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WELKE IS DE INVLOED VAN HET GEVOEL 

VOOR“ HET SCHOONE OP DE ZEDELIJKE 

29 VOLMAKING ‘DES MENSCHEN ? 

door … 

“WH. WARNSINCK, Bee 

Ziedetijke volmaking is ‘het doel der „weldadige 

Godheid , bij den mensch; en zijne vorming, als 

redelijk , zedelijk en onfterfelijk wezen, beant- 

woordt, zoo wel voor deze als voor eere andere 

wereld „ aan deze hooge bedoeling; daar zij hem 

opleidt tot. dien ftaat van geluk , waarvoor zijne 

natuur de vatbaarheid bezit, en waartoe de Algoede 

zijne redelijke fchepfelen op deze aarde beftemde. | 

Dan, de mensch is niet maar alleen een zedelijk: 
hij is-ook tevens een zinnelijk wezen3 in hem is 

het geestelijke met het {toffelijke , het onzienlijke 

met het zigtbate, op eene wondervolle wijze, te 

zamen: verbonden 5. en, «even hierdoor, is hij, als 

zedelijk fchepfel- ,- vatbaar voor. zinnelijk. genot, 

hetwelk , door de zintuigen opgenomen en gefmaakt, 

gewaarwordingen en aandoeningen bij hem verwekt, 

A a zij 
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zijnen redelijken geest en hoogeren zedelijken aan= 

leg allezins „waardig. kig Ë | 

In de keuze van deze zinnelijke genietingen, 
blijft *s menfchen " zedelijke “vrijheid volkomen bee 

waard; en wél hem, -wanneer ‚hij hierbij de rede 

tot gids verkiest en derzelver uitfpraken eerbiee 

digt! Zij toch bepaalt zijn gewaarwordingen, bee 

geerten en geneugten alléén tot reine en zijner 
hoogere natuur waardige genietingen maakt hem, 

als zinnelijk en tevens als zedelijk wezen, hoogste 

gelukkigs en opent hem, op de baan der ontwike 

keling zijner zedelijke vermogens en krachten „ het 

fpoor tot eene-eindeloozergelukzaligheid. Maar, 

doet de ftem der driften de rede zwijgen en raad- 

pleegt de mensch, in het haken naar genot, alleen 

den “ontwaakten lust der zinnelijkheid 3 jaagt +hij 

rusteloos voort naar het verzadigen van louter dier- 

lijke begeerten; dan ftaat hij daar-voor ons , als de 

flaaf: zijner zinnên, die het kenmerk zijner zedee 

lijke grootheid en vrijheid, ín den noodlottigen 

ftrijd met den toomeloozen hartstogt, heeft: verlos” 

ren en die” ons,’ van-uit de laagte , waartoe hij 

naast, ja, vaak béneden het dier , is gezonken, geen 
_/ Ápoor doêt herkennen van den adeldom zijner hoo- 

gere natuur en zijner verhevene beftemming als 

„zedelijk en redelijk wezen ! | 

Deze gedurige ftrijd tusfchen rede en zinnelijke 
heid , tusfchen het hoogere en lagere , het aardíche 
en hemelfche „ en- tevens de uitflag van dien 
ftrijd — de doorgaande overwinning van het one 

edele op het edele — flaan, als bedroevende waar- 
he- 
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heden, gefchreven ‘boven ieder: hoofdftuk ‚der ge- 

fchiedenis van het menfchelijk geflacht ; “en echter 

verheft zich eene {temin ons binnenfte , die ons 

toeroept 3 ‚‚ Eenmaal zal dit alles anders zijn! Uit 

al die “wanorde in de zedelijke wereld. zal. de 

„ fchoonfte orde hervoortkomen ! Eens zal het 
‘blijken , heerlijk blijken, dat zedelijke volmaking 

» van het menschdom het doel blijft van dien Vader 

inden hemel ,7die alle zijne redelijke. kinderen 

ss tot: de hoogfte gelukzaligheid , door reine gewin 

„ betrachting , wil opvoeten! ” 

Deze taal is geenszins die van den dirèeperg 

wiens=verhitte en fpoorbijstere verbeelding de ftrijs 

digfte denkbeelden aan elkander verbindt; neen s 

zij is die. van het: gezond verftand. en van de 

Godsdienst beides — Immers verloor dé menfchelijke 

rede; in den noodlottigen ftrijd met ontvlamde bea 

geerten, derzelver vermogen op den wil niet ges 

heels immers blijft de ftem des gewetens ‚die ftem 

der Godheid in het binnenfte , de regten onzer 

hoogere zedelijke: natuur krachtiglijk handhaven 5 

immers kan het doel der Godheid, in betrekking 

tot ’ menfchen volmaking , naar het beftel der 

hoogfte wijsheid „wel “vertraagd, maar nimmer vers 
deld’ worden; immers wijst ons eene nadere Opens 

baring, welke ons de verhevene befluiten des Eeu= 

wigen verkondigt,=den. weg. aan om wijzer” en 
beter; «en. hierdoor volmaakter en gelukkiger te 

worden 3of „ gelijk sarLEr het uitdrukt, door goed- 

zijn “tot- welzijn ;-door. welzijn tot geluk „ en ‘hiere 

door ‘tot- gelukzaligheid op te klimmen, efo 
A 3 Re. 
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Rede, geweten en Godsdienst openen alzoo voor 
den mensch den weg tot zijne zedelijke volmáking « 

dan de liefde en wijsheid -van den Oneindigen' lieten 

het geenszins aan nog andere hulpmiddelen ont= 

breken „ welke „gegrond. op den aanleg ‚de: bee 
hoeften en beftemming des: menfchen, eene eigene 

aardige ftrekking “hebben; om hem aan de verne- 

derende heerfchappij eener lage ên grove zinnelijke 

heid tè’ onttrekken, en hem voor een: hooger, 

treiner ‚, zêdelijk leven. meer em meer vatbaar te 

maken. Deze hulpmiddelen zijn velerlei en van 

onderfcheiden. aard; dan, het behoort geenszins tot 

ons tegenwoordig bijzonder oogmerk dezelve hier 

opzettelijk te behandelen. Meer overeenkomftig met 

hetzelve ; zullen wiĳj ‘onzen. aandacht: bepalen bij 

eene -dier ‘hulpmiddelen mer names Zet gevoel van 

het fehoone jen den dnyloed van hetzelve' op de 
zedelijke volmaking des menfchens Has | 

„Dat: er in de zinnelijke wereld voorwerpen bee 

ftaan” aan ‘welke ‚wij dien naam toekennen „behoeft 

wel geen: opzettelijk betoog 5: maar- de. gronden 

waarop, en de redenen waarom „-deze- benaming 
aan: fomimige voorwerpen gefchonken-, aan anderen 

geweigerd. wordt, zĳn niet zoo ‘gemakkelijk als 

voldingend ‘op te. geven. - De rgefchiedenis der 

wijsbegeerte doet onss welvis waar; de onderfcheis 

dene wegen ‘kennen „welke men -heeftringeflagen; 

ten einde, met groote: fcherpzinnigheid, de regelen 
te bepalên, waarop: de theorieevan! het. fchoone ‚bes 

hoord gegrond te zijn „ en deze te ‘doen aannemen 

en eerbiedigen. De flotfom wan alle: redekavelingen 
des. 
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_desdangaande , heeft altoos nog veel te wenfchen 

overgelaten, en hierdoor overtuigend doen zien; 
hoê “hoogstmoeijelijk «het zij, de juiste. grenspalen 

van het gebied van. hét fchooné ‘te teekenen, en 

Een valgemeen erkend wordend ftelfel: in dezen te 

ontwerpen en voor overal geldende te -doen, doors 

gaan,” waar de gefteldheid. van het menfchelijk ge- 
flacht, overâl-op den aardbodem verfpreid, en gee 
Fplitst in nâtiën en volkftammen, die, door luchte 
ftreek, kleur, taal ; befchaving „ zeden; ‚gewoonten 

en godsdienst, zoo wijd van elkander, verfchillen ; 

de: meest--uiteenloopende - refultaten “moest. blijven 

Opleveren. Maar wat:-ook «de uitkomst van dit wijse 

geerig onderzoek als > aannemelijk. of verwerpelijk 
hebbe doen kennen-3 altoos heeft dezelve. de. gee 
wigtige opmerking. bevestigd: dat het; gevoel voor 
het fchoone, hoedanig-dan „ook gewijzigd, en-op 

welk eene «wijze te onderkennen, tot „den aanleg 

en het wezen. vän den mensch behoort „ en bij alle 

volken der wereld „in. eene meerdere. of mindere 

mate „ aanwezig behoord befchouwd te worden. De 

jongfte ontdekkingen der reizigers, in élke -rigting 
des aardbols , hebben tevens overtuigend-doen ziens 

dat: er bijde minstbefchaafde „en meest - aan -den 

nâtuurftaat grenzende volken ; voor-’t- minst „een 
gevoel. voor -het welftandige: beftaat „gepaard. met 

eene zekere’ vatbaarheid om ook, door. hetgeen: wij 

gewoon zijn fchoon -te „noemen ‚aangedaan &n ges 

ftreeld te wordens een gevoel, hetwelk, naar onze. 
wijze van” gewaarworden „donker. en onbeftemd , 

nogthans op zeker innerlijk welgevallen ‘berust ; en: 

dt Re Md geens- 
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geenszins onvatbaar ís voor: wijziging , ontwikke= 
ling , loutering en volmaking. | 

Behooren wij, derhalve, de vatbaarheid voor het 

gevoel van het ‘fchoone „ als een’ karaktertrek van 
den mensch te befchouwen; waaren wanneer wij 

hem’ op den aardbol ontmoeten ;-zoo verdiend deze 

algemeenheid “onzer bijzondere opmerking ;- en wij 
ftaan gereed met de vraag: „waartoe hem die väte 
baarheid gefchonken zij?” Ongetwijfeld ftrekt des 
zelve ter vermeerdering van zijn levensgenot en ter 

uitbreiding: van den kring ‘zijner redelijke genietine 

gen: bezat” hij deze vatbaarheid niet 5 was’ hem het 

gevoel voor het fchoone vreemd; gelijk het vreemd 

is aan het redelooze dier ‚hoe gering ware-dan niet 

de* maat van zijn geluk opvaarde! het gedierte des 
velds blijft, te midden van-de fchoonfte natuuitoo= 

neelen „ zonder eenige “aandoening, en is allee 
vatbaar voor dat genot, hetwelk met zijne voeding 

en“de voortplanting ‘van zijn geflacht. in-eene on= 
middellijke > en regtftreekfche: betrekking ‘ftaatz- het: 
gevogelte des hemels ziet wel , van uit de hoogte, 
waartoe “het is opgeftegen, omlaag naarde aarde, 

maar“ hét “vestigt: daarbij „den -fcherpzienden blik 

geenszins op “het fchoone: gelaat des aardrijks } het 

zoekt flechts- waar het een prooi zal winden. Buis 

ten: den -mensclrebezit--geen’ der wereldbewoners-,’ 
welke Jager ftaam dan hij „ eenig redelijk gevoel van 

het fchoonés-en sware hem «de “vatbaarheid om hets 
zelve “te. gevoelen niet gefchonken;, «dan ware zijn: 

geheel -beftaans hier beneden -arm-vaan” genot - err 

zijn toeftand „gelijk aan-dien van den: reiziger „ welke: 
& 4 het 
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het. heerlijkst landfchap ineen? ftikdonkeren- nacht: 

doorreist „ of geheel overeenkomftig met dien--van 

den. blindgeborenen, die in eene galerij van fchîle 

derftukken wordt rondgevoerd. Maar neen : de 

mensch -mag niet flechts het fchoone aanfchouwens 

hij. bezit;ook “tevens den aanleg om het fchoone te 
gevoelen ; de. vatbaarheid om hetzelve te genieten, 

en dit genot ontfluit woor zijnen redelijken geest 

de reinfle bronnen van ware-en zijner waarden 

geneugten. 

Maar ook, en dit behooren wij hier wits! op 

te merken,, {taat ’s menfchen- vatbaarheid om het 

fchoone te gevoelen „ even zeer in verband met 

zijnen. zedelijken als „met zijnen redeliĳken aanleg: 

wij zullen, later , overvloedige gelegenheid vinden 

dit in bijzonderheden te- ontwikkelen , en merken 

thansí maar alleens aat,” dat men, ook zonder de 
ervaring té -hebben geraadpleegd , «op wijsgeerige 

en zielkundige gronden, reeds vooraf mag. vast{tel 

len, dat een gevoel, hetwelk;-niet maar alleen de 

zintuigen aandoet, maar inzonderheid op het ge= 

moed vanden redelijker mensch invloeit en hete 
zelve roert, en. treft, „de gefchiktheid moet bezite 

ten 5. om op: zijne zedelijke gewaarwordingen en aans 

doeningen-te- werken. Wij zullen ook- hierop nas 

der moeten terugkomen, bij het onderzoek, welke 

invloed het, gevoel van. het, fchoone hebbe aal 

’s menfchen zedelijke volmaking. . 

‚Alvorens. ons echter tot -dit onderzoek te be- 

geven:/zal het niet: ongepast zijn: te“bepalen , wat 
het gevoel van het fchoone, zij5 en tot dat. einde, 

A5 \ po- 
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pogen aan te“ wijzen, waardoor hetzelve ontftaat , 

en op welk eene wijze hetzelve werkzaam is. De 

volgende ‘opmerkingen zullen ons. hierin behulp= 

zaam zijns 

Ieder voorwerp , hetwelk bulten ons Kila doet 

Mich aan “onze zintuigen voor onder zekeren be- 

paalden. vorm „-aan hetzelve bijzonder eigen3 en het 

zijn deze ‘vormen , welke, door middel der zintuis 

gen, aan onzen ‘geest als aanwezig worden voors 

gefteld. Wij zien en hooren, wij rieken , fimaken 

em voelen, en in den eigen ‘oogenblik gevoelt onze 
ziel eene aangename” of onaangename -gewaarwors 

ding, een flreelenden of pijnlijken ‘indruk „ welke 

alleen door eene ziekelijke gefteldheïd der Zintuie 

gen „vof ‘van het herfengeftel ,-aan de ziel kan 
worden: onthouden. ‘Onverklaarbaar is het’ ons sg 

hoedanig de werking der ftolfe op het onftoffelijke 

in ons, of op onzen geest, moge zijn , en wij 

duizelen, wanneer het groote raadfel, de verklaring 
van den” invloed” der zenuw -op ‘het ‘herfengetltel, 
en van dit laatfte op de sziel ,- ons ter oplosfing 

wordt. voorgefteld ; maar dat die invloed aanwezig 

zij, zal wel niemand kunnen -ontkennen. 

De vormen der dingen buiten ons, inzotderheîd 

al wat door-de zintuigen ‘des gezigts- en des ge= 

hoors’ wordt opgenomen „- verwekken zekere bee 
paalde indrukken op onzen geest, en deze indruk 
ken zijn geenszins gelijkfoortig. Dit- ongelijkfoortige 

ligt, eensdeels, in den eigen aard der voorwerpen 

zelve, en, anderdeels , in de individueele gefteldheid: 

van den menfchelijken is Het ligt in den’ eigen. 
aard 

Pe 
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aard der voorwerpen zelve, en derzelver-bijzondere 

gefchiktheid- om - hetgeen. wij aangenaam of minges 

valligs- liefelijk „of. fchtikwekkend , bekrompen vof 

groot, laag. of verheven , afzigtelijk. of. fchoon ges 

woon, zijn „te noemen, als zoodanig, dan onzen 
geest-te vertegenwoordigen,- en daarbij tevens die 

indrukken te verwekken „ welke ons gemoed met 
aangename of. onaangename gewaarwordingen vers 

vullen „ @n- die. aandoeningen -te doen’: ontftaan , 

waardoor «het gevoel» voor ‘het groote „ verhevene 
en ‘fchoone deszelfs aanwezên ‘ontvangt. ‘Maár ook 
behoort dit ongelijkfoortige in de: individueele: ge= 

fteldheid vanden» menfchelijken geest gezocht te 

worden ; immers verwekt zekere” bepaalde vorm 
geenszins overal ‘denzelfden “indruk: wat-de Ethios 
pier als-iets-fchoons ;befchouwd „zal bij den Nee 

derlander ‘afkeer--wekken 5 de Zwitfers zal zijne 

Alpen. met minder verbazing aanfchouwen., dan de 

reiziger „ welke «te midden: van vlakliggende velden 

en weiden is geboren ‘en opgevoed. ‘Wie en wat 

de mensch is. komt hierbij in aanmerking: zijne 

geboorte,” opvoeding „ befchaving , kunne, leeftijd, 

temperament „ woonplaats „ volksbegrippen…, vooroor= 

deelen , godsdienst, em wat men hier meer zou 

kunnen opnoemen , mogen als- de eigenaardige” oor« 
zaken worden opgegeven van de ongelijkfoortig= 

heid der indrukken: welke den menfchelijken geest 

ontvangt „ wanneer de zintuigen de: onderfcheidene- 

vormen: der. dingen , voor het 00g der ziele, aans= 

eene maker. gb: nl | 

Het 
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Het ongelijkfoortige der indrukken, welke: onze 

geest, op de zoo even gezegde wijze , ontvangt, in 

zoo vêrre: hetzelve , namelijk, in den eïgen aard en 

vormen der buiten ons beftaande voorwerpen te 

zoeken zij, heeft eene bijzondere aanleiding ge= 

fchonken , om deze voorwerpen onder zekere be= 

paalde klasfen te brengen, en, overeenkomftig eenige 

algemeene. regelen , te ‘rangfchikken: Deze rangs 

{chikking. was geenszins willekeurig ; maar gegrond 

op de gewaarwordingen en aandoeningen van den 

menfchelijken geest bij het ontvangen van zinnelijke - 

indrukken: - Al wat door welftandigheid „ evenre= 

digheid, orde, aangenaamheid : en bevalligheid- uite 

muntte bragt men tot-het gebied van het fchoone 3 

al. wat de ziel, door “uitgebreidheid „ » ftoutheid 4 

kracht en ‘ majesteit „ met verbazing” en ontzetting 

vervulde. en tot. de ‘hoogfte verrukking ftemde , 

werd eene plaats in het gebied van het verhevene 

toegekend: De begrippen aangaande den aanleg en 

werking van den menfchelijken- geest zijn “door 

‘deze bepalingen - verhelderd geworden , en’ zijn 
edele en verhevene ftand en werkkring „ als redelijk 

fchepfel, Gods op aarde,” zijn hierdoor in het 

fchoonst en treffendst licht gefteld, 

Na de opmerking van dit een en ander zal: het: 

zoo wij’ vertrouwen „ niet moeijelijk zijn te bepalen: 

wat het gevoel van het fchoone zij. Het is, nae. 

melijk „ die «aanleg van den menfchelijken. geest 

waardoor dezelve- de “vatbaarheid bezit , om door: 

hetgeen, in de zinnelijke wereld, tot het gebied: 

van 
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‚van. het fchoone behoort, op een aangename ‚en 

ftrelende wijze, aangedaan en getroffen te worden ; 

en daarbij tevens de reine genietingen, welke 

hieruit kn rde in al derzelver volheid, te 

fmaken. een. | 

Dat de menfchelijke geest deze vatbaarheid be- 

zit, vermenen wij genoegzaam. aangetoond te heb» 

ben; dat het gevoel van het fchoone- den, redelijken 

mensch eigen zij en hem menigerlei genot bereidt; 

mogen wij evenzeer als aangenomen’ befchouwen 3 

fchikken wij ons nu om te onderzoeken: 

„ Welke îìs de invloed van het gevoel voor het 

».JChoone op de zede, ike volmaking des men- 

MERA ee ret 

Het gebiedt van het. fchoone omvat. alles wat 

wijs in het heiligdom der fchepping en in den tem- 

pel der kunst, gewoon zijn, fchoon „te noemen. 

Deze onderfcheiding; tusfchen de gewrochten. der 

natuur en de voortbrengfelen van het, genie des 

echten kunftepaars „geleid -ons van zelve tot de 

„gedachte , van „elk afzonderlijk te gewagen; en 

daarbij tevens {til te-ftaan op den invloed, welke 

zoo. wel aan het gevoel van het natuurfchoon, als 

aan dat der kunst, op -’smenfchen. zedelijke vols 

making , behoord te worden toegekend, Vooraf 

echter zal het, ter vermijding van nuttelooze her- - 

halingen, geenszins ongepast. zijn, over het gevoel 
van het fchoone in het algemeen te fpreken , en 

daartoe het navolgende te. overwegen, 

L Over 
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L Over het gevoel van ‘het fchoone én’ Aet al 

gemeen, als invloed hebbende op bbele rd 
zedelijke volmaking. | 

# 

a. Met aanwezen van dit gevoel en deszelfs al 

gemeenheid. voeren ‚ons «reeds van „zelve: tot hét 

befluit, dat-hetzelverop ’smenfchen volmaking wel- 

dadig moet îrvlocijen. Deze opmerking zullen wij 
wel niet ‘breedfprakig behoeven te «betogen 54 aan- 

gezien het hier geenszins pasfende--zijn, zoude, 

uitvoerig ‘aan te toonen, dater door’ eene-welda- 
dige Godheid aan. den men{chelijken geest zekeren 

aanleg en gefchiktheid zou „zijn gefchonken zonder 

eenige zedelijke bedoeling. Allé „Oorfpronkelijke 

vermogens en krachten , welke wij aan de” mens 

fchelijke natuur, als eigendommelijk , „behooreiy. toe 

te kennen; laten ons; aangaande derzelver zedelijke 

ftrekking „ geenen twijfel ‘hoegenaamd overig; De 
gift der Godheid zelve waarborgt reeds „ bij voor- 

raad, de verwezenlijking van derzelver bedoeling: 
De bewustheid, dat de mensch de vatbaarheid bezit 

om te kunnen denken , gevoelen en begeeren , 

leert hem ons reeds als een denkend, gevoelend 

en handelend wezen befchouwen ; ook” dari’ wan- 

„neer de ervaring ons hiervan nièt reeds wooraf de 

overtuigendfte bewijzen had opgeleverd: Wij. vin» 

den in het gemoed van den mensch het gevoel 

voor ware eer, voor billijkheid , regtvaardigheid 

waarheid en menigerlei andere deugd; en wij zien 

hem eervol; billijk, regtvaardig , waarheidlievend 

en deugdzaam handelen, en zou dan het gevoel 

| van 
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van het fchoone hem geheel doel= en nutteloos ge- 

fchonken zijn ? © Dit “mogen wij toch geenszins 

vooronderftellen van Hem „ van wien «alle goede 

gaven en. volmaäkte giften nederdalen. Hebben 

toch “alle aan ons gefchonkene. verftandelijke en 

zedelijke. vermogens en krachten eene zoo hoogst- 

weldadige ftrekking , dan mogen wij, met het 
hoogfte regt, befluiten, dat het gevoel var het 

fchoone ons niet gefchonken zij zonder’ de beste 

bedoelingen , eener Godheid waardig, welke met 

derzelver dierbare gefchenken niet anders kan be- 

oogen dan het waar en duurzaam rijn ge re. 

delijke en zedelijke fchepfelen. 

b. Het gevoel van het fchoone heeft eene bij ij= 

zondere gefchiktheid om abs ag ter zedelijke 

volmaking te worden aangewend , “aangezien het- 

zelve, hieraan dienstbaar gemaakt , tevens onze 
behoeften , als zinnelijke wezens , vervult. Wij 
hebben vroeger gelegenheid gehad op te merken , 

dat de óorfprong van ?smenfchen zedelijke verbas- 

tering in eene ongelukkige keuze zijner zinnelijke 

genietingen behoord gezocht te worden; hoe meer 

hij zich aan het najagen van het lage-en grove 
zinnelijke overgeeft, en daarbij aan driften en harts- 

togten den vrijen teugel viert, des te lager zinkt 
hij als redelijk en zedelijk wezen :- Het gebod der 

rede, de ftem des gewetens en de voorfchriften 
van de godsdienst , gelden alleen zijne roeping 

en beftemming als, zedelijk wezen, en komen zijne 

zinnelijke behoeften eén genietingen in eene geringe 

mate ter hulpe. Het gevoel voor het fchoone ver- 

vult 
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vult deze „behoeften, geheel : het ús-op- zijné zin= 
nelijke- gewaarwordingen. gegrond; ontleent van de- 
zelve -het «aanwezen en bevredigt zijne “zinnelijke 
wenfchen en verwachtingen “volkomen : - geenszins 

van „hem vorderende: dat hij het-zinnelijke verzake, 

komt hetzelve hem vriendelijk te gemoete ‚-en ont- 

fluit voor hem. het heiligdom der natuur en den 

tempêl der kunst; in- beiden is al wat ’s menfchen 

hoogere en zedelijke beftemming in: den weg -ftaat 

verbannen, en ieder voorwerp „ieder beeld „elke 

klank „ welke. in het gebied der fchoonheid aan- 

fchouwd: en gehoord. wordt; is zoo zuiver en edel 

als de bron waaruit hetzelve is. voortgevloeid; en 

langs eene „met de keurigfte bloemen beftrooide, 
loopbaan „ voert ‘hem het gevoel en het genot. van 
het fchoone. tôt het hooge doel zijner sect 

verhevene beftemming. KN U v 

ce Het gevoel voor het fchoone. maakt, ons met 

de eigenfchappen van het fchoone bekend, en deze 

kennis. loutert onze begrippen en veredelt onze aan- 

doeningen, In al wat waarlijk fchoon is ontdekken 

wij de kenmerken vanvorde, regelmatigheid, bee 
valligheid , onbekrompenheid, en, bij eene, bewon- 

deringwaardige eenheid „ eene_ gadelooze- verfchei- 

denheid; en wat moet hiervan, bij den- beminnaar 

van het fchoone , het gevolg wezen? Zal het ge= 

durig opmerken van deze eigeefchappen en het 

hiermede. in verband {taande gevoel voor dezelve, 

aan eene onvruchtbare plant gelijk zijn? Kan de 

levendige. voorftelling van. dezelve , immer misfen 

den voordeeligften invloed te hebben vop «het hart 
en 
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en den wandel? Is het denkbaar, is het mogelijk ; 

dat dé ziel van hem „ die -geheel vervuld is met 

het rein en edel gevoel voor het fchoone, in hete 

geen “onrein en onedel is behagen zou kunnen 

vinden , en het heilig vuur zou kunnen uitblus- 

fchen hetwelk in de heiligdommen der natuur-en 

der kunst, voor zedelijkheid en deugd, ontbrandt ? 

Wie dit ook vermoge3 hij heeft het heilige onte 

wijdt, en is beneden het diepfte peil der zedelijke 

heid gezonken ! | | 
d.. et. gevoel voor het fchoone vervult hart en 

verbeelding beide met de reinfte voorflellingen, en 
verzwakt den indruk van het gevoel voor het lage 

en. grove zinnelijke. Als zinnelijke wezens bezite 

ten wij de vatbaarheid voor, en de behoêfte aan 
zinnelijke genietingen3 geenzins onverfchillig is het 

echter, op welk eene- wijze- wij aan deze behoef- 

ten voldoening verfchaffen :  Ongeregelde driften , 

begeerten en hartstogten, voeren ons naar de one 
zuivere. bron van. louter dierlijken- wellust en-ge= 
not ven kluisteren hart en verbeelding beide. aan 

alles-wat ons, als redelijke fchepfelen, ontadelt en 

verlaagt: Het gevoel voor het fchoone herftelt deze 

wanorde; “de eigendommelijke luister, waarin het 

ware fchoon “verfchijnt , loutêrt niet flechts onZe 

begrippen , veredelt niet ‘flechts: onze aandoenin= 
gen3- neen: deszelfs invloed is duurzaam, op de 
doorgaande. gefteldheid van hart en verbeelding 

beides. voor beide zijn de reinfte aandoeningen de 

begeerlijkfte 5-de edelfte voorftellingen de meest ge- 

liefden geworden; voor beiden verfchijnen de lagere 

ER De Xe | B | en 
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en groveresgenietingen der zinnen in een minder 

uitlokkend gezigtpunt. Even gelijk de man de 

vermaken. der jeugd en de fpelen der kindschheid 

beneden zich rekent „en het gevoel voor derzel= 
ver gefmaakte geneugten. bij hem -allengskens ver= 

dooft, even zoo. vliedt het goochelfpel der zinne- 

lijkheid uit den gezigtskring van den, vriend van 

het fchoone, en hij verruilt het beproefd en gee 

louterde goud voor geen bedriegelijk verguldfel. 
e. Eindelijk, het gevoel voor het zinnelijk fchoon 

flaat- în een naauw verband. met het. gevoel voor 
zedelijke: fchoonheid. Het verdient opmerking, dat 
alle. deugdzame bedrijven , en inzonderheid elke 

zachte, en {tille deugdbetooning , ‘doorgaans met 

den naam van: fchoone daden beftempeld, worden ; 

en wij mogen billijk- vragen : of, deze benaming 

zoo geheel. zonder-eenige” aanleiding „gekozen zij? 

dan, hoe dit ook zijn. moge 5 zeker en. bewijsbaar 

isshet,-dat wijsgeeren, en. leeraars , reeds van de 

vroegfte tijden af aan, het gevoel voor het fchoone, _ 

bij derzelver tijdgenooten in het algemeen, en bij 

derzelver: kweekelingen inhet bijzonder, hebben 

pogen op te wekken, ten einde hierdoor aan de 
verzachting der zeden, de befchaving des verftands , 

de- zuivering” van den. fmaak «en--de ‘loutering der 
begeerten, des te beter, te kunnen arbeiden : Het 

ontfnapte:-aan deze wijze opvoeders niet, dat de 
mensch , «als: zinnelijk: en tevens als zedelijk -we- 

gen, door’ de genietingen van het ware „ zinnelijk 

fchoone , tot den hoogeren “wellust van het zedelijk 

fchoone kon en behoorde: te, worden opgeleid; 

Len 
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en” zoo werd dan de jeugdige mensch tot den 
toekomftigen vereerder van het ware en goede; 

eerst ‘als “ingewijde in den témpel van ‘het fchoone 

ingelijfd; ten einde dáár, voor eene hoogere be= 

ftemming, als zedelijk wezen , opgevoed te worden, 

Dit een «en ander zal, te zijner plaats, nader en 

meer bepaaldelijk worden ontwikkeld , en, voor het 

tegenwoordige, ons met het kortelijk “aangeftipte 

vergenoegende ; zullen wij als nu overgaan om te 

deine L 

Ile, Oster: „den invloed van het. gevoel. van het 
natuurfchoon „ «op. de zedel; ijke ema des 

menfchtne 

Gadeloos ‘rijk is de geheele natuur ,--de ons 
overal omringende fchepping, in grootfche en ver= 

hevene tooneelen „ maar- niet- minder rijk in onver« 

gelijkelijke fchoonheden. Waar zouden wij begin= 

nen , waar eindigen, indien wij het wagen dorften 
die allen op te fommen. Schoon is de Lente, 
wanneer zij, met jeugdig groen en bloemen om- 

kransd, de fluimerende- fchepping doet herleven: 

Schoón is de hoogte, van waar wij, in den vruchte 

baren’ Zomer, ‘het oog’ laten weiden over het ftille 
veld ‘en de rusteloos golvende akkers: Schoon is 

de Herfst , wanneer de vrucht van bogaard en 

akker in de fchuur van den landman - verzamelt 

wordt 3 en fchoon-de Winter, als de toppen der 

wouden „zoo wel als de ontbladerde rozenftruik; 
in het zilverwit van rijmen ijzel zich: kleeden; 

Schoon is de zachtmurmelende beek, en -de ‘bloeie 

B ea | jen- 
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jende- hagedoorn, waaruit-de lieve filomeel zijn ge= 

zang doet» hooren 3 fchoon is de morgen en fchoon 

devavond,die- de komst van den nacht voorfpelt. 

En wanneer wij- dan al dat fchoon niet flechts aan- 

fehouwen.„ maar diep in- ons binnenfte gevoelen, 

dan genieten. -wij- meer dan woorden kunnen uite 

fpreken, em het verloren „Paradijs ftaat voor onze 

verbeelding dáár. _ Wij verliezen. ons zelven , bij 

het aantchouwen: van “Gods heerlijke werkens ge- 

voelen daarbij onze kleinheid, als eindige fchepfes 
len; maar ook tevens onze grootheid, als onfterfes 

lijke wezens, en met de reinfte- en edelfle gewaar= 
wordingen keeren wij uit den tempel der natuur in 

het bedrijvig leven terug. _» 

«Dan vergenoegen. wij ons geènszins mêt deze zoo 
korte als oppervlakkige fchets van den weldadigen 

invloed van het” gevoel voor het natuurfchoon op 

’s menfchen” zedelijke „volmaking , en verlustigen. wij 

ons-veeleer-in de navolgende befchouwingen : 

a. Vestigen. wij onzen ‘blik, op den mensch, 
gelijk hij voorkomt op den bekenden aardbol, dan 

ontdekken wij al aanftonds , dat de-hem omringende 

natuur” en, derzelver fchoonheden. in- zekere vers 

houding flaam met zijne verftandelijke befchaving.en 
zedelijke ‘vorming: De: bewoner van het Vuurland, 
bs Ves grenst, onder” alle zijne. natuurgenooten, 

door- gebrek vaan: befchaving en „bekrompenheid van 

verftandelijke- vermogens, welligt-het naast aan het 

geheel -redelooze dier, en zijne zedelijke vorming 

is-hoogstgebrekkig; maar. ook hij ontving het aan= 
wezen «op een’ ftiefmoederlijken. grond ; op eene, 

4 door 
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door de natuur minstbevoorregte plek “der aarde: 

De kale rotfen , die‘hem omringen , «de onvruchtbare, 

bodem, met fneeuw bedekt, ven » waaruit -(lechts 
hier en daar eene enkele “heester: ontfpruits de 
eenzaamheid en woestheid derftranden 3 de barheid 

van ieder jaargetijdes in één woord, de ftaat van 

verlatenheid «en behoefte. waarin “hij leeft, indien 
het leven mag genaamd. worden „niets bepaalt -zijs 

nen bekrompenen geest bij een venkel voorwerp, 
hetwelk gefchikt is dezelve met aangename gewaar- 

wordingen te vervullen 3 de fchoonheden-der na- 

tuur ‘zijn hem zelfs bij name onbekend, sen even 

vreemd zijn hem de“ begrippen; welke” wij gewoon 

zijn op de bêfchaving, de verlichting en «de: volmas 
king van den-mensch tóe te pasfen. 

Geheel anders-is de toeftand van den smenschs 
ook “zelfs in den dusgenoemder-natuurftaat  wan= 

neer hij, onder een? milden hemel levende,-door * 
de natuur met het genot -harer’ gunften* begiftigd 
wordt. Domheid -en barbaarschheid vinden derzel= 

ver ‘verblijf aan woeste ftranden , onherbergzame 
oorden ven tusfchen de kale rotfen en klippen „of 

hèt eeuwig onvruchtbare ijsgebergte 3 maar befcha= 

ving en kennis wonen, bij voorkeuze, onder het 

dommer van fchaduwrijke wouden, of in bekoore 
lijke ftreken en vruchtbare dalen, door een’ frisfen. 

Jandftroom of zachtmurmelende beeken gedrenkt. 

En wanneer nu de gefchiedenis -van “den mensch 

deze opmerking overal bevestigt; “dan kunnen wij 

het wel. geenszins in twijfel trekken, dat de 

fchoone natuur , welke den fterveling omringt, 
| B 3 hoogste 
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hoogstweldadig moet sinvloeijen op zijne. zedelijke 

en verftandelijke vormingen. volmaking.- Eenige 

weinige uitzonderingen , in dezen „ kunnen het-algee 

meen befluit. geenszins doen wankelen: immers 

behooren deze uitzonderingen geenszins uit het on- 

genoegzame. der--fchoone natuur zelve, om zede 
lijke indrukken te verwekken en te onderhouden , 

verklaard te wordèn3 neen, maar veeleer op reke= 

ning te worden gefteld van eene hoogstgebrekkige 

godsdienftige kennis „ beftaande vooroordeelen en 

volksbegrippen „en alles wat vorftenbelang en 
priesterlist heeft uitgevonden , ten einde den mensch 

in den ‘ftaat der dienstbaarheid, blijvend te doen 

voortleven 3 en al hetwelk dan ook, afzonderlijk of 

vereenigd „ niet weinig medewerkt, om de uite 

werkfelen van een zoo beproefd middel, ter zede- 

lijke volmaking des menfchen; te verhinderen en 

krachteloos te maken, | 

Meenen wij het. alzoo -als hie te. moeten 

houden ;-dat ‚de fchoone natuur, en het uit; der- 

zelver befchouwing voortvloeijend. fchoonheidsge- 

voel „bij den mensch, ook. inden, natuurftaat , 
aan zijne. zedelijke vorming, kan dienstbaar wezen ; 

des te gereder, zijn wij, om, gelijke uitwerkfelen, 

in-eene hoogere mate’, bij den befchaafden mensch , 
als aanwezig. te, befchouwen.- Bij denzelven toch 

is. het-fchoonheidsgevoel „door opvoeding, onder- 

wijs, befchaving, godsdienstleer en velerlei andere 
hulpmiddelen ‚meer ontwikkeld, gevoed, verfijnd, 

verhoogd en verfterkt geworden „en zijn, in even 

redigheid hiermede , de gewaarwordingen en aan- 
doe- 
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doeningen der ziele meer rein , grootsch „verheven 

en edel5 terwijl de ziel zelve, even hierdoor, 

meer ‘vatbaar is geworden voor zuiver zedelijke 

woorftellingen „ begrippen, gevoelens en opwekkin= 

gen ten goede. De wijze waarop dit alles „ door 

middel van. het fchoonheidsgevoel „ verwekt en 

daargefteld wordt, zullen wij als nu «trachten aan 

te eef ’ 

. De geheele, poa befchaafden mensch -omrin- 

ne fchepping, en inzonderheid de fchoone na- 

tuur, leidt hem niet maar alleen-tot den algenoeg- 

zamen Oorfprong van «alles, en als zoodanig tot - 

de bron van alle licht , kennis en volmaaktheid; 

meen „zij leert hem ‘ook’ tevens de volmaaktheden 

van den. Almagtigen ende hoogstbeminnenswaare 
dige veigenfchappen- van den Algoeden, meer en 

meer „kennen „en, in zoo verre-dit voor zinnelijke 

wezens. mogelijk is; gevoelen. Uit dit. fländpunt 

befchouwd, wordt ons’ de “fchoone’ natuur ééne 

openbaring Gods aan het menschdom, welke ons 
de grootheid en goedheid „ zoo wel. als de magt 

en liefde van den’ Oneindige „ luide’ verkondigt. 
Het ís! zoo s : eene nadere en hemelfche Openba- 

ring fchonk “ons meerder“ en’ zekerder licht’, ‘aan= 
gaande” het beftaan der Godheid: en” de ‘hooge be- 
doelingen” des. hemelfchen ‘Vaders-„ toen Hij den 

zoon der vaarde tot “eene veeuwige voortduring be- 
ftemde 5 dan, óok zelfs in: deze bekendmaking van 

den Goddelijken „wil, in betrekking tot ’s menfchen 
zedelijke vormingen volmaking „worden wij gewe- 

zen op de fchoone natuur, als’ op een, voor allen 

B 4 ver= 
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verftaanbaar „gefchreven boek , waarin, op” iedere 
bladzijdes de heerlijkfte proeven der Goddelijke vols 

komenheden te lezen ftaan. Ja, Hij zelf, die, 

zonder heiligfchennis , betuigen-kon: „die mij ge- 

„ Zien heeft, heeft den Vader gezien.” Hij zelf 

kleedde de voordragt zijner verhevene zedeleer, 

‘zijne lesfen , vermaningen. en beftieringen „ tot heil 

des menschdoms, „doorgaans in beelden of gelijke» 

nisfen, uit de fchoone natuur ontleend: In Hem 

was hèt gevoel voor het fchoone „in eene. hooge 
mate, opgewekt, levendig en werkzaam, enHij 

bezigde de opwekking voor hetzelve, altoos, aan 
de zedelijke vorming en volmaking zijner. tijdge= 

nooten5 ja, aan de volmaking des geheelen mene 

fchelijken geflachts, Vóór en na dien Eenigen, 

bewandelden alle wijzen en -vromen, onder -alle 

befchaafde volken, denzelfden vreg: Omringd door 
de fchoone natuur , gaven wetgevêrs …en- volks= 

leeraars zich over aan wijsgeerige , zedelijke en 

godsdienftige overdenkingen 3 en toen een PLATO 

aan Griekenland de lesfen der levenswijsheid ver- 

kondigde, doorwandelde hij, met zijne leerlingen, 
‚de bevallige tuinen der Academie 5-ja, het was 

hier dat een soOCRATES zich vormde voor zijne 

toekomftige roeping en beftemming: Zoo was het 

en bleef hèt de tijden «door, en het was als of 

de wijzen en edelen «onder de -menfchen “elkander , 

als om ftrijd, hadden toegeroepen: ‚Lees de na- 
‚tuur! de natuur is een vriendin der waarheid, 

»„ zij predikt voor geheel het -menfchelijk geflacht , 

„en gebiedt zelfs de levenlooze {tof ons geloof 
behulpzaam te zijn.” 8 » P wij 
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Wij durven hier vrijelijk de ervaring-inroepen 

van elk die het gevoel van ‘het fchoone in zijn 

binnenfte omdraagt.- Dat gevoel zelve is wel niet 
vatbaar voor omfchrijving, maar ‘deszelfs invloed 

op hart en levenswandel zal wel niemand durven 

ontkennen: Begeven wij ons flechts , met een wel- 

geftemd gemoed, naar het vrije veld, waar wij de 

fchepping Gods zoo heerlijk zien pralen: Reeds 
ademen wij ruimer „dan in de enge kreits van bes 

muurde fteden, en het hart ondervindt:hier eene 

aangename kalmte: Alles wat de omtrek; waarin 

wij ons. bevinden, bevalligs heeft „ roert, en treft 

ons, en ons gevoel wordt , door de: fchoone en 

Jagchende beelden die ons omringen ;-aahgedaan en 

geftreeld: Veld en «akker, landweg. en woud, 
ftroom en vliet, vlakte en heuveltop alles ftaat 

daar voor ons in het gewaad der fchoonheid ges 

huld: „De «morgen „bekoort. ons 3 de avond roeft 

ons} de-lente-verkwikt ons; en zelfs “de barre 

Winter weeft, van rijmen iĳjzel„veen ‘heerlijk om= 

kleedfel om de ontbladerde takken , die nu in den 

gloed der zonne als diamanten  fchitteten : Elke 

fchoone- bloem; die ons door hare kleuren en geu= 

ren verheugt 5 elke toon van den nachtegaal, die 

ons verteedert 5 al wat wij door middel van het 

oog, het oor, of den reuk-waarnemen , verwel= 

komt ons met nieuw genot, en wie:gevoelde dan 
„daarbij niet den hoogften wellust, welke zich op« 

lost in de reinfte zielsverhefing ? * Wij klimmen 
dan, fchier ondanks onszelven , van de zigtbare 

natuur op tot haren onzigtbaren Formeerder, en 

B 5 | on- 
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onze bewondering over zijne heerlijke werken wordt 
aanbidding, onze verheffing zijner fchoone ge= 

wrochten wordt lofgezang. In al wat wij aanfchou- 
wen, zien wij den Oorfprong aller dingen, als-den 

Alomtegenwoordigen „ den Allesvervullenden ; en 

zijne grootheid en wijsheid , magt en liefde treden 

ons in een meer bekoorlijk licht. nader, naarmate 

het gevoel van het fchoone bij ons meer levendig 
en krachtig ‘werkt, en des’ te fterker invloeit op 
onze zedelijke gewaarwordingen «en zedelijke: ge= 

nietingen. 

En „mogen. wij dit alles bij ons befpeuren: bee 
zitten wij het vermogen , om „ door- het fchoon- 
heidsgevoel geleid, van het fchepfel tot den Schep-= 

per op te klimmen, dan wordt deze fchoone aarde 
voor ons eene’ heerlijke woonftede in het groote 

huis ‘van den hemelfchen Vader; dan gevoelen wij; 

als zijne beweldadigde: kinderen, onze kinderlijke 

betrekking “tot Hem inniger en levendiger, naar= 

mate wij ons meer en meer in het gadeflaan der 

Goddelijke volmaaktheden « verlustigen. « De reinfte 

gewaarwordingen ontgloeïjen dan het hart: Diepe 

eerbied voor Hem, die de: oorfprong en onder- 
houder is van deze fchoone en heerlijke fchepping, 

huwt zich aan de vurigfte liefde voor Hem , “die 

de Vader is der geesten : » Dankbaarheid vervult 

onzen boezem; de natuur wordt: ons-een tempel 

en het. härt”- het outer dat van reine vlammen 

blaakt: Deugd en roeping, pligt en beftemming, 

alles verfchijnt dan’ voor ons in het heerlijkfte licht : 

door de-edelfte beginfels gefpoord, verbinden wij 
| ons 
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ons. plegtig.s- rein te zijn, gelijk Hij rein is, 

en, met het vast befluit om aan onze verbindte- 

nis getrouw te zijn, treden, wij, ten goede, opge- 
wekt en gefterkt, terug in den. kring en, gewo=. 

nen levens, / 

Niets. van dit alles ondervindt hij, wien, het ge= 
voel voor het fchoone ‚zoo vreemd is als de: mirthe 

van d#alievaan, de, ijsbergen der Noordkaap ;. of, 
indien hij al, in. eenig opzigt, door het natuure 

fchoon „ toevalligerwijze , mogt worden, aangedaan, 

dan is de indruk te gering dan dat dezelve eenig 
merkbaar. {poor zou kunnen „achterlaten 5 al het 
zielverteederende en geestverheffende, hetwelk;den 
vriend vanhet fchoone.zoo vaak mag ondervinden , 

rangfchikt hij. onder de droombeelden…, die eene 

verhitte verbeelding „of een dweepend brein alleen | 

tot aanwezen kunnen roepen: onopmerkzaam, treedt 

hij daar henen; en zoo. nog iets zijne „aandacht 
trekt „ dan zijn het doorgaans die. voorwerpen in _ 

de natuur „waaraan. eenig. grof, zinnelijk genot of 

genoegen verbonden. iss „De, zoodanige ftaart, bij 

voorkeuze , op - een? veelbelovenden moestuin of 

„boomgaard, en gaat een? zacht ruifchenden; waterval 
ongeroerd voorbijs, Hij ziet mm zonder te bemerken; 
hij hoort — zonder te verftaan: de vatbaarheid mise 

fende, om het fchoone te gevoelen, is, hij „den 

blinden gelijk, die, te: midden, van „het licht, ‘in de 

donkerheid wandelt, of den vreemdeling, die, in 

een, vreemd gewest reizende; de landtaal niet ver. 

ftaat ; met één woord, voor den zoodanigen heeft 

de ftem. der goddelijke wijsheid, magt en liefde, 

die 
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die door de fechoone fchepping weêrklinkt, te ver- 

geefs gefproken ! 

ce Het gevoel voor het natuurfchoon vloeit, 

al verder, weldadig in op ’s menfchen- zedelijke 

vorming ‚ naarmate het de gefchiktheid ‘bezit, om 

den mensch op den kring zijner pligten en zijne 

hooge beftemming opmerkzaam te maken. 

Indien menfchelijke hoogmoed, te regt, als de 

moeder van alle andere ondeugden en gebréken ; 

die den fterveling aankleven , mag befchouwd wor- 
den , dan ‘wordt het eene zaak van het grootst 

aanbelang, denzelven „ door alle gepaste middelen, 

te breidelen en te onderdrukken; en hiertoe ís het 

fchoonheidsgevoel „ onder vele andere middelen, als 

bijzonder gefchikt aan te prijzen. De vriend van 

het fchoone toch kan geenszins nalaten , zich diep 

doordrongen te gevoelen van de alles overtreffende 

grootheid Gods en van zijne eigene nietigheid en 

onvermogen : Dikwerf maakt hij de taal van een? 
heilig’ dichter der oudheid de zijne: „Als ik uwen. 
» hemel aanzie, het werk uwer vingeren, de maan 
„en de-ftarren die Gij bereid hebt; wat is dan de 

„ mensch dat Gij zijns gedenkt? des menfchen 
, zoon dat Gij u zijner aanneemt?” — en, terwijl 

hij, met een diep geroerd hart, deze woorden flas 

melt „ verliest hij tevens zichzelve in de onna- 

fpeurlijke diepte der wijsheid, grootheid en liefde 

Gods , en gevoelt daarbij zoo geheel zijne eigen 

afhankelijkheid van den eeuwigen oorfprong aller 
dingen,-dat hij, van iĳdelen hoogmoed vrij, alleen 

zijne waarde vindt in zijne kinderlijke betrekking 
tot 
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tot zijnen hemelfchen. Vader. In elke heidebloem, 

in. elk ontwikkelend grasfcheutje, prijkende met 

eene” fchoonheid , waarmede zelfs geen sALOMO 
zich bekleeden kon, vindt hij. het teeken en on- 

derpand ‘eener wakende Voorzienigheid, en hij 

ftelt „ ootmoedig en vol vertrouwen, zijn lot en 
weg. door het leven ‚in handen van. een’ Vader, 

zonder wiens wil geen muschje op aarde nedervalt. 

Het is zoo; ook bij hem wien het fchoonheids= 

gevoel geheel vreemd is, kunnen deze gevoelens, 
door. den invloed van de godsdienst, krachtig 

worden opgewekt; maar de vriend van het fchoone 

ervaart dezelve niet door eenig middel van buitens 
neen „ zij zijn, als het ware, zijn eigendom , en 

vloeijen. overvloedig voort uit een hart, hetwelk de 

vatbaarheid bezit om- door het natuurfchoon gee 

troffen. te worden, . En bedienen godsdienst en 
zedeleer zich van de voorftellingen uit de fchoone 

natuur ontleend, als van zoo vele gepaste middee 

len, om ook zelfs den minbefchaafden, tot het 

betrachten van allerlei deugd op te wekken, en 

zulks met den gewenschten uit{lag , dan ontvangen 
wij hierin een nieuw. bewijs voor de hooge waardij 
van het befchouwen. der natuur, in het, algemeen , 

in. betrekking tot-’smenfchen zedelijke vorming 

maar wij worden dan ook tevens geheel overe 

tuigd, dat al de goede vruchten, welke hieruit.ont- 

{pruiten, rijker , heerlijker en overvloediger zullen 

zijn bij hem, die het gevoel van het.fchoone in 

den vrijen. boezem omdraagt,. De hem omringende 
Cchoone natuur „de orde, de verfcheidenheid, de 

rijke 
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rijkheid van dezelve, en’ het onbekrompene en 

milde, dat zij alom ten toon fpreidt, komt zijn gee 

loof aan eene hoogere en meer: geestelijke Open 

baring krachtig ter hulpe, De harmonie der natuur 

vervult zijne ziel met eene ftreelende kalmte, die 

aan teederheid grenst; hartstogtelijke begeerten en 

zinnelijke driften verliezen hare prikkels en krach=_ 

ten; de weg der deugd geleid hem tot zijne ver- 

hevene beftemming , door het gebied van het 
fchoone;s met een hart, tot ootmoed en vertrou» 
„wen geftemd, is hij in den voorfpoed ‘dankbaar , 
want de natuur is hem eene onuitputbare bron van 
het reinst genot, en geduldig in den tegenfpoed, 
want al wat zijn gevoel aandoet, “predikt hem de 
magt en wijsheid van een’ liefdevollen Vader. Het 

beeld’ der hoogfte‘fchoonheid is voor hem ook te- 
vens het ‘model der hoogfte reinheid; de fchoon- 

heid voor hem de zuster der deugd. Hoe! zou hij 

in den “heiligen tempel, waar die beiden elkander 

zusterlijk- omhelzen, een fchandelijk verdrag kun- 
nen fluiten met het lage zinnelijk gerfot, of zich 
nevens heh kunnen fcharen, die, in het opvòlgen 

van dierliĳjken wellust en onreine begeerten, de 
giftbrief van hoogeren zielenadel in het nietig flijk 

der aarde vertreden? Onmóögelijk! Met verhoog- 

den zin én opgewekt gevoel bezeft hij wat’ hij 

is en eenmaal zijn zal; de toekomst verfchijnt 

voor hem in de lagchendfte beelden , en-hĳj huwt 

dezelve aan het heden dat hij geniet; maar ook 
voert zijn gevoel voor het natuurfchoon, dat hem 

‘omringt, hem opwaarts tot het ongeziene fchoone , 
hete 
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hetwelk in, eene -andere en- volmaaktere huishou 

ding zijne ziel zal verzadigen, Zoo. bewandelt hij 
zijn’ weg door het leven ten einde toe; en wan- 

neer, de morgen vaanlicht, die hier op. aarde voor 
hem de laatfte zijn zal, dan opent-hij het venfter „ 

ademt nog eens de koele en verkwikkende morgen= 

lucht in „ terwijl hij: de’ zon uit de kim ziet op= 

rijzen „ en zegt dan, met ftervende lippen, maar 
met een” rustig „gemoed en een kalmen blik: „Is 

„ het. hier reeds zoo fchoon de zon te zien op-= 
s gaan, wat zal het zijn, als welhaast voor mij de 

„zon der. onfterfelijkheid. zal- aanlichten ! 
Niet altoos echter kan de vriend van het fchooné 

zich in: de fchoonheden der. natuur- verlustigen: 

maar, zij ook de plek waar hij zich moge bevinden 

min vriĳk- aan bevalligge natuurtooneelen , dan ftelt 

het: alomvattend genie vanden -kunftenaar hem in 

de “aangename. gelegenheid; aan het gevoel voor 

het fchoone de ftreelendfte woldoening- te ver= 
fchaffen 5 en het heiligdom der kunften, opent hem 

deszelfs breede deuren, ten einde hij ook daar ge= 

niete, én door -dat genot gefterkt worde op de 

verhevene” baan van zelfvolmaking en deugd, Hiere 
bij zouden wij nu-nader ftilftaan „en meer. bepaal- 

reaal sis 

IL Van den. invloed. van het gevoel voor het 

fchoon der kunften, op de zedelijke volma= 
king des menfchen. 

Teregt is het :gevoel: voor het fchoon lb: kun= 

ften als-eene- vrucht der befchaving te befchou= 

wen 5 
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wen ; maar ook is de invloed van dat gevoel „ wee 
derkeerig ‚, der befchaving ‘hoogstbevorderlijk, De 

trap Een maat der befchaving van eenig volk doet 

ons , omtrent de gefchiktheid- van hetzelve, ter 
beöefening der fchoone kunften, de beste ver= 

wachting koesteren;- maar ook , omgekeerd, be- 

fluiten wij uit den toeftand der fchoone- kunften 

tot de befchaving des volks waarbij wij dezelve 

aantreffen. Niet even geldende is deze: opmerking 
ten aanzien der zedelijkheid 5 en niet zelden ftond 

deze, hier en daar, verre beneden den luifterrijken 

ftand waartoe’ zich de fchoone kunften hadden we- 

ten te verheffen: dan „ hoezeer deze opmerking 

door gefchiedenis en ervaring bevestigd zij, zeer 

verre is het er af, dat wij deze zedelijke verbaste- 

“ring aan den bloei der. fchoone kunften zouden 
mogen toefchrijven „-ofster goeder trouw, eene 

verdediging der. fchoonè kunften „ in-“dezen , voor 

noodzakelijk zouden achten. Zij toch waren het 

niet, die’ den grondflag gelegd hebben tot den on= 

dergang ‘van magtige volken en ftaten: neen, het 

was de ‘weelde, die vruchtbare moeder van alle 

ellende „ die verftoorfter. van het geluk ‚der: huise 

“gezinnen. zoo wel, als. van. het heil van geheele 
rijken , die de volken aan den afgrond der vernes= 

dering voerde. Bij gemeenebesten en koninkrijken, 

door uitgebreide veroveringen „ of uit(luitenden Wee 

reldhandel , groot geworden, kon de weelde niet 

weifelen zich met het gewaad der fchoone kun= 

ften ‘te tooïöen „en hetzelve te misbruiken. ter 

prikkeling der groffte zedeloosheid: maar wie zal 

daar. 
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daarom “den témpel van Aporto in gelijken rang 
plaatfen met dien van de vENUS APHRODITE %, de 

zoodánige wijte ook aat vuur en ftaal de gruwelen, 
die beiden, door heersch- en wraakzucht als mide 

delen gebezigd, op aarde hebben geftichts ja , 
wat meer zegt, die befchuldige de reinfte gods- 

dienste en zedeleer, omdat geweld en rângzucht 

haar verlaagd hebben tot een fpel- van dweepers 

en losbandigen! - Maar neen: onmogelijk blijft het, 

dat een goede boom kwade vruchten zou kunnen 

voortbrengen 5 en in het gebied van het ware, 

fchoone en goede rijpt de fterveling voor een’ 

„hoogeren en volmaakteren ftand, 

Vestigen wij, bĳ de nadere ontwikkeling van 

deze ftelling, onzen blik op elk der fchoone kun- 
ften in het bijzonder, en bepalen wij onze aan= 
dacht, in de eerfte plaats, bij de 

SCHILDERKUNST. 

