grieken derhalven gee- 
nerhande gemeenfchap met Zgypten, doch na dien tijd 

nam dezelve gedurig.toe, terwijl alle-de Aziatifche vole 

keren, door de. Perfianen overheerd zijnde, dezelven 

tegen de Grieken dienden, vooral de Feniciërs, van 

welker vlooten zij. telkens gebruik-maakten. De Gries 

ken vatteden daarom eenen fterken haat tegen dat volk 

op,en onder alle. Barbaren waren de Egyptenaars alleen 

hunne bondgenooten. Tot aan het begin der regering 

‚van PSAMMETICHUS hadden de Grieken niets van de Egyp- 

tenaren overgenomen, De trap. der befchaving, die zij 

toen. bezaten, hadden zij aan de Feniciërs en andere 

Aziaten te danken, In kunfteun en werenfchappen hadden 

zij toen. nog ‚zeer geringe voreeringen gemaakt. In 

proza werd nog niets gefchreven, doch beroemde dich- 

ters waren reeds onder hen verfchenen, waaronder 

HOMERUS „en HESIODUS de meest beroemden. waren. De 

Grieken, eerst. in Leypten aanlandende , ‘waren minder 
gevorderd dan de Egyptenaren, Zij erkenden deze min- 

derheid, en werden in die gedachten niet weinig ver- 

fterkt. door de Egyptifche priesters, welke alle de 
geleerdheid hunner. natie als eene erf bezitting onder zich 

‚hielden, én voor anderen verborgen, Het beeldfprakig 

fchrift, hetwelk zij alleen verftonden, of voorgaven te 

verftaan , gaf aan hunne geheime kundigheden een eerbied- 

waardig voorkomen in de, oogen der Grieken, Wegens 

cd hune 
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hunne achterhoudendheid hadden de laatften een zöct 

gunftig denkbeeld van de kundighedeu der priesteren , en 

hoorden alles, wat zij hun geliefden mede te deelen, als 

godfpraken: aan. De haat tegen alle de Aziaten, de . 

vooringenomenheid met de Egyptenaars, deed vele 

Grieken bij voorkeur de reis naar Eeypten aanvaarden , 

om zich doór de priesters aldaar te doen onderwijzen, 

hetwelk hun gewoonlijk veel fmeken en onderwerping 

kostte. Het werd nu voor de Grieken een punt van 

eer, om reeds te voren met dit, in hunne oogen, zoo 

verlichte land in betrekking geftaan te hebben, en door 

volkplantingen uit hetzelve befchaafd te zijn. | 

De Egyptifche priesters vierden deze neiging der 

Grieken en rigten hunne verhalen er. na in, om hen ín 

dien waan te verfterken. Eenige fchijnbare overeenftem- 

_ mingen tusfchen de mythologische verteilingen der Grie- 
ken en Egyptenaren, de toepasfing van de namen der 

_ Griekfche goden op de Egyptifchen, dienden om dit 

ftelfel aanzien te geven, en nu moesten reeds MELAMPUS, 

ORPHEUS , HOMERUS en andere dichters in de vroegfte 

eeuwen ZEgypten bereisd en hunne mythologie van daar 

ontleend hebben, terwijl men niet bedacht dat zij, als op 

Fenicifche fchepen derwaerds komende, de ‘priesters 

veel minder genegen moesten vinden om hun iets mede 

te deelen, dan in volgende tijden, toen dit nog zoo 

moeilijk van dezelve te verkrijgen was, en dat de Grie- 

ken en Egyptenaren, bij gebrek van elkanders taal te 

verftaan, en van tolken, die er federt PsSAMMETICHUS tijd 

eerst gevonden werden, met elkander“ geen omgang 
konden hebben. Tuares de Mileziër was de eerfte der 
Griekfche wijsgeeren, die Zgypten bezocht. Hij wordt 
gezegd de eerfte beginfelen der meet- en flarre -kunde 
van daar onder de Grieken te hebben gebragt,  SoLON 

én PYTAGORAS volgden hem op het zelfde voetfpoor. 

| De 
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De kennis der meetkunde, welke zij aldaar verkregen, 

moet echtêr zeer gering geweest zijn, indien het waar 

is, dat de laatfte het, zevenënveertigfte „voorftel van 

eueLipes eerfte boek, en ruaues eenige der eerfte voor- 
ftellen van dat zelfde. boek, hebben uitgevonden. Uit 
dit ftaaltje kan men zich geen zeer groot denkbeeld van 

de wiskunde der Egyptenaren vormen, en het fchijnt 

genoegzaam zeker, dat de uitvinding der. ware meet 

kunde in de. daad de Grieken niet kan worden betwist, 

In de bouwkunde fchijnen de Egyptenaren. grooteren 

voortgang gemaakt te hebben, De. overblijffelen hunner 

tempelen: zijn daarvan. fprekende- bewijzen. - Evenwet 

toonen dezen tevers, dat zij de kunst om bogen en 

gewelven te_ maken; geenzins. verftonden. In „de be- 
oefenende. werktuigkunde fchijnen zij-zeer bedreven-te 

zijn geweest, daar er zekerlijk veel vereischt wierd, 

om de zware obelisken overeind te heffen „en, zoo ftevig 

te plaatfen „ dat eenigen zelfs tot onzen tijd zijn ftaande- 
gebleven, | ad 

De kunst om het water door. gegraven. nt naar 

goedvinden te leiden, oefenden zij reeds zeer vroeg en, 

waren daarin „zeer bedreven, Het meir- Moeris, met de 

daartoe behoorende.kanalen , was een meesterftuk.- Doch 
alle deze werken. leveren geen bewijs op voor eenige. j 

wezenlijke vorderingen in de befpiegelende wetenfchape 

pen, zoo -als-het, voorbeeld der Chinezen ons hier 

„volkomen van, overtuigen kan, De dijken’ welke dit 

volk langs zijne groote rivieren heeft opgeworpen 3 zijn. 

veel volkomener dande. onzen, niettegenftaande alle de. 

hedendaagfche, befpiegelende kennis der waterloopkunde. 

Hunne * fteenen’ bruggen. over: breede rivieren worden 

voor meesterftukken. van kunst gehouden, en het groote 

keizerlijke, kanaal, dat de noordelijke met de middelfte 

provinciën vereenigt,„ is een, werk hetwelk alles van 
dien 
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dien aard, dat- ooit gemaakt “is, verre overtreft; Vé 
älle” de ‘ voortbrengfelén” van hunnen “grond” weten de 

Chinezen hét meest“ mogelijke nut te trekken, ‘Hunne 

zeilende kruiwagêns ef hunne groote waterrader , alleen 

van hóut en bamboesriet, zonder” eenig ijzer ,’vêrvaar- 

digd, en waarmede zij- het water, op de eenvoudigfte 

wijze, tor’ ‘bevochtiging hünner velden „ vrij‘hoog uit de 

fivieren weten opte malen, leveren onwederfprekelijke 

bewijzén óp van: hunnen vindingrijken geest; En toch 

is het, niettegenftaände dit alles, bekend, hoe weinig 

vorderingen zij in’de eigenlijke (v étenfeninen gemaakt 
hebben , zoo zelfs, dat zij de: regeling van’ hunnen als 

manak aan de Europefche zendelingen “hebben moeten 
opdragen. Omtrent de ftarrekunde def "Egyptenaren vorm 
ik’ mij’ ook’ geene zeer verhevene begrippêén. Waar is 

het , dät zij’het anders bij de ouden zoo gewone maanjaar 
hadden laten varen, en een zonnejaar ingevoerd van dries 

honderd vijfenzestig digen; evenwel blĳkt het niet, dat 

zij daarvan de vinders zijn, daar de Babyloniërs mede 

dezelfde foort van jaren gebruikten. Ook behoort er” 

Zòo veel niet: toe; om de lengte des jaars tot dezer 
trap vân naauwkeurigheid te vinden, daar de Mêxicânen, 

tên tijde der Spaanfche ontdekkingen, reeds een” jaar’ 
van die lengte: bezigden, De behoefte om den tijd 
af. t& meten, deed de eerfte volkeren hutne aandacht 

reeds vroeg’ op dè beweging der hemellichten vestie 

gen, “Elk landbouwer, elk herder, was op zijne wijze 

een ftarrekundige, en zou’ het nog heden zijn, ine 

dien de vastgeftelde: vorm des jaars en de almanak 

ken, die im elks handen zijn, ‘hem niet onthieven van 

de’ moeite vom’ den hemel te aanschouwen, “In de’ mide 

deleeuwen diende de menigte der heilige dagen en land= 

ran tot eenen almanak. Zij werden hem door de geestes 

lijken telkens’ herinnerd, en dit is nog voor gen’ gedeelte 

bij 



bij hen in gebruik “gebleven. De ouden merkten fpoëu 
dig, dat dè ftafren onderling zekere figuren-vormen 
welke “wel“fltoos dezelfden ‘blijven, doch welker ftand’ 
in elker “tijd ‘des ‘jaars “aan den“hemel verfchillend’is. 
Wel ’ras leerden zij: deze onderfeheiden flandenvbezigen 

om de “jaarsaizoenen* van elkander ‘te “onderkennen? 
Vooral Tetteden zij op die ftârren', welke telkens evenm 

voor déti opgang et even na den ondergang der zon’ in 
het Oosten een poos aan den gezigteïnder gezien werden 

_ Deze op- en’ ondergangên” der ftarrên werden. nog ,-ne 
dat cesar het zonnejaar in orde ‘had’ gebragt, door de 
fchrijvers’ over’ den landbouw, zoo’ als COLÚMELLA- ew 

PLINIUS, opgegeven: Naderhand geraakte’dit eckter in ond 

bruik, ten “minften PALtApius ‘heeft zijn werk vólgens. 
de maanden des j jaars ingerigt’, en’ maakt geen’ gewag van 
de opgangen der ftarren, Het was nu: gemakkelijk: oi 7 
na eenig ‘tijdverloop ; de “opgegeven” leùgte van “het” jaar 

doorde waarneming ‘dêr, ftárrer te befpeuren. “Moeilijker 
was’ het de. nêtte”lengte ‘des jaars „ waaromtreût:de-ftarrex 
kundigen thäns Hog onzekerzijn ‚ té“ vinden, “Dit-konden 
de ruwe waarneftingen der ftärrêm niet geven. “Men 

maakte * däarom gébruik vande’ Tengte der middagfchae 
duwen , waartóe men griomens oprigtte , en “het is-zeer 
waarfechijnlijkes dat’ de-Egyptifche obelisken tot dien einde. 

hebben: gediend, De: maan’; gedurig’ hâre-fchijngeftaltem 
verwisfelënde’, ‘gaf een” gemakkelijk middel dan’ de ‘hand 
om den tjd afte’ meten”, “en” was, als het” ware’, een 

natuurlijke “almanaks® “De feesten’ der” meeste “volkerér 
werdên: daârom: gewoonlijk” bij nieuwe“ of: vollé madam 

geviefd; ‘en ieder’; opde’ ‘maan’ acht gevende’, konde 
zich fiet ‘of weinig” vergisfén ‘in det tijd’, waarop “hij er 
ziel moest aren winden) Gêmäkkelijk * was°her” té be= 
fpeuren, dat de fchijngeftalten der maan in omtrent dertig 
dagen verwisfelen3 doch moeijelijkér vond men-hetz:de 

we. 
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ware dlengte-eens manefchijns.te „ontdekken; Hierom bes: 
hield; naar de gewone fpreekwijs, een maand lange, 

tijd den naam van dertig,dagen te bevatten „en, bemerkt 
hebbende , dat er meesttijds twaalf. nieuwe „manen, ge- 

durende eem jaar voorvielen, rekende men het jaar daare 

_em op driehonderd zestig;dagen. Dat.men echter immer 
een, zoodanig jaar gebruikt hebbe, hoe ftellig velen dit 
ook, mogen „verzekeren, geloof ik niet, daar. het noch 
met den loop,-der zon, noch met dien der maan, overe 

eenftemt , «en „men er dus geene nuttigheid van zoude, 

hebben,, De- Grieken „voegden, in ‚het eerst. bij. elk 
tweede. jaar eene dertiende. maand , doch, daar twee jaren, 

bij. vijfëntwintig- manen zeven;en drievierde dagen te 

kort sfchieten, is het zeker, dat. men, dit. noodig „oor- 
deelende , van. tijd tot tijd eene maand, zal hebben overe, 

geflagen, Men. had „daaromtrent bij de Grieken geene, 

vaste berekening, en. de ondervinding, omtrent de. jaar 
getijden en de. geftalten. der maan:moest hen telkens te, 

regt brengen. …Zij- konden dus niet weten, hoe; vele 

manen er in eenig aantal jaren bevat zouden wezen, en 

hierom geloof ik, dat zij de ruwe, rekening van.drie= 

honderd en zestig-dagen in ieder jaar, en eene bijgee 

voegde maan in elk tweede jaar, langen tijd behielden, 

Zoo laat HERODOTUS (36) SOLON tegen CRESES Zeggen, 

dat zeventig jaren vijfëntwintigduizend en tweehonderd 
dagen uitmaken, en dat, indien men bij elke twee jaren 

nog eene maand voegt, eenduizend en.vijftig dagen, en, 

het geheel zesëntwintigduizend tweehonderd en vijftig 

dagen zal opleveren. SorLon- fpreekt echter zoo „als of 
hij van het getal der bijgevoegde maanden niet zeker 

was, hetwelk, het reeds gezegde bevestigd, De Ouden. 

zochten gedurig naar zekere tijdkringen, welke eenig 
| Dn | | | ge- 

€36) Le Ie Pe 37e 35e 
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gêtal jaren, em tevens ‘een rond getal -maanefchijnen 
bevatten, „ De Grieken hadden reeds vroeg den Octaëtes 

tis, van acht jarenten negenënnegentig: maanefchijnen; 
Dit is-de kleinst mogelijke, echter verre van -naauws 

keurig te zijn , daar de negenênnegentig manen ruim een 

en een halve dag langer zijn dan acht jaren.» In het. jaar 

A33 maakte mero den negentien jarigen cirkel bekend; 

welke uit tweehonderd: vijfendertig. manefchijnen, of. 

zesduizend negenhonderd. veertig: dagen beftond. Of dit 
eene uitvinding van hemzelven,- dan of zij van eenig 

ander volk ontleend was, is onzeker, Mero ftelde het 

jaar dus 36$ dagen 6 uren 18 min. 56 fec, lang te zijn: 

Hij wist dus reeds, -dat hetzelve langer was dan van 

driehonderd vijfenzestig dagen, en echter verhaalt sTRA* 

Bo (38), dat de Egyptifche priesters «dit geheim aan 
PLATO mededeelden, die eerst na het jaar 400 in Zeypté 

kwam, Hij voegt er ook zelfs de nette bepaling dezer 
priesteren niet eens bij, In de tijden, waarover ik thans 
handel, waren de Babyloniërs reeds zeer wegens hunne 
vorderingen in de ftarrekunde beroemd, en hierom is 

het moeijelijk: te ontdekken, welke uitvindingen aan 
hun, en welke aan de Egyptenaren toegefchreven moes 

ten worden. Heropotrus (39) zegt zelf, dat de Baby: 

loniërs de uurverdeeling des daags en de zonnewijzers 

aan de Grieken hebben geleerd. De Egyptifche pries: 

ters; hunnen roem door de Babyloniers verdonkerd ach» 

tende, wisten hiertegen wel raad te vinden, Zij vers 

zonnen het fprookje, dan Beus, de zoon van NeePTU* 

Nus/en rLYsia (fchoon er geen NEPTUNUS inde Gor 
denleer der Egyptenaren gevonden werd , daar de teë 

het ‘zinnebeeld van ryProN. was) eene, Egyptifche- volks 
planting naar Babylonië overgebragt, en daar eene priès: 

[ ed ters 

(38) Lib. 17. (59) Lib. a.6 178, 

VIIL D, Te 5 
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terorde op de Egyptifche wijze inftelde,- Dit-fprookje 

wordtons- door pIODORUS (40) verhaalt , terwijl nero- 

potas er van zwijgt, ten teeken dat het eerst na zijnen 

dood is uitgedacht, kel 

De Babyloniërs ‘hadden drie cirkels; de Súsos; drseod 

en Saros, welke de heer cocver (41) bewijst 6o, 600, 

en 36oo jaren te hebben bevat, josePnus (42) heeft 

de Neros ‘gekend, zoo als blijkt uit zijn zeggen, dat 

de aardsvaderen den ‘loop der hemellichten niet, met 

zekerheid zouden “hebben kunnen nagaan „indien zij 

minder dan-zeshonderd jaren hadden geleefd , dewijl het 
groote: jaar dien tijd bevat, Deze Neros is een zone 

maans Cirkel, bevattende zevenduizend vierhonderd een. 

entwintig manefchijnen, Berekend men nu dezelve: naar 

de-bepalingen van den beroemden A LANDE , dan züllen 
de- zeshonderd jaren „niet meer dan een dag vier uren 

negenentwintig mins kleinder zijn dan zevenduizend vier 

honderd eenentwintig: man@ns doch daar de cirkels der 

ouden altoos valle-dagen bevatten, moet men den Neros 

op tweemaalhonderd negentienduizend eenhonderd- zes- 

enveertig dagen ftellen ; en dani-was een jaar „volgens de 

Babyloniëts, gelijk-aan 365 dagen 5 uren so min. 24. sec. 
hetwelk de opgaaf vanden heer LA LANDE niet. meer dan 

1 min, 385-fec,. te boven. gaats 

De heer pe Cueskaux. heeft, in eene vedelnndeling 

over eenige’ plaatfen van DANIËL, getoond, dat, indien 

men de tweeduizend driehonderd dagen, die Hocfdft, 8 

vs. 14: genoemd worden „ voor jaren neemt,-dezen,ook 

eenen zon - maanscirkel opleveren, Inderdaad :- twee- 

duizend driehonderd  jaren-zijn niet „meer dan g-uren 
5 min” iof: fec. gansen dan-achtentwintigduizend vier- 

At hon- 

(40) Lit. 1. c. 28. Car) Zom. 3. 2 Dissert, p. A48. EL SCGG. 

(42) A. FD, PA 4e ‘ 
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honderd zevenenveertig manefchijnen, Dezelfde fchrijver 

leidt uit Openb. 12 vs. 6 en 14, af, dat aldaar, én: 
DANIËL Yovs. 7, een tĳd driekronderd zestig jaren, eh 

tijd, “tijden eneen halve tjd, drie “eni eer Half miaal 
dit getal, dat is : ‘e&nduizend tweehonderd zestig: betee- 

kent, eú hij toont, dat eenduizend tweekotiderd zestig 

jaren weder eenen cirkel uitmaken, zijnde dezelve niet 
meer dan zr urén 8 min. 27 fec. grooter den vijftien 

duizend. vijf honderd vierentachtig’ manefchijnen. Het 
verfchil dezer beide cirkels, namelijk eenduïzend veertig 
jaren, ftelt dezelfde fchrijver’ eenen’ volkomen ‘ cirkel 

van “twaalfduizend” “achthonderd drieënzestig’ manen “of 

driehonderd negenenzéventigduizend’ achthonderd twee- 

envijftig dagen uit te maken, en het is zeker dat deze 

eèn der naiuwkeurigfte cirkels is, welke gevónden kan 

worden, Daar nu DANIËL dit bmtrent ‘het jaar 552 {chreef, 

en er‚‘uithoofde zijner kennis aan de-geleerdfieid der 
Babijloniërs , Zoo veel in zijne fchriften voorkomt, dat 
daaruit genomen is, komt het mĳ ten hoogftên waar. 

fchijnlijk ‘woor „ dat deze cirkels wezenlijk aân hun bes 
kend zijn geweest,en dan adden zij eene zeer naauwe 

keurige kennis van het zonnejaar. Het was niet moge- 
lijk ; dat de oude ftarrekundigenalteeds de ftanden ván 
zon en maan, en bĳgevolg de verduisteringen op de 

hedendahgfche wijze konden ‘berekenen, daar prôiemeus 
in de tweede eeuw de eerfte is geweest , die de ftarre- 

kunde door behulp der meetkunst tot een geregelde 
wetenfchap heeft gebragt, fchoon hij door de árbeid 

zijner voorgängëren, en vooral van HIPPARCHÚs , ‘daartoë 

was in ftaat gefteld, Langdurige waarnemingerì hadden 

de oude flarrekundigen geleerd, dat de verduisteringen’ 

ria tweehonderd drieëntwintig manêfchijnen, welke nabij 

gelijk zijn aan tweehonderd tweeënveertig omloopen der 
maan in betrekking tot den knoop, @n tweehonderd nee 

S 2 gen. 
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genëndertig omloopen, ten. opzigt van het verfte punt 3 

terugkomen (43), Deze cirkel bedraagt achttien. jaren 

en tien dagen; en, offchoon dezelve niet geheel naauwe 

keurig is, kon echter eene aanteekening. der verduiste- 
tingen, welke gedurende dezen tijd waren gebeurd, 
dienen, om de toekomenden. vooraf te voorfpellen. — 
Tnrares had denkelijk de kennis van-dezen cirkel van de 

Egyptenaren of Babyloniërs verkregen, en voorfpelde 

door dat middel de verduistering, welke gelijktijdig met 

den flag tusfchen CYAXARES, koning van MMedië, en 

ALYATTESs. van Lydië, voorviel. Over den oorfprong 

van de namen der ftarrebeelden is zeer getwist, in het 

bijzonder van die des zodiaks. Het is onzeker wie aan 

dezelve. de tegenwoordige. namen gegeven heeft, De 
abt prucne heeft. de beteekenis daarvan getracht te ver- 

klaren op het voetfpoor van macropus. Anderen hebben 
hem wederlegd, en eenen verbazenden hoogen ouder. 

dom der wereld of liever tegenwoordige ftarrekunde 

daaruit getracht af te leiden. Dan, alles , wat er over, 

gezegd is, zijn enkel gisfingen. Van ouds heeft men 

den dierenriem in twaalf teekens, en elk teeken weder 
in dertig graden verdeeld, Dit is zekerlijk ontftaan uit 

de twaalf manefchijnen, welke een jaar bevat, en de 

dertig dagen, die men aan elke maan toefchreef , fchoon, 

mijns inziens, daardoor niet bewezen. wordt, dat men 
immer, volgens het zoo algemeen gevoelen, een jaar 

van driehonderd zestig dagen zoude gebezigd hebben; 

neen, er waren zoo-vele jaren, als er zomers of winters 
kwamen, en zoo vele maanden, als er manefchijnen 

waren, welke men altoos, zoo goed mogelijk, met elk- 
ander. heeft zoeken te doen overeenftemmen, MAcRoe 

Brus (44) fchrijft de eerfte verdeeling van den dierenriem 
aan 

(45) _PLIN. Z, 30,0 1e 
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wan de Egyptenaars, en“ sexrus emeiricus aan de Báby- 
loniërs toe, Ten tijde van jog hadden fommige gefterntes 

reeds namen bekomen; doch men is het thans niet eens, 

welke ftarrebeelden in zijn boek bedoeld worden. Dat 

asch aldaar den grooten beer beteekent, is intusfchen 

zeker, dewijl dit gefternte ‘door den gemeenen man ín 
‘Arabië nog aldus genoemd wordt (45). De hedendaag- 

fche namen der ftarrebeelden zijn waarfchijnlijk meestal 

van Griekfchen oorfprong. “De ftarrekunde werd door 
de Grieken het eerst regt beoefend , nadat de’ Polo» 

meën het- museum’ te Alevandrië gefticht hadden, Toen 
eerst begon de wiskunde wezenlijken voortgang te ma- 

ken, en de ftarrekunde werd tot eene geregelde weten- 

fehap gevormd. De eerfte grondbeginfélen hadden zij 

zekerlijk van de Egyptenaren, en mogelijk nog meer 

van de Babyloniërs ontleend, welker waarnemingen 
federt den aanvang der jaartelling van NABONASSAR, of 

het jaar 747 voor onze telling, door proremeus gebruikt 
werden, om den loop van zon en maan te bepslen, ter- 

wijl geene enkele waarneming der Egyptenaren door hun 
is aangehaald, Opmerkelijk is het ook, dat alle die ge- 

leerde priesters, die aan PLATO Een aan ruDoxus zulke 
groote geheimen mededeelden, in minder dan eene eeuw 

verdwenen waren , en men onder alie de geleerden, 
welke te „Alexandrië bloeiden, geenen Egyptenaar aan- 

treft, MANETHO alleen uitgezonderd, die eene gefchie. 

denis van Zgypte fchreef , welke met alles ftreed, wat te 

voren door de priesters zelve verhaald was, en die alle 

de pogingen der tijdrekenaren te leur heeft gefteld, 

eenig en alleen , omdat dezelve uit loutere verdichtfelen 

beftond , welke hij voorgaf uit oude gedenkteekenen 
ontleend te hebben, die niemand der Ouden gezien 

| heeft, 

Cas) Niesuun, Befchr, van Arab, bl. 107 en volgg. 

S 3 
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heeft, en die-zekerlijk , indien-zij beftaan hadden, wel 
uit de duisternis zouden te voorfchijn gebragt zijn. (46) 

Dat de Egyptenaars eenen zekeren trap van wetenfchap 

hebben bereikt gehad, wil ik geenszins ontkennen. De 

plaatfing der groote pyramide, wier. zijden volkomen 

naar de vier hoofdftreken van het kompas gerigt zijn 

ftrekt daarvan. mede ten bewijze; maar eene erfelijke 
priesterftam, die niemand anders dan hare eigene mede- 

leden eenige. kennis mededeelde , en alles. onder geheime 

teekens, die voor alle anderen onverftaanbaar waren „ 

verborg, wâs niet gefchikt om de wetenfchappen. ten 

top. te voerens en zoodra deze priesterftam hare voors 

regten. verloor, en vervolgd werd, zoo als onder de 

Perfianen gefchiedde, dan kon zij- wel hare verwaand- 

heid, maar niet hare kennis behouden, die langzamerhand 

moest verminderen. Dit was ook het geval, - Hadden-de 

priesters în ALEXANDERS tijd nog gedenkteekenen, waar 

nemingen, gefchiedverhalen, of iets dergelijks, in eene 

verftaanbare taal bezeten, de- Grieken zouden niet in gee 

breke gebleven zijn , dezelve te verzamelen, en in 

hunne taal over te brengen; dan hiervan is nergens een 

zweem bij de Ouden te vinden.--De Tyrifche jaarboeken 
zijn verloren, doch niet voor dat MENANDER dezelve tot 
het „opftellen zijner „gefchiedenis gebezigd had, Maar 
waar wordt.nu ergens-een Egyptisch jaarboek aangehaald; 

„buiten de. verdichtfelen van MANeTHO ? Immers: nere 

gens; een duidelijk teeken.dus, dat zij niet beftonden, 
Ten tijde van srRABO (47) waren de geleerdepriesters 

| pn ee van 

€46) De heer cttamrorrein Je jeune, die-onlangs dé kunst, 
om de hieroglyphen te lezen , tot zekere hoogte gebragt heeft, 
vindt daarin grootelĳks: de bevestiging van verfcheidene ‘der 

dynastön van MANETHO. „ Redac. 

(47) ZLib. 17. p. Ólt. 
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van. Heliopolis verdwenen ; alleen werden huúnne vorige 

woouplaatfen. vertoond. De gefchiedenisfen, welke de 

Egyptenaren aande Grieken mededeelden;-waren bijna 

niets, anders , „dan loutere verdichtfelen, gefmeed, om 

den eerbied, welken de laatften voor hun hadden „nog 

te-vermeerderen, „Het, voornaamfte „ dat zij aan de 

Grieken hebben geleerd, heeft mogelijk in die wartaat 

beftaan, welke men. wijsgeerte noemde, wier voortgang 

SOCRATES „vruchteloos poogde te ftremmen, de leer der 

zielsverhuizing, en eene cosmogonie , op de fabelgefchie- 

denis; der verdichte goden gegrond. Deze wijsgeerte , 

welke langen tijd-de- grootfte verftanden van Griekenland 

bezig. hield „ bijna zoo vele fekten als wijsgeeren deed 

ontítaan , en niets, toebragt tot verbetering van den zoo 

verbasterden volksgodsdienst , en even min de zeden des 

volks-hervormde , was veel meer nadeelig, dan nuttig, 

doordien, zij. hare. beoefenaars den stijd deed flijten met 

nuttelooze haarkloverijen en twisten, en dezelve terug- 

hield van de betrachting der natuur, waaromtrent de 

Grieken zoo weinig hebben verrigt ; terwijl hunne zoo. 

genaamde Physica uit niets anders dan gisfingen beftond , 

en ‚zij van de algemeene eigenfchappen der ligchamen 

volftrekt onkundig waren, Ik meen „daarom, veilig te 

kunnen befluiten „dat de eerfte beginfelen.der Griekfche 

befchaving van Fenicifchen en. Aziatifchen-oorfprong zijn 

geweest, en dat de Grieken, naderhand in betrekking 

met. de. Egyptenaren. komende, „wel eenige beginfelen 

der wetenfchappen van hun, maar:tevens,ook vanvandere 
volkeren „ en-in-het-bijzonder van de Babyloniërs heb- 

ben ontleend; doch.dat dit, niet dan-beginfelen waren, 

waarop de Grieken de, door hun beoefende, weten- 

fchappen. zelve „hebben volmaakt, 

S 4 … Zie 



ega Bij L A GEN. 

Ziedaar de’ geheele verhandeling van mijnen zeer. kums 
digen vriend, Hoe veel opmerkingswaardigs zij ook bes 
helze ‚hebbende bijgebragte“ redenen ‘mij echter niet 

overtuigd, om van het algemeen aangenomene gevoelen 

af te. gaan, Om ‘hier geene tweede verhandeling te 
fchrijven, zal ik enkel de drie voorname oorzaken ‘hiere 

van aanftippen, Vooreerst zie ik niet, zoodra de Feniciërs 
vrij op Zgypte mogten varen, waarom eenige Egypte- 
naârs- met dezelve, en dus op Fenicifche fchepen , niet 
in’ Griekenland: zouden kunnen gekomen zijn, te meer, 

daar de oude berigten , zoo als ik in mijne verhandeling 

reeds. gezegd heb, juist van vereenigde volkplântingen 
van “Egyptenaars en Feniciërs gewagen. En hoe veel 

fabelachtigs er dan ook in die oude Griekfche verhalen 

gevonden moge worden, in welke opzigten zij zich one 

detling ook mogen tegenfpreken, în dit eene punt komen 

ze allen overeen, dat de Grieken hunne eerfte befchas 

ving aan de Egyptenaars verpligt zijn. En wat de Gods- 
dienst betreft, zeer kundige mannen hebben in meer 

dan-één opzigt de overeenkomst der Egyptifche en 
Griekfche godenleer aangetoond. Zelfs wat mijn vriend 

er van” Zegt, fchijnt diet, dunkt mij, te bevestigen. Om 

nu tiet van DIANA El MINERVA te fpreken, waarvan dé 
eerfte toch ook bij de Grieken, even als de Bubastis 

bij de Egyptenaren, voor de maan, en de tweede, even 
als Nerrm bij de Egyptenaars, voor de godin der wijsheid 

gehouden werd, dunkt mij, dat de enkel overgebleven 

paam van AMMON al zeer veel voor den Egyptifchen 

oorfprong der Griekfehe godenleer bewijzen zou: want 

fechoon vervolgens beide mythologiën ook at veel van — 
elkander verfchilden , wie ontkent, dat de Grieken door 
den tijd hier veel in veranderd hebben? Zeker heeft 
hunne zucht voor het fchoone en bevallige niet minder 

op huune zyskologie, dan op hunne kunften gewerkt, 
| die 
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die er zoo onaffcheidelijk. naauw aan verbonden waren, 

Doch hetgeen bij mij het meeste afdoet, is, dat ik met 
geene” mogelijkheid onderftelien kan, dat de Egyptifche 
priesters, bij zoo veel onkunde, listig genoeg konden 

zijn geweest, om, zooj vele jaren achtereen, juist de 

fchranderfte Grieken, en die vervolgens in hun vaderland 

het meest uitgemunt hebben , zoo als, om nu van ORPHEUS 

en HOMERUS niet te gewagen „*LYCURGUs, SOLON; PY+ 

THAGORAS, PLATO en foortgelijken , die openlijk beleden 

hunne wijsheid bij de Egyptenaren vergaderd te hebben, 

te misleiden, zonder alle deze waarlijk groote mannen 

tot even zoo vele dwazen te maken, wien men niet 

alleen alles vertellen kan; maar die ook de ongerijmdheid 

zelve voor ‘wijsheid en verlichting aannamen, Dat dit 
met eenen enkelen gelukt ware , laat zich denken; maar 
dat onder zulk een aantal groote mannen, en eerfte vere 
nuften, er geen zou geweest zijn, die hét bedrog ont- 

dekt zou hebben, en, in Griekenland wedetgekeerd, 
zijne landgenooten van het nietsbeteekenende der Egyp- 

‚tifche. wijsheid onderrigt en voor volgende foortgelijke 

togten zou hebben indeed kan verde voor geen 

pogenblik gelooven, be 

ste He TE 
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TI ee vooren steden: 

See | 

Er is mogelijk geene mafporing. in de geheele wereldge- 

fchiedenis „ die aan het wijsgerig verftand meer moeite ge 

kost heeft , dan die , welke men aan de ware oorzaken van 

de beurtelingfche verbazende verfchijning van groote Ge- 

niën in bepaalde tijkperken heeft toegewijd. Zij, die alles 
willen oplosfen,, brengen hiervan tallooze oorzaken te 

berde; 5. maar het verftand, dat naar waarheid Zoekt, e en eerst 

rust vindt, waar volkomen overtuiging zijne nafporingen 

‘bekroont, blijft , na alle die redenen overwogen, en aan de 

ervaring der „eeuwen getoetst te hebben, nog altijd. ‘onvol. 

daan, daar het zich dikwerf de eigen oorzaken ontdekt, en 

de eigen uitwerkfelen er niet op ziet volgen; of weder 
de eigen gevolgen bij geheel andere oorzaken ontmoet. Van 

voren, ik beken het, zou men zeggen moeten, die opge- 

geven oorzaken moeten die gevolgen voortbrengen; maar 

wie, dan de wijsgeerige dweeper, zal in de gefchiedenis 

zijne Zheorie van voren boven de ervaring ftellen , en zich 

dus bloot geven, om ieder-oogenblik door dezelve tegen- 

gefproken te worden? En wat is eene theorie van voren 

voor het gezond verftand anders, dan de verbinding en 

toepasfing van waarnemingen en beginfelen, uit eene vroe- 

gere ervaring verzameld, op eene latere, of op. gebeurte- 

nisfen, die zich vervolgens voordoen. Nergens, dan juist 

hier, is minder naauwkeurige overeenkomst tusfchen de 

theorie en de praktijk, en kan er uit de natuur der zaak 
ls min 
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minder zijn. -Onze theoriën rusten opvalgemeenheden. Wij 

generaliferen om „ze daar te kunnen ftellen. De natùur 

zelve ris oneindig en ieder individu in dezelfde wordt op 

zijne veigen wijze bepaald, Dezelfde oorzaken, die «eens 

een bepaald gevolg hadden, misfen nu dat gevolg, om 

dat: :tallooze kleinigheden, die aan het menfchelijk oog 

ontfnappen, er de uitwerkfelen van waren, Zoo komt de- 

zelfde -befinettelijke ziekte in eene ftad, Nu «eens (zoo als 
dit met de kinderziekte duizendmaal het geval geweest is) 

woedt zij van huisgezin tot huisgezin voort; dan weer 

kari:men, ook bij de hardnekkigfte. pogingen hiertoe „ zoo 

als bij de daaglijkfche verfpreiding door de wrengid haren 

voortgang niet bewerken, p 

Een enkel groot man verhief menigmaal zijne giehrdste 

matie en deelde zijne aandrift aan duizenden mede, Een aar 
gal” edelen poogden dat op andere tijden vergeefsch, en 
oogstten van hunne pogingen niets dan haat en vervolging, 