De voorwerpen, die de fchilder, op Het leven- 

looze doek , ‘met eene ‘meesterlijke hand, door het 
echt genie geleid, doet leven , zijn, of uit het rijk 

der natuur, of uit de gefchiedenis der volken, of 
uit de wereld der idealen ontleend: Dan , tot 

welk vak de ware kunftenaar (want wij denken 
hier aan. den zoodanigen alléén) zich ook bepale;, 

zijne voorftelling. behoudt altoos , in meerdere of 

mindere mate, en naar eisch des onderwerps, eene 

zedelijke ftrekking. De ingewijde in het gebied 

van het fchoone ontwijdt de Schilderkunst niet 

tot flavin van den wellust en allerlei onreine bee 

IX.D. r C geer. 
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geerten : _hattstogten. ‚…… neigingen. en driften 3. want 

hij gevoelt dat de onfchuld, in het. gebied. van het 

fchoone nimmer mag. kunnen blozen, en van hier 

dan „ook , dat elke, voorftelling „-van waar ook onte 

leend,.de eigenaardige gefchiktheid ontvangt ‚ om 
reine, zedelijke indrukken.in het gemoed te vers 

wekken en achter te laten. 

„De gewone, minbefchaafde. befchouwer -onder= 

vindt, bij het bloot zintuigelijk aanftaren van de 

meesterftukken der Schilderkunst ‚ weinig meer dan 

het genoegen van een kind, hetwelk, bij het zien 

‘ van een gebrekkig prentwêrk , zich innig vermaakt ; 
en gereed is om den bontkleurigen. arbeid van 

een? aankomenden leerling zelfs boven de heerlijke 

kunstgewrochten van, een” ANGELO Of TITIAAN” tê 

waarderen; maar „hoe geheel anders. werkt. hier het 
gevoel van het fchoon op-de ziel van hem, die 

de vatbaarheid voor hetzelve als zijn erfgoed mag 

befchouwen | dat gevoel is hem, als een hooger 
zintuig, dienstbaar „ ten einde in ieder meesterftuk 

deszelfs eigendommelijke fchoonheden, in voorftel= 

ling en uitvoering beide, op te merken en te bes 

wonderen + maar. ook “nu laat het befchouwd tafe= 
reel, in zijn :gemoed, de diepfte indrukken achter 5 

en. hoe, meer zijn gevoel, met de regelén der echte 

kunst „geheel overeenftemmende, de -uitvloeifelen 

van het genie des kunftenaars. ontwaar - wordt -des 

te. hooger-en reiner worden -zijnesgewaarwordingen 

en genietingen „ en dezen werken. „wederom: ‘wele 

dadig op de geheel zedeljjne Gapenag van zi 
gemoed. , ra bh ring 1 al 

„De 
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De echte fchilder is éen -opregt vriend der waats 
heid; maar het genië vérheft hem boven alles s 
wat! hem en ‘zijne kunst tot eene: flaaffche navols 
ging zou kunnen vernederen „ en hierdoor vormt 
hij zich zijne tafereelen , uit het groot gebied der 

waarheid ontleend; mêt eene vrije, fcheppende en 

bezielende hand: Zoo maalt hij het oogbekorend 

-Tandfchap „ waarop “onze blik zoo gaarne, vertoeft , 
met eene fchoonheid waarmede de natuur hetzelve 

nog zoude hebben kunnen begiftigen: zoo verbindt 

de vruchtbaarheid. van zijne verbeelding „ bij het 
behandelen van treffende voorvallen uit de gefchiee 
denis , de  hoofddaad aan Epifoden „ welke onze 

belangftelling in het geheel doen toenemen ;-zoo 

zweeft hij rond in het rijk der. idealen, waarin hij 
als vorst gebied voert3 verbindt er het gewest der 

fchimmen aan de zinnelijke wereld , en verplaatst 

onsy naar zijnen wil,/nu aan de boorden van den 

Tartarus of dan weder in het Elifium des befenen 
levens. 

„De ingewijde “in het gebied van het fchoone ont« 

dekt deze geheimen der kunst, voor het oog- des 

gewonen befchouwers diep verborgen; deze. ont= 

dekking ftelt-hem het gadeloos vermogen der kunst 
in het fchoonfte licht ‚en de gewaarwording. van 

het innigst welgevallèn- is hem-een- wellust der 

ziele, Elke voorftelling, uit de-fchoone natuur onts 

leend, verlevendigt bij hem al -die reine gewaar 

wordingén en aandoeningen, die hij in het heilig= 

dom der fchepping zoo vaak mogt ervaren. Elke 

_fchoone daad, door het keurigst penfeel verzinnes 
| C 2 | lijkt , 
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lijkt, roert en treft hem het hart; de woorftelling - 

van den lijdenden of verheerliĳjkten Zaligmaker lou 

tert en heiligt zijn godsdienftig gevoel; eene boe- 

tende MAGDALENA vervult zijn gemoed met oote 

moed en liefde; bij een” mAMBROEK voelt hj zich 
tot zelfsopoffering — bij een’ DE RUYTER tot hel- 

denmoed — bij een” HOWARD tot menfchenmin — 

bij een’ currus tot regtfchapenheid — bij een” 

CATO tot zelfftandigheid en reinheid van zeden, 

krachtig opgewekt. Of, voert de fchilder hem met 

zich door het rijk der idealen , dan (gevoelt hij 

zich, als zinnelijk wezen, aan eène bovenzinne= 

lijke wereld verwant; zijne betrekking tot dezelve 

verfchijnt hem in een levendig, helder en treffend 

licht , en alzoo treedt hij, langs de baan der 
kunst, den weg ter zelfveredeling en zelfvolma= 

king nader, 

Dit alles mogé wonderfpreukig fehijnen voor 

hem, die nimmer met den aanleg om het fchoon 

te gevoelen begiftigd werd: voor hem, aan wien 

dit gevoel is gefchonken, is de zaak zelve duidee 

lijker , dan woorden dit kunnen uitdrukken. Het 

is zooz de fchoonheid der gekozene vormen zal 

ook den gewonen befchouwer welgevallen inboe- 

zemen; dan, bij dit welgevallen bepaalt zich ook 

de kring zijner genietingen: maar de vriend van 

het fchoone fmaakt een hooger zielsgenot;- de 

fchoonheid der vormen, in de kunstgewrochten 

waarop hij ftaart, doet hem in de ziel des kun- 

ftenaars lezen , en alzoo diep indringen in den 

geest der voorftelling; en nu verbindt zijn hoog 
op« 
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opgewekt gevoel het ftoffelijke met het onftoffelijke 

de natuur met haren Formeerder — de menfchelijke 

daden met de roerfels, die haar het aanwezen fchon- 

ken — het vergankelijke met het onvergankelijke — 

het tijdelijke met het eeuwige. En nu mogen wij 

met gerustheid vragen: „Kan dit alles zonder ine 

„ vloed zijn op de zedelijke volmaking des mens= 
» fchen ?”’ 

Verbeelden wij het ons, dat de Schilderkunst 

zich zoude kunnen verlagen, om de dierlijke nei 

gingen en driften der flaven van den wellust 

te ftrelen ; hoe zou: dit, indien zulks mogelijk 

ware „ niet medewerken tot de zedelijke verbaste- 

ring der menfchelijke. natuur: en van hier dan ook 

dat alle verftandige opvoeders, alle woorftellingen 4 

welke hierop, zij het dan ook flechts zijdelings, 

betrekking hebben, uit den gezigtskring hunner 

kweekelingen zorgvuldig pogen te weren : — Maar, 

neen, verdenken wij geene der edelfte onder de 

kunften van zulk eene fchandelijke trouweloosheid! 

In het gebied van ‘het ware fchoon is geene 

fchoonheid zonder zedelijk doel en ftrekking denk- 

baars en zou dit doel dan niet bereikt worden 

bij hem, die de vatbaarheid bezit het fchoone te 

gevoelen „ en hetzelve hooger waardeert naarmate 

het meer en meer overeenftemt met de heilige wet 

der deugd en de voorfchriften van pligt en gewe= 

ten? Gelijk den reinen alles rein is en tot rein= 

heid opleidt, zoo ook voert de Schilderkunst, op 

den weg van het ware, fchoone en goede, den 

mensch tot zijne verhevene beftemming nader. 

Ge En 
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En hetgeen mente dezen aanzien omtrent. de 

de Schilderkunst-mag befluiten „gelde niet minder 

met Opzigt tot de 

BEELDHOUWKUNST, 

„Deze kunst ftelt de meesters in dezelve in ftaat , 

om al «wat, in hemel of op aarde „ groot , verhe» 

ven en fchoon mag genaamd worden, in op ziche 
zelfftaande beelden, foms. ook ‘in welgeordende 

groepen ‚ voor ste flellen: Zich, in vergelijking met 

de ‘Schilderkunst, tot beperkter” kring bepalende ; 
fchijnt zij zich hiervoor fchadeloos te willen ftellen 5 

eensdeels ‚ door de voorftelling-der verfchillende ‚gee 

zigtspunten. waaruit wij een en hetzelfde kunstge- 

wrocht kunnen befchouwen; anderdeels, door. hare 
meerdere nadering tot het ideaal van het verhevene 
én krachtvolle „ bevallige en- fchoone. Aan’ deze 

hooge en vrije vlugt van het genie des -kunftenaars, 

zijn-wijveen VENUS DE MEDICIS en een? APOLLO, 
en was de oudheid een? JUPITER Een MINERVA: vere 

fchuldigd. | | 

„En van waar ontleent de hooge voortreffelijkheid 

der. meesterftukken van vroegeren enlateren tijd 

haren eigendommelijken luister? … Is zij dezelve 

niet „grootendeels daaraan verfchuldigd, dat de bei= 

telkunftenaar, … de onderfcheidene . vormen van het 

fchoon „naar eisch van het voorwerp ,”tot een 
verwonderlijk geheel — met andere woorden — tot 

een ideaal van fchoonheid heeft weten te {chep= 

pen? De koele befchouwer: kan’ zich van dit 

gadeloos vermogen „der. kunst. „geene. denkbeelden 

vor= 
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wormen , en Zulks even min als hij de taal verftaan 

Zóude', waarmede’ men hem dit zoude willen ver- 
duidelijke s maar hij, die gevoel voor het fchoone. 
bezit, weet deze ‘geheime tooverkracht der kunst, 
tot ‘in’ der geringfte ‘bijzonderheden, na te fporen; 
en, door nafporing meer en meer geoefend , kan 

zijn oog niets behagelijks vinden, dat niet aan het 

ideaal ‘der hoogstmogelijke fchoonheid, voor. het 

minst - grootendeels , „ beantwoordt: Hoe! zal hij, 

die eenmaal aan “de hemelfche URANIA den wiè- 

fook wijdde , aande venus van Paphos zijne offers 
brengen ? ‘Zal hij, wien de gratien dierbaar ge= 

worden zijn, bij het gezang van dartele fireenen 

eenen “uLysses. behoevén? ‘Neen; eenmaal ingeleid 

in ‘het heiligdom der ware fchoonheid , heeft hij 
dezelve ter onaffcheidelijke gezellinne op den le 

vensweg gekozen ; met’ eene zekere gemäkkelijke 

heïd”én ‘vanzelfheid , ‘heeft hij de begrippen van 

regelmaat, orde 5 bevalligheid, zêdigheid en wel« 

voegelijkheid aan Zijne denkbeelden “en daden leren 

verbinden ; ja, de ongefluiĳjerde fchoonheid zelve 

heeft hem haar eenigst bêhoedend wapen „ de 

fchaamte, als een bedekkend en ondoordringbaar 

Schild , ‘tegen de aanlokfelen der driften, ten eigene 

dom a nde in 

“Dans ér is meert niet altoós fchept de Beitel 
kunst hare voorftellingen uit het rijk der idealen 5 

neen’, ‘dikwerf veréeuwigde het marmer de nage. 

dachtenis van groote en beroemde mannen; van 

wijzen en weldoeners der menschheid; én wij 

fären, met eerbied en bewondering, op de’ ftand- 

C 4 beel- 
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beelden van zoo vele braven, edelen en goeden, 

Het zij zoo, dat ook de gewone befchouwer hiere 

bij zich de daden en de grootheid van. vroegere 

tijden herinnert, of. dat een magtig veroveraar, bij 
het zien der beeldtenis van ALEXANDER, met een’ 

CESAR treurt, omdat hĳ, niet zoo gelukkig als 

deze , hĳ hem te kort fchiet in oorlogsroem en 
krijgsviktorie : de vriend van: het fchoone- bee 

fchouwt alles uit een meer verheven ftandpunt 5 

uit het ftandpunt van waar de kunftenaar- zijnen 

held befchouwde en voorftelde , dat is: van de 

meest edelfte zijde, en nu wordt hem alles meer 

belangwekkende: De voorftelling des grooten. mans, 

waarop zijn blik zich vestigde, prent zich diep’ 

in zine ziel, en werwekt in dezelve de reinfte 

gewaarwordingen, welke de kiem worden tot groot- 

fche befluiten en lofwaardige bedrijven : Geheel 

doordrongen van de waarheid- en het krachtige: der 

voorftelling „ ftaat, in het beeld des grooten mans, 

het geheel roemruchtig bedrijf van denzelven voor 

zijnen geest gemaald, en hj brengt, in een’ dank- 

baren traan , het nederig offer zijner isde 

hulde aan menfchelijke grootheid, 

Nederlanders !-even lofwaardig wegens uwe op-= 

regtheid , heldenmoed en deugd, als om uwe hoog» 
fchatting van het ware» fchoone en. goede, met 

het hoogfte regt brengt gĳĳ aan zedelijke waarde 

en grootheid het offer uwer erkentenis, waar de 

Beitelkunst uwe heiligdommen verfierde met de 

beeldtenisfen uwer groote en beroemde vaderen. 

De vriend van het fchoone bewondert, bij de 
grafs 
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graftombe van -den--eerften WILLEM VAN ORANJE 3 

de «kracht. van « voorftelling „en uitvoering beide; 

maar deze zijn het ook „die ‚voor hem alléén den 

edelen held in zijne ware. grootheid kenfchetfen 3 

Zijne godsvrucht en-deugd , zijne vaderlandsliefde en 

belangeloosheid „zijne; trouw en betadene ftandvas- 

tigheid , in één, woord ; alles. wat hĳj als vader des 

vaderlands was aanfchouwt „de vriend van. het 

fchoone in, de beeldtenis van .den vereeuwigden 

held, en hij verlaat het -eerwaardig heiligdom niet 

zonder den „eed. te hernieuwen : aan. God en het 

vaderland „getrouw. te, Zijne 

De ware kunftenaar wordt alleen. does den vriend 

van het fchoöne in zijne hooge waarde ‘erkend en 
bewonderd „ en ook :voor-dezen alleen is de: taal 
die. hj fpreekt welluidende en _verftaanbaar.. Zijn 

genie doortintelt het koude marmer. met een’ koes- 
terenden gloed en bezielt. het. kille grafgefteente; 

het marmer -‘fchiet wel geene vonken uit „ en de 

fteenen „mond - vormt wel geen’ enkelen klank „ 

maar dikwerf „hebben marmer en fteen krachtiger 

gefproken. dan „een” DEMOSTHENES het vermogt, en 

waar dikwerf de welfprekendheid faalde, bragt een 

enkele blik, op de - meesterftukken der Beitelkunst 

wonderen voort. 

Is -het , “eindelijk „opdat wij dit hier nog ten 

flotte aanmerken, eene algemeen bevestigde waar= 

heid, dat de trap van volkomenheid, waartoe de 

Beeldhouwkunst bij eenig volk is opgeftegen, in 
zekere verhouding ftaat. tot deszelfs, verftandelijke 

befchaving ; dan,mag- men hiervan „ten aanzien der 

C 5 Zee 
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zêdelijkheid,”de “besté gevolgen’ verwachten. — B 

den mefiseh, in den onbefchaafden” fand „is de 
Schilderkurúst geheel “onbekend 3°“mâar niet zélden 

vinden wij, bij anderzins in den natuurftaat levende 
volksftammên „de éerfte: beginfelen der Beeldhóuw- 

kunst met der ‘daad’ aanwézig5- bij fommigen Zelfs 
naderen ‘hâre ‘gewrochten zekere’ maat van wölko- 
menheid , waâarover de befchaafde- Européaan’ zich 
billijk verwbndin; maar het zijn ook deze volken, 

welke, in maatfchappij levende, éh 'önder zekere 
rêgeringsvorm als afzonderlijke “natië beftaande , “in 
zekeren zin, voor niet“Beheel onbefchaafd” Kadieh 
gehouden’ worden. Het beftaan dezer” kunstgewroch. 

ten kan bij deze“ volken gëen” andèren” grondflag 
hebben, dán in het zich-allengskeffs ontwikkelend 

gevoel - voor het fchoone hetwelk alhoewel done 

ker en onbeftemd; zich meet en meer poogt te 

ontwikkelen’, en tevens op de zedelijkheid en “het 

volksgeluk ‘hoogstweldadig invloeit, En is dit wers 

kelijk het geval bij zoo vele eilanders der /#//e 

Zuidzee, met hoe veel regt mogen wij dan aan ‘het 

fchoonheidsgevoel de gefchiktheid toekennen, om 
den verlichten en befchaafden Europeër , ook doot 

middel der fchoone Beitelkunst , tot rd 
zedelijke volkomenheid op te voeren. arab 
Maar, zetten wij onze berotdilkeingen voort en 

bepalen wij ons thans tot de | 

DICHTKUNST. 

Er beftaat een -harmoniesch verband tusfchen “de 
fchoone kunften. Elke kunst fpreekt hare eigene 

bli taal 
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täal-—-die- des. gevoels -— en dezelve verfchilt al« 

één in: wijze van uitdrukking. «Wij benoemen haar 

met den algemeenen- naam van poëzij ; onverfchillig 

of -zij: door‘ den. fchilder, beeldhouwer, dichter of 

toonkunftenaar- wordt: gefproken.. In den tempel 

van ‘het- fchoone: zijn. allen” één „en de echte kun- 

ftenaar verdient den naam „van “dichter hetzij hij 

door -penfeel of: beitel ‚door den galm der fharen, 

of. den toon van het aangeheven.lied „zin en hart 

beide weet te treffen en- te roeren, Deze vers 

wonderlijke eenheid «in doel, bijhet bezigen van 

onderling verfchillende middelen , verbindt de fchoos 

ne „kunften. met den hechtften band, geheel afges 

fcheiden „van de zinnelijke vormen: Gelukkighij ; 

die haár,-in deze hare: zusterlijke. betrekking tot 

elkander „heeft leeren kennen; wien de gratien zijn’ 

weg met bloemen. beftrooijen en die op denzelven — 

aan zedelijkheid: en deugd zijne offers brengt! 

Dit geluk is-hem bewaard, wien het gegeven is 

het fchoon der Dichtkunst te kennen en te-gevoes= 

len L- Ten volle ‘overtuigd „dat (om mij van de 

woorden van. een’ onzer vaderlandfche Barden te 

bedienen) de gloed der. dichtvuurfpranken uit geen 

woordgerijmel {chiet , brengt hij zijne: hulde aan 

eene kunst, die, uit eigen aard, de meeste ge= 

fchiktheid bezit «om het verftand te. verlichten; 

den geest te befchaven en het hart te veredelen: 

Ook voor hem, die haar in haren hoogen Juifter 

niet kent, heeft zij iets bevalligs, maar dit beval- 

lige ligt-voor hem meer in den vorm dan: in den 
geest en ftrekking- der edele Dichtkunst, … Maar 

; aan 
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aan den vriend van het fchoone openbaart zij zich 
ìn haren hemelfchen luifter, en bereid hem hier op 

aarde het genot van hooger fpheer. | 

De goddelijke Muze zweeft, op hare Hiadle 

wieken , zoo wel rond doôr het gebied der natuur: 

als over het wijduitgeftrekte veld der gefchiedenis : 
de zegen, die het ware en goede om zich fpreidt 
geeft haar ftof tot lofgezang , en liefde en vriende 

fchap, leven en onfterfelijkheid weêrklinken in den 

toonval » van hare liederen : Nu bezingt zij de 

daden van onfterfelijke helden; dan de nederlaag 
van. diepgevallen geesten, of den triomf van den 

door lijden geheiligden Mesfias: Het voorledene, 

tegenwoordige en toekomftige — de duisternis en het 

licht — de dood en het leven — het graf en de 

onfterfelijkheid — de zinnelijke wereld en. het ge- 
bied der geesten — het werkdadig leven en het 

rijk der idealen — al wat is en zijn zal, biedt haar 

de ftoffen voor haar. hemelsch maatgezang : Op 

het hooggetijde van Schilder- Beitels en Toonkunst 

omkranst zij het hoofd van deze hare bevallige 
zusters met onwelkbare bloemen, en, waar deze 

zediglijk zwijgen, verheft zij haren lof: wat geen 

penfeel kan malen, geen beitel kan daarftellen, 

geen fnarenfpel vermag, dat. vermag zij; en hare 

gefchiedenis is eene gefchiedenis van wonderen: 

Onbegrensd is haar vermogen, waar zij harten wil 

roeren en treffen, en dan zelfs den oningewijden 

in haar heiligdom bewondering en loffpraak  af« 
dwingt: . Maar hoe veel grootfcher vertoont zij zich 

niet aan hem, die hare onfchatbare waarde kent, 
hae 
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hare hemelfche fchoonheid gevoelt! hare taal, verre 

boven die des dageliĳjkfchen levens verheven; is 

hem als eene ftlem der Godheid, even verftaanbaar 

voor zijn hart als hij in ftaat is dezelve te fpreken: 

Bij den klimmenden Hijmnus, door de goddelijke 

Muze, aan den Onzigtbaren gewijd, knielt hij 
aanbiddend neder: » Bij den lofzang der fchepping 

gevoelt hij wat het zegt, hier redelijk fchepfel Gods 

te zijn: Daar, waar de edele zanger voor gods= 

dienst en deugd, voor natuur en kunst, voor vrije 

heid en vaderland, voor waarheid en regt, voor 

leven en onfterfelijkheid, voor menfchenwaarde en 
menfchenbeftemming liederen aanheft, ontwaart de 

vriend van het fchoone een rein en heilig, en te= 

vens met hem op het innigst verbonden, gevoel 

des hoogeren en beteren levens: Al wat in zich= 

zelve nietig en onrein, laag en onzedelijk is zinkt 

verre beneden de belangftelling van eene ziel, die „ 

op vleugelen der gedachten, opgevoerd tot hoogere: 

fpheren, zich verwandt gevoelt met de reinen en 

volmaakten , die den troon des Eeuwigen omrin= 
gen. De hemelfche Dichtkunst leeft. en zweeft „als 

het ware, altoos in-en, door het onbeperkt gebied 

van het ware en goede, en te fchooner praalt zij 
voor ons oog, naármate zij, met onweerftaanbaar 

vermogen, tot het ware en goede opwekt en he«= 

nenleidt; en de blijvende indrukken, die het gee 

moed harer echte vereerders bij dit alles ondere 

vindt , worden de vruchtbare kiemen tot verhe- 

vene gewaarwordingen , grootfche bedrijven en edele 

daden. 

Het 
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Het is zoot de’ ondervinding fchijnt ; in enkele 

gevallen ; de- wettigheid van dit befluit te logene 

ftraffenz en niet altijd huwde. zich zedelijke vol- 
komenheid aan de fchitterendfte dichterlijke begaafde 

heden : Deze voorbeelden waren. echter “altoos. 
zeldzaam, en kunnen nimmer, met goed regt, als 

bewijzen verftrekken tegen de. door ons beweerde 

hoofdftelling. Immers hebben wij, door te ‘bewe= 

ren : dat het gevoel voor het fchoone weldadig 

invloeit op de zedelijke volmaking van den mensch, 

geenszins. willen bepalen: dat deze invloed, ons 

danks elk beletfel, altoos, overal en individueel 

deszelfs werking uitoefende : De gemaakte en toew 

geftane uitzonderingen verzwakken derhalve den al« 

gemeenen regel niet în het minfte: Ook het aller= 

heiligfte mist niet zelden, door ’s menfchen dwa= 

lingen „ deszelfs‘-gezegenden invloed ‘bij fommigen 5 

en dat dit ook het geval is in en‘omtrent de zaak 
waarover wij handelen, zal wel niemand kunnen 
tegenfpreken. De voorbeelden van ‘het tegenge= 

ftelde, in grooter getal voorhanden, verfterken ons 

in onze innige overtuiging 3 en altoos zullen de 
namen van MILTON en YOUNG, nevens. die van 

GELLERT 5 KLOPSTOCK- €; FEITH voor volgende 
geflachten en eeuwen getuigen: dat het gevoel voor- 

ket fchoone den adel der menschheid verhoogt 

en het rein gemoed het volmaakte doet-naderen. 

Voltooïjen wij nu onze befchouwingen , door 

onzen blik op de 

TOONKÚNST 

te vestigen, ir 
0 det 
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„… Het voortbrengen. wan zekere bepaalde klanken , 

door de ftem-of het fpeeltuig „ hoorbaar ge worden 

na ;overeenkomf{tig: de, „beginfelen. en regelen der 

Toonkunst sin onderlinge overeenttemming ; tot één 

geheêl- gebragt te’ zijn, kan, als “zoodanig en ge= 

heel‘op- zichzelve “befchouwd zijnde, geen bijzon 

deren. en--dadelijken “invloed worden „toegekend op 

de-veigenlijk gezegde -volmaking -des-menfchen. Dan 

het Zou dwaasheid. zijn den dadelijken invloed van 
het werktuigelijke der Toonkunst op het menfenelijk 

gemoed te. willem > ontkennen Deze invloed bea 

paalt zich tot het opwekken. onzer aandoenlijkheid 

voor groote , verhevene indrukkens waardoor hèt 

gemoed vatbaar „wordt voor. het «edele ven goede: 

Zoo verwekts-eene - zachte, fmeltende - melodie de 

teederfte aandoeningen 5 vrolijke klanken brengen 

den „geest in reene opgeruimde ftemming 3 eene 

krachtvolle- müziek-ontvonkt «den. moed in het hart 
der. ftrijders en de ftatig- rollende toonen} die den 

tofzarig „aan „den: Oneindigen vergezellen, vervullen 
het. binnenfte met eerbiedigen” ootmoed:"”In eene 
hooge mate, en krachtiger welligt dan andere kuna 

ften „ werkt ‚de muziek op het zinnelijke in den 

mensch 5 «en „het moet: welligt hieruit ‘verklaard 

worden; dat: het „getal harer vereerders, in betreke 
king ‘tot-dat- der “beoefenaars: en beminnaars van 
andere « kunften»3 grooter “mag genoemd wórdens 
Hare’ werking op den’ mensch’, onmiddelijk het ge- 
{tel der. zenuwen ‘aandoende, is doorgaans fnel en 
meestal werrasfende “maar ook, even hierdoor , vol 
leven, werking en’ kracht; iets; ‘hetwelk uit de 

vere 
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verfchijnfelen „- wélke- deze werking plegen-te ver- 

oorzaken, -ligtelijk kan worden opgemerkt, 

Deze werking is evenwel. doorgaans ras voors 

bijgaande, en verdwijnt, niet zelden „ even fpoedig 

als de klank der fpeeltuigen, die dezelve hebben 

voortgebragt: dan, de Toonkunst bezit de eigen- 

aardige gefchiktheid „ onr, door middel van herha- 

ling, het gemis. van duurzaamheid te vergoeden, 

en telkens hernieuwen zich daarbij de eenmaal on- 

dervondene gewaarwordingen en gevoelens, maar 

ook tevens die reine, wellust. der- ziele „ welke wij 

eenmaal genooten, niet zelden, met een edeler en 

meer verfijnd genot. 

Op deze wijze werkt de Toonkunst op den men= 

fchelijken- geest , en verwekt derzelver invloed 

doorgaans, immers- wanneer: wijde uitwerkfelen der 

dusgenoemde — krijgsmuziek- hiervan -uitzonderen „ 

zachte, ftreelende, aangename en zielverteederende: 

aandoeningen; aandoeningen „ die de vriend van het 

{choone, als ingewijde. in: haar heiligdom, in de 

ruimfte mate mag ondervinden. Het genie van den 

toonkunftenaar verheft zich, even gelijk dat van 

den echten dichter, boven “het. ftoffelijke „ bekrom- 

pene en lage , om, in’ de aangename, roerende en 

treffende harmonie der klanken „ het gevoel dat 

hem bezielt uit te-drukken/: hier verzinnelijkt hij , 

in ftoute akkoorden, de worftelingen- der” natuur „ 

of bootst den gang na van derzelver weldadige 
tweden5 daar voert hij ons, gelijk eenmaal. HAYDN ; 

op. den galm der fnaren „ naar. den morgen. der 

fchepping , of hooren wij den Mesfias klagen waar 

| een 
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een HÄNDEL het lijden van dien Eenigen ons, als 

het ware, hoorbaar doet aanfchouwen. Al wat 

de Toonkunst, in het gebied der hoogere dichting, _ 

ook voorftelle , doorgaans biedt.de Dichtkunst aan 
haar de zusterlijke hand, terwijl zij het vermogen 

bezit om de gadelooze fchoonheid der poëzij, met 
ondoofbâren glans en luister, te doen pralen: maar 
nu ook, en in vereeniging met deze door middel 

van den “zang, is haar invloed op het gemoed 

van den fterveling krachtig werkende en beflisfen= 

de; en zijnde indrukken, die zij te weeg brengt 

voor het gevoelig hart de reine bronnen van ze- 

delijke genietingen. 

„De verhooging @n, mag "ik mij zoo eens uite 

drukken, de veredeling van dit genot, uit de ge= 

lukkige vereeniging der twee genoemde fchoone 
kunften geboren, paarde dezelve, reeds in de grijze 

oudheid, aan elkander; hier, bij godsdienftige 

feesten; daar, onder het gastvrije dak: Schier 

overal waar de zangen der dichters weerklonken , 

werd het geluid der fpeeltuigen gehoord: ‘De zan- 

gen van -den zoon van rsaï, ftegen, in Salems 

tempel , ten hemel, bij den klank der bazuinen, 

der cimbalen en fluiten; en de roerende klaagzang „ 
over JONATHAN'’s dood, werd door hem begeleid . 

met de toonen der harp: . Zoo ook betreurde de 
Bard van Cona, bij het getokkel der fnaren, het vere 
fcheiden van zijne geliefde MALVINA; en de moedige 
FINGAL rustte ‚ na de behaalde zegepralen , uit van 
den ftrijd des daags, wanneer OSSIAN of CARRIL 
fin D. Ie D de 
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de harp deeden hooren, en daarbij de glorie der 
vaderen. bezongen. De openliĳke Godsvereering 

leidde , van de vroegfte eeuwen af „ de Toonkunst in 

de heilige plaatfen, ter leiding, beftiering en vere 

hooging van dat gevoel, hetwelk zich eerbiedig 

poogt te verheffen tot Hem, die in geen tempelen 

woont3 en zoo ergens, dan doet zij hier hare 
weldadige ftrekking , ter bevordering van innige 

godsvrucht , zedelijkheid en deugd , overvloedig op= 

merken. De minbefchaafde , de ongevoelige moge 

van dit alles weinig ontwaren 5 maar hij, wiens 

hart en’ oor geopend is voor de treffende en roes 

rende taal die de Toonkunst fpreekt , ondervindt 

daarbij gewaarwordingen en aandoeningen, die met 

geene „woorden kunnen omfchreven worden; ge= 

waarwordingen en aandoeningen, die hem boven het 
ftoffelijke verheffen 3 zijne denkbeelden verlevendis 

gen „ ophelderen, louteren en volmaken5 zijne ziel 

met heilige geestdrift voor het goede. vervullen 

en hem het zalig gevoel inftorten, dat hij , fchoon … 
hier een zoon der aarde , tevens burger is van 

eene andere, betere en hoogere wereld. En is de 

Toonkunst aan de bevordering van dit alles dienste 

‘baar, dan is het beflist, dat zij de gefchiktheid 

bezit om hen, die hare waarde en fchoonheid ge= 

voelen, ter volmaking op: te leiden. 

En zoo hebben wij dan het gevoel voor het 

fehoone, in ‘betrekking tot de natuur en de kun- 
fen, 
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ften „pogen voor te ftellen, geliĳk het deszelfs 

_weldadigen invloed pleegt’ te oefenen op de zede. 

lijke volmaking des menfchen. Het zij er echter 
verre af, dat wij, naar aanleiding van deze onze 

befchouwingen, zouden willen beweren, dat dit gee 

voel, te allen tijde, en bij allen, die met hetzelve 

begiftigd zijn geworden, op de zedelijke toeftand 

des harte altoos even gelukkig heeft ingevloeid; 

immers, zou de ervaring eene zoodanige ftelling al 

aanftonds logenftraffen , en wij het pleitgeding „ ter 
eere van het fchoonheidsgevoel aangevangen, vêre 

liezen „ door te veel te willen bewijzene Neen, 

wij willen ons dit onaangenaam vonnis befparen, 
en der waarheid en eene gezonde wijsbegeerte ge. 

trouw zijn. vende 

Al het door ons aangevoerde heeft, gelijk wij 

vermenen te mogen vertrouwen, doen zien, dat 
het gevoel voor het fchoone de eigenaardige ftrek- 

king heeft en de bijzondere gefchiktheid bezit, 
om bĳ den mensch het hoogfchatten der deugd en 

het volgen harerstrêden te bevorderen; dan hieruit 
volgt nog geenszins, dat dit weldadig doel, bij ale 
len, bereikt wordt. Het gevoel voor het fchoone 

kan in het binnenfte van den mensch aanwezig 

zijn — hij zelve kan het natuurfchoon gevoelen en 

bewonderen , en beminnaar, ja, zelfs beoefenaar 

der fchoone kunften zijn, zonder dat hij, als zee 
delijk wezen , onze hoogachting en eerbied waardig 

is, of worden kan : maar kunnen enkele voote 

beelden, welke wij hiervan aan de ervaring vete 

| Da fchule 
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fchuldigd zijns onze algemeene gevolgtrekking van 

derzelver- kracht en waardiĳj berooven?. Kunnen 

enkele uitzonderingen de wettigheid van een’ algee 

meenen. regel. doen betwijfelen ? Neen, voorze- 

ker; en vooral dan niet, wanneer het gezond 

verftand deszelfs uitfpraken op den aard der zake 
en eene groote menigte voorbeelden kan doen 

rusten. bal | | 

Men heeft dikwerf , hetzij dan ter goeder of 

kwader trouw „ pogen te beweren: dat befchaving 
èn verlichting, in verband mêt de uitbreiding der 

weêtenfchappen. en het bloeijen der kunften, aan 

de zedelijke volmaking des menschdoms geenszins 
bevorderlijk geweest zijn;-en wij kunnen het niet 
ontkennen , dat het heiligdom der deugd niet ale 

toos naast den tempel van kunften en wetenfchap- 

pen ftond opgetrokken: Dan , waarom ontkende. 
men den invloed der verlichting en. befchaving op 

de zedelijkheid? — Het antwoord is gereed: Men 

verloor uit het oog, hetwelk men nimmer uit het 

oog had behooren te verliezenesdat de Gods= 

dienst, alleen de hoofdbron ter zedelijke volmaking 

des menschdoms oplevert; en dat verftandsverliche 

ting en. befchaving der zeden , gevoegd bij den 

voortgang van wetenfchap. en kunst, geenszins als 

eerfle „ maar wel en te regt, als ondergefchikte 

hulpmiddelen, ter. bereiking der zedelijke volkomen« 

heid, behoorden aangenomen te worden, en bouw- 
de men alzoo eene theorie op valfche en onges 
gronde vooronderftellingen + Men verhief elk hulp= 

mid-« 
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middel tot den rang van - hoofdmiddel „ en be- 

floot daarna, verkeerdelijk , tot deszelfs ongenoeg= 

zaamheid. | 

„Op gelijke wijze is hiet met het gevoel voor 

het fchoone gelegen. Als hoofdmiddel ter zede= 
lijke. volmaking kunnen, of vermogen wij hetzelve 
geenszins befchouwen 5 maar , in betrekking als hulp= 
middel, behoort het bij ons ; vooral op grond van 

shet bereids aangevoerde , op hoogen prijs te ftaan, 
en het is allernoodzakeliĳkst dat men. alle, onze xé-. 
cekavelingen uit dit oogpunt — en uit dit oogpunt 

alléén — befchouwe, Wat toch beteekent genies 

„wat beteekent gevoel voor het fchoone; wat zegt 

«het „ aanleg en talenten te bezitten; wanneer een 

en ander, door den allesvermogenden invloed van 
de Godsdienst, niet gereinigd en geheiligd wordt? 

maar, heeft dit werkelijk plaats; vervult de Gods= 

dienst, en met dezelve het gevoel voor het 
ware , goede en fchoone, ons binnenfte, dan vindt 

het eigenlijk gezegde gevoel voor het fchoone , in 

het menfchelijk hart, eene weltoebereide aarde , ge= 

fchikt en bekwaam gemaakt om het zaad der 
deugd. heerlijk. te doen ontkiemen. -Zoo ergens, 

dan geldt ook. hier de algemeen erkende waarheid , 

dat den reinen alles rein is; en de ftelling , dat het 

gevoel voor het fchoone aan ’s menfchen volmaking 

bevorderlijk zijn kan, wordt boven alle tegenin 
verheven. 

Dit gevoel toch (wij hebben het bevorens: bre= 

der. ontwikkeld) voert ons reeds door deszelfs aan= 
| D 3 we- 
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wezen en algemeenheid tot het befluit’ van des- 
zelfs. nuttigheid: Hetzelve bezit eenê bijzondere 
gefchiktheid , om, als een bruikbaar middel , ter 
bevordering van ’s menfchen zedelijke volmaking , te 

worden aangewend: — Dat gevoel, ons met de 
ëigenfchappen van het fchoone bekend makende, 
foutert onze begrippen en veredelt onze aandoês 

ningen: — Hetzelve vervult het hart ende ver- 
beelding met de reïnfte voorftellingen en verzwakt 
den indruk van het gevoel voor het lage en grove 
zinnelijke: Eindelijk, dat gevoel ftaat in een naauw 
verband met dat voor het zedelijk fchoone. En 
nu, wij vragen dit met een verzekerd vertroù- 

wen , kan aan éenig middel, hoedanig dan ook 
genoemd „ hetwelk ons allê deze voordeelen vera 

zekert, den invloed op onze zedelijke volmaakte 

heid worden ontzegd? dan, vergunne men ons aan 
de billijkheid van eene zoo partijdige uitfpraak te 

twijfelen. Of fchonk welligt de Alwijze dezen of 
geenen aanleg aan het menfchelijk hart, zonder de . 

‚ beste bedoelingen? Kan en behoort men van de 
algemeene bruikbaarheid eener zaak, tot een bea 

paald zedelijk doel, niet tot deszelfs bijzondere 
gefchiktheid hiertoe te befluiten ? Is dat alles, wat 

onze begrippen verduidelijkt en onze aandoeningen 

verhoogt; geen beproefd hulpmiddel ter bevorde 
ring van het goede? Kan datgeen „ hetwelk reine 
heid en volmaking ten doel moet hebben, omdat 
het hart en verbeelding met de edelfte voorftelline 
geu vervult, immer deszelfs uitwerking misfen ? 

en 
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en „ eindelijk; kan het. gevoel voor zedelijke fchoon- 

heid wel krächtiger. worden Opgewekt en verfterkt, 

dan door het gevoel voor datgeen „hetwelk, in de 

zinnelijke wereld „den naam der fchoonheid aan 

het voorhoofd draagt ? En vermag menvalle. deze 

vragen geenszins ontkennend beantwoorden; dan is 

de wettigheid wan het befluit , dat het gevoel voor 
het fehoone invloeit op ’smenfchen zedelijke vore 

sing en’ volmaking, volkomen toegeftemd. 

Dit ‘gevoel mist, echter , onzes inziens, deszelfs 
weldadige ftrekking, wanneer de meervermogene 

de invloed van de Godsdienst, zich te vergeêfs in 
het menfchelijk ‘hart den toegang heeft pogen te 
openen, De flaaf- zijner zinnen , met een opge 

wekt gevoel voor het fchoon van- natuur en kunst 

roegerust, maakt “hetzelve alleen dienstbaar. aan de 

meerdere‘ verfijning van het zinnelijk genot, en dé 

prikkeling zijner ongeregelde driften; en even hiere 

door kan de hem gefchonken aanleg nimmer weke 

dadig werken op zijne zedelijke wolmaking; maar 
de vriend der deugd, die’ zich nimmer verlaagt 
om de ‘fchandlivrei der zinmelijkheid--te dragen „en 
wiens. gemoed tot de reinfte Godsvrucht geftemd 
is, deze kan alleen het onaffcheidbaar verband tuse 

fchen- het fchoone en goede gevoelen, en” de heere 

lijke gewrochten van natuur en kunst vervullen 

zijne ziel met de edelfte gewaarwordingen „ terwijl 

hij rusteloos voorftreeft om het hooge doel zijner 
beflemming al nader en nader te- komen. 

Er beftaat, ten aanziën van het gevoel voor het 

ib Di fchoon 
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fchoon der kunst, nog”eene bijzonderheid ; welke 

wij, als-op al de fchoone kunften algemeen toe- 

pasfelijk , aan het flot onzer befchouwingen ; wensch= 

ten te doen opmerkenz-en die, van wege derzel- 

ver. groot: gewigt „onzen aandacht overwaardig 

is, Even gelijk de vriend. van. het fchoone „bij 
de befchouwing “der. Schoone natuur, opklimt tot 
haren Formeerder ende volmaakthedenvan den 

Schepper. bewondert ;- op gelijke. wijze. vervullen 

de meesterftukken der kunst zijn gemoed met een 

hoog gevoel voor menfchengrootheid en menfchen= 

waarde. Het is zoos ins al wat de mensch, de 
eeuwen door, daarftelde, herkennen wij, de, uite 
werkfelen van zijnen veelomvattenden geest, en-wij 
brengen hem, als redelijk en verftandig- werkend 

wezen, gaarne onze hulde 3 maar -bij-de intrede -in 

het heiligdom der kunst, waar het opgewekt gee 
voel van het fchoon ons geleid; rijst hij als zee 

delijk -en gevoelig: wezen. in. onze. fchatting: „De 

verbazende gewrochten. van ’%menfchen vermogen 
en kracht doen ons. den menfchelijken geest, ver= 
eeren 3 de meesterftukken der kunst ‘maken hem 

van. de zijde van zijn hart, beminnelijk :_ en-waar 

wij in--het gebied der wetenfchappen- het genie 

bewonderen , hetwelk êlk- vermogen aan: de vervule 

ling „van ligchamelijke behoeften weet. dienstbaar 
te maken, niet minder flijgt dat van denechten 

kunftenaar voor ons. oog ‚ hetwelk de behoefte, der 

ziele bevredigt. en den geest, naar, eene hoogere en 
bovenzinnelijke. wereld. opvoert. 

| De 
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De: vriend. van. hêt- fchoone ftaart , met innigen 
wellust „ opsde tafereelen van eenen RAFAEL, en 
de meesterftukken, van: MICHEL ANGELO 3 met een 

opgewekt gevoel leest -hij.-de zangen van eénen 

OSSIAN Of -KLOPSTOCK 3 en zijn. hart klopt van ver« 
rukking. waar een HAYDN zijne: {haren doet klin= 

ken. - maar. hierbij. doorftroomt-een hoog en zalig 

gevoel zijne borst: In RAFAEL’ en ANGELO 3 «in 

OSSIAN «€ KLOPSTOCK; in HAYDN En’ MOZART s 

erkent ‚hij de ‘deelgenooten zijner natuurs ziet hij 
zijne. broeders; en de krans des roems‘en der on*- 

fterfelijkheid., die de kruin dier edelen verfiert „ is 

het, fchoonfte. fieraad:.der. menschheid.s door - hen 
draagt zij, in de. zedelijke wereld „de -onwelkbare 

kroon „en. haar triomf is-volkomen.… Maar--ook-nu 

mogen. wij: vragen: kan ditgevoel, dit verheven 

bewustzijn. deszelfs zedelijke. waardij immer verlies 

zen? „en zal hij, wiens: binnenfte. geheel vervuld 

is, met een-verhoogd gevoel. voor menfchenadel en 
menfchengrootheid „ zich, zelve. niet vinden‘ opge= 

wekt ‚om, overeenkomftig, zijne verhevene natuur 

en edele beftemming „meer en meer-…waardig- te 
wandelen? . Wij kunnen: ons geenszins verbeelden , 

dat, men deze ‘vragen ontkennend- beantwoorden 

kan, of. den invloed van, loffelijke voorbeelden op 

het. gemoed „van, den ‚deugdgezinden…zou willen 
loochenen; Integendeel , houden wij het daarvoor s 

dat, de, levendige. voorftelling van. het geen” de 
mensch , alhoewel een zinnelijk. wezen „in de zes 

delijke. wereld. zijn, kan, en de gedurige , befchou» 

Ds wing 



_ 

58 WELKE IS DE INVLOED VAN HST GEVOEL VOOR 

wing van de hoogtè waartoe zijhe „meer: geestelijke 

partuur inftaat is zich te verheffen, eene eigenaars 

dige gefchiktheid moet bezitten om aan zijne wav 

lijke wolmaking bevorderlijk te zijn. 

„Eindelijk, Het gebied van het fchoone is ook 

tevens het gebied der dêugd, Reeds de Ouden 

hebben geleerd, dat indien de deugd, als perfoon 
voorgefteld „. zigtbaar op aarde verfchijnen kon, 

allen op hare hemelfche fchoonheid zouden vers 

lieven en wij houden ons òvertuigd, dat de roem 

der fchoonheid, in het gebied der kunften , alleen 
aan. zulke meesterftukken ‘mag worden toegekend, 
welke, door derzelver zedelijke ftrekking ,- hetzij 
dan regtftreeksch of zijdelingsch der deugdsbetrache 

ting’ kunnen dienstbaar “zijn 3 ja wij vorderen} in 

allen «gevallen „ dat geen voortbrengfel der kunst 

der zedelijkheid, in eenig opzigt, nadeelig zij: Ine 

dien-dit toch immer het geval ware, dan zouden 

wij ons verpligt gevoelen, om, ondanks al de 

betrekkelijke fchoonheid der vormen, zoodanig gee 
wrocht , in den tempel van het ware fchoons eenê 

plaats te ontzeggen, Zedelijkheid behoort tot de 
karaktertrekken der ware fchoonheid ;zedigheid is 

het fieraad’ der fehoonheid, en zij ftaat, daarmede 

gekroond, voor ons als eene reine, kuïifche „ bes _ 

vallige en ongerepte maagd 5 wat zeg ik? als eene 

hemelfche bruids Doe haar haar karakter verloo- 
Chenen — ontruk haar haar onwaardeerbaar vere 

fierfel, en zij is tot eene priesteresfe van: Paphos 
vernederd „ ja, eene veile flavin der zinnelijkheid 

gee 
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gevrorden. Neen, zonder deugd beftaat er geen 
fchoonheid , hoedanig ‘ook door penfeel, beitel of 

dichtlier voorgefteld $ « Voor een oogenblik moge 
het uitwendige der vormen ons verräsfen — doen 
twijfelen —- en medeflepen; te fnel werkt de be- 

gocheling des bedrogs om duurzaam te kunnen 

zijn, en wij hernemen- den lof, dien wij, in een 

oogenblik van verbijstering, aan eenè onwaardige 

verfpild hebben. Ae 
Maar , beftaat er geen fchoonheid zonder zedelijk 

doel; behoort de kunst hare gewrochten te fchep» 

pen, opdat zij, even geliĳk de groote en fchoone 

werken Gods , zullen’ opleiden tot al wat goed, 
rein, edel en liefelijk iss hoe gelukkig zijn dan 

niet zij, die een opgewekt gevoel voor het echte 

fchoon in het binnenfte omdragen ! Overal waar 
zij den luister van dat fchoone, in een vlekke 

Joos licht zien pralen, in het heiligdom der nae 
tuur en in den tempel der kunst erkennen zi 

de wolmaaktheden van den Allervolmaaktften ; de 

zedelijke waardij en grootheid van den mensch en ’ 

zijne verhevene beftemming om het volmaakte te 

naderen: Zuike gevoelens verheffen den geest; 
_ veredelen de ziel; louteren de verbeelding; zij 
doen het hart ontbranden en zetten de borst in 
gloed; reine gewaarwordingen verwekken edele bee 

doelingen en befluiten, en wanneer de vriend van 
het fchoone den tempel der kunst verlaat, het is 

om in dien der deugd te aanbidden, Á 
Zoodanig werkt, reeds hier op garde, waar alles 

| uit 
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vit eigen aardvhet merk der‘ onvolkomenheid draagt , 

‘het gevoel. voor het {choone, op de bevordering 

van-”s menfchen zedelijke volmaking ; maar hoe veel 

bliĳkbaarder zal die invloed. befpeurd worden ,; dan, 

wanneer elke wanklank in de fchoonfte harmonie 

zal zijn opgelost! ‘In de tegenwoordige huishou- 

ding flaat de tempel der kunst niet voor allen 
open,/en het getal der vereerders van het fchoone , 
is, in betrekking tot hen „ die daarvoor , onder on- 
befchaafden en befchaafden, geen gevoel bezitten, 

gering te noemen; ja zelfs hoe velen worden er 

gevonden die de fchoone werken van Cod gedach» 

teloos …aanftaren. zonder door dezelve getroffen te 

worden: „en echter is de aanleg van den geest 

om de fchoonheden-der natuur-en kunst te gee 

voelen den mensch. geenszins vergeefs gefchon» 

ken, en de hooge bedoelingen der Goddelijke liefs 
de “met die gifte moeten dus verder reiken dan 
de grenzen der aarde, De vriend van „waarheid „ 

fchoonheid. en- deugd verheugt zich in- deze ziel» 

verheffende overtuiging.  Moejelijk valle het ons 

hier te bepalen, in welk verband de fchoone kuns 

ften flaan zullen. tot onze toekomende en eeuwige 

beftemming ; maar „ (hiervan mogen wij ons verze 

kerd houden.) dat verband zal aan de bevordering 

van het goede dienstbaar gemaakt worden; en het 
gebied van het fchoone zal daar met dat der deugd, 
in de verhevenfte betrekking, eeuwig en onveran 

derlijk één zijn ! 

„ Genaderd aan het einde van onze befchouwin- 

gen , 
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gen, {taan wij thans voor een oogenblik ftil om 

den «door ons afgelegden weg te overzien; en dit 

overzigt overtuigt ons geheel en volkomen, dat 

het gevoel voor het fchoone aan’ de zedelijke vols 
making van den mensch hoogstbevorderliĳk -zijn 

kan , en met der daad bevorderlijk is: — maar 

ook vervult de hartelijkfte dankbaarheid onze zie: 

len, en wij loven en prijzen den Vader der gees. 

ten , die onzen geest met zulk een? verheven’ aan- 

leg heeft befchonken! ja, gewis, hoog moet eene 

zoo weldadige gifte in onze fchatting rijzen! Zij 
vervult alle onze behoeften als zinnelijke wezens 

volkomen, en zij doet zulks op eene wijze ge= 

heel met onzen zedelijken aanleg en beftêmming 

overeenkomftig. Hoe meer wij dit nadenken , hoe 
levendiger wij dit gevoelen, des te meer en hoo. 

ger ftiĳgt onze bewondering over de gadelooze 

liefde en de onnafpeurlijke wijsheid Gods! Neen, 

het zinnelijk beftaan van den mensch behoeft niet 

_ vruchteloos bevrediging te zoeken, langs wegen 

en door middelen flrijdig met ziten zedelijken 
aanleg :+ Het gevoel voor het fchoone plaatst het 

zinnelijke en zedelijke , geest en hart, gevoel en 

verbeelding in het fchoonst verband 3 overal is 

overeenftemming tot één groot en edel doel; ef 

dat doel is de volmaking van het redelijke fchepfel 
Gods. Zulk een weldadig middel, tot zulk een 

verheven doel, kon alleen de hoogfte Wijsheid ver= 

ordenen, de hoogfte Liefde daarftellen; en de dank 

die hiervoor, uit gevoelige harten, ten hemel op- 

| ftijgt, 
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ftijgt, is welbehagelijk in de oogen van Hem, 

wiens werken het merk der hoogfte volmaaktheid 
zoowel als dat der vwolmaaktfte fchoonheid  drae 

gen. Maar — hier moeten wij met vouNc uitroe- 

pen: ‚ Waar zal de lof beginnen, welke nimmer 
» moet eindigen? Hoe wordt urm alle lof toee 

gekend 2 * 
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VERHANDELING 

OVER DEN BLOEI 

DER 

ROMEINSCHE WELSPREKENDHEID, 

IN VERBAND STAANDE MET DE GESTELDHEID 
DES ROMEINSCHEN STAATS ; | 

door ; 

‚Mr. J. P. van WALREE. (©) 

an An an dn A an 
denderende 

AN ide ik bedenk de plaats, waar ik. mij 

tegenwoordig bevind, en de letteroefeningen, die 

heden avond een aanvang nemende, ons, zoo als 

wij hopen, gedurende het aanftaand winter - jaar= 

getij, hier zullen roepen, treft mij ongevoelig het 

„denkbeeld, dat in Rome, alwaar de welfprekendheid 

‚zoo uitnemend uitblonk, volgens het getuigenis 

veler fchrijvers, ook letterkundige bezigheden be- 

ftaan. hebben, die, niet ten onregte, met de onze 

vergeleken kunnen worden. En in de fcholen der 

Rhetoren, en op andere plaatfen, was het ten 

tijde der keizers in gebruik gekomen ° of zijne 
| ei- 

(*) Voorgelezen bij de opening der werkzaamheden, 

in het Departement Letterkunde, van de Maatfcheppij: 

FELIX MERITIS, den 29 October 1828, El | 
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eigene werken voor te lezen; of over hetgeen nute 

tig en heilzaam was, over verfchillende deugden 
uit te weiden; ook wel den lof van groote vroeger 

afgeftorvene mannen, te verkondigen ; eindelijk het 
geloof aan oude overleveringen te verfterken, of te 

verzwakken , — niet anders, als hier ter plaatfe Zoo 

vaak gefchiedt, Door deze gelijkenis: getroffen ; en 

mijne oogen op deze bezigheden. der Romeinen 

vestigende , rees de vraag bij mij op, op hoedanige 

eene wijze, en door welke middelen de Welfpre- 

kendheid tot die hoogte klom, welke haar, ten 

tijde Gan CICERO; HOR TENSIUS „- zoo: “eerbiedwek- 

kend maakte? of men daarvan de oorzaken niet in 

de gefteldheid -des Romeinfchen Staats moet zoe 

ken, en eindelijk, of, toen haar glans begon te 

verdoven, de letterkundige bezigheden der Romeie 

nen, die ík met onze tegenwoordige vergelijk , en 

die de Romeinen declamatiën noemden, haar den 

ouden gloed terug hebben kunnen geven? Het 

antwoord op deze vragen is niet moeïjelijk. Wan- 
neer men alleén opmerkt; dat de ‘hoogfte bloei der 

-Romeinfche Welfprekendheid ten tijde váân het 

Gemeentbest plaats greeps en men daarentegen ga- 
deflaat , dat de oefeningen der Rhetoren, efì de 
declamatiën, zoo als de Ròmeinen deze letterkun- 
di ige oêfeningen noemden, niet dan onder-de kéizers 

în groöte zwang waren, zal men wel gereedelijk 
moeten toeftemmen, dat men ‘niet in de fcholen 

der: Rhetóren, maar veeleer in de gefteldheid' des 
Romeinfchen ftaats de öorzaken zoeken moet; die 

de Welfprekendheid on haar akad ftandpunt ge 

hct 
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bragt hebben; en hoezeer men niet ‘kari ontkennen, 
dat de grootfte redenaren “iêts , door het aanhoo- 

fen én oefenen der decltmatiën „aangeleerd zullen 
hebben ; zal: mén-echter moeten erkennen, dat deze 
ééne omftandigheid genoegzaam iss om de telling 

te bewijzen, dat de Welfprekendheid door de “gen 
fteldheid- des’ Roméinfchenftaats Mienenend, en ai 

teen bevorderd is geworden. ce 

„Het is de werdere ontwikkeling dezer dense „die 
os bezig Zâl houden; terwijl mij dit te gelijkertijd 
de gelegenheid zal geven om u met weinige woofs 
den aan te toonen, dat de fcholen en oéfeningen 

der Rhetoten én dè deelaniatiën weinig hebbeà 
uitgewerkt om de Romeinfche pt ernie in 
derzelver verval te onderfchragen. | 

Ten einde ons doel te bereikert, zullën wij dk 
beginnen met de vraag te beantwoorden: 65 Aôen 

danig eene wijze, en door welke oorzaken de Wil. 
Sprekendhtid die hoogte bereikte , waarmede zij ten 

tijde van CIËERO, enzs zoo uitnemend uitblonk? 

Dit gebeútrde niet dan langzamerhand: De Dé. 

oefening der overige kunften én wetenfchäppen 
was reeds in Rome verre gevorderd, voor en al eer 

dat de Romeinen ‘gezegd konden wórden veel if 
de Welfprekendheid ie VErOGen > en 5 dezélvé 

flechts de uitgefprokene redevoeringen’ de tochioöte 

ders’ troffen, doch ook tevens ‘de: fchriften «mét 

verwondering gelézén en nagévolgd werden.” Dit 
zelfde had ook in Griekenland plaats gegrepen. 
Aldaar, indien wij cicero, voorwäat, in zoodanige 

E a za. 
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zaken een bedreven -regter ;-gehoor geven mogen 4 

was „men reeds in valle andere kunften en weten= 

fchappen „ in Schilder-, Bouwkunde en andere , op 

eene uitftekende wijze gevorderd , en reeds hadden 

verfchillende kunftenaren hunne hoofdwerken gele= 

verd, voor en al eer de Welfprekendheid tot eene 

hoogte klom, die door het nageflacht bewonderd 

en nagevolgd werd: ja, Griekenland. moest zijne 
voorfpoed „ «vrijheid. en onafhankelijkheid bijkans 

zien verdwijnen, eer de werken van eenen DEMOS- 

THENRES niet alleen. voor zijnen tijdgenoot , maar 

ook: voor. het nageflacht werden. geboren. Eerst 

toen de voorfpoed van Athene begon te verminde- 

ren, @n,de ongelukkige kamp tusfchen haar en 

Sparta van aldaar de rust en den vrede verdreven 
hadden, deed de ftemme van CIMON En PERICEES 

en“ THUCYDIDES, de vergaderplaatfen ‚des volks 
weergalmen en bragt de gemoederen der menigte 

in beweging; doch Athene. moest hare onafhanke= 
lijkheid te niet zien gaan, en het overige Grice 

kenland bijkans in een Macedonisch wingewest wor- 

den veranderd, voor en al eer de DEMOSTHENESSEN 

AESCHINESSEN ‚ HYPERIDESSEN ‚ en andere hunne toe. 

hoorders in opgetogenheid bragten en redevoerin- 

gen fchreven, die, voor het later nageflacht be« 

waard nog fteeds de modellen der Welfprekend- 
heid. worden genaamd. Geen wonder derhalven,„ 

dat, bijaldien men van de bakermat der kunften en- 

wetenfchappen „ van het aloude Griekenland , naar 

waarheid zeggen kon, dat de Welfprekendheid niet 

dan laat, en geenszins algemeen aldaar eene aanzienlijke 

5 hoog- 

ed 

| 
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hoogte bereikte, dit zelfde ook bij de Romeinen, 

en imisfchien om werfchillende gronden nog ftere 

ker, plaats moet nemen, Dit wordt dan ook door’ 
CICERO betuigd , die met zoo vele woorden ‘bee 
weert , dat in Rome niet dan zeer laat de Welfprer 

kendheid in allen deele uitmuntte. 

Intusfchen “zal welligt een iegeliĳjk bij dit gevoes 
len van Cicero zich verwonderen, en, terftond 

Rome's lotgevallen zich voor den geest halende, 

mij mannen opnoemen; wier roem het was, het 

volk in deszelfs oproerige bewegingen te -ftuiten, 

of wel tot groote en gevaarvolle ondernemingen 

aan te prikkelen. Het is waar , de gefchiedfchrijvers 

tellen’ vele zuike-mannen, en welligt’ is’ er nimmer’ 

een” volk geweest, waaraan het te beurt viel „ zoo 

veel redenaars te bezitten; dan, zoo het aan dezen’ 

gebeuren mogt ‚ door hunne bedrevenheid in weZ 
te {preken eenigen lof te behalen , en de gemoe= 

deren tot zich te trekken; van weinigen, ja“ bijkans 

van. geenen werden de fchriften na hunnen dood 
gelezen en. nagevolgd. Sommigen mogten reeds 

vroeg „ hetzij in de pleitzalen, hetzij in de volkse 

vergaderingen, hetzij elders, de gemoederen in bee 

weging hebben kunnen brengen; het was nog. 

thans. niet dan allengskens , dat de Welfprekende 

heid zoodanig eene zelfftandigheid verkreeg , dat zij 
nog na vele jaren bewonderd en nagevolgd werd, 

en dat de fchriften der redenaren op gelijken 

prijs met hunne uitgefprokene ggn werden 
gefteld, 

Mh z00 dit waar is, het is van eene andere 

E 3 zijs 
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zijde ook waars dat, ten tijde van CICERO En CAESAR „ 
de welfprekendheid tot. zoodanig eene verbazende, 

en, uitftekende hoogte klom, die zij welligt nadert 

hand nimmer, bereikt heeft, Vele omftandigheden, 
werkten te zamen, om eenen.goeden invloed op: 

de kunst van wel ‚te fpreken:-uit te:oefenen, en: 

boven. alle andere. kunnen de opvoeding en leiding 
der, Romeinfche jeugd; de achting ‚„-die-men-de ree: 

denaren toedroeg; alsmede, en wel voornamelijk 

de gefteldheid des ftaats „ als oorzaken worden, op»; 

gegeven, die den bloei der. ves hebe, 

ben bevorderd. gev ) 

De opvoeding der Romeinfche jeugd was; ten: 

tijde der Republiek, bij uitnemendheid -gefchikt „ 

om. den Romeinfchen jongeling de kunst van wed, 
te. Spreken „van jongs af,;aan, te doen leeren 

„en, hem daartoe de begeerte in "te boezemene 

‘Na alvorens door eene, daartoe uitgekozene , bee 
jaarde ‘vrouw „ of wel door de. moeder, (zoo als 

Ee EN C‚ GRACCHUS door hunne.moeder CORNELIA) 
in zine jeugdige letteroefeningen en uitfpanningen . 

beftuurd te zijn, en.na van deze geleerd te hebe= 
ben „ zijne moedertaal , zoo als het behoorde , te fpree 

ken3 werd de jongeling aan een’ der regtsgeleerden „ 

die--tevens, over het algemeen, redenaars waren „ 

toevertrouwd „om de eerfte beginfelen der Regtse 
geleerdheid. aan te leeren, „Te gelijkertijd, werd hij 

“onder het geleide gebragt van zoadanige mans 

nen, die- hun-leven in het beoefenen der Wijs» 

begeerte befteedden; terwijl hij tevens de bijeen» 

komften” bijwoonde, waarin beroemde Grieken (of 
Ro 
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Romeinen ‘zichzelve in de kunst van wel te fpreken: 

oefenden “en andere tot: leidslieden  werftrekten.- 
Zoo “lezen wij, dat cicero- bij Q. Mucrus dei 
Regtsgeleerdheids bij priro den Academiër en pros: 

porus den Stoïcyn alle ‘gedeelten der Wijsbee 

geerte aanleerde; ‘terwijl hij bij-Q. AELtus en bij 
den „Rhetor- Me ANTONIUS. GNIPHO zich in de Wels: 
fprekendheid , door. het fpreken, of. in het Latijn: 

of: in het Grieksch, oefende. Hierbij evenwel: , 

bleef: het niet voor de meeste der befchaafde jon= 
gelingen. … Zij. traden niet terftond na dit ondere’ 
wijs -in de burgerlijke bezigheden, Velen humner „ 
daarmede niet te: vreden, reisden naar die van ouds’ 

beroemde plaatfen van: waar de Wijsbegeerte te 
Rome gekomen was, én welke de Romeinen de 
woonplaatfen der Zanggodinnen’ noemden: om zich 

aldaar verder in hetgeen zij ‘begeerden onderrigt 

tezien en bekwaam te maken, Zij hielden zich 
alsdan. eenigen tijd, hetzij in Athene, hetzij in 

Rhodus op, hunnen tijd beftedernde met den een’ 

of: anderen beroemden Wijsgeer of redenaar te vole 

gen, deszelfs lesfen aan te hooren ‘en-z00 veel 

doenlijk zich deszelfs geest in té prenten5 in één 

woord, den zin» voor -het /Zhoone , waârin Gricken=" 
land zoo. bìj-uitnemendheid uitblonk , aan te nemen 

en. zich’ eigen te maken. De Roméinfche Gefchie= 

denis is vervuld met voorbeelden van mannen, die 

bij: de Grieken Iesfen “opgaarden „ die hen nader= 

hands, of in- den“Senaat, of‘ in de pleitgedingen „ 
zoo’ veel boven ‘anderer deden uitmunten: Men 
denke valweder vaan’“cicero, die, niet vergenoegd 
9E _E4 met 
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met het onderwijs hem in zijn vaderland te beurt 

gevallen ‚naar Zchaia en Azië reisde, om grootere 

kennis in verfchillende. wetenfchappen” te verkrij- 

gen.. Dit zelfde lezen wij van PoMP, ATTICUS, 

HORATIUS €n zoo vele anderen. Het gevolg van. 

dit onderwijs was , dat de’ meesten de kennis van 
die wetenfchap opgaarden , waarin. men handelt over 
goed en ‘kwaad, braaf en flecht, welke. het voor=: 
naamfte- gedeelte der Wijsbegeerte uitmaakte 5 en 

zich alzoo in ftaat ftelden, om „ door’ middel dezer’ 
kennis , de gedachten. der ‘menfchen , hunne - doel= 

eindens , alsmede hunne zwakken en verkeerdheden 

te bevroeden en zich te-nutte te maken, Daaren=: 

boven ontvingen -zij- aldaar ook onderrigt in de 
Sterrekunde, Dialektiek , Meetkunde en in de -Mu-. 

zijk, die alle gerekend werden tot-de Wijsbegeerte 

te behooren, Met zoodanige kennis verrijkt, keerde: 

de. jongeling naar Rome terug en vervoegde zich 

alsdan bij eenen grooten Redenaar. en Regtsgeleer= 

de, om hem, overal te volgen, raadgevingen van. 

hem te ontvangen, deszelfs wijze van fpreken aan. 

te leeren, in -deszelfs geest in te dringen, en 

denzelven; zoo veel doenlijk , over te nemen. 

Onder het geleide van dezen Regtsgeleerde en 

Redenaar woonde hij de regtsgedingen bĳ, was 

bij deszelfs raadgevingen tegenwoordig, zoodat: hij 

„gewoon werd de verfchillen en twisten aan te hoon 

ren; dikwerf zich daarin mengelens en, als het 

ware, in den flrijd leerde te flrijden. De ware 

Welfprekendheid werd hem alzoo ingeprent, en, 

hoewel hij gewoonlijk eenen navolgde, leerde hij 
EVENe 
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evenwel’ de- beroemde regtsgeleerden van dien tijd 

in” de regtsgedingen. kennen,’ en leerde door de 
verfchéidenheid der gevoelens: bij het volk erkens 

men hetgeen. aangenaam” was en hetgeen -mis« 

haagde. «Tevens was hij tegelijker tijd altijd oog= 

getuige van den eerbied en de achting , die in ruime 

mate: aan de grootfte redenaren. werd - bewezene 

Hierdoor kon het niet anders, of zijn gemoed 
moest met de begeerte vervuld. worden, om: ook 

in zoodanig een aanzien: te deelen. > Indedaad, het 

aanzien, hetgeen de Romeinfche regtsgeleerden , die 

tevens ook meestal redenaars waren, genoten, was 
uitftekend groot, en \bijkans- grooter , dan hetgeen 
Griekenland aan zijne Wijsgeeren toedroeg. Werden 

de Wijsgeeren bij de Grieken vrienden: der wijs 

beid: genaamd: geen geringer eertĳötel. werd. aan 

de Romeinfche Regtsgeleerden gefchonken.. Deze 

werden ook de. wvoorzigtige (prudentes),  geheen 

ten, en „men betitelde naderhand hunne fchriften 

met ‘den naam van: beflisfingen der Wijzen. Trad 

in Athene. de-Wijsgeer altijd in de algemeene vere 

zamelplaats , vergezeld door den ftoet dergenen die 

zijne lesfen: bijwoonden; te Rome werd de Regts- 

geleerde en Redenaar niet flechts door degenen gee 

volgd, die. hem als leermeester vereerden, maar 

bovendien. door degenen „ die , onder het wandelen, 
kem:aanfpraken , om deszelfs raad in een of ander 

geval te vragen en de beflisfing-uit” zijnen mond te 
hooren. Want het. was niet. alleen. in zijne” woo- 
ning, dat de Regtsgeleerde zijne raadgevingen gaf; 
ook , op. de vergaderplaats. rondgaande „ deelde hij 

E 5 dee 
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dezelve uit aan degenen , die: zulks begeerden. Daara 
door moest van zelve eene hooge achting geboren 
worden , die men zoodânig een’ gewoonlijk’ toes 
droeg , die de vraagbaak van: velen: en de fteunpilaar 

van fommigen was. … En deze-achting en eerbied 

bepaalden zich niet bij deze openbare «hulde, In 

zijne eigene woning, in zijn eigen vertrek werd hij 

Omringd met lieden’, die om ftrijd in hunne” omá 

ftandigheden van. hem “alleen hulp- en bijftand vers 
wachtten ‚en. door welke hij met even veel eerbied 

werd behandeld als degenen , die in de tempels der 

oudheid. de godfpraken uitdeelden. Intusfchen bleef 
het “voor”den Redenaar hier niet bij Deze betuîs 

gingen van achting. werden „trouwens, door de ges 

dane dienften gevorderd, Hij kon verder: langs 

den weg; dien ‘hèm de Welfprekendheid- toonde „ 

het grootfte aanzien in het Gemeenebest verkrijgene 

Had iemand eens door eene:of andere zaak , inhet 

pleitgeding eenigen roem behaald „ hetzij door een? 

aangeklaagden. te verdedigen, of door eene aanklags 
te tegen eenen “magtigen te bewijzen envol te 

houden „ ‘terftond ftonden voor ‘hem de: hooge 

Staatswaardigheden- open. Aan den jeugdigen ‘Res 

denaar werd het alsdan toegeftaan „ naarde flaats= 
ambten. te dingen „ en niet zelden gelukte hetiheav 
vande eene tot de andere en eindelijk” tot-de: 
hoogfte te: geraken. Zelfs, bijaldien de bekwaams 

heden uitftekend waren, en de meening ven gerfes 
genheid des ‘volks voordeelig: geftemd „ mogt hij „ 

offchoon zijne geboorte hem: fcheen ‘terug te hous 
den „ de. hoogfte waardigheden begeren en naar des 
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zelve „ftrevens:- De” zaak, ‘die crcero” bepleitte 

voor “ROSCIUS 4. -den. vermaarden tooneelfpeler, bragt. 

hem zoodanigen naam/aan, dat hij werd gerekend, 

voor alle. anderen berékend”en gefchike te zijns en 

zijnen: roem ‘hoe: langs: zoo “meer toenemende „gee. 

Jukte' hét hem 4 “die uiteen „muzicipium. afkomftig 

was „>en „wiens » voorvaderen »-nimmer. die ‘hooge 

ambtenste Rome bekleed hadden „ wegens zijne uite 

nemende: “welfprekendheid, zich op den Curulifchen 

zetel: te. plaatfen zen ‘de Lictoren de: burdelbijlen 
voor ‘zich te zien -heendragen.: Het kon niet an= 

ders. De Welfprekendheid verfchafte: den. redenaar 

vrienden, „betrekkingen, die. gereedelijk.: al het 
hunne-in het werk ftelden, om-hunnen- vriend en: 
dikwerf «hunnen weldoener: bij ‘het wolk: in goeden: 

reuk te” brengen, en- door- verfchiltende-- middelen: 

hetzelve. wisten te belezen om. dengenen „dien zij 

begunftigden ; „tot Praetor - of -Conful temaken, 

Van lieverlede kwam derhalve ook het: bewind van. 

Romé tot degenen, die sdoor-de vaardigheid -in_ wel 

te fpreken _uitblonken „en, ‘het’ lijdt, aldus geen 
twijfel, of deze begaafdheid, was het alleen , die 

den weg väân roem en eer voor den Redenaar had 

gebaand, … En, dit nu zoo zijnde, kon het wel 

anders „ of de Romeinfche jongeling „ die gewoonlijk - 

tot den ftoet. van zoodanig’ eenen geachten regtsgee 

leerden en redenaar behoorde , moest daardoor geprike: 
keld worden „denzelfden weg in te {laan om, door de 
beoefening „der wetenfchap „die: aan zijn’ leidsman 

zoo. veel. eersen achting ‘had-aangebragt ,vook dat 
toppunt. vaneer te bereiken 2? -Moest zijn geest 

eijk niet 
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niet ontvlammen bij alle deze eerbetuigingen , niet: 

anders als! in de fpelen van Griekenland de jeugdige 

aanfchouwers, bij het uitdeelen-der kroonen aan’ 

de overwinnaars „ ook: geprikkeld ‘werden om ook: 

eenmaal, ten aanzien van het verzamelde Helllenifche 

volk: even zoo vereerd. en gekroond te worden ? Moest: 

deze drift tot. Welfprekendheid niet «tot de meesten? 

overgaan „ vooral , daar de Romeinfche ftaat- zoo 

vele gelegenheden  verfchafte, daarin. eenigermate: 

uit te munten? Dit kon wel niet anders ‚en dan: 

behoeven wij ons niet te verwonderen , wanneer” 

wij CICERO hooren zeggen: dat, zadat Rome's- 

gebied zich over alle volkeren had uitgeftrekt „en 
een langduriger vrede meer gelegenheid ter beoefen 

ning der wetenfchappen verfchafte , de jongelingen, 

die. eenigermate naar lof en eer haakten, met alle: 

infpanning van geest zichop het fpreken toeleiden 

en de meesten met eer” ongeloofelijke ijver voor de 

Welfprekendheid. blaakten.” 
Gij zult, M. H‚ ! na het gezegde, in de leiding _ 

der Romeinfche jeugd, die overal de behoefte onte: 

waarde om zich in’ de kunst van we/. te fpreken: 

ervaren te makens in den prikkel, die hen daartoe 

aanzette, eene der oorzaken’ vinden, die de Roe 

meinfche- Welfprekendheid hare hoogte deed bereis 

ken3 en hoezeer het niet: te ontkennen is, dat 

de jongeling de eerfte grondbeginfelen in de fcho= 

len der Rhetoren en Redenaren ontving, zal men 

tevens. moeten erkennen ,: dat deze lesfen alleen 

zoodanige ‘goede uitwerkfelen niet konden hebben 

om: groote redenaars voort te brengen. Er werd 
daars 
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daartoe „meer wereischt „en „ bijaldien, de jongeling 

niet „genoegzaam geprikkeld-werd door de begeertes 

om door--middel der Welfprekendheid tot een’ hoos 

gen trap van aanzien te geraken: in de gefteldheid 

des Romeinfchen ftaats- was de groote oorzaak ge= 

legen, die de Welfprekendheid zoo bij minim 

heid ‘bevorderde. 
Het was in de gemeenebesten van de Oude Gea 

fchiedenis niet zoo gefteld; als in onze tegénwoor= 

dige Staten... Terwijl in de tegenwoordige een iege» 

_lĳk bijkans lijdelijk de bevelen en voorfchriften afs 

wacht , die hem van. wege het beftuur, gegeven 

worden; kon ieder burger te Rome zich aanzien 

als een- gedeelte der magt te bezitten en uit te 
oefenen. Ook fleten de Romeinen „niet anders dan 
de Athenienfers, het grootst gedeelte hunner dagen 

op de. markt ‚ in het forum; alwaar de grootfte- en 

gewigtigfte belangen verhandeld werden 5 alwaar de 

Confuls gekozen, de Volksvergadéringen gehouden, 

de vierfcharen der Praetoren werden gefpannen. Een 

tooneel , datde driften moest aanzetten, bewe- 
gingen moest veroorzaken, maar tevens de Romeie 

nen nimmer de belangen van hun vaderland uit 

de oogen kon doen verliezen. Om op eene werke 
dadige wijze. deze belangen te behartigen, was het 

een vereischte geworden, om door de kunst van 

wel te fpreken, bij de andere medeburgers ingang 

te verkrijgen. Niet alleen was dit het vereischte ; 

om zijne eigene onafhankelijkheid vrij te waren; de 

tweefpalt en verdeelingen , die tusfchen ‘de Patriciërs 
en Plebejers zoo vaak ontftonden , of liever , altijd 

voorte 
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voortduurden „maakten het voor den Romeinfclieft 
burger, die op eene werkdadige wijze vof de bes 

langen van zijn vaderland, of van een der partijen 

wilde voorftaan , ‘allernoodzakelijkst ; om „door de 

bedrevenheid in’ wel te fpreken „ de gezindheden 

tot zich te trekken. Hoe vele wegen, indeduads 
openden zich niet voor den Romein ;-dië- ‘daarin 

bedreven was? Hoe dikwerf werd niet eéné wel- 

fprekende ftem',’of in den: Senaat, of in de volks. 

verzamelingen, óf iù de regtbank der Praetoren, 

of in de overige Regtsgedingen vereischt? Eike 

gewigtige omftändigheid verfchafte daartoe de gé- 

paste gelegenheid, De Senaatsvergaderingen waren 

een goed ftrijdperk voor degene, die in {preken 
bedreven wâren-, hetzij wanneer een Conful een 

voorftel voordroeg, of wanneer over de grootfte en 

innigfte belangen van het gemeenebest werd gehari= 

deld. Het was aldaar, ‘Zóo als een Latijnsch 
fchrijver het zegt, ziet genoegzaam, met weinige 
woorden zijn gevoelén te uiten: men moest hetzclve 

„met kracht van taal en woorden verdedigen: En, 

naardien het aän ieder Senator vrijftond, na zijn 

gevoelen over de voorgeftelde zaak gezegd te heba 

ben, er bij te voegen, hetgeen hij nuttig en heil 

zaam voor het gemeenebest Bbefchouwde, kon het 

wel niet amnders, of dè redenaars weidden mêt gre= 
tigheid uit, om hunne geliefkoosde maatregelen aan 

te radens | 

Geen minder’ fchoón veld voor de Redenaars 

waren de volksvergaderingen. In dezelve werden 

nieuwe wetten -dangenomên , of de voorgeftelde 
vere 
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Werworpen. Im deze Befliste ‘men over oörlog en 
vrede, In deze werden de hooge ambtenaren gen 
kozen en nog ‘andere gewigtige bezigheden vers 

rigt. Hoe ftreelend en genoegelijk was het niet 

voor een’ Redenaar, in deze gewigtige zaken, het 
wolk ‘als leidsman voor té gaan , deszelfs drift en ver= 

bolgenheid, zoo hij dit noodig oordeelde, op te zet- 

ten, of het volk. tot bedaardheid en koelzintiigheid 

over te halen? Hoe dikwerf waren de verfchillen 
der Patriciërs en Plebejers niet de oorzaak van hes 
vige aanfpraken , en lokten deze niet redevoerin- 

gen uit, die in ftaat waren, de gemoederen in de 
hevigfte bewegingen te brengen? Men leze de 
Romeinfche Gefchiedenis. Zij is mêt het verhaal 
van zoodanige volksverzamelingen vervuld, wäarin 
de redenaars der beide partijen om ftrijd hunne be- 

langen zochten te verdedigen en hunne gevoelens 

aan het volk aangenaam, trachtten te maken. Welk 

een heerlijk ftrijdperk voor den rêdefaart Onge- 
lukkigerwijze ; zoo de Romeinfche Geêfchiedenis 
met zulke verhalen vervuld is, ze geeft ons te- 

vens, bijkans op elke bladzijde ,-evén zeer het 

verhaal van beroeringen en opfchuddingen, die in 

den Romeinfchen Staat, door de redevoeringen aan- 

gehitst- en ontftoken werden. Men denke alleen 

aan de “beruchte namen van T. en €.‘ GRACCHUS) 
en men ‘herinnere zich de beroertens, die huntiêë 
aanfpraken , bij gelegenheid dêr Agrarifche wet; 
die de bedoeling had de publieke landerijen onder 
het “volk te deelen, aanftaken en veroorzaakten. 
Trouwens, alle de wetten, die in verband met het 
bs ale 
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algemeene welzijn en met de zeden der Romeinen 
ftonden, lokten gereedeliĳjk fprekers uit, die, door 

het groote denkbeeld getroffen „ voor hun vader= 

land iets nuttigs uit te werken , alle hunne krach= 

ten infpanden, om het volk tot hun gevoelen over 

te halen. _ Hoezeer nu en dan de rust van het 
gemeenebest hierdoor eenigszins geftoord werd, de 

Welfprekendheid moest daardoor tevens grooten 
voortgang maken, en het-nut derzelve voor een 

iegelijk blijkbaar worden. | 

Soms, en, men denke hier aan mannen, zoo als 

MANLIUS CAPITOLINUS , CATILINA, LIVIUS DRU* 

SUS SATURNINUS en anderen, foms gebeurde het 

ook „ dat eene gewigtige gebeurtenis op zoodanig 

eene wijze het algemeen trof, dat de rust en 

vrede van het gemeenebest, ja zelfs de zelfftandig= 

heid en zijn beftaan bedreigd werden. Alsdan was 

het: tiĳjd,-het volk, ten opzigte van zijne ware 

belangen ; in te lichten; het ware der omftandig- 

heden aan te toonen; de gevaren, als met den 

vinger, aan te wijzen, en de middelen aan de 

hand te geven, opdat het volk, in zijne iĳjlhoof- 

digheid „ niet door gewaande belangen, in zijn 

verderf werd gefleept. … Als dan, zoo het den 

redenaar „gelukte, zijn doel te bereiken, onder 

de beroerde en gejaagde gemoederen kalmte en 

rust te. herftellen , en den angst te verjagen „ 

moesten “hem «van overal achting en eerbewij- 

zen toeftroomen, en de, naam van vader van 

het vaderland, was de belooning desgenen, die 

door zijne ftem de opfchuddingen had weten te 
| be. 
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bedwingen, en hetsroer des- Staats door -ftorm en 

gevaren met eene-vaste hand had- weten heen te 

leiden,» „Voorts indien het volk’door de fleme 

men „van fommigen „verleid, „en door: zijne eigene - 

drift vaangeprikkeld bijkans. niet aarzelde ‘zijne be= 

Jangen „ván;die- der, overige burgers af, te fchei= 

den sten -het „Gemeenebest in twee’ afzonderlijke gee 
deelten-. te deelen; „welk een vroem niet- alleen, 

„maar, welke innige, tevredenheid moest-de. Redenaar 

behalen „die in--ftaat was de partijen-tot elkander 
„weder „te „doen neigen, en. door zachtaardigheid van 

woorden de „ opgehitste. en vergramde - gezindheden 

wist, te: bedaren, en eensgezindheid-voort te bren= 

gen „waar men. niets. dan. eene--fcheuring ver- 

„wachtte ? iv | 

Gij ziet. shet sMe Hul de: shianevnrittin in 

‘Rome kunnen naar waarheid. gezegd „worden , -een ’ 

fchoan, tooneel. voor „den „welfprekenden-sman opge= 

leverd tehebben. sij 

„Een derde-en niet minder alanorike weg. opende 

zich; voor „den Redenaar. in de regtsgedingen. Met 

‚deze „was. het in Rome ook: gansch anders, als-met 

„de tegenwoordige regtsgedingen „ over-het algemeen, 

‚gelegen. Niet alleen ‚de vrienden en, bêtrekkingen 

der twistenden „ ‚maar, ook … vreemden „ of door 

‚nieuwsgierigheid gedreven „ of door begeerte den re« 

‚denaar aan te hooren „ woonden dezelve gewoonlijk 

‚bij, Het volk ook nam deel in, dezelve , en ‚niet 

‚zelden ftroomden burgers uitde omliggende. fteden 

‚„en„vreemdelingen , bewoners. van verfchillende win- 

‚gewesten, naar de, regtsgedingen te Rome, wan- 
dek. Te F neer 
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fieer de leen of” ander - redenaar ‘hunne belangen te» 

gen «de fchraapzucht en gierigheid wan: een” op- 

perhoofd ‘verdedigde , om:-alsdan. de geledene on- 
derdrukkingen en teisteringen « te bewijzen, tê- 
genwoordig te zijn bijde pleitgedingen , en daardoor 
hunne patronen en verdedigers te fterker aan te 

moedigen. In deze regtsgédingen was het, dat de 
redenaar het meest trachtté te vermogen, en waarin 
zijne ftém zijne vrienden en betrekkingen het meest 
te flade ‘kwamen. In ‘éenen” Staat, zoo- als dien 

_der Romeinen, kon het niet anders gebeuren, of 
gewigtige zaken moesten in de regtsgedingen vere 
handeld worden , en deze! moesten zich niet, zoo 

als Cicero zeide, tot “gedinigen" over ‘vruchtge- 
bruik en fervituten bepalen. Door middel derzelve 

moest dikwerf de fchraapzucht- en wreedheid van 

‘een -Opperhoofd , “geftraft s de “onfchuld van een” 
“door opgeruide getuigen valsch aangeklaagden bewe 

zen; Staatsmisdaden onderzocht, en dikwerf koning= 

‘rijken aan hun’ wettigen Vorst terug worden gegeven. 

Geen wonder dus, dat een iegelijk om ftrijd naar 

‘deze “gedingen ftroomde, om tegenwoordig te zijn 
bij de pogingen“ der redenaars, om de regters tot 
“medelijden over te halen ‘en hunne gevoelens in 
“beweging «te brengen ; en geen wonder derhalve, 
‘dat ook deze, geprikkeld door het bijzijn der toe- 
gevloeide menigte , alle hunne krachten infpanden, 

niet alleen om de ‘regters ten voordeele van hun- 

nen cliënt te doen ftemmen , maar tevens om bijval 
bij de aanwezenden te bekomen „en derhalven ‘niets 
nathurlijker , dan dat de fegtsgedingen- bij uitne- 

mend. 
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mêndheid veel ter: bevordering der nnie 

hebben uitgewerkte « j 
Na hetgeen wij tot dus verre sine hehe 

zal ‘men zich niet behoeven te verwonderen , dat 

bij de- Romeinen de Welfprekenkheid zoodänig eene 

hoogte ‘bereikte. > Veeleer--zou” hèt verwondering 
moeten baren en voor onwaarfchijnlijk gehouden 

móeten’ worden, bijaldien deze fchoone gelegenhe» 

den, om redenaars voort te brengen , niet door 

vêlen: wären aangegrepen , om in. de-kunst van wel 
te fpreken uit te munten. Dit is dan ook. zoo 

waar, dat een dater fchrijver, fprekende over de re= 

denaren, zeide :-dat deze, offchoon ambteloos Jeyene 

de ‚ niet zonder magt waren, dewijl zij-en het 

wolk „en den Senaat, door hun gezag en raads 
konden leiden, er bijvoegende: dat, zoo het fchoon 

en roemrijk was, in wel te fpreken ervaren te zijns 

het even zoo kwalijk flond en onbetamelijk was, in 

deze kunst niets te vermogen: met dat gevolg „dat cen 

degelijk even zeer: door fcháamte, als door de hoop 
op belooningen, daartoe werd aangeprikkeld: uit 
vreeze, dat men eer onder de befchermden. dan 

onder de befchermheeren geransfchikt zoude worsa 
den ; en, dat de van ouds’ toegekomene verpligtin= 

gen en wverbindtenisfen aan anderen zouden overs 

gaan; alsmede uit beduchtheid, dat menj niet 
gefchikt tot het handhaven van fhaatsambten , of 
deze niet’ zou erlangen, aj we reddend niet za 

zoude waarnémen. Suid alie 

Men mag intusfchen in de: gefehiedenis der Dus 

ene Welfprekendheid opmerken, dat dezelve 

Fa | haar 
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haar hoogfte -toppunt bereikte « in--die tijden van 

beroerten , toen de oude vrijheid. langzamerhand 

afnam «en er door verfchillende eerzuchtige. mannen 

aanflagen. en gevaren ontftonden, die een’ iegelijk, 
met de belangen van zijn vaderland bekend, zorg 

inboezemdens “Hetzij ten voordeele der vrijheid 

hetzij om de overheerfching te vêrkrijgen , ont{ton= 

__den toen aanfpraken , die de bewondering, van elk. 

ëen verdienen. Van daar dan-ook het gevoelen van, 

latere fchrijvers:,, die de Welfprekendheid' de voed- 

fter: van willekeur, de medgezellinne van oproeren „ 

de: fpoorflag ter aanhitfing des volks noemden , en 

dezelve affchilderden als afkeerig van gehoorzaams 

heid “en ondergefchiktheid , hoogdravend, vermetel , 

die in goed geftemde ftaten niet:té zeer. moest ge= 
duld worden. Het. moge waar geweest zijn, dat 

de Welfprekendheid , foms- misbruikt zijnde, door, 

eênigen als het middel gebezigd is geworden, om, 
zichten koste van hun vaderland, en op de puin» 

hoopen van deszelfs vrijheid te verheffen, Het is 
van eene andere-zijde ook. waar; dat de kunst van 

wel. te fpreken in die tijden de meeste vorderingen 

maakte, toen de vrees en de beduchtheid , de 

vrijhéid te zien verloren gaan, ende billijke zucht, 
omde ftaatsbelangen-. tegen -de «aanflagen van eenie 

‘gen. te vrijwaren „de gemoederen der: best ge- 

ftemden in. eenige bezorgdheid, ten opzigte van 

hun vaderland „ bragten , ende inftandhouding van 

deszélfs belangen als de eerfte en eenig{te. waarborg 
van het, algemeene en bijagmdere welzijn deden bee 

fchouwen: Faries EN 74 TEESE 
| ’ Hoes 
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ve Hoezeer “deze gelegenheids om: op eene werkda- 

dige wijze de belangen van zijn. vaderland te-hand- 
“haven „ voor. den” Romein verminderde, toen, na 
„zoo vele: worftelingen , AuvausTus en. zijrie -opvol= 

‘gers “als, adeenheerfchers de teugels wan het bewind 

n= handen‘ namen 3de genegenheid voor de ‘wel« 

fprekendheid-nogtans eindigde niet terftond. „De over= 

geblevene fpranken der Romeinfche vrijheid werden 

mog foms door mannen, zoo als AGRIPPA „’, ASINIUS 

POLLIO ; MESSALA gebruikt, om,-zoo niet ‘inhet 

openbaar, echter in het bijzijn des Opperhoofds'-des 

ftaats, op eene uitftekende wijze door hunne ftem- 

men de belangen des ftaats te behartigen. Evenwel, 

an die. tijden floeg de geest tot andere oefeningen 
over „sens in ftede der ftatige welfprekendheid, 

boeiden de deftige gefchiedkunde „de verhevene en 

foms- lieftalige poëzij,- denzelven toen meer, 

Destijds ook begonnen de fcholen-der. Rhetoren „die 

te voren, zoo als wij zien zullen, in minachting 
waren, te bloeijen. ‘Toen ook begon. men, fmaak 

in ‘zoodanige oefeningen te krijgen, in welke men 

of voor de vuist over verfchillende- zaken fprak 
of, hetgeen -men te voren vervaardigd had, voor= 

droeg. Trouwens, deze oefeningen, die-te voren 

niet dan’ fpiegelgevechten’ waren „- alwaar de redes 

naars tot-opfcherping van hunne kundigheden, zich 

„voorde „ware worftelftrijden- in den Senaat, in de 
Comitiën en den pleitzaal gereed en-bekwaam maake 
ten „ waremr. nu het eenige tooneel geworden „ -het= 
geen hun overbleef, om ‚hunne bekwaamheden te 

werfterken en: hunne-begaafdheden te doen hooren, 
"6Ì F 3 Hoe 
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Hoe zou het immers mogelijk geweest zijn ; dat 
in den” Senaat iemand genoegzame ftoutmoedigheid 

bezat, om, of in het bijzijn des Keizers , of-onder 

toehoorders , die door vleijerij verdorven ‘ waren s 

&enige woorden te doen ‘hooren, die de ode vrij- 
heid in het geheugen zouden ‘herroepen 2 Hoe zou 
dit mogelijk geweest zijn, wanneer wij-eenen TI= 

BERIUS zich over de gedweeheid en -flaaffchen 

geest “des Senaats hooren. beklagen? Intusfchen 3 

terwijl alleen de fchaduw van die oude raadsverga= 

deringen was overgebleven; en door den Keizer de 

gewigtigfte, en door den Senaat niets dan geringere 

zaken behandeld werden , die dan nog altijd de 

zucht tot vleijerij verraadden kon de weg voor de 

welfprekendheid aldaar wel gezegd worden gefloten 

té zijn. De volksvergaderingen in den Senaat overe 

gebragt zijnde, en’ deze vergaderingen door: den 

Keizer als met de hand wordende geleid , had men 
geene bondige en uitgebreide redevoeringen noodig : 

nademaal de meesten fnel de gevoelens des Keizers 
beaamden , welke de vleijerij alleen alsdan de best 

gezinde kon noemen! 
De regtsgedingen mogten nog foms aan ‘de wel- 

fprekendheid- gelegenheid verfchaffen /hare ftem te 

doen hooren; nogtans, dewijl toen de zachtmoedig» 

heid en de goedgunftigheid van éénén meer vere 

mogten, dan de gevoelens en de ftemmen der reg= 

têrs : wat was natuurlijker, dan dat nederige ver= 

zoeken aan dezen gerigt werden, en dat men- uit- 

geftrekte en welfprekende verdedigingen liet varen ? 

Daarenboven: te voren hoorden de Magiftraatsper- 
fo= 
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fonen,’ die hetregt uitfpraken.„ met bedaardheid. en 
onpartijdigheid; de, woorden. der. redenaars, aan, „en 
behandelden dezen met eene-verfchuldigde achtinge 

Ten tijde der Keizers daarentegen wachtten. zij ‚niet, 

dat het, den redenaar. behaagde te fpreken 3 5, altijd. 

eenigen: haast aantoonende,- vermaanden zij hem, 
zoo ‚hij „uitweidde „ter. zake terug te komen, . Het 

gevolg hiervan,-was danook, dat daar de redenaars 

te- voren onder de -uit{tekendfte „burgers geteld. were 

den ‚ «ten.tijde der Keizers vreemdelingen of „wel 
jongere en onbekwame Romeinen -zich: daartoe ops 
wierpen „die „vin. de wetten onbedreven „ met;de, 

raadsbefluiten. onbekend, ‘zelfs de regten van, den, 
Staat befpotteden. en‚de-regelen der-wijsheid -en-der, 
regtsgeleerdheid: ganschen «al, als’ ware met af 

fchuws-verwaarloosden, „Men. hoore hetgeen. PLI= 
NIUs de- jongere daarover zegt, en men „zal zich. 

niet behoeven ‚te - verwonderen „ dat mannen met; 
grooteren „geest, begaafd geene. begeerte - meer ‚gee, 

voelden „vin «de regtsgedigen zaken te verdedigen 
wanneer zij als hunne. tegenpartijen, gewoonlijk. 

onbekwame jongelingen zagen, optreden, die, met: 

eene ‚groote ftoutheid in de, gedingen. traden „ om, 

aldaar ‘hoogdravende woorden. uit te venten, en, die, 

gevolgd werden. door. eenen {toet van ogpgekochte, 
toehoorders.„met het, doel, hunnen gunfieling als; 

_ welfprekend te prijzen: en; loor een luid handgskdagt 

bekend. te maken. st onbe 
‚Em na dit: alles zalmen es niet verzand. „ 

dati=de- Welfprekendheid, ten tijde. der „Keizers 5, 
var, kran fandpunt: van … glans moest, afdalen ‚te 

F 4 meer 
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meer als men in aanmerking néemt , de” belem= 
mering in vrij.te fpreken en te denken, die! toen’ 
zoo ‘algemeen was en een natuurlijk gevolg “der 

dwingelandij geheeten magworden.” Indedaad , ‘in- 
dien” wij ‘het tafereél ; door Tacrrus’öns voor oogen 
gehangen , ‘geloof moeten fchenkem, was: het wel 

niet mogelijk, dat de Welfprekendheid-haren ‘ouden 
roem’ behield. ‘Hoe zoude vhet “immeraan den ores 

denaar mogelijk geweest zijn „ op “eeré rondbor(tige° 
en vrije wijze zijn gevoelen’ uitte boezemêns als 

bij’ elk dubbelzinnig en twijfelachtig woord gretige 

aanklagers gereed {londen hetzelve-op. te vangen en 
aan een’ fchuwen-en altijd vreesachtigen- dwingeland- 

overte brengen? Hoe zou het: mogelijk geweest. 

zijn, in die tijden wel te fpreken, toen ‚de ttanen 
ende droefheid bij ‘den dood” van“ een” veroordeel- 

den bloedverwant of “vriend even »zoo:-vele aans 

klagten van beleedigde majesteit opleverden? — toen. 
eene zucht als ontevredenheid „ en de ontevreden= 

heid als eene begeerte tot verandering van Vorst 
aangemerkt werd 2 == toen; omde geringfte en’ 

beuzelachtigfte “reden , de aanklagt van beleedigde 

mäjesteit iemand in doodsgevaar bragt. Het moest 

en ‘het kón wel niet’ anders „of de ftemmen j-die- 

tijdens het Gemeenebest uitftekende “woorden ‘woor. 

hét belang van het vâderland gefproken- zouden: 
hebben, inoesten' toen geheel verftommen. En ges 

beurde het foms, dat deze lang gefmóorde’ gedache: 

rei eindelijk vuitbâärstten ;' “men kon verzekerd zijn, 

dat de ftraf: wegens deze vrijheid: nabij: was en zich 

niet-lang zou: doen wachten. ” In zulke omftandig= 
pakehte ij hee 

en 
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heden ; bij zulke gebeurtenisfen , moest ríatuurlijker- 
wijze de kunst wan wel te fpreken zich; of door 

_wleijerij bezoedelen, of: bij loutere ‘oefeningen be= 
palen; “en “in het algemeen moest -de’lust , de 
behoefte: daartoe uitgedoofd worden. « Niettemin „ 

toen de Romeinen, ten tijde ván NERVA En TRA« 

JAAN, het, geluk. weder te beurt viel te ‘mogen 

dénken en fpreken wat hun lustte, beurde-de= 

zelve zich’ weder eenigermate op, zooals: het 

voorbeeld van PLINIUS SECUNDUS. ons ‘dit aantoont. 

Dan, na die tijden kwamen hog veel duisterder 

dagen „en „ terwijl de” grootheid «van het -Romein= 

fche :rijk begon af te nemen, en de glans van hete 

zelve verdoofde, verdween ook de Welfprekendheid 

gansch sen «alvoor -den „Romeinfchen. ftaat; en het 
onderwijs derzelve ;- alleen vin”‚de: fcholeni-der Rhe= . 
toren’ bewaard “wordende „was het tot:-declamag= 

giën dat de beoefening derzelve zich alleen’ bepaalde, 

‚Gij ziet her nu, M. H, l door welke oorzaken 

en middelen de Welfprekendheid te Rome tot haar 

hoogfte toppunt van glans: gebragt werd; en welke 

omftandigheden haar. verval -te- weeg hebben gee 

bragt.” Er blijft ons nu; :zoo-als wij gezegd hebben, 

nog overig, kortelijk te-zien, of de oefeningen der 

Rhetoren „en de declamatiën iets ter. inftandhous 

ding der ware. Ene wins serech k 
\ 
» 

‘dien „men uit: dê weinige. naan die rijden 

hennes ef de Rhetoren te beurtsviel, tot 

het „weinige ‘nut. wilde befluiten , door hen, ten 

kat def, Welfprekendheid uitgerigt, zoude men 

F 5 ge 
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gereed. hun. eenên geringen invloed, op :dén bloei 
derzelve toefchrijven, De Rhetoren waren toen 

Grieken ;-of > vrijgelatene cliënten --van een’ of an 
deren „grooten „die, of in;hunne eigene {fcholen-„ 

of-in deyhuizen van woorbame burgers, redevoe= 

zingen „deden „en lesfen gaven, om de jongelingen 
de.-kunst van we? te fpreken te leeren, en dezelve 
daarin -ftoutmoedig te maken, Voorname burgers, 

en; redenaars. woonden. alsdan ook -dikwerf deze 

bijeenkomften - bij, en namen - dikwerf -deel-aan; ‚dee 

zelve. Intusfchen gelukte het aandeze Rhetoren 

niet eene: algemeene. en onbefprokene. achting te 
verwerven: en. hunne bezigheden als nuttig „en 

noodzakelijk geprezen te zien, Niet alleem dat 

mannen, zoo als de regtsgeleerde crassus „> een 
min, gunftig oordeelvover dezelve velden; de Senaat 

befloot eens deze fcholen.niet toe-te laten-en beval 

dezelve te -fluiten 2 “hoezeer “dit raadsbefluit, niet 
ftipt--fchijnt nagekomen te zijn. Nog later; ten 

tijde van :TRAJAAN „toen „men meer aan” dezelve 

gewoon moet geworden zijn „en over het algemeen 

de: minachting was verdwenen; voedden nogthans 

eenige fchrijvers even madeelige: denkbeelden omtrent 

dezelve.- ‘Hoort hetgeen veen der. fchrijvers , » fpre= 

kende over. de. opvoeding der jeugd daarover zegt» 

Nu. worden de jongelingen “naar de fcholèn „der 

Scholastic of Rhetoren gezonden, van welke men 

naauwelijks zeggen kan, of dé: plaats zelves of de 

medeleerlingen, of de fooft. van oefeningen smeer 

nadeel bevatten. De plaats wektvin geenen:deelg 

oerbicd. op, vermits. niemand dan ònbekwamen de= 
5e eert WOR zele 
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zelwe-intreden. Wan, de medeleerlingen: verwacht 
men te vergeefs vorderingen ; dewijl ‘kinderen onder 
kinderen en jongelingen onder: jongelingen, zonder 
fhroom en -bevreesdheidsanet: eene groote harden. 
digheid fprekenssd, 2 nori naisrnon 99 

„En wat. ‘betreft „de. fookto van va an hoe 
wonderbaar en ongeloofelijk „, en van de waarheid bijs 

kans gansch afgefcheiden? Men. handeldesover “de 

belooning aan. tyrannenmoord sverfchuldigd , v:ovêr 

de wonderlijkfte. zaken „en rin „het „algemeen „over 

zoodanige „die, of nooit ; of zelden -in-de -regtse 

gedingen > voorkomende, met ophef van woorden 

uiteengezet ‘werden. «De «minachting „ „die «de dcho= 
fen der Rhetoren-te beurt viel , laat “zich dus ligtelijk 

begrijpen; &n- uit deze minachting mag men wel 
befluiten „ dat de Welfprekendheid door hunne mes 
dewerking weinigen. of geenen voortgang gemaakt 

heeft, en dat inzonderheid ten tijde der Republiek 

hunne -lesfen “geringen invloed op den bloei der 

zelve uitgeoefend hebben. Intusfchen „ naarmate 

de ‘gelegenheid verminderde , “om zich” in -het 

openbaar te doen. hooren, -en het moeijelijk en 

gevaarvol werd zich met de Staatsaangelegenheden 

bezig te houden, verkregen deze oefeningen der 

Rhetoren en de declamatiën,- die zij beftuurdens 
meer: bijval. Degenen, die eenige. opwekking ge= 
voelden “om “de: Welfprekendheid te beoefenen 4 

moesten zich toen wel vergenoegen , om; ‘hetzij in 

hunne eigene woningen „hetzij in ‘de fcholen der 

oe velie of voor’ de vuist te: fprekens-of „het- 
od geen 
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geen zij te: voren bewerkt hadden, voor té-dragèêns 

Langzamerhand groeide deze lust zóó aan, datbij 
dezes bijeenkomften het publiek “werd toegelaten , «en 
dat er-een- groot getal van leeraren ontftond, die 

zoodanig een aanzien wisten te bekomen, dat zij 
in den” Senaat, en ookwel vals Confuls “werden 

gekozen. Toen werden de fcholen der Rhetoren van 
bijzondere „ openbare inrigtingen; en de’ Rhetoren s 

„die-te. voren alleen als huisfelijke leeraren aangee 

nomen - waren”, werden “naderhand. door enige Kei= 

zers aangefteld , om de beoefening der ‘Welfpre= 

kendheid te bevorderen. De lust ook ,-om of in 
het openbaar ,. of in zijne eigene woning ‚of els 

ders „ te deelamdren, zoo als de Romeinen, het 

hoemden , “groeide tevens aan. Dewijl men toen! 

geene. gelegenheid meer vond, zich, in de volkse 

verzamelingen te doen hooren, om langs dien weg» 

eenigen invloed te verkrijgen „ moesten degenen „die 

de Welfprekendheid beoefenden „zich met deze: 

flille bezigheden. vergenoegen en te vreden hou= 
den. „Het gebruik dezer oefeningen werd ders 
halven zeer-algemeen, en hetgeen-in den eerften: 

opflag verwondering. baart „dat men namen van: 

groote manrien telt, die aan dezelve deel namen 

laat zich ligtelijk „begrijpen, wanneef. men nadenkt, 

‚dat het tooneel „ waar te voren de Romeineù hunne: 

welfprekendheid ten toon fpreiddens, ‚niet meer bee 

ftond-, althans. geene ee „meer. gee” 

dezelve tesdoen fchitteren.. „orn zow oconio oem | 

„Het. fpreekt ondertusíchen van - a det en des 

naan fchan 
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Fcholen ‚der ‚‚„Rhetoren, ende declamatiën „eenigen 
invloed „op de ftudie, der Welfprekendheid hebben 

moesten. In-de werken; die ons, van, dien tijd zijn 

overgebleven ,„ moet men den geest zoeken „ die, bij 
het vopftellen, derzelve het meest werd, „nagevolgd ; 

en «hieruit zal: men kunnen befluiten, „welk nut 

deze oefeningen opk de Welfprekendheid when 

hebben. | 

En welke ak: mu hebben deze tiden voort 
gebragt? Zijn dezelve ten eenemaal uitftekend , of 
hebben zij alleen, eene betrekkelijke waarde 2 om 

dezelve metde voortbrengfelen van vroegere jaren 

te kunnen vergelijken 2. - | 

‚Dit laatfte zal men gereedelijk- moeten toeftem- 

men, wanneer mende letterkundige voortbrengfe- 

len van die tijden in. oogenfchouw neemt. Praal 

van woorden, wijdloopigheid „ gezochtheid in de 

uitdrukkingen, had de oude eenvoudigheid en_ fla 

tigheid vervangen: dichterlijke wendingen waren ih 

de, Welfprekendheid algemeen geworden en werden 

voor de fieraden eener goede rede gehouden. Én 

men verwondere zich: hier niet over. - Zoo als de 

beroemde wyTENBacH het zeide: „het is met de 
menfchelijke. natuur zoo gefchapen, dat de beste en 

nuttigfte zaken door een langdurig gebruik hare 
fchoonheid beginnen. te misfen , en ‚men andere” 
nieuwere, begint te begeren. Van daar was hét 
afkomftig „ dat, terwijl de oude. Welfprekendheid, 
naar de. gelijkenis en eenvoudigheid der natuur ine 
gerigt, had. blijven beftaan, ijdele en losfe vernuf- 

tèn, 
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ten ‚uit miffachting ° voor dezelve en” ùit onwe- 
tendheid gêdreven , eene nieuwe wijze van zeggen 

najaagden; “dêwelké, in hêt’openbaar“te voorfchijn 
komeride, áan de menigte beginnende te behagen; 

haar als bewonderaar verkreeg. Van daar de zucht 

tot fpitsvindigheden en fieraden, “die” zelfs';"tot de 
Gefchiedfchtijvers overgekomen „ hünnen -ftijl ‘ont= 

fiert. En het zoude met de Welfprekendheidgoed 
gefteld geweest zijn, was ‘het daarbij gebleven, 
Dari, de wijze van fpreken „’die zoo even als de 

ware geprezen werd , ‘ook eefië wijl daarna in min- 

achting komende, werd er weder eenê nieuwere 

en nog flechtere ingevoerd: ‘met dat gevolg, dat 

toen eens de Welfprekendheid van haar waren ftand 
afgebragt wás, zij nimmer denzelven weder heëft 
kunnen innemen; veel eer hoe langs zoo meer 
afnam en verzonk, derwijze eindelijk, dat, hete 

geen het meèêst van de natuur en waarheid verwij 

derd was, voor het fchoonst werd aangezien en 

het meest werd bewonderd.” Trouwens, het kon wel 

niet anders ‚de letterkundige voortbrengfelen moesten 

de Zwakheid en krachteloosheid van die tijden aan den 

dag brengen, en moesten den maatftaf opleveren vân 

hetgeen toen het meest den geest boeide. Geene 
openbare en ftaatsbezigheden , maar alleen hüisfelijke 
waren over het algemeen voor de inwoners van het 

Romeinfche rijk overig gebleven. Vleijerij , toen alleen 
het middel om zijnen weg te maken en bevorderd 

te worden, had alle waarheid verdoofd, Aan deze 

gehoor gevende, en alleenliĳjk door deze geleid, 
fchre- 
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Achréven ‘de Tofredenaárs (Panegytici) ‘hüfihe“fof- 

tèderien “ter “eere ‘der “Keizers; en het zijn dele 

Werken, dië ons doer’ erkennen , “dat de declama= 

Hin ‘en’ de’ fcholen der’ Rhetoren ook niet hebben 

kunnen belettèn welligt zelfs ‘te weeg hebben gè- 

‘bragt ,' dat ‘de wijdloopigheid en opgefmuktheid de 

kenmerken van de letterkundige voortbrengfelen van 
dien tijd zijn geworden. Niettemin, hadden deze oe- 

feningen de ftudie der Welfprekendheid niet gaande 

gehouden, en hadden de Rhetoren niet altijd op de 

oudere fchrijvers verwezen, zoude het welligt nog 
‚erger met den ftaat derzelve gefteld zijn geweest. 

Want, hoezeer de zucht tot vleijerij de lofredenaars „ 

om mij zoo uit te drukken, op ftelten doet gaan; 

hunne wijze van zeggen verraadt evenwel te gelij= 

ker tijd, dat zij de manier van zeggen der ouden 

kenden en achteden; doch ongelukkigerwijze , door 

het verval der vrijheid, niet in ftaat waren „, de 
waarheid te huldigen, en zich met de eenvou 

digheid, die aan de waarheid eigen is, te verge= 

noegen. | 

Wil men nu uit de werken en de gefchiedenis 

van die tijden, die van groote redenaars zwijgt, 

de flotfom ontleenen, om de vraag te beantwoore 
den , of de fcholen der Rhetoren en de declama= 

tiën het verval der Welfprekendheid hebben tegen 
kunnen houden? Men zal, na dit weinige, ge« 
reedelijk moeten erkennen , dat, hoezeer zij dit vere 

val eenigermate hebben tegengewerkt, zij niettemin 

de Welfprekendheid niet gansch-en al hebben kun- 

nèn 
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„nen onderfchragen en, haren val, hebben. kunnen 
afweren, „En dit antwoord, ‚M. H.L. „zal dan, te- 
vens de flelling bewijzen en verfterken:, waarmede 

‚Äk, een aanvang nam, te,weten: ‚dat, de. bloei. der 

Welfprekendheid de. Rome. ‚bij, uitnemendheid „300 
nict alleenks ijk» door de gefteldheid des raak gr 
„boren en, bevorderd is geworden. 
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à | EN 

“DESZELFS INVLOED OP HUNNE 

KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN, (*) 

| door had lee 

PJ. DE GEEDER, 

} Philos. Theor. Mag. Lit. Hum, Doctor te Leyden. 

Dn 

Diwis hadden wij er ons over vêrwonderd, 

en Zagen het voor eene wellevende gewoonte aan „ 

dat zelfs geoefende redenaars, dien het eene heb= 

belijkheid geworden was, om de aandacht te vere 

meesteren , bij het begin van hunne rede zich 

 fteeds verontfchuldigden over het ‘onvermogen’, om 

aan ‘de verwachting der- „hoorders te voldoen, en. 

meermalen” de moeijelijkheid der keuze ‘van eenig 
onderwerp vermeldden. Doch toen het ook onze 

taak werd, om -gehoor te moeten geven aan eene 

| nt | ed 

(*) Eene verhandeling „' over den beperkten invloed 
des handels op de beschaving en welvaart der oude 
Wolken , door den-heer c. BACKER , Advocaâatste Amster= 

Wam ,: is, geplaatst in de Vaderlandsche Letteroefeningen 
voor December 1823: N°. XVI.:blädzs 757. « 

IX. D. 1. G 
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vereerende uitnoodiging, en. om — immers zooveel 

zwakke krachten dit toelaten — eenigzins mede te 
werken aan het edel doel dezer” werdienftelijke 
Maatfchappij ‚ verdrongen geheel andere. gewaarwor- 

dingen deze, misfchien roekelooze, verwondering! 