Zeker kunnen wij “van achteren meest altijd de naast wer- 
kende oorzaken hier van opgeven; ten minften-wij verbeel. 

den het ons. Ongelukkig maar, dat wij „ onze waarnemingen 
op ‘volgende werfchijnfelen toepasfende, geheel andere vit- 

komften ontdekken. Wij eindigen met te zien, dat ons 
juist datgeen ontfhapt, wat de eigen oorzaken nu met 

almagt deed. werken, dán weder zonder zigtbare gevolgen 

deed verdwijnen, en, zoo wij wijs zijn , met overtuigd 

tevworden; dat wij luttel weten , meest louter gisfen’, en 

maar zelden veilig beflisfen kunnen, «Er blijft, na alles 

pverwogen en alle de opgegeven oorzaken diep doordacht 

en. aa de ervaring getoetst te hebben; nog” altijd ‘iets 

overig ‚dat zich niet laat oplosfen; en dat de eigen oort 
zaken, gelijk wij zeiden, nu eens die gevolgen, op de 

meest” in “het oog loopende wijze deed voortbrengen „daf 
weder zonder eerig, of: zelfs niet een tegenovergefteld gee 

volg, in Het’ niët “deed * wädérkeeren. * Verbazend blijft 
Gh het 
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het dus altijd, dat zommige landen en eeuwen zoo vrucht. 

baar” geweest zijn in het voortbrengen. van geniën in-alle 

vakken der fchoone kunften, terwijl andere gewesten of 

niets , of ten minfte niets boven het middenmatige voort= 

bragten, en de eigen rijken , die in eenen zekeren tijdkring: 

zoo vruchtbaar waren ín groote mannen voort te brengen, 

eindelijk: weder tot de vergetelheid wegzinken, en ‘ge. 

durende eeuwen geen enkel meesterftuk op hunnen grond 

meer zien geboren worden. | 

Ik weet zeer wel, dat men hier meer dan ééne reden van 

heeft pogen te geven, dan eens van phyfifche oorzaken 

ontleend, als van het klimaat, de natuur van den grond „ 

deszelfs voortbrengfelen , de fchoone natuur,: die er de 

gelukkige. bewooners van omringt „het voedfel , de levens- 

wijs; dan van zedelijken, als den regeringsvorm, de gods- 

dienst, de opvoeding, de befcherming aan de genie ver- 

leend, en foortgelijken; maar ik weet ook, dat geen van 

deze redenen afzonderlijk genomen het raadfel oplost, en 

dat de. ervaring ons, als wij de gefchiedenis ook maar 

oppervlakkig raadplegen, overal dezelfde oorzaken dikwerf 

met geheel andere uitwerkfelen vertoonen zal, terwijl zij 
bovendien in geene twee landen zich immer allen vereenigd 

hebben doen zien, indien men al voor een oogenblik wanen 

mogt, dat zich de oplosfing in deze juiste vereeniging op 

denzelfden tijd deed vinden, | 

Welk een eindeloos tijdverloop tusfchen de eeuwen van 

PERICLEsS en van AUGUSTUS tot op de eeuw van reo de X, 

of liever die van de mepicis! En toch ontdekt het oog 

er niets tusfchen beiden dan eene lange wildernis, dor ges 

noeg, om geene enkele fchoone bloem te kunnen voorte 

brengen. Intusfchen is het klimaat van Griekenland niet 
veranderd, Het is het zelfde nog, dat het in zijnen fchoone 

ften tijdkring was, en toch is het federt eeuwen armer in 

groote geesten, dan eenig land ter wereld, terwijl de noof- 
de- 
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delijker landen (om van Ossian en het koude Kaledoniër: 
niet te gewagen) als Zngeland, Duitschland , ons vaders 

land, bij hee’ eigen klimaat en denzelfden grond, in de 
laatfte eeuwen eerfte geniën aan het menschdom gefchonken 

hebben, De fchoone natuur „ die ons omringt, zij moge dan 

ook meer nâtuur in Duitschland en Engeland, meer kunst 
bij ons zijn, werkt die dan ook op’ Ossian in het dorste: 

gedeelte van Schotland? (1) of vermogen ijsklippen en” 
fneeuwbergen hier even zoo veel als de bloemrijke valleijen 

_ van Klein Asië? De mensch is geen werktuig. Physische 
oorzaken bepalen hem nooit alleen, Ook leert de ervaring „- 

en dit, dunkt mij, doet hier alles af, dat juist naar mate- 
physische oorzaken meer op den mensch werken, hij juist- 
meer van reden en vrijheid beroofd is, De gewone ftere: 

veling wordt er door bedwongen, de buitengewone be- 
dwingt ze op zijne beurt. Maar de regeringsvorm ? Zeker 

is het dat men het despofismus en zijn tegenvoeteling, de 
anárchië ‚zoo volkomen kan denken, dat er geene vrije 

gedachte, ik laat ftaan ware genie , mede beftaan kan, Ine 

__ tusfchen ‚ wat leert de ervaring? dat de grootfte geniën. bijna 

onder alle regeringsvormen , zoodra zij maar eenigzins dien 

naam verdienden, gebloeid hebben. Of was de regering 

» zoo - wenschelijk onder treo de X en vervolgens onder 

LopEwijkK de XIV? Verkiest men dit al te beweren, dan 

herinnere men zich welke voortreffelijke kunftenaars Venetië 

onder eene geduchte aristocratie en Spanje onder den 
ijzeren fcepter. van FiLippus den IL -voortbragt. Of moet 

men niet toeftemmen dat Spanje de gouden eeuw zijner lets 

terkunde onder dezen koelen en wreeden dwingeland zag 
ti | hs; 

(1) De natuur ís zoo, dor niet in Schotland s zij is er veel 

meer zeer fchilderachtig, W. scorr heeft ons die voornamelijk 

in de jongfte tijden doen kennen, Redac. 
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aanbreken, en’ dat QUEVEDO, DE LEON ,. LOPE» DE VEGA, 

GUILLEIN DE CASTRO, GARCILASSO en- vervolgens CERVAN= 

Tes «er eenen glans op verfpreiden, daar naderhand een: 

CORNEILLE den eerften {traal van- ontleende om vervolgens’ 

een veel grooter glans nog over Frankrijk te verfpreiden 2. 

Was zelfs de eeuw van PeriCLES ; en die vande koningen: 

van Macedonië, was de eeuw van AueusTrus te: vergelijken! 

bij de fchoone eeuwen van Griekenland, en bijrde: door= 
luchtige-dagen: van de vrije republiek onder de Romeinen ? 

Zoodra er rust en veiligheid is, en de mân  van-genierin 

weerwil van zich zelven, niet gedwongen wordt om ziclv 

mét ftaatszaken te bemoeijen-of om ‘den oorlog: te bekomme= 

rên, fchijnt elke regeringsvorm, uit de grtjs „even gui 

ftig voor de genie te zijn. - 

„Wat -de’ godsdienst betreft, in den eerftens and fehijne 

Zij" näar ‘mate ‘harer zinnelijkheid, ten minften zoo lang hij. 

de-godsdienst «des volks is en geloofd worde, meetvophet: 

féhoone te moeten invloeijen, Intusfchen biedt:de ervaring 
hiervan” “ook” weder groote uitzonderingen"aan,: Vergeefs 

hadden! de Romeinen: de: geheele mythologie-van de Grieken: 
| aangèriomen ; 5 “óp hurnen” bodem» werkte zij niet’, » wat 

zij op den Attifchén en’ Iönifchen bodem” werkte; «De: 

Roomfche godsdierist , oreindig-méer zinnelijk dan-die der 

Proteftanten, moge in de gelukkige’ eeuw van Leo de X-op 

de fchoone: kunften ingevloeid hebben, in. Spânje deed zij 

het niet, en vervolgens in Zialië zelve niet, en de gouden 
eeuw van Duitschland, die de KLOPSTOKREN) de wieLAn- 
DEN, de’ coeTHES, dé SCHILLERS verheerlijkt ‘hebben, doet 

overredend zièn, dat ook ‘een minder zinnelijke godsdienst 

voor de poëtifche meesterftukken alchans niet hinderlijk is, 

Omtrent de voortreffelijke voortbrengfelen der bouw-, 

beeldhouw- en fchilderkunst denk ik eenigzins anders. Voor 

deze kunften had de Roomfche godsdienst uit deszelfs eigen 

natuur iets zeer bevorderlijks, Want even als de f£choone 

ge: 
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gedaänten , en dr gedurige onbelemmerde befchouwing van 
het: naakte menfchenbeeld , (en wat vrouw ontzeide het ge. 

zigt harer verborgendfte bekoorlijkheden ‘aan den‘kunftenaar, 
die “dedelve onder de «gedaante van een venus Öf“DANAË 
kon doch” aanbidden?) aan dè- Grieken hier” veel’ boven-elk 
andere volkeren’ voor” uitgaven, zoo’ moesten de gewijde « 
beelden’ in de. prachtige tempels der Roomfchen’, en de 
aanmoediging et zielverheffing, die de’ Godsdienst zelf hier 

gaf „ natuurlijk eenen verbazenden invloed op den kunfte- 

naar “uitoefenen, om ze, der aanbidding waardig, daar te’ 
ftellen. Ook verheft zich Ztalië oneindig meer'op dê 

voortbrengfelen dezer laatfte kunften, dan op die der 
poëzij , zelfs in de eeuw van de MEDICIS. Want men kan 

zich niet ontveinzen, dat er onder de dichters, die Ztalië 

toen voortbragt, velen gevonden worden, die men thans „ 

< onpartijdig lezende, met moeite hunnen ouden roem waar- 

ig zal blijven. keuren; fchoon-men er-toch bij verkennen 

zal „dat ef ondêr zijn, die „alles-bijeen genomen, nooit 

overtroffen „en fchaars- geëvennaard “zijn geworden; 

ArrosTo ftaat tot op dit oogenblik alleen, en Tasso heeft 

niemand ;gevonden, die-hem den lauwer ontweldigde. Ook 

wasde: dichtkunst op deze gelukkigen. bodem lang aan 

het kwijnen „ toen er de fchilder- en-beeldhouwkunst nog 

altijd. meesterftukken. voortbragten. En kon dit anders? 

» De eerdienist, (zegt hier zeer waar ANCILLON (2)) die 

men aande ‘kunstenvin- Ztalië toebragt, vermerigde zich 

met dien, welken men aan de’ Godsdienst toebragts Terwijl 

men op de altaren de heilige ordonnantiënaänbad , fcheen: 

het» neêrgeknielde volk de „genie te “aanbidden, «die deze 

werheven ftukken had voorgebragt,’” 

En wat nu. RER de opvoeding: „en. abh kie 

N treft „: 

Ca)  rRevolut, de Syst. ahd de Fi Tom. ® ed 3 

Period, 1. Pag. 34e | 
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treft, ook dezen, als oorzaken befchouwd,-zien wij nu 
het gewenschte gevolg eens daarftellen , dan weder alle 

uitwerkfelen misfen, Juist de grootfte geniën -hebben 

meest zich zelven, alleen gevormd, en de gebrekkige of 
volkomen verkeerde opvoeding , die zij ontvangen ‘hadden; 

herfteld. Voor den gewonen, echter ook verdienftelijken , 

kunftenaar,, is de opvoeding. van oneindige , voor de genie 

van zeer geringe waarde geweest. Een DANTE, een 

SHAKESPEAR, EEN PASCAL E@n tallooze anderen bevestigen 

dit, en ftaven volkomen het reeds aangehaalde gezegde 

Van LANNOY 3 | | ii 

tt Géwoon Vernuft ga de enge paden 

Ra Der nuttige oefning vlĳtig door: 

Eèn ziel, gevormd voor groôtë daden, 

Treedt met één fap iù 'e gloriefpoore 

Ea fchioort de snare edig en befooning zeker op de ont 

wikkeling der genie kan invloeijen, en dit ook fomrijds 
werkelijk. deed ‚- zoo als de eeuw van ropewijK XIV 

ef ons eenige bewijzen van fchijnt op te leveren , ftaan et 
weder te veel voorbeelden tegenover, waarin eene even 

fterke befcherming niets wezenlijks kon doen voortbrengen , 

om hierin ook maar van verre.de reden, die wij nafporen, 

eenig te vinden, De groote CORNEILLE , de fchrandere pascar, 

de onfterfelijke pescarTes, behoorden eigenlijk aan de eeuw 

van Lopewijk XIII en aan de tusfchenregering van ANNA war 

Oostenrijk, De laatfte, eene Spaanfche princes , ingenomen 
met hare natie, had derzelver taal en tooneelftukken in Parijs 

weten fmakelijk te maken , en CORNEILLE was er door. onte 

vlamd geworden. Zijn Cid, oorfpronkelijk van GUILLEIN DE 

CASTRO Ontleend, was er het eerfte gevolg van, „en dit 

ftuk was in Parijs gefpeeld en door Europa bewonderd , 

eer dat vopewijk XIV den troon befteeg;. Zeker moet de 
gefneenfchap en aanmoediging van eenen prachtigen @n mil 

dn 
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den koning, als Lopewijk. XIV , geen geringen invloed op 
een’ MOLIÈRE; RACINE; en BOILEAU uitgeoefend hebben 5 

met de laatften verkeerde hij bijna, als rreperik de“tweede 
gewoon was met de leden van zijn. avondgezelfchap te vers 

keeren, en zelfs vergezelden zij hem foms op zijne reizen 

en elk weet hoe veel hij van den eerften hield , en zijn 
befchermer bleef „toen deszelfs Tartuffe hem geduchte 
vijanaen berokkend had, Maar hier fraat de onfterfelijke 

LA FONTAINE weder tegenover. Frankrijk roemt, én met 
regt, op hem als op zijnen onfterfelijken dichter, en toch 

Was LODEWIJK onregtvaardig omtrent hem, en- befchermde 

hem nimmer , {Choon Morikke *s mans grootheid zoo vol 
„komen gevoelde, dat hij gewoon was aan zijne vrienden te - 

zeggen: Le bon homme ira plus loin que nous. 

Maar om hier een grooter en algemeener voorbeeld tegen 

aan te,voeren, wat bragt Rusland onder carnariNa de IL 
voort? . „Geen vorst befchermde immer fterker de kunften 

en wetenfchiappen, dan deze bij alle hare gebreken, toch 
in zoo vele «opzigten groote vorftin.” De fchoone kunften 

vooral vonden in’ haar niet alleen een voorftändfter, maar, 

„zelfs een beoefenaarfter, Eenige zeer aardige , en hetgeên 

opmerkelijk is, burgerlijke tooneelftukjes, zijn er van haar 

overig gebleven; maar noch hare befcherming, noch haar 

voorbeeld: bragten ín. Rusland iets, dat naar de eeuw van 

LODEWIJK de XIV- ook maar van verre zweemt, te voor- 

fchijn (3). De twee grootfte dichters, die Rusland be» 
Zit, LOMONOsOP en vooral suMOROKOF, bloeiden onder 

ELISABETH ‚ en geen Rus heeft hen onder CATHARINA, naar 

d het 

(3) 5» Peu d'btats offrent autant dexemples Pôncouragêmens 

éclatans „donnés aux sciences. Dans bien pen de pays on favorise 

avec autant de magnificence les progrès des lumières.” Zie daarop 
het op nieuw herhaald getuigenis, dat DAMAZE DE RAYMOND in 

zijn onlangs uitgegeven Tableau de Pempire de Russie van deze” 

aanmoediging onder CATHARINA de tweede geeft, 

WRR :D. oke T 
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het oordeel der Rusfen-zelve „ overtroffen. „En wat” Zullen 
wij van een -MILTON, van een TAsso Zeggen? Als verdedi 

ger van de daad van. KAREL de Ï was MiLTON zoo ver van 

de gunfteling van KAREL. de. IL te zijn, dat hij ter naauwer- 

ge ja de amnestie begrepen „wierd, die de laatfte vorst 

pe” ontwerpt hij. zijn outterfalijk wle tf en 

zijne- dochters fchrijven het uit zijden mond op; ter- 
wijl rasso in een.leven van ellende en “vervolging, dat 
bijna in zinneloosheid eindigde, zijn Verlost Jeruzalem 

voortbrengt, sid 

„Over. het, algemeen kan men zeker. zeggen, aren er ter 

voortbrenging van eene gelukkige eeuw voor de fraaije kun-_ 
ften bij een volk twee dingen vereischt wordens. voor 

eerst, eene zekere welvaart, die miec-alleer van het noodige „ 
maar ook van het overvloedige voorziet; en hierdoor aan 

vele leden der maatfchappij die ledigheid vergunt, welke 

zoo. ligt in vervelendheid uitloopt, om dat enkel zinnelijk 

genot ze niet meer vervullen kan, Men verlangt dan naar 

andere , meer verftandelijke voorwerpen van weelde. ” Wat 

de natuur niet meer geven kan, om dat ze uitgeput is door 

de weelde, of liever, omdat men zich: tallooze kunstbee 
hoeften tegen de natuur veroorzaakt heeft, piedt de kunst 

nog in betooverende zdealen aan (4). De geest boeit er 

zich onwederftaanbaar gan, en droomt zich, walgende van 

de werkelijke wereld „ in. eene, denkbeeldige, waarin het 

genot. verhoogd is, en die de behoeften “en rampen van 
| | de 

(4) Zie daar de reden, dat meestal de bloeijende tijdperken 

der fchoone kunften , de minst bloeijende voor de goede zeden 

geweest zijn. De ware wijsgeer en menfchenvriend bejammert 

het diep, dat juist die kunften, die het naast aan onze verheven 

natuur grenzen, eù met den dood zeker-niet zullen ophou- 

den, meest allen- in den dienst der a zinnelijkheid en on- 

deugd ftaan,. 
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de tegenwoordige niet kent. De tallóöze. ledige en. van 

zinnelijk genor verftoken, of” sg ess, De worden 

er door vervuld, 

„Ten anderen, @ene- zekere grond van verliet die hd 

gene langdurige donketheid eensklaps den ‘gëest verheft, en 

mec zijne vermogens en krachten bekend maakt, Zoo oefene 
de de hervorming, en het licht door dezelve verfpreid, dé 
fchok „dien zij-aan-het verftand en hart gaf , dén allerwele 

dadigften invloed «op ‘de kunften en- wetenfchappen „en de 
verfchijning van de Grieken, na den val van’ Constantino= 
polen, in Italië de bekendwording” miet- de meestérftukken 
der oudheid, was voor dit paradijs van Europa eefie-gee 

beurtenis, die duizenden verrukken en ten hemel moest 
heffen, En nu werken duizend andere, bekende en onbe- 

kende, oorzaken mede, die de geestdrift helpen volmaken, 

en het tot behoefte voor het hart maken om zich uit te 

ftorten. Zoo zal de fchoone natuur, die hen omringde, 

op de Italianen, de weelde van het hof en de befcherming 
van den koning op de Franfchen en de eeuw van LODEWIJK 

de XIV, de doorluchtige worftelingen onzer voorvaderen 

naar vrijheid en onaf hankelijkheid op het tijdperk van HOOFT 

en VONDEL, En duizend andere omftandigheden meer, die 

dikwerf aan .het fcherpziend oog ontfnapten , zeker mede- 

gewerkt en het hare daar toe gedaan hebben, 

Intusfchen gaat het met dit onderzoek , zoo als het met 

vele anderen gaats er blijft iets verborgens over, Als wij 

alle oorzaken wél hebben opgegeven, en er een verfchijnfel 

uit verklaard hebben, zien wij tallooze foortgelijke ver- 

fchijnfelen , waarvan zich geen enkel uit de eigen oorza. 

ken laat: oplosfen, Eene valfche of halve wijsgeerte ziet 

dit niet, Wanende alles te weten, wil zij van alles de 

naaste oorzaken opgeven , en haar trots verblindt haar 

voor de menigvuldige ervaringen „ die hare opgegeven oor- 

zaken befpotten. De ware wijsgeer , wien zijne kunde ne. 

| de. 
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derig maakt , ma alle, ook-de wezenlijkfte oorzaken , nage- 
fpoord en diep doordacht te hebben, voen levendig , dat 

er nog eene ledigheid overig blijft, die hij. met zäsne reden 

en doorzigt niet kan aanvullen, daar hij tastbaar uit de 

wereldgefchiedenis ziet, dat niet alleen de eigen oorzaken 

overal en altijd dezelfde uitwerkfelen niet hadden, maar 

vaak zelfs. juist tegenovergeftelden. Dit doet hem in God 

eindigen, wiens Voorzienigheid oorzaken en gevolgen bee 

ftuurt, en die, als het zijne wijsheid en goedheid verei- 

fchen, door duizend, in andere tijden niets beteekenende , 

oorzaken „ het- licht uit de duisternis weet te doen voor= 

komen, 
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Da êr geene wetenfchap van grooter ómvang „ 

meerdere nuttigheid en meer algemeene toepasfing 

is, dan de natuurkunde , bewijzen alle die vakken 
van tenfchelijke kennis, welke van haar of bouw- 

ftof , of licht en luister ontleenen. Zelfs in het hei- 
ligdom der kunsten is zij wetgevend; aan hare rège- 
len moet de kunstenaar zijne idealen onderwerpen ; 
niet dan door haar voorgelicht kan de arts den tempel 

der geneeskunde binnentreden; volgens hare wetten 
wordt, nog na duizende eeuwen , de gefchiedfchrij= 

ver. beoordeeld; van haar ontleende eerst in lateren 

tijd een pr GROOT en MONTESQUIEU den waren gèest’ 
der wetgeving ; en de flaatsman, die hare leiding 
niet getrouw volgt, zal fpoedig die onheilen voort=’ 

brengen, van welke het verward Europa in onzen 
" Va __deefe 
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leeftijd „ door het vereênigen en afzonderen van vol- 

keren, welke de natuur of afgefcheiden of verbonden 
had , zoo vele. voorbeelden heeft opgeleverd. Het 

„kan dus ook der natuurkunde niet vreemd geacht 
worden de gebreken, die zij in de ftaatshuishoud- 

kunde ontdekt, aan te geven. Onder de ftellingen, 

die voor het algemeen nadeelig en verderfelijk moeten 
befchouwd worden , en echter hedendaags door velen 

worden aangenomen , behoort het gevoelen, dat het 

menfchelijk geflacht zich te veel vermenigvuldigt, 

dat eene groote bevolking het grootfte ongeluk voor 

een’ ftaat wordt, en dat het eene voorname zorg 
der regering behoort te zijn, de overgroote bevolking 

voor te komen: eene ftelling, te gevaarlijker, wijk 

zij fchijn van waarheid heeft, en op het gezag fteunt 

van MAL THUS, eenen man , wiens aanzien alleen vol- 
doende was. deze meening door velen niet flechts te 
doen verdedigen, maar dermate te overdrijven , dat 

men zich geregtigd waande ’slands overheid wenken 
en middelen aande hand te geven de zoo gevreesde 

overmatige bevolking te keer te gaan; een, maat- 

regel, welke HUFELAND te regt vergelijkt met de 

vrijlating , welke men een’ arts zou toeftaan , om het 

al of niet noodzakelijke leven zijner zieken voor de 

maatfchappij te beflisfen (1), Eene ftelling „die tot 

| zul= 

„(r) ‘ss Denn, zegt HUFELAND, Verhältn, des Arztes, 

S. 26 glaubt sich der Arzt einmaht berechtigt , über die 

Nothwendigkeit ‘eines Lebens zu entscheiden, so braucht 

es nur stufenweise. Progressionen , um den Unwerth und, 

folglich die Unnöthigkeit eines Menschenlebens auch auf, 



MET DE BEBOUWING DER’ AARDE. «397 

zulke wanbegrippen , tot zedeloosheid en vernietiging 

der -maatfchappij-voert „ kan op geene natuurkundige 

gronden gevestigd zijn; en de gefchiedenis der na- 
tuur-en befchaving in verband raadplegendes, vinden 

wij ons geregtigd te beweren , dat het grootfte on- 

geluk-onzes aardbodems gebrek is aan menfchen 3 dat 

niet flechts. de mensch voor zijn beftaân «de aarde 

behoeft, maar dat ook de aardbodem den mensch 

behoeft, zal dezelve groeĳĳen, vruchtbaar zijn , en 

geregeld dien loop vervullen, welke tot „deszelfs 

leven gevorderd wordt. | 
Geen land zalde waarheid geder felting beter 

bevestigen, dan ons vaderland , dat -als een twee- 

de- Delos zich- door des vlijt: harer bewoners uit 

de baren: verhief; voor vijftien honderd jaren nog 

j Mn ei AM HAD …_ MoOe= 

andere Fälle anzuwenden” — Onlângs léerde Dr, c, A. 

WEINHOLD, ‘dat in het misbruik der vrijheid van geflachts- 

drift het onheil te zoeken is, dat in de taatfte: tijden de 

te fterk, bevolkte flaren getroffen heeft; dat het tijd is 

deze drift perk te zetten, vooral. in dat. gedeelte van 

Europa, dat hij, Middel-Europa noemende „ vier. duie 

zend inwoners op eene vierkante mijl zegt te-bevatten, 

en waar, hij de vermeerdering der bevolking wil tegen. 

gaan niet alleen door bezwaring der huwelijken , maar 
door zekere infnoering en verzegeling, die hij, in vollen 
ernst, zijne uitvinding noemt, (éine Art von unauflös- 

licher Infibulation mit Verlöthung und metallischer Ver- 

siegelung) en die hij niet alleen op de mindere klasfe , 
maar ook op den foldatenfland wil toegepast en onder 

opzigt gefteld hebben. Zie c, A. weINHOLD; von. der 

Uebervölkerung in Mittel-Europa , Halle 1827 , S, 28 en 32, 

ie: 
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moeras; hier en daar door-duin en woud afgewisfeld, 

ondoordringbaar voor eenen DRUSUS en GERMANICUS, 

welke hier hunne legioenen verloren, als de rivie= 

ren ‘hare «oevers overftroomden „ of de Noordzee , 

door ftormen beroerd , hare baren over het land joeg. 

‘Nog heden immers bevestigt de ligging” des” lands 

en de befchouwing van Marken en Urk het gezegde 

‘van PLINIUS, L‚-XVI. C. re „ Waar de Alyn: den 
Oceaan nadert, daar woont ee ongelukkig ‘volk in 
hutten, op heuveltjes -gebouwd, om: zich voor de 

vloeden te beveiligen; aan fchepelingen gelijk „ wan= 

neer de zee alles rondom hen overftroomt „ fchijnen 

zij fchipbreuk “geleden te ‘hebben , “wanneer de -wa- 

“teren „terugkeeren en-leven wan. visfchen „ die zij 

bij hunne hutten. vangen. Zij hebben noch vee, 

noch melk, en jagen ook niet, gelijk hunne nabu- 

ren; doch maken vischnetten. van riet „en warmen 

zich-en hunne fpijzen met eene foort van aarde die 

zij verzamelen ,- en eerder -door. den;wind dan door 

de. zon doen droogen5 (onze turf”) hun: drank vis 

regenwater „dat zij in kuilen onr ‘hunne’ hutten 

verzamelen.” — Guur, ruw, nevelig en onvrucht. 
baar befchrijven de Romeinen het land, dat Onze 

voorouders bewoonbaar maakten door de. rivieren in 

hare beddingen té bepalen, ‘door de bosfchen uit 

te roeijen, de moerasfen met afleidende vaarten te 

doorfnijden , de dus droog gemaakte landen door 

dammen tegen de golven te befchutten en in ingedijkte 

polders te hervormen , waardoor niet flechts de grond 

ter bebouwing gefchikt werd, maar het luchtgeftel 

tevens eene gelukkige verandering onderging. 

Geen 
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vero Geen „voor-en najaarswater,vermogt langer. het 
-land,te: overftroomen „de lucht door opftijgende dame 
zepen; te, bezwaren ‚eneen, winter, vän, zes maanden 
ste onderhouden; geene. ondoordringbare-bosfichen.de 
naïkke lucht„op te houden, wolken te vormen,„of 

‚aan «té, trekken, „en het verdrijven der. nevels-en 

„amistemstes-belettene; Een zachter ‚en vrijer. lucht 
sbegon hier den mensch-onder een helderder, hemel'in 
vteademens deszelfs door, natuur begunstigde naburen 

vin befchaving vooruit te flreven ;, dorp bij dorp 4 {tad 
„bijsftad te vestigen „én vruchten. van andere wereldse 
„deelen-te doen bloeijen;op eenen grond „die ten-tijde 
‚van TACITUSs flechts-/door-zeegedrochten; votfchèn 
e@n „meeuwen bezocht, werd: Gade + Dus" fchept zich 
„de mensch ‘eene -fchaonere natuur, én “waardoor 

„dansdopr eene vermeerderde. bevolking? Men fla-het 
zn 008 op nnee s vesten op. het te genwoordige 

an ri ONS GE en , Ubûn- 

ú) Zie racrrusde Mors Germ: ev 23. zhe de B.G. 
IV. ce, toe In! 1654. zegt A. LEEGHWATER3 Oron. wan 

„GRAFT Ez. DE RIJP, ‚Ps6er N° 6e vj, In «dien tijd doen 

nog ‚geen, waetermolens vin, „ZZolland „en „waeren, hetwelk 
omtrent 180 of 1go jaren, geleden is, doen Jaghen alle 

„landen in Z. en NN. JJolland met de buiten watezen nog 

gemeen. Des fomer daags gingen de boeren in % veldt 
om eyeren, te foeken met een Iyn over % Riet heen, dat 
die wilde eenden ende vogelen opvlogen, en fochten í in 
een korten tyd een mand vol eyeren , maar nu is ’t heel 
Een ander doen in ’t veld, nu dat het land droog werd 

gehouden: in de plaats van eyeren, fo heeft men daer 
«nu wette beesten, ook paerden en hengften, ook len 
en kaas, eride meer gewasfen” 

V 4 
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Londen, vooral op ons Amflerdam ; voor zes hone 

derd jaren een vlek, waar eenige visfchers kommer- 
lijk onderhoud vonden , beneden de oppervlakte der 

zee als begraven. Hier vestigde een toevloed van 

menfchen de vlottende eilanden, leerde de meeren 

vruchten dragen en talrijke kudden weiden; des men- 

fchen vlijt heeft hier uit poelen en moerasfen zelfs 

den grond moeten bevestigen , waarop de tempels 

van wetenfchap en kunst gefticht zijn. Geene plaats 

toont duidelijker dan deze „ dat eene ophooping van 

menfchen der gezondheid niet nadeelig zij ; want 

hoewel nergens op eene zulke geringe uitgeftrekt- 
heid gronds zoo vele menfchen als opgehoopt zijn, 

hoewel het klimaat hier fteeds ongunftig blijft, is 

het leven hier langer , en de fterfte niet grooter, dan 

in andere groote hoofdfteden; terwijl he: bewezen 

is, dat de minder bevolkte omftreken ongezonder 
zijn, en een grooter aantal menfchen door fterfte 

verliezen , dan onze voorheen overvulde hoofdftad „ 

in welke:, zoo wij de meer bewoonde buurten nagaan , 
wij tot onze verwondering ontdekken , dat zij der 

gezondheid het minst fchadelijk zijn (3). Geene ftreek 

heeft eene meer talrijke bevolking, dan de Joden- 
buurt , waar men dikwerf vijf, zes, ja meerdere 

huisgezinnen , in nakroost vruchtbaar, in hetzelfde 

huis verzameld vindt, die daarenboven buiten ftaat 

zijn eene gezonde en gefchikte leefwijze te volgen; 
en 

(3) NIEUWENEUYs, Zopogr. van Amst. D, IE. bl, 291, 

297 en 305; en mijne „Aant, in’ de Nat, Bijdr. van vAN 

HALL, VROLIK € MULDER, De. II, St. IV, bl, 234: 
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en niet te min leeren ons de fterflijsten , die hiervan 

afzonderlijk gehouden worden , dat de fterfte in deze 

meest bewoonde Jodenbuurt minder is, dan in de 
overigen wijken der ftad, waar van de dertig bewoe 

ners jaarlijks één fterft, terwijk de Joden van de 

tweeëndertig één verliezen. Hetzij wij dus ons oog 

op het geheel, hetzij op een meer afzonderlijk ge= 

deelte der bevolking vestigen, wij vinden deze ner= 
gens noch met de gezondheid; noch met ‘het geluks 
der volkeren ftrijdig ; de welvaart van onze Amftelftad 
nam fteeds met dé bevolking ‘toe , totdat wij in onze 

dagen, met deze. ook-gene zagen verminderen. Ge= 
lukkig echter, dat wij, Om te toonen hoe de natuur 
vervalt, hoe het klimaat verwildert , wanneer zij de 
fcheppende hand en befchaving der menfchen misfen:, 

een treffender voorbeeld in andere volkeren kunnen 

aanwijzene | : 

Hoe natuur en mensch velijktidig vervalt , leert 

ons Babylon,-dat door ligging tot beheerfcheresfe 

van Ázië beftemd, in de vroegfte gefchiedboeken der 
menschheid als de zetel der befchaving ftaat opgetee= 

kend; na eeuwen lang eenen roem te hebben ge- 

handhaafd, die nog bij deszelfs ondergang aan het 

nabijgelegene Seleucia opkomst en bloei verfchafte , 

fcheen de laatfte ftraal van heerlijkheid nog in onze 
dagen op het half vervallen. Bassora neder te dalen3 - 
terwijl de grond , welks vruchtbaarheid door konftige 

waterwerktuïigen bevorderd , bet twee en drie honderd 

voudige opbragt, en door gezondheid en volktijkheid 

beroemd was , door ’s menfchen vlijt verlaten, terug- 

keerde tot hêtgeen hij oorfpronkelijk was ; eene on- 

V5 vrucht. … 
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vruchtbare woesténij; alleen -voor- roofdieren bewoon- 

baar, Slaan wij van-hier-ons-oog-op Griekenland ;:zoo 
vmild door de natuursbedeeld, zoo rijk. door-de-kunst 
verfierd ; nog zweeft. de voormalige heldere/en liefelijke 
hemel over Athene , maar de grond is wild-en woest 

geworden5 met den bloei: en de-heerlijkheid vanden 

mensch. is.dêvoortreffelijkheid. van het-land verdwee 
nen z-de Pireus, die, volgens: PLINIUS ; > duizend 
fchepen bevattede, heeft nu-naauwelijks voor -twee 

fregatten. ruimte „en-op den âfgeftorvenen grond-van 

aSparta is reeds het door -de-Turken gevestigde: AMa- 
„goula.uitgeftorven. (4) Even-zoo verdween inaSici/ië 

shet prachtig derigente en-Syracufe;>die overheerlijke 

Jandsdouwen, die voorheen, niet-alleên,-eenes talrijke 

bevolking onderhielden „maar daarenboven bijna al- 

Jeen: Rome’s korenfchuren » vulden 3 kunnen nu ter 

_ naauwernood aan eenige flaven voedfel verfchaffen 3de 
‘fchoonheid der. natuur verdween „ zoodra zij, door 
den mensch verwaarloosd , aan hare eigene zorg-was 

overgelaten. Naauwelijks gelooven wij de gefchiede- 

nis, welke ons de tegenwoordige zandwoestijnen van 

Fez en Marocco als kan velden fchildert , waar vóór 

| | “vijf 

(4) Zie nerovotus, Mist, Le Ús BEEREN, Zdeën, 1, 

Abth. 2. S. 146-164. Le Peloponèse est. désert, zegt 

CHATEAUBRIAND ín zijne Jtineraire; depuis la guerre des 

Russes le.joug des Turcs s'est appesanti sur les Moraïtes, 

les Albanais ont massacré une partie de la population. 
On ne voit que des villages détruits par le feu; dans les 
villes, comme à Misitra, des faubourgs e entiers sont 

abandonnés.* 
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vijf “eeuwen -wetenfchap en. kunst onder. Arabifche 

heerfchappij hunnen zetel gevestigd Hadden 3: zij overe 
stuigt:-ons.-@chter , dat de lagchende en vruchtbare 

dreven van Mauritanië, waat landbouw en welvaart 

den”‘hoogften - bloei bereikt hadden ; thans ‘de-fchuil- 

hoeken van vrijbuiters zijn , die hier âlleen- door 

pestziekte wegens ontëering der menschheid geftraft 

worden. Egypte, van hetwelk “Griekenland de bee 

fchavingven de Phoenicifche wereldhandel het korên 
ontleende „ werd langzamerhand overftroomd door-hêt 

zand, -dat' de mensch: eens “vruchtbaar maakte, — 

Het eiland Zönian , dat eer paradijs geleek -door de 
vlijt van dertig: duizend “bewoners ‚was ma verloop 

van, eene vierde »eeuw “in: eene wildernis -veran- 

derd „ tóen ziekte en verval van bouw deze bevolking 
-wêguam.. Van zijn vaderland ‘getuigt y. MULLER: 