Hetzij wij dachten aan de beroemde mannen, die 

van deze plaats uwe aandacht bezig hielden , ‘hetzij. 

wij ons voorftelden, voor welke Toehoorders er 
moest worden opgetreden, menigvuldige zwarighee 

den ontwikkelden zich langzamerhand. Doch: 
waartoe uwe aandacht bij datgene bepaald, hetwelk 
harer onwaardig is? Waartoe den fchijn aangenoe 

men, alsof het kittelend gevoel der “eigenliefde 

achter het masker eener gezochte nederigheid ver= 

borgen is? Gĳ toch, M.H.! zult het daaraan niet 
toefchrijven, zoo u de getuigenis wordt afgelegd , 

dat de keuze van het onderwerp, waarover wij u 

wenschten te onderhouden, de vrucht niet is. van 

éene „langdurige overweging. =— Niet omdat wij 

meenden, dat eene gehoorzaal als, deze geenê 
omzichtige kieschheid vorderde ‚ maar dewijl de tid, 

die nog ‘aan. het ‘bepalen der keuze en aan de 

overdenking van het onderwerp kon befteed worden, 

eene langere befluiteloosheid verbood. ‘Trouwens 
waar loopt alles gunftiger zamen, om den fmaak 

van toegevende hoorders gemakkelijker te voldoen „ 

dan hier (*), waar de ftaf van Mercurius met het 
Dh, Ek …_ fchild 

……(*) Deze Verhandeling is voorgelezen in het departe. 
ment Koophandel , Zeevaart , enz. der Maatfchappij : Felis 
Meritis, te Amsterdam, op den zoften October 1828. 
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fchild van Pallas en de welluidende lier van Apollo 
vereenigd zijn? Het was dan ook deze gelukkige 
vereëniging, welke onze- keuze “befltuurde. Mag 
zij, — hoewel meer door toegevendheid dan eigens 

lijke waarde , — uwe goedkeuring erlangen; zij erlangt 

die alleen van uwe heilzame inrigting. Kan de 
behandeling des onderwerps, gelijk te wachten 

ftaat, u minder gevallen, vergun eener eerfte proeve 

eene dubbelde toegévendheid, —= De vereeniging 
van den koophandel en de zeevaart met de beoe= 

fening der kunsten en wetenfchappen: — kon er 
eene gelukkiger verbroedering plaats hebben? On-= 
telbare hulpmiddelen verleenen zij aan de uitbreîs 

ding des handels en aan eene min gevaarlijke wijze 
ôm denzelven te drijven. Eene vergelijking van 

deszelfs tegenwoordigen toeftand met dien bij de 
Ouden zou het pleit kunnen beflisfen.* Maar ook 
zeer veel waren, in oude tijden, deze kunsten 

en wetenfchabpen aan dén- handel verfchuldigd. 
En zie hier, M. H.! eene omfchrijving- van het 

onderwerp, dât wij in dit uur”met u werischten te 
overwegen. Gij kunt echter niet meer verwachten ° 
dan eene ruwe fchets. Als men verplaatst wordt 

bij de verfpreide bouwvallen van eenig kunstge- 

wrocht der ondheid, kan men zich in gedache 
ten de ruwe omtrekken wel voorftellen , tot welke 

deze verbrokene overblijffels behoorden ; men-moge 

ook hier en ginds eenige kleine bijzonderheden 

herkennen en de fporen van enkele ficraden onte 

dêkken; maar wie is er, die, uit dit tooneel det 

verwoesting , zich het geheel zoo kan voorftellen, 

Ga als 
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als - let „eenmaal wezenlijk, beftond 2 En waarlijk 

dezelfde moeijelijkheid was met de behandeling van 
ons/onderwerp verbonden. Hier en daar toevallig 

verfpreide opgaven der oude fchrijvers móesten 

zoo veel. mogelijk. tot: één geheel. gebragt worden, 
derzelver gewigt worden overwogen, en de tĳd 
bepaald worden „tot welken. deze berigten- behoore 

den. … Dit zoude «eene aangenamer bezigheid ge= 

weest zijn, zoo het meer, dan flechts-eene fchets 
had kunnen opleveren! Mogen: nu - anderen. met 

een vrijer, misfchien ook wel. met een juister „oor= 

deel , de gapingen kunnen aanvullen „ die het gemis 

aan oorfpronkelijke berigten „veroorzaakt: wie ge= 

_ voelt tèvens het onzekere van zulke gisfingen niet! 
Befchouwen wij dus, bij voorkeur gebruik makende 

van het gezag der oorfpronkelijke fchrijvers, den 

toefland des koophandels bij de oude Grieken „ en 

deszelfs invloed op hunne kunflen en wetenfchappens 
Verleent ons daartoe, G. El ‚uwe. goedgunftige 

aandacht „ maar weigert ons tegelijk;uwe toegevend= 

heid niet welke--wij gevoelen, hoezeer zij. ons 

noodig iser 00 

| er À | 

Om zich een helder denkbeeld van den Grieka 

fchen. koophandel te wormen. is niets noodzake= 

lijker , dan. de verfchillende gewesten der oude 

wereld te kennen, in welke, hunne handelsbe- 

trekkingen.» gevestigd waren. De. ligging- en aarde 

rijkskundige -gefteldheid, van; Griekenland. was zeer 

gefchikt „voor een’ bloeijenden zeehandel, „Aan 

ele den 



4 ABI DE OUDE SGRIEKENe. Tol 

den oostelijken, aan den zuidelijken. en westelijken 
kant door -degolven wan:de: Grickfche, de Middel: 

landfche en lönifche Zeeën begroet, waren de vere 

fchillende eilanden: van den rchipel ‚zoo vele hers 
bergzame: zeehavens ; die bij-den gebrekkigen toes 
ftand.… der zeevaartkunde in die tijden’ onmisbaar 

waren: en „ alsof „de natuur: hen, nog niet genoeg 

" begunftigde , hadden. ftaatkundige  inzigten: aan de 

kusten. van kleine Azië en Benedeneltalië volkplan= 

tingen” gevestigd; die „den « handel uitnemend “be 
vorderden, - Men meene echter niet datde Griek- 

fche- Koopvaardij zich durfde wagen” buiten dè zuis 

len van „Herkules;… Zij kon „dit ook -niët-doen, 
dewijl de uitgeftrekte lande en zeehandel van:PAoes 

nicië op Carthago:en van. Carthago op de: bin= 

nenlanden -van „Africa en het toen gelukkiger 

Spanje, haar de voordeelen van zulk een? uitge- 
ftrekten, en daarom indie tijden zeer gevaarlijken, 

handel “zou hebben doen misfen. ‚Men “beftrijde 
ons hier. niet met de gefchiedenis van het oude 

Marfeille „ want de- betrekkingen -van-‘het-moedere 

land «met deze volkplanting- zijn. te onzeker, om 

er iets uit-te kunnen opmaken. — De zucht: tot 

voordeel „ uit» welke de koophandel geboren wordt, 

deed natuurlijk; de. roofzuchtige -zeetogten: eerder. 

ontftaan , dan eene vreedzame verkeering en regele 

matigen handel, De waarheid van deze opmerking 

wordt door ‘het voorbeeld der: Phoeniciërs bevestigd, 

Dezen toch bezochten de Griekfche eilanden en 

kusten van het vaste Jand, of „als. -zeeroovers ; of 

als vreedzame kooplieden , dies hunne: fchitterende 
G 3 kleis 
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kleinigheden bij de ‘onêrvarene Grieken ten -duurfté 
verruilden; € zoo maar de roofzucht geene 

hinderpalen —ontmoetede — derzelver jongelingen 

en maagden wegvoerden, die op de flaverimarkten 

van’ het wellustige Zzië een -hoogen- prijs. gol 

den (*). «Het gevolg van deze onregtvaardigheid 

was natuurlijk,” dat men geene levendige betreks 
kingen: met die trouwlooze Phoeniciërs wilde aans 

knoopen5 zoo: als men ook geen- het minfte fpoor 

vindt’ van eenige handelsverbindtenisfen- tusfchen 

het bloeijende Zwrus en tusfchen Corinthe of Athene, 

Ook hadden later tot deze verwijdering drie oorza- 
ken medegewerkt : de hoofdgang van den Phoeni- 
fifchen en Griekfchen handel naar eigene volkplane 

tingen; de gelegenheid „die zich «den Grieken aane 

bood omde Phoenicifche waren van de löniers te 
ontvangen, die de kusten wan. klein Azie bewoon- 
den, en eindelijk wm maar wie vereert ook niet de- 

zen edelen trek van het Griekfche volks-karakter ? 

de beleedigde vaderlandsliefde der Hellenen. wegens — 

den krachtdadigen- bijftand-, dien de Phoeniciërs aan 

de, Perzen tegen Griekenland hadden verleend, 

Echter bleef het den kooplieden van: Phoenicië 

vergund ‚om eenige der gezocht{te- en kostbaarfte 

waren in Griekenland binnen: te» voeren: ‘hetwelk 

waarfchijnlijk plaats had in de Corinthifche zeehaven 

Cenchreaj dewijl het uit Zhweydides blijkt (}) dat 

er-aldaar , in den Peloponnefifchen oorlog , Phoenicis 

Ke rebaalis | | voged fche 

CO) BEEREN Zdeën IN, p‚ 59e 
(})- rgvcro, II, 69.» 
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fche= fchepen’lagen,: en: hét van: elders» bekend is 

dat de winzucht “vooral „deze handeldrijvende: natie 
naar «Corinthe-uitlokte- (*). En zal ook niet de 

weelde. van deze “bloeijende handelftad den meesten 

prijs gefteld hebben -op: de T'yrifche, kostbaarheden ? 

Ook het dederv uit Syrië, het: Egyptifche papier en 
zeildóek “én het ivoorsuit: Libyö werden aldaar ins 
gevoerd, verre de Carthaagfche “tapijten” menigvuldig 

aangebragt’ in de-haven Lechaeum , aan (de andere 

zijde der Corinthifche landengte gelegen. »Maar niet 
alleen: -deCorinthiers werden door de Egyptifche 

fchepelingen bezocht. „Hunne fchepen deden ook 

de haven van Piraeus aan, om there: van ‘koren 

te- voorzien (f). Deze menigvuldige … handelop 

Egypte was een “natùurlijk gevolg van de uitftekens 
de voorregten, die er de Griekfche kooplieden ge= 

noten, Reeds vroeger had. de Egyptifche koning 

PSAMMETICHUS de flad Bubastis aan de Grieken 

afgeftaan. Doch naderhand werd Naucratis, eene 

ftad van Neder- Egypte, aan den Canopifthen arm 
„van den MNw/ gelegen , den Griekfchen kooplieden, 

die zich in Eaypte wilde nederzetten, door Ama 

sis ter woonplaats aangewezen ($)» en tevens aan 

de Griekfche Straten vergund, om voor ‚hunne 

reizende kooplieden op: zekere. plaatfen heiligdom» 

men te flichten, vals ftapel- en marktplaatfen, voor 
de 

(*) ATHEN. IL ot. pe 27. acti 

CF) -DEMOST. Pè 5122e DIONYS: Edite se WOLFIs 

Francf. 1604 Fol, 
| 

(S) nerope IL, 479. ag 

G 4 
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de waren, die zij naar Egypte vervoerden (*). Hoes 

zeer het nu voornamelijk de Griekfehe volkplantine 
gen op de kusten van Klein Azie waren, die van 
deze vergunning des Egyptifchen konings gebruik 

maakten , kan er evenwel moeielijk aan getwijfeld: 

worden, of deze betrekkingen. waren ook -gunftig 

voor” den handel in. de havens van Corinthe en 
Athene, De fchaarsheid van ‚den korenbouw in 

Attica (Ì) ; hetzij dezelve moet worden toegefchre= 

ven aan den toeftand van den. landbouw , hetzij. 
dezelve een gevolg: was’ van een’ ongunftigen 
grond „ veroorzaakte dat er eene groote hoeveelheid 

granen van het Zuurische Cherfonefuss thans de 

Krim genaamd, uit de Griekfche havens van Z%cos 
dofia, en het meer verwijderde Panticapaca. werd 
toegevoerd 3 want die fteden waren door Griekfché 
volkplanters bewoond. Deze « noordelijke handel 

vond geene geringe aanmoediging in de vrijftelling 

_ van “den dertigften penning , aldaar van den uitvoer 
van granen geheven, welke er de Atheners-als een _ 

vóorregt “genotén (S). En zie hier, M.H,! de 

voornaamfte - handelsbetrekkingen „ die de Grieken 

met vreemde volken, welke zij. Barbaren noemden , 
hadden aangeknoopt, De geheele Middellandf/che 

Zee werd door hunne kielen gekliefd. Het mag- 

tige Carthago met haar moederland PAoenicië, het - 

| bran= 

(*) erop. IL. 178. 
CH) “urpran: BEnarrat. Oratione. Demost, adv, Túm, 

p. 822, De 
ze 

(S) peMosTu. iz Leptim pe 545. B. 
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brândende Zibyë en meer. befchaafde-Egypte ontving 
de Griekfche-kooplieden „ „die „aldaar hunne «waren 

zochten ‘te „verruilen “tegen „voortbrengfelen , welke 

Hellas. niet opleverde, —- Zoo het „waar is, hete 

welk, een nieuwere „onderzoeker der Gefchiedenis 
waarfchijnlijk —vindt „-en- hetgeen, echter met uit- 
zondering van «den »/Atheenfchen. korenhandel op 
Theodofia en Panticapaea) ook. zeer aannemelijk is 
zal de Griekfche koophandel ,-met deze. Barbaren 
gedreven, alleen voor-eenen, handel in het-klein 
moeten gehouden worden „ en zullen zich de:-meer 
uitgeftrekte „en meer voordeelige handelsbetrekkin=” 

gen eigenlijk, tot: de. Griekfche  volkplantingen -heb- 

ben bepaald (*). „— De. westelijke -kust.van--Alein 

Azië. was,met,bloeijende fteden, bebouwd, die-door 

Griekfche. volkplanters-werden- bewoond „ onder den 
algemeenen. naamr, van Iöniërs: begrepen. Het. bene 

_denfte gedeelte „van, Jtalië, thans door den fchepter 

van. Napels beheerscht , had verfcheidene volkplan- 

tingen. van. Achajers en Doriërs opgenomen;-en de 

gefchiedfchrijver, proporus. getuigt. (}) ‚ dat-de Grie= 

ken insgelijks op de kusten van Sicilië tot bevors 

dering van-den. korenhandel hunne volkplantingen 

hadden aangelegd. Want dit vruchtbare-eiland, waar 

ook Carthago zich van goede zeehavens. voorzien 
had „leverde eene: oneindige hoeveelheid granen op. 
Gelijk in het algemeen de Griekfche volkplantingen 
gefchikter waren , om de-noodwendigheden des levens 

RE | | | naar 
(*); HEEREN, Zdeën,; Ils p. 5. 
(f) prop. sic. V: 6, 20. 

G 5 
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naar het ‘moederland te zenden „dan er die’ zelvé 
nit te trekkens zoo werden ook de granen van 
Sicilië te Athene ingevoerd (*), en in “de: Corine 

thifche zeehaven Lechacum verfchillende  koopwaren 
ait Zealië, van Siciliëy“ van de eilanden der Aegêin 
fthe Zee en van de kusten van Kleîn Azië aanges 

bragt (f: “De uitgeftrektheid van de handelsbe- 

trekkingen der Grieken: (welke haauwkeurig moes 
ten bepaald’ worden, als zijnde «de grondflag van 
de ontwikkeling van den toeftand des koophandels) 
bepaalden: zich dus alleen tot de kusten vande 

Middellandfche Zee, Deze’ uitgeftrektheid: moge ons 

gering toefchijnen,’ die, miet de’ hulpmiddelen der 

kunften--ónderfteund en door den -gids der wetens 

fchappen «geleid, onze ‘kielen fturen, waar geene 
kust gezien wordt ‘en het gewelf des hemels fehijnt 

ter rusten ‘op “een oneindigen vloed: doch voór dè 

Ouden, Wien dit alles ontbrak,’ was deze uitges 

ftrektheid zeer aanmerkelijk. En zoo de Griekfché 
koophandel minder bloeide „dart die van Fyrus of 

Carthago* de: fchatten der: befchaving’; die’ hij aans 
bragt, waren nuttiger voor ‘het menschdom, dan de 
verleidende rijkdommen der" Punifche handelaren ! 
1-De «opgave van den toeftand des koophandels bij 
eenige natie vordert eene raauwkeurige kennis van 

de “wijze „ waarop ’de handel gedreven wordt, van 
het inwendige “van den koophandel, en van den 
Rand; dien de kooplieden in de’ burgerlijke maata 
sit | fchap= 

(*) urvian. Orat, Der.’ adv. Tier, p. ed D. 

CF) zrucyp. Il: 69, Ee \ 

CJ 
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Fchappij. bekleeden., ArisforeLes: onderfcheidt drie 
foorten van handel: ééne ‚welke ‘door middel der 

fcheepvaart gedreven „werd $-eene. tweede „ waarbij 

de goederen-met wagens. of -lastdieren. vervoerd, wer« 

dens eindelijk eene, die aldaar--plaats: had „waar de 

goederen, voortbrengfelen. „waren, der Natuur: en hij 

meent ;-dat. die-foorten vân koophandel dáarin  ver- 

fchüllen „:dat-deze veiliger, gene voordeeliger zijn (*). 
Wij zouden «aan ‚de opgave vandezen-fcherpzinni- 

gen -Wijsgeer: niet zoo veel gezag toekennen, zoo 

hiet „zijne „boeken: over het -Gemeenebest , waaruit 

wij deze, plaats ‘ontieenden „ eigenlijk. de flotfom-was 

ren van „eene. naarftige vergelijking, van. alle de 
Griekfche - Staatsgefteltenisfen 3 en zoo wij dezelve 

dáárom niet, houden konden. ‚voor, eene “algemeene 

aanmerking’ovér den--Griekfchen. koophândel, uit 
welke blijkt, -dat hij zoowel ter land, als ter zee 

gedreven werd... -De landhandel was -dan- ook de 

oudíte , volgens. de getuigenis van THucypipes ({)s 

en de landengte van: Corinthe, deswege « doorden 
lierdichter PiNDARUS (S)-eene zeebrug ‘genaamd , 

werd eene algemeene «en onmisbare handelsweg „ de= 

wijl zij alleen, de gemeenfchap openhield tusfchen 

het {chiereiland Peloponnefus en het.noordelijke vaste 
land, door de Grieken bewoond. Doch zij wisten 

het te wel, de Corinthiërs , welke voordeelen hun 

_ deze gunftige ligging kon genbrengen , en de fchat- 

ten „ 

0) ARISTOT, de ‘Rep. I; Ïle Pe 231. en 

(4), TruCYD, Is 13e, | 

CS) Zsthm, IV. 34 vipvgar zesde rig Kegisdov zuigen, 
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ten, uit de belasting op den doorvoer van koop= 

waren verzameld; waren zoo aanmerkelijk, datde 
oude “Dichters ‘haar fteeds- het rijke Corinthe noem- 
den (*). “Maar deze’ landhandel fchijnt fpoedig in 
eenen zeehandel veranderd te zijn, waaraan mis- 
fchien de verdelging der zeeroovers wel het meeste 

zal hebben toegebragt. Echter was deze zeevaart 

nog zeer onvolkomen, Men waagde het niet zich 

verré van de kusten te verwijderen , dewijl de-hulp= 

middelen van het kompas en van de toepasfing der 

fterrekunde- op de fcheepvaart nog fchier geheel 

ontbraken, Meestal voer men zeer -digt onder de 

kusten, om op het ftrand den nacht door te brens 

gens doch, verder van hetzelve verwijderd „ wierp 

men- het anker uit (f), om zich-bij de duisternis 

niet -te diep in zee te begeven. De ftout{te-zees 

lieden, flechts door eene kortftondige ondervinding 

bemoedigd, waagden het. geenszins , om „de onftui- 

mige baren te trotferen, die “van het eiland, Creta 

of Candia wegftroomden ‘tot aan het voorgebergte 

Spathi CS), hetwelk (destijds Malea geheeten) aan 

de zuidoostelijke kust van den Peloponnesus- gelegen 
is, zoodat het een fpreekwoord , geworden “was: 

vergeet al wat w dierbaar is, eer. gij het voorgen 

5 berge 

() THUCYD. LC, Homer. Zliad, Il: Pe Loy 

Ct) prMosTR. in Polycl. pe 1087, €. _ 

_(S) HOMER. Odyss. IX: 80. Dit voorgebergte wordt 

thans Spathi genaamd, en niet, zoo als op de meeste 

kaarten, San Angelo, Pe Oe VAN” she CHY9, ‚ Hars üz 

Pri D ot hik he atd inde 
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bergte Malea-omfleyent (*)! Waarfchijnlijk moet men: 

het aan de vrees voor deze gevaarlijke golven toes 

fchrijven , dat men in plaats van-den-Peloponnefus 
om, te zeilen ,-de haven „van Lechaeum aan den 

Corinthifchen zeeboezem binnenliep, en>de koop= 

waren; ja fomtijds de fchepen zelve, overde land- 

engte’ henenfleurde, om- dezelve in de haven Cene 
chraca, die aan hare andere zijde gelegen was, 

weder. in zee te- brengen, en ze aldus naar Athene: 

of elders heen te voeren (f): hetwelk de ligtheid: 

der Griekfche vaartuigen. gemakkelijker toeliet. Zijn: 

dus, in vergelijking van hetgeen zich onze fchepe= 

lingen verftouten , die de zeeën der verzengde lucht= 

ftreken en: de ijsbergen. van het ruwe Noorden met 
gelijken moed bezoeken, deze kleinere zeetogten 

der- Ouden van weinig belang: de gevaren, die zij 

daarbij meenden te trotferen , vereischten „geene 

mindere ftoutheid. Het gebruik van zeilen. was 

hun wel. niet geheel onbekend, doch wij kunnen 

ons. moeijelijk voorftellen , wanneer zij zich aan de 

winden toebetrouwden en welke gelegenheden hen 

de riemen ‘deden. uitkiezen, En echter vertoonden 
zich de bewoners van ‘het eiland RAodus het on= 
verfchrokkenfte van alle-de Grieken op de onftui= 

mige. baren “en. lieten geene kust onaangedaan, 
geene haven. onbezocht. Niets haalde er bij de 

fnelle vaart van hunne fchepen, niets bij de goede 

A ‚…… tucht, 

© STRABO VIEL, Cap. VL, ine gee udurbus, 

êmihddev vöv ornade. 

Cf) Trvcyp, III: 15, “STRABO Vlg a, mn. Pe 140 
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tucht, die onder het bootsvolk heêrschte , niets bij 
de behendigheid hunner bevelhebbers en  ftuurlies 

den (+). Met het begin van Grasmaand liepen de 

kielen: in zee en zweepten ontelbare riemen den 

weder bedaarden vloed, Dan «was de regtzaal te 
Athene. voor kooplieden gefloten, tot dat zij, bij 
de nadering wan den ruwen herfst, in de haven 

van Pireëus de fchatten, in vreemde landen opge- 

zameld ,” weder binnenbragten, om aldaar uit te 

rusten van moeite en gevaren, tot de hoop op 

nieuwe winst hen weder naar zee lokte (f). 

Waren -de handelsbetrekkingen der Grieken van 

eene geringe uitgeftrektheid , en mag hunne zeevaart 

weinig meer dan eene proeve heeten van de vore 

deringen ; die naderhand in deze kunst gemaakt 

zijn, men denke echter niet, dat de koophandel 

daarom minder in Griekenland bloeide, Zonder 

twijfel was er te Corinthe de voornaamfte handel, 

als zijnde de flapelplaats van Europa en Azië (S). 
Doch- er ontbreken genoegzame berigten omtrent 

den bloei des koophandels te dier ftede, om van 

denzelven een naauwkeuriger verflag te kunnen ge 

ven. _Misfchien. moeten wij deze het meeste daarom 

ontberen, dewijl de oude Schrijvers zich liever bezig 

hielden met de fchatten van Corinthe te roemen; 

dan den koophandel als de oorzaak van dien rijke 

| dom 

(*) Liv. XXXVII: zo. cicERO pro lege Manilia, C. 18e 
As-Gell, NeiderN IJs 3 T° 

(Ì) prmosru. adv. Apat, Di 937: Re 

CS) -OROS« Mist. Vs 3e 
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dom te vermelden. Maar bevestigen niets M. H/ 

deze ‘bijna’ ongeloofelijke rijkdommen den bloei des 

handels in dien oord van Griekenland, waar ook 
de plegtigheden’ der Isthmifche fpelen telkens eene 

ontelbare menigte zamenbragten en de vreemde koop= 

lieden niet weinig zullen hebben uitgelokt 2 „Doch 
over “het inwendige van den »Atheenfchen handel 

zijn de opgaven der ‘oude Schrijvers: uitvoeriger, 

Een voortreffelijk bewijs, M. H.! van de voordees 

len, die de bloei der Letterkunde aanbrengt! Al 

daar wäs de zetel der befchaving gevestigd, en wij 

hebben. het voornamelijk aan de bewondering voor 

DEMOSTHENES én andere redenaars te danken, dat 

hunne meesterftukken aan de woede van den vere 

nielenden tijd ontkomen zijn, en ons eenige , doch 
zeer verfpreide , berigten over den Atheenfcheu 
handel opleveren „ die wij anders geheel zouden 

misfen, Wat XENOPHON dacht van de voordeelen; 

die de koophandel opleverde, bewijst genoegzaam 5 

dat Athene zich weinig ‘moeite gaf, om denzelven 

te bevorderen. „ Het gemeenebest „”’ zegt de wijse 

geerige veldheer, ‚ kon een veel grooter ‘aantal 

fchepen tot zich trekken, indien het beter gebruik 
maakte van de ligging des lands ,»van de gefchikt- 

‘heid der havens, van de meerderheid “der zees 
magt, van de zilvermijnen en andere voordeelen 3 

waarmede het begunftigd is (*). Maar het was 

niet alleen deze onverfchilligheid , welke veroore 
zaakte dat de Atheenfche koophandel niet datgene 

ae A WAS 

C*) zENoPH, de Redit. Cap. III, Se tmmee 
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was , wat. hij bad kunnen zijn: ook de wettens 
die zekerlijk ten doel hadden, om de ingezetenen 

niet te berooven van de benoodigdheden des les 

vens en zoo veel: mogelijk alle pleitgedingen tê 

vermijden, ook de wetten belemmerden den handel 

niet weinig. Er lag eene »van- Solon, die „ behalve 

de olie, alle koopwaren tegen vreemde goederen 

verbood in te ruilen (*), en werd er van den uit- 
voer. van, alle andere „Atheenfche voortbrengfelen 
eene zware belasting geheven Cf). Er kan moeis 

jelijk aan getwijfeld worden, of deze wetten waren 

alleenliĳjk “vastgefteld;-om-de Atheenfche kooplieden 

te noodzaken, dat zĳ, in plaats van eenen ruile 

handel te drijven, het gemunte geld gebruikten, 

opdat „daardoor de bewerking van de zilvermijnen 

in Attica. zou worden. aangemoedigd. En, dewijl 

vele ftedén de gehalte van hare munt vervalschten , 

bragt de Atheenfche geld een’ voordeeligen . wisfel 

aan (S).” Maar, hoewel beide. deze verordeningen 

met een goed oogmerk door den {taat waren. inge 

‘fteld, lag het tevens in den aard der zake, dat de 

koophandel door dezelve «te zeer moest beperkt 

worden. »- Voordeelig “ten: minfte mogt hij niet 
heeten-3 dewijlvdie ‘handel het voordeeligfte is , 

welke “de “nijverheid der, werklieden aanwakkerts’ 

En zoùde de uitvoer van goederen niet, geheel 
SEO _ hebe 

(*) PLUTARCH. in Solon. Cap. XXIV. p. gr 

(4) TuEOPHR. Charact, 23. Tbique CASAUBON, Pe 221. SQ. 

Ed, Fisch. 

(S) pemosTE, in. Timocrsp. 805, Ee oons (2 
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hebben opgehouden „ zoo de goede fmaak , die in de 

Atheenfche handwerken heerschte, de voortbrenge 

felen van hunnen vlijt niet overal had. doen zoee 
ken, en zoo niet de befchaving en bloei der let- 
teren eenen voordeeligen boekhandel had. kunnen 

voortbrengen? (*) Eene andere wet verbood den 

burger , op de ftraffe des doods, om het koren bo- 
ven eene bepaalde maat op te koopen (f) en dezelfde. 

ftraf bedreigde ook de korenopzigters, wanneer zij 

de overtreding niet verhinderd hadden (S)e- Deze 
wetten — wie twijfelt er aan ? — hadden het edele 

oogmerk , om de granen , voor minvermogende bur- 

gers, niet te zeer in prijs te doen ftiĳĳjgen en waren 

noodzakelijke verordeningen , zoo wel voor den 

ftaatkundigen toeftand van Athene, als wegens de: 
ongefchiktheid van dttica voor den korenbouw: 
maar zij waren ook onoverkomelijke. hinderpalen „ 

die het wagen van eene voordeelige kans, zoo 

niet geheel beletteden, dan toch zeer naauw be= 

perkten. Maar was het wel anders van eenen reges 

ringsvorm, gelijk dien van dthene, te verwachten, 

dan dat aan het algemeen belang der burgers ook 
| Í dat 

(*) xenoeu. Anab. Vil: 5, 14. De onzekere be- 
teekenis van het woord Bípaser op deze plaats, waar 

het of boeken, of, gelijk zeune met meer waarfchijn- 

lijkheid meent, ook. Zeyptisch papier kan. aanduiden, 

vorderde eene voorbijgaande vermelding van de moge“ 
lijkheid van zuik eenen boekhandel, 

(4) Lysias in Dard, REISKIL, pe 716. sq. Ed. 

(CS) Lysias die. pe 723. 

Ek De mn: H 
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dat gene werd opgeofferd „ hetwelk - bij den. tes 

ftand-van onze ftaatsgefteltenisfen, geene vrijheid, — 

neen! hetgeen eene verdrukking van den koophar- 

del ‘heeten zoude! == Natuurlijk, vermeerderde de 

handel: den’ omloop van het geld, en deze omloop 

deed de bankiers ontftaan , wien men groote fom- 
men ter bewaring gaf; fomtijds zonder eenige rente 

te vorderen „ fomtijds ook onder voorwaarde van 

eenig „aandeel ‘aan de winst,-die ‚er mede gedaan 

mogt worden. ‘Doch ín de meeste verdragen, met 

lien gefloten „ werden er geene getuigen gefteld (*) 

en liet. men het meestal op naauwkeurigheid van 

hunne boeken en goede trouwaankomen (&).. Het 
kan daardoor dikwijls „zeer moeijelijk geweest zijn, 

om te bewijzen, dat eene fom-onder ‘hen berustte; 

maar, hadden zij meer dan eens eene dergelijke be- 
fchuldiging ondergaan , zij zouden dan het alge- 

meene” vertrouwen verloren hebben „ van hetwelk 

de goede uitflag van hunne onderneming moest af= 

hangen. Het is- ten minfte op.deze ‘wijze ($), 

dat de redenaars IsoCRATES €en DEMOSTHENES over 

hen -fpreken’: » en “waarom “zouden wij-ons eene 

andere oordeelvelling willen aanmatigen? — Mise 

fchien,om dat, ons, deze gewoonte der Grieken ge-« 

vaarlijk--toefchijnt. „De goede. trouw was in dien 
“tijdrnog nier: geweken van -den gelukkigen grond 
„van Hellas: eerst twee eeuwen later zoude het gê« 

; | | waag. 

(*) 1socr. in Zrapez, Pp. 449. … | 

(4) perMosTH. adv. Callip. Pp. 1098, re 

CS) tsocr. Z. c. p. 458 DEMOSTHe wid bi „ijs As 
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waagde’, “dat. ons in deze handelwijze mishagen 
_mogt „meer dan eene wantrouwendé vrees geweest 
zijn; toen rporysrus van zijne landgenooten deze 

getuigenis aflegde: „Hoewel gij den Grieken onder 
tien beloften, tien borgen en even zoo veel-getuis’ 
gen éen talents toebetrouwd „is. het echter niet. 

mogelijk „dat « zij hun woord: houden !?-(*) - De: 
Atheners ftaken hun: geld: meestal in den handels 
maar mogten “het «voor. geene andere markt, ‘als 

die van dthene uitzetten (f). De hoegrootheid der 

rente was door geene wet bepaald, maar regelde 

zich, door” eene overeenkomst, in ‘het verdrag ruite 

gedrukt „ hetwelk van beide partijen aan‘eenen Bane 
kier gegeven. werd (S).. De geldfchieter. had zijne- 

zekerheid of “in. de. koopwaren, of in de bezittin=- 

gen van den geldleener („), doch de gevaren der 

zee. waren. voor rekening: „van hem, die de fom 

voor de onderneming had. opgefchoten (4). « En’ 

daarom konde. rente, naarmate van: de langdurig= 
heid en het gevaarlijke der zeereizê „ zelfs tot def’ 
woeker. van dertig «ten honderd opklimmen,» Wilde: 
men echter op. eene zekerder wijze voordeel doen s 

men gaf zijn geld den bankiers. in handen; tegen. 

eene jaarlijkfche rente van twaalf ten honderd (**)s 

sal | „vzeMaar 
…(*) PoryBe Vl: 56. p. 574e Schweighe f 
(4) perMosrH. #2 Lacrit, p‚ 957, A. 
(S) peMosTH. in Phorm. Pp. 441 » Be 
(4) DEMOSTH. iz Zatrit, p. 950, Ae 

(4) prMosTH, in Phorm.-p. 940, D. 
(**) pEMOSTH. iz Pant.'p. 988 ; A. AESCHIN. in Gies, 

pe 142 Ed. Weig, 
Han 
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Maar de- wetten van SoLoN verboden geen’ hoogeer 

ren „woeker (*), en verleidelijke ‚fchraapzucht vor«: 

derde fomtijds zestien ten honderd in ééne maand (GH)s 

en als de fchamele armoede in de-klaauwen dezer 

woekeraars zuchtede, was een wierde der hoofdfom: 
de dagelijkfche bloedprijs van eene: gewaande hulpe 

vaardigheid? ($) Ongetwijfeld waren deze fnoode: 

buitenfporigheden bekend: maar , vermits de wetten. 

dezelve niet beteugelden; konden zij alleen. door de: 

openbare meening geftraft worden. — Met de wijze 
op welke de koophandel gedreven werd, ftonden- 

de “regten der gastvrijheid in een zeer- naauw: vers: 
band, Schier in alle de fteden , op welke de Atheners: 
handelden „ zochten zij zich vrienden of. onderhans=! 

delaars „die. hunne belangen behartigden, en deze: 

voorzagen hen tevens op hunne handelstogten” van 

huisvesting en verdere noodwendigheden: en aldus 

kozen zich. wederkeerig verfcheidene volken. van 
Griekenland te Athene hunne vrienden uit (4) 

Daar de commisfiehandel bij de Grieken zoo niet 
geheel onbekend, dan toch zeer zelden in’ gebruik 
was „werden de kooplieden genoodzaakt, zelve 
hunne goederen naar de plaats der beftemming te: 

voeren :- en hierdoor ontftonden de verbindtenisfen 
van’ gastvrijheid, met deze onderhandelaars gefloten. 
Men gaf elkander: merkteekens van fteen of meta- 

ten, 

(*) rysras in Theomn. p. 360. 
(4) ver. Leg. Att. p. 493 
CS) Trropnr, Char. Ce 6. 
CG) prMmosru, in Callip. p: 1099, De 
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den, die als de bewijzen van: dit gastregt dienden, 

en veen” -dusdanigen vriend af. te wijzen of te bee 

deedigen „was eene „misdaad „ an aan rammen: 

grensde ! 

Misfchien - zou. men rvaiidnten 3 dae el ftand, 

dien de--kooplieden “in «de burgerlijke maatfchappij 

bekleedden ; in-Griekenland even aanzienlijk was -als 
in „hieûwere “Staten. ‘;Doch de dagelijkfche 1evens- 
wijze-!der “Grieken verfchilde” aanmerkelijk. van -de 
onze. Volgens onze ‘zeden regelt zich het aanzien 
en dè openlijke achting , die iemand genièt , meestal 
maar „zijne huisfelijke omflandigheden, naar het vere 
mogen, over hetwelk: hij befchikken kan „ naarde 

betrekkingenin welke “hij geplaatst is , en naar- het 

denkbeeld: dat zijne ‘tijdgenooten van zijne vlijt- en 

verkregene--kundigheden hebben opgevat. En het 
is. alleen, als, deze openlijke meening hem gunftig 

aanbeveelt, dat hem dè toegang tot eereposten bee 

hoort open “te ftagn en hij ftaatsambten kan aan« 
waarden. Maar -dit alles werkte juist omgekeerd in 

de Staten van Griekenland. Ieder burger bemoeide 

er zich met het. beftuur van de aangelegenheden 

zijns vaderlands en befteedde het grootfte gedeelte 

wan ‘zijnen tijd aan het bijwonen der volksverga= 

dering, aan de waarneming van zijne. pligten: als 

zegter of helper, als getuige of raadsman in de | 
gefchillen en huisfelijke verrigtingen van zijne vriene 
den „zoodat eigenlijk het openbare leven der ‘Grie- 
ken veel gewigtiger was en verre gefteld werd bo- 

venshet bijzondere of huisfelijke leven. De uren, 

die haar van. deze bemoeijingen. overfchaten , « flget 

H3 de 
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de ‘menigte. op opènbare plaatfen of “op  vrolijké 

gastmalen. Mannen „wien het eene behoefte, was 

om! hunnen geest op. eene meer edele “wijze bezig 
te houden, bragten ze door in de beoefening” van 

Letterkunde of Wijsbegeertesof inde: ‘bevordering 

der --kunften. Het. gevolg hiervan» was natuurlijk 

dat die bezigheden, welke. de. behoeften -des levens 
vorderen „ “door flaven verrigt werden. Alle hand= 

werken, de arbeid: van het sfabrijkwezen „de onte 

ginning «en uitdelving: der-mijnen; ja zelfs de op- 

voeding der jeugd, dit’ alles’ »was- her “werk, van 

flaven. Voorzeker is hêt-moeijelijk's-den” toeftand 
der- flaven, bij de Grieken -naauwkeurigste befchrijs 

ven. …… Maar zij fchijnen toch in fommige Staten 

lijfeigenen: geweest te zijn, en waar dit plaats had , 

werden de landerijen ook „allen door flaver» bebouwd, 

Wij brengen dit alleen, daarom bij, om uropiherk- 

zaam, te maken. op: de bekrompene gelegenheid, 

die-den vrijgeborenen tot winstgevende ‘bezigheden 

overbleef, Want , waar was-de vrije Griek „die zich 

tot zulk eenen arbeid zoude geleend hebben; welke , 
omdat hij door. flaven. verrigt werd „met minachting 

werd aangezien} Dat-ook de handel in het klein 

in zulk’ «eene minachting deelde, kunnen wij ope 

maken "uit eene „wet te. Thebe , die hen: van.de vere 

vulling … van «eenig regeringsambt -uittloot „ diein 

de tien laatfte, jaren. kramers of handelaars: geweest 
waren (*).»-Doch- het is. meer dan -waarfchijnlijk , 
dat men in erin en: zeehavens en hoe 

groot 
0 Arlscor, de Rep, IL; 5 pe 258, & 



TIBI DE OUDE GRIEKEN: > < Ig 

groot“ was niet: derzelver aantal? — den {tand der 

kooplieden uiteen” gunftiger oogpunt -befchouwdes 

Dat echter. deze ftand-tot dat-aanzien. zou opklims 

men, hetwelk hem in nieuwere ftäten hetwelk 

hem met “regt “in ons vaderland onderfcheidt, dit 

kon niet gefchieden. XENOPHON ‘meende „ dat het 

den “Atheenfchén handel -bevoordeelen zoude, ine 

dien men de vreemde kooplieden op eene meer 

eervolle en gastvrije wijze behandelde (*). Zoude 
hij dit hebben kunnen denken, zoo niet de vreemde 

kooplieden of inhun eigen vaderland „of„elders; 1m 

grooter. aanzien: geweest, waren? Doch. hoe dit 

ook „zij! “men moet „uit „de Gefchiedenis, den, aart 

der” volksregering met hare „voordeelen „maar ook 

met hare buitenfporigheden „hebben. leeren -opmêre 

kenss-om; overtuigd, te zijn, dat de;.menigvuldige 
afwezigheid: van „de handelaren dier zelve buiten 

?s-lands- hunne „goederen verzelden, -hen‚,al waren 
zij: dan ook de verlichtfte en: onmisbaarfte ‚burgers 

geweest ‚noodzakelijk moest-doen „vergeten ‚als zij 

de ‘oogen der; menigte ‘niet /dagelijks’ tot ‚zich „troke 

ken; Was het dan der menigte. geene verluse 

zigings om-nuttige arbeidzaamheid in-anderen, hoog 

ze achten? . Misfchien had» dit’ wel” plaats. Maar 

de fiere “denkbeelden «der burgerlijke: vrijheid. ver- 

plaatften- de -Griekem-in eene onophoudelijke „ledig= 

heid, welke ;‘seentmaal “eene ‘gewoonte: geworden, 

eenen afkeer- heeft: van den arbeid, Doch „het. was 

wak gap nr ae die. door fahje4 man- 
kens go ele" sestsbned nvt nen 

_o zr NOP’ de Redi cap, UI, Ls lets 
| | H 4 
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nen ‘aan de beoefening der letteren, vaan de bee 
fpiegeling der “wijsbegeerte en aan de vorming der 

kunften ‘befteed werd. Wat dunkt u, M. H‚! 

was die ledigheid „die de uitgelezene vernuften 

van Oud Griekenland de leermeesters der nieuwe 

wereld deedt zijn — was die ledigheid nuttiger voor 

het menschdom dan de baatzuchtige beflommeringen 
van ons tegenwoordige leven ? 

Eef 

“Een bloeijende koophandel is mêt de beoefening 

en met de trapsgewijze vorderingen der kunften en 

wetenfchappen zeer naauw verbonden: Wij zouden 

dit, M. He ! met voorbeelden kunnen ftaven , wier 

vermelding ons uwe kieschheid niet veroorlooft, Maar 
dit mogen ‘wij niet verzwijgen, dat de uitwendige 

Juister van Europa's ‘handelfteden — ja ! dat ook 
de meesterlijke proeven, die onze voorvaderen van 

de bouwkunde gaven , alleen aan de welvaart zijn 

toe te fchrijven „die. door den koophandel wordt 

vaangebragt, ‘Maar ook welk Nederlander kan. hier 
aan twijfelen „ die dagelijks in de gelegenheid “is, 

om erde fprekendfte bewijzen “van op-te merken 

en “er zich vante overtuigen, “dat, hoezeer de 

koophandel. uit zucht tot eigen voordeel ontftaan 
is en gedreven wordt, det echter deszelfs bloei de 
ckunften en wetenfchappen aankweekt ?- — Of zijn 

ver die , even als in Griëkenland , begoocheld door 

den nietigen” luifter vanveene-hooge geboorte , ap 
den nĳveren handelaar als op eenen flaaf des vuie 

gen eigenbelangs nederzien? Zij weten , dat het 
de 
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de koophandel is die: hun „de: -middelen verfchaft, 
om. aan „geliefkoosde „neigingen te “voldoen .… „Zij 

weten. dat. de handel hun de voorwerpen aanbiedt 
welke aan ‘eene ledige en „koude. ziel reenige vere 
ftrooijingen. opleveren, „Maar. vooral ‘weten zij,-dat 

beftovene - parkementen : em ijdele titels. niets. aan- 

brengen ; dat het geluk „van het menschdom, bevor= 

derd.» Doch geen „nood! In ons- gelukkig vader= 
land „ waar het„denkbeeld, van eene ware ftaatkun= 

dige. vrijheid „tot allen, is doorgedrongen „ in ons 
dierbaar vaderland zou. een ‘befpottende glim= 

lach „het. loon. zijn van. eene dergelijke dwaasheid. 

Derhalve, M..H‚! overtuigd, van den heilzamen in= 

vloed „des „handels op „de bevordering van kunften -_ 

en-wetenfchappen, verlaten, wij liever, deze harfene 

Schimmen, der ijdelheid „ om na te gaan welk nut 

de, „koophandel voor: Grickenlands befchaving „aans 
bragt. | 

„En wie uwer, M. Hl is niet overndd. ht de 

kaarhmdike wanneer” hij.ter zee gedreven, wordt , 

den. fcheepsbouw… meer en „meer volmaken. moet „ 

vooral in. Qud- Griekenland, waar. de eerfte proes 
ven nog ‚vele, verbeteringen zullen gevorderd hebs= 

ben „en dat de rijkdammen, die de, bloei des han- 

dels. aanbrengt „de kunften aanmoedigen door, het 

vertier van ‘hare voortbrengfelen, „Doch, wij moeten 

hier-de fchaarsheid van-echte berigten weder bê- 

jammeren , „die ‚behalve eenige, losfe trekken ons 

„niets. oplevêren , om er den voordeeligen invloed 

vanden koophandel ;op de kunften, en, bijzonders 

lijk op den ieheegbauw. uit af te leiden. — Is 
‚Hos | het 



189 TOESTAND. DES KOOPHANDELS 

het ‘daaraan toe te fchrijven, dat de Atheners (van” 
welker “inwendig * ftaatsbeftuur „ gewoonten en ze’ 
den “de ‘oude fchrijvers ons het meest hebbén 
medegedeeld) toen zijde noodzakelijkheid van eene 
zeemagt gevoelden , meer door de rampzalige zucht — 

naar’ veroveringen gêprikkeld , ‘dan door de belangen 

des handels gedreven, zich verzekeren wilden van 
de heerfchappij ter zee, om hunne overheerfching’ 
eénmaal op ‘het vaste land te'-kunnen handhaven? 
Wat men: ook daarvan denken “moge „ de Atheenfche- 
koopvaardij bloeide te: weinig om vruchtbaar te zijn” 
voor de verbetering van den feheepsbouw, en welke 

völmakingen hij aldaar ondergaan mogt hebben, het 

zoude eene gewaagde’ gisfing “wezen, als men die’ 

aan den koophandel toefchreefe “Wij hebben reeds 

den gebrekkigen toeftand der zeevaartkunde’opge= 

merkt en de nafporingen van latere werktuigkundis 
gen hebben bewezen, dat men met duizend riemen 

geene grootere beweging aan het vaärtuig zou kun- 
rien mêdedeelen, dan men thans gemakkelijk met 

honderd doen zoude. Dit gebrek gevoelden de meer 

handeldrijvende Corinthiers «het -belemmêrde den 

fpoédigen vervoer van hunne koopwaren „én ‘de 

Zicht naar ‘eene meer: veilige winst” deed “hen ‘op 
de‘ middelen denken, die deze belemmering Zou. 

den uit dén weg rúimen. En ziedaar! wat al kan 
niet de menfchelijke geest beproeven!“ Men’ gaf 
Eene ‘nieuwe gedaante aan de vaartuigen; en. bragt 
de eerfte fchépen met drie ’bovèn elkander geplaat- 
fte roeibanken in zee ! , Nu hd de beveiliging 

bah … van 

vo{*) ruuc, Le 13. vIop,csie, XIV: ba 
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van ‘den zeehandel ‘het voordeelige “uitwerkfel’ van 
deze “nieuwe ‘vinding. Eene uitgebreide -zeemagt 

maakte Corinthe -ontzagchelijk «en de volken waren 

gereed om de voortbrengfelen* hunner.landen ín 
haren fchoot te komen uitftorten. „En is-het „MH, ! 
niet »waarfchijnlijk, „dat de ftoutmoedige- Rhodiërs , 
die branding noch: ftormen ontzagen'’, de verbetee 

ting van ‘den fcheepsbouw zullen bevorderd hebe 
ben ? + Alle- volmakingen” van menfchelijke kunstge= 

wrochten. zijn toch-de gevolgen van fchijnbaar toe- 
vallige omftandigheden „ van langdurige “ondervinding 
en” vlijtige opmerkzaamheid. -Zij waren -dit-ook ten 

_opzigte. “van: den Griekfchen fcheepsbouw — aan 

den vernielenden «tijd „wijte men «het gemis van 

keen ger berigten. / el 

viHet rijke Corinthe „geroemd di hi lönifchen 

zanger en door de latere dichters van-Zellas „ ‘bee 

fchermde + met hare fchatten- ontelbare ‘kunftenaars , 
die -de- ftoffen-, «aldaar aangevoerd, weder: verwerke 

ten “en “elkander met loffelijken “naijver sprikkel- 
den (*), “De gefchiedenis vermeldt ‘hunne nuttige 

uitvindingen „zonder een juist denkbeeld’ van der= _ 
zelver” eigenlijke voorwerpen te geven, «Over den 

{maak der “Corinthiers - voor het’-fchoone kunnen 

wij echtervdaaruit oordeelen „dat ‘aan eene ‘verza= 

‘meling …van ‘fchilderijen „ door de beste meesters 
gemaald „verbazende fchatten werden te, koste gee 

ete pAn „Slechts man weinige berigten wegens 

20°) pEROD. II: 176. | Ef | 

Si STRABO, VIJL, capo: VL, pe 215 
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de befcherming -die de kunften in den rijkdom ‚en 
den bloei van. Corinthe vonden, zijn «tot ons-ge-« 

komen. Doch wij moeten dezelve «nog «eens-.nader 
overwegen. Wat toch is natuurlijker, dan dat in 
eene handelftad , waar aller denkbeelden. zich met 

het opfporen van de voordeeligfte. bemoeïingen 

bezig ‘houden, alleen die bedrijven. bij voorkeur 

worden. uitgeoefend ‚welker. nuttigheid «meestal 
wordt afgemeten naar de winst die zij aanbrengen? 

De beoefening der kunften en wetenfchappen, dies 

helaas ! -maar „alte dikwijls vele opofferingen, van 

onfchuldige „genoegens naar zich fleept, en nimmer 

door hen, wien zij wel het meeste voordeel aan= 
brengt, genoegzaam - beloond zou «kunnen worden , 

zoo niet eene ftrelende zelfvoldoening hare wezene 

dijke: vergelding » uitmaakte ‚—. deze. beoefening: der 
kunften--kan.-over: het algemeen in eene handels 

ftad- nietmeer dan aangemoedigd worden.‘ Vindt 

-zijsonder--hare burgers uitftekende mannen „wien 

de" ftem des eigenbelangs den jeugdigen, leeftijd aan 

de ‘beoefening vanhet fchoone en ware niet, ont= 

„woekerde ; geene dubbelde lof. zij hunne beloonings 

die zij ín zich zelven, vinden „ maar “onze, bewons 
dering. toone dat wij het gewigt van, hunne opoffe- 

ringen „gevoelen, ende dankbaarheid: voldoe, den 
prijs» dien. wij op de wetenfchappen tellen. „Maar 
zoo. het’ waar is — en wie zou-kunnen twijfelen 

aan hetgeen eigene opmerkzaamheid -ons:dagelijks 

verzekert, — zoo het waar is dat de koophandel de 

rijkdommen verdeelt, fommigen met. vorftelijke 

fchatten ook vworftelijke / neigingen aanbrengt, dat 

| Eis 
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eindelijk de- weelde „en eene- zucht tot. fchitteren: 

de: beoefening der-kunften. vroeg of laat aanmoedis 
gen door de rijke belooningen. van: uitmuntende; 
‚kunftenaars ‚… zoude hetdan geene kinderachtige 

partijdigheid verraden, zoo men wilde. ontkennen. 

dat de, handel de beoefening, der fchoone kunften. — 
meer “aanwakkert dan hij die onderdrukken kan ?. 
Het is waar ; Corinthe leverde „ behalve den beeld- 
houwer: EUCHYR , die zeven eeuwen voor onze 

jaartelling bloeide , geene uitmuntende. kunftenaars 

op 5 gelijk een ZeUxIs , PARRHASIUS Of APELLES 4 

gelijk de beroemde Priplás en PRAXITELES. , Maar 

behoefden ook zulke vernuften wel eenige aanmoes 

diging? Hoe dikwerf hebben groote meesters met 
den onfpoed te worftelen, en zijn. het niet deze 
worftelingen zelve, die hen tot de hoogte opvoeren ; 

van. welke « de nakomelingfchap- hen bewondert? 
Men twijfele er niet aan , of Corinthe-liet geenen — 

kunftenaar. zijne gewrochten. vergeefs aanbieden, 
en had fteeds hare rijkdommen gereed, om den tijd , 

zn kunstoefening gelleten „ vorftelijk te beloonens 

En zoo. wij de verwonderlijke befchikking wan. de 

lotgevallen der wereld gadeflaan, werd te Corinthe 

de invloed des handels op de kunften der oudheid 
voor de toekomst van het meeste. gewigt. …Onmes 

telijke fchatten hadden haar de verzamelplaats doen 
zijn van fchilder- en beeldhouwkunst, van pracht 

en goeden fmaak. Van dáár “werden door den Ro= 

meinfchen Conful MumMIUS de onverbeterlijke mo» 

dellen vanden Griekfchen fmaak naar de toekom: 

ftige. hoofdftad der oude wereld „overgebragt , - en 
trok. 
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trokken “er nog langen tijd de bewondering van 
kenners; -die zich naar dezelve ook here vn ze 

zullen gevormd hebben. 605.49 

Misfchien zal iemand uwer, hoezeer bij eigene 
ondervinding overtuigd van den heilzamen invloed: 

des koophandels op de bevordering der kunften em 
aanmoediging ‘der kunftenaars, nog wel eenigzins - 
twijfelen aan de voordeelen die de handel den wee. 
tenfchappen aanbragt. Ook hierin verfchillen de 

onderlinge betrekkingen der oudheid met die der 

nieuwere wereld, De boekdrukkunst, die , federt 

hare uitvinding „ fchier het uítfluitend hulpmiddel 

geworden is, dat de nafporingen der Geleerden 

over de geheele wereld verfpreidt, was nog onbe= 

kend. De voortbrengfelen ‘ván het genie bleven dus 

binnen kleinere kringen befloten , en niet allen die 

het verlangden waren in de gelegenheid om zich 

dezelve eigen te maken. Vooral had dit plaats in 

de vroegere eeuwen, toen zelfs het minder vol= 

doende  letterfchrift , door gemis van hulpmiddelen, 

nog eene moeijelijke zaak was. Wilde men dus 

meer wetenfchappelijke kundigheden verzamelen, 

men was genoodzaakt die voortreffelijke mannen te 
bezoeken’, die of in het vaderland of elders zich 

een onfterfelijken’ roem verzekerd hadden. En wat 

kon’ deze wetenfchappelijke togten meer bevorderen 
dan de koophandel ; dewijl de kooplieden, die zelve 

kunne goederen buiten ’slands verzelden , zich 

ovéral’ hunne getrouwe gastvrienden hadden uitges 

kozen ? De wetgever van Athene en deelgenoot van 

het roemrijke zevental Grieken , dat zich den roem 

der 
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der wijsheid toegeëigend had , ‘heeft , even als-vele 
andere verdienftelijke mannen, zulke handelstogtens;, 

misfchien ook zulke wetenfchappelijke reizen onder= 

nomen, eer hij de ftaatkundige rol fpeelde , die de 
rust. van zijn vaderland herftelde en zoo lang deêdt 

gevestigd ‘blijven, als de ligtzinnige aard van zijne 
tandslieden „deze wetten niet roekeloos veronacht- 

zaamde. Doch waartoe noemen. wij u zulke mannen 
op ‚waar het eigenlijk onze taak is, om u. den in- 

vloed des handels opde wetenfchappen aan te too- 

nen ? Wij hebben u reeds doen opmerken, dat de 

Egyptifche koning PsamMerTIcHus den Grieken de 

ftad Bubastis had aangewezen, als eene ftapelplaats 

voor hunnen handel. Velen “waren „daar heen -ge= 
ftroomd- én maakten. zich bekend met de inwendige 
gefteltenis. van dat befchaafde- volk. Griekenland 

had nog geene gefchiedfchrijvers. «De zangen „de 
meesterlijke en onnavolgbare zangen «van den Iöni- 

fchen Bard waren de eenige oorkonden der. Oud- 

heid, « Jongere. dichters vulden de gapingen aan, 

die de afloop van het gefchiedverhaal verwarden. 

Eindelijk. waagden het eenige geletterde mannen: 

de gebeurténisfen des vaderlands; ‘in een’ anderen 
vorm gegoten, bij de nakomelingfchap te vereeuwi- 

gen. Langzáam ontwikkelden zich deze vorderin= 

gen „ maar juisterfijk was-de: uitflag-van deze-pogine 

gen. Heropotus ; de vader der Gefchiedenis'„ de 
vernuftige» meester. in. het eenvoudige en: ware 

fchoone 5 >de waarheidlievende ‘onderzoeker--nEro-= 

norus {chiep den fraaiften vorm dien/het- verhaal 

kon. aannemen ; om de daden der mienfchen. aan-de 

ver, 
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vergetelheidste onttrukken, Maar was het hém ges 
noeg. om met een. oordeelkundig oog’ het floers 

eener duistere fabelleer en de chaos van verminkte 

overleveringen door te worftelen? Neen! M.H.! 

zulk een vernuft moest zelf zien en zelf oordeelen: 

Zonder twijfel door de -menigvuldige reizen der 
Griekfche kooplieden tot het bezoeken van vreemde 

landen aangefpoord, fnelt hij naar de kusten van 

Klein- Azië en naar de oevers van den vruchtbaren 

Nijl, en: aldaar verneemt hij van zijne handeldrij= 

vende landslieden de lotgevallen „ die er in Egypte; 

federt de regering van PSAMMETICHUS , hadden 

plaats gehad. Hij befchrijft die met eene naauw- 

keurigheid, die latere reizigers heeft doen verbaasd 

ftaan: - en welligt wordt hij nog eenmaal, als 

taalkennis en uitlegkunde de geheimen der Hiero- 

glyphen ontdekt zullen hebben , door oorfpronkelijke 

gedenkftukken geheel geregtvaardigd. Dat was uw 

werk „nijvere kooplieden! Terwijl gij meendet al. 

leen de belangen van uwe betrekkingen voor te 

ftaan, hebt gij den weg geband; die de gedachten 

terug brengt tot de wieg der befchaving , die den 

waren” luister: der volken uitmaakt en het fchaduw= 

beeld is van de Godheid op aarde ! 

Veel had de Gefchiedenis aan den koophandel te 
danken 3 niet: minder was de wijsbegeerte denzelven 

reeds vroeger verfchuldigd. De Egyptifche koning 

AMASIS „ die den Grieken Naucratis had afgeftaan, 

was een vriend en begunftiger van POLYCRATES 3 

den oppermagtigen beheerfcher van Samos, het va- 

derland van den beroemden PYTHAGORAS, - Waar 

R 5 zal 
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‘val zich deze wijsgeer dan ook gemakkelijker henen 
wênden, oi zijn’ edelen dorst náár wetenfchappeh 
te lesfchen? Waren hem de wetenfchappen der 
Eeyptifche Priesterkaste, toën de uitfluitende bezite 
ters van de fchatten der geleerdheid, een aantrekkée 
lijk lokäas? Neen, M. H.! zij konden dit niet zijn, 
want -wetenfchappelijke kundigheden waren ef in 

een geheimzinhigen fluïjér verborgen. Heeft nú 

‘eene val te fcherpzinnige ' oordeelkunde „ tégen het 

‘einde der jongst verloopene eeuw, de _opgäven dek” 

oude fchrijvers over de gefchiedenis diens mans 

en over zijne wijsbegeerte , met eene aängstvallige 

naauwkeurigheid getoetst , het zij ook ons vergund 

deze redeneringen en uitfpraken zelve vrijmöedig te 
Onderzoeken. Het verhaal van de- onderfcheidene 
reizen des Samifchen wijsgeers werd voor” fabelen 

uitgekreten, eerst na de eeuw van ALEXANDER den 
Grooten verdicht. Men vergeve het ons’, zoo het 

gebrek’ aan oordeel heeten moet , hetgeen ons niet 

toelaat: de al te fijn gefponnen draden van dêze 

redekavelingen te kunnen volgen en opmerken. Ef 

hoezeer wij dan ook gadrne toeftemmen , ‘dat de 

gefchiedenis van pyrradoras veel duisters bevat « 
en zeker ‘met vele verdichtfelen is opgefietd: wij 
geven het nimmer toe, dat zijne reize naar Egypte, 
ónder het beftuur van AMasis ondernomen, tot deze 
verdichtfelen behoord. “Een groote naam van de 
geleerdheid der Egyptifche priesters kon hem; 

ja, wel uit Griekenland daar heen lokken: maar 
eigenlijk bragten de betrekkingen der Griekfche koop- 
lieden hem®in’ het vaderland der Befchaving, en 
K.D. | de- 
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deden „waarfchijnlijk , door, het. verhaal. van; hunne 

reizenen van de, narigten „ ‚die zijaldaar ontvangen 

hadden, de- begeerte in PYTHAGORAs ontftaans ont 

inde, Egyptifche ‚Mysteriën, teworden „ingewijd, 
Van Heliopolis werd-hij naar Memphis gezonden „van 

_ Memphis wederom. naar Zhebe. „Geene beproeving 
was hem,te zwaar, geene; opoffering te groot, geene 

teleurftelling.. fchrikte hem af, zoo, maarde inzamer 
ling, van, kundigheden het loon: werd zijner. volhare 

“dings En. vinden. wij.niet de, fporen van dezen-om» 

gang met. ‚de Egyptifche prièsters in. zijne „wijsbe- 

geerte bewaard ? Terug gekeerd naar-zijn vaderland 

Samos , mishaagde hem. de eigendunkelijke, regering 

van: eg dwingeland, POLYCRATES ‚CN begaf „hij -zich 

naar. Croton.,. eene flad van beneden Ztalië,. Staate 

kundige inzigten, deden hem ‚aldaar. een „verbonds- 

genoot{chap „vestigen van, gemeenzame overdenking 

en zamenwoning, om alzoo het toenemende zeden 
bederf, te fluiten en zich. bij de verzwakte partij 
dêr Aristocraten,, te. voegen „ „die gedurig. in ftrijd | 

waren. „met de verbitterde volkelingen-, wien. het 

verdroot „ zich ‘hunne regten langer te, zien „onte 
wringen... PyYTHAGORAS, die de inzigten, eens, wijs» 

geers «vereenigde: met” de: bekwaamheden „vans een 

fchranderen, wetgever, (telde. zich „naar alle „waar= 

fchijnlijkheid „ „deze „Egyptifche. Priester.» kaste ten 
voorbeeld, toen…hij zijne navolgers en, leerlingen 

als. de ‚leden van „een. wijsgeerig verbondsgenoot- 
fchap. vereenigde. en. denzelven bijzondere leefregels 

en’ zedelesfen » voorfchreef.- Want, even, als: deze 

‚Priesters, godsdienftige met {laatkundige-inftellingen 

„„Nere 
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vereenigde , -zoo’ gaf Ook de Samifche Wijsgeet. 
wetten” aant ““Croton y° en° ‘boezemde «den burgerss 

_ diein ‘weelde bedolven »wâren , "de: zedelijke mii 

felen van matigheid „ deugden: liefde in. En, 

Maar :vindt- men ergens in de “wijsbegeerte war 

PYTHAGORAS® zekerder fporen van zijnen togt-naat 

Egypte en van zijne ‘verkeering- met de- Priesters, 
van’ dat land, dan in de leer der zielsverhüizing 2; 
Ook ‘deze tolken ‘der Goden hadden het gevoêlert, 

omhelsd „dat de “zièl eens afgeftorvenen invandere 
ligchamen, oók in: die van dieren, overging. - Wij 
mogen “aande getuigenis van -den - naauwkeurigen’ 
HERODOTUS niet twijfelen (*) En-zoo de berigtén 

vat andere fchrijvers-eene benedenwereld ‚-die de 
Egyptenaars Amenthes noemden (}); als de verblijfs 
plaats van het fchimmenrijk-opgeven , moeten wij het 
daaraan “toefchrijven , dat de denkbeelden der Priess 

teren ‘hieromtrent verdeeld waren ($)s — OL heils 
zame invloed van den koophandel op de befchaving 
der oude wereld, die de leer van de onfterfelijks 

heid der menfchelijke, ziel, zij mogt ‚dan ook reeds 

tot Griekenland zijn doorgedrongen, tevens door dé 

Wijsbegeerte van PYTHAGORAS onder allen” vers 

fpreidde ! “Zonder “twijfel gelijkt deze leer ;' naarde 
helderder inzigten eener: hemelfche “openbaring vafs 
gemeten, niet aan“het. klare-licht „der koesterende 
middagzon ‚ maar is-:zij-flechts de verblindende: flik 

‚aio bee 

(*) gerop. II, 1236 

Cf) erurarcm, de Zsid. set Osir. p. 362, De 
($) BrRUCKER, Hist, Crit. Phil. 1. p. 296. Sq 

la 
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kering vaneen’ fnellen blikfemftraal, welke: voor. 
eene poos onze oogen verlicht en verbijstert ‚ om ons 

dadelijk «in een nog akeliger duister te doen ronde, 
tasten. Doch wie is er, die irt een” donkeren nacht „ 

door opeengepakte wolken-beneveld „ een” onbeken= 

den en onzekeren weg: bewandelde ‚en wiens in 
deze vréesfelijke ftormen der Natuur „zelfs deze vers. 

blindende flikkeringen niet welkom waren „ als vriene, 

delijke -gidfen op het onzekere pad? En vragen 

wij nu-nog „of deze leer der zielsverhuizing, fchoon, 

duister «op zich zelve, het beangftigde hart eenige 

kalmte “kon doen gevoelen? Vragen wij nu no 
of dé ‘koophandel „ behalve de voordeelen. die ‚hij 
aän onze. ‘behoeften en begeerlijkheden aanbrengt, 
nuttig was voor de verlichting vän het menschdom 2. 

Zie op het oude Griekenland , dat thans eindelijk 

nog ‘als een Phenix uit zijne. asch fchijnt te zullen 

verrijzen! Daar moedigde de handel de kunften aan „ 

en verplantte er de wetenfchappen, uit meer bee, 

Schaafde landen gevoerd, op dien gelukkigen gronde 
Het teedere plantfoen- werd. daar zorgvuldig. aangee 
kweekt en droeg rijkelijk vruchten , tot voedfel voor 
den menfchelijken geest, : De koophandel was er 

een: hulpmiddel. voor de verfpreiding van verlichs 

ting, kennis en goeden fimaak, Ja, M. H.! hij was 
dit, hij werd het meer.en meer en bleef het tot 
heden. … Waarom zouden wij naar zijnen bloei niet 

verlangen ! 
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VERHANDELING * 
OVER DE 

PREKVOGELS, 

DIE GEWOON ZijN DE NEDERLANDEN JAARLIJKS TE 

BEZOEKEN , MET” OPGAVE VAN TĲD EN PLAATS , 

VAN WAAR ZIJ KOMEN, EN WAARHENEN Zij | 

El VERREIZEN , UIT DE GETUIGENISSEN VAN 

BEVOEGDE SCHRIJVERS OPGEMAAKT ; 

door 

J. KONIJNENBURG,. 

dn ten 

omg wij „het. inwendige maakfel der Vo- 
gelen in het algemeen befchouwen, dan mogen wij 

daaruit -bij zekere gevolgtrekking afleiden „dat zij 

alle, ‘hetzij -dan-“in het. Noorden of Zuiden ‚vertoe= 

vende» uitermate gevoelig zijn voor elke verande= 

ring van weder, en dat dit gevoel meer of,‚minder 
werktse-naar gelang,hun bloed koud of warm is, 

en hunne grootere teederheid of meerdere zwaarte 

en moeijelijker vlugt hen. verhindert, eene verdere. 
reis. te ondernemen, 

Het is toch het vederenkleed „ dat hen te allen 

tijde dekt, zonder, uit hoofde van fijn gebouwde le» 

vam: tegelmatige ligging. en betrekkelijke vast- 

Bd Pen heid 
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heid dier vederen, hetzij dan voor fnelheid of b&s 
ftuur in den (taart (remiges of rectrices), door 

het maakfel of verband hunner longen en daardoor 
van lading. of. ontlading der lucht, waardoor zij 
hunne ligchamen ligter of zwaarder maken , fpoe- 

dig te worden doortrokken. Nog -ftelt hun celsgee 

wijs weeffel in fpieren (deltaide) of huid, door 

zijne. altijd aanwezige wettigheid, hen gemakkelijk 

in ftaat om elken dampkring te doorklieven. Het 
‚zijn voorts hunne mergledige knokkels, ftaart , 

borstbeen „, herfenfchaal en fnavel, waarmede zij 

zich door de ĳle middenftof verheffen, die hen 
. door het water, zelfs dan wanneer het, in de 

lucht opgelost, zich tot regen vormt, of wel door 

de digte vloeiftof zelve henenvoeren. Het is dit 
kleed, dat zich meer of min fluit en verwarmt, 

naar gelang hunner beftemming voor koudere of 
warmere luchtftreek. Het zijn deze duizende-luchte 

_cellén of buizen , of wel dè menîigerlei zeer on- 

derfcheidenlijk geplaatfte vliezen, in zamenftemming 

met hun kraakbeenig geftel; het zijn “deze ‘holle 

beenderen, hunne min of meer fterkere borstfpiee 

ren, flag- en flaartpênnen:- het is, in één woord, 

dit alles zamen genomen, dat hunne longen, bij 

verderen togt, dermate pAlogistifeert , zamentreke 

of verwijdt, de zwaarte der dampkringslucht vere 

niindert’ en alzoo het ligchaam zelf gemakkelijk 

doet rijzen, of wel de drukking der gewone lucht 
bij het {laan der vleugelen vermindert, Van daar, 

dât , bij’ ontvangene wonde aan borst of been, het 
ophouden in den dampkring aanmerkelijk “wordt 

| vér 
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wermoetjelijke; en zij; bij het gevoel van deszelfs 

fterkeren invloed , hun evenwigt inderdaad “vere 

liezen. Les (N00 ra 
„De Trekvogels vooral, van voren breed en van 
achteren fcherper gevormd; en. met hunne togtge- 

nooten doorgaans -driehoeksgewijze digt ineenge- 

fchaard ,-trotferen , als: ware het, elken hevigen 

wind, dien zij ontmoeten , ja, beminnen vaak elken 

tegenwind tot behoud en vermeerdering van’ veêr= _ 
kracht en evenwigt ‚daar de regte lijn, door hen 

gevolgd, geenen zijweg openlaat en de rust van 

weinige … oogenblikken — hunne verlorene krachten 

herftelt- (*). 

Het is’ deze voorafgaande aanmerking , welke ons 

tot het befluit voert, dat bijkans het ganfche gee 
flacht der vogelen, in zekeren zin, als Trekvogel 

moet befchouwd worden, en dat de benaming van 

Strijkvogel ,„ welke uit hoofde van ‘kort verblijf el= 

ders wordt aangenomen „ meer eene kunstmatige _ 

verdeeling tot gemak moèt heeten „ van,uitwendige 
omftandigheden of plaatfelijke ligging der landftre= 

ken afgeleid, dan wel, eigenlijk gezegd, op nâ- 

tuur, eigenfchap of hoedanigheid gegrond is. 

‚…Zoolang - toch de vogel aan zijne natuurlijke 

paardrift ongehinderd. voldoen kan;. zoolang een 

genoegzaam voedfel. voorhanden blijft om voor zich 

en zijne-jongen te zorgen, en hij allerwegen geene 

f | / vere 

C*) Zie j. r‚ roster, over het vliegen der Vogelen, 
in het Algemeen Magazijn van Wetenschap enz, Amst 

1785. IlIde Deels 3de Stuk, bl. 9Bo enz. 

15 5 
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verontrustende behandeling ontmoet, dan fchijnt-er 
geene reden te beftaan,-waarom hij naar een ader 
oord henen trekken of daartoe eene gewaagde reis 
zonde ‘ondernemen., Het tegengeftelde van alle de 

drie opgenoemde gevallen verklaart van zelve de res 

den, waarom hij veen ander oord opzoekt s “en 
wel, zoo eenigzins. mogelijk , op geenen “zeer vers 

ren afftand , alwaar deze natuurlijke behoefte vols 
daan, wordt, | 

„Deze kortftondige verhuizing der vogelen wordt 

nog nader aangedrongen door hunne” inwendige 

hoedanigheid , hetzij «zes of onder den rang van 

roofvogels, of wel onder dien van gezellige dieren 
behoorens die of -op hooge rotfen en bergen in 

eenzame afzondering leven, of wel; de gezelligheid 
beminnende, zich niet verwijderen; dan uit hoofde 

van te groote hitte of: koude, en wel te dezen 

einde eene verdere vlugt bij. meso of nanne 

wijze ondernemen, 

Zoodanige zijn, bij voorbeeld, ín an verk geval 

de Condor of Gier in zijne onderfcheidene foorten 

Wultur sryphus E.), de gemeene ; ook de Gouds 

of Steenarend (Falco Fulyus en Chryfaëtes E.), de 

Struisvogel en Cafuaris (Seruthio Camelus en Cafuan 

rius L.}, die op de hooge gebergten van Zuid - Eus 

ropa, Afrika en Zuid-Amerika vertoeven; omdat 

zij, met hunne breede vlugt, tot eene reis van 

verren afftand ongefchikt zijn, zonder immer, , dan 

bij vaan Óns: onbekende natuurveranderingen „in de 
vlakte neder-te dalen. « Alleenlijk fchijnt de Wandel: 

Booms en Torenvalk of: Havik (Faloo Peregeinus 
\ Cn 
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Cyaneus s-Subbuteo, en. Tinnunculus. EL.) vals Treke 

vogel dadelijke uitzondering te maken, daat hij 

flechts ‘doortrekt met. Zuidwestenwind, zonder lang 

verblijf „om elders te nestelen ). | 

‚Van gelijken aard fchijnt, de Ibis (Zantalus.L % 

wbormaals onder-de Egyptenaars hoogelijk vereerd, 

in „dat land «op: de ‘palmboomen te nestelen, en, van 

daar, tegen het afloopen van den Nijl, waarfchijn= 
lijk „naar Amerika. te- verhuizen „ zonder alhier of 
im onze nabijheid te vertoeven (pe 

„Dit „zelfde fchijnt te, gelden omtrent den Pelis 

kaan „rook :-wel Kropgans genoemd. (Pelecanus Onor 
erotalus ‚ Agquilus , Carbo en Basfanus L.), welke. 

in het--Noorden: van Europa en Amerika „ook 
zelfs vaan, de Schotfche kusten, voor eenigen tijd - 

wórdt waargenomen, gelijk mede omtrent den Pas 

radijsvogel (Paradifea L.), die op Nieuw Guinea 

huist «en «zich van daar naar de Molukfche Eilans, 

den; met heên en terugtogt, begeeft ($). 

Gelijke waarneming bevestigt zich omtrent den 
Paauw, (Pavo Cristatus L),-die. in. Oostindiën 

huist. en, zoo men wil, door ALEXANDER. den 

Graöten - uit. Medië naar- Europa is overgevoerd;s 

gender immer, zoo als de Heer BUIFON te, onregt. 
| | meent 4 

0 Cover, Hist. Nat. pag. 194 Burson, 6. A 
pag. 96 , 143 ên 148. 

hl Cuvier, pag. 258. 

(S) J. EDWARDS, Natural History of Birds, Lond, 

Lond, 1743. tabe. CR 17 
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meent, als Trekvogel te kunnen deerd wore 
den (*). 

Eindelijk heeft dit zelfde plaats omtrent den Pae 

pegaai, Parkiet en Kakatoe (Pfittacus, P, cristatus 

en viridis L.), die op de Philippijnfche Eilanden , 
Z Ternate, in Oostindië, de Kust van Gwinea en de 

Molukfche Eilanden, verblijven , vn side 

reis te ondernemen (f). 

Daarentegen fchijnen de Vogels van hoogstgevoes 

ligen en teederen aard, die gewoon zijn laag te. 

vliegen, of welligt te zwak om als trekvogels eene 

lange ‘reis te wagen, of ook omdat zij aan. zeer 

vele gevaren zijn blootgefteld , om van geene vreeme 

de verder te gewagen, die bĳ ons nimmer” voor= 

komen, een geruimen tijd te verblijven. of wel te 

overwinteren, zoolang zij flechts goede behande= 

ling en genoegzaam voedfel vinden, of ook’ zich 

gedurende den winter in holen of fpleten te vere 
fchuilen, om weder in het voorjaar , bij hernieuwde 
Lente, hunne’ oude leefwijze te vernemen. Zoo-= 

danige fchijnen de Zwaluw in hare verfchillende foors 

ten van huis- land- oever- en zee -verblijf (Sterna 

Hirundo , domestica „ agrestis , riparia en Cane 

viaca L.), de Kemphaan en Kievit (Zringa Pugnax. 
en Vanellus L.), de Musch of Mosch (Fringilla 
Muficapa en Domestica L.}, nu- en dan ook one 
der de Vinkfoorten opgenomen, de Merel (Zure 

dus Merula L.), de Leeuwerik (dAlauda Are 

(vene 
C*) Burron, de b, CUVIER, Page 243: 

Cf) Friscu, Aust. Vög. vab. XLVIT, L en El, 
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venfis ‘en Moftllana L.), de Plevier of Pluvier 

CCharadrius. Alexandrinus of „Hiaticula L.), het 

Boomkruipertje (Certhia Familiaris L.), de Koe- 

koek (Cweulus Canorus L), de Wachtel , Kwak- 

kel en Wachtelkoning -Zetrao- Coturnix en Rallus 

| Cres L.), de Duif en Tortel (Columba Oenas, Pa- 

lumbus en -Turtur L)-en Kwikftaart, (Motacilla 
Flava, Rubicola en „Atricapilla :L.),, inderdaad 

“Trekvogels te-zijn, die in het. voorjaar aankomen 

en in September verhuizen, tenzij enkele gevangen 

nen, tam gemaakt, in de kooi worden opgeflos 

ten, C°) 
Wanneer „wij. zeggen ; dat deze of. gene Treks 

vogel hier of daar thuis behoort, „dan, beteekent 

zulks „ dat hij. op zekeren, .meest bepaalden tijd „ 

hetzij in. den zomer of des winters, vertoeft, en 

wel „in zoodanige luchtftreek „welke zich op de 

kaart in lengte of breedte doorgaans „binnen eh 
nige graden beperkt. 

‚In allen gevalle, worden. zij doet sian natuur 

trek beheerscht, dien. men doorgaans met het een- 

voudige. kunstwoord. van. in/tinkt gewoon is uit te 

drukken, De bepaling, hoe ver zij hierin uit eie 

gene keuze handelen , gaat ‘alle waarneming: te 

boven.  De-eerfte togt althans, dien zij, hetzij 

dan alleen, of wel troepswijze ondernemen, fchijnt 

aldaar zijne verwisfeling of einde te vinden, waar 

| | Zij 
(*) Friscu, tab. CCXIX, CCXXXII, CCXIII, I, 

XXIX, XV, XXXIX, XL; CXVI; CCX, CXXXV III 

en CXL. 
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zij den dampkring voor-‘hun “verblijf gunftig «oors 
deelen „of in andere woorden ruimer ademers-om 
plaats grijpende behoeften. te vervullen. » Het blijkt 
toch «uit veelvuldige waarnêmingen „dat fommige! 

Trekvogels voormaals onbezochite: oorden. bezoeken. 
of ook verlaten , hetzij dan deze réden in-voorges 

vallene natuurverandetingên (en daardoor veranderd 

klimaat, of wel in de gezelligheid “tevinden” i8 3 

om zulk eene veranderde réis met vele togtgetioo» 

ten te ondernemen (*)- “Of” zij “in “hunnêë “herhaal. 

de togten! zekere onderfcheidene’ plaâtfelijke  merk= 

teekenen voor hunne verdere reis herkennen, valt 

even min binnen het bereik onzer waafnémingers 
“Bere andere opmerking betreft de “verfchillende 

winden, welke zij, verreizende of terug keerende’s 
voor hunnen togt bij voorkeur beminnen.’ Ook deze 

winden „” uit onderfcheidetie” hoeken waaïiende ; 
fchijnen vóor ‘hunnen “togt “geenszins vast bepaald 
te zĳn, maar alleenliĳk af te hangen van “die 

freek 5 ‘welke zij op dat pas voor’ hunne “afreis 
gefchikt vinden. Onbepaald is dit- geval met Kie- 
vit, Kwartél, Leeuwerik enz. die westens “of 

zuidwesten - winden ‘voor hunnen togt verkiezen 5 
terwijl Ooijevaär, Plevier , Snip enz. , bij’ voorkeur 

met tegenwind verréizen „ waarvan welligt de reden 

gelden kan, welke eri op bladz. 136; is De 

gegeven.’ 

heee ei Rn doen zich nu en dan 

eenie 

C°) GUENAU De MONTBEILLARD „ ist. des le 

vol, VI. pag. 557» Etc. 
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eenige veranderingen: woor „ „welke. dezelve belem. 

meren: „zoo ‘äls.ftorm, en onweders, wier “gèweld 

„zij: geenen wederftand- kunnen bieden, en waardóûr 

«zij meermalengedrorigen worden Óm:de nabij zijn. 

de holen en bosfchen op te zoeken en zichvaldaar 

te …verfchuilen „totdat zijshunne rreis „wederom 

ongehinderdkunnen. voortzetten. - Zoodanig is „bij 

voorbeeld , chet. doortrekken: der woeftijnen, zoóvals 
die „van-Zahara. in’ Afrika, alwaar de teizigerdike 
„werf „vele: doode.’vogels ontmoêt:, door. de „kracht 

van den wind derwaarts overgevoerds nedergevallen 

en door: de hitte-verftikt en: verteerd. Waarbijemen 

de natuurlijke veranderingen vanluchtftreek „mag 

voegen; „welke door: de. gevolgen. van ogeftrengere 

wiùiters zoo als-die van 1709, 1740; êen, 1776’, 

door uitroeijing van bosfchen „ vhoozen 4 vulkanen, 

nederftorting van bèêrgen het -ontftaan -van ‘water 
_ plasfen-enzs ; fomtijds “in pre tijd geboren 

worden, à woibiniwisvo si 

„Uit. alle deze Oorzaken, wt érhdadeks zich wéllie ‘het 

werfchi ‚van, oord „hetwelk des Frekvogel boven. alte 

andere. luchtftreeko, « bij „korters;of > langer: verblijf», 
bemint;;-naar gelang hetzelve-met- zijn eigen aard 
en gevoel,-het: meest! „overeenftemt,… Dus -fchijnén 
de. Oosterfche--en, warmere landen bij uitzondering 

het ‚vaderland tes-mogen, genoemd; worden ” van 

die »geflachten „en …foorten 3 welke »-door.» maakfel, 
pluimaadje -en ‘fchoonheid „uitmunten, zoosvals 
de reeds „genoemde Duif” Kanaries: en. Distel 

vink als; die, in, Oostindië ; Bengalen, de Kanáti- 
fche--Bilanden, Brazilië, eNZ.715Bene;s meerdere “en 

| fijs 
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fijnere ontwikkeling van fpier= en vaatgeftel ont- 

moeten ‚ aldaar ook paren en alleenlijk alsdan naar 
Europa verhuizen, wanneer meerdere koude aan- 
vangt of gebrek «aan voedfel hen tot verwijdering 

dringt. | | 

Daarentegen bemirnetù- de Meeuw }- IJsvogel, 
Ooijevaar , Reiger en Roerdomp (Ardea Grus, Ci- 
Conias Cinerea en Stellaris L.),' de - Koekoek, 

Wachtel , Patrijs, Wiedewaal:, Gans en Zwaan , de 

noordelijke: koude landen, ja de hooge, tot zelfs de 
fneeuwgebergten ‚totdat paardrift, voedfel, aan- 

genamer dampkring. en genie hen naar Zu 

es henen voert. nab 

„Eindelijk fchijnen de Musch , Kieviet, peace 6 

Merel , “Specht, Eend enz. van en-naar  bijgea 

Jegene plaatfen te: verreizen „om aldaar voor korte: 

ren tijd te vertoeven,’ of wel; wanneer zij goed 
onthaal en genoegzaam voedfel vinden, tam | 

te overwinteren. | 
Enkele landftreken , zoo als Duitschland en st. 

cilië om derzelver bosfchen, het zuidelijk Spanje 

en Ztaliëom de warmte, de Griekfche Archipel 
om: zijne: bijzondere en langdurige gematigdheid; 

Zurkyen , Egypte, bijzonderlijk de Nijl ‚om derzelver 

veelvuldige foorten van voedfels Suriname , Guiana 

en de’kust van Guinea om de hette „ fchijnen bij uit= 

ftekendheid het” verblijf voor geruimen tĳd, of tot 
verpozing eener verre reis, vooral der Zangvogels 

te zijn 3” terwijl de Noorder Octaan en Zuidzee, 

Siberië en» Kamtfchatka, zich bepaaldelijk het ver- 
RG der- Zeevogelen- eigenen, om aldaar langer of 

kor= 
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korter te vertoeven, naar andere gematigder. luchte 

ftreken te verreizen en in November of December , 

wanneer. alhier de koude en aldaar de korte zomer 

op handen is, terug te keeren. 

Ook deze zelfde aanmerking. betreft. den tid, 

waarop de Trekvogels komen en henengaan.  De= 

zelve heeft geenszins eene onveranderlijke: bepa= 
ling, maar wordt nuveens vroeger of wel later 
waargenomen „ naar gelang zij of langer op reis 

zijn opgehouden, of een gunftiger dampkring on« 
dervinden , of wel uit hoofde van grootere ‘koude 

of hitte, of ook, omdat de bewoners zelve der 
landftreken „ van waar en waarhenen zij vertrekken , 

bij gebrek van genoegzame waarneming „ deswege 

in het onzekere verkeeren, Dit fchijnt bijzondere 

lijk het geval te zijn met de voorjaars- en wintere= 

vogels ‚ zoo. als de ooievaar, plevier, lijster , 

fnep ‚ wintervink enz. wier komst of vertrek nu 

en dan enkele dagen, tot zelfs eene ganfche week 

verfchilt, naar gelang wind en weder, gezelfchap 

van reisgenooten „ ftaartsgewijze. vlugt „- uitrusting 

of voortzetting van reis bij nacht of bij dag , eene 

onderfcheidende voorziening vorderen. 
Nog verdient het opmerking, dat ver de meeste 

Trekvogels, altans die, welke in het voorjaar, op 
na genoeg gezetten tijd , herwaarts overkomen; 

doorgaans volle. kracht en gezondheid genieten om 

te paren en te broeien „en. dus nadat zij den tijd 

__van ruĳing of vederverwisfeling hebben doorgeftaan 

welke , volgens algemeene waarneming, flechts een= 

maal des jaars fchijnt te gefchieden; terwijl de 

EKD. x K twee 
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tweede, of. meerdere ‚paringen broei in warmere of 
gematigder luchtftreek “plaats grijpt „werwaarts zij 

verreizen ven. een langer verblijf zullen genieten. 
Zij, die naar een koud klimaat verhuizen „ fchijnen 

dezen; -tusfchentijd meer. tot uitrusting, dan wel 

tot: paring; te verkiezen „ offchoon dat klimaat als- 

dan „in vergelijking der zware geftrengheid van den 

kort daarna volgende, winter ; inderdaad vrij gemae 

tigd zal moeten genoemd. worden. 

„Eindelijk fchijnt de afltand , dien de-Trekvogel 

bij. zijne te ondernemen reis van het eene naar het 

andere, gewest of luchtftreek noodig heeft, geene 
merkelijke … zwarigheid op te leveren, … Immers 

fchijnt- de vlugt der vogeléên , uit hoofde van hun- 

nen aanleg , dermate te zijn, dat zij de lucht zeer 

gemakkelijk -doorklieven , zonder dat het oponthoud, 

door- natuur of kunstverandering veroorzaakt ‚hen 

inderdaad eenigermate verontrust, Volgens alle 

waarnemingen “legt een vogel in ééne minuut vijf 
_ honderd Rhijnl, roeden en‚dus in één dag ettelijke 

mijlen: af. zonder. den. tusfchentijd mede te reken 
nens, dien ‘hij op: den dag, vooral des nachts, tot 

uitrusten bezigte. Dus reist de Zwaluw , in weinig 

tijds; uit ons klimaat tot onder de linie, Zoo ge» 

tuigt“ ADANSON’, dat «hij op 9 October, en dus kort 

nadat de- Zwaluw. haren togt uit Zwropa had aans 

gevangen, op de kust van Senegal heeft: waarges 

nomen /(*). „Een Valk, van de Kanarifche Bilan 

den-aan” den Hertog LERMA gezonden, vloog,’ vole 

i gen 

| © Pojagt to- Senegal, pag. zé | 
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gens, verzekering van den Heer Dr LA CAILLE , in 
‚ weinige vuren , van Zndaluzië naar het Eiland Tee 
neriffa, em leide dus in dezen korten tijd” niet 
minder dan tweehonderd en vijftig Franfehe mijlen 

af (*): En volgens den Heer BroaNe vliegen de 
Meeuwen, op het Eiland Barbados , troepsgewijze 
eenige mijlen ín’ de rondte heên en weder, komen= 

de alle op éénen’ dag tot hun gezelfchap bijeen , 
om eenparig de reis tot verhuizing aan te nee 

men (})s RAN 

‚ Het ís “inderdaad zeer té oninnitrhiiee de 
veelvuldige reizigers, vooral in de helft der Jaatst- 

vorige ‘en ook in de tegenwoordige eeuw „geene 

behoorlijke waarneming hebben gedaan en opgeree- 

kend van de vogelen; welke: zij onder weg ; “bijs 
zonderlijk ten aanzien’ van’ kort of langer‘ verblijf 
ontmoeteden. _ Met ‘zoodánige aanteekéning im-= 

mers ‘van poolshoogte, lerigte en breedte, klimaat, 

faizoen , “windftreek „ jaargetijde „ maand en dag; 
zouden wij gewisfelijk thans genoegzaam ” in” ftaat 
zijn om, bij vergelijkende gevolgtrekkingen , ‘op te 

maken het oord, van waar zij komen, “den” tijd 
wanneer zij vertoeven en de reis, welke zij tot 

verhuizing ondernemen. “Bijzondere redenen fchijnen 
alhier eene merkelijke belemmering te verfchaffen ; 
zoo als onkunde van den dampkring en natuurlijke 

historie „ bovenal het volftrekt gemis van-kennis 

omtrent de Trekvogels en ‘de verwarring” in het 

; 
ot op- 

(*) Voyage, tom. 1 pag. 416. 09 

(}) Voyage to the Islands ; vol, 1. pag. 27: 

K a 

> 
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opgeven. der namen, welke, bij eene kunstmatige: 

rangfchikking van geflachten. en foorten, - plaats 

grijpts als “waaruit het moeijelijke en minder nut- 

tige, met de geringere belangftelling dezer weten-= 

fchap „ is, voortgevloeid, Met zulk eene gemakke- 
lijker ordening immers zoude men al zeer fpoedig 

tot de” waarneming gekomen zijn, dat vele lucht- 

bewoners, die in Zwropa. Trekvogels heeten, in 
Zuid- Amerika bij voorbeeld en elders, een gansch 

jaar vertoeven, en flechts zeer zelden, zoo als in 

langdurige droogten enze, hun verblijf. verwisfelen 

en dat „de warmere of-koudere faizoenen, alleen= 
lijk met verfchil van windftreek , (met een oostelijs 

‚ken wind bij voorbeeld ;) in het Zuiden veel ge- 

ftrenger zijn dan in het Noorden onder eene zelfde 

lengte en breedte, of ook omgekeerd 5. van wel. 

laatfte verfchijnfel de alreeds vroeger genoemde 
winters van 1709, 17403: 1770, 1778 en 1820, 

menigvuldige. bewijzen, ook omtrent de verhuizing; 

van viervoetige dieren „ hebben opgeleverd, 
Met deze voorafgaande» aanmerkingen” zijn wij - 

eenigzins uitvoeriger geweest, dan welligt tot de 

eenvoudige beantwoording, der thans opgegevene 

vraag noodig geweest ware. Tot een geheel overe 

zigt van het belangrijke vruagftuk achteden wij 

deze uitvoerigheid meer noodzakelijk en vertrou 

wen, dat zulks niet zal gewraakt worden. 

Uit een en ander mogen wij vrijelijk befluiten, 
dat het onderzoek’, van waar de Trekvogels komen 
en werwaarts zij henen gaan, bij mangel van ge- 

noegzame waarnemingen, voor als nog ver af is 

van 
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van beflist te zijn, Daar intusfchen de vraag der 
meeste onderzoekers zich. bijzonderlijk bepaalt ome 

trent de afreis der bij. ons Bekende Trekvogels 
uit onze gewesten naar elders, willen wij beproee 

ven, in hoe ver wij aan dit vereischte, zullen 
kunnen voldoen, Daartoe, meenen wij geen veiliger 

leiddraad te kunnen aannemen , dan dien het aanzijn 
derzelve in de onderfcheidene faizoenen aan de hand 

geeft, met bijvoeging van kort of langer verblijf 

bij paring en broeiĳing, en alsdan met bijzondere 

toepasfing der verhalen - van. geloofwaardige. fchrij= 

vers, welke wij tot dit oogmerk met onze eigene 

waarneming hebben kunnen vergelijken. | 

Zoo vond de Heer. ADANSON, aan de kust van 

Senegal, zooals wij hier vóór op bl. 146 aantees 

kenden, eene menigte van. Zwaluwen „ die , volgens 

hare vermagering te oordeelen, eene tamelijk verre 

reis gedaan, en de Europeefche gewesten in dee 

zelfde. maand gewis fchenen- te hebben verlaten, 
En deze waarneming wordt door den Heer pe ra 
CAILLE omtrent de Kaap de Goede Hoop  beves- 
tigd (*). | | 

Even zoo getuigt de Heer iserT, aan de kust 
van Guinea, digt bij St. George del Mina , op 
13 October de Specht, en op het zoogenoemde 

Vogelen- Eiland een ganfchen zwerm, en onder 
andere den Nachtegaal, te hebben waargenomen „ 

die zich aldaar, tot zelfs in December, laat hooes 

| ren 

(*) Voyage au Cap de Bonne Esperance, pag. 62, 

K 3 enn 
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ren (*). En deze getuigenis wordt door de bes 
rigtén van den Heer pBrowNE, te Darfouúrs in 

Noord-Amerika, ten. opzigte van eenaantal Treke 

vögelen , de Duif, Patrijs, enz., allezins’ beves- 
tigd (}). | / 

De Heer sTEDMAN nam er vèrfcheïdené waar in 
Suriname en Guiana, zooals Pleviers, Rood- 

borstjes , Pimpelmeezen, Lijsters, Kraaijen , Raven 

enz. in de maand van Junij’ ($). 

Even’ zod zag de ‘beroemde cook op Batavia, 
in de maand van Julij', Duiven, Hoenders, Snip- 
pen, ‘Kradijen, Meeuwen en Eenden (,): Ook 
met dit berigt ftemt de Zeereiziger, vocer, in 
den volftrekten zin: overeen (4). | 

Al verder meldt ons de ongelukkige LA PÉROUSE , 

dat hij in de-Baaî van Cross in Kamtfchatka, en 

wel ‘op het Eiland. Norfolk, tälrijke foorten van 
Trekvogels heeft waargenomen, die ons doorgaaris 

in Lente en Zomer bezoeken , zooals Zwäâäluw, 

Mosch , Nachtegaal, Tortel; de Geelgors daarente= 
gen, de Patrijs en de Raaf ‚in Augustus en Seps 

tember; en water. en kustvogels, als Meeuwen ; 

| Gan- 

(*) Reis naar Guinea, bl, 14 en 1o4. 
(4) Reis naar Afrika, D, II, bl, zo — 32. 
(S) Reis naar Suriname, 1. bl, 265 — 267. IL. 7—g, 

ro6 — 108, 152 en 153, 249252. IL 187, adi 

293 EN 347. 
CG.) Reize rondom de Wereld, D. mu. bl, z2r,-409 

en 463. 

€) Dertigjarige Zeereizen, D, IL, bl 155 
: 
/ 
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Ganzeti ef Eenden, “in Januarijsen Februarij (*)o 

„Gelijke berigten. deelt ons, mede. de Landreiziger 

HEARNE „ die’ den Noorder Oceaan doorkruist heeft 

ten: aarizien vanalle wóórgemelde Trekvogels „ door 
hem op. onderfcheidene tijden aande Hwdfonsbaai 
waargenomen „waaromtrent hij ‘bijzönderlijk dantee- 

kent, dater in-dèn zeer geftrengen winter flechts 
_ weinige Roofvogels verblijven „die zich. Sn 

in de fneeuw baden (4). DESC 
_ “Eene ganfchie lijst vat honderd = = veertig pen 

van Vogelen „waaronder. vele’ Trekvogels; deelt ons 
de Heer morse mede, welke zich doorgaans in de 
Aandftreek van Noord « Amerika „bijzonderlijk in de 

Staten van Noords en Zuid Karolina en Kentucky, 
in: ondérfcheïdene faizoenen bevinden en verblijven’, 

waarvan enkele foorten, als Kwartel, Duif, Flâ- 

mingo „ Faizant en Patrijs om derzelver overfchoone 

kleur, mét. regtftreekfche raam ende handëigen gee 

noemd worden ($). 

Nog overvloediger zijn de berigten ° van de ler 

DENON in Opper- en Nedere Egypte en SONNINL in 

Turkijén en Griekenland, Beide ftemmen daarin 
vereen, dat. aldaar, langs den geheelen Nijl, en 
wel omftreeks Alexandrië, in de maand van Julij, 

eene 

(*) Reis naar de Zuidzee, D. I. bl. 239. II. bl, 15, 
or en 13r. III, bl. oo en aag. 

(4) Landreis naar den. Noorder ‘Oceaan ,, Dé” II. 
bl, 230 28 1e Ï 

_…($) Gefch, der Vereenigde Staten van Amerika; D, L 
bl. 62 65, -D. IV, bl, 271. 
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eene talrijke menigte van reeds genoemde Trekvo- 

gels ‚ en bijzonderlijk van Watervogels , meestat in 

den Herfst, voor geruimen tijd verblijft, 

Opmerkelijk is de door den laatstgenoemden me 

degedeelde waarneming, dat vele Trekvogels met 
Oostelijken wind in Maart verfchijnen en in Octo 

ber met een Westenwind. naar „Syrië of Cyprus ‚in 
de Middellandfche zee, verhuizen; dat de Snep of 

Snip aanhoudend in de ganfche Slachtmaand vers 

toeft 5 dat vele , even als de Patrijs, bij geheele 

troepen verhuizen; dat de Vink , Mees „ Roodborstje 

enz, flechts bij paren vertrekken , zoodat mannetje 

en wijfje elkander volgen, en gedurende den togt 

met onderfcheiden geluid waarfchuwen 3; dat de Zang- 

vogels „ en onder hen de echte en basterd Nachte= 

gaal en de wilde Merel bij uitzondering, in den 

omtrek van Canea en Candia, van een vroegeren 

togt uitrusten „en dat de Ovijevaar in den omtrek 

van Salona geruimen tijd vertoeft, om aldaar te 
broeden en in Junij te verhuizen (*). 

Ja, het is dit zelfde verblijf bijkans van alle ges 

noemde trekvogels ín den nabij gelegenen Griek- 

fchen Archipel , dat den keurigen” waarnemer, 
F. MURHARD „ aanleiding gaf, om den Italiaanfchen 

geneesheer , Signor MARCO, die zich langen tijd 

achter elkander op het Eiland Scio ophield , tot 

| | | naauw= 

(*) DENON, Reis door Opper- en Neder - Egypte, 
D. IIL, bl. 52, en SONNINI, Reis door Zwrkijën en 
Griekenland, De, I. bl 35» 38» 117» 173, 117, 299; 

366, 413 en 444. D, Il, bh, 182 m 214 En 410. | 



OVER DE TREKVOGELS 153 

naauwkeurig onderzoek te-overreden. De getuigenis 

van dezen man bevestigt: dat vele Roofvogels, 
zooals: de Steenvalk en Kuikendief (Falco Mil- 
vus L.), een geheel jaar vertoeven 3 offchoon an= 

dere, zoo als de Reiger en Gier (Falco Palum» 

barius L.), de Sperwer, Havik en kleinere foort 
van Moeraswouwen, uit Alein= Azië komende, zich 

nu én dan vertoonen 3 dat andere meer gezellige 
zooals de Koekoek en Nachtegaal, (de laatfte zelfs 
zonder zijn treffelijken zang te doeu hooren} in 

den Herfst uit Natolië overkomen om uit te rusten, 
en binnen veertien dagen naar de kusten van 

Syrië, Palestina en Mefopotamië terug keeren, al 

waar zij op de vijgen- en oliĳfboomen overwintes 

ren, en dat de Grasmusch, Kievit, Leeuwerik, —_ 
Kwartel, Merel, Kwikftaart, Vink en foortgelijke 

doortrekkende vogels meer, aldaar in Oogst: of 

Herfstmaand verfchijnen , om- naar Neder - Egypte 

„en van daar naar Zwutder= Arabië te verreizen , ten 

einde den winter door te brengen, en naderhand, 

voor «de tweede maal, in Grasmaand weder te 
keeren. | | 

Volgens denzeifden waarnemer fchijnt ook één 

der fchoonfte Europeefche Vogels ; de Bijënwolf 

WZerops Apiaster L.), geheel en al in de Zuide- 

lijke landen, en bepaaldeliĳk in Griekenland, te 

huizen, en dat land, door het opfnappen van fprink= 

hanen , bijen , muggen en vliegen, te beweldadigen, 

zonder ooit de Noordelijke landen, zelfs Duitsche 

land en zijne bosfchen niet, te bezoeken, Ook het 

Roodborstje (Motacilla rubecula L‚), de Flamingo 

K 5 5 (Phoe: 
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(Phoenicopterus LL), Meerkolf „ Veldhoen: Patrijs 

Specht ,- Winterkoning (Motacilla Troglodytes Le) y 

Mees, Snep, Spreeuw , Bontekraai, Raaf, en nog 

later Eerd , Gans. en Zwaan: (de laatfte echter-mins 
der “ín. getal ven. niet overal in deze landftreek „) 

ftrijken. aldaar „na hunne komst uit de Noordelijke 

landen , in, Wijnmaand, om in December of. Januarij 

naar de Zuidelijke kusten henen te trekken en 

aldaar te overwinteren. (*)» | 

„Zoo doende komen wij van zelve tot de eigene 

lijke beantwoording der vraag, kij welke wij gaarne 

den loop, der: faizoenen volgen , waarin de Treke 

vogels zich „ hier te land, aan. onze befchouwing 
vertoonens | 

Alzoo- opent: het deed de - reds (Ardea | 

Ciconta- Li.) als die zich fomtijds reeds ‘in het 

laatfte- van Februarij, doch zeer zeker in het begin 

van-. Maart. vertoont. Of het waar. zij, dat het 

mannetje. vóóruit ‘reist. om, het: nest, te bouwen, 

welk. men. in, dat jaar, betrekken. zal, en of het 

wijfje daarna, door-den. Koekoek vergezeld, her- 

waarts komt om hetzelve nest te bewonen? is 

welligt meer als gisfing aan te nemen; dan als ge- 

volg “te: befchouwen van; geregelde waarnemingen. 

„Doorgaans herneemt hĳ, bij zijnen wedertogt in 
het volgende-jaar „ hetzelfde nest, in het vorige 

door hem,bewoond „ wanneer hetzelve, in genoeg= 
Zd= 

(*) Fr. MURHARD,. Tafereelen van den Griekfchen 

Archipel, D. Il, bj. 85258, 
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zame òrde is om te: betrekken, Hij vzelf zorgt 

voor den noodwendigen voorraad van dekking. 
. Dezelve komt herwaarts uit de Noordelijke Oos: 

terfche. landen „ «alwaar hij fchijnt te huizen , met 

geftrenge. koude en Oostelijken wind, Hij geneert 
zich met vischkuit, aal en kikvorfchen , waarmede 

hij “ook zijne jongen voedt, Hij paÄrt en broedt 
alhier; “zelfs tot drie en flechts zeldzaam vier. jons 
gen, welke hij, na zekeren wasdom, dagêlijks ir 

het vliegen onderwijst. Doorgaâns’ vertrekt hij met 

zijne. togtgenooten , in den vorm van een driehoek 
bijeengefchaard , „met de helft van Augustus ‘naar 
Griekenland en den Archipel, alwaar hijs door 
voedzame ‘fpijs van Nijlgedierten en vijgen zijne 

krachten herftelt en, na vertef van weinige wed 

ken gedurende het ruĳen; in November naar zijne 

eerfte verblijfplaats terugkeert , alwaar ‚de koude 

deden gemeigd is Ce SOL 

Wel= 

_(*) BUFFON, SONNINI, BROWNE , MURHARD a. b. GE- 
NAU DE MONTBEILLARD , bij BUFFON , „List, Nat, VL 557. 
VIL 392. VIII 261. et 394. IX 205. Noz. L ZI 35. 

IL, res. ADANSON ter reeds aangehaalde plaats, BAR- 

RINGTON JMiscell, p‚ 225. Friscu, tab, CXIV — CXVIII.. 
Ook - hier, geldt. de waarneming: van den ‘Heer. Cc. DE 

JONG „die ‘ons berigt, te Smirna , in chet begin van 

September , een groot aantal Ooijevaars, bij koppels van 

zestig en meer, teun getale van meer dan duizend, te 

hebben zien nedervallen. op’ het Aziatifche flrand, alwaar 

zij, „den volgenden morgen, “hunnen “koers. Zuidoosts 

waarts. naar Egypte namen. Peize naar de Middelland- 
sche Zee. Haarl., r8c6, bl 15ge > * 

{ 
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Weldra verfchijnen de Kievit (Tringa Vanellus L.)s 

de Tureluur GScolopax Calidris L.) ca Kemphaan 

(Eringa pugnax L.).  Dezelve fchijnen overal, 

voornamelijk in de Noordelijke landen , te huizen, 
en van daar naar Noord-Afrika en verder naar 

Zweden, Noorwegen en Duitschland te verreizen, 
van waar zij zich, in het begin van Maart, met 

een. Zuiden- (de Kemphaan met Oostelijken) wind „ 
na -dooiweder, herwaarts komen, alhier paren en 

broeden , «zich met infekten en wormen der lage 
weilanden en nabij gelegene moerasfen voeden „ en 

in April, of ook-nu en dan bij langer verblijf. eerst 
in. den Herfst, troepsgewijze naar Duitschland 

wekken, en voorts op gelijke wijze denzelfden togt 

hernemen ($). 
Kort daarna vertoont zich, in den aanvang van 

April, de Zwaluw (Sterna Hirundo L.) in -hare 

onderfcheidene foorten. Zij fchijnt in verfchillende 
landen te huizen, zooals in Noorwegen, de Kaap 
de Goede Hoop, kust van Guinea , Japan en Egypte, 

alwaar zi zich met allerlei infekten , vooral met 

muggen voedt, Van daar komt zij herwaarts. _Som- 

mige overwinteren alhier, verfchuilende zich in 
holen onder den grond of wel in warme beesten- 

ftallen, vân waar zij in het voorjaar te voorfchijn 
komen. Doorgaans vertrekt zij, in het laatfte van 

Sep- 

(*) Zie de fehrijvers, boven aangehaald, Voorts 

DURAND, Voyage au Senegal, tom. Il. pag. 67. DE LA 
CalLLe a, b, pag. 82. Noz. I. 65e en IV, 371. rn 

tab, CCXIII. TEMMINCK, Mans IL, 550. | 
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September, naar Griekenland en Italië, of wel naar 

de bosfchen van het Noordelijke Duitschland (*). 
Te zelfden tijde, of welligt iets later in April; 

“vertoont zich de Voorjaars- Merel (Zwrdus Me 
rula Lj. Zij fchijnt overal te huizen in het noor 
delijke Zwuropa, en wel bepaaldelijk in de bosfchen 

„van Dwitschland , van waar zij overkomt. Zij paart 

en broedt alhier, zich voedende met allerlei infek= 

ten, en vertrekt in het laatfte van Mei of Junij 
derwaarts (te 

Zij onderfcheidt zich van de Najaarsfoort, welké 
ook Kramsvogel of Zinglijster genoemd wordt (Zure 

dus Pilaris en Muficus L.), die in Herfstmaand uit 

reeds genoemde landen met Zuidelijken wind overs 

komt, alhier broedt en overwintert, om in Maart 
of April derwaarts terug te keeren (S). 

Algemeen onderfcheidt zich de Musch of Mosch 
(Fringilla Domestica L.), ook Grasmusch (Mo= 
tacilla. Curruca L.) genoemd, welke in alle 
Europeefche landen, en ook hier des zomers van 

April tot in Augustus huist, van Duitschland her= - 

waarts komt en van vliegen en infekten leeft. Som 
mige echter beweren, dat zij alhier nestelt, veel- 
malen broedt en overwintert, en zich onder rieten 
daken verfchuilt,.. Onder andere foorten en bena- 

mingen „ echter , van Vink , Berg =Distelvink en Keep 

A (Fe 
(*) Zie de bovengenoemde fchrijvers, vooral MUR- 

HARD , II, bl. or. enz. FriscH, fab. CCXIX, 

CT) MURHARD enz. a. b, 
(S) BuFFON, IV. 32, Noz. 1. 17. III, 235. 
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(F. Muficapa , Coelebs ; Spinus en Montifringilla L.) 
fchijnt-zij. in den Herfst uit het nabij gelegene 
Duitschland tot ons over te komen, en in het voore 

jaar. wederom derwaarts te vertrekken (+). 
„In. April vooral verlevendigt zich de natuur in 

onze luchtftreek „ bijzonderlijk door de verfchijning 

van onderfcheidene, Trekvogels ; en wel eerftelijk 

door den. Koekoek: (Cueulus Canorus Le.) Bijkans 
overal door’ gansch „Europa is hij door zijne togten 
en vele fabelachtige en zinrijke toefpelingen vere 

maard. Volgens de waarneming van den geleerden 

SCHRADER (}), zoude het wijfje ongefchikt zijn om 
zelve hare eijeren uit te broeden, en. van. daar het 

algemeene gevoelen, “dat zij deze in de nesten: van 

andere vogelen ter uitbroeding nederlegt. Hij fchijnt 

in de Noordelijke landen van. Afrika te overwinte- 

ren, «en. zich aan: het hoofd van onderfcheidene 
Zangvogels te plaatfen, om, met een Westenwind, 

van den Noorder Oceaan over den Griekfchen: Zr. 
chipel, van daar herwaarts te komen en in bosfchen 

en ‘boomen: te. nestelen, om in Julijs meteen 
Noordenwind, derwaarts te werreizen (S). 

Met den regentijd. vertoont zich de, Plevier of 

Plue 

(*) BUFFON, IV. 181, 194, 266, 296, 308, 365 en 

395. Noz. 1.77. IL, 135 en 141, III, a25. IV266. Teun. 
Te 209, 354» 360 Et 376. 

(*). Observat, Anatom,.p. 216. id 
ns). VAILLANT,, Ois. Afrique V. oo, pe 47 49: 
BUFFON , VI, 30. Noz. II, 117. MURHARD , a, be TEMM, TL. 
381, FRISCH, fab, I, II en XI. 
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Pluvier (Charadrius Hiaticula of Tringa Ochro- 
Pus L.), een kleine vogel, die zich zeer menige 

vuldig op de lage weilanden en bij de- moerasferi 

vertoont én wan kleine ‘wormpjes leeft. Dezelve 
fchijat te huizen op de Sandwichs Eilanden der 
Stille Zuidzee, van waar hij, troepsgewijze, over 

den Griekfchen Zrchipel naar Duitschland en van 

daar mèt «een Zuidwesten wind tot ons overkomt , 

om in den Herfst, met groote fcholén , wreed 
terug te keeren (*). 

… Tot gelijken tijd beoùrt de Kwikftaart Wieftaart 

of Looper, in- onderfcheidene foorten en werfchil 

lende benamingen „ omdat hij altijd in beweging is 

(Motacilla Alba, Flava, Rubecula, Trochilus en 

Troglodytes L.)e Dezelve huist overäl-in het ge= 
matigd Europa, in Natolië en op het Eiland Cya 

prus ‚ van’ waar hij, met onderfcheidenen wind, 

over den Archipel naar Duitschland en van daar: tot 
ons henen trekt. Hij voedt zich met allerlei infek- 

ten, paart en broedt meermalen, en neemt in den 

Herfst dezelfde terugreis aan „ of verfchuilt en over- 

wintert bij gematigd weder (4). | 

Gelijkelijk doet zich in Aptil zien het Boom. 

_ kruipertje (Certhia Familiaris L.) met de Hoppe 

(Upupa Epops L.). Beide huppelen van ‘boomftam 
tot boomftam voort, leven van mieren en andere 

se A BE ht ine 

(*) MURHARD, a, be BUFFON, VIII. 340. en IK, 15 
Noz. III, 265. IV, 319 ‘TeEmM.. IE 539.’ 

CÌ) MURHARD, 4. be BUFFON VI. 95,'109» 138, 149. 
N0Z. [. rir, IL, ro3 en 163e: TEMMa Ie 246 ,-255 en 260. 
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infekten , broeijen. in elke maand, hebbenseen gelijk 
vaderland als de Kwikftaart, en verreizen even als de 

laatstvorige (*). 

Al fpoedig vertoont zich de Leeuwerik CAlauda 

Arvenfis L.). Hij huist door geheel Europa, 

voornamelijk in Jralië ‚ van waar hij, over Duitsche 

dand, herwaarts trekt. In de kooi opgefloten „ ver- 

aangenaamt hij door zijnen keurigen flag , paart en 

broedt bijkans maandelijks, en verlaat dit land niet 

dan in October, wanneer hij, of naar Duitschland 

terug, of wel naar het Zuidelijk gedeelte van Jraië 

henen reist om te overwinteren (4). 