55 De “natuur „geeft: hier: niets- uit zich -zelves ‘harè 
bebouwing vordert arbeid “en ‘ondervinding; daarom 

was Zwitferland ,dat-nu voor 1200,000 inwoners toë= 
reikende is na’ den Cimbrifchen oorlog voor 406,600 
te klein (5).” Zelfs Spanje, dat reeds’om deszelfs 
rijken korenbouw voor Rome noodzakelijk was , verloor 

door inquifitie en Amerikaanfche volkplantingen hare 

vruchtbaarheid, vooral toen eene. ongelukkige flaat- 
ri es gen has EG bi 

(5) HEEREN, Zdeënj 1, S. 128, Abth. IL S.76. en 
“Th. II. S. 517. „ Auch Unterägypten zicht einen auffal= 
lenden Beweis dävon , wie niëht etwa’ bloss plòtzlich durch 

grosse physisché” Rewvolütionen , sondern auch durch dds 

blosse Sinken der.Cultur, die: Beschaffenheit ú und a ve 

eines Landes sich verändern känn.” 
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kunde in het begin der zeventiende eeuw meer dan 

eene millioen landbouwende inwoners verjoeg (6); 

met hen verdween welvaart en befchaving, en ver= 

fpreìdde “zich door Ewropà, dat„-even-als thans - 

Amerika , door aanwas van menfchen in welvaart 

toenam; ‘hier ontftond eene nieuwe-fchepping, een 

nieuw leven der aarde door toevloed, ja overvloed 

van-menfchen , terwijl dáár verhuizing en ontvolking 
de verwoesting en aflterving des aardbodems na zich 

fleepte. | 

Bij het overzigt dezer mavensis dringt 

zich als van zelve ons de vraag op, of hier niet eene 

hoogere wet tot grondflag ligt, waarnaar het leven 

der wereld volgens zekere orde en bepalingen moet 

afloopen „-zoodat men den bloeitijd des-aardbodems, 

dat is deszelfs zedelijke zoo wel als natuurlijke be- 
fchaving , als afwisfelend. zou kunnen befchouwen, 

of liever, dat deze in eene bepaalde uit het Oosten 

voortftrevende reeks. zoodanig” plaats grijpt, dat, 

wanneer zij hare tijdperken in zekere landen doorleefd 

heeft, deze affterven , en gedurende eeuwen vere 

laten en braak. moeten liggen, om mogelijk voor vol= 

gene 

(6) Zoodat reeds Lopes DE veca in Gowierno Politico 
de Agricultura in het jaar 1618 zich zeer over het gebrek 

aan landlieden beklaagt, Teregt zegt BAUMES L'air Ma- 

rec. P. 140. „L'homme n'est rien sans la terre ; mais la 

terre est elle quelque chose sans Phomme? Economistes 

judicieux ; elevez la voix = prouwvez que la richesse et la 

force d'un état ne viennent que de la population , et bd 

celle-ci náit de Vagriculture”* 
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gende geflachten de voedingsfappen te -herftellen , 

terwijl andere ftreken „ die tot nu toe woest en ons 

bewoond waren , het toppunt van vruchtbaarheid en 

kultuur bereiken? Eene vraag , welke wij gelooven 

bevestigend te kunnen beantwoorden , door een’ blik 
te werpen op het voormalig Mzië, hef tegenwoor= 
dig Europa en het toekomend Zmerika, een land, 
dat meer en meer bliĳken geeft van eene voormalige 

_ bewoning, en reeds doorleefde befchaving ). — 

„Een meer bepaald antwoord op deze vraag levert een 

belangrijk gefchrift van den Berlijnfchen hoogleeraar 

KOREFF ‚ welke in dit opzigt een tafereel van Ztalië 

daarftelt, dat ons vroeger geheel onbekend was, en. 

rijk in gevolgtrekkingen is (8); deszelfs doel is te 
hoe 

(7) In Ans. der Natur 1808. S.79, 125, 53, 308 zegt 
VON HUMBOLDT, dat hij in Zwid- Amerika, op plaatfen, 

geheel onbewoond, muren en ruïnen van kunstwerken 

gevonden heeft, van welke men in de omftreeken niet 

de minfte fporen zag. In Peru en Mexico vond hij op 

berghoogten van zestien- tot agttien-honderd vademen 

overblijffelen van paleizen en baden, In Zuid-Amerika , 

tusfchen de twee en vier graden noorderbreedte, is eene 

vlakte tusfchen vier rivieren , waar granit- en fyenit-rot- 

zen, even als die van Casicore en Uruana ‚met fymbolieke 

afbeeldingen bedekt zijn, en de omftreek tot op honderd 
mijlen of geheel onbewoond, of de afgelegene (treken 
door geheel onbefchaafde volkeren bewoond zijn. 

(8) korerr de Region, Italiae aëre cont. contaminatis 

Berol. 1817 ‚ en eene vrije vert.in rust. Mag. IX. S. 136. 

in wiens Mist. Repert. 1824. B. III S. 553. men een 
gefchrift van G. BROCCHI, Dello Stato fisico del suolo di 

Ro-* 
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toonen, hoe de natuur „ na haren tijdloop volbragt té 

hebben „ de fchoone ftreken van Groot - Griekenland 

en Ztalië, en welke de mensch eens zijne fchoonfte 

voortbrengfelen ontwikkelde „ allengs tot den ouden 

bajert terugbrengt, opdat de thans meer begunftigde 

noordelijke Tanden tot eenen bloei en’ vruchtbaarheid 
geraken, die alleen-de kweekfter en voedfter van 

kunften en wetenfchappen zijn kan. Dit gefchrift 
bewijst, dat talrijke bevolking het eenigst middel is 

de ontwikkeling: der bedorverie’ lucht té: beteugelen 5. 

ü ha kok hs et oet de- 

Loma 1821, vindt, in welke hij tracht te bewijzen, dat 

devoorzaken der Malaria in «oude tijden fterker waren 

als; thans, de toen volgende ziekten en verwoesting 

„daarentegen geringer, De invloed der nadeelige werking 

zou met de veranderde en weelderige leefwijze begonnen, 

en de voornaamfte oorzaak te vinden zijn in de verwise 

feling van wollen tegen linnen en zijden kleederen, dat 

reeds onder CICERO Een CATILINA in de mode kwam , terwijl 

onder TiBerIus de toga tegen nog dunnere kleeding veran 

derd werd, — Hierop bouwt: hij nu zijne veronderfteliing, 

dat de Malaria door de poren van de huid in het ligchaam 
dringt, hergeen te voren door kleeding belet wérd, even 

als thans nog de beesten door wol en haar hier tegen be- 

fchut worden. Ook Broccmr geeft de verfpreiding en de 

voortgang der Aria Cattiva even als korerr op; Zijn 

Recenfent echter denkt, dat deze door oosten. en noor- 

den winden wordt aangevoerd, en zoekt dus eene hoofd» 

oorzaak in de beiette uitwafeming ‚in de algemeene 

verzwakking, in het amabile far niente der Italianen ; 

het nadeel zou bedekt blijven door den politieken maat- 
regel, waardoor de bevolking uit de ommeftreken aan- 

gevuld wordt, 
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déze neemt thafis uit gebrek aan- menfchen en bez 

bôuwing mêer en meer’ overhänd „maakt het fchoone 
Italië van jaat tot jaar’ ongezonder, en dreigt deze 

bakermät der kunften in eene woestijn” te verande- 
ren. — Het langdurig “verblijf van ‘den’ hoogleeraar 
KOREFE in dit ‘Tandy vooral” in” die ftreken’, welke 
alleen door ‘kunstnâfporende reizigers bezocht wor- 
den; zijne matuure en geneeskundige kennis, ftelden 
hem in” ftaat ontdekkingen te doen, “die” ons een” 

tafereel van Zralië leveren , geheel verfchillend van’ 

hetgeen wij in de fierlijke romans “eêner mädame’ 

DE STAEL , eens DUPATY’s of in de kunstbefchrij- 

vingen. van meer geloofwaardige reizigers opgehangen 

vinden. waarvan reeds fchetfen in- STOLBERG’s. 

overfchoone „natuur=-en-kunstbefchrijving van Ztalië 
en Sicilië zijn op te fporen, en die duidelijker uitko-- 
men in de later uitgegevene reize van den-hoögleeraar 
KEPHALIDES , waarom. het niet ongefchikt kan geoor=" 
deeld worden in dit Tijdfchrift den inhoud van een 

gefchrift mede te deelen, dat alleen der genees- 
kundige wereld is bekend geworden. 

Jtalië wordt volgens het verfchil van klimaat ver- 

deeld in Opper-ltalië of Lombardyë, dat langs de 

oevers van den Po, van den voet des bergs Cenis 

bij. Suzaun tot de Adriatifche Zee gaat, en in het 

bergachtige wan de. Apenijnen, dat zich tot Kalabrië 

uitftrekt; terwijl de Maremma eene {lreek-tusfchen;: 

Pifa en Tarracina \angs de Middellandfche Zee, 

woest ligt, en wegens de befmettende- lucht verlaten” 
is. Hier heeft de natuur de fteden-ìn ruïden , de 
velden in’ heiden veranderd, “waar” fchapen „ half’ 

wil- 
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wilde paarden en koeijen , niet tam genoeg, om 

zich te doen melken , weiden; terwijl men door een 

honderdtal digt aan zee zwervende kameelen zich in 

het onbebouwde Zartarije verplaatst waant, vooral, 

wanneer men de hieraan beantwoordende herders, 

in huiden gehuld, op hunne paarden ontmoet (9). 

Deze zijn de eenige bewoners van eenen grond, 

aan welken de mensch en de ploeg ontnomen , en 

die zelfs voor de dieren zoo ongezond is, dat van 

duizend Merinos, in 1811 daarheen gevoerd , in 

een’ winter zeven honderd ftierven (ro). Op den 

weg 

(9) korerr p.8. „ Grex ile littus inhabitat inde 

ab aetate expeditionum adversus hostes Christ, doctrinae 

a duce equitum JOHANNIs (Ridders van sr, JAN) Pisis 
nato, hue deductus.”” 

(ao) Hier echter leefde het Etruscifche volk , hetgeen 
de Grieken in kunften en wetenfchappen vooraf ging, 

zoo gelukkig en befchaafd, dat de dichters aldaar de 

gouden eeuw onder de regering van sATURNUs geplaatst 

hebben. proporus sic. IL, S, 362. — Zie STOLBERG ; 

Reize, II. S. 43. waarop (TIL. S. e26.) gezegd wordt , 
dat Kroton , van waar het fpreekwoord: „ gezonder dan 

een Krotoniaat , “thans wegens de flechte lucht befaamd 

iss en (S. 235.): bij CATANZARO Ontftaat de verpeste 

tucht alleen uit gebrek aan kultuur ; de aarde fplijt onder 

den verzengenden zonneftraal, en uit de fpleten ver- 

heffen zich dampen. Reeds nerper zeide: (Zdeën, III. 

S. 208.) Ztalien ward von Rom almählig dusgesogen , 

entnervt und. entwölkert, dass zuletzt rohe Barbaren 

nöthig waren ihm neue Menschen wiederzugeben; — 

aber was hin war, kam damit nicht wieder.” 
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weg achter Pifa neemt de kultuur geftadig af, en 
bij Empoli geraakt men in, eene wezenlijke woestenij , 
waar de grond moerasfig en de lucht bedorven is; . 

van de heuvels ziet men, tusfchen de ruïnen van 

voormalige grootheid, als in eenen damp, op de hier 

en daar verfpreidde hutten. van bewoners „te ellendig 
en krachteloos om, dit rampzalig. oord te verlaten , 

waar de afgeftorvene overblijffelen van voormalige 

wouden nog duidelijker dan de gedenkteekenen van 
Volterra aankondigen, dat het leven der-natuur hier 

ten einde fpoedt. SIMONDE DE SISMONDI, welke de 

gefchiedenis der Iraliaanfche ftaten gedurende de 
middeleeuwen. zoo voortreffelijk geboekt heeft (11), 
geeft te regt als. de voornaamfte oorzaak van het 
verval en affterven eener zoo. overfchoone landftreek 

de zware pestziekte op ; welke in ‚de zestiende eeuw 

| | | daar 
veer s S KEN! EER t 

Cri) Sismonpi Hist. des Rep. Atal, du Moyen Age, 
T. XV. ps 41, 84e Ce fléau enleva pendant d'été de 

1524 enwviron:50,000 hommes ù la -capitale de la Lome 

bardie }* Pag. 300. „ En, 1527.» la peste avait. éclaté 

dans le, nord de P1Italie, et.ensuite. été repandue de ville 

en ville par des armées: livencieuses;…à” Rome. elle prik 

un caractère. plus redoutable’ encore; on estima qu'elle 

„avoit. emporté. 6o,ooo personnes dans Florence ‚et apeu 

près autant dans son-territoire * Zie ook GUICCIARDIN: 

L. XVIII, pag.479. Daar gorerr her geftelde op pag, 10 

laat volgen doors Quod LANCIstus-de Bloma negaf 

et refutat,. numerosum populum. optimum „remedittin 

esse quo aëri. pernicioso resistatur „” moet hij het vol- 

„gende cap. 5. van-LANcIst níet geheel, en flechts het 

opfchrift gelezen hebben: „ Quo -incurritur tiê gui ijt 

VIE. D. a X de 
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daar het grootfte gedeelte van het menschdom ten 
grave fleepte ; hierdoor werden de gronden niet al- 

leen van bebouwers beroofd , maar het geringer 

aantal bewoners deed de waarde der landerijen ver- 

minderen; uitgebreide ftreken kwamen in het bezit 

van weinige grondeigenaars , welke, grootere winften 

beogende „ den afzonderlijken veldarbeid aan huurlin- 

gen moêsten overlaten , hetgeen nergens zonder verval 

van landbouw en befchaving plaats greep (12). — 

Te vergeefs trachtte rroPorp door kolonisten dit 
verval te herftellen en de vorige welvaart terug té 
voeren; fpoedig bezweken deze voor de heerfchende 
koorts, en met de vermindering der bevolking nam 

de fchéikundige werking van den aardbodem de over- 

hand. ztdvhhe en witte klei dekt hier den grond, 
waâr- 

„solam ineolarum infrequentiam rejiciunt Romani aëris 

snsalubritatem „” en waarvan hij aan moeraslucht de groot- 

fte fchuid eoefchrijft; in cap. 2 immers de advent. Rom. 

eoeli qual. Oper, pag. 68." beweert hij het tegendeel, 

Multitúdine sc» intolarum’ et coeli salubritate mutuum 

inter-sese opem ferentibus ; cum illorum frequentia, dedu= 
eendis agwis idonea , salubritatem tueretur, et sälibritds 

frequentiam alliceret atque foveret ” gevende voorts de 

intigtingen en wetten op, die ter zuivering van het 

water bij de Romeinen aanwezig waren; en ib. cap. 3. 
brengt hij tot de -bijgebragte) ‘oorzaken dêr mindere bevol 

king em der ongézondheid het vernielen van de waterléi- 

dingen, door de Gottifche koningen, TOTILA en VITIGES 3 

waardoor overftroomingen en moerasfen ontftonden, 

(12) - VAN LEEUWEN, over den invloed eener beper 

king des grondeïgendoms op den landbouw , Utr. 1818, 
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waaruit zwavelbronnen. eet’ fchêrpen en ftinkenden 

damp verfpreiden, die foms in vlam “uitbarst (13), 
en hetgeen de natuur hier of daar mogt‘bewerktuigd 

hebben, vernietigt. En evenwel zien wijnog-den 

mensch van deze natuur fchatten vorderen, hetgeen 

zij op hare oppervlakte weigert in hare fchuilhoe= 

‘ken. zoeken 5 in “plaats van. de- voortbrengfelendes 

plantenrijks „hier in-de „minder moorddadige -winter- 

maanden de zwavel en- aluin verzamelen totdat de 

doodaanbrengende. tente de mijnwerkers zoowel-als 

_de herders: verjaagt „die het-wagen gedurende den 
„winter. uit de- Apennijnen hier-hunne kudde-té wei- 

den (14)}> Midden onder puinhopen:van voormalige 
kultuur ontmoet‘ men de voverblijffelen eener’ nog 
in”! de. middeléeuwen talrijke „ bevolking ; welke 

nu, tot twee a- drie duizend bewonérs, gefmolten 
zijnde ; ven als- geésten »tusfchen de “hen - omrin- 

gendê--ruïnen der natuur rondzwervende ‚een el= 

dendig … leven” onderhouden, doorde zwavel te 

delven 5 en «het marmer te bewerken , “waarop 
hunne ftad Volterra gebouwd is, aan welke het lot 

harer: naburen te wachten ftaat. — Indien LÁNersr, 

welken men tot heden als geneeskundigen plaatsbe- 

fchrijver van Ztalië flaafsch volgde, deze ftreken 
bezocht had, zou hij niet beweren , dat de gewone 
moeraslucht de hier heerfchende koorts veroorzaak- 

je “ e ez 
(13) Zie sTOLBERG, IÌ. 47. 

(14) Te Bender Abasso, in Azië, moeten de inwoe 

ners gedurende het gevaarlijke jaargetijde, even als in 
'Kalabrië, naar het gebergte vlugten , en de teruggeble- 

venen om de tien dagen aflosfen, 

Xa 
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te 3 hoog immers en voor de winden open ligt deze 
ftreek” van Zoscane, waarin. noch poelen, noch 
moerasfen te vinden zijn; die de lucht kunnen be- 

zwangeren. Gluipend, en voor de zinnen onmerk- 

baar „ontwikkelt zich de fmetftof uit den bodem, 
en dringt in den dampkring, zoodat reeds een voet 

boven den grond de naauwkeurigfte Eudiometer zelfs . 

het zwavelig waterftofgas niet aanduidt, dat hier en 
daar uit den gefpletenen grond oprijst (15). Men 
moet echter dit gas niet als-de oorzaak der verder- 
felijke lucht befchouwen , daar men dit bij Zivoli, 

om den Ve/uvius en Etna sen zêlfs in onze Am- 

fterdamfche dampkring der gezondheid onfchadelijk 

vindt, zoo het niet te veel verdikt 4 of met andere 
fchadelijke beftanddeelen. vereenigd wordt. Nog 

fterker wordt ‘het gevoelen van rANcIsr wederlegd 

„door eene befchouwing der ziekte zelve , van welke 

het echter wegens den flechten ftaat der geneeskunde 

in Toscane moeijelijk was eene voldoende kennis te 

verkrijgen. Het vertrek der gegoede inwoners in 

de ziektemaanden werfchaft den arts. zelden gelegen= 

heid de: natuur der ziekte na te - gaan ; artzenij= 

ui wij on Mene 

(15) KOREFF EC P- 14e » Solum quod, Lene sub- 

terraneo forsan citius enecatur, istam auram pestiferam 

aut re vera venenatam emittit , aut contra rebus saluta- 

vibus clam destitutam,’” =— SWIETENUS V. p.173. » Ob- 

servatum fuit in variis terrae locis ex terrae. superficie 

‚ad parvam altitudinem exire noxios vdpores qui animalia 

necant , quae st quis elevatiori loco teneat supra eosdeimn 
vapores , nil damni patiuntur,”’ | 

' Pd 
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mengers leveren” hier eenige algemeene middelen 
\tegen deze pest, van welke het den. hoogleeraar 
ROREFF alleen door hulp van den beroemden maAs- 
CAGNI gelukt is eenige kennis op te doen (26). 

Uit zijne befchrijving blĳkt, dat het eene afwisfe- 

lende zenuwkoorts is, in aanhoudende overgaande , 

zeer verfchillende van de gewone. tusfchenpozende 

moeraskoorts , welke eene verfchillende behandeling 

vordert, en in de Pontijnfche moerasfen , en inde 

Campagna di Roma heerfchende is. Bijzonder. wel- 
dadig fchijnt het iĳs op deze ziekte te werken; 

„hiermede worden de voedfels met voordeel vers 

menyd, en zeker is het, dat de flerfte aan deze 

koorts is toegenomen naarmate het getal der here= 

mieten of in afzondering levende priesters, welke 

dit heilzaam en den ftalianen zoo geliefkoosde middel 

kiefdadig uitdeelden , verminderd is. Op deze onder- 
vinding fteunende , heeft koreFF met vrucht CURRIE’s 

koude begietingen ingevoerd; ook heeft men opge= 

merkt, dat zij, die gedurende de wintermaanden de 

zwavel bereiden , minder van de ziekte worden aan- 
getast , zelden fterven en ligter eene gunftige ziekte= 

fcheiding , welke in een gezwel der buiksingewanden , 

vooral van de milt beftaat (17), bekomen. On- 

kune 

(16) Over den eliendigen toeftand der geneeskundige 
policie in Jtalië klaagt ook HARLESS in HUFELAND's Journ, 
KVIIT. St. 4. S. 9 ef 13. | 

(17) Hetgeen nimmer, gelijk in de tusfchenpozende 

moeras. koorts, waterzucht veroorzaakt. Zie KOREFF , 

bis 19 Dit vooral, de meerdere aandoening der borst- 

| Xx 3 werke 
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kunde, vooroordeelen , afkeer voor vreemdelingen, 
en vrees voor de ziekte, beletten echter eenige 
zekerheid omtrent de werking van de zwavel of 
deszelfs zuur op te doen. Merkwaardig ook is de 
invloed des winds; wanneer deze uit het zuiden 
opkomt, verlaat de koorts haar tusfchenpozend ka- 

rakter , gaat in afwisfeling over, en de koortsbast , 

die nog den vorigen dag heilzame uitwerking had, 
wordt nadeelig, Dan, verlaten wij eene ftad , welker 

lagere plaatfen vooral befmettend en bijna onbewoonbaar 

zijn, om nog een’ blik op het meer bekende Rome 

en hare omftreek te vestigen. Hier biedt de natuur wel 
ken | | een 

werktuigen , die dikwerf longtering als naziekte veroor- 

zaakt; de meerdere opgewektheid en prikkelbaarheid in 

het begin der ziekte en haar geheel verloop bewijzen 

genoeg, dat zij van de gewone moeras-koorts verfchilt, 

en dat‚koreFF niet door een verkeerd begrip der tus- 

fchenpozende. koorts tot deze onderfcheiding gekomen 

is, Zoo als C. F. HEUSINGER , Beifr. über die Entz. und 

Wergr. der Milz 1820. S. 27 hem ten laste legt, daaren- 
boven bevestigt KoREFF zijne befchrijving door het aan- 

zien van MASCAGNI, en door de aanmerking , dat LANCIsr, 

op wiens gezag men deze ziekte met de moeras- koorts 

gelijk wil ftellen , zelfs deze plaatzen nooit bezocht. Zijnt 

befchrijving overigens van den grond zelve, het verfchil 

van lucht en winden, toonen voldoende „dat er in beide 

ziekten eene groote wijziging moet plaats hebben, — 

Uitvoeriger befchrijfc korerF in Aust. Mag. IX. S- 157, 

de toevallen dier koorts, welke j. wegsrer desniettemin 

aan moeraslucht toefchrijft, in Disse Acad, sistente observ, 

de aëre, per Ftaliam -insabubri, degue febri inde. oriunda 

Berol, 1820. 
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ten verfchillend, doch niet een veel gunftiger tafe- 
reel ; het oog wordt niet meer door eenen. zandigen 

grond verblind; maar uit zwarte lava ziet men. heer- 
lijke voortbrengfels „van het. plantenrijk ontfpruiten. 
Te midden van fteden, welker puinhopen. voorma- 

lige grootheid bewijzen „ontmoet men. in de-diepte 

eener. vallei de ruïnen, van  $%. Laurentius delle 

Grotte , welke reeds CLEMENS XIV, op het voetfpoor 
van HIPPOCRATES ', ‚uit de diepte op eene. hoogte 

plaatfte,. Niet flechts „deze liggen verlaten, maar 

zelfs de hoogtens van. Radicofani. (18) zijn in het 

ongunftige  jaargetij „niet minder verderfelijk , dan de 

bosfchen „ die. den. Soractes. bekroonen „en weder- 

leggen genoegzaam het ook door LaNcIst verdedigde 

gevoelen „ dat de lucht hier niet fchadelijk is zoe 

zij niet door, de uitwateming.der-moerasfen- bedore 

ven. wordt, „Van de Apennijnen „ vooral: van Viterbo 
af „is het land met ondoordringbare wouden bedekt, 
waarin zich.de verderfelijke iucht-opkhoopt „ terwijl 

niet meer dan een zevende gedeelte van den grond 

bebouwd wordt ‚uit welken „. wat overigens zijne 
voortbrengels- zijn mogen „ zich deze pestlucht ont- 
wikkelt „die „de bewoners of verdreven, of vernie= 

nietigd heeft. Hier nu begint die beroemde vlakte, 

op welker zeven heuvels eens het wereld - dwin= 
gen- 

(13) Fanum Rudiorum v.D: HAGEN, Br. aus Deutscht, 
und Ital, 1819. II. S. 263. „Inhet dal bij Audicofani, 

omtrent Quirico, waren de meestelieden in de flechte 

herbergen ziek;door de ‘ongezonde omftreek , welke, 

door ‘niemand bewoond, volflrekt wilden woest is,” …, 

AA 
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gende Rome prijkte , dat nu treurt als het voormaals 

prachtige Jeruzalem, aan hetwelke de profeet (Ge- 
SAÏAs) eenzaamheid en onvruchtbaarheid voorfpelde, 

De geheele Campagna di Roma is verlaten , en levert 
den reiziger flechts het tafereel eener grafplaats van 

helden, die hier de rust van het graf genieten. 

Afgeftorven is dit gedeelte der wereld „ dat voorheen 

het bloeijendfte menfchengeflacht vermeerderde’, en 
nu naauwelijks eenige voortbrengfels uit het planten= 

rijk kan onderhouden. «Om de lucht te zuiveren, 

liet «de laatfte Franfche prefect te Rome (TOURNON) 

meer dan zestig duizend boomen uit het Genueefche 

gebied om. de ftad planten, en ieder” afzonderlijk 

tegen de beesten beheinen 3 weinige zijn hiervan 
over; de meeste verdorden niet minder {poedig dan 
de laurierkransfen , welke zijne landgenooten op het 

Kapitool wilden vestigen. Hier echter hadden de 

vrije Romeinen hunne vruchtbaarfte lande en lust- 

hoven 5. door .het despotismus en de weelde werden 
dezen alleen door (laven bewoond; de vlijt des afzon- 

derlijken  landmans bragt niet langer leven op den 

akker; dit, en aanhoudende oorlog ontvolkten het 

Jand 5‘ naarmate de bevolking en bebouwing van den 

grond afham, ontwikkelde zich meer en meer de 

nadeelige werking der natuur, en de verderfelijke 

Jucht nam de overhand, welke de landlieden in de 

fleden, even als de Toscane op hunne bergtoppen, 

zochten te ontvlieden; ook verlaten zij deze alleen in 

de lente, om voor eenige dagen eenen kleinen grond 

te bebouwen of hun ellendig vee te hoeden, in welke 

onderneming hen de verderfelijke koorts overvalt, 
® waalse 
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waardoor zij of nu, of zeker in het volgende jaar 

eene prooi des doods worden. Meer en. meer dringt 
de befmetting de muren van Rome zelve binnen ; 

ongeloofelijk fchijnt- de fpoedige vermindering harer 

bevolking; in het jaar” 179o werd zij.nog op hone 

derd zestig duizend perfonen gefchat, in 1812 flechts 

tachtig duizend bevonden (19), en , ingevolge dezer 

verniindering , fchijnt ook de verderfelijke lucht bui 

ten de flad te zijn toegenomen; want de voorheen 
acer | meer 

(49) CANCELLIERI daarentegen iz Litt, al Dof. KOREFF, 

Roma 1817. geeft de bevolking van 1702 af, en zegt bl. 77. 

dar in het jaat zijn-geb, _ overl, geheelder bevolk, 
1809 «5186 4827 136268 

18ro 5ogï 3224 ‚123923 

x8rr 5269 3775 128850 

E88 3138 2804 ___ 121608 

3813 374 3353 «117882 
1814 3432 2993 120505 

1815 — 4362 4994 t283934 

1816 4256: 4941 128997 x 

Bi 79 geeft hij eenen catalogus der fchrijvers, die over 

de Aria cativa gehandeld hebben; onder deze Gc. pe 

MATTHAEIS dz Culto reso dagli antichi Romani alla Dea 
Febbre, Roma de Momanis 1814. Deze zegt: „ Che in 

segnito delle irruzioni barbariche, essendo rimasti ab- 

bandonnati ì campi, rovinati gli edifizi, ostrutti o rotti 

3 canali, i fossi, gli acquedotti , arestato ed impedito 
il corso naturale ed artificiale del? acque’, gl'impaluda- 

menti, ed i restagni si moltiplicarono „ Varia si guasto, 

ge si cornuppe ognora piu, e la popolazione sceno al mag- 

gior segno.® Vergelijk hiermede zijne Ratio Inst, Clinici 

„Romani, Romae 1816. p. 113. Ook in Bibl Italiana 

X 5 Nop, 
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meer hardvochrige herders zoeken ‘thans voor hun 

en hunne kudden eene fchuilplaats binnen de muren 

om den dood te ontgaan „ die hen in de koele nacht- 

lucht op het veld te beurt ffaat5 daardoor zwêrven 

reeds geiten, ongetemde paarden en ander vee ‘door 
de ftreek van Ponte Milyio tot aan het Corfo; hun 
gefchreeuw „de reeds onbeftrate. weg, de vervallen 
huizen ; ‘in welke zijden nacht doorbrengen „ leves 

| ‚ ren 

Nov, 1818. wordt de lucht in de omftreken van Aome 

zoo ongezond genoemd, dat in Julij, Augustus en’ Sep- 

tember 1818 uit deze omftreek 6ooo koortfigen in het 

hospitaal 84. Spirito gebragt werden, en er zich 25 Jutij 

1818 in hetzelve 1130 bevonden, In 1822 zeide BAILLY 
Traité An. Path. des Fièvr. Int. 1825 , dat jaarlijks in 

dit hospitaal omtrent roooo aan tusfchenpozende koortfen. 

behandeld werden. Volgens sr, BoRGIA Mem. Il. p. 198. 

zou de befmette lucht niet voor de elfde eeuw ontftaan 

zijnz in 1059 reeds beklaagt zich Pp, DAMIANO hierover 

aan paus NIcoLaas II. 

‚> Roma vorax hominum domat ardua colla virorum ; 

Roma ferax febriuns necis est uberrima frugum; 

Romanuae febres stabilì sunt jure fideles 

Quem semel invadunt, vix a vivente recedunt.” 

Na opgaaf der woningen, door de pauzen wegens toene: 

mend bederf der lucht verlaten, zegt hij, dat de kardie 

nalen de verkiezing van NicoLaas IV tot 1288 ftaak- 

ten , wijl velen ziek, en zes bezweken waren, CANCEL 

vieRI voegt. hierbij, dat het belangrijk zou zijn, eene 

lijst op te maken der kardinalen, die in het Conclave 

geftorven. waren. 
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ren een overtuigend tafereel eener aanftaande vers 

woesting, die geftadig toeneemt, en ieder jaar meer= 

dere ftraten onbewoonbaar maakt. (ao). Vruchteloos 
hoopte men door terugkomst van den paus, en de 

hierdoor vermeerderde bevolking het onheil te ftuiten. 
IJdel was deze hoop ;’het kwaad heeft te zeer over- 

‘hand genomen, en de mensch is onvermogend eênen_ 

vijand te keer te gaan, welken de natuur hem van 

alomme. onverwinnelijk  tegenftelt. Van. achteren 

worstelende met de verpeste ftreken van Etrurië; van 

voren “met de Pontijnfche moerasfen „ rondom door 

de woeste Campagna omgeven, moet hij bezwijken 
op eenen” vulkanifchen grond , wiens dampkring 

daarenboven door:den Sirocco verpest wordt. „Geen 
wonder , dat eene zoodanige vijandelijke vereeniging 

dagelijks veld wint, de inwoners uit vele plaatfen 

verdrijft „ en naar het midden der ftad tezamendringt. 

De Porta del Popolo, een groot-deel van den Cor/o en 
den Monte Trinita wordt reeds gevaarlijk gehouden : 

in de Strada del. Babuino, waar. KOREFF, woonde , 

nog voor weinige jaren eene der gezondfte, heerschte 
reeds de befmettende koorts, en. werd in Julij van 

de gegoede inwoners verlaten, De omftreken van het 

Ouirinaal , het Vatikaan , en zelfs van het Lateraan 

dk. wer- 

CaO) Jäger in groszen braunen Mänteln: zu Rosse mit 

langer Lanze , den. Kosaken älinlich , salt ich in Rom die 

inder wüsten Campagna wild. eingefangenen. Ochsen- 

heerden eintreiben ;—= die wilden Schweine sind. so häufig, 

dass ihr Fleisch das wohlfeilste in Rom war?) VON DER 

HAGEN, Br, aus Deutschl, und Ital, 1819, B, IIS, 414 
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werden vermeden (21). De: herders uit de Came: 

pagna nemen met hunne kudden de paleizen in , en 
doen den reiziger vrezen, dat Rome het lot van het 

Eucanifche Paestum te wachten -ftaat , waarvan de 

hoogleeraar KEPHALIDES Onlangs getuigde, dat zij, 

die de ruïnen dezer ftad, van welke de Basi/ica , de 

Neptunus en Ceres-tempel als de fehoonfte der oude 

heid bekend zijn , gaan bezigtigen „ te Eboli vertoeven , 

wijl men niet ongeftraft zich daar durft ophouden, 
hetgeen toch , even als om Rome, een gevolg van 

den verwaarloosden landbouw moet zijn „ naardien het 

niet waarfchijnlijk is, dat de Grieken eene verpeste 

ftreek voor hunne velkplanting gekozen hebben, en 

het oudtijds wegens de fchoonfte rozen beroemd; 
en door vireiLIus biferum genoemd wordt. 

Hetgeen deze verderderfelijke lucht zoo fpoedig 

deed toenemen, zegt KOREFF verder, was de ver= 

minderde bevolking, welke onder de Franfche overe 

| jn heer- ® 

(er) Hetzelfde getuigde reeds nARLEss in 1804. Zie 

HUFELAND’s Jourz. XVIII. St.4, S. er. waar hij het lager 

gedeelte der ftad , Zranstevere , waarin de Pieters.kerk , 
het Vatikaan en het groote gasthuis S. Spirito zijn, als 

zeer ongezond opgeeft; S. 26 houdt hij het verbranden 
der ftoppels in de campagna nadeelig voor Rome, Zie 

KEPHALIDES , Reise durch Atalien, 1818. T, II, S. 143. 

STOLBERG ; ÏÌl, 143 el 47. == VAN DER HAGEN, Br. aus 

Deutschl, und ltal, III. S.224e Die Büffel sind hier is 

groszen Heerden und sehen eban so scheuslich aus als die 

Gegend , deren böse Luft sie vermehren durch Trübung. 

aller Gewasser * waarop eene uitvoerige befchrijving 

der overblijffels van Paestum of Poseidonia volgt, 
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heerfching door con/criptiën, door het vertrek van 

den paus met zijn gevolg „door het verdrijven der 

kloosterlingen. en het verhuizen van aanzienlijke ge- 

flachten. dagelijks afnam. Hiertoe. ook bragten de 
verlatene kloosters veel bij, welke even als de geflo» 

tene kerken; het gevaar vergrooten en-ten duider 

dijkfte toonden „wat het. krachtvolle- dierlijke leven 

vermag; om dit fluipende befmettingsvermogen der 
natuur te beteugelen ; hetwelk nu reeds vele kerken 

onbruikbaar maakt, zoodat een verblijf van weinige 

uren in de St, Pieters: kerk- zelve s: even als in de 
St, Pauls „ meêstal door: ziekte gevolgd “wordt. — 

Hiertoe draagt vooral. de’ flechté gewoonte veel bij; 

de dooden zonder kist in de--kerkkuilen op elkander 

té begraven, welke, vol zijnde „ toegemetfeld, en ; 

na verloop van vijftig jaren , tot hetzelfde. einde ge- 

bruikt worden, waardoor zich;-gedurende de hitte; 

eene’ -lucht ontwikkelt, die-met de meest befmette 

hospitaalslucht kan gelijk geftelde worden. Deze 

dachten--de Franfchen, wolgens- fcheikundige „gronde 
regels, door Guitonfche berookingen te verbeteren : 

dit echter was van geene gunftiger uitwerking, dan 

het omverhalen , van muren en huizen , waardoor zij 

doortogt: van lucht meenden ‘te bevorderen , hoewel 
eene langdurige ondervinding, zoowel te Rome, als 

aan de MNapelfche Kust, in Apulië en Kalabrië, 
overtuigend ‘geleerd had, dat dikwerf door eenvens 
kel gebouw , ja door eene lage muur, eene geheele 

ftraat voor de kwade lucht bewaard bleef Ca). 

k & | Dit 
iin SWIETENUS. V. wig: i sdh. birds 

/ 

HLolts 
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Dit alles fchijnt te bewijzen ;.datver iets uit den 

grond opftijgt, hetgeen, gepaard met: de vochtig- 

heid en uitwafeming der -moerasfen „eene fmetftof 

wordt , welke vooral bij het ondergaan. der zónne 

aanftekend “is 5 alsdan is de ganfcheoniftreek-! met 

een kouden nevel bedekt, “die flechts eenige voeten 

boven den grond zich langzaam verheft en verdwijnt, 

en bij diegenen, welker ‘er- aan’ blootgefteld- zijn”, 
hoofdpijn „ duizeling en de eerfte teekenen der heen. 

fchende koorts te wéeg brengt. … redo 
Men denke niet dat dit tafereel doot KOREFF-met 

te fterke verwen gekleurd zij, Reeds sTOLBERG gê- 

tuigde „dat de ganfche ftreek „ vijfendertig mijlen lang » 

van Ronciglione tot Rome ondragelijk is door Mephi- 

tifchen flank, eene dorre vlakte, hier en daar flecht 

bebouwd „-en-van menfchen verlaten. ‘De hoogleeraar 

KEPHALIDES zegt van de Campagna, dat de-lucht 

overal een fterken zwavelreuk had 5 dat de-geheele 

ftreek eene afgebrande hei geleek, ‘en: gelijk men 

anderszins bij het naderen eener ‘hoofdplaats door 

talrijke dorpen en welgeftelde: vlekken verrast wordt; 

zoo is om: Rome alles. omgekeerd 5 het gelijkt veene 

triumfzuil in eene. woestenij en is een tweede Z'ade 

mor en - Tschilminar (23). ” Het “worftelperk der 
ti y/ | yarin ‚Ro. 

montis-hiatu, unde gravis spirabat auster b eaten exs 

elusit”” 

(23) Thadmor, Thadamorg is de bij de Syriërs ge. 

bruikelijke naam van Palmyra. \Tschil-Minar „ de ftad 

der veertig (dat is Perfisch van vele) zuilen, noemen 

de Arabierén Parsagarday de Grieken Persepolis; vol- 
N gens 
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Romeinfche partijzucht is thans” levenloos ; - flechts 

bedelaars en eenen enkelen wandelaar ontmoet men 
in de op het forum” geplante laan, “en-mietstreft 
ons “gevoel fterker ; dan. dat men wederom ftieren 

ziet rusten „waar EUANDER én AENEaserunderen 

‘hoorden loeïjen. ‘Overal ziet men verwál 5” zóóödat 
‘het „geheel eenvkerkhof gelijkt, en de triumfbogen 

€n ruïnen van tempels; de lijkfteenen der Romein- 

fche heerlijkheid fchijnen (24). -Envelders-zegt ‘hij : 
de weg naar Ostia door de Campagna is: verlaten, 

het ‘land ligt wel niet woest; inaar is:eéne moeras- 
fige (freek, - waar men niet dan kegelvormige her- 
dershutten „> flechte runderen „en flechts “eenige 
plekken bezaaid veld vindt. - Ostia „eene ‘voormalige 

groôte hiandelplaats, is door moerasfen- omgeven, 

het ‘ellendigfte oord dat ooit den naam van ftad: ge= 
| dragen heeft; in-Augustus bleven hier flechts drie 

inwoners s-de overige ontvloden den dood. 

Uit dit alles blijkt genoegzaam dat men het fchoone 

Italië reeds voor een gedeelte als een ligchaam kan 

betrachten ;, dat het laatfte tijdperk der grijsheid be- 

| reikt 
li HEEREN :® Die Heimath und eben ‘daher die 
\Lodtenresidenz seiner Könige ; das Vaterland und; der 

JWohnsitz seiner heimischen Götter” — in Jdeën:,- 1, 

Se 232, 39 65-vnd 273. Il, abh S.136e sab 

(24) …c5ooe re reve Passimque armenta videbant 
| „Romanogue foro et lautis mugire carinis,” 

Zie KEPHALIDES, Zieise, IL, S.4r, 56, 122 et‚155e 
„ Kaum eine Stunde des Tages kann man um des 
shane Luft willen die wunderschönen Gestalten des 
RAFAËLs in seiner Villa bewundern,” STOLBERG, IÌ. 8.73. 
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reikt en zijn einde nadert3 de meer-en meer toene- 

mende pestlucht als de lijkenftank door de voorte 
gaande rotting te weeg gebragt, welke op de’ ver. 

mindering: der- bevolking en op de affterving van het 

geheel terugwerkt. Duidelijk: zien «wij hier-het ver- 

band van den-mensch met den dampkring „en met den 

grond „door hem-bewoond. » De wijze echter, hoe 

dit verband aanhoudend plaats grijpt, zal mogelijk 

nog lange onder de natuurkundige vraagftukken blijn 

ven „ totwelker- oplosfing het noodzakelijk zal-zijn , 

de. afwisfelende werking van den dampkring met het 
algemeen wereldgeftel op te geven 5 de plaatfelijke 

tegenwerking uit het binnenfte zoowel als van de op» 

pervlakte-des aardbodems te bepalen , en het verband 

van dezen dampkring met de ademhaling te verklaren. 

Ten dien einde heeft men den dampkring uit verfchile 
lende oogpunten befchouwd, Door de ouden voor een 
element gehouden, en aan werktuigkundige wetten 

onderworpen , dacht men door den manometer de: ver= 

fchillende digtheid ; door de barometer de drukking of 

zwaarte; door den thermometer: de temperatuur „en 
door den hygrometer de vochtigheid te bepalen. Deze 
leer „door WOLF , SAUSSURE en DE LUC: tot een ftelfel 
gevormd „diende flechts de verfchijnfelen aante geven, 

daar zij niet in ftaat was de verandering der lucht 

door de verbranding, de ademhaling en door de 

moeräsfen* te verklaren, en verviel fpoedig , toen 
men wâartiam , dat, tegen deze leer aan , welke de 

drukking en hiervan afhangende veerkracht , vân de 
“zwaarte afleidt, manometer, barometer en thermó- 

meter een verfchillenden loop hielden , vooral „ toen 
zelfs 
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zelfs pr ruC toonde, dat in de droogfte lucht, in 

welke de vochtmeter niet de geringfte vochtigheid 

aanduidde, plotfeling zich wolken vormden „ die in 

aanhoudende regenbuijen overgingen. Geen wonder 

dus, dat men terftond bij hare geboorte de Pneuma- 

tifche fcheikunde op het luchtgeftel toepaste. Bij des= 

zelfs ontleding werd nude zuurftoflucht het algemeen 

werkdadige beginfel, van: hetwelk niet alleen de vere 
branding , de ontbinding der ligchamen ‚ maar ook het: 

leven der dieren afhankelijk gefteld werd. PriesTLry, 
INGENHOUSZ, VOLTA, VON HUMBOLDT €En SEGUIN! 

“bepaalden nu volgens hunne eudiometers de gezondheid» 

des dampkrings, naar de evenredigheid dezer zuur- 

ftoflucht tot de ftikftoflucht , welke gezegd werd van” 

twintig tot dertig honderdfte gedeelten te verfchillen 5 

men ontwaarde echter meer en meer, dat het vers; 

fchil alleen van het verfchillend- vermogen. dezer. 

eudiometers ‚ de zuurftof geheel of ten deele op te 
nemen „of zelfs andere luchtfoorten te ontwikkelen, 
afhangt, tot dat CAVENDIsH dit veronderfteld ver- 
fchil geheel ontkende, en bewees, dat deze even- 

redigheid beftendig was tusfchen eenëntwintig en 
tweeëntwintig honderdfte gedeelten ; want geheel 

afgeflotene lucht, door verbranding of ademhaling 

van zuurftof beroofd, kan geen dampkring genoemd . 
„worden. DE MARTI verzamelde ‘de lucht boven 

moerasfen , die veel kool-waterftofgas ontwikkelden 3 

VON, HUMBOLDT nam, lucht uit een der volfte fchouwe 
burgen in Parijs, in welke de kaarsfen naauwelijks 

meer brandden , cay=rusac haalde dezelve uit 

VIE D. 2, di eene 
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eene ‘hoogerë luchtftreek, dan de Chimborazo allen 
vonden bij een gedeelte koölftoflucht eene beftendige 
evenredigheid van … eenëntwintig tot. drieëntwintig 

deelen zuurftoflucht in verhouding tot achtëenzeven- 

tig en zesënzeventig deelen. ftikftoflucht, van welke 

evenredigheid ook de verst van elkander afgelegene 

landen , blijkens de proeven van BERTHOLLET en 

BEDDOES , niét afwijken. GaTTaNr vond de lucht eener 
moeras bij eene kleine rivier, twee graden rijker aan 

zuurftof , dan die’ eens nabijgelegenen bergs „ welke 

twee duizend acht honderd tachtig voeten boven de 

oppervlakte der zee lags hier echter leefden de 

menfchen- gezond „ die bij het moeras met tusfchen= 

pozende, koortfen gekweld waren; en CAVENDISH 

kon: geen fcheikundig verfchil ontdekken in lucht, 

die door Narcotifche dampen , en in eene, die door 

rottende zelfftandigheden voor het leven verderfelijk 

wâs (25) — Eene niet geringere zwarigheid ont= 

moette men bij de verklaring der fpoedige wolk- en 

ge blall | re 

C25)- Zie TREVIRANuS Biol. IV. S. 214. Reeds BICKER 

beweerde, dat de befimettende lucht der droogmakerijen 

niet armer aan zuurftof is. Rott, Bat. Gen. IX. bl. 53e 

In HUFELAND’s, Journ. 1819. Jun. S. 80, Zegt GUNTHER: 

„ Ich habe mir einigemale Luft von Gebirgen und aus 

Thälern verschaft und rücksichtlich des Sauerstofs nur 

wenig Verschiedenheit gefunden” ACHARD getuigt in 

den zomer te Berlijn de zuiverfte lucht op de meest 

bewoonde plaatfen gevonden te hebben, Zie FINKE, 

Med: Geogr. II, S, 462. 
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regenvorming ‚ waarom DE LUC veronderftelde , dat 

het water uit den dampkring tot zuur= en waterftoflucht 

overging „ en dat het water der wolken wederom. uit 

deze. gevormd. werd 3 ontdekkingen in de electriciteit 
en in. het galvanismus bevestigden eené hypothefe , 

aan welke nièts ontbrak „ dan de ftof zelve.’ Nimmer 
toch vindt men eenig waterftofgas in den dampkring, 

en de hoeveelheid zuurftoflucht vermeerdert niet bij 

droogte „ vermindert niet door regen „ weshalve 
fcheikundigen als BERTHOLLET En DALTON de voore 
keur geven aan de oplosfings theorie van SAUSSURE 
hoewel zij de tegenwerpingen van De Luc niet kune 

nen ophelderen, Om deze zwarigheden te ontwijken, 

namen latere hunnen toevlugt tot de Electrische 
Chemifche theorie, en vooral. paste STEFFENS zijne 

leer der polariteiten op den dampkring toe (26). Ook 

hier vond hij eenen aanhoudenden ftrijd der elementen, 

wel. 

€26) He STEFFENS, über die Wegetation in. MARCUS 
und SCHILLING ‚ -Jakrb. der. Med, AIT, St. 25 a° 1808. 

Zie ook HARLESS ,. Op: mins, le-ps ilio: Ge H. SCHUBERT » 

Gesch. des Leb. 1, S.-1i43 1223 260) welke. op: dit 

gevoelen van STEFFENS aanmerkt, dat de ftoffen „ die «de 

zuurftof moeten geven, niet dan koolzuur of. gekoold 

waterftofgas zijn, en-dat het moeijelijk blijft de veran- 

dering van het koolzuur in dampkringslucht te verklaren; 

hij denkt met WINTERL , ‘OERSTED CN RITTER, dat het 

waterzuur (zuurftof) niet anders is „dan water in over- 

zuurden ftaat , hetgeen, verzadigd met Andronie, het meest 

van alle. kracht beroofde (abgeftumpfteste), het meest 

a tot 
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welke door eene onderlinge werking, tusfchen zuur= 
en ftikftof als verzurende of oxyderende „en tusfchen 

water etn koolftof, als ontzurende fpanning werd 

gaande gehouden, terwijl ‘er niet dan een kortfton- 

dig en flechts betrekkelijk overwigt in beider werking 

plaats grijpt. Stikftof is hier de negative pool, het 

lijdende of pasfive element, dat altijd ftreeft om zich 

met de waterftof, geliĳk de kool- met de zuurftof, 

te vereenigen , waardoor het waterltofgas in den 
dampkring als verdwijnt; de werking der ftikftof 
hierdoor toenemende, veroorzaakt eene fterkere tee 

rugwerking. der zuurftofpool, die zich in hare he- 

vigfte werking als onweder ‘vertoont, terwijl der- 

zelver neutralifatie of ontfpanning met watervorming 

verbonden is. Op deze leer heeft Rei zijne bee 

fchouwing des dampkrings-als levend bewerktuigd 

wezen gegrondvest, en AUFELAND zijne afwijkingen 

als 

tot terugwerking gefchikte deel der ligchamen, de ftik- 

ftof , daarftelt. Dit waterzuur ‘kan in overzuurden toeftand. 

overgaan, maar ook omgekeerd de zure eigenfchap ver- 

liezen en in watergrondftof veranderen , even gelijk door 

de pofitive Galvanifche pool de waterftof in zuurftof , ten 

minfte_ gedeeltelijk, overgaat, De verdwijning van het 
waterftofgas in den dampkring. blijft volgens deze theorie 

geen. raadfel; het waterzuur neemt. dan zijn oorfprong 

uiet het water, en de ftikftof. werd reeds vroeger een 

opgelost « gasvormig metaal genoemd, wiens eerfte of 

onderverzuurfel. volgens MrIsNER- de dampkring zijn zot. 

Zie ook Reir, Path, 1816, T, I, S, 169. III, S, 103, 
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als ziekten befchouwd, Wonderlijk: zeker luidt het; 

een wezen zonder afzonderlijke werktuigen, zonder 

vorm, bewerktuigd te- noemen; maar de dieren en 
planten tot op hunne lagere trappen volgende „ zien 

wij, bij het gemis van afzonderlijke werktuigen, het 

leven voortduren, de verfchillendfte verrigting , voe= 

ding ‚wasdom , voortteling uit een en hetzelfde 

orgaan. voortfpruiten, en vinden ons genoodzaakt ; 

een geheel bewerktuigd te noemen „ dat „ op verfchil= 

lende wijze in werking gebragt, bestendig dénzelfden 

vorm behoudt, en terwijl het zich’ uiterlijk: in veele 
vormige voortbrengfels doet kennen „door. fteeds' 

voortgaande werkingen beftendig deszelfs inwendige 

vorm en natuur weet te herfcheppen en te behouden: 

Deze bepaling nu op den dampkring toepasfende, 

zegt REIL, dat dezelve, even als alle bewerktuigde: 

wezens, bij alle vermenging met andere. ligchamen , 

zijnen eigendommelijken toeftand bewaart, en gelijk 
wij door proeven. van KOREFF €en DE MARTI zagen, 

dat de afwijkende ftoffen reeds een voet boven den 
grond in den dampkring zich als verloren hadden; 

dat even zoo zich vreemde. ligchamen , gelijk lucht- 

fteenen , zwavelfneeuw, bloedregen en dergelijke in 

dezelve ontwikkelen ; daarenboven ftaat de damp- 

kring even als alle bewerktuigde ligchamen „met de 

dieren- en plantenwereld in afwisfeling-, welke door 

middel der ademhaling, voeding en afzondering wordt 

gaande gehouden, zonder dat zij-zich, gelijk onbes 

werktuigde ligchamen onderling vernietigen, _ Ook 

heeft de werking van eenen bedorven en befmettenden 
Ĳ 3 damp- 

Eed 
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dampkrings de grootfte overeenkomst met eene diere 
lijke aanftekende fmetftof , welker natuur geheel 

onbekend is , waarom noch SYDENHAM „ noch lateren 

bij de naauwkeurigfte waarnemingen, in de verfchil 

Tende epidemiën , eenige verandering in den dampkring 

konden vinden, en tot een onbekend vermogen 

(potentia occulta) hunnen toevlugt moesten nemen. 

Eindelijk dagt rei, dat, door het rijzen en dalen 

des barometers, bewegingen in den dampkring werden 

aangeduid „ hoedanige alleen ín bewerktuigde wezens 

uit het geheel der bewerktuiging regelmatig voorte 
komen. Hoewel nu deze rijzing en daling, (welke 

laatfte plaats heeft bij eene verminderde fpanning 
met watervorming), onder den aeguator het regel= 

matigfte is, fchijnt dezelve, blijkens waarnemingen 

van den hoogleeraar VAN SWINDEN , CHIMINELLO 3 

DUC DE LA CHAPELLE , alomme plaats te grijpen , 

en dat deze beweging, aan’ eb en vloed gelijk, niet 

aan aantrekking der maan is toe te fchrijven, heeft 

LA PLACE bewezen , door te toonen, dat de invloed 

der maan flechts een vierde lijns verfchil op dén ftand 

des barometers kan uitoefenen, terwijl de aantreke 

king der zon nog geringer is. | 

Welke dezer befchouwingen men nu ook volge, 

zal men. toch eene algemeene betrekking van den 

dampkring met het wereldftelfel moeten aannemen , 

van welke de afwisfelende werking van zon en 

maan” de “voornaamfte ús, die zich door tempera= 
tuur vooral en droogte: in de zomer- en winter- 

ziekten, overeenkomende met die der heete en 

kou- 
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koude klimaten, ‘kenfchetst. Daar de wederkeerige 
werking van grond en-dampkring bij dé veel fterkere 
van zon en aardbodem tusfchen de keerkringen on- 

merkbaar wordt; kan men met voN HUMBOLDT aan 

eene meer gelijkvormige -en beftendige fpanning van 

den dampkring toefchrijven, dat tusfchen de keer- 

kringen en in de nabijheid van de evennachtslijn epie 

demiën niet alleen zelden zijn „ maar dat zij ook eenen 
minder bepaalden, eenen minder langdurigen loop 

houden, dan in de gematigde luchtftreken ; hoezeer 

echter fomtijds epidemiën heerfchen , die , even als de 

Anflwenza , zich fpoedig door een geheel werelddeel 

verfpreiden , en die mogelijk van de plaatfing der 

planeten, van de aspecten afhangen (27), is ‘het 

echter zeker, dat de gezondheidstoeftand eener land- 

ftreek meer aan plaatfelijke betrekkingen , aan weder. 

keerige terugwerkingen van dampkring en aardbodem 

onderworpen ís. “Deze “plaatfelijke werking bepaalt 

zich voornamelijk tot de onderfte vlakte der lucht, 

even als de bovenfte oppervlakte op het planeten- 

ftelfel terugwerkt3 van den grootften invloed op de 

huishouding van plantensen dieren zijnde „ moet zij 

| de 

(27) Epidemiën, welke gelĳktĳjĳdig over een groot 

gedeelte der aarde verfpreid zijn, en met het planeten- 

ftelfel in naauw verband ftaan, gelijk die van het jaar 5453 

1348, >1730 en 1782 hebben, eenen omloop van twintig 

dagen,’ misfchien afhangende van negentien en een ne- 
gende dag , derde quadraatwortel is van een aardsch jaars 
SCHUBERT) Geschu.des Jieb. IIe S5-1643 3280 

Ĳ 4 
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de “hoofdzaak der geneeskundige plaatsbefchrijving 
uitmaken; door. haar ontftaat verfchillende werking 

op verfchillende hoogten, die ‘eenen verfchillenden 

ftaat van weer en/ wind -daarftelten , van” plaatfelijke 

betrekking afhangen en-dus-door-geenen barometer 

kunnen aangeduid worden (28). Tot den meer alge- 

meenen invloed van den bodem op den ftaat-des-damp= 

krings behoort de ligging of afftand van de evennachts» 

lijn , de verhefing boven de oppervlakte der zee, 

de beplanting van den grond, de uitwafeming van 

water in rivieren, meeren,; en op zee, de gewone 

zoowel als buitengewone ebben en vloeden 3 “terwijl 

tot de volftrekt plaatfelijke invloed zal moeten gee 

bragt worden de rotting van planten en dieren , de 

uitvloeifels van moerasfen, de opftijgende dampen 

uit een’ veen= of delfltoffelijken grond , de droog- 

makerijen en veenderijen, de fabrieken , het, water 

en de voedingsmiddelen, en eindelijk de bevolking 

zelve, Volgens. de boven opgegevene theorie nu 

krijgt met het opgaan der zon de dampkring, door 

de oxyderende werking van het licht, eene zuurftofe 

fpanning; deze veroorzaakt eene desoxydatie of 

waterftoffpanning in de planten, welke hierdoor 

zuur. 

(28) Daarom blijft deze bij vulkanifche uitbarstingen 

onveranderd, Reeds MUssCHENBROEK Jnérod, ad Phil, 
p. 856. zegt, dat het bij ons in den winter niet dondert , 

wijl dan de bovenfte aardkorst toeraakt, de ftoffen niet 

oprijzen en op den dampkring werken, ten zij de koude 

matig is, gelijk in den winter van 1737 het geval was. 
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zuurftof affcheiden ende fpanning des dampkrings 
„metde. waterftof vermeerderen, tot dat…met het 
ondergaan der zon en‘het verdwijnen, van licht en 
swatmte deze betrekking wordt omgekeerd, en de 

dampkring-in „waterftof- ‚ de planten in zuurftoffpane 

ning „geraken, Waar dit plantenleven van groote uit= 

geftrektheid-is, zal zich deze werking en terugwere 

king in electrieke uitftroomingen , in wind en regen= 

buijen vertoonen „ en waar een vulkanifche grond, 
hetzij als geleider, hetzij als opwekker. der electricie 

teit, deze werking begunstigt, zich door aardbe= 

ving, grondbrand en uitbarsting aanduiden. Men 

moet dus deze electrifche uitftrooming, deze wind- 
en regenbuien, niet als eenzijdig voortbrengfel des 

dampkrings, maar veelmeer als eene gezamenlijke 
vrucht van deze met het plantenrijk befchouwen. 

Hieraan is de verandering van. klimaat. na het uite 

roeijen van bosfchen toe te fclirijven ; hierom valt er 
meer regen te Haarlem, dan te Am/terdam „ hoewel 
minder, dan toen het Maarlemmerhout grooter was. 
Te Esfeguebo regende het voorheen omtrent vier we= 

ken, nu drie dagen; op de Kaapverdifche Eilanden 

en te Barbados regent het niet meer, federt men de 

bosfchen heeft uitgeroeid , waarom zulks op de andere 

eilanden verboden is. „De heuvels van Zmatapes 
Zegt HUMBOLDT 3 Zijn zonder donder- of regen. 

buiĳens terwijl over deze heuvels een plantrijk dal’ 
gedurende vele maanden door regenbuijen en elec= 

trieke uitftroomingen bevrucht wordt, en in de plante 

rijke ftreken van Zmerika des middags een zacht 
| 5 one 
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onweder ontftaat (29). Deafwisfeling van weêr in 

de nabijheid van rivieren en van de zee, toont ge- 

nòeg den invloed , welke zij door uitwafeming op den 

dampkring uitoefenen. Zeker ftaat deze met hare 

electriciteit in verband, en waarfchijnlijk zullen de 

vloeden de electrieke ontladingen bepalen , hierdoor , 

even als fommige bergen , affcheidingslijnen voor 

het weer en deszelfs invloed worden. De oppere 

vlakte der zee, welke zoo’rijk aan dierlijke als de 

aardkorst aan plantaardige voortbrengfelen is, ftaat 

zeker met den dampkring in eene bijzondere betreke 
king, 

__C29) Seneca Nat, Quaest II. p. 11. „ Fuit ali- 
guando aquarum inops Heemus: sed cum Gallorum gens 

@ CASSANDRO obsessa in illum se contulisset et silvas cècim 

disset ingens aquarum copia apparuit, quas sc, in ali= 

mentum nemora ducebant, quibus excisis, humor qui 

desiüit in arbusta consumi superfusus est: idem ait et 

circa Magnesiam accidisse: sed pace THEOPHRASTI non 

hoe est simile veri: quia fere aquosissima quae umbro= 

sissima.”’ Meerdere voorbeelden ‘hiervan in scHNURRER „ 

Geogr. Nos; S. 135 345 59. Omgekeerd vormen zich 

geene „wolken boven de zandwoestijnen van „Afrika, 

en regen is daar geheel vreemd, De grond immers, door 

de zonneftralen verhit, ftraalt meerdere warmte uit, dan 

het geboomte; de waterdamp, in de lucht aanwezig , 
wordt uitgezet, opgevoerd en de wolkvorming belet , 

die boven boschrijke gronden zal plaats grijpen.” Men 

zie hierover den heer A, VAN BEEK, in de Bijdragen 

tot de Natuurk, Wetensch, val VAN HALL) VROLIK €En 

MULDER, 1827. bl, 16, 
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king. welker onderlinge werking wij door het lichten 

der zee in het duister „ door den bijzonderen invloed 

op het geftel en door eenen eigenaardigen reuk der 

zeelucht gewaar worden (30). { 

“Tot de geheel plaatfelijke betrekkingen. bragten wij 

de- bedorven lucht, welke doode ‚dieren aan de oe- 

vers der zee , evenvals rottende planten en infekten 

in de moerasfen , veroorzaken. Daar deze rotting 

niet zonder “water plaats heeft , vis zoodanige lucht 

vochtig , en fchijnt door warmte toteene fimetftof 

gevormd te worden ; want dat noch het’koolzuur-, 

noch het waterftofgas op zich zelve dus nadeelig 

werkt , blijkt daaruit, dat zij in de mijnwerken geene 

befmettelijke ziekten - voortbrengen. Alleen, wane 

meer zij met dierlĳke ligchamen verbonden, zich 
in groote- hoeveelheid’ uit de moerasfen ontwikkee 

len, met het -wereldftelfel in eene “nadeelige overs 

eenftemming komen , en dus den dampkring plaats 

felijk wijzigen „worden zij het dierlijk leven ver. 

derfelijk } door dezen dampkring niet flechts werk« 

tuigelijk , maar overeenkomftig aan zijne bewerktui= 

ging , opgenomen , wenen zij door. den ‘eudiometer 

niet 

(30) Later hebben de proeven van pouiuuer getoond, 

_ dat de electriciteit der lucht van de uitwafeming van het 
zeewater, en van alle wateren, die loogzout- bevatten, 

af hankelijk was. Zie mijne Beschouw. over den Mist in 

Gem. Bijdr. D, IL. St. 2, En over het verband der 

wateren met den dampkring, mijne Gesch, Besch, der 
Ziekten, 1824, bl. 12. 
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niet waargenomén worden, gelijk wij zulks door 
de proeven van DE MARTI, GATTANE €En Van KOREFF 

zelven bewaarheid zagen. — Het is deze lucht; 

welke in warme zomers onze lagere gronden, en: 

die van Zeeland even ongezond maakt , als; de 

ftreken „omde “Pontijnfche moerasfen ende ans 

den, welke door de Po, Ziber en Nij overftroomd 

worden 3 hierom zijn fommige kusten, als dieder- 

Kaspifche Zee, ook Java en Jamaïka- ongezond; 
Volgens zrancist heerfchen, te Konfantinopolen 

befmettende- ziekten door  het- vlas, dat, nat, en 

ftinkend van Kairo wordt aangevoerd (31). Door 

de overftrooming der landen, waarop de rijst ,-fuie 

ker en indigo geteeld wordt, is deze bouw „zoo: 

fchiadelijk „dat de fuikerteelt de eerfte Spaanfche. 

volk planting in Amerika ten grave fleepte , en onze 

landgenooten. de voortplanting des indigo’s te Surús’ 
name moesten opgeven. 

Hetgeen van de moerasfen en overftroomingen- 

gezegd is, zal ook op den moerasfigen of veengrond; 

hoewel niet in zulke uitgeffrektheid „ toepasfelijk zijns 

Zeker moet men bij deze plaatfelijke betrekking den. 

invloed van veen- en heirook niet uit het oog vere 

lie= 

(31) Lancist de Nox. Pal. eff, Ils C‚ 4. p. 192. — 

In HENge, Zeits. 1826. S. 424. wordt uit Pruissische 

„Amstblatt. tegen de vlas- en hennepbouw gewaarfchuwd, 

en in 1821 werd deze te Liegnitz verboden, Ald, Erganz. 

VIL S. 199. Volgens het Mag; van Landb, IV. bl. 268. 

had dit verbod bij ons in de Beemster en in andere 

ftreken van N. Holland seeds vroeger plaats. 
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vêrliezen , ook zwavel of andere mijnftoffelijke dam: 
pen, uit den grond opftijgende, zullen deze werking 

wijzigen ; hierdoor is het, dat de ziekte , door de 

Pontijnfche moerasfen veroorzaakt, meer met onze 

tusfchenpoozende koortfen overeenkomt, en zeer 

verfchilt van- de befmettende koorts, die wij in hunne 
nabuurfchap door dampen, uit eenen afgeftorvenen 

grond oprijzende , veroorzaakt zagen. En dat ook 

de werking der bergen op den dampkring niet alleen 

mechanisch is, toonen de Bafultbergen, die goede 
geleiders der electriciteit, met wolken bedekt, en 

met poelen omgeven zijn. Naarmate nu deze bergen 

oorfpronkelijk of wel vlotrotfen zijn; naarmate lagen 

van zand, kei, fteenkool, dus van ontbrandbare- 

en. van brandbare ligchamen elkander afwisfelen 5 

naarmate. de „electrisch » galvanifche (panning onder 

elkander en met den dampkring grooter is, zal 

men. derzelver -uitwerkfels. in vruchtbaarheid, in 

verfchillende bronnen of minerale wateren , in. 

grondbrand, aardbeving, of. vulkanifche uitbarsting. 

ontwaren. jk | | | 

Niet minder befmettend dan de uitwafemingen der 
moerasfen zijn de uitvloeifels van rottende dierlijke 

_ligchamen. Dus verhaalt vaN FOREEST, dat een te 

Egmond geftrand en rottend zeegedrocht aldaar eene 
kwaadaardige ziekte te weeg bragt, welke vele in- 

woners ten grave fleepte. Hetzelfde getuigt pater 

KIRCHER van eenen walvisch, die aan de Etrurifche 
kust tot rotting was overgegaan; eene vlekziekte te 
Cork werd door PRINGLE ‘aan gellagt vee toeges 

| fchre- 
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fchreven (32). En, hoewel anderszins door eene 
ongelukkige ondervinding het nadeel der uitwafeming 

van graven, kerken en kerkhoven voldoende bewezen 

is, zal het om den weinigen indruk, die zulks op 

onze fladgenooten fchijnt te maken, niet overbodig 

zijn te herinneren aan hetgeen WAGENAAR verhaalt „ 

dat in den. pesttijd, omtrent ‘het midden der zeven» 
tiende. eeuw , het wester kerkhof moest verplaatst 
worden , omdat men waarnam, dat in de omftreek 

kwade koortfen bleven heerfchen; in de Haag/che 
Corresp: werden dergelijke (/oporo/ae) aan het flordig 

begraven in de kerk. te Delftshaven toegefchreven. 
Even zoo werd in 1783 te: Bruinisfe in Zeeland , 

door het openen van eenen grafkelder, dé kerk zoo 
bee 

(32) Prinere, IL. bl, 331, Forestus heeft hiervan 

meerdere voorbeelden, L. VI. Obs. 9, Ook VAN swies 

TEN, T. V.p. 164. — HeEuRNIUs, Op. IL. p. 45. zegt: 

2 JULIUS OBSEQUENS tradit Aefnam terrae motu ignes su= 
per verticem late diffudisse et ad insulas Liparas mare 

efferbuisse, piscium vim magnam exanimatam fuisse, 

guas Liparenses avidius epulis appetentes contaminatione 

ventris consumptos fuisse , ita ut nova pestilentia vaa- 

farentur insulae. sScribunf OROSIUS , OBSEQUENSs EU“ 

TROPIUS , AUGUSTINUS ; LIVIUS, docustarum in Africa 

prodigiosam copiam fuisse, quae ingenti nube in mare 

dejecta fuit, qua mortuâ redditágue littoribus , atque hine 

aëre ecorrupto, tantam ortam pesten ‘dicunt ut in solo 

regno Masinissae 8oooo hominum perirent ef multo am 

plius in terris provimis”’’ — Zie ook HUFELAND, Journe 

T. XXI, St 2. S, 147. dh 
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befmet„ dat men de godsdienst niet kon uitoefenens 
hetzelfde had voor eenige jaren te Metz plaats: te 
Saulieu bleef het niet bij de vrees, maar, een graf, 

gedurende de dienst geopend, verfpreidde eene zulke 

befmetting „ dat binnen veertien dagen hieraan hon- 

derd veertig menfchen ftierven. Te Sommerfet Shire 
ontftond in 1752 eene pokken-epidemie, door het 

openen eener kist, waarin voor dertig jaren een man 

aan pokziekte begraven was.. Door de ftank in onze 

kerken en om onze kerkhoven kan men genoegzaam 

befluiten , dat hiertoe geene onmiddelijke befmetting 

vereischt wordt , zonder zulks,door het voorbeeld van 

het kerkhof des innocens te Parús te bewijzen, waar, - 
in 1779 eene vijftig voet diepe kuil voor vijftien hon= 

derd lijken gegraven werd , welke diepte echter niet 

belette , dat de kelders van de aangrenzende ftraat 
La Lingerie in het volgend jaar zeer befmettend en 

onbewoonbaar waren (33). Hoe nadeelig de uite 

wafeming van levende wezens kan worden, blijkt 

ge- 

(33) WAGENAAR, Beschr. van, Amst, St, VII bl, 453. 
Zie ook D, L. bl. 418. En NIEUWENHUYS, Zopogr. IL, 

bl. 362. V. DEN BOSCH, MZaarl. Maatsch, XVIII. bl. 361. 