Door zijn -ongemeenen flag onderfcheidt zich 
vooral de Wachtel of Kwartel (Zetrao Coturnix Le), 
die „ ongezellig van aard en daardoor meer en meer 

tam gemaakt en in de kooi, opgefloten , meer dan 

eenige andere vogel, zijnen lust-tot verhuizing , 
door gedurige onrust, te kennen geeft, Van hem 

getuigt reeds ARISTOTELES, dat hij in het laatst 
van Augustus uit Griekenland verhuist en met ééne 

ftreek over de Middellandfche zee naar Italië henen 

trekt ($). Anderen zijn echter van meening, dat 

hij in het Noorden, en wel in Lapland , overwin= 

tert. De Heer VAN TOURNEFORT getuigt, dat deze 
Vogel , in het beste van den zomer, op de Eilanden 

van 

(°) Ibid. TEMM. L 410. En 415. FRISCH, tab, XXXIX. 

fi 
*(F) MURHARD & be BUFFON V. 294: NOZ. T. 27, TEMMe 

II. 281. 
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wan dên Archipel geruimen tijd vertoeft, en wel 
op het Eiland, dat, naar zijnen naam Orthygia 

(Wachtel Eiland) genoemd wordt (*. Met deze 

getuigenis ftemt de Heer GODENEU nagenoeg over= 

ten; als die deszelfs verblijf in den zomér op 

Maltha en in Fralië heeft waargenomen, werwaarts 

hj met een Noordwesten wind aankomt en met een 
Zuidoosten wind naar Egypte en Ethiopië ver- 
trekt (}). Hij paart en broedt alhier veelmalen en 

verreist in Herfstmaand naar Zralië (S). Of hèt waar 
zij, dat de Wachtelkoning (Rallus Crex L.) juist, 

zooals PLINIUS wil (,), dezen naam draagt, ome 

dat hij zich aan het hoofd van den reizenden troep 

plaatst, om hem tegen allerlei roof te beveiligen, 

blijft geheel onzeker CI): Deze laatstgenoemde , 

intusfchen,, bijzonderlijk de Waterral (Rallus Por= 

zana L), met gelijke heên en terugreis, én die 

zich met waterinfekten en planten voedt, blijft zeer 
merkwaardig om het kunftig nestje „welk hij bouwt, 

dat als een fchuitje henen drijft en zich als dan 
het riet vasthecht, om hetzelve tegen het wegdrijk 

ven te behoeden (**). | 1E AE, 

| Ee | Nog 
…_(*) Voyage au Levant, pe 281 — 31e | 
CH) Mem, de Acad. Royale des Sciences; tom, IL 

pag. 92 
(S) BurroN IL, den MURHARD 4, b. Noz, Il 143. 

TEMM. II. 491. Ce DE JONG 4, ‘b. bl 186. 

(,) Hist. Nat. 1. X, C, 93. 
CI) Mém. du Baron de rorr, tom. IT. 143 et oren 

MURHARD à. b, 

(**) BrissON , Omithologie ‚ Puris 1760 wed. Ve p. 246. 

IX. D. re L 
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Nog fchijnt. tot deze opgave te behooren de Uits, 

de nacht-, kerke, kats en fteenüil (Strix: Flam 
mea, Pasferina en Ulula naar het geluid L.). Dee 
zelve, zeer fchuw van aard, bouwt zijn nest in 
muren en fteengroeven , waart met zijne” groote 

oogen en ooren; en dus met een zeer fcherp-ge= 

zigt en gehoor, des nachts overal rond en geneert 

zich van allerlei klein gedierte, zonder alhier; zoo= 

als fommige willen , een eigen nest te vervaardigen ; 

maar om zich van dat van andere vogels, zoo als 

Kraaijen; Ekfters enz. te bedienen. Hij fchijnt in 

Naord- Amerika, zelfs tot aan de Noordpool , te 
huizen «en van daar door verfchillende landen, als 

Zweden en Noorwegen, alwaar hij, bijkans overal; 
voor zekeren tijd gezien wordt, naar Duitschland 

en van daar herwaarts te trekken, om in den herfst 

„wederom denzelfden togt ‚niet bĳ troepen , maar 
paarsgewijze „ “te hernemen (*). À bike 

Eindelijk fluiten wij, om niet alle die Trekvogels 

op te noemen ‚ waarvan flechts weinig te zeggen valt, 

dit: heir van Lentevogels hier te land met de aller= 

wegen geliefde Duif in hare onderfcheidene en me-= 

nigvuldige foorten (Columba Oenas , Palumbus ‚Ture 

tur enz. L.). Op grond onzer voorafgaande -alge= 

meene aanmerkingen en de getuigenisfen der reizie 

gers mogen wij aannemen, dat zij eigenlijk huist in- 

Perzië , het vaderland der fchoonst gekleurde vogels „ 

alwaar zij bijzonder geliefd wordt. Bijkans onder 

De ala 

(*) MURHARD 2. b, BUFFON Ï. 291 == 300, MOZ. Ie 69 

AL 299. tEMM. IE, 99. II, 92. sRIsCH XCII C. 
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alle Europeêfche gematigde luchtftreken wertoeven- 
de „ befluit men , dat zij „ offchoon troepswijze henen- 

trekkeùde , geene verre”togten onderneemt. Van 
daar fchijnt, zij in het voorjaar, naar Grieken* 

land „en voorts naar Frankrijk , wooral in Bour« 

gondiën en Champagne, en in het laatfte van. April 
__herwaarts te verreizen.. Zij vertoeft doorgaans tot 

in October, met uitzondering alleen van den Tore 

tel, die vroeger vertrekt, Bij voorkeur. bemint zij 

zoodanige nabij zijnde oorden , alwaar graan geteeld 

wordt. De wilde Duif paart en broedt flechts twete 

maal. des jaars 3 têrwijl de tamme, vooral dies 
welke in kooijen wordt opgefloten , doorgaans negen- 

of tienmaal paart, … Met de naderende herfstkoelte 

herneemt. zij; in fcholen., bij gunftigen wind „ dene 

zelfden terugtogt naar het Zuidelijke Duitschland en 

_ Frankrijk (*). | | 
In Mei kenmerken zich de zomer watêr= Treke- 

vogels; die zich met’ visch en deszelfs kuit en vere 
„dere waterinfekten voeden. Zoodanige zijnde Le- 

pelaar (Platalea Leucorodia L.), het Waterhoen 

(Fulica Atra en Chloropus L.) en Zeemeeuw (La- 

rus Naevius L.), die bijkans alle drie in het Noore 
den, tot zelfs aan de Zwidzee, huizen, langs de 

Middellandfche zee verblijven, en van daar, bij 

onderfcheidene togten, langs de Noordzee, heên — 
en. weder trekken , ook de binnenrivieren bezoeken, 

“ie | | … én 

C*) SONNINI,- MURHARD a, b. BUFFON, III. 7 en 34. 

Va 294: Noz.'I. 9. it. X. 13. TEMM, IIe 444 =— 448. 
FBISCH, CXXXVIII, CXLV tot CLL, 

La 
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en eindelijk in den herfst denzelfden koers hernee 

men. Van de laatstgenoemde, echter „ moet uitge» 

zonderd worden. de Winters en Kokmeeuw (Larus 
Tridattylus en Fuscus L$), die als-wintervogel in 
den herfst overkomt, tot’ in het voorjaar vertoeft 
en ‘met zijne fnelle vlugt. eenen doorgaans nabij 

zijnde ftorm verkondigt (*). 
Ook in het laatst van April of ín het begin van 

Mei , onderfcheiden zich de liefelijke Zangvogels door 
hun treffelijk gefchal, zooals de Nachtegaal (MZota= 

cilla LurinìaL. ), de Kanarie (Pasfer Canarius Le) 
en de: vlas. en rietvink rde en Linária en 

Sylvia L.). 

De eerstgenoemde, attid een fchoon en warm 

klimaat verlangende, huist in Oostindië, Perzië, 

Kreta, voorts in Natolië en in alle gematigde land» 
ftreken van Europa en Amerika, voedt zich met 
infekten , paart en broedt meermalen, komt tot ons 

over Griekenland, den Archipel en Duitschland, 

en vertrekt in het laatfte van Junij of den aanvang — 

wan Julij, welligt naar het Eiland Cyprus G). 

De pn (Fringilla Canaria Le) kenfchetst 

reeds 
id 

‚(*) PÉROUZE, MUSHARD 4, be _BUFFON, VIIL 271 
IX. 81, ‘114, 270 en 284. NOZ. IT. 172, 693, 706 

en 76o. III, 281. grissor, VI tab, XVIL, rrisce, CC 
en CCIX, TEMM. I. ór en 71. Il. 595, 760 en 787. 

CT) MuRHARD 4, b. BUFFON, Vle 1. Noze II, 123. 
TEMM. Il, 195, FRiscH, XXI, sieBER» Reis naar Kreta, 
II, bl, 230. 
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reeds in den naam Kare afkómst uit de Kanarifche 

Eilariden , van ‘wâar zij, eerst in de zestiende 
leeuws naar Europa fchijnt overgebragt, of wel van 
hêt oude Spanje, alwaar zij mede pleegt te hüizen, 

en voorts in allerlei warme landen, alwaar zij zich 
op onderfcheidene tijden laat hooren. Of zij, in- 

_tusfchen , wel. Trekvogel zij, wordt nog zeer bee 
twijfeld. Welligt wordt zij vermengd met die foort; 

welke men onder de Kwikftaarten het. Geelborstje 
Motacilla Hippolaïs L.) noemt. Deze, uit het 

Noorden naar Duitschland en van daar herwaarts 
trekkende, neemt in Oogstmaand dezelfde terugreis 

aan (*). 
De ‘Vlas- en Rietvink , welke almede, welligt 

elders, met den, naam van Goud. of Distelvink 

(Fringilla Carduêlis L.) genoemd wordt, of ook 

nu en dan Basterd- Nachtegaal (Mfotacilla Apricaa 
pilla L.) heet „huist. in geheel Zuropa en in 
Noord: Amerika, laat “zich bijkans den ganfchen 
‘dag tot laat in «den avond hooren , komt over den 
Archipel naar Duitschland en van daar herwaarts, 

en vertrekt op geliĳke wijze in den herfst. De 
Vink „ als herfstvogel , zal nader in aanmerking 

komen He | De 

(*) ye EDWARD, Nat. Hist. of Birds, Lond. 1743. 
vol, IV. p, 276, MURHARD 4, b. BUFFON, VÍ. 5, FRISCH, 
Xl. 14e : / | 

(Ì)-MURHARD a,b, Me CATESBY Nat, Hist, of Caros 

lina, Lond. 1731. vol. IL, p. 34 BUFFON: IV, 365, 
fog. WV, 329. TEMM. L ze ad 

Ds 

, 
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‚> De Geelvogel (Oriolus L.),-ook de Wiedewaal 
of Kers- en Pinkftervogel (Ortolus Galbula L.) 

genoemd , is-zeer merkwaardig om zijne fchoonheid 
en napvôrmig nest in ypen- en peerenboomen. Hij 

‚huisvest op het Eiland Cuba en in Noord-Karolina, 

van waar hij naar Duitschland en herwadrts komt, 

«zich van kerfen en besfen geneert en in den herfst 

even zoo de terug reis aanneemt (*). 

Op het einde van den Zomer worden de Zang= 
vogels vervangen door den Lijster (Zwrdus Muficus 

JE), die ook elders Kramsvogel (Ze-Pilaris L.) 

heet. Dezelve huisvest in het Noordelijk Europa , 

Rusland, Polen, Duitschland en Pruisfen , van waar 

hĳ in den herfst tot ons komt, en in October. 

langs denzelfden weg henen reist, zonder alhier te 
paren of te broeden (f). 

‚De nuttige, offchoon wreede Mees, bijzonderlijk 

de Koolmees (Parus Major L.), duidt door zijne 

_ digte dekvederen de komst aan uit de hoog-noor= 

delijke gewesten, offchoon ovêral verfpreid en 

overal broedende, en zeer gemeen in Zweden en. 

Denemarken , van waar hiĳ, over Duitschland , in 

het laatst van Augustus herwaarts trekt en in Octo-= 

ber met denzelfden koers terug reist ($). 
) De 

C°) MURHARD en caresBY a. b, BUFFON, LIL, 273 
Noz. I, 19. TEMM, Il. 129. FRISCH, XXXI. 

) MURHARD 4, b. BUFFON, IV. 13 en 32, Noz. II. 
325» TEMM, II. 163 en 164. FRISCH XXVI. 

($) MURHARD 4. b. BUFFON, VL, 251. N02. il, 113 

TEMM, I, 287. rriscu, XIIL. 
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ve Specht (Pieus ZL.) almede onder -de bonte 
middelbare, graauwe en “blaauwe (P. Major „ Mee 
dius, Minor en Sitta Europea L.) bekend, huis- 

vest overal in Zwropa, Azia en. Amerika , en 

werblijft- ook alhier, zoo wel des zomers als des win- 
terss … Zij onderfcheidt zich -door tong, fnavel en 
Pooten; waardoor «zij, reeds van ouds her, aanlei- 
«ding gaf tot menigerlei verdichting. In den herfst 

„voornamelijk komt zij herwaarts uit Duitschland, 

«nestelt in holle--boomen, paart en broedt meerma= 

den, voedt zich met mieren en torren, en, overwins, 

tert dikwerf in de. pijnbosfchen. Overal Trekvogel 

zijnde, zonder zich aan bepaalden tijd te verbine 

„den , fchijnt eene enkele foort, bij harden winter, 
in. het voorjaar naar Duitschland te verhuizen 

De Sperwer (Falco. Nifus L.), offchoon zich 
fomtijds wroeger latende zien, fchijnt echter meer 
„onder de herfstvogels te behooren ‘omdat hij, 

enkel van roof levende, in de Noordelijke ftreken 
der Zuidzee huist. Dezelve , alhier nestelende en 

broedende „ komt over Rusland en Duitschland 

-herwaarts in September „ overwintert alhier en ver 

trekt in Februarij derwaarts, (4) 

Nog komt alhier in kantig de ‚Snip GStolo- 

| tax 

(*) MURHARD a. b. BuFFON, VL, 303. VII, 369, 
…397,-400ven 595. NOZ. Te 41e. IV. 347 En 357. « TEMMe 

„1. 398, 399 en 407. FRISCH,-XXXIV —XXXIX, 
(}) rÊrouze en DENON, hiervoor op bl, 14: MUR- 

HARD -ä, “b, < BUFFON, Le 178, Noz, II, 227. FRISCH , 

_ XCeXCIL, TEMMm he 56, | @6 MT 

L 4 
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pax L.), waärvan de Hout- en Poelfnip (S, Ruse 
ticola en Gallinago L.), als Trekvogels „ tweemaal 
in het jaar voorkomen, en in het najaar , door het 

regt opvliegen en hunne piepende ftem in de 
hoogte, in het.-net verftrikt en om hun lekker 
beetje zeer bemind worden. Zij huizen opde 

hooge bergen van het Noordelijk ZEwropa en in de 
moerasfige fireken langs de rivieren. _ Doorgaans 

komen zij troepsgewijze in grooten getale met te= 

genwind uit Dwitschland herwaarts, broeden meer- 
malen en verreizen met den Westenwind wederom | 

derwaarts (*). / 
Ook in de Noordelijke landen huist de Spreeuw 

‚Sturnus L.), doch fchijnt, hoe zeer in groot aan- 
tal, meer als doortrekkende te moeten aangemerkt 
worden. Door zijn bijzonder nabootfend geluid 

kenbaar, laat hij zich bijkans overal van tijd tot 
tijd in Ewropa zien , zonder zich bepaaldelijk, 
lang achter elkander, aan ééne luchtftreek te hech= 

ten, en wordt ook daarom gezegd „geen bijzonder 

nest te maken. In den herfst uit Duitschland 

overkomende, vertoont hij zich in Februarij, als 

wanneer hij derwaarts verreist (}). | 

Dit zelfde fchijnt almede te gelden omtrent den 
Raaf (Corvus Corax L.), ook’ ten aanzien van | zin 

C*) murnarD a, b. BUFFON, VIII, 282, oogen 313. 
Noz, III, 233 en 287. TEMM,. IT, 673 en 676, FRIscH, 

CCXXVI == CCXXIX, 

CÌ) MuraRD Ae be BUFFONs Ils 203. NOZ Ie 2% 
TEMM, Í. 732. EFRISCH, CCXVII, 
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zijne bijzondere foorten , onder den naam van Kraaï 

CC. Corone L.), van Roek (C. Frugilegus Ly; 
van Bontekraai (C. Cornix L.), van Kaauw (C. Moa 

nedula L) en ook welligt, om den zonderlingen bek „ 
van Aakfter of Ekfter (C. Picus L.) Deze diefach= 

tige. en roofzuchtige vogel, fcherp. van gezigt en 

reuk „ en wvisfchen en jonge eenden roovende, 

huist overal in de bekende wereld, van de beide 

Polen tot aan de Kaap de Goede Hoop, vertoeft, 
als roofvogel, dan eens vroeger, dan weder later, 

komt voornamelijk tot ons in den Herfst uit Duitsche 

Jand, zonder te nestelen ‚ om fpoedig weder haa 
waarts te vertrekken (*). 

Ook de Eend (Anas L.) fchijnt als Trêkwagel 

zich tweemaal ’sjaars hier te land te vertoonen 3 
tenzij die van het najaar, als bijzondere foort, 
‘geacht wordt alhier geheel te overwinteren. . De 

eerfte is de wilde Eend (Anas Bofchas L.), die 
overal, zoo wel aan Noords als Zuidpool, van 

December tot April huist, en troepswijze door 

Siberië, Rusland, Polen en Duitschland herwaarts 
trekt „ vele malen broedt, zich met visch en wa= 

terplanten voedt, em veelal wordt tam gemaakt, 

De latere foort, die, na te hebben gebroed, als 

Smient-of halve Eendvogel (4. Penelope L.), als 
Pijlftaart (A, Acuta L.), als Winterëend (A. G/g- 

cialis Le.) of als Wintertaling (4. Crecca L.) , zich 
„bije 

(*) MURHARD 4, b, BUFFON, III, 68, 103, 108, 115 

en 128. Noz. TL. 3. III, 99, 208 en 219: TEMM, IL 107 

tot 13e FRISCH LVIIL, LXIII — LXVILe 

Ls 
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bijzonderlijk door zijn kwakkend geluid doet kénnen 5 
verreist in het latere voorjaar ‚ met denzelfden koers 

naar Duitschland (De 

Onder-de Herfste Trekvogels komt nog in aans 
merking de Beemer, ook Zijdeftaart of Pestvogel 

CAmpelis Garrulus L.) genoemd, Dezelve huist 
onder-de. Noordpool en verreist van daar naar 

Engeland, Duitschland, in het Hartzgebergte en 
naar Pruisfèn, en van daar, vooral wanneer de 
koude zich doet gevoelen, in groote menigte in 

het laatst van September. herwaarts „ voedt. zich 

met jeneverbesfen, en vertrekt langs denzelfden 
„weg in Januarij De 

Eindelijk, mogen wij ‘het heir van meed Trek. 
vogels fluiten met vermelding dier foort van Vin- | 

ken, welke zich door den naam van gemeenen, 

berg- en fluinvink of Keep (Fringilla Coelebs en 

Montifringilla L.)' onderfcheidt en dikwerf van 
gezang verwisfelt, Dezelve huist, te gelijk met de 

overige foorten, in het Noordelijk „Europa , be 

paaldelijk in Zweden en Duitschland , van waar hij 

in September in grootere menigte herwaarts komt, 

des winters vertoeft en nestelt, en, door de liefhebe 

bers der vogelenjagt onder het net gelokt en ge= 

vangen, als een lekker beetje voor de tafel dient. 

Na 

t) MURHARD a,b; 'BUFEON, X. 1, 40, 62 en 65, 

„Roz. IL 177. II. trix en 215. IV. 3ir En 337. TEMMe 

Jl 835 — 840 en 860, FRISCH ; CLVIII=-CLXL 

eol t) „BUFFON IV. ke NOZ, ul, gok TEMM, I. 124 

FRISCH , XXXL, 
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Na de ‘óverwintering werreïst hij in het amen: 
met gelijken koers terug (*). 
„Met den naderenden- winter „. in November. én 

en Aril vertoont zich de Berghaan (Zetrao Uro= 

gallus L.), onder welk geflacht zich als foort on= 

derfcheidt het Kor- of. Berkhoen (7. Zetrix L.), 

gelijk mede de Patrijs of Veldhoen (7. Perdix L). 
Dezelve. huist in het Noordelijk Zuropa, dochook 
bijzonderlijk in het „gematigd. Aziatisch Rusland , 

wan waar hij naar Zweden en Duitschland en alzoo 

herwaarts… verhuist. Hij nestelt en broedt alhier 
bijherhaling en -neemt-in, het vroege voorjaar den- 
zelfden togt terug aan (}). 

Ook de Kruisbek. (Loxia Curvirostra L.),-zeer 

merkwaardig om zijn fchaarvormigen bek en ftaart, 

naar denwelken hij zijn naam heeft, is inderdaad 
wintervogel. Hij huist onder de Noordpoel, vers 

huist over Rusland, Noorwegen en Duitschland, 

in: October hier henen en reist in Maart derwaarts 

terug. In April en Mei, zegt men, verandert hij 

zonderling van kleur, - Hij - heeft bijzonder warm 

bloed ‚maakt zijn nest op de hooge dennenboo- 
men, met wier zaad hij zich voedt en ook alhier 

in het voorjaar broedt, en verreist, op de helft van 

Maart „naar het Harzgebergte terug ($). 
ab. Het. 

(*) LINNAEI Fauna Suec, tab, II. fig. 198. BUFFON, 
IV. 296 en 308, ‚Noz: II. 14t. IL 223. TEMM. L. 357 
en 360, FRiscH, Ie en III, 

Ct) MURHARD 4. b,- BUPFON ; IL. 955 en Hi NOZ, IL, 
165 en 184. -TEMM, II, 460 en 488 … Friscti, CVII=CXIV. 

(9) BUFFON, IV. “159: “Noze All. aer. TEMM, 1 328, 
FRISCH, Xl, 
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Hetzelfde wâderland heeft de Geelgors (Embê- 

riza L.), ook onder den naam van Sneeuwvogel 
of Strandputter-(Z. Mivalis L.) bekend, Hij vere 

huist in” November herwaarts en verreist in April, 

even als de laatstvorige (*), | 

Nog onderfcheidt zich de Faizant, en wel de 

gewone (Phafianus Golchieus L.). Volgens zijnen 
naam fchijnt hij afkomftig van de rivier Phafis in 
Mingrelië , van waar men wil, dat hij door de 

Argonauten naart Europa is overgebragt, Van daar … 
reist hij naar Afrika, Jtalië en Spanje „ en van-daar 
in November herwaarts, van waar hij in datos 
even zoo terug trekt ( f). 

Ook de Reiger, en wel die foort, welke Ee 

vogel heet (Ardea Grus Le), verfchijnt nu en dan 

in den winter, Hij huist in den omtrek der Zwide 

zee, legt als Trek - Watervogel eene zeer verre reis 

af langs de onderfcheidene zeeën naar Zweden en 

de Orkadifche Eilanden, verblijft aldaar geruimen 

tijd, komt over de Noordzee herwaarts en vertrekt 

fpoedig langs denzelfden weg ($). ‘ 

Van gelijken aard is die fchoone Watervogel , onder 

den naam van IJsvogel (Alcedo Espida L.) bekend; 

welke alle andere in fchoonheid overtreft, Hij huist 

in Zzië en Zuropa, en trekt voorts naar het Noors 

de= 

_(*) BUFFON,; V‚, 73. TEMM: Ie 319. FRISCH, Vl. 
({) MURHARD a. b. BUFFONs IE, 353e NOZe Il, E59» 

TEMM. IV, 453e « FRISCH , CXXIII, 
($) MUsHaRD a. b, BUFFONs Vill, 142. _TEMM: Ils 

557» FRISCH» CXCIV en CXCVIII. - 
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delijke Duitschland en wan daar herwaarts, oVer- 
wintert alhier, vertoeft in de nabijheid van zeeën 

en meren, tot zelfs in het ijs, van waar hij den 

paam ‘heeft, en verreist in het. voorjaar alzoo te- 

rug()e 
De wilde Gans CAnfer Ferus-L.) sis inderdaad 
meer land- dan watervogel, omdat hij: zich alleens 

lijk des nachts te water begeeft. Hij huist in-al 

de vijf werelddeelen , en verhuist, bij felle wintere 

koude uit het Noorden, naar Frankrijk en Duitsche 
land, in groote - zwermen „ van daar „herwaarts 

met Zuide Oostenwind, en verreist in fanuatij naar 

Schotland „ Groenland. Van dezen Wilden ftamt 

ook af. de Tamme Gans (A. Domesticus Ls 
die door zorgvuldige oppasfing tot huiswaker dient 

en hier-en daar vetgemest wordt (4). 
… Eindelijk -verdient, als koning der watervogels, 

de wilde Zwaan (Anas Cyenus L.) eene bijzon= 

dere, vermelding , omdat men van hem „ zoo het 

fchijnt, de ftuurmanskunst heeft afgezien. Hij huist 

in Siberië „ begeeft zich langs onderfcheidene, zeeën 
naar Zweder en van daar -herwaarts, van waar hij, 

flechts doortrekkende zonder te broeden, fomtijds 
in troepen , naar Groenland henenreist. ($). 

| Al. 

C°) -MURHARD 4, be - BUFFON.,. VI,-303, ‚N0Z, V,-431I, 
TEMM. Ì, 407. ‚ FRISCH , CCXXIII, 

(Ì) MURHARD A, bs BUEFON, VIII. 214, TEMM, IL, 
818, rrisca, CLVL 

(S) HEARNe, PÉROUZE, a. b, BUFFONs vir. 263 

TEMM. IJ, 228, rFriscH, CLII, 

_ 
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Alzoo meenen wij aan het voorgenomen onderzoek 
te hebben voldaan, na behoorlijke vergelijking der 

fchrijveren.- en” reizigers „ welke wij. omtrent de 

Trekvogels , voornamelijk hier te land zoo “met 

vermelding van het gewest, van waar, der tijds 

wanneer zij tot ons-overkomen , en te gelijk waneer — 
en waarhenen zij verhuizen, hebben kunnen taad- 

plegen. | | t €30 

Uit alle deze berigten, te zamen genomen ‚ mogen 
wij, zoo ver ons toefchijnt ; de volgende vrij een 

parige gevolgtrekkingen ‘opmaken : 

Te Dat wer de meeste Liente- Herfst=-en Winter: 

Trekvogels vanen naar de kustoevers en“bosfchen 

van „het “nabijgelegen wenende overkomen en 

henentrekken. | | 

e. Dat de-Zang- en zienin én naar 

den Griekfchen Archipel herwaarts vliegen en tetug 

trekken ;‘om zich al verdèr naar de opgegevene 

oorden in gematigder luchtftreek te begeven: 
g. Dat flechts weinige , hetzij dan gedreven doof 

de “zucht: om in gezelfchap van andere vogels te 

verrezen ; hetzij door roofvogels of gebrek aan 

behoorlijk voedfel verjaagd, of ook door meerdere 

paardrift \geprikkeld, van tijd tot tijd, van ‘oord 

werwisfelen’, en daardoor fomtijds tweemaal in het 

jaar heên en weder trekken. 
44 Datvevén “zoo flechts weinige „ door het genot 

van doorgaans gematigden dampkring, door goede 

behandeling ern overvloed van voedfel, geneigd wor= 
den om langer te verblijven en alzoo, in den eigen- 
lijken zin te overwinteren | 7 5 

«‚ 
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5 VERHANDELING 
OVÉR Ô ; 

DE GEVOLGEN VAN 

DENKBEELDIGE ct ren erat 

BESCHOUWD, IN LEENE 
Eed 

VERGELIJKING VAN DE STAATSOMWENTELINGEN 

IN ENGELAND EN FRANKRIJK; 
we 

_ door « 

M'. 4, BRUGMANS. 

“Advocaat te Amsterdam. 

WScidon iedereen , door ziekte aangetast , zich 
van beproefde geneesmiddelen bedient, zal hij, niet 

ligt geloof hechten aan hem die niet flechts ge 

nezing, maar onvatbaarheid voor alle kwalen als, 

het uitwerkfel zijner artfenijen, beloofd, Middelen, 

waarvan zoodanige werking wordt toegezegd, zijn 

door de ondervinding gebleken, verwoestender dan 

de kwalen zelve , ja, dikwerf doodelijk te zijn. — 

‚Gelijk nu de mensch in het bijzonder zich door 
matigen levensregel tegen kwalen tracht te hoeden, 

of de verlorene gezondheid door geneesmiddelen 
te herkrijgen, zoo ook wordt de maatfchappij door 

eene goede fraatsinrigtìng bewaard; door gepaste 

wetten en verordeningen onderhouden, Deze zul 

len vele gebreken, welke het ftaatsligchaam be-= 

dreigen, of in hetzelve ontftaan , voorkomen, le- 

nigen of verhelpen, en de regelmatige verhouding 

M 2 der 
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der deelen voor eenen.tiĳd, geleidelijk herftellen, 

Echter is het’ er verre af, dat zij een bolwerk kunnen 

zijn tegen alle mogelijk ontegt of nadeel; nimmer 

zullen zij eene ongeftoorde, rust’, eenén zoowel 

in= als uitwendigen vrede onafgebroken kunnen 
bewerken. Wie dus het oor leent aan de vere 

leidende: -ftem- desgenen, die- als--het- doel. zijner? 

inrigtingen - eenen toeftand-affchildert „ „welken men- 

fchelijke handelingen nimmer kunnen bereiken; die 

met bitterheid de beftaande verordeningen, als ge= 
brekkig, verwerpt, zonder te onderzoeken ; of dat 

gebrekkige niet met het onvolmaakte der aardíche 

dingen is zamengeweven, zal bij de toepasfing zich 

jammerlijk teleurgefteld vinden. Heeft toch een- 
“maal het geloof aan eene denkbeeldige volkomen- 
heid de gemoederen vermeesterd, dan ook is wel 
dra het ftaatsgeltel ondermijnd, en de maatfchappij. 

tot in hare diepfte grondvesten omgekeerd, — 

Welk beftuur, hoe wettig «ook, kan dan langer 
aan de hoogdravende verwachting beantwoorden , en 
vertrouwen omtrent deszelfs. maatregelen inboezes 
men? Men miskent het handhaven. der orde als 
dwingelandij „ veroordeelt menfchelijke. feilen als. 
grove misdaden, en woelt en wroet, om na bloe- 

dige floping van het (laatsgebouw, den fterkeren 
te huldigen, en zich door geweld te zien. ontruk- 

ken, hetgeen men der overreding, weigerde, — 

Hiervan levert ons de gefchiedenis als de fchool der 

ftaatkundige ondervinding, verfcheidene bewijzen; 
doch, zoo ik niet geheel dwale, zijn dezelve ners 

gens duidelijker en overtuigender, dan in de over- 
een- 
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„genkomst tusfchen’de lotgevallen van twee Rijken, 
welke «door te hoog gefpannen verwachting op den 

rand des verderfs gebragt werden. 18 

Dit ‘heeft mij aanleiding gegeven ,-U in dit uur 

te onderhouden over de ‚gevolgen van “denkbeeldige 
Begrippen, befchouwd- in reene vergelijking “van de 

flaatsomwentelingen in Engeland ex Frankrijk. — 

Met fchroomvalligheid vervul ik deze taak , wanneer 
jk bedenk, dat ik de eerftemaal het-woord voere 

van eene plaats, waar zoo: vele, door kunde en 
voordragt uitftekende , door geleerdheid. erv weten= 

fchap beroemde mannen, vóór mij, tot-u- gefproken 

hebben. Verre “zij-dus van mij de ‘eigenwaan of 

zucht “om iets nieuws voor te dragen „waar het 

mij misfchien. beter voegde te hoorenz ‘ook, zoo 

ik mij van eene vereerende pligt kwijte, is ‘het 
veeleer om mijne denkwijze aan rijper en geoefender 

oordeel te onderwerpen, Verleent mij daartoe uwe 
toegevende. aandacht. … | Zo 

__ Alhoewel in de gefchiedenis alle ibra, 

als fchakels, van dezelfde keten vin „onafgebroken 

verband ftaan , behoeven. wijvechter, om de oorzae 

ken der omwenteling in, Engeland , met: betrekking 

tot ons onderwerp, na te-gaan, niet hooger:op 
te klimmen dan tot de regering van HENDRIK VIlL 

Hij toch was het, die de uiterlijke godsdienst des 

volks aan het vorftelijk oppergezag onderwierp ; en 

daartoe ftaatsdienaren en geestelijken - gebruikende ; 

die de leer van LUTHER waren toegedaan , dezelve 

na zijnen dood invoerden, — «Deze hervorming, op 

Reen! gezag gevestigd , werd dan ook onder de 

M 3 vols _ 



180 VERHANDELING OVER DE GEVOLGEN 

volgende regeringen, naar °svorsten bijzondere bee 

grippen , gekweekt of onderdrukt, totdat ze onder 

ELIZABETHS beftuur eenige meerdere vastheid vere 

kreeg. In Schotland daarentegen erkenden de voor- 

flanders der leer van caLvynN geene voorfchriften’, 
dan die door de vergaderde leeraren als zoodanig 
waren aangenomen, Reeds bĳ hunne eerfte zamen= 
komst, zonder verlof van het beftuur gehouden, 

verwierpen-zij alle invloed van het wereldlijk gezag 

in kerkelijke zaken, alle geestelijke heerfchappij:, 

en bevestigden deze onafhankelijkheid bij de overs 

eenkomst „ welke de hervormde leer , als godsdienst 

van den flaat, ook door den vorst deed aannemen. 
Toen dus jacosus pe Iste beide rijken vereenigdes, 

waren de gemoederen zijner onderdanen, naarmate 
van hun godsdienftig belang, angstvallig op zijn 

gedrag - gevestigd , en hoopten en vreesden, naar- 

mate “van hunne bijzondere denkwijze „ dat hij zich 

‘of aan de hervormde leer, of aan de gevoelens, voor 

welke zijne moedêr het leven gelaten had, hechten 

zoude, JacoBus, de geleerdfte, maar tevens de 

onbekwaamfte vorst van zijnen tijd, opgevoed te 

midden, van ftaatkundige en kerkelijke onlusten , ín 

een Rijk waar de vorst meer de eerfte der edelen, 

dan het opperhoofd van den Staat was5 diep door= 

drongen van de gevaren. welke zijne jeugd hadden 

gekenmêrkt, „poogde zich’ tegen deze gewaarwor- 

dingen „gerust te ftellen , door alle middelen te 
bezigen, welke naar zijn begrip dienen konden om 
zijne magt uit te breiden. Daar echter zijne wre- 

delievende „ aan lafheid grenzende” geaardheid „ hem 

£ wars 
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warssvan,allén ‚krijg , en-vreesachtig bij elken tegen- 

ftand. maakte „ ftelde. hij. door eene dubbelzinnige, 

handelwijze--aller verwachting: te loor, en. ftichtte 

ontust:in- plaats van vertrouwen. Zich op zijn gezag 

in” Engeland. verlatende „ trachtte hij, om-de Schote 
fche. kerk onder zijn bedwang te, brengen. aldaar 

de bisfchoppen in te voeren, waardoor hij, hoee 

zeer zelf. in--de--volfte- beteekenis, naar het.ge- 
voelen. van, dien, tijd , regtzinnig , echter, de blaam - 

van,de oude gevoelens te zijn toegedaan, niet 

konde vermijden, Ook in Engeland wantrouwde 

men-zijne denkwijze , wanneer hij zich de grootfte 

opofferingen „en vernederingen getroostte, om. in 

den „grooten ftrijd,, welke Ewropa in twee. gods» 

dienftige. aanhangen verdeelde „den vrede te. vere 

krijgen .en. te. behouden met die vorften, welke 

hij: om hun geloof en hunne wijandfchap tegen. zijs 

nen fchoonzoon nimmer aan zich konde verbinden. 

Ja „ zooverre miskende hij de gemoederen van. het 

„Brootfte- gedeelte zijner onderdanen, wier gevoelens 

hij naar -zijne uiterlijke belijdenis moest. zijn toe- 

gedaan, dat hij niet zelden de hulp van den nog 

aanzienlijken „aanhang hunner tegenftanderen inriep: 
om hetgeen ‘hij tot ;behoud of aanwas van zijn 

gezag noodig. oordeelde „ door. te. drijven. 

Het was er-dan verre af, dat onder zijne. regê= 

ring de onderwerping. der godsdien(tige gevoelens 
aan het. koninklijke gezag bleef voortduren; integen- 

deel: de onrust. en tegenftand. vermeerderde.met het 

aantal dergenen „die. geen opperhoofdder;kerk , geen 

verdrag. met andersdenkenden wilden toelaten. 
| M 4 Naars 
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Naarmate gacosBus zĳn kerkelijk gezag in 

Schotland , dan eens door nadrukkelijké maatregelen „ 
dan weder bij onderhandeling trachtte te verheffen , 
bragt hij de aldaar-heerfchende denkwijze in aane 

raking met zijne oppermagt in Engeland. Wane 

neer toch de hervormde geestelijkheid in Schot: 

land met diezelfde kracht en nadruk , waarmede ze 

te midden van burgeroorlogen en vervolging, aan 
het-hof en op den kanfel hare denkwijze had ges 

openbaard, ook nu de opgedrongen veranderingen 
der kerkorde als gedrochtelijk en goddeloos voore 
flelde, kon het niet anders, of bij de geloofsge= 
nooten in Engeland moesten die redenen ingang 

vinden. Ja, zij troffen dieper en fcherper, nu zij 
‘op eenen grond werden overgebragt, waar, gedue 

rende de laatfte regeringen, zich niemand ongeftraft 

woorden , veel minder daden tegen het hoog be- 

wind had veroorloofd, Immers nu men zich niet 

ontzag, in de godsdienftige vereenigingen, en wel 
dra ook in de ftaatsvergadering , hevig tegen ’s vore 

ften maatregelen uit te varen, moest de menigte 

wel op het denkbeeld geräken , dat het al zeer 

hooge belangen waren, welke ongewone berisping 
en ongehoorden tegenftand deden ontftaan. 

In Schotland, waar niet zelden geestelijkheid en 
edelen den vorst met bitfe- bejegeningen, ‘met 
geweld waren te keer gegaan „ waars nevens “den 
leeraar , ook “de edelman zich aan het hoofd der 

tegenftandêren bevond, bleven de” minderen ook in 

dien godsdienftigen twist te zeer. aan hunne: on- 

middellijke en tijdelijke opperhoofden onderworpen 
ed om 
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omde "gevestigde flaatsregeling te fchokken of aan 
te randen. De tegenftand “bepaalde zich bijhet 
handhaven van verkregene regten en befchrevene 
overeenkomften > met het gevaar” van dezelve te 

zien vernietigen, maakte. de algemeene zamenfpan- 

ning plaats voor bijzondere twisten , en ; zooverre 

de landaard «en ftaatsgefteldheid zulks toeliet , keere 

de alles if rust. In Engeland daarentegen was 
__jacoBus eigenlijk een vreemdeling, en men had 

bij het algemeen, door de ftaatkunde van ELIZA= 
BETH, meer heugenis van de gevoelens zijner 

moeder, dan overtuiging van *’s konings  regtzin= 

nigheid,. Dezulken, die de Schotfche leer waren 

toegedaan , behoorden in den aanvang meest tot de 

mindere ftanden, welke niet zoo zeer. met ’svor= 

ften bijzondere gevoelens bekend waren. Met wan- 

trouwen bezield, als ware hij de verklaarde vijand 

vân hunne begrippen, oordeelden zij met voorin= 

genomenheid, alvorens te onderzoeken „en ijverden 

onverftandig tegen een gevaar, dat werkelijk niet 
beftond. Ook bedachten zij niet, dat al hetgeen 

door hen werd afgekeurd, in eene gevestigde en 
met de ftaatsregeling naauw verbondene, kerkorde 

was aangenomen. Door zich:dafrtegen te verzetten 
wilden zij: die kerkorde inderdaad veranderen er 

hervormen 3 dan ‘het was ‘eene grove dwaling, daars 

bij dezelfde drangredenen « ‘te ‘bezigen als hunne 

Schotfche . medebroeders » die de gemeenten bij dere 

zelver verkregene voorregten trachtten te handhaven. 

„Dezen toch konden ftout en openlijk béweren , dat 

ad hunne. begrippen, hunne algemeen erkende 

en: M 5 kerk- 
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kerkorde aanrándde; het ontbrak hun niet aan: one 

wederlegbare bewijzen om zulks te ftaven5 inte» 

gendeel: de gevestigde en bezworene regten, welke: 

de vorst wilde verminken, konden als. het ware, 
met den vinger aangewezen. worden. In Engeland: 

daarentegen was het zeer moeijelijk eene enkele (tele 

lige daad op te geven , waardoor hij de aldaar be= 

ftaande verordeningen der kerk had overtreden; te 

meer „dewijl de magt , aan HENDRIK DEN VILIster en 

ELIZABETH door beide de huizen van het parlee 

ment- gewaarborgd, althans in. kerkelijke. zaken „ gee= 

nen aanwas behoefde. Nog veel minder konde men 

hem:befchuldigen, dat hij van die magt misbruik 

maakte „door iemand om, het geloof te vervolgen 5 

en echter verweet men hem, dat hij daarin. te 

flap en te zeer tot vrede gezind was. Indien ons 

der zijn bewind de boeken van zoogenaamde ket= 

ters verbrand werden, indien , tot fchande der hers 

vorming de brandftapel van het bloed van anders 
denkenden rookte , het was niet zijne vrije begeerte „ 

welke deze’ maatregelen veroorzaakte, maar hij 

werd er toe gedreven door de harde onverdraag- 

zaamheid zijner onderdanen, welke flechts tot dien 
prijs den vorst fchatting wilden betalen, Men 

konde dus in Engeland aan jAcoBus, buiten per= 

foonlijke onbekwaamheden en overdreven toegeven= 

heid voor gunftelingen, niets ten nadeele der ges 

vestigde orde van zaken te last leggen. Dat 

hij in Schotland zich meer. gezag aanmatigde. dan 

hem toekwam , verkortte in. geenen deele de. voor- 
regten van Engelands ingezetenen, en in. het af« 

5e 
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gêtrokkene-"mogt de eenhoofdigheid der kerk en 

het geestelijk oppergezag met veler beginfelen ‘van 

regtzinnigheid ftrijdig zijn & uit een flaatkundig oog= 

punt was jAcoBus, als koning van Engeland , het 

erkende gevestigde en grondwettige opperhoofd van 

alle kerkelijke gezag. Dit alles echter warde men 

door een; bij gebrek aan befchrevene en bezwos= 
rene overeenkomften, waarop men zich in het 

handhaven dier beginfelen van fegtzinnigheid konde 

beroepen, nam men de toevlugt tot het hooge be= 

Jang’ dier beginfelen- zelve, beweerde, dat ze, als 
door het ‘Opperwezen verordend, boven alle ftaats= 

wet verheven waren, en wederkeerig alle inrig= 

“tingen dâaraan’ onderworpen zijn moesten. “ Hier- 
door ontftond genoegzame aanleiding om een ge- 

bouw van redeneringen te ftichten, hetgeen de 
hevige voorftanders dier leer langzamerhand zelve 

in den waan deed geraken, en anderen op het » 

denkbeeld bragt, dat’ het welzijn van den ftaat en 

het behoud der burgeren van de zuiverheid der 

leer afhing, en dat, zoolang deze niet van alle 

gevaar was ontheven, en Engeland van den dienst 

van Baál, gelijk men zich uitdrukte , was verlost, de 

vloek van het Opperwezen op het land rustte en 

de inwoners van alle tijdelijken zegen zouden 

verftoken zijn, Om tot deze fluitreden te geraken 

verfchafte het godsdienftig onderwijs van dien tijd 
de ruimfte gelegenheid, | 

De hervormde leerären , die in Engeland de ge- 
voelens van CALVYN waren toegedaan, blaakten 

veelal meer ‘door’ üver, dan zij door. wetenfchap 
uits 
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uitmuntten, en waren dikwijls meer met de woor= 
den ‚dan met den zin der gewijde fchrìften bekend, 
Desniettegenftaande was het toenmaals niet zelde 

zaam, de gemeente uren lang over de moeijelijkfte 

en diepzinnigfte leerftellingen te onderhouden, en 

„wanneer het den leeraar dan aan fcherpzinnigheid, 

of den hoorderen aan vatbaarheid voor eene afgee 

trokkene. redenering ontbrak , zich te bedienen,van 
de dichterlijke uitdrukkingen der Mozaïfche. en 

Profetifche fchriften, om: de zaak op te helderen. 
Daardoor mogt de voordragt gloeïjender en treffen- 

der worden, de denkbeelden verloren vaak in juiste 

heid , hetgeen ze in kracht wonnen , en over het . 

geheel had deze leerwijze. het gebrek, de Mozaï- 

-fche leerftellingen tevens in de Christelijke godse 

dienst, als het ware, in te weven. Voegt men 

hierbij , dat, uit overdreven afkeer van al wat uit 

Rome. herkomftig was, in alle hervormde rijken 

toenmaals ‘het Mozaïfche regt gebruikt werd om 

wetten en verordeningen toe te lichten, dan -bee 
hoeft men niet verre te zoeken naar de reden, 

waarom; door geftadig in eenen overdragtelijken zin 

de woorden des Ouden Verbonds te gebruiken, de 

hervormde kerk, in hunne voordragt, het volk van 

Jsraël,en de ftaat een gedeelte der kerk was, Dit nu 

eenmaal op den voorgrond  ftaande , was het niet 

moeijelijk te betoogen, dat al wat met de zuiver 

heid der leer niet inftemdes als de inwoners van 

Kanaän, moest verdreven. worden; dat alle rekke- 
lijkheid van gevoelens afgoderij was, en dat one 

regtzinnigheid bij het hooge beftuur, even als onder 
de. 
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de ontrouwe koningen--van-Juda, den- toorn:-van. 

het Opperwezen „en alle, daaruit volgende. rampen 

over. het land bragt, Van deze „denkbeelden : uits 
gaande , en. de blikken der menigte, op de daden, 

van jacogus enden. verwarden. toeftand van zijn 
rijk vestigende , werden langs. dezen. weg--de ‚gee 

moederen. van zelver tegen. de beftaande orde. van 

zaken verbitterd, en, door de mogelijkheid. eeher 

denkbeeldige. volmaking tot vernietiging. van. het 

beftaande opgewonden. Immers, door geftadige vers 

gelijking van Engelands ftaatsregeling met die van 

een volk, hetgeen onder het. zigtbaar ,beftuur- van 

het Opperwêzen onmiddellijk. verordend was, om 

in, de ftrengfte afzondering … van leef - en denk= 

wijze het: zuivere geloof aan een eenig, God te bee 

waren, geraakte men ophet denkbeeld , dat geen 

bloei noch heil kon. verkregen worden, dan-wan- 

neer, men , als -eerfte en voornaamfte. grondwet ; 

waaraan alles onderworpen was, de zuiverheid der 
leer, zoo áls men die werftond; op den, voorgrond 
ftelde., … Deze leer ,-bij hoogeren en lageren, meer en 

meer: veld. winnende „ bevatte. reeds „ hoezeer men 

het zich zelve mogt, verbloemen „ de overtuiging 

dat de magt der vorften „gelijk ze was, dat» de 
regten des volks, gelijk ze dóór. eene, aanecenfchas 
keling. van woorvaderlijke gebruiken en inftellingen 
waren  vastgefteld „ —onbeftaanbaar « waren met de 
wezenlijke belangen der natie. . De omwenteling be= 

ftond reeds in de gemoederen „ en wachtte flechts naar 
aanleiding om, uit te barsten, toen jacosus; zijne 

loopbaan „eindigde „met de dochter van den. in het 

00g 
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oog der menigte afvalligen HENDRIK DEN IVden aan 

zijnen zoon te verbinden. Door-dit huwelijk en 
de bepalingen, waaronder ‘hetzelve gefloten was, 

werd al hét wantrouwen , waarmede JACOBUS ge. 
durende zijne regering had geworfteld , op KAREL 
DEN Isten overgebragt. 

Deze vond, bij de aanvaarding van het beftuur, 

zijne onderdanen reeds verdeeld in partijen, der- 

mate in zeden, denkwijze en leefregel werfchilten- 
de, dat hetgeen der eene wenfchelijk en nuttig 

fcheen, der andere als verderfelijk en noodlottig 

moest afkeuren. Was toch de eene partij, welke 
alle kerkelijke heerfchappij verwierp, aanzienlijk 
door de nijverheid en het getal harer aanhangers, 

geducht door de bekwaamheid der aanvoerders , wier 

onbefproken gedragingen en ftrenge grondbeginfelen 

eerbied verwekten , zij was daarentegen door ftands= 

begrippen en wantrouwen ongefchikt, om KAREL 

aan het roer van ftaat als koning en opperhoofd 

der kerk te onderfteunen. De andere partij; of= 

fchoon door geboorte en rijkdommen onderfcheie 

den, en door belang en overtuiging aan kerk en 

kroon gehecht, was minder talrijk, minder ĳverig , 

minder zedig 5 bezat veel magt in zichzelve, doch 

weinig invloed bij het algemeen. Deze verdeeld= 

heid was het noodzakelijke gévolg der gevoelens, 

welke zich onder de vorige regering hadden ont- 
wikkeld, en karen bevond zich dus al dadelijk 

in de voor eenen vorst vaak noodlottige omftan- 

digheid, om tusfchen de onvereenigbare gevoelens 

zijner onderdanen te moeten kiezen, KAREL, die 
| als 
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als worst ‚niet wilde om verre werpen , maar behou« 

den „ koos., „gelijk hij--moest, en handhaafde zijn 

gezag «als kerkelijk «en wereldlijk opperheer; dan, 

gelijk te denken” was, werd hij deswegen doorde 

opgewondene gemoederen van het grootfte gedeelte 

zijner ionderdanén miskend’ en -gelasterd; terwijl de 

_dedigheid der fchatkist „welke zijn vader ‘had ach- 
tergelaten, hem van zijne tegenftanders"afhankelijk 
maakte, en een geducht wapen leverde in de hane 
den „dergenen, welke die daad van ‘gezag, áls 

krenkende woor het “tijdelijk en eeuwige heil des 
volks ;befchouwden.- In plaats van middelen , ftrek= 
kende'om het aanzien zijner kroon, de magt van 
den ftaat, en zelfs de uitbreiding der hervorming 

buiten % lands te’ onderfteunen „- ontving “hij ‘bij de 
vertegenwoordigers des wolks” bitfe bejegeningen, 

befchuldigingen tegen zijne raadgevers, aanhoudende 

vermaningen tot het vervolgert: van andersdenken- 
den. De grondbeginfelen , daarbij aan den” dag gee 
legd, ven de wijze, waarop ze werden voorgedrae in 
gen, waren zoo lijnregt ftrijdig met ’svorften gee“ 
zag en de orde van den Staat, dat, al had hij de 
bezwaren willen erkennen “en “de misbruiken vere 
beterens al ware. «hij bereid geweest zijne flaatse 
dienaren in ftaat van befchuldiging te ftellen „en zelfs 
de kerkdienst van zijne echtgenoote , als verderfelijk 
voor den flaat, uit te bannen; hij zulks zonder 
krenking van zijne eer en vrees voor grooter on- 
heilen niet kon en mogt: toegeven.” 

Zoo' zag. hij zich dan gedrongen ‚na varikoudend 
misverftand , ‘het Parle mert te ontbinden, en zelf 

mid 
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middelem-te beramen omzich geld te. verfchaffen; 

Dan men wilde den vorst:tot-het opvolgen der gee 

openbaarde’ - gevoelens dwingen „ en ‘deêd „alvorens 

uit een te. gaan „bij voorraad. alle die maatregelen 

als ’t ware in-den bans en-gaf dus. de ongchoor« 
zaamheid aan ’skonings “bevelen een wettig aan» 

zien. Het bleef nu niet meer bij algemeene bee 

fpiegelingen. van flaatsbelang en volksgeluk; men 

ging „weldra verder met op dien grond de hatelijkfte 

toefpelingen op ’svorften bewind te maken, en 

dezelve vonden. maar al te veel: ingang. Want; 

gelijk het niet moeĳjelijk is, om, wanneer. men 

eenmaal - iemands, gevoelige zijde heeft leeren kene 

nen», zich «weldra van zijne geheele denkwijze 

meester te-_ maken, en zijne. daden te leiden tot-de 

oogmerken welke: men ‘bedoelt; zoo. valt het ligt 

tegenftand: en _onrust-te „verwekken „ wanneer zich, 
de gevoelens der menigte,op een: geliefkoosd denk- 

beeld vereenigen.……… Dat, denkbeeld is dan het 

oogpunt, waaruit geftadig--de aandacht, wordt ges 

vestigd. op “de. wezenlijke „of fchijnbare gebreken 

van hen, die, door „gezag. of ambtsbetrekking , het 

algemeene belang wekken ‚en doorde -bedoelingen 

naar de. uitkomst te berekenen „of; wel -door de 

uitkomst vooruit te loopen, vindt men grond. om 

hen van „onbekwaamheid „ heerschzucht „en, verraad 

te. befchuldigen, of bouwt -daaropssten flotte_ de 

fchijnbare toepasfing vande. befchouwende „gronde 

beginfelen , waarvan ‘men isuitgegaan.. „Zoo. bragt 

men dan- ook nude zuiverheid der leer „welke den 

meesten z0ô na aan het hart. Jag ‚met „de daden 
5 en 
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en gevoelens Van KAREL ên zijne bewindslieden 

in verband, en gebruikte zulks, om het vorftelijk 

gezag, de geestelijkheid en den adel in het nadee- 

ligfte-dâglichtste ftellen. Iedere aanflag „ door toeval 
of onbekwaamheid mislukt, iedere onregtvaardig= 
heid, chetzij- van moedwil of onkunde „ iedere vere 

warring.,- ook -die men zelf - had. veroorzaakt „ wa- 

ren even zoo. vele aanleidingen „om de oogen der 

gemeente op. de pracht, het gezag en-de-hoogheid 

der aanzienliĳjken ‘te vestigen, en daaraan de uite 

werkfelen van Gods toorn, de rampen en verdeeld- 

heden: te wijten, waarmede de Staat werd-bezochts 

Dezelfde bronnen, waaruit men aanvankelijk had 
gepùt, kwamen hier - wederom “te ftade „en het 

verraad -van eenen ACHITOPHEL „ de onbedachtzame 

vrienden, vän REHABEAM, de misleidende: profeten 

onder ACHAB, wâren de hatelijke voorwerpen van 

vergelijking „ welké „dagelijks de gemoederen zoowel 

op den kanfel, als. door het verfpreiden: van gen 

fchrifter’ verontrustten , en’ den oproerigen ftout in 

het overtreden, den regter flap’ in het beteugelen 
maakten, -Karer: intusfchen, wiens opregt en 
onverzettelijk … karakter «moeijelijk-' deze ‘-krenking 
van zijn gezag duldde, die uit zijns vaders voor- 

beeld en bij eigen” ondervinding het’ nuttelooze 

van alle toegeverndheid- had gezien , meende den 
tegenovergeftelden weg:te moeten volgen; en-vere 

viel in het andere uiterfte, door de zaken der Schot- 

fche kerk weder. op te watten „en met kracht zijne 

„meening aldaar door ‘te zetten. - “Maar “toën men 

de wapenen aangordde , en -zich in- gereedheid 

IX. D. 2 N ftele 
OK 

\ 
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fltelde , met de daad de oude kerkorde te verde- 

digen, had zulks het dubbel noodlottige gevolg, te 

weten, van Engeland met werving en krijgslast 

te drukken, en , dewijl men op krijgslieden niet 

vertrouwde, die “de Schótfche. gevoelens waren 
toegedaan, andersdenkende bevelhebbers te moeten 
aanflellen. Hieruit rees nieuwe argwaan met zwaarder 

befchuldigingen, vooral toen geldgebrek verpligttes, 

het Parlement, dat federt zeven jaren gefloten 

was „ weder bijeen te roepen.» De benarde omftari= 

digheden , waarin zich de Koning bevond, drongen 

tot de aanneming der voorwaarde, dat het Parlement 

‚ hiet zonder eigen toeftemming mogt worden ontbon- 
den , en ten minfte om de drie jaren regelmatig 

zoude vergaderen. . Deze, indien ik mij zoo mag 

uitdrukken, ongrondwettige maatregel, welke de 

magt van het Parlement onbepaald uitbreidde ; deze 

gedwongene overeenkomst, nadat de gemoederen 
zoo lang en zoo hevig waren aangevuurd, en ieder 

met drift tot hervorming van kerk en Staat had 

bezield, « moest weldra de: rampzaligfte vruchten 

dragen. Het bleek dan ook reeds in de verkie= 

zingen der leden, dat men KAREL wantrouwdes 
immers de keuze viel niet op zijne vrienden ; maar 

op zijne: hevigfte: tegenftanders, die’ niets wilden 

toeftaan „- dan «onder voorwaarden , welke. hij niet 

vervullen kon. Zoo hij door opregte beloften iéts bij 

hun trachtte te winnen , bleven zij onder de hate- 
lijkfte: verdenkingen. onmiddelijk. aandringen op de 

vervulling , welke ‘niet altijd raadzaam en mogelijk 

was; gevolgelijk werd al wat hij vergde „ gewei- 

gerd , 
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gerd, wat hij voorfloeg , verworpen , wat hij aal 

verboden. 