„ Rec. des Pieces concernant les exhumations dans 

Pien de Peglise de St. Eloi de Dunkerque” Paris 

1783. p. 33. Geneesk. Corr, Soc, 'sHage II, bl. 251, 

GMELIN, über die Luft, S. 69. SpreNceL, Gesch. 

der Med. IL. S. 133. Voorbeelden van doodgravers bij 

het openen van graven fpoedig geftorven, in Natuurk. 

Herle Amst, 1777. D. V, bl, 138, 
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genoegzaam vit de gefchiedenis der leger-, fcheeps= 

en gevangenis=ziekten, zonder dat wij aan het 

zwarte hol van Bengalen, of aan den zwarten regtdag 
te Oxford herinneren, waar de gevangenen eene zoo 

bedorvene lucht met zich bragten , dat niet zij, maar 

vele van de regters en van den omftaanden adel door 
de befmetting ftierven , hetgeen wederom een bewijs 

oplevert, dat niet alleen gebrek aan zuurftof de lucht 
verpest, wijl alsdan deze ongelukkigen zelve in den 

kerker hadden moeten omkomen (34), — Het is 

evenwel zeker, dat door de ademhaling, welke de 

dierenwereld met den “dampkring in onmidellijk ver= 

band brengt, zuurftoflucht opgenomen, en koolzuree 

lucht 

(34) Iets dergelijks gebeurde onlangs te Greifswald, 

waar zich uit eene opgehoopte kaferne eene rotkoorts 

door de ftad verfpreidde , hoewel in de kaferne geen 

inwoner daaraan ziek lag. Zie HUFELAND, Journ. Nov. 

1818. S. 38, 43, waar deze plaats uit ZIMMERMAN Zrft 
„ Im Jahr 1577 ward in Oxford über einige Uebelthater 

in einem Zimmer ein Gericht gehalten, in welchem die 

Richter, der Adel und fast alle Anwesenden zoo an der 
Zahl , plotzlich starben, daher auch die Engländer die- 

sen tag den schwarzen Gerichtstag nennen. Eben das 

wiederfuhr vor etwa 40 Jahren mit gleichen Umständen: 

zu Caunton. Jm Sommer 1750 brach in London bei der 

Verurtheilung einiger Uebelthäter unter den Richtern und 

„Anwesenden: ein höchst gefahrliches Fieber aus, das 

selbst durch die Kleider ansteckend ward ; auch von de 

sen starben fast auf der Stelle eine sthr nete Menge 

Leute,” 
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afgegeven wordt; door middel der-huid neemt ook 

de lucht-onze: uitvloeifels.-op „ die- ons; anderszins 

verftikken zouden, sen onderhoudt door afleiding der 
„warmte eene bepaalde met het leven overeenkomende 

temperatuur. Van. hoeveel invloed bij,dit. verband 

de door. vrAFF- aangegevene electrisch - chemifche 

werking der huid zelve zij, is nog te weinig-onder- 

zocht, om hieruit bepalingen afte leiden; Ons blijft 

‘hier alleen overig , om’ eene: natuurkundige verklaring 
‘te vinden , waarom „deze! afzondering van -koolftof= 

zure“ lucht, die: bij eene groote bevolking : moet 

“toenemen „ voor -deze“ bevolking -zelve de-lucht 

niet nadeelig maakt, hetgeen--zeker. het geval is, 
ewanneer -deze lucht, afgezonderd ; met» het geheel 

des dampkrings niet langer. in: betrekking” gehouden 

‚wordt, … Volgens:de fcheikundige theorie zou men 

„zulks moeten „zoeken «in--het- opnemen--der. kool- 
ftofzure- lucht door: dé planten „ welke; deze ftof 

„voor “hunne, groei „behoeven „ terwijb-men dan. de 

„door: de planten daarentegen: vrijgelatene. zuurftof- 

lucht- wederom’ in- den dampkring--zow:kunnen doen 

overgaan, om het evenwigt en. de beftendige hoe- 

„veelheid zuurftoflucht- te. herftellens --Hier: echter 

„ontmoeten. wij: dezelfde -zwarigheid „ welke; wij «bij 
‘de watervorming: boven vermelden 5. want everisöin- 

als-er „waterftofgas.-of- vermeerdering »van zuurftof- 

„gas gevonden. wordt ;: even -minvis-daarvan-gok ‘eene 

„meerdere: ‘hoeveelheid van koolftofzure--lucht: waar 

“te nemen 5:-wel heeft-men beweerd:,dat des winters 

„de hoeveelheid” koolftofzure: lucht:-zou, verminderd 
GeV D. 2. Z zijn 
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zijn in eene evenredigheid van twee tor drie gedeel. 

ten, latere proeven echter van’ cay-LusAC. hebben 

dit genoegzaam wederlegd, en beletten ons eene 

fcheikundige verklaring aan te nemen, welke wij ook 

beter kunnen vinden in de toepasfing van hetgeen 

wij bij de planten zagen: wanneer toch de prikkel 

van het licht ophoudt, begint bij de planten eene 
veranderde werking, de waterftof- of ontzurende 

negative pool wordt ten koste der zuurftof fterker 

gefpannen 5; hierdoor fcheiden zij, in plaats- van 

zuurftoflucht „ koolftofzure lucht af. op deze vere 

meerderde werking der nêgative volgt eene terug- 

werking der pofitive of. oxyderende pool, tot dat 

deze „ door het licht der zon weder gefpannen 3 
de overhand verkrijgt, weder pofitif wordt en zuur= 

ftoflucht affcheidt, Hoewel nu de invloed van 

licht, van electriciteit en van het plantenrijk zelve 

op de dierenwereld belangrijk is, ondergaat deze en 
vooral de mensch, als zelfftandiger wezen , wel die 

afwisfelende werking niet 5 onophoudelijk echter heeft 

hier opneming van zuurftof, afzondering van kool- 

ftof plaats; deze nu raakt met de ftikftof , even als 

zuur= met waterftofgas ; in eene fpanning of werking 

en terugwerking, van welke wederkeerige werking 
ftikftof de pofitive pool wordt 3 deze afzondering van 

koolftof moet dus de negative pool van den dampkring 

verfterken , hierdoor eene vermeerderde terugwerking 

der pofitive of zuurftofpool , en dus een vermeerderd 

leven in den dampkring te weeg brengen „ en alleen 

nadeelig worden „ wanneer zij het zamenftel des 
f damp- 
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dampkrings- vernietigt „ deszelfs. tegenwerking belet; 

en als fmetítof doodelijk: op het dierlijk; geftel werkt , 

hetgeen wij bij verftikking , in flechte gevangenisfen 

en -ziekenhuizen:,. in: afgeftorvene-landen_ zien-ger 

beuren, vooral ,-zoo: eene; doodelijke Gacsltof zijne 

nadeelige- werking vermeerdert. . ik 

Wij.“kunnen hier over; dit verband, waarin de 

mensch. met- den dampkring flaat , niet verder uit 

weiden , en vergenoegen ons-getoond' te hebben’, 

dat eene theorie, welke dit verband in fcheikundige 

opneming: van zuurftoflucht ‘en affcheiding van kool= 

ftoflucht -ftelt, te eenzijdig is, vermits ‘dezelve van 

een afgezonderd gedeelte -dampkringslucht ten onregte 

tot het geheele zamenftel befluit, en daarenboven door 

proeven. wederfproken wordt, welke bewijzen’ dat 
dit zamenftel. overal gelijkvormig’ blijft 5 terwijl wij 

in gevallen , waar onze zintuigen en kennis voor 

naauwkeurigere proefnemingen te kort fchieten, 
door ondervinding leeren, dat dit zamenftel door 
geen middel beter in ftand gehouden wordt, dan 
door de dierlijke huishouding, aan welker hoofd de 

mensch geplaatst is. 

De mensch fchenkt dus niet flechts den grond, 

welken hij bewoont, maar ook de lucht, welke hij 

inademt, werking en leven. En, even als zijne 

grovere affcheidingen door mesting van den grond tot 
voortbrenging en voeding van het plantenrijk meden 

werken; en dus middellijk tot inftandhouding van 

den dampkring bijdragen, even zoo zullen waare 

fchijnlijk zijne fijnere uitvloeifels door ademhaling en 

La uits 
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uitwafeming eene onmiddelijke-werking op denzelven 

uitoefenen „ bij gemis hiervan „zoo wel als-van bee 

bouwing des gronds , „zien. wij dezen dampkring 

affterven , en voor den vijandigen invloed wan eenen 

verlatenen bodem bezwijken. Zoo veel is door proe= 

ven onbetwistbaar bewezen, dat door eene talrijke 

bevolking de dampkring van zijn levensbeginfel „ ge- 

lijk men de zuurftoflucht noemde, niet beroofd wordt ; 

dat in tegendeel het wezenlijke levensbeginfel, hetzij 

onmiddellijk door het vermeerderde dierlijke leven , 

“hetzij middellijk doór bebouwing van den grond, toe- 

neemt 5 dat-dus de natuurkunde, in plaats van den 

door „mALTHUS gepredikten-ftaatsregel te. wettigen , 

veel meer het goddelijk gebod bekrachtigt, dat den 

mensch. beveelt vruchtbaar’ te zijn, zich te vermee 

nigvuldigen, en-de aarde té vervullen. 
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Hij, die hier en dddr , enkel als groot en ver: 

heven in de gefchiedenis aanwezig is, en derzelver 

ruimten aanvult „ (laat op geen voerftuk van op het 

fagveld verzamelde hoofdfthedels’; maar vene groote 

ziel zweeft, zoo als de gedaante eener bovenmaan- 

Sche wereld, verheerlijkt in den nacht „ én raakt 

flerrenhemelenaatderte gelijk aan, 

Gedachten van EAN Paur, II° D, bl 158. 



REDEVOERING 

M‚, Jo M. KEMPER; 

_M:. MARINUS VERBRUGGE (*). 

Wanneer. de „gelegenheid. niet meer dáár is, 
om zijne dankbaarheid met daden aan hen te betoonen, 

die men hoogacht. en liefheeft, dan blijft den erken= 

tenisvollen mensch toch nog die troost over, dat hij 
met. woorden dien mag verhêffen, en diens eer en 

naam. verbreiden „ wiens beeld in zijn hart diep is 
ingedrukt, „Deze bemoedigende gedachte, dien zoe- 
ten troost gevoel ik mij zelfs benomen „ daar de naam. 

van „mijnen, overledenen weldoener en vriend alge= 

meen beroemd, en deszelfs daden wijd en zijd zijn 
„gekend en bewonderd, 

Deze overtuiging ontnam evenwel mij den moed 

niet, om tot.u van KEMPER té fpreken ; maar ftreelde 

veel eer mijn hart, door het vooruitzigt, dat zulks 

| tene 

(*). Uitgefproken in het genootfchap : voor uiterlijke 
welsprekendheid, te Brussel, in deszelfs gewone ver- 

gadering, den aaften September 1824. 
Z 4 
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eene meêrdere belangftelling zoude verwekken, om 

nog iets van hem te mogen’vernemen , en dat , tot 

zijn aandenken, in het hart op te fchrijven. 
Hoezeer ik-nurook overtuigd ben van de waarheid 

der fpreuke , dat groote mannen groote redenaars 

vereifchen , en mij zelven erkenne in geenen deele 

waardig te zijn zijnen lof te vermeldens zoo kon ik 

het evenwel niet van mij zelven verkrijgen, om ook 
niet een bloempje “te* bieden, - dat - misfchien- kan 
worden opgenomen in den eerekrans, dien men hem 

gewis zal toewijden. - 

Het komt in het geheel niet in mijn Gerd MH, 

om u in deze weinige woorden eene leverde 

ving aan te “bieden ‘van: den onvergetelijken” KEMPER 3 

maar ik ‘wil hem aan uleeren kennen, gelijk ik het 

geluk’ heb gehad hem menigwerf te zien in zijne 
verfchillende betrekkingen, en“ deszelfs edel karak 
ter omgang met de zijnen en anderen voor. u bloot: 

leggen. Vreemd van alles, wat ftechits”* “zweemt 

naar “vleierij, zal ik u den man’fchetfen; gelijk hij 

was „ in zijn denken en ‘handelen; en ik houde mij 

overtuigd, dat zij, die in de gelegenheid waren van 

heïn-te- kennen’, erkennen’ zullen” waar tc zì jn, Het 
geen ik van hem opgeef, 

Trouwens , Kemper heeft geene wleitaal noodig , 
om erkend “te worden als genie, als man vol fmiaak, 

vol opregtheid en moed; — laten “anderen * vrij 

fmalen op denzelven, zij verraden daardoor hunne 
ont{lagene onkunde omtrent-zijne verdienften ; terwijl 
derzelvers redenen niet in -ftaat zijn eene rete 
huldiging te verdooven, | 

„ KEMe 
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„Kemper “is niet meer 1*die-droevige mare heeft 
zich door”gansch Nederland doen-hooren; en ge- 

heel Nederland “treurt. “Diep gevoelig ‘aan den 
rauip ; die: hetzelve is overkomen’, en onbekwaam, 

omopeenige wijze zijn:gemis te vergoeden „treurt 

elk regt{chapen: Nederlanders bìj kemeras afftervens 

en*bevlĳtigt-zich j om; voor: zoo veel hij zulks vere - 
mag „zijner nagedachtenis de welvêrdiende hulde toe 

te ‘brengen. … Maar laten wij „die den man nader-ge= 

kend hebben, niet flechts-hulde doen aan KEMPERS 

kunde ven met‘regt verkregen-roem ; maar ‘befchou= 

wen wij dien achtingswaardigen ook in zijne zede- 

lijke grootheid „waarin hij zoo zeer uitmunt. 

Geboren uit opregt Hollandfche ouders „ betoonde 

KEMPER in “zijn ganfche levensgedrag ‘zich hunner 

opvoeding waardig; ‘en ‘noch invloed var vreemden; 
noch verleidelijke eerbetooningen’ vermogten ooit die 

diep ingewortelde ‘gevoelens van Godsdienst 5 braaf. 

heid , - naauwgezetheid „ pligtsbetrachting- en “deugd 
nit: zijn hart-teroeïjen., «> ei Hett 

Scherpzinnigheid en vernuft; die zich reeds vroeg 
in” hem kenbaar “maakten „werden door hem mer 

arbeidzamen “ijver verfterkt ; en- alzoo. voegde: hij-de 

zeldzame «verdienften » te zamen, -van vlugheid en 

bevattelijkheid: met gedurige oefening te wereenigens 

hierdoor-werd Kemper gewis; wat hij voor. Neder- 

Jand is geworden in zijne: verfchillende ‘betrekkingen, 

Opregtheid ; goede trouw, ingetogeúheid „wijze 

beteugeling’ zijner ‘driften; ontdekt men, als men 

’s mans karakter befchouwt. Zijne -zachtaardigheid-en 

gevoeligheid, -gulhartigheid en-medelijden-ftemden-op 

ZL 5 het 
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hetheerlijkfte overeen met zijne fierheid-en vrijheidse 

liefde ; met zijne ftandvastigheid en zijn moed. Ne- 

derig , fchoon regt hebbende zich als-de-eerfte- te 

verheffen, leefde hij bij voorkeur it den huisfelijken 

kring en dit gevoel, gepaard ‘met zijne begeerte 

om nuttig-te zijn, fpoorde hem dans-ook „na de 

bevrijding zijns vaderlands „ aan „ om tot-zijne „haarde 
ftede' terug te keeren ten einde zich” geheel “te 

kunnen toewijden, om door-zijne--hulp dat-geliefde 
vaderland. met kundige ‘mannen te verrijken „ waar- 

voor ‘hij - nog - kort. te „voren Boie en bloed had 

gewaagd. 

Denkt niet, M, Huk dat ik bier te veel gezegd 

heb 5 integendeel „ik houde mij overtuigd ;-dat wie 

„uwer met KEMPER in gemeenzamen omgang verkeerd 

had, mij veel eer ‘befchuldigen zoude ;-van hem te 

fläauw geteekend te hebben. —- Gewiss gij zoudt 

s mans edel karakter en hart hebben bewonderd. 

(„Met een welgefteld hart befchonken ‚boezemde 

KEMPER, in wiens gelaat de-opregtheid-zelve zich 

fpiegelde „ en uit wiens oog deedelheid zijner 
ziele te lezen was, algemeen vertrouwen in, en, 

door’ zijne “levendige verbeelding aangevuurd „ rezen 

in hem de krachtigfte--denkbeelden---op ; die: -hij 

met Griekfche welfprekendheid wist-uit-te drukken , 

en-dáár, waar het paste, tedoen gelden.» „Men 

dronk in zijnen minzâmen-omgang:; als het ware , 

de „wijsheid ins en zijne “gefprekken „met gees- 

tige en fcherpzinnige opmerkingen -doorvlochten , 

leverden genoegzame flof “op tot nadere. overwee 

ging. Zijn enthusiasmus voor “al „wat fchoon, en 
goed 
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goed, kan-genaamd. worden „ óntgloeide hem menig- 

maal „en. was: -zoo wegflepend.; dat wij met de 

meeste aandacht „naar den man luisterden „wiens 

fchranderheid, en vlugheid: van geest de bewondering 

van. een «ieder onwillekeurig. afperste.… Met: “welk 

een vuur en kracht wist hij ons niette ontvlammen 

voor eer en deugd, voor wetenfchappelijken roem, 

voor reine vaderlandsliefde ! Waarlijk, als KEMPER 

ons ‚de daden van het voorgeflacht ‘herinnerde , dan 

ging de borst hooger; hoorbaar klopte het hart, en 

een ongekend -vuur-doorgloeide onze aderen : of wel, 

als. hij; ons het bekoorlijke der’ ware wijsheid afmaal « 

de „… en «ons met-‘onze- verbeelding: terugvoerde in 

het bloeiend, land en in’ den leeftijd der wijzen 3 ja, 
ik „erken - het „dan is mij menigmaal de zucht ont« 
glipt :-Cen: wie. weet aan hoe menigeen met mij!) 
ach, ware ik indien tijd geboren!’ 

„-Ontmoette men “hem-in gezelfchap van -geléerden, 

dan. blonk: nu- én vdan--zijne grondige kennis inhet 

wetenfchappelijke en -ftaatkundige op het ‘heerlijkfte 

uit. Ik zeg zu: en dân ; Want KEMPER was té: hee 

derig- van vaarden had-te veel vrucht,van zijne: ope 

voeding gênoten,-om-hét-hoogfte ‘woord babi te 

willen. of te durven.'voeren, ü 

„Bevond zich KEMPER daarentegen:in het gezelfchap 
van „ongeletterden., of ‘zag hij. zich»:van- ftudenten 

omgeven 5 (voor welke: dagelijks zijne: woning -geo= 

pend. was) hoe “onderhoudend; waren » dan- nietde 

gefprekken t de uren: fchenenoogenblikken ;-en-men 

verwonderde zich „gewoonlijk: bij» het :fcheiden ‚ -dat 

het: reeds zoo slaat kon vzijnwe In -ftede: van. ijdele 

gn | praal 
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praalvertooning van geleerdheid; in ftede van dorre , 
vervelende ‘en gerekte zamenfpraken , zoo als: men 

die: hier. en daar-nog al vond, bood KEMPERS ome 

gang: den waarachtigen invloed der wijsheid en kennis 

op-den menfchelijken geest en ophet hart aan „en 

boeide ons onwillekeurig aan’ den verdienftelijken 

man,-in wien geftadig de edelaardigheid zijner denk- 

wijze en «de braafheid zijns gemoeds uitfchitterde. +” 

Dan, ik geloof reeds genoeg gezegd te hebben } 

M..H., >om het ‘onwaardeerbaar genoegen van 

KEMPERS omgang ute doen gevoelen: ik voor mij 

tên-minfte , die van: het, eerfte- oogenblik “af mijn 

hart tot hem getrokken gevoelde, heb altijd dien 

omgang op’ hoogen ‘prijs gefteld; en-diep griefde het 

mij, «eerst door mijne’ werkzaamheden „later! door 
de“ verandering. mijner “woonplaats „ zijn’ bijzijn: mins 

der te mogen genieten. Met een blij wooruitzigt 

van mij wederom in hem-te'mogen verblijden „ telde 

ikktreeds „de dagen op, binnen .welkeik hem zoude” 
wederzien ;- en gelegenheid hebben, om hem mijne 

achtingven dankbaarheid op nieuws te-betoonen . 
en’ nu is voor” mij dat-lagchend vooruitzigt verdwe= 

nen3-de-nog zoo even-heldere:gezigtseinder iseense 

klaps met wolken bedekt; dáár flikkert de ‘blike 
fem; ent KEMPER is niet meer! == Diep bewo- 
genbij het:ontzettend berigt van-zijnen dood „wilde 

ikeweenen ;/ maar: konde niet 3 en’daarsik in hem den 

besten “leermeester ; den ‘verftandigften raadgever en 

vriend mij zag ontnomen, aan: wien dankbaarheid en 

vriendfchap mij: hechteden ; zoo ontwaarde ik in dien 

ftond maar” al ‘te zeer, wat ik, en zoo velen met 

Life mij» 
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Mij, ‘kortom „ wat. geheel Nederland. in’ KEMPER 

verloor ! 

‚Zoo hartverfcheurend en zielgrievend dezeonver- 
wachte ramp voor KEMPERS bloedverwanten. en 

„vrienden was, en hen in den bitterften rouw dom- 

pelde ; even zoo was geheel Nederland gevoelig voor 

dit treffend. verlies, waarbij de ftaat een’ zijner 

grootfte mannen „ de nâtie haren. getrouwf{ten tolk „ 

Leijden een’ harer kundigfte- hoogleeraren, zich vont- 
rukt ‚zag. | | 

Kemper: was door. elk. Nederlander: geliefd „ en 
KEMPER . had aanfpraak op die genegenheid, — 

Reeds in-1806, toen het geweld alomme heerschte, 

deed ‘hij zich kennen: als een. onvervalscht. vader= 

landslievend ingezeten „en durfde moedig zijne: vrijs 
heidademende en: de natie -tot--moed opwekkende 

fchriften der-drukperfe.te betrouwen ,:en de. overe 

heerfcher. leerde. toen reeds den. man vreezen, die 

hem.naderhand „deed gevoelen „ wat. vaderlands- ven 

vrijheidsliefde ,. met ftandvastigheid en. bekwaamheid 

gepaard, al vermogen. Dankbaar voor deze bemoe- 

diging wijdden” de Nederlanders hem hunne erken- 

tenis, en waren niet zonder reden trotsch op den 

befchermer hunner regten en vrijheden. … Met ver« 

trouwen blikte het Nederlandfche volk den man aan, 

die reeds zoo veel voor. hetzelve had in de waag- 

“fchaal gefteld, en durfde meer verwachten. Neder- 
land bedroog ‘zich vniet. … Naauwelijks deed de ftraf- 
fende hand. der …fteeds- wakende Voorzienigheid den 

__bebloeden- troon wankelen, of kemPErR betoonde 

nog..dezelfde ‚te zijn 3 nam. op. zich en” volvoerde 

| met. 
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met ‚zijne verdienftelijke medehelpers de moeijelijke „ 

maar eervolle taak; en Nederland was vrij! 

Tevreden. van, zijnen pligt gedaan te hebben , 

herneemt KEMPER zijne gewone werkzaamheden, en 

weet den lust en ijver der jongelingen op te wekken 

tot het beoefenen der wetenfchappen. 

Nergens hoort men KEMPER zijne roemrijke daden 

uitbazuinen3 hj heeft zijn’ pligt gedaan, en deze 

overtuiging is hem genoeg: — en mogen al de lofs 

tuitingen eener dankbare menigte hem ftreelen 3 zij 

doen zijn hart niet tot hovaardij overflaan. 

Rustig en genoegeliĳk gezeten in den kring zijner 

bloedverwanten, geniet hij de zoete vruchten van 

vrijheid en vrede , en verheugt zich in het geluk zijns 

vaderlands 3 maar op ééns ontwaakt hij uit dien zoes 
ten droom: de wreede dwingeland is teruggekeerd, 

en bedreigt andermaal de Nederlanden; — dan zijne 

beradenheid. en doorzigt ftrekken- hem ook hier we= 

der tot gidfen, en hij helpt , zoo veel hij kan, met 

raad en daad. Ziet met welk een: moed en kracht 

hij. diezelfde jongelingen thans tot verdediging van 

hunnen geboortegrond aanmáant en opwekt ten ftrij= 

de! Hoort zijne manmoedige aanfpraak , waarmede 

hij hen aanzet, om den vijand te verdelgen, en hun 

bloed vrijwillig en blijmoedig voor het vaderland te 

_ftorten , bij gelegenheid „dat hun een nationaal 

vaandel werd vereerd, als een dankbaar eerbetoon 

van. Nederlandfche vrouwen voor hunne vrijwillige 
wapening 3 terwijl hij zelf aan het beftuur der zaken 

zijne kunde en arbeid befteedt, — Welhaast echter 

is het pleit van Europa en dat’ der Nederlanden 

bee 
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bellist „_en--de vrijheid des menschdoms met vaders 

landsch bloed bezegeld, — KemPer kon en mogt; 

na zoo: vele. blijken van zijne grondige ftaatkunde en 

ftandvastigheid „ zich nu. niet langer aa eene. eer 

onttrekken, die hem reeds vroeger, was aangeboden3 

hij zwichtte dan ook. voor de begeerte zijner-medee 

burgers, en werd de welfprekendfte tolk der belan- 

gen van land en volk in de. vergaderingen. daartoe 

befchreven. … Wars van vleierij, keurde hij goed, 

wat: hem goed toefcheen; maar keurde ook vrijelijk 

af „wat hem minder doelmatig: voorkwam „ en fprak 

naar de overtuiging van zijn geweten3 geenszins be- 

hoort hij dus onder zoo. vele volksvertegenwoordi- 

gers geteld te worden, die nimmer-hunne gevoelens 

durfden kenbaar. te maken en te onderfteunen „ en 

wier ftem- menigwerf ‘met de menigte befliste 3 wij 

zien integendeel , dat Kemper met gepaste vrijmoee 

digheid te voorfchijn trad, en eene taal deed hooren, 

eens. grooten. redenaars waardig. Met eene aller= 

gelukkigfte. vloeibaarheid van ftem en liefelijkheid 
van toon begaafd , wist KEMPER ten juiste tijde zijne 
hoorders aan. zijne woorden te boeijen , hunne aan= 

dacht bezig te houden, hunne verwachting te- fpan- 

nen, hunne. harten te. ontgloeijen , «en - menigmaal 

zelfs hen te overreden, die bij zich zelve vermeend 

hadden: de. zaak. anders, te. moeten. inzien. 

Maar- het is hem niet genoeg de voorkomende 

landszaken. te. behandelen; KEMPER dringt dieper 
door, en. flaat. met. een aandachtig oog de behoeften 

der: natie gade; fpoort de middelen tot verbetering 

op5 befpeurt hoe. veel nut er uit zoude voortvloeijen 

| "als 
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als de natie- werd geregeerd volgens meer met: hare 

zeden en gewoonten overeenkomftige wetten „en 

zijn genie omvat het denkbeeld , dat kwaad te-here 
ftellen.” Het plan voor een’ nieuw nationaal wetboek 

is gevormd, en’ welhaast uitgevoerd. 

… Ik wil niet ontkennen , dat dit wetboek , naar. het 

oordeel van fommigen „ aan onderfcheidene gebreken 
onderhevig: was; en het is om die reden, datde 
boven allen lof verhevene KEMPER: miskend wordt 3 

maar hij, die flechts het denkbeeld kan omvatten, 

iets dergelijks daar te ftellen , en dat uit te voeren, 

zoo als hij dat gedaan heeft, en dan nog in dien 

korten tijd, dien hij daartoe bezigde , moet, volgens 

mijn inzien , niet flechts een meer dan gewoon 
mensch , maar ‘ongetwijfeld een genie wezen, 

Maar zijn dan die gebreken zoo groot; als men 

daarvan opgeeft, of wederfpreekt. de ondervinding 
zulks niet? Want zijn niet bijkans al de afdeelingen 
van ons nieuw vastgefteld. wetboek gegrond opde 

voortbrengfelen van zijn genie, op datzelfde mis- 

kende wetboek ? Welk eene voldoening voor den 

“grooten man, de vruchten zijner. overdenking de 

regelen te zien worden, waarnaar eene ganfche natie 

zich gedragen zal!. Die voldoening voor zijn.hart, 

dat dankbaar in erkentenis en nederig. voor Goden 
menfchen was, weegt ruim op tegen de uitbundigfte 

loftuitingen ; ook. zal ik niet trachten hem: te vere 

heffen „maar hem mijne hulde, mijne hoogachting 
en mijne’ dankbaarheid als Nederlander te betoonen 
voor alles,-wat- hij ten nutte, onzes lands:heeft -ge- 

werkt; hiertoe gevoelde ik mij genoopt door mijn hart. 

Te 



OVER M* Je Ms: KEMPER; 857 

Te midden echter. van al die-beflommeringen der 
ftaatsaangelegenheden_ vergat KEMPER zijne pligten 

niet in zijnen moeijelijken post als hoogleeraar. _ 
Met lof. de hoogefchool verlaten hebbende , zag 

de’ waardige leerling wan den grooten cras zich 

welhaast uitgekozen, om te. Harderwijk het eervol 

hoogleeraarsambt te bekleeden, waarvan hij zich met 
zoo veel lof kweet, dat hij kort daarop te dmfterdam 

en laatftelijk te Leiden werd beroepen: Aldaar 

onderrigt gevende in de regten der natuur en der 

volken , (om van zijne kundige lesfen over het cri= 

minele „regt niet te (preken 3) vond hij naderhand 

tusfchen zijne ftaatkundige ambtsbetrekkingen en 

zijnen. post als hoogleeraar eene naauwere overeen= 

komst; waardoor hij zich een ruim veld geopend 

zag, om op eene gemakkelijke en onderhoudende 

wijzen de zaden eener gepaste vrijheidszucht en 
liefde voor worst en vaderland in de harten zijner 

hoorders te ftrooïjen , en hen door de blijde uitzigten 

der bekroonde vlijt daartoe op te wekken. — Nog 

verbeelde ik mij hem met fikfche trekken de ware 

grootheid der volken te zien afmalen; nog ftaan mij 
de door hem zoo juist geteekende afbeeldingen voor 

oogen van eenen braven vorst en van eenen dwin- 

geland3 nog is het mij, als hoorde ik ‚hem met 
zijne mannelijk welfprekende taal de magt der vorften 
en volken, en derzelver oorfprong verklaren, en 

de drogredenen van lage vleijers doen wgnen voor 

het licht der waarheid. 

Door. het edel voorbeeld, dat hij gegeven had, be= 
koorden ons zijne gezegden nog meer; wat hij leer- 

VIL D, a, Aa de ; 
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de , had’hij zelf bevestigd: en met geestdrift leenden 
de vaderlandfche jongelingen Dn oor aan zijne on 

vergetelijke’ lesfen , om ze voor “altijd in het geheugen 

te prenten. Ik: herhaal het, deze wijze van voor- 

dragt „ wloeijende ftijt, manier van uitdrukking, en 

het zigtbaar. deel, dat’ kij nam aan. hetgeen hij 

uitbragt j alles werkte: mede „ om zijne lesfen niet 

te veronachtzamen. 

In zijne grondbegiufelen bii van eene ges 

gematigde vrijheid en met-een hart, waarin de beeld- 
tenis van den vorst, die ons regeert, was geprent, 

deed hij ons. fteeds inde befchrijving van eenen 
goeden regeerder, en van een land, dat ware vrijs 
heid genoot; in alles Nederland en onzen koning 

kennen. . 3 Gij zijt vrij!” zoo fprak hij menigmaal; 
maar hj leerde ons’ de ware vrijheid niet met los= 
bandigheid te verwisfelen: „bemint uwen koning „”” 

voegde hij er dan: bĳ; tmaar dan leerde hij ons het 

onderfcheid kennen tusfchen eene eerbiedige opvol- 

ging der wetten en’ ware liefde vóor den vorst, en 
de laaghartige kuiperij en vleöerij vän verachtelijke 

dwazen. — Zóó blöeide. Leidens hoogefchool in 
het” bezit van den fchranderèn KEMPER ; die-aan de 

regterlijke kroon de eerfte parel'was; zóó mogt zich 

die ftad met het groôtfte- regt in hent verheugen, 

om wien andéré'fteden Leijden païverig waren ; 

maar aan die ongötukkige ftäd, die in” weinige jaren 

geen’ PBRUGMANS, “WIJTTENBACH € BORGER’ had 

verloren , was nog meerdere rouwe béftemd. In den 

raad. des ‘Albeftuurders was bepaäld, dat KEMPER 

voor deze aarde Ronde ophouden te | beftaans wel. 

„bmaast 
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haast ftrekte- de hand- des doods zich over denzelven 

uitz en — KEMPER” was niet meer | 

Zóó zagen wij dan, M. H., met éénen opfllag 
van «het oog KEMPERS verdienften in het -daglicht 
geplaatst. Ik moge foms-hier-en daar-den-verdiens 

flelijken man niet genoegzaam hebben doen uitko- 
men; ik höop , dat gij zulks wijten “zult aan mijne 
jeugdige krachten , geenszins aan ‘gebrek ‘van ge= 

neigdheid, om alle zijne verdienften op -te téllen. 

Maar wie toch , mijne hoorders , is in ftaat ; om den 

boven allen lof verheven’ KEMPER" naar waarde “te 

prijzen? daartoe wordt gewis een’ even groôt an 

vereischt , als hij zelf was. — Hoewel “ik nu ten 

volle gevoel, hoeverre ik bij zoo vele groote mans 
nen moet achterftaanz hoezeer ik overtuigd ben, 

dat ik flechts met flaauwe trekken dien heb gefchetst, 

welken meer kundige lieden met ftoute pennen zou- 
den hebben afgemaald; ik mogt mij zelven het gee 

noegen niet ontzeggen, om openlijk eenen man te 

vereeren, en dankbaar mijne hoogachting aan zijne 
nagedachtenis toe te brengen, wien ik (zoo hj 

minder vroeg mij ware ontrukt geworden) zoude 
getracht hebben op alle wijze mijne erkentenis te 

betoonen. | 

Gij zult mij dan ook , mijne hoorders Ì mijne po-= 

ging niet ten kwade duiden, nadat ik u naar mijn 
vermogen een’ man heb leeren kennen, wiens ver= 

lies zijne bloedverwanten en vrienden met het meeste 
Aa 2 oe regt 
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regt betrêuren ; wiens gemis Leijden nog langen tijd 
betreuren zal; wien Nederland zijne vrijheid en 

bloei ‘heeft te danken, Geen praalgraf bedekt nog 

zijn gebeente ; geen opfchrift vermeldt nog met 

weidfche klanken zijne daden; KEMPER behoeft zulks 

ook nietz hij zelf leeft toch in het hart van elken 
dankbaren Nederlander, en zijne daden zijn niet uit 
het geheugen te wisfchen. | 

Nederlanders! ik heb tot u van Kemper gefproken; 

geene vleitaal is van mijnen mond uitgegaan, maar 

de waarheid zelve heeft mij beftuurd ; Nederlanders ! 

huldigt dus met mij den onvergetelijken man, wiens 

verdienften zoo groot zijn; wiens naam met vlam- 

mende letteren in de jaarboeken prijkt, en wien het 

nageflacht nog vele jaren dankbaar zal prijzen. 
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HAARLEMS BURGERTROUW. 

eN 1675. 

Tk zing een. roemrijk wapenfeit, 

‚In Haarlems grijze wallen, 

Bij ’t klemmen van het hoogst gevaar, 

Vol luister voorgevallen. 

Toen LopEwijk ons Vaderland 

Zoo fel had aangegrepen, — 

En Albion het van zijn kant 

Dacht in ’t verderf te flepen: 

Toen Woerden en de Nieuwefluis 
In ’svijands handen waren, 

Bleef niemand in dien bangen ftaat, 

Wanhopend- raadloos ftaren. 

Maar. Holland, als een eenig. man, 
_Vloog ; vol van: moed’, te wapen, 
En zwaaide ftout ‘het heldenzwaard, 

Hoe veeg het: ftond gefchapen. 

Aa 3 | Ter- 
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Terwijl het magtig Amfterdam , 

Eerst door den fchrik ad 

Yot Aobdiijke: ondertfandeling’ $) 

Zijn vroedfchap weg zag pa 

' á ks ih U, | SC 0 

Totdat de wakkre en edle noorr, 

Door ’t heilig vuur der vadren, 

„De vrees verdreef , den moed herfchiep, 

Het reddingsuur deed nadren. 
\ 

Waardoot, die „groöte -wereldftad. 

Haar veêrkracht- heeft „herkregen, 

‚ zet» heldenvuur der. burgerij. — 

Ten toppunt:vis „geftegen 5. 

En Neêlarids!sldacfte, Oranjetelg: «> 

Zoo .vastr-ziehe-wist. te zetten, 

Dat hij sder, Franfchen “reuzenmagt « 

Den. rdooftogt kon: beletten, -» 

Nu bleéfTURENNE, “bleef , CONDÉ 5:00 … 
Geheel, ‚verbijsterd, ftafen << 

Op 17e: krijgsbedrijf eens ‘jongelings 

Van tweeëntwintig’ jareri, ARAS 

Nog, -blijft het,-late. nageflacht 

„Dien WILLEM VAN” NASSAUWEN 

Als „redder van den -weegen ftaat, 

Met „dankbaarheid. aanfchouwen ;. 

Tere 
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Terwijl de-vólken van Euroop., 

„Verbaasd , ‘dien moed aanfehouwden , 

Waardoorz!het- lieve - vaderland …— 
Gered werd. en behouden, 

Aan--Spanje-en ’t. magtige. Oostenrijk 

Is dus de tijd „gegeven, « » 

Om LODpEwijks- verwaten. trots 

Nadruklijk „te weêrftreven, 

Nu wilden op -een’-andren boeg 

Des vijands hoofden 't wenden, 

„En dachten--Neêrlands ondergang ” 
Ter zee,te, gaan. volenden. 

Dan nu deed Hollands. fchoone’ vloot „ 

Door ’t edelst vuur gedreven, 

Door moed ‚ „beleid-en ‘heldenkracht, 

’s Lands flaauweé hoop. hetleven, 

Maar ’t- faalde nog. die groote vloot 

Aan dappere „matrozen; 

En toen heeft Haarlems wijze raad, 

Dit middel, uitgekozen, * 

Hij doet terftond -den trommel flaan 

Om’ volk* tet. dienst te. nopen, 

Nu flroomt dit toe van allen kant, 

Vol moed, met ganfche „hoopens 

Aa 4. 
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Want menig rappe” jongeling 

‚Koos uit. die {tad de baren, 

En cartede- onder -Rrurrers vlag 

Een. reeks van. zeegevaren. 

Aan “’t- Zijl ftaan Zandvoorts’ wagens. tee , 
Om ’t heldental te laden , 

Zij trekken,’ bijkans overlaân , 

Naar Zandvoorts. dorre - paden. 

N 

Terwijl er nog een groote hoop; 

Aan ’t Zijl terug. gebleven , 

Vol vuur en edlen- heldenmoed, - 

Naar Zandvoorts. duin. gaat ftreven, 

Twee fterke vloten , welbemand , 

Voorzien met ’s vijands. knechten , 

Die. wilden nu dat bange pleit 
Aan Hollands. ftrand -beflechten. 

Terwijl pe RUITER , op «dat uur, 

Door tegenwind: gedrongen, 

De redding van zijn’ vadren grond 

Haast zag zijn vuist. ontwrongen, 

Maar God bleef daar, op wien de: vloot 

En’ ganfché volk “ertrouwden; 

Zijn älmagt {prak — zijn arm die wrocht , 

En Neêrland was behouden ! 

Want 
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… Want toen “die. zoo” geduchte. magt 

Dacht met den vloed- te landen, 

Befchermt God , door een dubbele eb, 

De fel bedreigde ftranden. | 

Een Brit fprâk tot zijn’ admiraal: 

Laat ons ftraks “rugwaarts keeren 5 

Het volk, waarvoor: de Godheid ftrijdt , 

Kan nooit “een fterv’ling deeren | 

En toen de vijand diep” geroerd, 

Den vloedvin ’t eind zag komen, 
Had ruiter met zijn ganfche vloot! 

Voor ’t land reeds ‘post genomen. 

\ 

Men zag dien nooit” volprezen held „: 
Vol moed, den vijand nadren „ 

Straks opent zich de zwaarfte kamp 
Voor ’ ‘heilig “erf der” vadren, 

En toen is Haarlems wakkre jeugd 

Met pinken aangekomen , 

Beklom hee boord en heeft, vol vuar, 

Aan ’t ftrijden deel genomen, 

En in dien hagchelijken kamp’, 

__ Dien bangften dag der dagen, 
Tot redding van «den veegen ftaat, 

Krachtdadig- bijgedragen, 

365 

In 

BIN 



366 HAARLEMS BURGERTROUW, 

In ’t eind deed Rrurrers grootsch beleid 

Des vijands glorie dalen, 

„En eindigde den ‘fellen. ftrijd 
Met heerlijk  zegepralên, 

Een deel van Haarlems fiere jeugd. 

Moest voor ‘sLands vrijheid fneven, 

- Dan ’t grootst getab-mogt, onverlet , 

Naar ’t vadren erf weêr -ftreven. 

En ras aan Zandvoorts barren gronds. 

Al “juichend aangekomen , 

Heeft het terftond den blijden- togt 

Naar Haarlem aangenomen, - 

Bier ftroomde ’t volk, bij ’t-eêrfte fchot , 

Ter kerk met ganfche fcharen , 

En bleef ; al biddende, op zijn God, 
Als Neêrlands redder , ‘ftaren, - | 

Totdat in ’ eind de blijde maar 

Ook dáár is doorgedrongen , 
„En ’t danklied aan den grooten God 

Eerbiedig opgezongen. 
0 

Terwijl geheel de heldenfchaar 

Ter kerk, met blijde klanken, 

De Godheid , die de zege gaf, 

Met ijver is-gaan danken: 

Mogt 
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Mogt het aan mij,,o heldenfchaar ! 

Bij ’t nakroost nu gelukken, 

Het zegel op uw heldendaân , 

Tot Haarlems eer, te drukken, 

Ach! kon die zwakke zwanenzang 
Alleen nog daartoe ftrekken, 

Om ’t heldenvuur in. Neêrlands jeugd, 

Als eertijds, op te wekken, 

Nu ga ik wanklend naar het graf, 

Ontdaan van ’s werelds lusten, 
Maar — worstel ik ver van uw grond, 

Eens hoop ik dáár te rusten, 

Ontzonk , u mijner oudren ftad ! 

De welvaart uwer vadren , 

Nooit zal een regt geaarde Bat 

U zonder eerbied nadren ! 

De roem van uwe heldenfchaar , 

Wat u ook moog begeven, 

„Zal tot het late nageflacht 

Onfterflijk blijven leven! 

Ed ' 
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dodaci ze 
ed er enen ate en. 

Aad erkend is het naauw verband én, gee 

wigt dier letteroefeningen , kunften' en_wetenfchap- 
pen , welke betrekking hebben tot. de-befchaving 
en veredeling van den mensche. Allen vereenigd 
maken eez geheel uit; eez ligchaam „ waarvan ieder 
deel, als lid befchouwd, zijne onmisbare dienften 
bewijst aan de overigen, Gelijk er, inden ftaat 

verfchillende flanden , werkkringen , kunften „ hand- 

werken en ambagten. noodig zijn voor de inftand- 
houding en welvaard der maatfchappij 3 zoo. is. er 

ook op het uitgeftrekt gebied der vrije kunften; 

letteroefeningen en wetenfchappen, geen edel vak 

van menfchelijke kennis, dat. geene dienst van de 
overige ontleent; geen tak van. edele kunstvlijt. of 

wetenfchap, die geen’ regtftreekfche. of. zijdeling- 
fchen invloed zoude hebben op de ontwikkeling: en 
befchaving van den mensch. | 

Deze waarheid , uit onze eigene natuur, den 
Db a aard 
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aard, en de gefchiedenis sder wetenfchappen ‘genoeg= 

zaam bekend, zal wel geene opheldering of bewijs 

behoeven; daar ik fpreek tot mannen , die gewoon 

zijn, in verfchillende kringen, vakken en letter- 
oefeningen , elkander ‘wederkeerig te “dienen „ met 

die voorkomende hoogachting en billijke waarde= 

ring aller ftanden, welke den verlichten en bee 

fchaafden man kenfchetst, en voordeelig onder- 

_fcheidt van, alle. eenzijdigheid , verwaandheid en 
vooringenomenheid met zich zelve, met eigene 

wijsheid, geleerdheid „ bedrijf of. beroep. 

Maar met de belijdenis dier waarheid op de lip- 

pen, waag ik het, ulieden eenige oogenblikken te 

bepalen bij de voortreffelijkheid van een gedeelte 

dier afgetrokkene wetenfchappen, wier beoefening 
de“ taak is van den post, dien ik bekleede , het 

doel en middelpunt van alle mijne Letteroefeningen. 
Doordrongen van ongeveinsde achting voor alle 

andere vakken , verwacht ik wederkeerig van ieders 
hêuschheid belangflelling in het mijne , maar vooral 

regtmatige huldé aan de voortreffelijkheid der Wiskun- 

de , met de natuurlijke en befpiegelende Wijsbegeerte 

zoo wel als met de letteren en fraaie kunften 
naauw verbonden, Mogten thans mijne pogingen ter 

bevordering dier hulde niet geheel beneden de 

waardigheid mijner ftoffe zijns daar ik wenfche tot 

U te fpreken over het naauw verband van cenige 
Eennis en beoefening der Wiskunde met eene be- 

fchaafde opvoeding. Ik zal te dien einde 

ols de gróndtrekken eener algemeene befchaafde 

opvoeding trachten te ontwikkelen ; om alzoo 

IL, volgens deze ontwikkeling, u het verband aan 

te 
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te, wijzen «van. eenige: wiskundige'.kennis met dê- 

zelve. Eene ftof „die + zich „zelve „wel -niet-door 

nieuwheid aanbeveelt ‚maar; mijns oordeels „vere 

dient. gene + onpartijdige. en ern(tige” overweging 3 

daar vele, niet alleen jongelingen, maar. zelfs mannen 

van naam en erkende verdienften het leeren der 

wiskunde en afgetrokkene wetenfchappen of geheel 

fchijrien te verwaarlozenvof wel fchadelijk houden 
voor de beoefening ‘der Letterkunde. 

“Doch in eenen tijd, waarin’ alle verlichte Galvin. | 

némentèn het voor befchâving”en”volksgelak’ hoogst 
belangrijk achten , de” kennis “der wiskunde , ‘niet 
alleen onder de: bedrijvende klasfen der maatfchappij 5 

door de oprigting van Jndustrie en andere fcholen; 

maar “ook. onder de geleerden “van alle:ftanden “te 

helpen bevorderen 5’ in’ eenen’ tijd „ waarin’ de Z00» 

genaamde” ftrenge  wetenfchappen j- wäre verlichting 

en” volksvlijt „ met reuzenfchreden’ voorwaarts’ gaan 4 

en mên, “óp deze zoowels âls op! de’ belangen” der 

maatfchappij ĳ“en de-weredeling van “den ‘mênsch' het 

og vestigende ,’ erkennen “móêt „' dat ‘er “voor beie 

den: thans meer vereischt wordt” dan’ vorming van 

fmaak- en letterkennis: in’“zulk: eenen” tijd5 mijne 
Heeren! wordt het: zelfs" eene’ gemoedelijke ‘zaak’, 
dit onderwerp ernftig te“behartigen, en — mêt' tér. 

zijdeftelling van dwâze ‘gehechtheid aan het’oude, 

vooringenomenheid tegen het’ nieuwe „° of 'voöroore 
deelén » tégen ‘ecrië wetenfchap’ s “mieestal: dor “en 

moeijelijk geacht, om dat ‘men ze niet kent —’ on« 
partijdig na te' denken over“haäar verband “miet eene 
befchaafde opvoeding.“ Moge “het mij dan gelukken 

doo Bb 3 ulies 
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ulieden’ dit werbând duidelijk” te ontvouwen; en 
daarbij ‘andermaal “die ‘heuschheid en toegevende 

_dandacht te ondervinden, welke ik meermalen van 

ulieden heb’ genoten én die ook het gebrekkige 

der voorarag: behoeft! 

jr 
oss Het oogmerk der opvoeding „” zegt PLATO „iS 3 

het ligchaam die fterkte te gevens welke het nooe 

s dig heeft; en de ziel die volmaaktheid te doen 

bereiken , waarvoor-zij vatbaar is.” (De leg. L,7e) 
ve In den onbefchaafden  natuurftaat ‚ waarin nog 
vêle. volken verkeeren „ is het vooral fpierkracht , 

vlugheid en fterkte -des ligchaams ,. waartoe de 

mensch, op. het. voetfpoor.der ouderlijke leefwijze „ 

door natuurontwikkeling-en oefening gebragt wordts 

Hoezeer nu-in eene befchaafde maatfchappij de 

tigchamelijke opvoeding nooit verzuimd , ‘maar zorg- 

vuldig behartigd. moet worden; is echter de vere 

edeling en-befchaving der zielsvermogens het hoofd» — 

doel eener verflandige opvoeding, die zich, derhalve 
uitftrekt tot de oefening van geest en ligchaam, … 

Beiden : vereenigd bevatten zoo menigvuldige voor 

aankweeking „en veredeling vatbare krachten, dat de 

mensch met, regt……eene wereld in. het klein, „ja 

meer dan eene wereld „het „beeld fs onzigtbaren 

mag. genoemd worden. 

„„Maar alle deze vatbaarheden en krachten, rd 

de, mensch bezit als „zinnelijk , verftandig en zedee 

lijk, wezen „zijn aanvankelijk, niets, meer, dan aanr 
leg, die wijslijk aangekweekt… en. veredeld „maar 

ook 
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ook eenzijdig ontwikkeld, eermloand en verbas- 

terd kan worden. 15 at 

Bij zijne geboorte is de mensch het zwakfte en 

teederfte fchepfel. Ieder kreet-van den zuigeling 

getuigt „van zijne behoeften en nooden. Ja, alsof 
de natuur, na het-meesterftuk harer werkén te 
hebben. ‘voortgebragt „. voor. haar eigen” fchepfel 

angftig--terug deinsde en een voorgevoel ‘had ‘van 
de „magtige  heerfchappij , ‚die dat «wezen “weldra 

over häre ‘krachten en hoofdftoffen zal uitoefenen , 

omringt Zij zijne wieg met duizende gevaren «en bèê= 

dreigt geftadig- zijn leven. … Blijft echter, onder de 
befcherming „eener onzigtbare. hand „ dat leven ge- 
fpaardz-bloeit het ‘kind sop in „den kweekhof der 

ouderlijke liefde en-zorgenz-komt de ziel ‘tot zelf= 
bewustheid; ontwaken van dag tot dag de: fluime= 
rende vermogens-der menschheid: dan fpreekt wel- 

dra hare-onderfcheidende-meerderheïd in ieder ‘trek’ 
en uitdrukking van gelaat en. houding: in de onte 
wikkeling en opfcherping „der zintuigen 3 in: het ge- 

bruik ende kunstvaardigheid - zijner leden, 

„Het «og; de. fpiegel der Ziel, wordt vatbaar ;‘om 

door te- dringen tot in de verborgene fchuilhoeken 
der natuurs om, gewapend met kunstglazen „tot 

in de-kleinfte -gewrochten haren gang te befpieden 3 
door dikke. vloeiftoffen-heen , tè zien “tot op”den 
bodem der zee (*) ; en te -dringen-tot'in de-diépte dér 

| fter- 
(*) Door middel des bekenden Engelfchen kijkers, 

waarvan het voorwerp=glas is ingerigt over de ftraalbre- 

king in water en “zijdelings voorzien z met eene, verlichting 
over groote diepten, 

Db 4 
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fterrenhemelen. Het “oor „> om ‘geftreeld’ te worden 

door toonen en maatgeluiden3 te ondérfcheiden den. 

omvang ‚de „kracht, -hoogte, “laagté, welluidend= 

heid „zuiverheidsenvafftand van iedèr toon 5 te on» 

derfcheiden de tbenvoudige‘en zamenggêftelde toonver= 

houdingen tot-in de fijnfte overgangen „ fchakerin- 

gen „-ineenfmeltingen.:cDe mond y'tong , “het gehee 
melte „Om-allesy-wat de ziel denkt’; gewaar“ wordt 

sen gevoelt 3 alles „wat zij ‘oordeelt „-befluit en wils 

dns wöorden ‘uitte fpreken en de kracht der aan- 

doeningen , de “teederheidrdes- gevoels, ‘de werking 

der.-hartstogten” uit te drukken. =De” hand ter na« 

bootfing der, natuur of: voortbrenging van oorfpron- 

“kelijke {;werken- op rhet:ogebied der vrije en beel- 
„dende ‚kunst, De oandsbeftuurt het: penfeel ‘des 

Schilders ‚ den beitel des: beeldhouwers, de-letter= 

trekkensdesfchrijverss: devswerktuigen der ‘toonkunst, 

Met -de-hand 'fchiept deemensch een-nieuwe: wereld 
van künftên: enunitwindingen ; bewerkthij de ‘ftoffes 
lijke dingen met ‘fmaak ven “oordeels opent hij een 

uitgeftrekt. gebied "van! ontdekkingen’ en “kunstvlijt; 

gelijk: hij ;- met-die zelfde hands ftroomenven beken 

leidt „' de“ zee bebouwt , “de elementen der” natuur 

beteugelt „het -rijk-der ‘dieren „ planten en delfftoffen 

dienstbaar maakt aan zijnen’ wil, bergen doorgraaft:; 
wegen. maakt onder -het bed’der rivierén “en zelfs 

de gedaante ‘der’ ‘aarde * verandert „“verfraait”en ver. 
betert. 

„Blijkt “aldus” uit onzen “ zinmielijken aanleg de ôn- 
derfeheidende voortreffelijkheid van den mênsch 

boven ‘alle fchepfelen der aarde 5; zij openbaart. zich 
nog 
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nog veel. meer “in” den aanleg zijner verflandelijke 
en zedelijke, vermogens, die, fchoon- beide bepaald 

door » zijne ftoffelijke  bewerktuiging, en eîndig, 

gelijk iedere kracht; -die in hem is ,echter' vatbaar 
ensverordend-zijn voor eindeloozen wasdom. 
„Of groeit niet het denkvermogen door ondérwijs 

@n: oêfening ?. de gefchiktheid van den geest om 
voorftellingen en begrippen ‘te vormen ; - dezelve 
onderling “te vergelijken,” naar’ vaste ‘beginfels te 

beoordeelen ‚om: uit “dezelve’ befluiten “en gevolgen 

af te-leiden ?"— kan niet dit vermogen-door oefe- 
ning en befchaving -eene hoogte’ bereiken , waaróp 

het de“weêreld verbaast ‘en regeert 5 zich ontwikkelt 

totveene  verwonderlijke” kunstvaardigheid , om; on- 

der-gegevene “omftandigheden „ bij- eenig’ voorgefteld 
doel ; «de menigte van combinatien” te berekenen, 
die kunnen of zullen voor- ‘en tegenwerken ; “om 

„eene ‘gemakkelijke « oplosfing te geven van even 

„moeijelijke‘ als"-belangrijke! vraagftukken’; ‘om de “in- 

gewikkeldfte” verbindtenisfen te ‘doorzien 3de meest 
zamengeftelde' betrekkingen te ontvouwen ? — Zekers 
lijk! ‘daartoe ftaan’ den” geesteverfcheïidene-krachten 
ten dienfte? veen geheugen, waarin” hij het°opgeza- 

melde „vals in>een-{fchatkamer- kan bewaren s'-ëene 

werbeelding ; waarmede -hij:-de woorftellingen” van “af« 

„wezige perfonen en’ zaken” voor “den geest terug 

roept,-of „als fcheppend vermogen , allerlei gedaan. 

teverwisfelingen? er Achakeringen evoortbrengt “een 

oordeel, dat door oefening toeneemt” in” kracht, 
vlugheid en naauwkeurigheid J”zoorbijhet opsporen 

‚van algemeene regels ‘uit bijzondere gevallen,’als 

Bb 5 | bij 
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bij de toepasfing. van het algemeene op het bijzone 

dere; een wi/, die kracht en-vastheid geeft aan onze 
gedachten. en befluiten 5 een- gevoel; dat  als-de 

veêr van een uurwerk, alle ‘raderen fpant „ het ‘hart 
overftelpt met onbefchrijfelijke- gewaarwordingen3 

den man, van fmaak bezielt met, geestdrift. voor het 

ware, fchoone en goede sen ‘eindelijk’ de rede, die 

eenheid, orde «en rigtfnoer geeft aan alle” menfche. 

lijke gedachten en bedrijven 3 ‘de rede , dat verheven 

vermogen ‚ waardoor. wij, hoe „diep „gezonken ‘ook; 
onze goddelijke afkomst niet kunnen miskênnen 

de rede, diein haren ingefchapen zedelijken en godse 
dienftigen., aanleg ;.-in-hare geheele ‘trekking. naar 

het oneindige, en - volmaakte „ als- orgaan der boven= 
zinnelijke ‚natuur, het -bovenzinnelijke - zelve open= 
baart, gelijk de. zinnelijkheid, alsorgaan der ftoffe« 
lijke wereld, ons met deze bekend maakte 

Als redelijke wezens namelijk ; ftreven- wij naar 

eenheid en verband in alle onze-voorftellingen „ gee 
zindheden en daden; bezitten -wij het vermogen om 

naar algemeene en. noodzakelijke wetten te denken 

en te handelen 3, erkennen wij in- ons gemoed eene 

zedelijke; wetgeving, hooren haar door «de ftem des 
gewetens 5 „verheffen. wij „onze. redebegrippen ‘tot 

het „denkbeeldig volmaakte „ -de- gedachtewereld der 

Zdealen ‚en - ontmoeten ‘overal, in: de {trekking 

der rede naar het volmaakte , naarhet volftrekt one 

afbankelijke en ON een ennn vol= 

komen wezen. jes STUROD 

Zietdaar den mensch in. sidie zinnelijken , verdie 
digen. €en redelijken red ‘Die mensch is het, 

M. M. 
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M.M, 41. Hs! “welke ons; in de opvoeding van 

ieder kind, door zijnen en onzen Schepper wordt 

aanvertrouwd. Aan dien: mensch eene befchaafde 
opvoeding “te geven beteekent-dus meer dan een 

welgemanierd «en gezellig menschte vormen , ge» 

fchikt om , naar den fmaak der-eeuw, in zijnen 

kring’ behagelijk--en nuttig te zijns. het beteekent 

den geheelen ine en uitwendigen “mensch te befcha» 
ven 5 ieder. vermogen dat: hij uitde handen” des 

Scheppers ontving; te ontwikkelen en te veredelen; 

overeenkomftig zijne” wear voor ee en de 

raten wereld, | 

‚De laatfte tweeledige beftemming bepaalt den ver- 

schillenden trap «en>wijzigt: de gefteldheid der: ont- 

wikkeling en veredeling, waartoe ieder vermogen 

door -eene- verftandige- opvoeding gebragt moet wore 
den. Wij behooren’; namelijk; bij de opvoeding van 

den » mensch , “tevens het:soog: te” vestigen op- zijne 
beftemming als mensch in ‘het algemeen en als lid 

der ‘maâtfchappij-in ‘het bijzonder.” Als mensch in 
het algemeen of inhet afgetrokkene befchouwd, is 
‘hij beftemd „om te ftreven raar de hoogstmogelijke 
volmaaktheid: in alle “zijne voorftellingen , gezind= 
heden eù daden; vom te ftreven naar alles, wat 

waar’; wat zedelijk goed en ‘fchoon is, | 
„Maar -des mensch {taat hier niet op zich zelve. 

‚Met: ‘het: uur zijner geboorte: beginnen reeds zijne 

betrekkingen ; die “hem verbinden aan den groôten 
kring »vânoomatuurgenooten , “den “ftand. bepalen; 

waarin hij gebörenm werd; en mieéstal óok den ftand 3 

bet! beroep ;' den” werkkring aanwijzen, wadrin” hij 
maat- 
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maatfchäppelijk geplaatst.” zal ‘wordén.. Dit alles 

wijzigt» aanmerkelijk zijne opvoeding, in. zoo verre 

de -meer of “mindere-befchaafdheid der” ouders’-op 

dezelve,een’-grooteninvloed heefts de-mate hunner 

bezittingen of. welvaart: het'sgedoogt „eene betere 

opvoeding aan: hunne kinderen: te gevens en dezen, 

‘tot ”de keuze van: een „beroep of {tand gekomen; nu 

ook ‘voornamelijk voor denzelven: zullen: opgeleiden 

onderwezen moeten worden ins alle die-kundighee 

den, welke; tot „den toekomftigen- ftand behooren. 

„> Zietdaar van. zelve ,uit-den-aârd onzer’ huifelijke 
en maat{chappelijke gefteldheid, de meer-of minderé 

uitgeftrektheid: aangewezen „tot! dewelke seene: bee 

fchaafde opvoeding, onder gna are ven % 
gaan.kan. «oo: «: pe t oARn 

De - vrouw „bij vaarhadd. ie inesikeh beftatiiediek, 

deelt met, ons in de groote: beftemming der! mensch» 

heid, „om te- ftreven „naar het ware , ‘fchoone en 

goede en valle. hare «betrekkingen. naar” den « eisch 
“ der-rede-in-te rigten. » Maar diezelfdeezwakheid: en 

teederheid;van haar geftel„ welke ‘haar nietsgedoogt , 

in ligchamelijke fterkte- en arbeid, met. den ‘manite 

wedijveren „ gedoogt ook niet vaan dent vrouwelijken 
geest zoo, veel infpanning „en--zielenarbeid: alsde 

beoefening der letteren „ en‚-wetenfchappen’ in--den 
man. - vereischt: terwijl: baar natuur dit: rijkelijk’ were 
goedde: door. een fijner, geftel,>-teederder--gevoel, 

levendiger. verbeelding zoodat: vrouwen „vrekenkun* 

ftige vraagftnkken., bij voorbeeld, gewoonlijk fpoe= 

diger. uit het hoofd, zullen -oplosfen „dan menig 
cijfermeester met lei en‚griffel, — Uit het: verlian- 

| ts OET. 
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delde blijkt duidelijk, dap eene algemeen befchaafde 
bpvoeding „u 

1.) beftaan moet in eene eenparige meenen 

én veredeling der menfchelijke vermogens , en dus 

zeer verwijderd is van” zoodanige eenzijdigheid , 

jaardoor ten koste. of met verwaarloozing der ove- 
ko het eên of ander zielsvermogen , bij uitfluie 
ting , ontwikkeld, of het een of ander vak van 
noodige -kundigheden“ zoodanig onderwezen wordt, 

dat-er- geen tijd vof gelegenheid overig: blijft, ter 
beoefening. van andere , niet: minder Ho daakernp 

vakken. Maar \ ABk 

2.) blijkt nitosk uit het verhandelde, dat eene 

algemeen. befchaafde opvoeding „ ten ‘aanzien der 
vitgeflrêktheid en trappen van befchaving „ door 

_ onze huisfelijke en maatfchappelijke betrekkingen 
doorgaans als van zelve nader bepaald en geregeld 

wordt. In den laagften ftand, welke den mensch 

verpligt, als daglooner of. handwerker te arbeiden 

om een fober ftuk broods, is er geen tijd, lust of 

vermogen om voor de befchaving van den geest te 

zorgen. Zoodra hĳj echter, ten gevolge van vlijt 

en” zegen op zĳn werk, tot eenige ruimte van 

tijdelijk beftaan is gekomen, drijft hem reêds eene 
ingefchapen zucht tot ftandsverheffing en verbetering 

van ftaat, om aan zijne kinderen eene.hoogere 

opvoeding te geven dan hij zelf van zijne ouders 

ontving. 

En nu begint reeds de meerdere befchaving, 

waarbij men, in de opvoeding , voornamelijk’, ja 

meer nog zorge voor eene eenparige en gelijkmatige 

onte 
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ontwikkeling der zielsvermogens; voor de:;:befchaa 

ving van verftand en hart en ieder hoofdvermogen 
des geestes, op tene eenparige. wijze „ meer nog 

dan. voor -uitftekende - maar ongelijke vorderingen 
van het eene boven het andere. … | 

Naar de onderfcheiding en opklimming der flan” 

den wordt de kring eener. befchaafde opvoeding 

uitgebreider, „Bij de. hoogfte, en. geleerde ftanden 

behoort wel de. kring van het ware, fchoone en 
goede de ruimfte te zijn , waarin zich de menfchee 

lijke geest op aarde beweegt; waarin se kan leven 

en werken, . 7: 

Na aldus de algemeene grondtrekken eener be 

fchaafde opvoeding gefchetst te hebben; zal het nu 

niet moeĳjelijk zijn, in het tweede gedeelte dezer 

redevoering , het naauw. verband aan te wijzen. van 

eenige kenris der Wiskunde met gap danigs op= 

voeding, | | | 

IL. 

Uit de ontwikkelde algemeene beftemming van 

den mensch, om te flreven naar het ware „ goede 

en fchoone , en-alle zijne betrekkingen op aarde 

redematig en godsdienftig in te rigten; volgt ter= 

ftond, dat alles, wat in de opvoeding onmisbaar 
is voor dè bereiking van dit doel, ook behooren 
zal tot de noodzakelijke vereischten eener befchaaf- 

de opvoeding, en de noodzakelijkheid dier. ver- 

eischten zal toenemen naar de meerdere uitbreiding 

en ‘opklimming der ftanden. Dat nu onder deze 

vereischten eener befchaafde opvoeding, het onder- 

wijs 
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wijs, der-Wiskunde ‚met regt. gerekend kan worden 

te behooren; zal. ik thans beproeven te-bêetoogen: 
‚ te) Uit het naauw verbând van de voorwerpen der 

Wiskunde met het ware; goede en schoont ; 

2) Uit hare bijzondere. gefchiktheid tot ontwik- 

keling; opfcherping eh befchaving der voornaamfte 

zielsvermogens 5, 

3.) Uit de gewigtige en aiistisbane dieniter die 

zij dan de letteren en ‚meeste: kunften «en weten- 

fchappen aanbiedt 3. en ‘eindelijk . 

4. Uit haren beflisfenden invloed :op het deuk 

van den menschen den welvaart der volken. 

E) Naauw, zeggen wijs is het verband tusfchen 
de voorwerpen der. Wiskunde en het ware, goede 

en schoone. … Wat het onderzoek der waarheid bee 

treft, vlei ik mij, dateen. ieder “uwer, ook maar 

oppervlakkig bekend met. den aard ; de voorwerpen 

en leerwijze der Wiskunde, zulks” gereedelijk zal 
toeftkemmen. - Is waarheid, o° mensch! het doel van 
uw zoeken en trachten; twijfelt gij. misfchien, na 

vele teleurffeliingen, of. gij. dat doel wel ooit of 
ergens zult kunnen bereiken; gaat in de. fcholen 

der -Wiskundigen. Zij zullen. u- leeren „niet alleen 

wat waarheid en bewijzen zij: maar ook bekend 

maken met eenen fchat van nuttige waarheden, 

waaronder zelfs de hoogfte twijfelgeest zieltoogde , 

toen SEXTUS EMPIRICUS het wilde beproeven om 

de grondzuilen der wiskundige zekerheid te doer 

wankelen. Zij zal uw den weg toonen ‚waarop de 

mensch tot de ontdekking en kennis, tot de ont= 

leding en zamenftelling, tot «de afleiding” der waar- 

heid 
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heid uit hare eerfte beginfelen langs een juistén 
en bondigen redeneertrant gebragt wordt; zij leert 

u aan eene menigte aanfchouwelijke voorbeelden, 

wat het beteekenen het rijk der waarheid iets 

af te- breken en op te bouwen; leert u, hoe gij, 

eenmaal gekomen tot het bezit eener waarheid, 

van uwe overwinning gebruik moet maken , en, 
gelijk een fchrander krijgsman , partij trekken van 

iederen voet gronds, dien gij veroverd hebt, in 
het opzoeken en afleiden: aller mogelijke. gevolgen 

uit iedere eens erkende en bewezene waarheid. 