Karer mogt ook al eens, onseidakdig kwordeneik 5 

ftrenge maatregelen nemen, en-zijne vijanden in reg= 

ten betrekken, maar de klagten en wederftand werden 

des te heviger5. en verleende hij eene algemeene 

vergiffenis” voor de beledigingen hem aangedaan ; 

wel. verre van die goedertierenheid te erkennen; 

zag men « daarin niets dan eene ingewikkelde bee 

fchuldiging. Hij mogt bidden, beloven, dreigen „ 

het Parlement bleef onverzettelijk. Was hij geftreng ; 

men noemde. hem. een dwingeland 3 was hij toege 

vend, men, vórderde meer. STRAFFORD Werd als 

eerfte Minister. van {taats LAUD als Primaat van 

Engeland «aan onregtvaardig:- befchuldigingen op 

geofferd „ doch daarmede de drift niet bevredigd, 

Wilde hij den moord der Proteftanten in Zerland,; 

wreken , waarvan men hem als bewerker verdacht 

hieldts dadelijk weigerde argwaan het bevel. over 

het leger. «Zoo bleek-het hoe de zaken -tot- het 

uiterfte gekomen waren, dat de onderdanen; begee- 

rende hetgeen met de menfchelijke zamenleving ons 
beftaanbaar was, altijd den vorst miskenden en ver- 

volgden , en -deze met den besten wil aan hunne 
denkbeeldige verwachtingen niet kon beantwoorden: 

Karet alzoo hetgeen aan hem, zijne - kroon, 

zijne regten gehecht was; meer en-meer bedreigd 

ziende, week eindelijk uit „den rijkszetel, en greep 
de wapenen op; dan:te laat ! «Wat baatte het hem, 

eene fchaar. van getrouwen rondom-zich te ziens 

wanneer hij niet meer als vorst tegen oproerige on- 
N 2 der- 
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derdanen ‚maar als onderdrukker van devregten 

des volks, als afvallige van den godsdienst der va- 

deren, werd befchouwd!: Wat vermogt krijgskunst 

en” dapperheid” tegen eene menigte, die uit de 
preek ten ftrijde trad ; die voor het geloof en het heil 

der“ ziele. waande te vechten! “Wat riuts hadden 
eenige” overwinningen, die, ja enkelen verdreven , 

maar niet het’ beginfel vernielden, dat duizenden - 

anderen? op nieuw deed opftaan! — de hollende 

driften werden flechts daardoor nog meersaange= 

vuurd, door vrees en bekommering gaande gehou- 

den. Ja! al-mogten dan ook zij, die in-den aanvang 

medegefleept, nu meer en meer de ontknooping 

te gemoet zagen, zich onder ’skonings banieren 

fcharen, zij verzwakten” daardoor den woeligen 

hoop niet, maar lieten hem daarentegen des te meer 

ruimte. * Weldra was hetreene misdaad „ een venkel 

woord ‘van gematigdheid te reppen; vervolging; 

partijzucht woedden aan alle kanten, en KAREL 3 

overwonnen „ verlaterr; door zijne Schotfche ondere 

danen aan het Parlement verkocht „voerde nog wel 

den naam van Koning, maar inderdaad was zijne 
ftaatkundige loopbaan reeds geëindigde 

“Er ontftond nu bij de overwinnende partij" eenige 
twijfeling. Een groot gedeelte konde zich bezwaarlijk 

ontveinzen „ dat zij dezen loop der zaken niet had 

verwacht , “daar men, om eene in hâar oog uitmun= 

tende en aan de hooge verwachting beantwoordende 

Regering daar te ftellen , reeds zeer nabij tot de rege= 

ringloosheid genaderd was. De droevige «en «ons 

wederfprekelijke- ondervinding had: met de daad-ge= 
Mi tuigd, 
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tuigd, dat die heerlijke pogingen voor ftaatsbelang 

en volksgeluk nog oneindig veel grooter rampen 

hadden te weeg gebragt, dan indien KAREL rustig 

op zijnen zetel en aan het hoofd der kerk ware 

gebleven. Zij toonde zich nu bereid, van alle 

verdere volmaking, welke. op vernieling uitliep „af 

tezien, en het roerlooze en ontredderde fchip- van 

ftaat, zoo niet dadelijk te herftellen , ten minfte 

voor verdere flagen te behoeden. Dan-deze terug= 
keer dergenen „die ter goggier trouw hadden ges 

dwaald, gold even veel als die, welke wij naderhand 

in Frankrijk zullen’ ontmoeten, ‘Hunne :ftem ; die 
zoo lang had medegewerkt tot. de floping „werd 

niet. gehoord-toen ze behouden wilde; die ftem 

werd verdoofd door het geroep dergenen „die „op 

grond van onmiddellijke ingevingen van den ‘hemels 
beweerden. dat- men nog niet ver genoeg” gegaan 
was , maar de vorige misbruiken en ongeregtigheden, 

als MIDIAN €n © AMALEK ,' met tak en wortel moest 

uitroeijen. -Dan eérst zou. het werk vervuld wor- 

den 5 dan. eerst. Engeland als een nieuw Jeruzalem 

in heerlijkheid , rusten vrede verrijzen. Door zulke 
uitzigten aangevuurd en door een’ hoop gewapende 

dweepers onderfteund , verdreef men dan ook sieders 

die “niet, metde» uiterfte geweldadigheid inftemdé, 

Ten laatften matigden zich onbevoegde regters het 

regt aan ;--den “koning, nu KAREL STUART’, “Voor 
zich ter verantwoording ste. roepen , en het’éinde 

van zijnevongelukkige loopbaan was het: fchavot.'”” 
«Nue wilde men geen” Koning meer! nu'’zöùuden 
de oudften ven. wijsften het gezag voeren 5 mu ”zoùe 

N'3 : den 
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den de aartsvaderlijke „dagen terug keeren. »Zuivêrs 

heid van-leer-1noest met zegenen voorfpoed ge= 

paard gaan. „Maar het eerfte mógt onder jammerlijke 

beroeringen de bovenhand-behouden ; het daatfte bleef 

het: doel der verwachting. | 
„Ach! hadden „zij fiechts in datzelfde boeke waars 

uit: ze \ zulke verkeerde, denkbeelden hadden afge= 

leid, den’ aandacht gevestigd op de zeer zeker ín 

hunne oogen „dwaze en denkbeeldige onderneming; 

om een gebouw „ over. de geheele aarde zigtbaar, te 

ftichtens ze zouden. gezien hebben dat alles in 

verwarring moest uitloopen om het bewind in 

handen van den geweldigen onder de geweldigen te 
doen overgaan:, Inderdaad, dit was het “lot-dat 

hen wachtte. Na vier jaren heen en weder geflin= 

gerd.te zijn, afgemat door beloften “en “twisten 

overde wijze van regeren, zonder dat er “wezen- 

lijk eene regering beftond 3 door aanhoudende onrust 

opoden rand „des verderfs gebragt , overheerscht 

door gewapende benden, zag ten laatíte het teleur- 

geftelde. volk het oppergezag. overgaan in handen 

van -den gelukkigen en doorflepenen krijgsman „ den 

eenigen, die, onder het vergaan en- vernielen van 

alle gezag ; zijne … magt had weten te behouden. 

Alzoo was de ontknooping dezer omwenteling niets 

anders dan de zegepraal van. het krijgsgewelde, 

Na op deze wijze kortelijk de oorzaken der om= 

wenteling onder KAREL DEN Ister te hebben ont= 

wikkeld, en daarbij de gevolgen van eene bij het 
algemeen opgewekte drift tot volmaking opgemerkt 

tehebben „zullen. wij thans, tot, Frankrijks ges 

fchiee 
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fchiedenis overgaande , onder verfchillende-omftandig; 
heden , gelijke oorzaken en gelijke. uitwerking vinden. 

|_#Zoo als wij ftraks ‘gezien. ‘hebben, was de 

omwenteling. in- Engeland eigenlijk niet voortgee 
vloeid uit de onverdragelijke dwinglandij-der vor - 
ften en door wreede onderdrukking der onderdanen 3 

maar de oorfpronkelijke, drijfveer was de godsdien- 

ftige twist over. tijdelijke belangen tusfchen twee 
hervormde ‘kerkgenootfchappen ,. waarbij „ door den 
aard van het-gefchil, de eerfte beginfelen , waarvan 
men uitging, uit hun verband. werden gerukt, 

Dáardoor verbijsterde de menigte opeen dwaal- 

fpoor „ en holde in bedwelming voort ; ftreelde zich 

met verwachtingen, en koesterde vooruitzigten:, 

welke nimmer verwezenlijkt konden worden „ em vers 
nielde., onder het zoeken,naar- derzelver vervulling. 

_ ‚eene ftaatsregeling; welke zij.zoude volmaken. Zoo 

ook moeten wij in. Frankrijk ‚bij het onderzoeken 

van de oorzaken der omwenteling „ die hetzelve in 

het laatst der. voorgaande. eeuw trof „uitgaan van 

dat tijdftip „_waar- zich «ineen geheel: verfchillend 
kerkgenootfchap dezelfde verfchijnfelen voordoen. 

Na langdurige burgeroorlogen en vervolgingen had- 

den eindelijk de overgang. van, HENDRIK DEN IVden 

tot eene andere.geloofsbelijdênis, en de -daarop ge= 

volgde maatregelen van RICHELIEU, en -LODEWIJK 

DEN AlVäer, de heerfchende,kerk van alle, mededin= . 
ging bevrijd. Zij oefende „ onafhankelijker dan-ooit: 
haar gezag over begrippen en leerftellingen ‚… toen 

zij in zich zelven verdeeld raakte door den ingang 

welken de leer van jANseNIus. bij velen te -beurt 
eV ik viele 
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viel. Ras liep deze twist door alle befchaafde 

ftanden 3; en daar de uiterlijke gehechtheid aan de 

heerfchende godsdienst, in de: laatfte jaren der 
regering van LODEWIJK DEN XIVêen, eene zaak van 
tijdelijk belang was geworden , en de kerk met den 
ftaat ten naauwften was verknocht, - werd zulks 

weldra eene belangrijke ftaatszaak. … Dan de vorst- 

en een aanzienlijk gedeelte der geestelijkheid ge= 
‚„doogden volftrekt geene verandering, en. leiden” die 

gezindheid door de krachtdadigfte maatregelen aan 

den dag. Indien zich fommige geestelijken daar= 

tegen” uitlieten, zij vermogten te weinig aan het 

hof om iets uit te werken, en „*fchoon men na 

konings dood bij de Parlementen eenigen tegen- 
ftand ontmoette, dezelve rigtte weinig uit. Im- 
mêrs ‘deze  geregtshoven, die. niemand vertegen- 
woordigden , dan in den eigenliĳjken zin alleen den 

vorst; die nimmer als beoordeelaars optreden, 

maar alleen- zich op de gewoonte konden befoe= 

pen, van als. raadgevers te. worden gehoord , waren 

zonder de hulp van den adel en de geestelijkheid , 

waarvan de eerfte magteloos „en der ander“ groo= 

tendeels onwillig “was. hen te-onderfteunen, niet 

opgewasfen tegen dat vereenigde kerkelijk en wen 
reldlijk gezag. De nieuwe gevoelens moesten dus; 

na eenige worfteling , allen invloed, op -ftaatsligcha- 
men «en den vorst laten. varen „-en zich binnen-den 

kring ‘van bijzondere perfonen terug trekken. Daar 
verdeeiden zij alle wetenfchappelijke- vereenigingen 

en zamenkomften ; doch oefenden haar gezag daarbij 

niet-zoo openlijk, niet zoo duidelijk, of men kon er 

den 
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den meerderen of. minderen invloed befpêuren van 

hét hof, van waar „als uit een middelpunt, alle - 
gunften afdaalden. Men zocht dus weldra naar 
gronden , waarmede men zijne. gevoelens onder 

eetien anderen naam, zonder eenig gezag of kerk 

te ergeren, kon aan den dag leggen , en ‘verder 

gaan , dan anders „ zonder in-ongenade te vallen, 

mogelijk. was. - Hiermede won men wel eèn ruimer 
veld van befpiegeling, maar raakte geheel van het 

oorfpronkelijke punt van gefchil af. Want het ge- 

zag der fchriften , der kerkvaders , der kerkvergadee 

ringen en-decretalen verlatende ; verliet men tevens 

het onderzoek „ of de denkbeelden met dé geves- 
tigde: leer. der kerk overeenftemden , of men de 

zuivere ‘regte kerkleer -voorftond, ten einde zich op 

algemeene -grónden- van godsdienst, zedeleer en 

ftaatsregt te vestigen... lets, waardoor men; ook bij 

het hoogfte regt en op gronden van redenering , 

fteeds in de toepasfing dwaalde, « Zoo beoordeelde 

men de ftaats- en“ kerkorde zonder ftaats- en kerk- 

wetten te- raadplegen; zoo wilde men uit belang tot 

eene-kerk behooren, die geen verfchil van gevoelens 

duldde, en echter: verfchil-van gevoelens voorftaans 

of , om niet in «zijne. uitlegging van de gewijde 

fchriften bij het woord gevat en als! FENELON 

verpligt te „worden, ze weder in te trekken, ging 

men ‘uit de reden zijne. denkbeelden. afleiden „en 

bleef, onder-den naam van wijsgeer, in de kerk en 
aan het hof. Maar de wijsbegeerte „ voortgekomen 

“uiteen edel verband der wiskunde -en beoefening der 

letteren „waardoor. ze éene: bondige redenering aan 
N 5 ___hel« 
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helderheid en juistheid van uitdrukking paart, ven 

zoo gefchikt is om, door ‘het in verband brengen 

van geopenbaarde waarheden met de dagelijkfche on- 

dervinding, den mensch in zijne regten en verplige 

tingen voor te lichten, de wijsbegeerte, zeg ik, 

werd hier wel in naam tot leuze genomen, doch 

geenszins naar waarheid toegepast, De echte wijse 

‚ begeerte immers fchuwt geen onderzoek , verwerpt 

niets zonder van het tegendeel overtuigd ‘te zijn ; 

en tracht: door juiste aaneenfchakeling van gevolg» 

trekkingen uit ontwijfelbare grondbeginfelen meer: 

dere kennis-te erlangen. Hoe werd ze dus niet 

miskend, toen men de toevlugt ging nemen tot de 

begrippen. der oude wijsgeeren, die, hoe verheven 

ook , oorfpronkelijk altijd gisfingen, of. wel flaauwe 

affchijnfels waren, van eene ontwijfelbaarder gods« 

dienst afgevloeid. _Alzoo: van alle gedrochtelijke 

omgevingen gezuiverd , door” de” geopenbaarde 
godsdienst fomtijds - bevestigd , konden zij deswes 

gens. voor waarheid aangenomen” worden, maar 

geenszins gelden als bewijzen van het alomvattende 
en onfeilbare der menfchelijke reden. Men vergat 

dat de. mensch, voor wien de natuur, zijn ‘eigen 

worden, aanwezen en beftemming een raadfel is, 
zonder inlichting van hooger hand tot grondflag te 

nemen ; zich zelve verliest in onrustige twijfeling , 

zonder immer de zekerheid, welke hij verlangt; 

te. bereiken, De Franfche wijsgeeren mogten dan 

al juistheid van opmerking aan fchranderheid van 

vernuft paren; eenimaal uitgaande van het alöm-, 

vattende der reden, meenden zij alles te. kunnen 

‘ vere 
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verkrijgen terwijl juist daardoor ten. flotte alles 

verloren ging. 

„Het -is hier- opmerkelijk en der aandacht waardig 
wia de zich meer «en meer ontwikkelende denk- 

beelden, welke Frankrijk langzamerhand overe 

heerschten , in velen ‚opzigte aan hetzelfde euvel 

mank gingen; als die, welke wij vroeger in En- 

geland gade floegen. Immers, zoo de ‘Engelfche 

godgeleerden der zeventiende eeuw daarin faalden, 

dat zij de. verpligting,. om de waarheid voor zich 

zelven getrouw te blijven, op éene verkeerde toe- 
pasfing der Mozaïfche gefchriften , als grondwettige 

verordening, aan den. Staat wilden opdringen, de= 

zelfde verwarring van ,maatfchappelijke en zedelijke 

wetten bragt.in Frankrijk de wijsgeeren, gelijk 

zij zich noemden, opeen dwaalweg. ‘Indien zij 
de Ouden tot maatftaf en voorbeeld wilden nemen, 

hadden zij tevens moeten opmerken, dat, fchoon 

de grondbeginfelen , door hen gevestigd, meermalen 

in toepasfing waren gebragt, men zich. daarbij wel 
gewacht had om alles, wat de onderfcheidene betrek» 
king der menfchen als pligtmatig voorfchreef, tot reg= 

ten, welke men eifchen konde ; te weten „ tot onder- 

werpen van wetsbepalingen te maken. De nieuwe 

navolgers. der oude wijsbegeerte integendeel, mis- 
leid ‚ door „den aanvang des gefchils, waarbij men 

over Christelijke pligten en. godsdienftig onderzoek 
had gehandeld , waren niet genoeg op hunne hoede, 

om, in den overgang van pligten tot regten, altijd 
het mogelijke op -den voorgrond, en het weníche- 

lijke op den achtergrond te ftellen. In het vervul- 
von dem 
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len van pligten toch is de mensch, ja ‚, gehouden om 

rusteloos naar volmaking te ftreven ; en nimmer 

heeft hij genoeg gedaan : maar in het vorderen van reg-= 

ten ligt hìj aan enge banden gefloten , en taan hem 
niet alleen zijne eigene onvolkomenheid, maar ook 

de gebreken wan anderen in den weg. Hij, die dus 
de zedelijke verpligting van enkelen” als wetten 

voor de maatfchappij voorftelt, miskent zich zelven 

en zijne medemenfchen , ftreeft naar het wenfchee 

lijke of verlangt het. onmogelijke. Dit nu was het 

gevolg van een gefchil, waarbij men , uit vrees 

voor ergernis, de vraag of er onbepaalde vrijheid 

van navorfching in de kerkleer beftond, in het 

betoog der onbepaalde vrijheid van menfchelijke gee 

dachten en handelingen ging influiten. Maar het 

moge al pligtmatig zijn voor den mensch, in zich- 

zelve de waarheid te onderzoeken en aan ‘anderen 

vrijheid van denken te latens het is daarom niet 

altijd mogelijk en zelfs niet altijd geoorloofd, die 

vrijheid voor zich zelven ook van anderen te vor- 

deren. Het is zool! de ziel, waar ze zich aan 

het zigtbaar. omhulfel onttrekt ,„ waar ze door de 

verbeelding van. het eene gedeelte der aarde naar 
het andere zweeft, en zonder moeite de langvers 
loopene eeuwen met het tegenwoordige in verband 

brengt, is geheel vrij in hare inwendige werking, 

vrij in hare denkbeelden, ‘aan niemand , dan God 

alleen , rekenfchap verfchuldigd. Geene aardfche: magt 
is in ftaat den mensch , diesleed , onheil noch dood 
fchroomt 5 die” van het aardfche onafhankelik is, 
te dwingen tot «hetgeen hij niet wil, tot hetgeen 

met 



VAN/ DENKBEELDIGE BEGRIPPEN. âog 

met zijne overtuiging ftrijdt. „— Zedelijk is ieder 

mensch wrij!! ” Maar is ‘dit ook’ zoo in ‘zijn ftof- 

felijk beftaan ? in zijne tijdelijke belangen? Acht 

van ‘het ‘eerfte oogenblik af, dat hij aan de borst 
der liefderiĳke moeder gekweekt ‘wordt, van de 

eerfte fchrede , welke hij, zoekende naar een fteun= 

punt, beproeft, is hij hulpbehoevend, afhankelijk , 
aan plaats en ruimte verbonden. Hij moge zich, 
bĳ verdere ontwikkeling, flerker wanen 3 zin dage= 

lijksch voedfel herinnert hem zijne behoefte aan han 

‚den, die het voor hem’ kweekten en toebereidden. 

Hij moge als grijsaard door ondervinding en we= 

tenfehap „door vooruitzigt in de eeuwigheid zich 

verheffen 3 de ftaf waarop hij leunt is het zinnes 
beeld der afhankelijkheid, welke het. ftoffelijk deel 

van zijn aanwezen tot aan het graf vergezelt, Neen! 

als mensch in de zamenleving zijn wij niet onbes” 
paald vrij. — hs 

Zijn wij nu’ zelve gebrekkig haute van 

onze medemenfchen; zijn wij in onzen werkkring 
bepaald ‘door hunne gebreken; zij zijn het wedere 

keerig door ‘de onze, en al mogten wij onze reg-= 

ten tot in het oneindige uitftrekken ,„ wij zouden 

het niet kunnen. … Het: woord regten alleen is het 
bewijs onzer onvolmaaktheid, Wat toch behoefden 

wij te eifchen, indien het ons vrijwillig gegeven 

wierd? . Welk betoog is er’dan verder noodig om 

te doen zien ; dat zedelijke voorfchriften , tot in hare 

uiterfte grenzen ,. geene onderwerpen van wetten 

voor vorst en volk zijn? « Liefde en hulpvaardigheid, 

zijn: edele en ‘zuivere pligten , maar tot flaatsver- 

Or 
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ordeningen. gebragt, aan regterliĳjk. onderzoek on- 
derworpen, zijn zij in-de befchouwing reeds een 

ondragelijke last, in de uitvoering eene herfenfchin. 
Wie dus zich hiermede vleit, geftadig van anderen 

eene pligtbetooning vordert, die hij zelf niet ge- 

heel vervullen. kan, leeft in gedurigen. twist. met 

zijns. gelijken, in wrevel tegen zijne meerderen s 

door welke hij zich verongelijkt rekent, en is, door 

eigenliefde - verblind, ĳverzuchtig op ingebeelde 

regten. … Deze waant men telkens aangerand te zien, 

ontmoet tegenftand ín het dikwijls tegenftrijdige bee 
lang. van zijnen medemensch, ziet beleediging , On= 

derdrukking „ vernedering, in het minfte nadeels 

eindelijk werpt men elkander uit liefde voor de 

vrijheid in banden, of vermoordt elkander voor 

het behoud der eendragt. … Zoodanig was het lot 
van Frankrijk, toen het zich liet verleiden door 

het zelfverheffende denkbeeld eener maatfchappij» 

waar het: beftuur door wetten zoude verhinderd 

worden zijne magt te misbruiken , waar geen gezag 
of kracht, geene dweepzucht, geen afgunst of nijd 

zou kunnen fchaden,- en waar de ftaatsregeling 

alle burgers, als kinderen. van één huisgezin, in 

liefde. en ‘vrede. vereenigen zoude.» Het vurige «en 

levendige van den landaard deed dit alles bijzonder 
ingang vinden, en vestigde de verbeelding en het 
geheugen „op enkele vernuftige. zinfneden, zonder 
den: zamenhang der redenering gade te flaan. — 

Had -zij - zich” hiertoe verledigd, weldra zou de 

dwaling hebben opgehouden! jé 

Immers „raadpleegt men de fchriften van voLTAIRE 
om 
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om het beffaan van een” Opperwezen uit de reden 
betoogd: te zien, de gronden die hij aanvoert „mor 

gen fcherpzinnig en-geestig-zijn, maar die verder 
leest „beklaagt hem, welke tot, dat betoog zelf die 
gronden moet leenen , welke hij: elders met bitfe 

fpotternijen belacht. Stel de vertoogen van-voLTAIRE 

naast elkander, en- hij -zal zichzelve weêrleggen, 

Rousseau dweept voor eenen natuurftaat , voor een 

oorfpronkelijk maatfchappelijk verbond , doch treedt 

têvens onbefchaamd met zijn walgelijk zondenregis- 

ter te voorfchijn, en roept verwaten uit; dat-ie- 

mand in den dag des oordeels zegge, ik was beters 

dan. die man}, Is dit waarachtig? zijn alle, menfchen 

gelijk Rousseau ?.waar is dan het geluk van zijnen 
patuurftaat 2 „de: goede. trouw van zijn. verbond? 

DIDEROT EN D'ALEMBERT- gispen hevig de gebreken 

der menfchelijke inrigtingen, veroordeelen. wetten 

en. verordeningen wegens derzelver onvolledigheid, 

als -beneden- de waarde. van den mensch; doch 

kunnen. zelve hunne vooroordeelen en. gebreken 

niet afleggen , noch verordeningen of wetten vers 

beteren 5 zij zijn «als hij, die den lammen zijne 

krukken ontneemt, maar hem niet geneest. Behoef 

ik vorLNEY en LA METRIE te weêrleggen , wan- 

neer zij, in hun beperkt menfchelijk brein het ver- 

band tusfchen het ftoffelijke. en oneindige. niet kun- 

nende vinden, daarom «het beftaan van. een. eeuwig 

Opperwezen. verwerpen? Of. had coNporceT om 

van het ijdele van zijn betoog over de menfche- 
lijke ‚ volmaakbaarheid overtuigd. te worden, meer 

noodig: dan-zijne … eigene ervaring, als wiskunfte- 

naar „ 
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naar „ dat’ het getal + zijner. vingeren de. eindpaal van - 
zijne teikunst was? Is het: dus met hen  gelegens 

hoe „ging. het dan met minderen ? dan waartoe dee 

zelve allen “hier op te halen’, wanneer wij “ten 

flotte nueens onbewimpeld, dan weder bedektelijk 
de leer zien bovendrijven, dat “geene ‘godsdienst 

voortreffelijker geen (taat grlukkiage ed dan die 

der natuur ! / 

Van ‘waar al deze tegenftrijdigheden van waar 

die verkeerde fluitredenen ;- die voóringéhomenheid 

met het denkbeeldige, die veroordeeling van het 

wezenlijke 2 — van waar anders dan van de befchou- 

“wing, dat de regten der menfchen even oneindig 
zijn als de pligten3 dat hij voor de vordering der 

eerfte even onophoudelijk waken: konde, als hij in 

de vervulling der 1aatfte” rusteloos ftreven moest. 

Die godsdienst der -natuur, onbeduidend omdat 

de beperkte menfchelijke reden” Gods magt en on-= 

eindigheid niet denken kan zonder openbaring; die 

ftaat der natuur, onvereenigbaar met het maatfchap- 

pelijk leven, waren droomen, waarvan de gebrek- 

kige toeftand van Frankrijk te veel de verwezen- 
lijking deed wenfchen, mâar op den weg der ver- 

betering een dwaalfpoor deed inflaan, hetgeeh tot 

de bitterfte teleurftelling leiden moest. “Indien men 

toch uitgaat van het oogmerk om alles af te fchaf- 

fen wat gebrekkig is, dan zal zulks weldra op 

wernieling witloopen ; omdat niets hetgeen meníche= 

lijk is, zonder gebreken kan gedacht, veel min 

daargefteld worden. Mitsdien waren de- gronden 

van wijsgeerige verbetering eigenlijk eene langzame 
| flo= 
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floping van al wat beftond. Zoo waren de overs 
bliĳffelen van lijfeigenfchap en heerendienften, hoe 

gering ook, in” den toenmaligen befchaafden toes’ 
ftand des lands, inderdaad gedrochtelijke inrigtin= 

gen, maar deswegens behoefde men de gronden. 

van ‘affchaffing niet te zoeken in het onbepaalde 

en onverjaarbare regt van perfoonlijke vrijheid. De 

beftaande wetgeving van Frankrijk, door het be= 

lang der vorften en groote leenmannen langzamer- 

hand ingefteld, leide de willekeur reeds aan zoo= 

danige banden, dat men zich op gevestigde regten 

konde- beroepen. Had men dus de ftem:des- on= 

derdrukten niet. voor de menigte, die geen vonnis 

konde vellen, maar voor den bevoegden regter. 

gebragt, men, zoude het misbruik van zelve hebben 
zien verdwijnen. Even zoo randde men, uit wres _ 
vel over den wezenlijken trots, zedeloosheid en eis 

genbaat van: Frankrijks) adel alle bevoorregte ftane 
den aan, alsof “die ondeugden alleen aan de ge« 

boorte kleefden, betoogde de algemeene gelijkheid 

der menfchen , en maakte, hetgeen bloot eene zede= 

lijke “misdaad .was , tot krenking van een beftaand: 
regt. Het was waar, dat vele geestelijken meer 
naar rijke bisdömmen, dan nâar de waarheid zochten 

en dikwijls heerschzucht ‘en verdorvene zeden on= 

der een“ vroom gelaat verborgen, maar daarom bes 

‘dekte niet ieder koorkleed … een’ huichelaar, was 

niet al, wat zij zeiden, logentaal! — En zoo de 

Hervormden met grond klaagden over de herroeping 

van het Edict. van Nantes , daarom konde toch ieder 

IX, D. 2. | OR’ geen 
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geene aanfpraak maken op- de bevoegdheid, om al 
wat. hij ín zijne, meening voor waar hield, dêr 

kerke „als--grondleer. opte dringen, Het was ale 

mede „waar, dat vele voorregten aan: bijzondere 

ftanden, perfonen en, plaatfen- gehecht, voor ande= 
_renielastig. waren, maar “in der. wijsgeeren” hoog 

geprezen -natuurftaat waren: toch ook voorregten’ aan 

meerdere „kracht „list. en verftand verbonden. Het 

was dus; zonder reden , dat men daarin eene vere 
korting.-van” het regt-der. menfchen zag. Eindelijk 
moest ook het oppergezag: de alomvattende berisping 

ondergaan, en omdat het niet ontkend.konde wore 

den dat, vooral de laatíte vorften „- wel eens: mis= 

bruik. van: hun,gezag:-gemaakt hadden, moest nù de 

oppermagt een onvervreemdbaar regt des volks-zijn; 

_ensieder beurtelings. de. opperheer en-onderdaan van 

zijn’ evenmensch worden: Men kendedierhalven het 

gezag toe aan, degeneh , die. het niet. uitoefenden, 

en allen “niet uitoeferien: konden; dus: zag sieder 

weldra in de daden van. het beftuur eene: verkor- 

ting= van” zijne eigene hooge regten; Men. bee 

fchouwderden vorst als. een BRIAREUS , Wiens-menig- 
vuldigerarmen loodzwaar op iederen ingezeten druke 

tem ,ven “vergat; -dat- kalme, bedaardheid: alleen-de 

vrijheid? kan=bewatrens dat “de: afwisfeling van laffe 

volgzucht- en-ligtzinnige-oproerigheid aan Frankrijks 

vorften: de alleenlteerfchappij: had gelatén„ en geen 

Bartholomâecusnacht: de . gefchiedrollen. ontfieren 

zou, indien-karen Dr IXé° niet:zoo vele vrijwillige 

fcherpregters. te@ midden zijner: onderdanen gevon» 

den: had. 

Het 
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Het was op: deze wijze „dat Frankrijk! op: het 
einde der regering van den inderdaad verachtelijken 
LODEWIJK ‘DEN ‘XVéer zich in’ die gefteldheid be- 

vond , waarin -wij vroeger Engeland „na den dood 
vam jAcoBus’, gezien hebben. Er had zich mét 
„daden nog wel geene -hervormingszucht vertoond, 
doch zij was reeds in-aller gemoederen aanwezig , 

en de menigte brandde’ van verlangen, om eens 
alle häre regten ‘te “genieten , met dezelfde” drife, 
waärmede ‘hunne overzeefche voorgangers de zui- 
verheid der ‘Ieere tot eerfte grondwet hadden ge-= 

wenscht: ‘en doorgedreven. Dan de ontknooping 

volgde bij: de Franfchen fchieliĳjker, driftiger en 

geweldiger ,„ naarmaté de gekoesterde denkbeelden 
“meer em meer de onfchendbaarheid der kroon en 

den eerbied voor. dezelve hadden aangevallen en 

verzwakt. Indien nog iets de gemoederenin teu- 
gel hield, het was alleen de onmetelijke afftand:, 

welke ‘het hof van den overigen … burgerftaat af- 

‘fcheidde, en fchijn van magt betoonde, waar ze 

wezenlijk niet beftond, Immers de adel was federt 
Jang” geen zelfftandig’ ligchaam meer, in flaat om 
zijne eigene regten-en die der kroon te. verdedin 
“gen, maar beftond voor het grootfte gedeelte door 

gunst en onderftand, — De geestelijkheid had met 
de verandering van denkwijze van zelve: geleden, 

en zich, nog onder: de regering van LODEWIJK 

DEN XV4er, van de hulpeener krachtdadig ‚-fchoon 

niet altijd loffelijk werkende orde beroofd” gezien: 

De derde ftaat was, federt LODEWIJK DEN XI[[den, 

€ O 2 ver- 
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vergeten ;--en-shet Parlement der, hoofd{tad „door 

twist met den-laatften vorst, verdreven enin”on- 
genade „geraakt. Dus bevond zich -ropewijk -pE 

XVIte bij-het aanvaarden der regering, niet om- 

ringd van ftaatsleden „maar van gunftelingen, zon= 

der wezenlijke. kracht en invloed op -het ftaatslig= 

Cchaam3-als vorst alleen geducht door de herinné- 

ving van de vroegere magt der kroon, en in den 

aanvang alleen geliefd om zijne perfoonlijke goe= 

dertierenheid . of. omdat men van hem de verwe- 

zenlijking: hoopte “van hetgeen. men -vroeger in 

flilte had verwacht, en nú luide begon te be= 

geeren. — Alsof de vorige regering. niet genoeg 

denkbeeldige. verwachtingen had ontwikkeld, een 

volksopftand in een ander werelddeel , met Franke 

rijks hulp zegevierend volbragt moest de toover= 

woorden , welke ieders gemoed begoochelden,-nog 
meer kracht bijzetten. Wat de Franfche krijgse 

lieden in” Amerika's naauwelijks ontgonnen velden 

hadden, waargenomen , fcheen zoo volledig te beante 

woorden aan de wijsgeerige denkbeelden, dat men 
meer en meerde vervulling derzelve op den vader- 

landfchen- grond begon te wenfchen,- en in die 

drift het gewigtig onderfcheid. wergat tusfchen de 

volkplanting van eenen vrijheidlievenden ftaat, en 

de oude, nu onbepaalde „ Franfche Monarchy. 
Wij hebben ftraks gezien; dat de denkbeeldige 

begrippen onder KAREL DEN Ïster , hunne voorname 

kracht ontwikkelden, toen hij geldgebrek onders 

vorid, Loprwijk wedervoer hetzelfde, Naauwe= 
| | lijks 
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lijks floeg' hij middelen voor , welke krachts genoeg 
zouden’ bezitten „ den verachterden ftaat der geld= 
middelen te verhelpen, of het Parlement, hetgeen 
hij zelve uit liefde voor regt en waarheid ‘herfteld 
had, verzette zich. Zoodanige tegenitand was meer 
voorgevallen ;"en had ten’ flotte altijd vermeerdering 

van ’s Konings uiterlijk gezag te weeg gebragt. 

Nu had het omgekeerde plaats, Men putte alle 

middelen “uit: om dien tegenftand te verijdelen, 

hield koninklijke -teregtzittingen en vergaderingen , 

dan vruchteloos ; ‘het Parlement hield de bovenhand 

De notabelen „de adel en de geestelijkheid werden 

nw verzameld; doch deze vergadering, te zeer dan 

bijzondere belangén gehecht, rigtte niets uit voor 
die van- het algemeens’ maâr enkele: leden /ftelden 

grondwettige hervormingen voor, welke de uitge= 

putte fchatkist niet vulden, maar des te’ meer de 
gefpannen aandacht der menigte trokken. Nu riep 
men de algemeene’ Staten des Rijks, de drie ftan- 

den, bĳeen, en deze: in onbruik: geraakte , maar 
grondwettige wijze om in de geldmiddelen te voors 

zien, ‘bragt eensklaps tot:de regering een aantal 

edelen, geestelijken en ‘geleerden, die genoeg’ aan 

het hof en, onder de grooten verkeerd ‘hadden’, 
om alle de: gebreken volledig. te kennen,’ maar in 

hunnen, lageren ftand, wegens geiedene vernedering 

envbeleedigd zelfgevoel, met warmte eene verans 

defing van zaken waren toegedaan. > Origelukkig 
was Frankrijks eerfte Staatsminister mede-van den 
hervormingsgeest des tijds ‘bezield, en op gronden 

O3 van 
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van billijkheid, welke , indien het op de. vorming 

van eenen nieuwen Staat aankwam , allezins prijzens- 
waardig: waren, verdubbelde- hij ten, onpasfe het 

aantal leden, welke-den: derden: ftaât vertegenwoore 

digden, … Hièrmede verdween de -grondwettigheid 
der vergadering van de drie ftanden- van Frankrijk 4 

om in eene verzameling vän-door toeval bijeens 
geroepen « zaakgelastigden of ‘vertegenwoordigers 
over te gaan; en, nu het-bêftuur zelve de oors= 

{pronkelijke vorm der. bijeenkomst. veronactitzaam= 
de; moest het ook gedogen, dat -de'-leden daar 
buiten gingen, en Frankrijk bevond zich in -den= 
zelfden toeftand als Engeland, ten tide der bijeen= 

roeping van het voortdurende Parlement; 
Er was dan nu ook een «ruim veld voor de 

lust tot hervorming geopend5 weldra vermeesterde 

dezelve de geheele vergadering, zonder iets tot 

afdoening der ftaatsfchuld bij. te brengen: inte- 

gendeel: kostbare veranderingen en weifelende maat» 
regelen deden. ze toenemen,- Het leed niet lang 

of de derde ftaat haalde de geestelijkheid en adel, 
die, door den. weêrzin ven trotschheid der aan- 
zienlijkften , meest uit de minderen beftond;, tot 
zich over. Deze offerden nu met eene ongepaste 

edelmoedigheid alle hunne voorregten aan de heere 

fchende begrippen op, waartoe zij misfchien- voor 

zich. zelve, maar zeker niet'-voor anderen van 

hunnen fland „last-en bevoegdheid ‘hadden ontvan= 
gen. … LopEwijkK;: beducht voor erger, fluit -de vers 

gadering „ die aan ‘het doel niet beantwoordt, maart 

zij 
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zij vereenigt zich, ‘onder: voorzitting van BAILLY 

in’de kaatsbaan, en keert niet terug, dan “om zich 
tot Nationale Vergadering “te verklaren. ‘ Hieruit 
volgde „een ontwerp van ftaatsregeling, waarbij die 

vergadering ruimfchoots- over de regten van «de 

hoogere {tanden ‘befchikte, Toen deze daarmede 
niet dadelijk “genoegen namen, werden, gelijk bee 

kênd ‘is „ door ‘de: botfing der opgeruide gemoede= 

ren, vreesfelijke beroeringen. verwekt ; hevige voors 

ftanders :wan’“ingebeelde volmaking gebruiktende 

onvermogende tegenftreving ‘tot eene reden „ Ommog 

verder ‘te gaan,’ nog meer te hervormen. -Zoó 
volgde; onder “ganhoudénde: onlusten, de ‘wetge 

vende vergadering op de cónftituerende; en: deze 

zag, op den onvergetelijken tienden van Oogstmaands 
de laatfte fchaduw- van ‘het ‘koninklijke gezag in 

het bloed ‘van :deszelfs getrouwen ‘verdwijnen. 
Nog ‘waande de wijsgeërige “aanhang op “den ‘weg 
des heils te- zijns’ ja itot dus verte had zij alle 

pogingen in “het werk: gefteld-om’ den “voortgâng 

der omwenteling “te ‘bevorderen „ ven zelfs’ met 

gloeijende  welfprekendheid. het hare toegebragt, om 

het veenhoofdig gezag den laatften flag te gevens 
« Zijneleden hadden ter goeder trouwe de infpraak van 
een dwalend,“ maar opregt geweten gevolgd en ale 

leen de oogen gefloten voor geweld en oproer s voor 

vervolging en bloedvergieten , om , na ‘kortftondige 
beroering grooter heil“te zien opdagen. — Wel 
ras, echter weêrgalmden van alle okanten “befchuldis 

gingen »tegen «den onttroonden wórsts mien”vöre 
O4 der= 
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derde zijnen dood, en nu gingen de oogen open. 

Weemoedig was de blik in het verledene , vere 

fcheurend 1m de toekomst, Met moed, met, ijver 
hadden zij den vorst tegengeftaan „toen zij, in de 

vermindering van zijne, magt, het heil- des volks 

waanden te zien; maar den goedertieren’, vreedza= 

men LODEWIJK , terwijl hij, overwonnen en ver- 
laten, in den kerker fmachtte , op het hart te 

trappen, te verguizen, den weerloozen te vervol 

gen, den onfchuldigen te veroordeelen; dit was 

te veel , dit vermogten zij niet! Dan , gelijk die 

hunner Engelfche voorgangers, was hunne inkeer 

nutteloos 3 wat zij zelve in de dagen van voorfpoed 

‚ den vorst hadden verweten „ ftond-nu tegen hen 

ops en verlamde hunne veront{chuldigingen. Welke 

ĳzing moest hen dan „niet -bevangen, toen zij zelfs 

den laaghartigen bloedverwant van den vorftelijken 
befchuldigden -het doodvonnis hoorden. uitfpreken ! 
Hoe moest niet wanhopige teleurftelling hunne 

ziel vermeesteren;-toen zij magteloos de uitfpraak 

moesten hooren, welke hetzelve bevestigde !,. Wat 
taal kan uitdrukken het gevoel van den dwalenden 

wijsgeer; toen hij het misleide volk zag fchateren 

en juichen. bij het. misvormde ligchaam van zij 

nen rampzaligen. vorst! ! Helaas! van de tallooze 

rij -flagtoffers, welke der heerschzucht onder ‘het 

mom. van vrijheidsliefde geofferd zouden worden , 

was hij flechts: de voorganger, — Zij zelve ; wier 

wijsgeerige vertoogen den felften flag aan het ope 

pergezag. hadden toegebragt, «waren reeds der 

mee 
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> menigte” verdacht, en ftonden diegenen in den 
weg ; die“ de” hartstogtelijke verbeelding van de 
Jaagfte ftanden tot hunne ontwerpen misbruikten, 
Als zamenzweerders tegen den ftaat vogelvrij ver= 
klaard, zagen zij niet alleen, maar ondervonden 

zêlve de bittere vruchten hunner dwaling, toen 

de een op het fchavot, de ander in ballingfchap 

en in ellende den dood vond. Zoo zag CONDORCET 

van de toepasfing zijner begrippen niets, dan dat 

hij zelve van gebrek* omkwam, na als verdacht te 
zijn aangehouden om de fchriften van HORATIUS , 
welke hij bij zich droeg; want befchaving en hoog= 

verraad waren reeds eenerlei, — VeERGNIAUD @n 
ROLAND ‘behielden “van hunne hooggeprezene vrije 
heid “niets, dan “het vermogen, om de handen aan 

zich zelven te flaan. BaAirry, eenmaal de aans 

voerder “in de kaatsbaan, de aangebeden Magie 
ftraatsperfoon der hoofdítad, moest op datzelfde 
veld van MARS , waar hij, drie jaren geleden , met 

het geheele Franfche volk de zaligfte verbroedering 

gedroomd had , onder de bitterfte fmaadheden, den 

„voor ligchaam en ziel pijnlijkften dood ondergaan, 

Treft ons reeds in een verdicht tafereel de toen 
ftand- eener FREDEGONDE, die in den flaapwandel 

den geliefden zoon, het eenigst dierbaar doel van 
al haar ftreven , onwetend ombrengt 3 hoe verfchrike 

kelijk moet dan niet het ontwaken geweest zijn 

van deze, die in de oplosfing van eenen ftaate 

kundigen droom … hun eigen ondergang en de 

verwoesting. des vaderlands’ hadden. berokkend. — 
wete dl Os Na 
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Na: dit tafereel zalsik us M, H‚-H‚! niet bezig 
houden „met de bloedige tooneelen „ welke niet zoo 

zeer het gevolg van dwaling, maar. veeleer, het 

toppunt van, heerschzuchtige razernij kunnen gee 

naamd- worden, noch ‘uwesaandacht vermoeijen 

met:den onzin van de vereering der Rede of de 

belagchelijk verwatene verklaring: van Gods aanwe= 

zen. Of zullen wij in den kerker en op ‘het 

fchavot- de “rampzalige flagtoffers eener denkbeel- 

dige vrijheid …gadeflaan ? Zullen “wij den ftillen 

burger, na verlies van have en goed, het jammere 

lijk leven , als droevig overfchot van zoo vele hoogs 

geprezene regten, aan de voeten wan de :heffe 

des volks zien af bedelen? Neen! genoeg hebben 

wij reeds de treurige flotfom eener ns 

voorgefteld 

Hoewel wij, na den val van ROBESPIERRE ; meere 

dere verademing bij minder gruwelen aantreffen 

het was er echter verre af, dat men den beloofden 

gelukftaat vonde Toen bleek nog meer de onmoe 

gelijkheid. der. befpiegelende “befchouwing. Men 
worftelde „ verwarde allengskens meer en meer; 

fchiep en’ vernielde, verhief en vernederde , zag 

ángftig in de ‘toekomst, en dorst zich het voor« 

ledene „naauwelijks herinneren, tot: dat eindelijk 

de ‘croMWwELL der negentiende eeuw, aan” het 

hoofd: der ‘krijgsmagt, het. roer: van ftaat uit de 
handen „der weifelende menigte. wrong, en hoe 

heerschzuchtig, hoe geweldig ook, echter vere 

vpn igaf aan de lijdende partijen, die „als 
thans 



:VAN/DENKBEELDIGE BEGRIËPEN., 217 

thans: voor het oogenblik, hunne droomen opga 

ven, om onder eenen zegevierenden krijgsman veis 

ligheid voor „vervolging, en ffraffeloosheid voor 
misdaden te erlangen: „Zoo waren,dan ook de ge= 

volgen der, Franfche omwenteling, uit denkbeeldige 

begrippen geboren, even als die „der beroeringen 

in Engeland;.op niets anders uitloopende , dan «op 

de drukkende «overheerfching van krijgsgeweld. 
Of echter deze gebeurtenis. op de luchtige en 

dele geaardheid des Franfchen volks langen in- 
druk zal nalaten; zullen volgende. tijden leeren5 

doch , uit hetgeen de meer bedaarde Engelfche natie 
is wedervaren ; zoude men mogen betwijfelen, of zij 

reeds tot het einde harer rampen gekomen zijn. — 

Honderd tachtig jaren zijn , federt den noodlottigen 
dood van KAREL DEN Ïsten, voorbijgegaan 5 geduren= 

‚ de bijna anderhalve eeuw is er geen geflacht op- 

geftaan , of het heeft vervolging en burgeroorlogen 

in dat tijdvak gezien en bijgewoond. Nog zijn de 

namen” niet vergeten , nog ‘wappêren de banieren, 

die eénmaal beide partijen ten. ftrijde voerden, 

nog kleven zij als uitgefleten, maar niet verdwee 

nen roestvlekken, aan den glans van Engelands 
ftaatsregeling. … Zoo diep „ zoo langdurig, -zoo: fel 

treft de flag, welke door. herfenfchimmige begripe 
pen eens volks den- ftaat. worden toegebragt.. Het 

is waar, de gefchiedenis. levert ons veelvuldige 

tafereelen van beroering. en tweedragt, maar dat 

dezelve immer zoo geheel. eene ftaats » inrigting 

hebben omverre … geworpen, en. den. mensch. van 
hoo 
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hooge befchaving tot beneden het dierlijke hebben 
doen vallen, zal buiten dweepzuchtige en denke 

beeldige beginfelen moeijelijk gevonden worden 3 
geen fchok is dan ook voor het levende en vol- 
gende geflacht, vreesfelijker dan die welke zoos 

danigen oorfprong heeft. De tijd moge de fporen 
der verwoesting doen verdwijnen, en een nieuw 
geflacht de “toegebragte wonden vergeten, de bit- 

terfte rampen mogen eenmaal ten goede verkeeren „ 
en eindelijk wit de grootfte wanorde meerdere 
regelmaat: geboren worden, het zijn en blijven 

fehrikkelijke onheilen , waarin wij berusten kunnen 

maar wenfchen zullen wij ze zeker niet. Of moes 

ten wij den, door ftilte wreveligen. zeeman goeds 
keuren, die voor het vorderen der reize eenen 

ftormwind af bidt, en indien hij zelve flechts be= 

„houden blijve, de jammeren zijner makkers niet 
telt, die de woedende golven hebben weggeflagen. 

Neen! heilig dan het land, waar gloeïende: ijver 

flechts voor ‘het leed van- anderen, maar-koele 

rèden aan ‘het roer van ftaat ; de ziel beheerscht! En 

dit is niet uit de denkbeeldige “wereld! Gij kent 

het allen, M.B.H.! het. plekje gronds, hetgeen 
zich uit seenen langdurige oorlog tot eenen Staat 
vormde, die voor het. onbevooroordeelde oog de 

zaden -van oneenigheid ; naijver en tweedragt “in de 

eerfte grondvesten zijner vereeniging “hield. opge= 

“floten, en echter, fchóon. in den omtrek. klein, 

door het aantal-“burgeren gering, zijne magt over 

de zeeën uitbreidde, en in de belangen der grootfte 

mo= 
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mogendheden tusfchen -beiden trad. „Daar fchoon 

ook-renkele “wolken. den. ftaatkundigen gezigteinder 

_‚vérdonkeren; zocht -men,- echter, vruchteloos „de 
hoogdravende. begrippen. der naburen „en deze vern 

weten hen wel. eens: den kouden-en-berekenenden 

landaard, Dan; die „koelheid,- die vastheid. „„welke 

gehecht aan hare, rêgten ‚niet uitbreidde zonder 

overweging, niet veranderde -zonder.noodzaak „was 

de fleutel van die magt, en lostte. het; raadfel op 
van zoo veel, rust bij eene zoo gebrekkige ftaatse 

gefteldheid. Angstvallig aan de wezenliĳjkheid ge= 
hecht „… behield men zijne voorregten, door die van 

anderen te fparen. — Zoodanig waren onze voor- 

vaderen! Heeft hunne koele beradenheid veel vere 

heven, hoeveel is in lateren tijd niet door bedaar- 

de overweging behouden geworden , en heeft bloed 
en tranen gefpaard , waar ze elders in toomelooze 

woede werden geplengd, en aan denkbeeldige be= 

grippen opgeofferd, — Verre zij dan van ons de 

zucht om, naar’ denkbeeldige volmaking ftrevende, 

in hartstogtelijken naĳver de bedachtzame voorzig- 

tigheid van den man te laten varen, en met jeug- 

dige onbezonnenheid der beftaande. verordeningen 
op te dringen, hetgeen er niet in gevonden wordt, 
Die zucht is op vreemden grond geteeld, hier wor- 
den zij niet gekweekt. O'! indien ik niet dwale , 

dan is die vaderlandfche geest, welke het denke 
beeldige fchuwt, om zich op de wezenlijkheid te 

vestigen, het beste bolwerk tegen ftaatsörkanen en — 

omwentelingen. Zoo leeft de inwoner van Neêr- 

lands 

hid 
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lands oud Gemeencbest, op verkregen regten fteu- 

nende, in vertrouwen onder het befchermende op- 

pergezag van eenen wettigen vorst3 en, met zijne 
rustige geaardheid de woelingen en driften van 

denkbeeldige begrippen in hare aanvallen op de 
orde van den ftaät te keer gaande , is hij, zoo verre 

de aardfche onvolkomenheid dit gedoogt, waarlijk - 
gelukkig; en zoo verre het: flofrelijk hulfel dit toe 

laat , pen vrij | 
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Oaaer alle de volkeren, welker lotgevallen ons 

de gefchiedenis verhaalt, is er geen , en door zijne 
ongelukken , lotverwisfelingen, daarenboven door 

de herinneringen , die zich aan hetzelve vastheche 

ten, meer opmerkingswaardig dan het volk der 
Joden. Immers, terwijl vele der rijken der oude 

“wereld, Babyloniërs , Aegyptenaren „ Meders , Perfen: 

en anderes na zich onderling verdelgd te hebben, 

en na van lieverlede uit de rijen der beftaande 

volkeren en rijken uitgewischt, en daarna door de 

reuzenarmen der Romeinfche heerschappij te zijn 

omvat, niet. anders dan’ in de rollen der gefchie« 

denis beftaan, is de Joodfche natie, trots alle one 
derdrukking , en niettegenftaande hare algemeene 

verfpreiding 5 nogtans, men zoude bijkans zeggen’, 
als een afzonderlijk volk, onder alle andere aan- 

wezig. Ja, terwijl die overige beroemde volkeren 
ons flechts door de gefchiedenis bekend zijn, is 

het dit eens door God uitverkoren” volk’ alleen , 
IX. De 2. P wiens 
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wiens beftaan aan de eene zijde «aan de oudfte 

overleveringen , bijkans tot aan den aanvang der we- 

reld reikt „ aan de andere zijde zich tot aan den hui- 
digen dag uitftrekt, Deze’ daadzaak moet ons eens- 

deels voor dit volk eerbied inboezemen, als heb- 

bende hetzelve als het-ware het regt van eerstgee 
boorte onder alle de, volkeren; maar ten andere 
moet dezelve onze belangftelling opwekken, voor al 

wat de gefchiedenis, de regten en den toeftand de= 

zer aloude natie betreft. Deze regten en deze 

toeftand moesten , natuurlijker wijze, naar gelang 

der tijden en omftandigheden, verfchillen. Onder 

de Romeinfche Christen keizers. moest het voor 

de Joden anders gefteld. zijn , dan onder de Westa 

gothifche koningen in Spanje; en toen die. groote 

gisting, die. groote ommekeer. van. zaken geboren 

werd; die wij met den naam der middeneeuwen 

beftempelen, moest het eigenaardige daarvan, ook 

in de regtsbetrekkingen. der Joden zich vertoo= 

nen „en „blijkbaar. worden. Dit leert ons-…de ger 
fchiedenis „ welke „ daarenboven , dan op eene blad- 

zijde, „hunnen ‚toeftand als ongelukkig en deer- 

niswaardig afmaalt; dan, weder op eene andere 

de. bedieningen „en-posten„ hen opgedragen „ op- 

telt; hen dan. vertoonende als verguisd en vers 

jaagden daarna weder vereerd, om naderhand wer 

derom met- den fteen van afkeer en {maad geworpen 

te- worden, tol 3 

De belangftelling „ die deze „zoo verfchillende toe- 

Stand. der Joden opwekt, moet. vermeerderen „ wan- 

neer men opmerkt; dat, zoo als MONTESQUIEU het 

Zegt » 
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zegt, de Joodfche. Godsdienst aan eenen. ouden 

ftam gelijk is, waaruit twee groote takken zijn 

voortgefproten , die met hare uitgeftrektheid bijkans 
de ganféhe aarde bedekt hebben, namelijk, het 
Christendom en het Islamismus, éh wanneer met 
alzoo bedenkt, ‚dat tusfchen het eerfte en de 

Godsdienst der Joden een band beftaat, die niet 
toelaat, dat men zijn oog op de Gefchiedenis Poa 

Christen kerk en de Christen - Godsdienst vestige , 

zonder hetzelve tevens op de Godsdienst van Israël 
te laten vallen. ; 

Intusfchen „ niettegenftaande dese wi die 
tusfchen de Christen= kerk en de Joden’ aatwea 

zig is, beftond en beftaat er nog -eene hevige 
ftrijd, of men, gehoor gevende aan de ftem der 

menschlievendheid , en, zoo als dezelve gewoonlijk 

wordt genaamd, aan de verlichting, den Joden alle 
de regten moet toekennen, die in eenen of andes 

ren flaat de Christen- inwoners toebehooren. Tets 
wijl eenigen- het toeftaan diër regten als noodzakes 

jk, nuttig, menschlievend en christelijk, en het 
onthouden derzelve als’ onchristelijk ,; onmenschlie« 
vend en onverdraagzaam voordragen, zijn êr weder 
anderen, die fterk tegen deze volkomene gelijkheid 
van regten wedijveren, én hèêt voor onftaatkundigs 
ja zelfs zeer madeelig voor het Christendom aáns 
zien, bijaldien tusfchen de regten der Joden en der 
Christenen geen verfchil beftond, Zoodanig een 

belangrijk. gefchil zullen wij niet beflisfen :-hetzelve 

aan. geleerde. ftaatkundigen overlatende , durven wij 
het niet eens aanroeren, en wij zullen ons verge= 

Pa noe= 
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noegen , om, de gefchiedenis als leiddraad volgende, 

en met de wetboeken van eenige natiën in de 

hand, ‘in deze volgende bladzijden fets mede te 

deelen omtrent den politieken toeftand der Joden; 
en: wel voornamelijk # | 

1. Sedert de geboorte des Christendoms, tot 
aan den tĳd welke onder den naam van 
middeneeuwen bekend ftaat, 

1,-Omtrent hunnen toeftand in Europa gedue 
rende de middeneeuwen. | | 

° 6 € : 

1. Pomrprjus was de eerfte der Romeiníche 

veldoverften , die het volk van Israël aantastte , en 
Judea onder de Romeinfche  wingewesten deed 
tellen. — Als bij gevolg ‚dezer gebeurtenis. wer 

den toen vele Joden als (laven naar Rome gevoerd 

en aldaar verkocht, die eerst hunne vrijheid, daarna 

het burgerregt bekomende, zelfs zoodanig een aan- 
zien en zoodanigen inwloed verkregen, dat CICERO 
daarover eenige beduchtheid en eenigen angst aan den 

dag legde (*). „Deze voordeelige toeftand viel niet 

flechts de Joden, die te Rome woonden, te beurt; 

ook: in: andere gewesten verwierven. zij dezelfde 
gunsten (4). _Nogtans ‚mogt de goede behandeling, 

die hun in het Romeinfche rijk wedervoer, even 
wei» 

| (*) CICERO pro Flacco. Cs: | 

(4) Dit teert ons het voorbeeld van den Apostel 
PAULUS, die „hoewel niet in ome wonende , evenwel 

Romeinsch burger was. Hand, der „Apost. XXI, 2528. 
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„weinig als- ‘harde maatregelen,» eené ftillé-en «ge- 

auste-onderwerping voortbrengen. De halftarrigheid 
gder- Joden om-tot-in het uiterfte hunne gebruiken 
wate komens-de trotschheid. en fmaad, waarmede 

zij- de Godsdienst hunnêr overwinnâten aanzagen , 
„welligt ook andere. oorzaken , hadden tusfchen hen 

en de Romeinen éen klove veroorzaakt, die fchien 
lijk in vijandfchap en haat. ontaardde: « Buitendien, 
de „hoop-en de „verwachting; zooals zij meenden, 
door „de, Godfpraken bevestigd, en door hunne 

Schriftgeleerden wakker gehouden, dat ééns een 

‘koning , uit hunne’ natiesgeboortig „alle de vólkeren 

der aarde aan: zichonderdanig zou maken : >de -be- 

goocheling „waarin «zij daaromtrent leefden, maake 
ster hem blind voorde overtuiging, dat-Zij nu althans 

der Romeinen onderhoorig waren; en belètte- deze 
wreedzame: en geruste onderwerping.” Zoo lang velen 
hunner de-ommeftreken: van Jeruzalem bewoonden’; 
welke tes verlaten „ “voor: hen” érger:-was’s dan de 

wreeze des „doods „ volgens ‚het: getuigenis van ’rä* 

errus (*) 5 en zoolang „deze «nog den tempel van 

gJerusalem wel’ nier “in zijnen ouden glans ; ‘maar 

miettemin met-dem gloed ‘der ‘herinneringen aari- 
fchouwdent- zoo lang zij zich nog konden” vorbeels 
den “een volk uit te maken , meenden -zij's: dát de 
door God eens‘ geopenbaarde: profecijën niet ‘konden 

falenz en, fcheen hun «hét -tijdftip maar eenigermate 
gunftig , zij gebruikten hetzelve gereedelijk , om:het 
lister : zoo 

…C*) TACITUS Hist. LE. Vs: si +transforre sèdes 

cogerentur ‚ major, vitae metus quam mortis. 