Maar dit alles , zal. welligt iemand zeggen „ heeft 

flechts betrekking tot. wiskundige, doch tot geene 

andere , geene gefchiedkundige, geene. afgetrok- 

kene, geene wijsgeerige. of bovenzinnelijke  waar= 

‘heid. Gaarne, M. H.! zoude wij deze bedenking , 

niet onbelangrijk op zich zelve „ geheel ontleden en 

in hare deelen beantwoorden, gedoogde zulks de 

gelegenheid van tijd en plaats. Deze echter, mij 

gebiedende om kort en duidelijk te zijn , laat flechts 

toc, in het algemeen, hierop aan te merken, dat; 

gelijk de Wiskunde de overgang ís van zinnelijke, 

aanfchouwelijke tot afgetrokkene „ bovenzinnelijke 

kennis; zoo ook de waarheden der bovenzinnelijke 

_ wereld -wetenfchappelijk niet in derzelver eenheid 

en verband bevat, veel minder uit derzelver hoogfte 

beginfels van zekerheid of vredelijk geloof afgeleid 

kunnen worden zonder eenen wiskundigen geest van 

ontleding en zamenftelling , van ftrikten redeneer- @n 

betoogtrant, 

Maar welk een verband is er ADEL, de voor- 

were 
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werpen der Wiskunde en het fchoone en goede ? aan 

Het bevreemde ‘u niet „-M. H.!- wanneer ik be- 
weer, dat deze vraag met andere woorden bêteee 

kent: Welk een: verband is er tusfchen God en de 

wereld. ? — De-grootfte. wiskundige is de Schepper 
van al ‘het fchoone en goedez de aanbiddelijke 
Schepper der dingen, wiens regtehand de hemelen 
met de palmen gemeten heeft, en met wiskundig 

verftand gemaakt; de aarde gegrond op hare ves= 

ten naar wiskunftige wetten en kracht. Zij be- 
paalde het gewigt des winds5 ftelde aan de wateren. 

„hunne maat; fchreef den regen zijne wetten. voor 

en eenen weg voor de Zwangere donderwolk. Zij 

heeft over de geheele aarde het meetfnoer getrok 

ken 3 bepaald, hoe diep hare zuilen zinken zouden „ 

‚ haren hoekfteen. gelegd; bepaald den weg, waar 

langs “zich het licht verdeelt, dat het Oosten met 
ftroomen uitgiet over de aarde, Met één woord, de 

grootfte wiskunftenaar is, gelijk reeds PLATO heeft : 

aangemerkt; de Godheid, Zij maakt alles, zoo ge- 
past, afgemeten, eenvoudig en meetkundig, alsof 
de waarheid; en alles zoo fchoon , alsof de fchoon- 

heid, en alles zoo goed, weldadig en nuttig , alsof 

dit alleen haar eenigfte doelwit geweest ware. 

‚Hoe meer wij, met opmerkzaamheid, hare wer- 

ken befchouwen; des te meer vinden wij het 

eenvoudig ware, fchoone en goede in de orde , 

zamentftelling en bedoeling der deelen ; in de hars 
monie van het heelal,. des te meer zien wij, dat 

in de ‘werken der fchepping , dat heet: ix de voors 

werpen der toegepaste Wiskunde , geene ware vers 

VL D. 3- Ce hou 
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houding obeftaat zonder fchoonheid en nuttige bes 
doeling ; dat de Schepper niet fpeelt met ' bloot 

bevallige maar ledige vormen3 dat Hij bloefem en 
vrucht vereenigt: en Hij, door de werken der na- 
tuur „ aan het verftand des wiskunftigen befchouwers 
waarheden openbaart, die: bij dezen, als mensch , 

het gevoel voor het fchoone en verhevene opwek= 

kens”terwijl zij, in het gemoed , de ontkieming en 

wasdom bevorderen ‚der zaden van hetgeen edel en 

goed is: want er is een, naauw verband tusfchen 
de harmonie der Schepping en zedelijke grootheid 

en-goedheid. … Dichters en redenaars mogen „ met 
fmaak. en genie, «dat verband ons fchilderen; de 

wiskundige natuurbefchouwer paart, met zijn gee 

voel van hetzelve, klare ‘en duideliĳjké woorftellins 

gen: want zijne wetenfchap is de tolk der harmonie - 
in de Goddelijke werken. De algemeene wetten 

„der natuur ftaan afgedrukt op alle bijzondere ges 

_ vallen en’ verfchijnfelen. (zegt daarom te regt de 
; beroemde LA PLACE), maar zijn doorgaans zoo 

„ Onkennelijk wegens allerlei vreemde bijkomende 

» omftandigheden , dat er dikwerf eene groote ge« 

» fchiktheid en bijna eene methode vereischt wordt, 

„om ze“te ontdekken. Beide geven ons de Wis. 

ss kunde en-hare manier in het zekerfte geleide bij 

; het onderzoek der waarheid.” 

Maar niet alleen om haar naauw verband met 

het ware’, fchoone en goede, verdient de wiskunde 

önder de vereischten eener befchaafde opvoeding gee 

rekend. te worden; hare bevoegdheid-daartoe blijkt 

ook 

U) 
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„IL) „Uit hare bijzondere gefchiktheid tot opwek- 
king „ Jcherping en kr ere der … yoornaamfte 
zielsvermogens ., 

1.) heeft „zij een bijzonder, fieke zet eigen 

vermogen, om den geest op te wekken tot en te 

oefenen #7 het zaauwkeurig befchouwen en over= 

denken der zinnelijke dingen, in het regte gebruik 

der zintuigen: eene gefchiktheid , door wier toce 

pasfing op de ontwikkeling. der zielsvermogens 
PESTALOZZI voornamelijk zijnen roem heéft gee 
vestigd. 

Dit voorregt deelt zij wel met de AE 
historie, die: ook hare jeugdige beoefenaars van den 

vluggen.„ naauwelijks opmerkzamen blik op de ver- 

fchijnfels en voortbrengfels der natuur, noodzaakt 
tot eene oplettende. befchouwing van ieder deeltje, 

van den. omtrek, grootte, gedaante en ftand der 
voorwerpen. « Maar de zuivere en toegepaste Wise 
kunde fcherpt niet alleen den geest van opmerkzaam» 

heid en infpanning; zij gaat hierin werder dan de 

beoefening der natuurlijke historie. Zij fcheidt het 

ftoffelijk ligchaam van zijne gedaantes befchouwt 

de laatfte. afzonderlijk; deelt den vorm der ruimte, 
waarin -de ftof bevat was, denkbeeldig in hoe= 
ken; vlakken , lijnen en punten, en oefent alzoo 

.2.) de wverbeeldingskracht door fcheiding en za« 
menfielling van allerlei lijnen, vlakken, omtrekken 

en ligchamelijke figuren, Wat de vorming van 
maak betreft, de ontwikkeling en leiding des ge. 

voels , het beftuur der verbeelding in de fraaije lete 

teren «en kunften; hier zijn „, wie zou dit durven ont- 
Cc 2 ken. 
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kennen? de klasieke Onden de beste-modellen 5 túaar 
woor de weterfchappen is “het. de “beoefening der 
Wiskunde , die de roekelooze vlugt eener wilde of 
werbijsterde “verbeelding beteugelt; de werkzaamheid 

van’ -dit-“heerlijk “vermogen boeit aan” de wetten en 

vormen” der “ruimte, ‘haar ‘terug-houdt van losfe -hy- 
pothefen” en ‘ligtvaardige ftelfelss zoodat wij met LA 

PLACE moeten erkennen: De wijsgeer , waarlijk 

5 nuttig aan den voortgang der wetenfchappen , is 

hij, die met eene fterke verbeelding’ paart eene 

„ groote ftrengheid van redenering, en in zijne 
5 tiavorfchingen’ gelijkelijk gekweld wordt door het 
z verlangen , om zichte. verheffen: tot- de kennis 

” der oorzaken en door de vrees van ink te bes 

3 genta at: | | | 

„Maar niet alleen voor den natuurbefchouwer en 

wijsgeer; voor de befchaving van ieder’ mensch is 

de Wiskunde een krachtdadig behoedmiddel tegen 
de buitenfporigheden der verbeelding , eene fterke 
opwekking tot ontwikkeling vanen eene der beste 
middelen ter bevordering en befchaving eener gere= 

geld werkende verbeelding. “Niemand misfchien 

heeft dit voordeel van „wiskundig onderwijs’ beter 
‚ ingezien, dan de beroemde roussrAu, die wildes 

dat zijn" Emile vooral de teekenende meetkunde 

„zoude beoefenen, niet alleen om der kunst wille, 

maar ter” verkrijging van eene juiste oogmaat, vaste 
hand, goede en geregelde verbeelding: dat Emile 

niet alleen op papier , op platte, maar ook «op 

kromme vlakken, op boomen, kagchels of andere 

kromvlakkige ligchamen „ allerlei wiskunftige figuren 

| en 
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en beelden, zou leerên têêkenen ; ter; einde alzoo 
hare verbeelding te oefenen aan de werfchillende 
‘vormen der ruimte, in de uitdrukking van evenre- 

digheden en daardoor tevens den fmaak voor het 

ftoffelijk fchoone op te fcherpen. De Franfche Wise 

kundigen MONGE-en LA: CROIK ; hebben dien wenk 

van ROUSSEAU met vrucht ontwikkeld „ door de 

uitvinding en. aankweeking’ van een geheel nieuwen 

tak der meetkunde, thans bekend onder den naam 

van teekenende meetkunde, die aan bouwkundigen; 
beeldhouwers, fchilders ven. andere kunftenaars ge» 

wigtige en gemakkelijke dienften aanbiedt, À 

8.) Ook op de ontwikkeling en verflerking der 
verftandelijke en wredelijke vermogens heeft da Wis« 
kunde een’ bijzonder weldadigen invloed. 

…… Het, verfvand. wordt ontwikkeld en befchaafd door 

het gebruik en de oefening der zintuigen; door 
het vormen. van ware en duidelijke begrippen; het 
oordeel. door naauwkeurige vergelijking van zaken 

en denkbeelden , en dooroefening in eenen bondigen 

redeneertrant; en de Rede, het hoogfte vermogen; 

em naar algemeene en noodzakelijke beginfels te 

denken en te handelen, door den jeugdigen geest 

te gewennen aan — en te oefenên in het herleiden 
van. bijzondere waarheden tot algemeene, beginfe- 

len, of in het ontwikkelen van algemeene beginfels 

en wetten uit het verband en de natuur van- bij 

zondere ftellingen. Maar wat, bid ik u, is tot dit. 

alles. meer ‚gefchikt, dan de Wiskunde? - Zij’ vere: 
klaart ons dewerking «en -het-regte gebruik der’ 
zintuigens «de misleidingen, waaraan Wij door -de=' 

Cc 3 zele 
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zelve werden blootgefteld. Zij geeft ons in hare 

bepalingen en voorftellingen overal ware en duide» 
lijke begrippen, zoo als geen andere ftoffelijke of 

afgetrokkene wetenfchap dit vermag. Van de waar. 

heid harer begrippen en bepalingen overtuigt zij 

den ‘leerling, door hem alle deze begrippen aan- 

fchouwelijk voor oogen te ftellen , en hem te leeren , 

die zelf in zijne verbeelding te befchrijven. Voor 

de duidelijkheid harer denkbeelden zorgt zij doot 

‚ figuren, letters en teekens; zoodat men hier nere 

gends in het donkere rondtast; maar bij iederen 
flap ; die men voorwaarts doet, door de klaarheid 
der overtuiging zelve-omfchenen wordten terug kan. 

zien. op. den geheele afgelegden weg achter zich als 

op een verlicht pad, 

Zekerlijk , ook de atie bedoelt en bee 

vordert het regte gebruik en beftuur des verftands , 

en hare verwaarloozing wordt naderhand genoeg 
geftraft door mangel aan goede bepalingen, juiste 

verdeeling en naauwkeurige orde, Maar wat is de 

meetkunde anders dan een gedeelte der werkdadige 

redeneerkunde ? (+) —eene werkdadige , niet in bloote 

regels en voorfchriften begrepen , maar in levendige 

aanfchouwelijke voorbeelden ; en wat werkt meer op 

jeugdige gemoederen dan aanfchouwing en voorbeeld! 

De 

(*) Men houde dit wel op het oog, dat de meetkunde 
slechts een gedeelte der werkdadige redeneerkunde is; 
maar de eerfte de laacfte nooit kan vervangen, gelijk zulks 
fchijnt wermoed te worden door den Hoogl, sIEGENBEEK - 

in zijn Jets ovgr HOOGESCHOLEN „ @nze bl, 45. de noot. 

\ 
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De, befpiegelende rede „eindelijk, „bij alles ftre- 
wende naar „het hoogfte ‘en. voltooide 3 naar dat or- 

ganisch geheel, hetwelk wij fe//4/ noemen , waarin 

alles tot onwrikbare beginfels gebragt of uit dezelve 

is afgeleid; deze geeft ons nergens een luifterrijker 

voorbeeld van wetenfchappelijk fleiftl dan inde 

meetkunde ; een ftelfel, nu reeds meer dan twee 

duizend jaren, door allen, die het mogten leeren 

kennen „ wel algemeen bewonderd ,-maar tot op 

dezen dag: vruchteloos nagevolgd in alle overige 

deelen van menfchelijke wijsheid! — „ Er is ders 

js halve, — zegt te regt QUINTILIANUS  = in de 

5, meetkunde een gedeelte , dat voor de jeugd nuttig 

iss want het verfland wordt er door geoefend, 

„de geest gefcherpts de fnelheid van bevatting 

» bevorderd. Ja. zelfs de meetkunde is nuttig; 

» Riet,-zoo als-de andere. kunften„ wanneer men 

ss ze verftaat, maar ook, terwijl men ze leert.” 

Doch dit brengt mij 

Ul. Zot de befchouwing der gewigtige gen s 
die de beoefening der „Wiskunde aan de meeste 
andere kunften, letteroefeningen en wetenfchappen 

aanbiedt, „Deze -dienften kunúen gebragt worden: 

tot die onmisbare , welke vele andere kunften-en. 

wetenfchappen van haar moeten, ontvangen en tot 

de zoo gefchikte als noodige voorbereiding harer 
leerlingen ter gelukkige. beoefêning van andere 

vakken. 

_‚t:} Wat de eerfte betreft , zoude het even one: 

__ mogelijk’ zijn , alle deze dienften: hier-op te foms: 
| Cc 4 men 
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“men ; als ongepast voor onze tegenwoordige be- 
fchouwing. Haar verband met de oude letteren 

heeft , nog voor weinige jaren , mijn beroemde ambt- 

genoot , de Amfterdamfche Hoogleeraar vaN car- 
PELLE genoegzaam aangewezen in eene keurige 

redevoering , die allên mogen tandglegsl, welke aan 

dat verband zouden twijfelen. | 

Zij, wier ftand in de maatfchappij eene nadere 

betrekking heeft tot de ftoffelijke wetenfchappen van 

natuur en kunst, gelijk de heel-, genees en fcheis 

kundigen , kunnen .even min, als de werktuig- en 

gezigtkundigen het noodzakelijke verband der Wis. 
kunde met hunne vakken - miskennen. 

2.) Maar vooral is hare beoefening, in de dien 

der jeugd, onmisbaar voor dezulken, die begeeren 

behoorlijk opgeleid te worden tot wijsgeeren , god» 
geleerden en regtsgeleerden. Het zij mij, kort- 

heïdshalve , vergund , zulks alleenlijk aan te toonen 

aan de Wijsbegeerte. er ntdekt 

Geldt , ten aanzien der Wijsbegeerte , stie 
gezag 3 hetzij dat van den Vorst.der wijsgeeren „ 

PLATO, die boven de deur zijner leerzaal gefchreven- 

had: „Dat niemand hier binnen trede , onbedreven 

„in de Wiskunde!” De rede, welke die groote 
man voor dat opfchrift gehad moge hebben 3; dee 

zelfde, die crcero’ bewoog, hare beoefening aan 
te prijzen ;:is uit het verhandelde blijkbaar. 

In de fcholen der Wiskundigen heeft reeds de: 

leerling de vereischten wan eenen bondigen rede- 

neertrant Jeeren kennen in denzelven zich geoê= 

fend 
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fed door “menigvuldige voorbeelden 5} daârdoor tes 

vens de voornaamfte zielsvermogens-‘opgefcherpt 3 

“den geest gewend aan het eenvoudige:; als het 
zegel der waarheid; denzelven geoefend inhet 

ware, duidelijk en naauwkeurig denken3 zich ge= 

oefend “in  afgetrokkene- befpiegelingen ‚- daar -de 

wiskunde de ziel aftrekt van de verftrooiĳjingen der 

zinnewereld , en haar vestigt op de voorwerpen des 
verftands en der rede, Zoo is de wiskunde de 

fchoone band, die de hoogere en lagere zielsver= 

mogens omvlecht , de wereld der verfchijnfelen en 

de gedachtewereld der wijsgeeren. Hiervan overs 

tuigd „ begeerde prATO in het zevende. boek van 

zijn Gemeenebest „dat de echte wijsgeer „ten einde 

van. de zigtbare ‚ geftadig wegvloeijende ,- dingen 

afgetrokken en. met zijne. gedachten geleid- te wors= 

den tot de overdenking des eeuwigen, eerst in 

de -fcholen der reken=;en meetkundigen gevormd, 

vervolgens door de fterrekunde met groote en vers 

hevene: gedachten over ‘het heelal vervuld , en «dan: 

eérst bekend gemaakt zoude - worden’ met de- be= 

fpiegelingen der dialectica, met. de leer van-den. 
bedriegelijken fchijn en het wezen der eeuwige waar- 

heden, der hoogere gedachtebeelden van het ware z. 

fchoone en goede, ) letras 

Al hadden dan ook de leerlingen van PraTO „ op 

den drempel zijner gehoorzaal ‚alle de: ftéllingens 

vergeten „ die “zij «in- de fcholen „der wiskundigen: 

geleerd hadden } hun „geest was … toch “wiskunttig 

gevormd en ingewijd tot het. bevatten van de ver= 
GES bor- 
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borgenheden der wijsbegeerte, Geen wonder dere 
halve, dat de grootfte wijsgeeren uit de fcholen 

der wiskundigen zijn. voortgekomen. Of wat waren 

zij anders dan wiskundige wijsgeeren „ de hoofden 

der. Zonifche en Eleatifche fcholen? Wat anders 

PYTHAGORAS , die uit eene wiskundige natuurbes 

fchouwing , het groote denkbeeld vormde van eene 

organifche wereld; van een harmonisch geheel der 

afzonderlijke deelen en fpheren in de natuur en 
menfchenwereld? Men noeme geenen PARMENIDES 3 

LEUCIPPUS ; DEMOCRITUS ’ HERACLITUS 5 geenen 

ANAXAGORAS ; en vooral niet PLATO zelve of Arts 

STOTELES; men noeme niet de onfterfelijke namen 

van CARTESIUS , SPINOZAs LEIBNITZ; LOCKE, der 

beide HEMSTERHUISEN ; KANT en van zoo vele andere 5 

zonder te bedenken, dat de meesten hunner tevens 

groote wiskundigen geweest zijn, en allen in de 

fcholen der wiskundigen den echten geest van 

onderzoeken en betoogen „ den flrikten redeneers 

trant geleerd hadden, eer zij het waagden te redes 

neren: over bovenzinnelijke dingen. Zelfs zij, die 

tegen de wis- en natuurkunde geĳverd hebben, so« 

CRATES € SEXTUS EMPIRICUS } toonden goede wiskune 

dige te zijn. ‘Dat sOCRATES , de vader der zedelijke 

wijsbegeerte , ongunftig ovêr de beoefening der 

wis-,en natuurkunde geoordeeld hebbe, was eene 
vergefelijke dwaling in dien grooten man, daaraan 

toe te fchrijven, dat hij der wis= en natuurkunde 

deed misgelden de gevolgen eener eenzijdige bee 
Spiegeling in ‚de wiskundige fcholen- der. Zoni/che ; 
Tod Pye 
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Pythagorifche , Sophüästijche en andere wijsgeeren, 
eener befpiegeling , die den mensch zelve, het 

groote doel aller menfchelijke navorfching, uit het 
oog verloor, Deze afdwaling van den menfchelijken 

geest ging SOCRATES met iĳĳver te keer. Hij deed 

de wijsbegeerte tot den mensch terugkeeren; maar 

verviel nu ook in een ander uiterfte , door de ge- 

heele natuurlijke en befpiegelende wijsgeerte in den 

mensch zelve als in eenen kerker op te fluiten, en 

iedere vrije vlugt naar boven, iederen blik naar bui- 

ten af te keuren, 

4) Wat eindelijk den invloed der Wiskunde 
betreft op het geluk van den mensch en de belangen 

der maatfchappij; Ípringen de laatfte den opmerk 
zamen overal in het oog, die de maatfchappelijke 

dienften befeft, welke de wiskunde bewijst aan 
de werktuig-, gezigt-, bouw- en waterloopkunde 5 

aan de zeevaart, werkdadige landmeetkunde en zoo 

vele andere takken van volksvlĳt , fabrieken en 

trafieken , dat men, bĳ de dageliĳjksch toenemende 

en verbazende uitbreiding harer nuttige toepasfingen 

op allerlei voorwerpen van belang, behoefte , vere 

maak en weelde , weldra in alle (tanden eenige 
wiskundige kennis zal behoeven , wil men de wee 

reld verftaan , waarin men leeft, niet geheel terug 
“blijven in den geest. der vorige geflachten , maar 

onbevooroordeeld en ondefchroomd partij trekken van 
het tegenwoordige. | 

Doch vergunt mij, ten {lotte , nog een enkel 

woord ‘hier bij te voegen over den invloed harer 

bee 
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beoefening op het geluk van. den mensch zelve, 

Uit het gezegde over de vereischten eener bes 

_fchaafde opvoeding bleek duidelijk het verkeerde 
van alle eenzijdige befchaving en_ ontwikkeling der 

zielsvermogens. Het zij dan ook verre van ons 
enkel wiskundigen te willen. vormen, met verwaat- 

loozing der fraaie letteren , of omgekeerd. «Maar 

even. ver zij ook van u allen de waan, alsof men 

voor. de wiskunde geboren. moet zijn , wil men 

haar met vrucht en lust leeren kennen. - Zekerlijk , 

om een groot- wiskundige te worden. een uitvinder 

en uitbreider dier wetenfchap , een ARCHIMEDES » 

HUIGENS Of EULER; moet men veel mathematisch, 

genie bezitten, een geboren. wiskundige zijn, gelijk, 

de ware dichter een geboren dichter moet zijn: en 

echter; fchoon er tot nog toe geen tweede moe 

MERUS geweest is, maakt men geene zwarigheid, 

ook hen, die blijkbaar geene aangeborene gave voor. 
de dichtkunst bezitten, te regt met hare beste 

werken , met HOMERUS zelve , bekend te maken, ter 

ontwikkeling en befchaving. van den goeden fmaak 

Of willen fommige den „waan , dat men voor de. 

wiskunde geboren moet zijn, zoo verre trekken „ 

alsof men, zonder eenig mathematisch genie , zelfs 

piet ‚hare leerftellingen” zoude kunnen begrijpen 2 
dan ‚bewijst de ondervinding aller lagere „, middelbare 

en‚hoogefcholen het tegengeftelde, Hoe - weinige. 

zijn er op de beide eerften, die cijferen geleerd en 

niet begrepen zoudên „hebben: hoe. vele reeds op- 

onze, hoogefchalen „ die „ zonder’ mathematisch 
ud | | ges 
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genie , de wiskunde geleerd „ begrepen , em,”bij 
nitftekende vorderingen tevens in de letteren, ge= 

toond hebben, dat men veel kan, als men” onbe: 
wooroordeeld is en eenen goeden wil bezit. 
„Zij echter die , op de lagere en “middelbare 

fcholen „zelfs. de eerfte gronden der “cijferkunst 

verzuimd hebben „mogen zich te regt beklagen over 

_de ‘moeijelijkheid.-der»wiskunde 3 ‘even. zeer alsof 

men. dezulke,. geheel ‘onvoorbereid in de noodige 

kundigheden „ Op: eenig kantoor’ tot boekhouders 

wilde aanftellen;5 welk een verbazend genie toch 

zou die boekhouder niet moeten bezitten, welke, 

met de cĳferkunst geheel onbekend , eerst alle 
noodige ciĳfer-regels geheel uit zich zelven moest 
uitvinden ! 

Anderen verkeeren ín, den noodlottigen waan , dat 

„wiskundige geesten uit den aard droog en minder 
gefchikt zouden (zijn voor de beoefening der fraaije 

letteren, Het kan zijn, dat fommigen door een 
ftroef voorkomen en onbefchaafde zeden hiertoe 

aanleiding gegeven hebben. Maar wiskundigen van 

den-eerften rang, LEIBNITZ , NEWTON , HUIGENS , 

D'ALEMBERT DE FONTENELLE , EULER ‚ HENNERT , 

VAN SWINDEN ; NIEUWLAND, LA PLÁCE , waren 

mannen van fmaak,, uitgerust met een levendige 

verbeelding en warm gevoel; ja fommigen hun= 

ner uitmúntende kenners en beoefenaars der oude 

letteren. 

De genoegens, eindelijk, die de wiskunde hare 

beoefenaars verleent, behooren tot de hoogfte, 

waar. 
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waarvoor de menfchelijke geest vatbaar is; de ge= 

noêgens der nafporing , ontdekking en bevatting 

der waarheid 3 de genoegens der ontledende bee 

fchouwing ‚van de harmonie-der fchepping : terwijl 

zij door het nuttige, fchoone en verhevene harer 

befpiegelingen den geest verrukt, het hart flreelt 

en den mefisch opwekt tot eene waardige voorberei- 

ding, voor dat hoogere en zuivere genot van Gods 

werken , dat wij eenmaal hopen te fmaken in andere 

woningen van het huis des Vadere | 
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ONEDERLANDSCHEN- VOLKS; 
door 

G, ‘DE KONING, L2. 

te Haarlem. 

mei, di enneh idd dla: 

pee zeis ins 1683 - ontftond een hôvik gefchil 

tusfchen Ze H. WILLEM DEN DERDEN @n de ftad 

Amfterdam , over de werving van zestienduizend 

„man krijgsvolk te lande. _ Van hoeveel aanbelang 

het ook'“wezen” mag; om’ de oorzaken van dit ge- 
sfchil--te kennen, laat de tijd dit thans niet toe. 

WAGENAAR geeft in. zijne WVaderlandfche Historie 
en in “de: Befchrijving van dAmflerdam daarvan 
een. volledig berigt. Het is dubbeld der moeite 

swaardigs M, H, ! om die gefchiedenis eens opzet« 

telijk. na te lezen. Gij zult daaruit het karakter 

van Zijne Hoogheid, het gedrag van den Grave 

D'AVAUKs afgezant van LODEWIJK DEN VEERTIEN= 

DEN, de denkwijze der Gewesten en de ftandvas- 

tigheid der: Amfterdamfche regering, op eene dui= 

delijke. wijze leeren. kennen. Die flad werd bea 
VII. D. 3, Dd fchul= 
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fchuldigd „van geheime „verftandhouding ‚met den 

Graaf p'ARAUX en met zijnen meester, LODEWIJK 

DEN ; VEERTIENDEN, … Om deze vermeende, befchul- 
diging te bewijzen, werden hare brieven aan den 

Graaf afgezonden , onderfchept. Z.H. bragt de- 

zelven in de Vergadering van Zolland en deed 

ze daar. voorlezen. De leden dier Stáatsvergadéring 

luisterden wel met oplettendheid; maar de meesten 
betuigden, over den inhoud niet te kunnen oor» 

deelen , ‚ezadat. zij. de Franfche taal tiet verflone 

den! Hoe vreemd zou zulk eene betuiging in 

onze dagen klinken, M. H‚t Welk eene verande. 
ring is er finds dien tijd voorgevallen in de zeden 
en in de leefwijze des Nederlandfchen volks! 
‘Vestigen wij -ónze-aandacht voor eenige oogen- 

‘blikken -daarope:-Deftof «zal, misfchien “belangrijker 

‘wezen dan--men- denkt. 

„Het-cheeft,-mij menigmaal. hartelijk leed. gedaan, 

„wanneer ik baardelooze. jongelingen. met minachting 

‚van dé-eenvoudigheid der ouden. hoorde fprekens 

hen ‘laag.“vân -hunne. kundigheden hoorde „denken. 

Hetsis waar;-de afgevaardigden «in de oude Staatse 
vergadering «hielden , in het-gras nedergezeten» 

hupnen-eenvoudigen maaltijd van brood en kaas5 

maar -bij deze eenvoudige Nederlanders, die moge= 
dijk;-geene andere; dan ‘hunne, moedertaal kenden, 

kwamen s de- afgezanten, -des-- grooten. konings „over 
het fluiten ‚van: een--beftand- handelen tl, Deze 
genvoudige , menfchen. waren. „die » onverzettelijke 

Me deslandern die eerder bedorven. dan: overwonnen 

aal3: land 

& 
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lând kozen, en niet vreésden, fchoon ook de 
ganfche magt van Spanje voor hen ftond. De 
koninklijke  Gezanten “reden” hun voorbij in ge= 

zelfchap van Prins maurrrs. “Hij boog zich en 
groette hen. Wie zijn” dat? vroegen zij als uit 

eenen «mond, niet begrijpen kunnende, dat een 

Vorst beleefdheid bewees “aan lieden van zulk 

eenen “lagen ftand. Dat zijn mijne heeren en 
meesters, uwe Excellentie bt antwoordde de Prins, 

Ik heb nog dezen morgen met hen in de Staats: 
vergadering. over uw voorftel gehandeld. Deze 

openhartigheid ftrekt Prins MAURITS tot eêr, maar 

de loffpraak- der Spaanfchen verdient in geheugen 

te blĳven.- „ Zijn dat uwe meesters,” antwoorde 

den zĳs sj dan” zullen “wij onzen koning aanraden 

„om vrede met ù te maken; zulk. een volk is 
„ onoverwinnelijk.” « Kan men grooter loffpraak 
witdenken „-M. H‚! Een Franfche vlootvoogd; 
wiens naam mij niet biĳjvalt, getuigde, dat 'hij het 

bedrijven van zulke groote. daden als DE RUITER 

in den eerften zeeflag des jaars 1673 had verrigt, 

met zijn leven zou hebben willen koopen ; maär 

zou de loffpraak- der Spaanfche afgezanten wel var 

mindere waarde wezen , M. H,? zou om dezelve 

te verwerven een Nederlander niet gaarne’ alles 
verlaten «én in den dood gain? Welke verhevene 

denkbeelden moeten die vreemdelingen niet ge 

koesterd ‘hebben van de grootheid en de magt van 
het opkomend-Gemeenebest, en van de onkreukbare 

fandvastigheid der leden’ van Staat. — Zoo waren 
Dd a ook 
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ooksde gezantee der’ Samnieten getroffen over dé 
deugden des Romeinfeben. volks; toen zij ‘curIuS 
aan zijnen eenvoudigen- maaltijd vonden, 

‚Het: verfchil ‘der voorvaderlijke: zeden is gróot 

met „die; vanden tegenwoordigen’ tijd. Nu is alles 

grootsch en prachtig en” -weidsch y toen was alles 

eenvoudiger en «op--het- belang des vaderlands ge= 

gronde---Nu- fchijnt alles-rijkdom en welvaart-aan 

te-„duiden-; toen was. alles--eenvoudiger:, maar” had 

meer, innerlijke. waardij. „Het “is -waar , ‘de ‘aanzien 

lijke: gebouwen, welke men binnen. Zmflerdam , 

Rotterdam en andere groote -fteden: vindt; de vor= 

ftelijke- buitenplaatfen, „die + men” langs de oevers 
der- rivieren -en-op- de landwegên: ziet; zijn de 

bewijzen van,de, weelde der. zeventiende en acht- 

tiende. eeuw ; -maar die pronkpaleizen en lusthoven 

zijn ook de, merkteekens van voorouderlijke wel= 

vaart „gelijk .derzelver floping' het bewijs van “ 

pemenden. voorfpoed is, / 

„Onze. Zeemagazijnen „ onze Oost: en. Westindie 

fche: huizen , onze dokken en-fcheepswerven, onze 

talrijke, en welbemande vloten, onze vlaggen op 
alle zeeën , ftroomen „ en” in alle havens, de 

fchatten uit alle deelen der wereld, uitgeftort in 

den vaderlandfchen fchoot, en van daar opgenomen 

en-_ met. verdubbelden” winst verzonden ; de Neder= 

landfche „markt -door- duizenden: van vreemdelingen 

bezocht „ deze allen ,„-M. H.!-waren de onuitpute 

telijke. bronnen -van dien overvloed „die aan valle 

landen leven en- werkzaamheid fchonk:, eni: waâruit 
het 
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ket nagellacht , tot op den huidigen fans nog ii 

kleine teugen put, 
Wij willen in den dof der seleriin niet uitweie 

den, Me. H! hun geene deugden toefchrijven die. 

zij niet bezaten, of een tafereel vertoonen „ waarin 

de donkere; plekken kunftiglijk verborgen » zijn. 

Neen, M., H.! + Maar treed, — . en „wat »lief- 

hebber des vaderlands wil dit niet, — treed met 

uwe verbeelding terug- in den, voorvaderlijken 

tijd. Daar zult gij de dolle fpeelzucht, dat fchans. 

delijk  overblijffel van -een- bedorven. hof, plaats - 

zien. maken woor edele: fpaarzaamheid en noeste 

vlijt 3 daar ziet gĳ die geftichten. grondvesten ven 
die fommen bijeenzamelen , waaruit weduwen vere 

kwikt, weezen getroost worden , waaruit: ongeluk= 

kigen hulp. erlangen ! Ach! zij zijn de: bewijzen 

van « voorouderlijke fpaarzaamheid -en--goed overleg: 
De vreemdeling , onder wiens. juk - wij- gebogen 

lagen „ heeft ons die bewijzen niet kunnen -onte 

weldigen. Neen, M, H‚! tot op. dezen,dag kuns 
nen en mogen wij roem. daarop. dragen., Zij zijn 

de getuigen. van het karakter des Nederlandfchen 

volks, | 

Wie de natie wilde vrijpleiten- wan de Taak 

zucht om vreemdelingen na te volgen zou door 

den: regter in het ongelijk gefteld worden. Die 
regter is de gefchiedenis. Maar wie gaf aanleiding. 

tot dit bedrijf? was het niet ‘het grafelijk -hof-en 
de grooten van dien tijd? ‘Waren die hotänniet 
met vreemdelingen vervuld ? En volgen de min- 

Dd 3 fat dere 
Ie 
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dere ftanden niet altijd de grooten na? En iser, 

uit dat oogpunt befchouwd, niet veel te zeggen 

tot verfchooning van dit gedrag ? Kan men de 

grafelijke onderdanen befchouwen als een vrij volk? 

Immers neen. … 

Doch gaat in uwe verbeelding vooruit ziet het 

Nederlandfche volk ontheven van boei en banden ; 

ziet het vrij in het uitoefenen van ‘zijnen koop- 

handel en in ‘het beftuur van zijnen Staat. Treed 
in de woning van een Nederlander der zeventiende 

„en achstiendereeuw. Gij-ziet tapijten ; maar het 
waren die der Utrechtfche -fabrijk. Gij ziet fchile 
derijen ; “maar het waren “die van vaderlandfche 

meesters. Gij ziet prachtige behangfels , maar “zij 
waren van inlandíche ftof,’ De vaderlandfche fa- 
brijkfteden. bloeiden: daardoor. Door dien bloei 

werden zij uitgezet en vergroots daardoor namen 

de burgers toe in vermogen en -welvaart.” In dat 

vermogen vondt-de: Staat rijkdom en “magt en aan- 

zien en eer. Uwe verbeelding ziet in-de vader- 

Jandfche woningen wan dien tijd, hoekbuffetten en 

kasfen. Zij waren net gewerkt en met bloemen 

en fnĳjwerk verfierd, Waartoe dienden ziĳj% Om 

Delftfches en — Oostindifche porceleinen daar in te 

plaatfen.- Daar had de koophandel belang bij ;- daar 

hadden. de fteden voordeel van; daardoor werd: de 

armoede verminderd en ’slands fchatkist gevuld, : 

ocNaarmate de kunften: en wetenfchappen zich 
uitbreiden, wordt de fmaak verbeterd, verfijnd en 

befchaafd. Wat ín den beginne flijf en fmakeloos 

gen Behe. Was , 
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was, wordt onder de ‘hand ;des-kunftenaars, luchti, 

ger, losfer, zwieriger » abai en fraaier: voor 

het 00ge | 

: De voorouderlijke khad: 5 van. ee Dak: ber 
Gehóùwd, is ondragelijk voor ons. gezigt „ hetwelk 
een «afkeer heeft van alles wat onbevallig isen 

ftijf-3- maar. die. oude kleeding drukte het karakter 
des. Nederlandfchen. volks uit 3. zij was als, het, merk» 

teeken van-die ftandvastigheid en-trouw.; van die 

_ welberadenheid en deugd , waardoor. een. volk groot 

en gelukkig wordt, en uit dat oogpunt. bezien 4 

verdient zij lof. «Ook. was zij de fteun, onzer far 

brijken -en “van. den Endifchen handel, Ze, H, wars 

LEM, DE VIERDE Was, daarvan overtuigd, en hij 
gaf aan alle. de ingezetenen des lands een, prijsfe, 

lijk. „voorbeeld “in „het. bevorderen der. inlandfche 

ftoffen-tot ‘kleeding en. huisfelijk gebruik, — Ach! 
zoo dees te vroeg ontflapen ‘Vorst van zijne ruste 

plaats. kon oprijzen en onze daden zien 2 welk 

vonnis-zou hij over ons vellen? ,..…, | 

In onze verdere. befchouwing zal welligt ie ant- 

woord te vinden zijn. ENT 

„Wij hebben ‚ M. Hs! flechts eenige. weinige 

std ‚der oude, Nederlanders. voor u ges 

teekend, . Wat. behoeven. wij „die fchets, te vol- 
tooïjen? De onfterfelijke pr GROOT , de vaderlands 

lievende ENGELBERTS, en meer anderen, hebben 

dit reeds “voor ons gedaan, Vestig op die teeken 

ningen uwe aandacht „Me H‚ !vind ze in de Vaders 
landfche Gefchiedenis , daar (taan zij volkomen en 

ki Dd 4 naat 
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naar waarheid, daar ziet ‘gij de natie in valle haar 

grootheid en kracht; daar ziet gij den Nederlander 

„worftelen tegen zeeën en vloeden; kampen tegen 

inlandfche onderdrukking en buitenlandsch geweld; 

daar ziet gĳ dit volk, M. H‚! op den rand des 

afgronds «en ten toppunt van geluk... Bij die be- 

fchouwing zal welligt een traan vallen. op het tafe= 

reel, want de voorvaderlijke ondeugden zijn met 

zwarte kleuren daarop ‘gemaald; doch hunne deug- 

den blinken altijd uit; duizenden van voorbeelden 

bevestigen dits want-hunne eerlijkheid en trouw 

werden niet flechts in Zwropa, neen, tot aande 

boorden der AZiddellandfohe zee, tot in de woese 
tenijen van Afrika geroemd, — En hunne dliefdas 

digheid — ach,-M. H‚! de arme gemeenten, en 
de fchooljeugd, verre vän ons af in Penfylyanien, 
fpreken daar immers van tot op den huidigen dag, 

en ‘hunne dankbetuigingen komen van: over den 

Atlantifchen oceaan tot ons. Onze vijanden zele 
ven, gaven ons den lof van ftandvastigheid „ op= 

régtheid en trouw , en van eene liefde tothet 
vaderland, die alles overtrof. Leest , M. H‚! sTRa= 

DA 5 BENTIVOGLIO €en anderen, en gij zult over= 

tuigd wezen, dat ik de waarheid fpreek, 

In Gemeenebesten , wanneer zij geene omwente= 

lingen ondergaan, veranderen de zeden veel min- 

der dan in Staten aan het oppergezag van Vorften , 

en althans aan dat van vreemden onderworpen. 

De ganfche grafelijke gefchiedenis bewijst:dit. - De 

inval der Franfchen in 1672 veranderde ‘het karake 

ter 
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fer der -ftedelingen- grootelijks. Hoe gehaat de 
Franfchen ook wezen mogten , hunne innemende 

heid “vond” bijval, + De landlieden ‘alleen «behielden 
hunne oude zeden. « De weelde ‚van het Franfche 
hof ‘ verblindde de oogen: der grooten. « Tracht 

onze modes bij de Hollanders inte voeren «en 

„Zj zult hen overheerfchen |” — dit was „7200 

men meent, de raad die-de flimme en listige “mee 

VrOUW” DE“ MAINTENON aal LODEWIJK “DEN VEER= 

TIENDEN gaf. Zij „ of een ander , moge-dien. roem 

verworven hebben, dit is zeker „ dat-fchatten vere. 

fpild- werden’ aan allerlei Franfche prullen, en daar 

men geene Nederlandfche namen voor die vreemde. 

vodden vinden kon , werden «te gelijk »Franfche 

bastaardwoorden ingevoerd „ en zoo leden koop=: 

handel en fabrijken en taal en zeden en volks 

karakter, nadeel bij dien heilloozen krijg -en bij-de- 

overheerfching van den hoogmoedigen- LODEWIJKs:- 

Gelukkig zag het deftige Hollandfche volk de-na= 

deelen dier razernĳĳ.in en beterde zich, … - 

Deed de kortflondige zegepraal: der Franfchen án 

de zeventiende “eeuw zoo veel nadeel ,aan “ons 

volkskarakter , «welke heillooze gevolgen-moest de: 

langdurige overheerfching ‘dier „vreemdelingen niet 

na «zich flepen! Onze voorouders zagen” hunne 

verkeerdheid. en» beterden zich.» Kunnen wij derge 
lijk eene loffpraak geven aan het tegenwoordige: ges 

lacht , aande kinderen:-dier ouden,--die in een« 
voudigen tooi daar nederzaten in het ‘gras--en ‘hun 

brood aten maar vin. dien nederigen “opfchik, de 

Dd 5 Spaan- 
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Spaanfche … gevolmagtigden sauringes om ‘over’ den: 

vtede te handelen ? / | | 

v OLIVIER ‘CROMWELL ; de looze oeli inde van. 

het Britfche Rijksgebied „ ijverde ten fterkfte tegen 

het leeren van vreemde talen „en inzonderheid tes 

gen de Franfche taal, want, zeide hij; metde 

vreemde taal leert men ook. vreemde zeden. Ieder. 
uwer “herinnert zich den-raad die madame ‘pe: 

MAINTENON 241 LODEWIJK DEN VEERTIENDEN gaf 3 

herinnert zich de gevolgen der kortftondige overs: 

heerfching van den pas genoemden Vorst, ven-be= 

lisfe dan zelve , of de doorflepene Brit. wel groot 
ongelijk hadt, 

“Geen verftandig mensch: zal het in de wedsdlikor 

komen ‘om te ĳveren tegen het aanleeren van 

vreemde talen. Immers zijn zij het merk van oefe= 

ning en befchaafdheid, ‚en in den tegenwoordigen 

ftaat der maatfchappij, van een onberekenbaarnute 

Maar moet, omdat. men Fransch verftaat „onze 

fchoone rijke moedertaal dan verbannen worden uit 

onze huizen, uit onze gezelfchappen, van onze 

tafels? Moeten daarom onze jongelingen en onzê 

jonge dochters, den toon, den fmaak , de houding 

en de gewoonten volgen dier vreemdelingen „ die 

onze dwaasheid belagchen, maar hun voordeel daarx 
mede doen @ Ik geloof niet dat er een land is 

waarin de vreemdelingen liefderijker behandeld en 
beter geholpen worden dan in Nederland, . Laat de 

duizenden „ die hier gezeten zijn, getuigen! _Ís 

het voor een toonkunftenaar, voor „een zanger, 

voor 
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vooreen fchilder , voor een redenaar geene aanbe- 
veling. genoeg, dat hij uit Duitschland, uit Enges 
band; of uit Frankrijk komt , om bewonderaars 

te vinden, die met ingefpannen aandacht hooren 
èn zien, en zoo verrukt zijn, of als alle wel- 

fprekendheid uit Nederland verbannen was, en er 

geene kunftenaren meer te vindèn waren op den 
Bataaffchen- grond. Zijn de bewijzen van hetgeen 

ik zeg , niet honderdvoudig onder ons, M. H.! 

En ís het geene vermetelheid , wanneer men ellen- 

dige fchrijvers en jammerhartige napraters hoort 

fmalen «op de Hollandfche ftugheid, en de onachte 

zaamheid waarmede men vreemdelingen hier bee 

handelt? Gave God dat wij het goede.der vreeme 

delingen nevolgden , maar hunne dwalingen vers 

mijdden, hoo groot, hoe gelukkig zouden wij zijn! 

Hoe veel eer zouden wij doen aan die edelen, 

welke de grondflagen hebben gelegd'van dien mag= 

gen Staat, die verdedigd werd door de trouw en 

de deugden des volks ! 

Is de fchandelijke zucht om vreemden na te 

volgen niet doorgedrongen tot op ons tooneel? 

Zijn die heiligdommen der kunst daardoor niet 

verlaagd tot een fpel wan Marionetten ? 

“Volgen wij in de verdeeling van onzen tijd de 

vréemdelingen niet? Kan men in onze dagen 
iemand aan het middag: of avondmaal noodigen en 

nog aanifpraak behouden’ op ed en goes 

den fmaak? tE Sad, 

pe Graaf VAN HOHENLOHE had de. Heeren Statén 

oe ter 
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ter … middagmaaltijd genoodigd. en beklaagde „zich „ 

dat zij zoo laat kwamen. Het was één uurs maar 
mogen wij ons niet beklagen dat de Franfchen' ons 

op hunne „wijze. hebben leeren -dejeuneren , dineren 

en souperen , dat zij ons hunne -dejeundes, dinatoîres, 
hunne dejeundes à la fourchette , hunne tAges dan= 

sants, en wat niet al meer , hebben gegeven? Mijns 

bedunkens: mogen wij dit wel degelijk , want; met 

al ‘dat vreemde, met het «volgen dier gebruiken. 

van anderen» gaat ons geheele nationale ‚karakter 

de geestkracht des volks verloren, Toen wij on=- 

der-het juk der vreemden gebogen lagen, was dit 

gedrag eenigermate te verfchoonen, maar onver= - 

gefelijk ishet, nu wij weder: een “eigen-…volk 

zijn, dat onafhankelijk op zich zelven kan beftaan. 
Is het billijk , -M. H.! dat wij klagen over. het 

verval - van. handel , fabrijken «en -handwerken „ 

en- geene pogingen aanwenden. om de bronnen te 
ftappen waaruit het kwaad ontfpringt ? Verteren. 

wij de rijkdommen van den: Staat niet , wanneer, 
alles „wat tot. onze.…kleeding , wat tot verfiering 
onzer „woningen en tot huisfelijk gebruik dient. 

van vreemden komt? — Ontnemen wij daardoor: 
het brood niet aande kinderen des lands, aan ons 

eigen gezin , en fterken wij daardoor de handen 

der buitenlanders niet, om ons te benadeelen als, 

bet-hun goeddunkt? Wie van ‘hen heeft ons ooit, 

of ooit zoo. vele weldaden bewezen , «dat wij 

verpligt zouden zijn, onze eigene welvaart daaraan 

opte offeren , en onze, fchatten voor: hen, neder 

t6 
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te leggen 3-gelijk men. die uitftort tot heil van den 

“Staat? -Duizendmalen worden de: Engelfchen ge= 

roemd--en:: aangeprezen als voorbeelden: van: navole 

ging. « Wij laten die eilanders aan hunne plaatse 

De gefchiedenis is vol van- hen. Wat. zij; voor 

‘ons waren en vzijn y- ftaat- duidelijk ‘befchreven. ‘Het 

is bekend” uit de eeuw van CROMWELL en: van 

KAREL DEN “TWEEDEN ; uit den” vroegeren”-en las 

teren tijd”; uit» gezegden 7 en “redevoeringen” van 

“grootén- en leden des parlements. Het is bekend 

van onze zeeftranden: af tot. aan de Rp der 

aarde; ops alle zeeën, op” alle riviereii’, op -alle 

‘ftroomen;-;De kreet Wat „wil dat gemeenebest! 

“Carthago moet uitgeroeid t* hooren wij nog. «Wat 

„Nederlander is daar onkundig van? Niet eens 

Dat wij de Engelfchen. navolgen “is goed-en lof- 

“waârdig. Maar laten! wij “het doen “in. hunne: deug- 

den 5 niet in ‘hunne: gebrekén. « Volmaakt: zijn zij 

“toch ‘zoo’ min “als. eenig ander” volk, Die vrien» 

rdeliĳkheid, die beleefdheid ; -die-buigzaamheid van 
“karakter; zoo eigen aan’ de Franfchen „ kan men 

den Bricten- niet toefchrijvens »-Wie- zal zeggen, 

„dat » zij zoo. welwillend-en zoor-behulpzaam zijn 

„omtrent. vreemdelingen, alsde Franfchen? Immers 

“niemand-5 -van--dien kant verdienen. zij. geene -na- 

„volging ,- en “wij volgen. hen ook daarin niet. Dit 

meenen wij reeds aangetoond te hebben. — Willen 

“wij hen navolgen, laat: het;dan zijn op eene „wijze 

„die »-gan ‘verftandige ‘lieden voegt. Laat het „zijn 

„door. het-vinftandhoudenen--vergrooten- onzer zee- 

magt: 
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magt-3-doór het uitbreiden van onzen koophandel, 
door hiet vonderfteuneri van ‘onze fabrijken En trà= 

fijken ; door: óns- niet te vergapen aan vreemden 

tooî en zwier door het” bewaren var ons eigen 

oorfpronkelijk volkskarakter }-door het-bewaten dier 

aloude zeden ; waarbij de- Staat “zoo “gelukkig was 
en” het volk zoo welvoers Willen wij voorbeelden 

navolgen ; „welnu, kan: men — fchooner- voorbeêld 
vinden, dan dat van. WILLEM DEN VIERDEN 5 den 

grootvader vân onzen tegenwoordigen Vorst Ko 

ning en onderdaan. mogen. zich. daar vrijelijk naar 

rigten. Niemand zal het. zich beklagene 

Men verhaalt dat onze’ modeheertjes‘thans keurs- 

lijvên dragen en zich latên- rijgen. «Wie zou. het 

gelooven: kunnen van het nageflacht dier ouden, 

die geene vloeden en vlammen ontzagên „ maar de 

kracht der’ elementen wederftonden om het belang 
van den Staat? Zouden de zonen diet ouden, die 
als murén -ftonden aan” het. Ooster ftrand 3 -die uit 

den „vierdaagfchén-zeeflag en. van «de oevers ván 

den PAtems--terug” kwamen, gelijk de Grieken: uit 

den beroemden zeeflag- van Salamis ; zich: zoo diëp 

vernederen ‘kunnen? Neen! -dat wil in mijn Oud= 
Hollandsch hoofd; im mijn Nederlandsch hart niet. 
Tot zulk eene onteering van hiet mannelijk karakter 

is, dunkt mij, geen Hollander bekwaam ;.zoo laag 

zijn wij niet gezonken ! 

De “Romeinen , niet woldaan met de vnd äte 

van ‘Carihago , bragten- ook Griekenland onder ‘het 

juk „vende Confuls--MUMMIUS en METELLUS gên0= 
| ten 
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tén deveerleener. fchitterende zegepraal. Het volk 
was verrukts van. blijdfchap. over »de-grootheid van 

het” gemeenebèst- en juichte van vrèugde, «De vers 

ftandigen dachten er” anders over; én zij hadden 

gelijk $ want de Griekfche befchaafdheid. veranderde 
de’ Rofmeinfche zeden, geheel «en al5 Grieken» 
land ‚-fehoon overwonnen „ beheerschté Rome, en 

hets kreeg fmaak- in Aziatifche „weelde en” pracht: 

Huisraden en kleeding werden gerigt raar, vreemr 
den zwier en tooi, De daaraan verbondene on= 

deugden overftroomden den Roineinfchen grond en 

ondermijnden de grondlagen van den Staat. De 

weelde en het zedenbederf bragten hem eindelijk 
ten val, en vreemdelingen, woester dan de Roe 
meinen van den overouden* tijd, beheerschten het 
volk dat weleer de ganfche aarde gebood, 
Gebeurtenisfen van dien aard zijn door de ge- 

fchiedpen tot leering der volken geboekt, De ge. 

fchiedenis zelve is een groot tafereel, waarop de 

daden der volken ftaan afgebeeld, De Nederlan= 
ders vertoonen zich daarop als een naarftig en ar= 
beidzaam volk. De deugden van opregtheid, ze- 

digheid, eerbaarheid en trouw ziet men door de 

ouden infcherpen aan het opkomend geflacht. Door 

die deugden fteeg de natie ten toppunt van roem en 

van eer, en de welvaart bewoonde den Bataaffchen 

grond. De voorvaderlijke dwaasheden ftaan op dat 
eigen tafereel met donkere kleuren gemaald. Ge- 

lukkig waren zij veel minder dan die der overige 

volken van ons weêrelddeel. Spiegelen wij ons aan 

de 
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de natiën, wier zedebederf hen ten val bragt. De 

voorbeelden van Griekenland en Rome: mogen het 

hart met ontzetting en fchrik vervullen, Doodelijk 
was de invloed der vreemden voor het nageflacht-van 

ROMULUS- en van. CECROPSe … De Almagtige behoede - 

ons s-dat diezelfde invloed den. ondergang, niet be- 
werke van dat gezegende land, waarin het gebeente 

van--WILLEM DEN EERSTEN €en van. vader BARNE- 

VELD rust! 
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Hier zal, nog na den loop van eeuwen, 

Wat - vreemd geslacht deze oevers groet, 

De heldenroem der waterleeuwen — 

Weêrgalmen langs den ‘wijden vloed. 

Het bootsvolk zal, in later talen 

„Uw wondren, nog elkaar verhalen „ 

En siddren als ’t uw ‘namen hosts. 

En, veilig drijvende op uw _stroomen, 

Verschrikt ontwaken uit zijn _droomen é 

Als klámpte gij % op nieuw dan boord, 

a ’ Ì TOLLENS. Aanblik op de Noordzee, 

Kd 
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We. men. ook moge ‘geredeneerd hebben over 

het al of niet prijzenswaardige van eene bijzondere 

gehechtheid aan het land waar men het levenslicht 

ontving: zeker blijft het-altijd „-dat ieder »welden- 

kende zich verheugt, als hij iets-kan- vernemen 
van zijnen geboortegrond. Het is toch eene on- 

betwistbare waarheid.,-(en het wordt door «de. vere 

dedigers- van het wereldburgerfchap ook: niet gee 
_ doochend) dat wij ons' meerder gehecht ‘voelen aan 
de ‚plaats, waar de graven {taan onzer dierfte bea 

twekkingen 5 waar wij de moedermelk hebben ine 

gezogen, en de eerlte indrukken der, ons omge 

vende , fchoone Natuur - hebben ontvangen. Alle 

menfchen „- onder” wat luchtftreek zij ook leven: 

mogen, verlaten niet dan met weemoed dien gee 
heiligden grond; en zelfs de zwervende Indianen , 

die. met zich -de. gebeenten hunner vaderen ‘ronde 

dragen, zenden. dikwerf daarvoor gebeden op, en 

wenfchen, hunne vorige hutten terug. 

Deze. neiging ‘kan dan ook niet vreemd. zijn aan 

den regtfchapen’ Nederlander, die door zoo veel. 

meerdere banden aan zijn vaderland verbonden is, 

Ee 3 dan 
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dan alle andere volken. Hij kan en mag trotsch 

zijn op zijnen, titel van Nederlander; hij behoeft 

noch den forfchen Engelschman te ontzien „ die 

bij meerder trotschheid minder deugden voegt; 

noch onder te doen, voor den vernuftigen en gees- 

tigen Franschman , wiens rationaal karakter den 

echt Nederlandfchen geest niet overtreft. Deze 

overweging bragt mij op het denkbeeld , om aan 
Ulieden , MM. HH,! heden avond, in een kort 

tafereel, het een-en-ander, ons vaderland betref« 

fende, te herinneren; en daar ik vermeende, dat: 

zulks misfchien aangenaam wezen kon , zoo geloof 
ikin de mededeeling van! het verhaal eenes te 
Bloemendaal doorgebragten zomeravonds mijn- doel 

te hebben: getroffen. Houdt Ul. echter overtuigd, 

MM. HH,! dat ik UI, , zoo veel mogelijk, mij 

zelven zal doen vergeten, om uwlieder aandacht 

te vestigen op den waarlijk rijken voorraad van 

vaderländfche gedachten , die deze omftreek in ons 

doet oprijzen. Leent mij dan een goedgunftig en 

aandachtig oor; en vergunt mij, om, na Ul met 
het”. plaatfelijke “te “hebben rte gen „ ter 

zaak ‘te treden. - 

‚ Bloemendaal,-een der rijkfte en vroliĳkfte dorpen 

van de provintie Molland, en niet ver geïegen 

van de van ouds vermaarde ftad Haarlem, is de 
plaats waarvan ik tot Ul, fpreken wil, en waar= 

heen eenige vrienden mij verzeld hadden, om-het 

fchoon «en treffend gezigt, dat een daarbij gelegene _ 

hooge duin aanbiedt, te genieten, 
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„Op, eén? der. fchoonfte „dagen der maand Junij , 
van het jaar 18er, verlieten- wij. des uchtends 

vroeg de ftille ftad Lesjden, en reden langs eeneri, 
door de bekoorlijkfte buitenplaatfen verlevendigden, 

weg. door ‘het Maarlemmerhout,; langs : Overveen 

naar Bloemendaal , alwaar wij «des namiddags de 

bekoorlijke herberg Zomerzorg gingen: bezoeken, 

die aan. den voet des hoogften duins van de om- 
ftreek; gelegen is. — Terwijl de. zon. allengskens 
in het westen nederdaalde , beftegen wij de-gemel= 

de hoogte, ten einde. ons met het prachtig gezigt 
eener in zee. ondergaande: zon nogeen wijl te 
vermaken. --Hier wachtte ons het {choonfte natuur- 

tafereel; — vóór ons zagen wij eene bijna gladde 
uitgeftrekte zee , wier kabbelende. baren den glans 

der zonneftralen verdubbeld terug kaatften , terwijl 

de onbewolkte zon „aan den gezigteinder voor ons 
oog. geduriglijk als van gedaante verwisfelende , 

eindelijk ftatiglijk fcheen te verzinken in. het peil- 

looze: meer. „Met eenen purperen gloed: de wei 

nige «aan. het blaauwe gewelf zwevende wol 

ken kleurende, groette zij vriendfehappelijk deze 

helft. des. aardbols, om aan, een, ander werelddeel 

hare levenwekkende kracht. mede te deelen, Gee 

troffen door de. majestueufe wijze, waarop zij-ons 

vaarwel zeide „- bleven, onze „oogen. onafgewend 

haar naftaren „ lang nadat. zij niet meer zigtbaar 

was, tot dat de allengs verbleekende , ftraks’ nog 

zoo rijk gekleurde „ wolkjes hunnen glans en luister 
verloren hadden. 

Dáár zagen wij dan die zee vóór ons, waar in 
Ee 4 vroe. 
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vroeger dagen de dappere pier nein de Spaanfche 
zilvervloot als overwonnêtt ons toevoerde. * Dáár 
had dan de Nederlandfche vlag zich zoo menig- 
maal doen eerbiedigen door den Brit, onder het 
‘bevel van DE RUITER en TROMP. “Het was dân 

die zee) die ten fpijt onzer nabùüren’, het eerst 
onze rijk bevrachte Oostïndievaarders nâar het va- 

„derland ‘had teruggevoerd! Dáár vertoonde zich 
dan voor“ ons oog die grenzenlooze zee, die aan 

HELMERS €en TOLLENS de heerlijkfte dichtertoonen 

had doen uiten! Het gezigt van die zelfde zee, 

waar Nederland, in lateren tĳd, den ouden wel 

verworven roem bĳ Doggersbank handhaafde, ver” 

vulde ons met eerbiëd en ontzag. / 
Nadat wij zoo eenen geruimen tĳd geftaard had- 

den in den vloed, wendeden wij ons om, en za- 

gen nu landwaarts in het uitgebreide Meer van 
Haarlem voor ons liggen 5 daar het nog licht ge* 

noeg was om in de verte dé overzijde van hetzelve 
te zien blaauwen. Links van ons verhief zich de 

hemelhooge westertoren van het op palen gebouw- 

de Amflerdam , dat tweede Venetië; en ons den 

rijkdom en de fchoonheid dezer (in vroegete dagen) 

eerfte -koopftad der wereld , vruchten der werke 
zaamheid en ijver harer ingezetenen herinnerende, 

verheugden wij ons die ftad de hoofdftad onzes ko- 
ningriĳks te mogen noemen. Dáár was dan de wieg 
en kweekfchool der edelfte kunften; daar bevonden 

zich dan de fchatkameren van zoo veel hetgeen 

wetenfchap en fchoone kunften hadden te voorfchijn 

gebragt. me Dáár lag pe RuiTER begraven; dáár had 
VON. 
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worpen geleefd; dáár ' had deze ten zi jnent den 
fchranderen moorr en de vernuftige dochters van 

ROEMÈR VISSCHER met den geleerden VAN BAERLE 

meermalen mogen vereenigd zien. Dáár was dan 

de flapelplaats geweest van dien zoo uitgebreiden 

koophandel, die alle oorden der wereld oimvatte ; 
en nu het Meer van Haarlem ons onwillekeurige 
lijk het trotfche ZJ met zijne duizende van fche- 
pen herinnerde , yanelaates wi ons ter plaatfe 

zelve te zijn, 

Regts van ons vertooride zich Haarlem; dat man- 

haftige Haarlem, dat Óns aan KENAU HASSELAAR 

met hare driehonderd vrouwen, en aan den hard- 

nekkigen wederftand aan den bloedgierigen Spane 

jaard deed gedenken ; en wij befchouwden met 

eerbied de-plaats waar kosters vindingrijk vernuft 
‘het eerst de boekdrukkunst heeft uitgevonden. 

Bijkans onmerkbaar verhieven zich verder de 

hooge kerkgebouwen van het godvruchtige Leijden , 

hetwelk , zoowel door hare bekende manmoedige 
verdediging , niettegenftaande den hoogst geklom- 
men? nood , als door hare wel ingerigte , bloei- 

jende en alom vermaarde Hoogefchool, eene eer- 
volle plaats in ’s lands gefchiedrollen' bekleedt, Het 

is dáár , waar de meestberoemde Godgeleerden 

hunne talenten hebben aan den dag gelegd; ds 

heeft BOERHAVE , ten nutte der menschheid , gear- 

beid; dáár" heeft PIETER NIEUWLAND lesfen_ gege. 

ven; dáár leefden en leerden BRUGMANS , „BORGER 

KEMPER E€n WIJTENBACH , om van de vroegeré 

HEMSTERHUIS Een RUHNKENIUS niet eens te gewa- 

Ee 5 gen 
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gen. Dáár vindt men het. overfchot der „beide 

MEERMANS ; die. door hunne uitgebreide kennis het 

vaderland zoo tot eere mogten verftrekken. — En 

in die zelfde ftad. houdt zich (*) de geleerde, 
voornaam(te Nederlandfthe dichter op, die fints 
VONDEL en ANTONIDES_ geboren werd , de groote 

BILDERDIJK 3 en hoezeer hij:in deze dagen door zijne 

vreemde ftellingen. en begrippen. minder in aanzien 

is, nimmer zal men hem echter de kroon ontnemen , 

die hem vroeger door. een ieder is toegekend. 

_ Vóór ons boden zich in de diepte het verruk- 

kelijk gelegen’ Overveen en Bloemendaal aan „ vern 

riĳkt door de heerlijkfte Insthuizen en fchoonfte 

waranden ;. terwijl. wij, aan de linkerzijde , aan het 

einde van eenen belommerden weg, de herberg van 

Velzen herkenden. | 

Nu rees de maan op; €n langzamerhand haren 

weg vervorderende , ‘fchepte zij vermaak. hare- zil« 

veren ftralen op de oppervlakte van het fpiegel= 

gladde Meer te doen danfen. Geen wolkje ver= 
toonde zich, waar achter zij zich konde verfchui- 

len, zoodat het fcheen, dat de kuifche godin in 

dit oogenblik haren geliefden ENDyYMION niet meer 

indachtig was. 
Lang nog zouden wij gewenscht hebben op 

dit duin te vertoeven, indien niet een uit zee 

opkomend ‚koeltje ons uitgenoodigd had, om we- 
der af te dalen; hetgeen wij dan ook, na eenen 
laatften blik op de Noordzee geworpen te hebbe, 

volvoerden. 
Zin 

(*) Toeu nog, federt te Haarlem, 
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Zomerzofg verlaten hebbende , befloten wij. van 

het fraaije weder nog een poos gebruik te maken, 
en wij: gingen diensvolgens op weg. Na langs 

eenen wel beplanten binnenweg, ruim een kwartier 

uurs „achter Bloemendaal heen gewandeld te heb» — 
ben, kwamen wij aan de muren van het kasteel der 
BREDERODES „ de laat{te kenteekenen van een -heer- 

lijk flot. Hoe ftatig verhieven zich dezelve, dit 
overfchot van vorigen luifter ! Hoe levendig 
ftelden zij ons de grootheid onzer vaderen voor 
oogen, waar derzelver „bouwval. en woestheid ons 

gelijktijdig de vergankelijkheid van. der . menfchen 

gewrochten te binnen-bragt, Het maanlicht „ dat 

‚een deel dezer, ruïnen, befcheen „ deed wijd weg 

derzelver fchaduwen den verlichten omtrek bedek- 

kenen bragt ons in eene ontroering die zich 

beter. gevoelen dan befchrijven laat. Reeds dien 
zelfden dag. waren wij, die verlatene muren gaan 
bezigtigen3 wij waren op. de hoogstmogelijke plaats 
geklommen „ en hadden.de tegenwoordige gewelven 

doorzocht, die in vroeger dagen gewone vertrekken 

moêten geweest zijns — ftelt Ul. nu- dat flot voor 

oogen, hetwelk voorheen het verblijf was van eene 

der aanzienlijkfte geflachten van ons vaderland; uit 
wiens vrolijke en luchtige zalen de toonen der vreug- 

de weêrgalmden 3 en wiens fraai gefchilderde venfter- 
glazen een’ ieder verrukten „ terwijk de geopende 

kruiskozijnen de heerlijkfte vergezigten aanboden ; 

wiens. diepe grachten en ftevige flotpoort de bee 

woners voor allen; overval beveiligden ; — ên ziet! 

Wat is daar. nog-van. overig.? wat: ontmoet: van dit 

| | al 
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alles hier ons oog ? Niets, volftrekt niets.“ Dat 
prachtige flot is verdwenen, gelijk het geflacht 

zelve, dat het bewoonde én bêroentd maakte; van 
de aarde verdwenen is ; fechts drie, op ‘zich zels 
ven ftaande, hoekige murêh wijzen nog be plaats 

aan , waar het geffaan heeft, | CEN e MRU 

Wij hebben ons daar begeven , waar, naar alle 

waarfchijnlijkheid , de feestzaal zich moét bevonden 
hebben; maar wij hebben niets anders gevonden 

dan de nesten van vleêrmuizen en de herbergen 
der uilen, en dáár, waar weleer de prachtige 

vloer de zaal verfraaide , vertoonde zich nog een 

weinig mos ‚ waaruit het ongedierte kroop. 
Ik heb mĳ nedergezet op eene door den tĳd 

uitgeholden venfterbank; én het lustte mij. voor 

mijnen geest te brengen die feestzaal, zoo als zij 

| voortijds opgefierd was en vervrolijkt door-een uit 

gelezen gezelfchap. Wie weet, zeide ik tot mĳ 

zelven , hoe menig geestig ridder met de’ geliefde 

van zijn hart zich hier ook werpoosd heeft , en de 

betuigingen zĳner min heeft herhaald; -wie weet; 

hoe menig dapper voorvechter van Hollands Gran 
ven hier zal hebben breedelijk opgegeven van de 

bijna dagelijkfche gevechten, en van de roemrijke 

daden zijner makkers , altijd uit zedigheid’ verges 
tende, van de zijne te reppen. Het is hier dans 

dacht ik verder, dat. misfchien de wakkere HEN 

DRIK VAN BREDERODE den gewigtigen ftap heeft 

overpeinsd van het verzoekfchrift aan Spanjes heers 

fcher aan te bieden, hetgeen hij naderhand zelf 
aan de landvoogdesfe maRGARETHA overhandigde ! =& 

Welk 
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Welk een? rijkdom van gedachten gaf ons dit 

kasteel, „deze, venfterbank ! Mert een innig vere 

maak verdiepte zich hier onze geest „en hoe 

zoeter het voordeden ons toefcheen „hoe fmartvoller 

het „heden werd. Wij verlieten het venfter; wij 

zochten: de benedenvertrekken rond, maar vonden 
die deels. met, water gevuld, deels; {trekkende tot 
eene fchuilplaats aan het horenvee, dat.in derzel= 

ver koelte de brandende zonneftralen komt „ontwijs 

ken.,— Die. gracht. is, verdwenen, flechts eene 

enge met „wier, bedekte floot. doet hier, en daar, nog - 

flaauwelijk. haar. vroeger. beflaan herkennen; die 
flotpoort dreigt in te florten. a wett 

Zoo flout en onderzoeklievend wij des” morgens 

die muren. bezocht hadden, zoo befchroomd bex 

vonden wij ons. nu. „Onbekend met vrees „ ge= 

voelden wij ons als aan, eene. heilige, dierbare 

plaats geboeid , terwijl een ‚ongekend gevoel zich 

meer en meer van ons meester maakte, Ten: 

laatfte verlieten wij dien oord, zóó rijk in herin= 

neringen , zóó dierbaar aan het hart van elken 

waren Nederlander , en zóó leerzaam voor den 
mensch. 

Er ging een geruime tĳd voorbij, eer wij weder 
tot ons zelven Kwamen; fprakeloos hadden wij 

bijna den ganfchen weg- tot aan de dorps= herberg 

te Bloemendaal afgelegd, toen de klokflag van tien 
uren ons als in het werkelijke leven terug bragt. 

Het gewoel der menigte van vreemdelingen, die 

zich op ‘het plein voor de kerk met zingen en 
fpelen vermaakten, deed ons welhaast bekomen, 

en 
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en wij befloten ons gelijkelijk neder te zetten. Het 

kon echter niet anders, of wij kwamen dikwijls 

terug op het fchoone zee- en landgezigt op den 
hoogen duin- bij Zomerzorg , en over den buiten= 
gewoon ernftigen indruk, dien de muren van het 

flot van BREDERODE in ons verwekt hadden; on= 

merkbaar vervielen wij weder in befpiegelingen, 

Waartoe de weemoedigheid onzer harten , veroors 

zaakt door ons gefpannen zenuwgeftel en vermeer- 

derd door de plegtige ftilte van den nacht, flechts 

nu en dan’ door het flaan eens niet ver verwijder= 

den nachtegaals afgebroken, het hare bijbragt; 
maar nadat eenige bekenden zich bij ons gevoegd 

hadden, herkregen wij onze gewone levendigheid 
en bliĳgeestigheid , in wier gezelfchap wij Ons 

verder genoegelijk vermaakten , tot dat onverwachts 

de klok “middernacht floeg , en ons waarfchuwdê 
dat het meer dan tijd was ons ter ruste te 

begeven. dant 