E 
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zoo gehate juk der Romeinen afs te” fchudden. 
Innerlijke onlusten en de ‘geftadige oorlogen met de 

Germanen en andere volkeren mogten de veldoverften 

van dezen. elders vele bezigheid geven ;‘de Romein 

kon geen volk dulden , dat ; niettegenftaande „zijne 
vernedering, alleen op overleveringen fteumender, 
eerie. algemeene heerfchappij droomde , ‘en de val 
en. verwoêsting van Jeruzalem moest het gevolg 
dezer overdrevene « denkbeelden ven verwachtingen 

zijn. Een iegeliĳjk weet, welk een lot deze oude 

ftad trof, en hoe, volgens de Godfpraak , van den 

tempel „geene fteen op de andere overbleef. Nu 

was «het droombeeld der heerfchappij voorde Joden 

grootendeels. verdwenen, en nu begon. hunne” ver- 

fpreiding, die nimmer moest ophouden. In Azië 
en in Aegypte- mogten zij, wel is waars zich ‘ten 
tijde van keizer HADRIANÚS en onder” geleide van 

_ hunnen - gewaanden … Mesfias BARCO” CHEBA „ weder 

vereenigen ;ven;-al. weder geprikkeld door- hetzelfde 
denkbeeld „ van -een’”koning uit. hun midden, zich 

tegen de, Romeinen verzetten; hierdoor: echter rverer- 

gerden zij hunnen toeftand, „En is het waar, hetgeen 
de „geschiedfchrijvers: verhalen , zij werden toen „ in 

grooter getale , âls flaven ‚ niet anders dan lastbeesten, 

op de markt van -Zeribinthe verkocht, en naar «alle 
plaatfen der wereld vervoerd (*) Degenen, -die-aan 

dezen opftand geen deel hadden genomen; bleven 

intusfchen hunne vregten’, hun aanzien behouden, 

of welk 

(*) wiemonts’ Histoire des Empeteúrs. T. We 
Ps 133, En de Schrijvers daar aangeh, k 
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welk aanzien zelfs. zoo groot.-was; dat de ‚keizers 
ANTONINUS en’ SEVERUS «hun het regttot, het 

verkrijgen van-ambtsposten-en bedieningen toefton» 
den. En toen ANTONINUS CARACALLA zijne befaamde 
„wet uitvaardigde, ‘waarbij hij allede vrije ingeze- 
tenen ‚des Romeinfehen rijks met het burgerregt 

begiftigde „ lijdt het geen twijfel, of «de Joden zijn 

van deze gunst;;niet „uitgefloten „geweest s, waar 
van het gevolg was,-dat hunne-toeftand toen niet 
veel van dien „der. overige” vrije bewoners des. rijks 
verfchilde „ en-dat zij zich-in, het. vrije ‚genot hun» 

ner eigendommen, hunner regtsgebruiken , alsmede 

hunner godsdien(tige plegtigheden hebben, mogen 

verheugen. _ 

_„Intusfchen- had de: inwoering: des Christendoms 

en: deszelfs--verfpreiding totaan. het- keizerlijke hof 

andere „denkbeelden - voortgebragt ‚en „de, „Joden 
moesten daarvan ook. de>gevolgen, befpeuren. , Het 

kan. niet ontkend worden „ „dat in--den- aanvang 

tusfchen -het Jodendom - en „het „Christendom eene 

vijandige ftemming heerschte „-…en. ‚dat, de „nieuwe 

bekeerde „Christenen „eenigzins „met affchuw- het 
volk. „aanzagen ;.-door, welks „middel hun God zoo 

veel had geleden, »-Het-is-maar al-te gemeen, dat 

men-de-wandaden der vaders-aan- dekinderen verwijte 
En van eene ‘andere zijde was. het voor den Jood 

ligtelijk te’ zien, dat, won het Christendom eens 

/Neld, alsdan de hoops: dien zij, nimmer vaarwel 

zeiden; eens Jeruzalem te herbouwen, en aldaar 
een «koningrijk te ftichten, gansch en al verloren 

moest gaans en nimmer verwezenlijkt zou kunnen 
| 4 woïe 
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worden. _ Deze vijandige ftemming is zoo waar; 

dat JULIANUS, de Afvallige, die flawe “vijand des 

Christendoms, van dezelve gebruik. maakte, om 

aan hetzelve afbreuk te doen, Daarom bégunstigde 

hij de Joden dermate, dat hj hun veroorloofde 
hunnen tempel weder op te bouwen, hetgeen 
echter, hetzij onderaardfche vuren, hetzij de fpoes 

dig gevolgde dood van juriaaN dit beletteden, niet 

ten uitvoer kon worden gebragt. 

De ftreken en listen’ van JULIAAN mogten” even= 

wel niets tegen het Christendom uitrigten: het zee 
gevierde, en na hem waren de Romeinfche kei- 

zers deszelfs belijders, — Ligtelik “zou men nu 
denken , dat het tijdftip toen geborèn was dat de 

Joden hard en ftreng zouden worden behandeld, 

en dat de keizers, in hunne verordeningen, het 

meest daar naar toe zouden trachten heen te lei- 

den, om hen tot het Christendom te bekeeren. 

Dit vermoeden wordt des te grooter , wanneer men 

nagaat, in welke fijne ’gefchilpunten omtrent de 

Godsdienst de keizers zich toen mengden, ‘en hoe 

deze de eerfte hunner zorgen wass Dan , het is 

verwonderlijk: de regten, die den Joden werden 

toegeftaan , kunnen niet wegens de weinige uitge 

ftrektheid , de verpligtingen, die hun werden op-= 

gelegd, niet wegens de hardheid en- ftrengheid 

worden gelaakt «en afgekeurd,» De billijke “zucht, 

het is waar, om het pas gevestigde Christens _ 

dom. tegen de aanvallen der Joden vrij te waren 

en te. verdedigen’, komt klaarblijkelijk voor den 

dag : dan, van eene andere zijde, men befpeurt 

niets , 
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niets „dät-als'eene befchuldiging van wreedheid en- 

alte ffrenge onverdraagzaamheid kan worden aan= 

gevoerd. Indedaad, niemand zal. de Keizers van, 

wreedheid „ en‚-hunne” wetsbepalingen als hard bee 

fchuldigen „wanneer alles aantoont; dat de bezorgd 

heid; voor kun geloof „bepalirigen- uitlokte „ om de 

bekeeringszucht der “Joden tegenvste gaan en‚te 
bedwingen „ evenmin-als. men «hen lakert-zal ,, dat 
zij de tot het: Christendom bekeerde Joden-van de 
grimmigheid en baldadigheid’ der läatften trachteden 

te. vrijwaren-en te befchermen..»Dat.'deze. zucht 

tot sbekeering den Joden toen. foms eigen was; be= 

wijzen genoegzaam de: wetten vaneenige. keizers. 

Zoo hadden nonorrus en. THEODOSIUS , met de ftraf 

van » verbanning. en… algemeene -verbeurdverklaring 

der-goederen , diegenen, der Joden: bedreigd „welke 

overtuigd werden „ Christenen in hunne. Godsdienst: 

te. hebben „ingelijfd; „en, gebeurde. het, dateen’ 

Christen « verleid. werd, „zich «in -de vergaderingen 

der: Joden te: mengen; en zijn geloof-te- verlaten 

hij-„moest „dit met zware. ftraffen  misgelden)> (*). 
Deze vrees voor de bekeeringszucht der-Joden was 

het ook,die-de «bepaling uitlokte.‚ waarin-verboden 
werd, eenen. gekochten.- Christen, of andersden- 

kenden. flaaf „te befnijden. ‚De  flaaf. kreeg. alsdan. 

zijne vrijheid terug ende meester kon -zelf..met 

den dood worden. geftraft (+). Voorts mogten de 
Joden, noch „eenen Christen -flaaf „koopen, noch 
nq Drever deet BEU 2 te arnel oP 

(*Y Lex. '1. 7. 16. Cod. vurop: de-Judaeis:®” 
(FH) Ze. XII. Zits to, 1 1e, Code THEOD, 

k P 5 



232 IETS OVER: DE JODENe 

op: eené andere wijze , bij. gifte', bijv levendige. lijve 

verkrijgen 3 alsdan werd-de vrijheid ook -den flaaf- 

gefchonken.’ Echter, (en hier overwonnen” de 

regtsbeginfelen van de ‘niet terugwerking der wets 

tens de vrees der wetgevers omtrent -de Joden) 

indien tijdens de uitvaardiging van deze laatfte, 
wetsbepaling eenige Joden Christen flaven beza= 

ten, bleef de eigendom dezer in fland, zoo lang 
de ‘vrije uitoefening van hunne Godsdienst aan 

de flaven werd toegelaten, — « Overigens. fchijs 
nén “de -Joden eenen grooten afkeer tegen de 

‚ nieuw”bekeerde Christenen gehad, en dezelve niet 

zelden met fmaad behandeld te hebben. ‚Eene 

ftrenge flräf moest degene verwachten, die zoodas 
nig iets zich veroorloofde,.: Hij moest met zijne 

deelgenooten verbrand worden. Befpotteden zij, 
óp de eene of andere wijze, het’ Christendom en 
de>geheiligde teekenen, de grootfte waakzaamheid 

werd daaromtrent geboden, ‘Deze zijn de (trengfte 

bepalingen; — Voor het overige bevatten de wetten 

der Christen-keizers niets, dat naar eenige wreede 

heid zweemt; integendeel, men ontwaart in’ des 
zelve “eerbied voor de Joodfche Godsdienst en 

achting voor’ de opperhoofden der Synagogen. 

Deze waren van alle lastposten „ hetzij perfoonlijke „ 

hetzij andere, bevrijd, waren. de ‘regters hunner 

geloofsgenooten, en moesten door een ieder met 

achting worden bejegend, — Het uitoefenen ‘van 

hunne Godsdienst ftond de Joden vrij. Op den 

dag van Sabbath, was het hun „zelfs verboden:lig= 

chamelijke dienften «te doen, @n- alsdan: konden zij 

ook 
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oök-niët in regten worden”geroepen. De’ Synago= 
gen “moest eerbied worden toegedragen; deze mog- 
ten” niet door” het ‘inrukken ’van”krijgslieden  wor= 

den ontheiligd; débeftaande te: hierftellen {tond’ de 
Joden vrij, doch nieuwe tè ftictiten werd hun ,’uit 
angst voor hunne bekeeringszucht , verboden. — 
Het ‘eigendom hunner goederen was den'Joden ge= 

__waarborgd; zij mogten’ ‘hufine- gefchillen*voor den 
gewonen règtet vervolgen en’ verkozem’ zij het, 

_dezelve door. goede’ mannen; uit hun midden ge» 

kozen ,of “wel door de ‘hoofden der ‘Synagogen’, 
doen beflechten. In hunne handelszaken “werd hun. 

de “grootfte vrijheid gefchonken ; en in het algemeen 

genoten. “zij “bijkans. dezelfde regten „ als ‘de overige 

burgers. o-Het werd aan allen, wel is waar,” vere 

boden, snaar” hooge ambten «te ftaan, “evenwel 
aan “eênige werden deze niet geweigerd. De laste 

“postén mogten zij langen tijd van hunnen hals weten 

‘te fchuiven „deze uitzondering gold’ daärna alleen 

sten voordeele. der opperhoofden de overige moese 

ten» daarin; ‘evenals: andere burgers, deelen, Had. 
denzij rte vvoren- den ktijgsdienst uitgeoëfend „dit 
werd hunvnu verboden®; doch: niet , zoo alsde keis 
zersver bijvoegen als een blijk van fchande:s evens 
„wel bijaldien zij zich, door het beoefenen derwês 

tenfchappen en letteren bekwaam gemaakt’ hadden , 

“mogten zij als pleitbezorgers optreden, en onder de 
„militia togata zich ‚rangfíchikken, —. Omtrent de 

huwelijken beftond eene, afzonderlijke bepaling 5 

en: geen „wonder ‚ wants volgens de, Joodfche wet, 
werden » deschuwelijken. tusfchen-, bloedverwanten 
ka Lobs 
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toegelaten, die. de Romeinfche wet, als onwettigs 
verbood. ‚De bepalingen van het: Romeinfche-regt; 
omtrent het, huwelijk „moesten dus gevolgd wore 

den „ en „daarenboven--werd het ftreng verboden, 

dat een Jood zich met eene. Christinne verbond, 

Zoodanig een huwelijk werd: als onwettig befchouwd 

en geftraft (*). Men ziet uit dezen korten -op- 

gaaf „hoe. menschlievendven zacht de Romeinfche 

„wetten. waren. … Geen „Jood mogt. als zoodanig 
Hecht behandeld en verguisd worden; zoo fpreken 

„de.Keizers. „De regtbanken daarom. ingefteld zijne 

de, omde bijzondere wraak te: beteugelen enh af te 

weren ; moest de fchuldige: Jood voor dezelve teregt 
„gebragt en-door deze alleen-geftraft worden.…—Uit 

„deze woorden zien wij duidelijk. de befcherming die 

shun-ten deel viel, Intusfchen -fchijnen de Joden, 

„hun „belang eenigermate over ‘het hoofd ziende ‚de 
‚belijders van het-Christendom. niet.met die zacht» 
aardigheid en eerbied, behandeld, te: hebben, welke 

„de … voordeelige … verordeningen. der. keizers. te, hene 

-wâarts fchenen:te vereifchen : ten‚minfte „nä deze 
goedgunflige woorden der ‘keizers, vermanen de 
„volgende: hen tot bezadigdheid , rust, tevredenheid, 

„en. verbieden alle hiaat en wraakoefening ; stevens 

„hunne trotschheid en onverdraagzaamheid beteuges 

lende pie | aen el ars distir edes: 
[3 ‚Zoo 

ò] Alle deze ekiaks fn te Vinden in den ‘Codes 

Theodos. U. XI. tit. 7 en 8” 

—(*) Eene wetsbepaling «verdient intusfchen “eenige 

nepaserkna; die, namelijk, waarbij verboden werd, dat 
een 
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„Zoodanig was de ‘burgerlijke flaat der Joden in 

het.„Romeinfche rijk sten” tijde ‘der Christen -keis 
‘zers.… Veel verfchilde ‘dezelve niët van den ftaat 
der overige bewoners, die het Christendom toege= 

daan waren. « Hun was:eene' zelfftandigheid te beurt 

gevallen, die het vrije. genot hunner eigendommen ; 

hunner „godsdienftige wetten en inftellingen. waars 

borgde5 en zondert’ men er eene kleine cijns af; 

die »zij-aan--de keizerlijke fchatkist betaalden , en 

hunne uitfluiting uit den krijgsdienst en fommige- 

ambten , voor het overige waren zĳ in het volle 

en. onafhankelijke. gebruik van alle de kasahe die 

„den -Romeinfchen burger toekwamen. | 

Men “zou zich niet behoeven te verwonderen, 

indien. deze voordeelige toeftand der Joden een 

einde ‘ genomen. had, bij de aannaderende groote 

gebeurtenisfen , die het Romeinfche rijk begonnen 

te teisteren, en den fchepter uit-de handen der 

CAESARS in die van zoogenaamde barbaarfche vore 
ften--overbragten : gebeurtenisfen „ die in:het weste- 

lijke- rijk „ zoowel ten. opzigte des flaats, als ten 

aanzien der burgerlijke regten , groote veranderingen 

fchenen te moeten voortbrengen. Ik fpreek hier 

van ‘het inrukken dier horden, die de oevers der 

„Do. 

een Joodfche vader of grootvader zijnen zoon of klein- 

zoon onterfde, indien deze Christen was geworden, én 

“welke gebood dat aan dezen zelfs, bijaldien hij eene mis- 
daad begaan had, die de onterving billijkte , de Faleidia 

zou moetért worden gelaten ter eere ‘der dóor hem ge« 

kozene. Godsdienst, L. 28. “Zté, Cod, Zhead, de Judaeis., 
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Donau , wegens hunne groote menigte verlatende, 

zachtere luchtítreek-en vruchtbaarder welden zoche 

ten, en door de weekheid en vadzigheid van be= 

{tuur van het westelijke rijk werden verleid en geprik= 

keld, om de buit, die hun zoo gemakkelijk voor de 

voeten lag, niet voorbij te gaan , ten einde moeijelij= 

ker op te zoeken, Indedaad, de aanvoerders dee 

zer Germaanfche volkftammen behoefden zich naau- 

welijks te vertoonen, om de zwakke opperhoofden 
te doen beven, en. het bewind in hunne handen 

te zien overgaan. De Oostgothen waren de eerften , 
die, in het weelderige Jrafië rukkende , zich’ ge= 

deeltelijk van hetzelve meester, en de inwo= 

ners onderdanig maakten. Het bewind der vorsten 

uit die natie. fcheen ‘voor de bewonêrs van 

Tralië. gefchikter en”krachtdadiger, dan dat’ der 

laatfte keizers, Want, zoo wij bij dezen niets dan 

lafheid „ wellust, onbezonnenheid, laaghartigheid 
en « zorgeloosheid voor hun rijk en hunne ondere 

danen ontwaren , zien wij daarentegen bij de vorften 

der Oostgothen eene groote werkzaamheid, zorg, 

moed, beleid, om alles in het werk te ftellen; 
ten einde het pas geboren rijk te bevestigen-en te 

„werfterken. «De Romeinfche inftellingen werden dus 

niet als het werk van overwonnenen aangezien en 

alzoo verworpen, en de Romeinfche wetten, zoo- 

wel algemeene, als die met het beftuur in verband 

ftonden, niet door andere vervangen. De bezit 
tingen werden aan de overwonnenen niet ontnomen. 

Een gedeelte derzelve moesten dezen wel den 
overwinnaar „ bij wijze van gastregt, fchenken 

| het 
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het overige. bleef aan den eigenaar , en in het 
algemeen „ offchoon:ruwheid het bewind foms onte 

eerde „bleef alles op--den ouden voet. Dit was 

dan ‘ook voordeelig woor. de Joodfche bewoners van 

het voormalige Romeinfche -rijke — Hunne regten 
werden tevens: met die der andere inwoners ge- 

waarborgd.-Iets „het is waar, „moesten zij, even 

als deze, van hunne bezittingen derven, doch dit 
was een- klein gemis voor degenen, die, voor alle 

hunne regten beducht hadden kunnen zijn. (*) Het 

Oostgothifche rijk. duurde zeer kortz-en de wape- 
nen van JUSTINIANUs bragten het beheer van. Zta/ië 

weder -fchielijk in zijne magt. De wetten van 

THEODOSIUS „ ARCADIUS en andere keizers , omtrent 

de Joden „werden toen grootendeels. in de wets 

boeken van JUsTINIANUS overgenomen, en op deze 

wijze was in het westelijke en oostelijke rijk de 

regtstoeftand. der Joden verzekerd en gewaarborgd. 

Niet alleen Ztalië, maar ook de overige gedeel= 

ten van ‘het Romeinfche rijk, waren aan de ine 

vallen der Germaanfche volkftammen ‘blootgefteld , 

en ‚moesten zich aan dezelve onderwerpen. Eenen 

woedenden ftroom gelijk, ftorten zich deze in alle 

_danden „en alle. gewesten , bijaldien- geen. dam; in 

het krachtdadig bewind der opperhoofden beftaande, 

hunnen vaart terug hieldt. En zoodanig een kracht- 

dadig bewind verwacht men te vergeefs bij de fle- 

dehouders „ indien de” keizers zelve zich niet in 

ftand- hadden. kunnen houden. Gallië en Spanje 
‘ were 

(*) BEUGNOTs les Juifs d' Occident, ps; 146, 
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werden derhalve door eene menigte van Germaân- 
fche ffammen overftroomd. In het laatfte dezer 

gewesten , namelijk in Spanje, vestigde zich dan 
ook, na vele andere, de ftam der West&othen , 

welke een koninkrijk ftichteden, dat fchielijk in- 

nerlijke krachten verkreeg, en jaren achtereen 
beftond. Deze Germaanfche volkftam, hoewel 

hij niet gansch en al de beginfelen en inftel 
lingen der Romeinen, in Spanje nagelaten, vers 
waarloosde „ bezat zoo veel eigenaardigs, en des- 

zelfs Koningen hebben ten opzigte der Joden 
zoo vele wetten uitgevaardigd, dat wij het niet 
mogen nalaten, daarbij onze aandacht te vestigen. 

Te meer mogen wij dit niet, omdat wij vermoe= 

den, welk vermoeden door de gefchiedenis wordt 

verfterkt, dat dezelfde geest, die in de zesde en 

zevende eeuwen de Westgothifche koningen leidde , 
eeuwen daarna, in de wetten der inquifitie over= 

genomen, welligt nog heden ten dage, beftaat, en_ 

de gemoederen in Spanje eenigzins bezield, 

‚ Geene Germaanfche volkftam nam ‘met meer gre- 

tigheid en onderwerping de leer des Christendoms 

aan, dan de Gothen, die Spanje bewoonden, en, 

nogtans bij geen ontwaart ‘men zoo fchielijk de 
zaden van onverdraagzaamheid en gewetensdwang. 

Het geloof van dit volk was ' dermate groot, 

en zijn godsdienstijver zoo uitftekend , dat een kerk- 

vader van hen betuigde, dat, offchoon- zij flechte 

onderwijzers in den Christen leer gehad- hadden; 

hun geloof fterker en beter. was, dan dat der be- 

woners van’ het reeds langen tijd Christen geworden 
lta- 
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lealië, (*) Ongelukkigerwijze moest het verfchil van 

gevoelen omtrent het hoofdpunt des Christendoms 3 

de: gemoederen verdeelen , twisten en vervolgingen 

veroorzaken. “De „gefchiedenis leert, hoe in den 

aanvang der uitbreiding van het Christendom eenige 

gevoelens omtrent. hêt-wezen- van den Zaligmaker 

ontftonden „die door-de-kerkvergadering van Rimini 

goedgekeurd’, door de-kerkvergadering van Micea 

als ketterijen werden gelaakt en vervolgd: hoe-deze 

ftrijd’en dit werfchil van gevoelen: de- Christenen 

toen «bezig hielden; en hoe velen, zooals, bij 
voorbeeld, de Heilige ATHANASIUS , wegens hunne 

meeningen hadden “te lijden, … De-Gothen , die in 

Spanje het: Christendom: beleden , omhelsden mee= 

rendeels-_de gevoelens der kerkvergadering - van » 

Rimini ‚en behoorden alzoo tot degenén die men 

Arianen noemde , terwijl anderen de tegenoverges 

ftelde denkwijze waren toegedaan. « Uit «dit verfchit 

ontfpfoten vervolgingen tegen de andersdenkenden; 

die zoo verre gingen, dateen zoon zich tegen zij- 

nen vader, uit dien hoofde, verzette, en tégen-hem 

eenen, opftand aanrigtte (). Geen wonder zal het 

dus- genoemd’ kunnen, worden, «dat, »bijaldien men - 
zoo-ftreng- en met zoodanig een’ afkeer ‘de anders- 

denkende ‘Christenen ‘behandelde, degenen: welke 

tot “het. Jodendom ‘behoorden „niet met-zachtmoes 

digheid en verdraagzaamheid zullen zijn aangezien. 

. Te 

6 SALVIANUS de Gubernatione Dei. 

(4) ciBBon, Tom. VI, Pp. 502 ef seqg. Traduction 

de GuIzOT. | 

IX. D. 2, Q 



240 IETS OVER ‘DE JODEN. 

Te meêr gelooven wij, dat deze zachtaardigheid 

en verdraagzaamheid geene plaats konden hebben, 

omdat het getal der Joden die Spare bewoonden ; 

_teeds. zeer groot moet geweest zijn , en dat zij 

alzoo reeds vroeg door hunne menigte aan de Chris= 

tenen vrees eén bezorgdheid ingeboezemd zullen 

hebben, «Hoe en wanneer intusfchen. eene” zoo 

groote menigte zich aldaar nêdergezet heeft, zullen 

wij niet onderzoeken.  Eèénige fpreken ‘van eene 
volkplanting „ ten - tijde van SALOMO, naar Spanjé 

gezonden; anderên, van eene menigte Joodfche 

vlustelingen, die, ten Fide. van NEBÜCADNEZAR ; 

de Babijlonifche gevangenis, door ‘hunne vlugt heb: 

ben” zoêken te . vermijden. Hoe ‘dit ook’ zijn 

moge ‚ de “bezorgdheid. jegens de Joden ás in 

de Westgothifche , alsmede ‘in de Kerkelijke wete 

ten van’ dien tijd bliĳjkbaars. en. er zijn vele bêe 

palingen ‘omtrent de Joden:ter neder gefteld, waars 

van het genoegzaam «zal zijn den-geest, die in 

dezelve Rane) te kennen te deren en aan te 

wijzen (*).- (34 | 

Men kan duidelijk aan de kinde der wetgevers 

ontwaren, dat.hun gemoed vervuld was met eenen 

brandenden ijver voor. het Christendom en voor-die 

gevoelens ‚ hun door eenen ULPHILAS en anderen , 

verkondigd, als mede, dat zij-een (terken' afkeer voor 

andersdenkenden;hadden opgenomen; Zij weenen en 

bee 

(*) Men vindt die wetsbepalingen în de jn Wisin 
gothorum , 1, KIL. Tit. IL, je 
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betreurén ; zoo fpreken zij, dat; terwijl al wat naar 

ketterij zweemnde werdelgd was , hun land alleen nog 
befmet werd.-door de boosheid en de verkeerdheid 
der Joden. (Zit. ILL. 3)e ‘Hieruit ontftonden de 
bepalingen, die den overgang tot het Jodendom 
met zware ftraffen bedreigden, en bijkans hiet mo. 
gelijk - maakten. Alle.de verfchillen , die tusfchen 
de. Godsdienftige- plegtigheden der Joden en Chrise 
tenen «beftonden „ moesten aldus worden opgeheven 

en afgefchaft.-… Het Pafcha, den Sabbath en an- 
dere „openbare: feesten „mogten zij niet vieren. 

(Zie. ILL. 5,8), De befnijding mogt geen plaats meer 

grijpen. (7)e De verordeningen: omtrent het. beoors 

deelen der fpĳĳzen--moesten miet nagekomen-wot- 
den, omdat, zoo als pauLus het gezegd had, alles 

rein is, voor degene, die zuiver «en -onbefinet 

zijn. (Zit. IL Ze 8). En terwijl het doel blĳĳkbaar is, 

het Jodendom uit te roeijen,, en, zoo dit niet kot, 

zoo veel doenlijk te bekrimpen,-en in deszelfs 
grenspalen in te dringen; ziet men van eene andere 

zijde de pogingen om de Joden tot het Christen- 

dom over te halen. Het zoude der Christen kerk 
te veel fchaden, zoo men voor den dag des Hee- 

ren geen eerbied en geen ontzag toonde. Derhalven 

mogt geen: Jood dien dag openlijk arbeiden , evens 

min als de overige feestdagen, die de Christenen 
vierden. (Zit. IL, „ZL 6). De boeken, tot de 

„Godsdienst der. Joden betrekking hebbende, were 
den * hun ontnomen, en „anderen, -die „over het 

Christendom handelden, terug gegeven. (Zit. Il. 

dee 2). Om daardoor te beletten, dat het venijn 

Q a zich 
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zich niet «door: het lezen “mogt verfpreïden. «Deze 
maatregelen fchenen. evenwel nog niet werkdadig 

genoeg$ men trachte de Joden, door het gemis 

veler regten, tot het Christendom, als het ware , 

te dwingen. De eigendomsregten werden zeer 

befnoeid en beperkte Had een Jood een’ Chris- 

ten flaaf, gekocht of gekregen, de laatfte werd 

daardoor terftond vrij verklaard, en met het burgere 

regt begiftigd. (Zit, II. Le 14. IL Z, 12). Af- 

fchuwelijk immers, zeggen de wetgevers, is het 

gebied van Joden over Christenen , en het 

volk ; dat Gode is toegewijd, moet in beteren ftaat 

worden overgebragt. De patronaatsregten „ die: den 

Heer” toekwamen, welke eenen flaaf ‘had ‘vrijge= 

maakt, werden hun evenmin gegunde -En gebeurde 

het, dat een Christen eenige fluwheid, eenig be- 

drog, ten opzigte der Christen flaven,; bĳ een’ 

„Jood ontdekte , alsdan waren hem alle tierie van 

den Jood toegewezen. 

Wel verre, dat het bij deze bêpalingen bleef, 

het fcheen, als of nog drukkender en ftrengere 

bepalingen het verfchil-tusfchen de Joden en 
Christenen nog grooter moesten maken. Het’ werd, 

bij voorbeeld, den Joden niet geoorloofd, in regten 

een getuigenis tegen een” Christen af te leggen 5 

ja zelfs mogten zij dit niet, al warem zij door - 
den doop in de Christen - kerk ingelijfd. (7. IL. 10). 

Even zoo ftond het een’ Jood niet vrij, een’ Chrise 
ten van eenige misdaad aan te-klagen. (Zit. IL. Le. 9). 

Het zou immers fnood- zijn, de ongeloovigen 
boven de geloovigen te ftellen, en de ledematen 

van 
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van CHRISTUS met de onaangêndamheden, door genen: 

veroorzaakt, te kwellen.: Ja zelfs, het was den 

Christen niet veroorloofd , een? Jood ; hetzij vlug= 

tende, in te nemen, of op eene andere wijze te: 

befchermen. (Zit. II ZL. 15). De ban uit de kerk 

was het gevolg van dit misdrijf, Omgekeerd, de 

Christenen mogten geen gefchenk van een’ Jood 
aannemen. | | 

„Zware ftraffen waren er bepaald, om hèt: in sch 

nemen dezer verordeningen. te weeg te: brengen. 

De Jood, die getracht had een? Christen te: verleie: 

den, en in zijne Godsdienst over te halen , moest 

dit - misdrijf met” het hoofd boeten; en ‘degene, 

die iets anders tegen de. beftaande wetten had uit= 

gerigt„ moest, of door. de banden zijner. geloofs 

genooten „ of door middel van fteeniging, of door 

het vuur worden verdelgd. (Zit. IL. Ze. zt). Alle 

deze zoo’ ftrénge wetsbepalingen. waren. „hunnen … 

oorfprong verfchuldigd aan den ĳver, der West- 

gothifche koningen voor het Christendom : ijver, 

die de ware godsdienstpligten deed. verzaken, am 

op: ftrengheid en wreedheden een bekeeringsplan te 

bouwen. „En men geloove niet, dat al , wat in deze 

wetten. gefchreven ftond, niet opgevolgd of niet 

nagekomen zij, of dat eene zachtere toon in de 

uitoefening derzelve geheerscht heeft; aan, de 

priesters was het overgelaten, de wetsbepalingen 
ten uitvoer te. brengen. (Zi. III, Z. 23), en;de 

gefchiedenis heeft maar, al te veel „geleerd, hoe 
weintg infchikkelijkheid deze voor andersdenkenden - 

bezaten, en ‚met welk eene, (irengheid zij de. ver- 

Q 3 or 
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ordeningen, tegen zoodanigen gemaakt ; ten uitvoer 

bragten-en vervulden, Gansch en al-kan dit echter 
juist niet van de geestelijkheid van dien:tijd worden 

gezegd, Want, hoewel zij wel niets nagelaten 

zullen hebben, ten einde de bekeering-en- den 

overgäng der Joden tot het Christendom te bevordee 

ren, in’ hunne kerkvergaderingen trachteden zij de 

wetsbepalingen foms te leenigen en te verzachten. 

De « vervolgingen en mishandelingen konden zij 

evenwel niet beletten, “De gefchiedenis verhaalt 

ons, hoe een der Westgorhifche koningen tachtig 

duizend. Joden tot den doop noodzaakte (*), en 

hoe eén zijner opvolgers eene verordening uîte 
vaardigde , die. hen allen uit sSpagje verbandes 

eene verordening, nogtans, die niet gansch en al 

werd nagekomen, en niet belette, dat nog eene 

menigte Joden hunne huisvesting in Spanje behiele 
den. Ja, het was niet dan onder FERDINAND en 

ISABELLA , de voorftanders der Spaanfche Inquifitie , 
dat dezelve volkomen werd ten uitvoer gebragt. 
Te weten, zoo van de eene zijde de godsdienftige 
angstvalligheid de koningen aanzette, de Jode 
zoo veel mogelijk tot het Christendom te be- 

keeren 5 belette van de andere zijde, de zorg, die 

zij voor den bloei en welvaart van hun rijk had- 

den, hunne reeds ftrenge verordeningen, met 

groote naauwgezetheid uit te voeren, Dit zoù alsdan 

geene andere -gevolgen- gehad hebben, dan’ het rijk 
veel nadeel te berokkenen; hetzelve van die in= 

| edid pe / __Wos 
…6*) ciBBong aangehe deel, ble 527. in de noot, 
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woners ontblootende , die „door: hunnen handelen 

nijverheid veel tot deszelfs welvaart toebragten., 

Toen. het evenwel. naderhand duidelijk werd, dat 
het „verblijf. der. Joden in Spanje, in ftede van. 

voordeel , niet dan nadeel aan den ftaat, en aan de 

onderdanen in het bijzonder, wegens den toegeno= 

mênen-en overdrevenen woekergeest kon aanbrengen 5 

en toen men begon te duchten, dat, al wat koste 
baar, hetzij in rijkdommen, hetzij in landerijen 

beftond , in de-handen der Joden zou komen, dewijl 

hun dit toen reeds gedeeltelijk toebehoorde , vonden 
de koningen het. geraden, aan hunnen godsdienst- 
ijver. gehoor. te geven, die hun de Joden als de 

pest der maatfchappij voorftelde, en dezelve derhal- 

ven uit hun land deed verjagen (*). 
__Dan dit valt niet in ‘ons beftek. Hetzij genoeg, 

dit met den vinger te hebben aangewezen ; om daar 

door het vermoeden te kennen te geven „dat het waar 

is, dat in de latere verordeningen der Castiliaanfche 

koningen, zelfs, mag ik wel zeggen, in de wetten 

der Inquifitie , dezelfde, geest die de Westgothifche 

wetten heeft doen nederfchrijven, is overgegaan; 

en toen nog ftrengere uitwerkfelen heeft voortge- 

bragt , omdat andere omftandigheden te zamen lies 

pen „ die zoodanige harde bepalingen vereischten, … 

Wij zien uit dit weinige „ omtrent den burgerlijs 

ken toeftand der Joden ‚onder de Gothen in Spazje , 

datissterwijl de Romeinfche wetten hun eenen bure 

gerlijken ‚ftaat. toegeftaan, en een. klein verfchil 

hb | | ‚vr fuse 

(*) Fer RÜBs „Anspriüche der Juden Anhang. He 

Q4 



246 IETS OVER DE JODEN.’ 

tusfchen hen en ‘andêre inwoners des. Romeinfchent 
rijks „gemaakt hadden, dit gansch anders in de 
Westgothifche monarchij gefteld was, en’ dat, iridien 
bij de Romeinen de geftrengheid omtrent hen „ eene 

uitzondering , de zachtmoedigheid en-de verdraag- 

zaamheid de regelen waren, — dit omgekeerd bij 
de Westgothen- plaats. greep „ en dat bij de laat= 
ften _ dezelfde. “bekeeringszucht , die eeuwen later 
nog in hetzelfde gewest doorftraalde, de oorzaak 
en de beweegreden van alle de wetsbepalingen en 

kerkelijke verordeningen geheeten mag worden, 

Voor en al eer wij tot de middeneeuwen overe 

gaan, is het niet onbelangrijk, als in het. voore 

bijgaan een oog op-de Bourgondifche en Frankifche 

Monarchijen te - werpen. In beiden hadden zich 

ook Joden nedergezet. Dit bewijzen de bepalingen, 

die wij omtrent dezelve in de wetboeken aantreffen : 

bepalingen echter, die tevens aantoonen , dat het er 

verre af was, dat. de Joden dezelfde regten als 

anderen genoten, en op dezelfde wijze zijn behan= 

deld geworden. Bij voorbeeld: het is bekend, dat 
het een beginfel des flrafregts der Germaanfche vol= 

keren was „ dat de misdadige alle foorten van ftraffen , 

hem door de wet opgelegd, door eene fomme 

gelds kon afkoopen. Van dit algemeene beginfel , in 

alle de wetten van Germaanfchen: oorfprong- aanwee 
zig, verwijderde zich de Bourgondifche wet in een 

geval, ten opzigte der Joden. Indien, namelijk; 

zoodanig «een zijne hand. tegen eenen geestelijken 
had opgeheven , hij moest dit met den dood en 

verbeurdverklaring … zijner goederen -boeten ; en 

tCre 
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terwijl het. aan veen iegeliĳjk vrijftond,- zich ‘van 
elke ftraf vrij te koopen, was dit aan den Jood; 
in» dit” geval, verboden: een duidelijk bewijs’ van 

het: verfchil. der» regten! der. Joden van «die: der 
overige ingezetenen (*). 

„In Frankrijk-ook-waakten en de kerkelijke verore 

deningen ;-en de inftellingen der Koningen, (de Ca= 
pitulatria) tegen den alte naauwen omgang: der 

Joden met de. Christenen. Deze verboden, dat 

Christenen en Joden met elkander fpijsden ; bee 

paalden “bovendien de ftraf. van uitzetting uit de 
Christen = kerk, “in geval van huwelijk -tusfchen 

Joden en Christenen ‚en veroorloofden datde 
voortvlugtige -flaven aan hunne Joodíche mees« 

ters niet behoefden te worden weder ‘gegeven. 
Voorts belette deze wetsbepaling hen ook, als 
befchuldigers op te treden, hen, in dit geval , met 

de. Heidenen. en ketters geliĳk ftellende (4). Of- 

fchoon aldus ‚de toeftand der Joden-in Frankrijk 
veel verfchilde van dien der Christenen , gedurende 

de regering des eerften, en in den aanvang des 

tweeden ftams:- het fchijnt echter, dat zij fchielijk 

in “aanzien - wisten te ‘geraken, en, rijkdommen bij 

een te zamelen. Indedaad, wij lezen, dât KAREL 

__de Groote eenen Jood als. afgezant naar het hof 

van Bagdad zond, niemand vindende , «wien hij 

daartoe beter gefchikt rekende (S$). En dat hunne 

be Foer Renk rijke 

ú (*) Lex Burgurd. Tit. V.S rr. 

CT)  Capit, Clotarii Anni 615. Capit. Anni-789. 

(S) VAN ’wijN , Huiszittend. Leven, No, 1 p. 83. 

Qs 
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rijkdommen fchielijk zijn toegenomen zijn, bêwije 
zen de- woorden «van denzelfden waren, die 

aan, de Bisfchoppen fchreef: dat zi, alsmede de 

Abten en Abdisfen, naauwgezet over de kerkelijke 
Jchatten zorg moesten dragen, toeziende ‚ dat er 

niets van de kostbaarheden verloren mogt gaan; 
nademaal, voegt hij er bĳ, ons gezegd is, dat al 

wat de Joodfche handelaars koopen willen, zij zich 
beroemen. dit te kunnen verkrijgen: (*) in welke 
woorden wij een duidelijk bewijs van’ de - rijkdom- 
men. der Joden van die tijden “vinden; maar ook 

tevens van de zorgeloosheid en den verfpilzucht der 

geestelijken, welke deze kleinodiën veil hadden , om 

hunne begeerten te kunnen voldoen, Doorgaans 

komen de Joden als kooplieden voor, en zij: moese 

ten als zoodanig, onder” karen den Kalen, het 

tiende deel der waarde van hunne verkochte goede- 

ren aan ’s Konings fchatkist opbrengen, terwijl ans 

deren met het elfde deel vrijkwamen (4). Voorts 

verhalen «ons eenige fchrijvers „dat fommige Joden , 
door zich op de kunsten, vooral-op de” geneess 
kunde, toe te leggen, toegang tot het hof von- 
den; ja zelfs dat een Jood de lijfarts van Los 

DEWIJK den Vromen was. ‘Ondertusfchen blijkt het 

uit dit weinige , omtrent den toeftand der Joden 4 

in den aanvang der Frankifche monarchij „ dat het 

er verre van af was, dat hun een burgerlijke ftaat in 

dat gewest te beurt was gevallen: integendeel, dat 

(*) -Capit. Caroli Annì 806. p. | 
CH). Capit. Caroli Cali Anni 877. VAN WIJNs Pe 85: 
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zij-van de «overige ingezetenen, door eenig verfchil 
in-hunne- regten; alsmede reeds toen door hunne 
uitfluitende bezigheid ‚ den handel ‚ waren afges 

Scheiden. | Bott 

„De beginfelen, die’ in eenig geen in een of 

ander opzigt heerfchen „ ontvangen niet terftond- hun 

aanwezen ven hunne ‚kracht en vastheid, Allengs- 

kens, en zonder dat men dikwijls de eerfte geboorte 
kan ontwaren ; fpruiten „deze »beginfelen “voort, en 
men-kan derhalven met reden zeggen, dat, beftaat 
er in eeh of ander tijdvak een beginfel, dat zijne 

vastheid verkreeg, -hetzelve zijnen oorfprong „ of- 

fchoon ongemerkt, reeds vroeger: bezat. Wij bee 

hoeven ons dus ook niet langer op te houden om 
te onderzoeken, welke. de beginfelen waren, die, 

vóór de zoogenaamde middeneeuwen ten aanzien de 

Joden werden gevolgd; vertrouwende „ dat. hetgeen 

over hunnen toeftand in de  müddeneeuwen zal 
worden opgemerkt „ reeds eenigermate te-voren-in 

gebruik was, en reeds toen den (taat der Joden 

wijzigde, 8 

„1. Wanneer. men zijne oogen op de gefchiedenis 

der Joden gedurende de- middeneeuwen vestigt, is er 

eene. daadzaak , die, zich. van zelve op den voor- 

grond plaatfende, ‘opmerking verdient , dewijl zij 

zeer goed den toeftand:der Joden, ín -het algemeen ë 

doet ‘kennen , en door alle tijdftippen. heen, is-blijs 

ven «beftaan, Ik bedoel eene volllagene -afzonde- 

rings of laat cik liever zeggen, eene »uitlluiting 

der Joden. uit’den maatfchappelijken. band : _afzons 

dering en uitfluiting, die, hoezeer zij door ver 
| fchile 
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fchillende redenen langzamerhand fcheen te moe 

ten verdwijnen en in een fchaduw te moeten ver= 

keeren, evenwel langen tijd in ftand bleef, en 

welligt nog heden ten dage aanwezig is, 

Om de oorzaken van dit verfchijnfel in vroegere 
tijden op te fporen, behoeft men zich eenvoudig 

te herinneren , hoe groot een verfchil van Gods. 

dienst tusfchen de Joden en andere volkeren be- 

ftond; daarenboven de verordeningen, hun van 

Gods wegen gegeven ; die hen beletteden zich eenie 

germate met andere volkeren te verbinden5 en 

eindelijk de _ wederzijdfche ‚haat , die « tusfchen 

hen en andere natiën aanwezig was, om daarna 

zoodanig eene affcheiding als noodzakelijk te bee 

fchouwen. Dan, men zou kunnen verwachten, 

dat, nadat de Joden hun vaderland verlaten. had= 

den, van de willekeur van vreemde vorsten 

afhankelijk gemaakt, en zoo fterk verfpreid waren , 

deze klove langzamerhand zou verdwijnen, en, in 

ftede derzelve, eene verbindtenis ‘onder hen: en 

hunne medeingezetenen zou geboren worden. Even 

zoo zou men ligteliĳjk denken, dat huûne verf prei 

ding, die. hunne onderlinge krachten verzwakte „ 
en hunne onderwerping in zoo vele rijken, in 

Duitschland , Frankrijk , Spanje en andere gewes= 

ten, hen tot gedweeheid, en deze gedweêheid hen 

wederom tot zachtzinnigheid en verbindingsgeest zou 

aanfporen. Doch „ dit gebeurde zoo niet, en er bes 

ftonden verfchillende omftandigheden, die als de 

oorzaken daarvan kunnen worden opgegeven (*). 
| E, De 

(*) Omtrent. de gefchiedenis der Joden, gedurende 
de 
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De eerfte ‘was Het' verfchit wan Godsdienst eh 

godsdienftige gebruïken. ‘ Het fcheen alsof’, naarmatê 

de toeftand-der Joden ongelúkkiger en droeviget 
“werd, zij met des te meer liefde en vuur die oude 

gebruiker en plegtigheden áankleefden', en zich dië 
tijdeh voor den geest bragten, toen het aan húnnè 

voorouders vrij ftond, in het land hunner begeertê 

alle die godsdienftige plegtigheden- ha te Komen. 
Daatdoor vatteden zij gereedelijk een’ afkeer , eer” 

affchuw voor andersdenkenden, miaar vooral tegen 
_de “Christenen , op. ” Hunne “fymbolifche’ boeken; 

welke > zij - goede” gelégenheid hädden zich in te 
prenten „en waarop zij hunnen dienst bouwden; in - 

ftedé van dezen affchuw; dië werwijdering te bee 

waarop de Christenen in der Talmud befciouwd 
worden, ftrekt hiervan ten bewijze. De goederen 
der ‘Christenen. te rooven, en hun eene behulpzante 
hand te weigeren, werd in deze boeken niet als 
iets. misdadigs, maar’ veeleer als iets goeds aanbe- 
volen : en indien het waar is.j zoo als eenige fclirije 

vers. het zeggen, dat deze boeken het bevelen; 
de Christenen even als wilde dieren aan te zien, 

die men, zoo veel doenlijk, moet ombrengen, 

dan is het geen wonder dat, bij de getrouwe op- 
ni en va. 

de middeneeuwen ‚zie men: BEUGNoT Zes Juifs d’ Oeei- 
dent, BAL, Béponse à la. Question proposée, sur Petat 
des Juifs. zosT. Gesc. der Juden „VI en VII Deel: nuur 

MAN „ sStädtewesen des „Mittelalters , IK Deel. 1 Stuk, 

p. 59 En volgende „ RAUMER, Gese, der Hohenstaufen, 

Ve p. 301 

…_ 

Rd 

dwingen , vergrooteden veeleer dezelve. ‘De wijze, 
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volging, en «eerbied, die men deze boeken toe- 

droeg, de verwijdering ‘hoe langs zoo. meer moest 
plaats grijpen. Hierbij komt, nog,’ dat, ‚hoe- 

zeer de Joden zoo fterk in. verfchillende landen 

verfpreid, en van elkander vafgefcheiden waren, de 
éénvormigheid hunner begrippen omtrent de ‚gods= 

dienst, bijkans niet verloren ging, en de band 

niet. verdween, die ‘hen, hoewel van elkander 

verwijderd „ nogtans altijd verbond, Men voege 
hier. nog bij. ket onderfcheid van taal, van uite 

fpraak „ die „ hoezeer zij onder een of ander volk 

vermengd. leefden, hen - niet. verliet, doch hen 

kenfchetfte en-even als individualifeerde ; en deze 
omftandigheden kunnen alle als bijkomende oorzaken 

opgegeven worden, dat het niet anders kon, of-de 
Joden. moesten eene afzonderlijke kaste uitmaken, 

die zich niet gereedelijk met andere ingezetenen liet 
verbindensen in één fmelten.— Dan „er is nog meeére 

Indien men van eenig. volk. met regt zeggen kan, 

dat hetzelve als reizigers en, vreemdelingen de aarde 

bewoonde, men kan -dit voorzeker op de Joden 
toepasfen.… Dan eens in eenig gebied opgenomen, 

door. de vorsten gevleid en geruggefteund; dan wee 

der verbannen, of gedrongen om van woonplaats» 

uit vrees van” mishandelingen, te veranderen 5 ‚dan 

weder teruggeroepen , leefden zij in dien onzeke« 

ren toeftand., die niet gedoogde , dat -zij eenigzins 

liefde voor den grond, dien zij bewoonden „ konden 

opvatten, en aldaar voor zichzelve en hunne kinde= 

ren vaste woonplaatfen,trachteden te verkrijgen. Dit 
«bevorderde atweder hunne afzondering. Of zoude het 

noe 
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mogelijk geweest-zijng dat -menfchen , die als. vreem- 

delingen ;, ja bijkans -als; de Heloten. onder de Spar- 

tanen;,… voortleefden, en, altijd. van de wille 

keur „der “opperhoofden. af hingen „ bij zich „eenige 

zucht. tot verbindtenis met anderen. gevoeld -zou- 
den hebben ? “te meer, daar zij overtuigd konden 

zijn „in andere gewesten-en in andere ftreken’ die» 

zelfde gebruiken weder terug te vinden „ welke-de 

aanleiding hunner verbanning en hunner verwijdering 

geweest waren? Dit zou men onwaarfchijnlijk heb= 

ben kunnen noemen,-en-het laat zich derhalven 

ligtelijk denken , dat alle deze omftandigheden genoeg* 

zaam. waren „Om, de. affcheiding. der Joden te be« 
vorderen; te meer „ daar. er nog andere. beftonden ; 

die ‘deze affcheiding even noodzakelijk, maakten, >: 

„Onder deze --verdient de uittluiting der Joden 

uit het -deenftelfel „de eerfte “plaats. « Het vis 

bekend, hoe in de middeneeuwen het leenftel- 

fel» alles- had --ingenomen,- en hoe «hetzelve ‘eené 
keten - uitmaakte; die - allen „zoowel „geestelijken 

als- wereldlijken „edelen „zoowel alsde gemeene 

tens omvättende, van -den geringften leenmari, tot 

aan den opperleenheer; het opperhoofd-des ftaats ; 

opklonw … Een ftelfel, dat allen aaneenfchakelende, 

verfchillende verpligtingen. voortbragt , waarvan dé 

voornaamfte: voor den leenman’ was „ “voor zijnen 

heer de wapenen vaan. te-gorden , -en- hem in. den 

ftrijd te volgen. Het is-bekend, dat, althans inde 

aanväng., dit leenftelfel op “het bezit van -landeigen* 

dom ‘gegrond:was, in welks bezit de volkeren van 

Germaanfchen vaf komst. de meeste waarde ‚ftelden;, 

# en 
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en aan welks bezit zij, in den aanvang, de 

verpligting en ‘het uitfluitende regt vasthechteden; de 

wapenen te dragen, ten einde , door middel derzelve, 

zich van’ vreemde overheerfching te bevrijden, « 

_- De Joden “nu, waren uit het leenftelfel, dat toen 
den maatfchappelijken “band. uitmaakte , uitgefloten 

en dat--wel om zwee redenen: de eerffe , wegens 

hun’ afkeer voor den land- en akkerbouw „gepaard 

gaande met de moeijelijkheid , zich van dezelve goede 

__ gevolgen te mogen belooven ; bijgevolg het gebrek 

aan landeigendom3 de tweede, de uitfluiting. uit de 

persie ! 

„Het fchijnt in den wiken oplag Ren 
aat een volk, dat jaren, ja: eeuwen “lang : bij uite 

ftekendheid den land= en akkerbouw toegedaan 

wäs, in de middeneeuwen ‘deze verwaarloosde , en 

zich niet bij deze oude en voorvaderlijke: be= 

zigheden hield, ja zelfs een’ afkeer voor „dezelve 
heeft opgenomen. « Dan, deze verwondering vers 

dwijnt „ wanneer men. eenige gebruiken dezer matie 

zich herinnert, die, door hunne wet bevolen s 

in de dagen van hun verval getrouwelijk en ftip- 

telijk, even als zoo menige andere; zijn nas 

gekomen „_ Ik bedoel hiermede het verbod, hun 

in «de Mozaïfche wet gegeven, geen land met 

verfchillende ‚graanfoorten- te: bezaaijen, „en hets 

zelve om» de. zeven jaren: braak: te- laten « liggen. 

Deze: laatfte- bepaling: kon aan. den — landbouw 

geen nadeel-toebrengen 3 dezelve. gebood, dat de 

aarde „--die » zes « jaren - lang vruchten had opgele 

verd „gedurende: één jaar rusten zou, om-des-tê 
, gee 
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gefchikter en des te vruchtbaarder voor de volgénde- 

jaren te worden. Maar of de eerfte , namelijk , om 

nimmer bij het zaaijen-der landerijen af te wisfelen , 

in den toenmaligen, frand, des akker- en landbouws 

even zoo gefchikt was „ om;goeden-hoop voor eenen 
voordeeligen en ‘rijken oogst te doen voeden, 

zoude men , geloof ik , met reden mogen betwijfelen. 

Indedaad „ bijaldien men gadeflaat, hoe, niet alleen 

in ons vaderland, maar ook in andere gewesten, 

het voor de beste wijze van het land te bebou- 
wen, gehouden wordt, ’sjaarlijks met zaaijen af 

te wisfelen , en eene reeks van zaden te bepalen , 

die beurtelings de akkers vruchtbaar zullen maken ; 

en „men, dan aanfchouwt, dat deze wijze van het 
land. te. bebouwen de ftreelendíte verwachtingen 

doet voeden, en de meeste vruchten doet voorte 

brengen; zal men wel ‘overtuigd worden ‚ dat de 

bepaling der Mozaïfche wet; om altijd denzelfden 
akker met Aetzelfde zaad te bevruchten „ niet voor 

den landbouw - voordeelig geheten mag worden, 

Wilden de Joden hunne. gewoonte getrouw nako= 
men „ zoo moesten zij dikwerf de onaangename ondere 

vinding hebben, van in hunne verwachting van een’ 

rijken oogst “bedrogen en te leur gefteld te wore 

den} eene teleurftelling, die ‘des te onaangenamer 
werd , wanneer. zij de landerijen hunner naburen 

weelderig en prachtig rijke vruchten zagen voort= 

brengen. … Deze - teleurftelling en de naijver, -ge- 

reedelijk tegen hunne naburen opgevat, welke, 

door geene wetsbepaling verhinderd, hunne fchuren 

„metde vruchten hunner akkers vulden ‚, moesten bij 

IX. D. 2. R de 

) 
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de, Joden “eenigermate âfkeer vóor den lands en 

akkerbouws-ópwekken ; de verpligting, die hun 
door «de ‘kerkelijke (*) “wetten was: opgelegd , ‘omt’ 
‚vän “de opgezamelde vruchten het tiende ge- 

deelte aan: dekerk af te ftaan, moest búitendien 
dien afkeer” vergrooten , ja dit al moest de Joden 
onbekwaam en ongenegen voor den- akkerbouw 
maken „ en hen alzoo het bezit van arne 

gering doen “fchatten- en verachten. 

„Daarenboven, ér beftond voor de Joden eene 

gtoote. mioeijelijkheid, op eene werkdadige wijze 
den land=“en akkerbouw uit te oefenen. De kerkes 

lijke wetten ftonden het hun niet toe , Christenflaven 

of lijfeigenen’ in hunne dienst te hebben, Het 

ftond- hut, wel is- waar, wel vrij, de opgezetenen 
_ colori)’ hunner landerijen op deze ‘te doen arbei- 

den, vof “de: verfchuldigde diënften van dezen te 
vorderen: evénwel’ ftrekte zich dit regt’tóch niet 

zoodanig uit, dat het hun was toegeftaan ; déze ops 

gezetenen nar elders te voeren én ‘elders te doen 

arbeiden (f). Deze wetsbepalingen veroorzaakten 

matuurlijkerwijze woor de Joden eéne groote belem- 

merifg’ in het bewerken hunter -akkers, en het 
werd bijgevolg hun bijkans onmogelijk, den arbeid 

te verrigten, die alleen de verwachting’ van veen” 
rijken oogst’ kon“ waarborgen, en vereischt. werd 

om de. aarde” in hare voortteelende kracht bij te 

ftaans en aldus kan men het geen wonder. heeten, 
vóg vden Sns | inte 

(*) Decret. oreo. de decimis. 4 

Cf) Decret: oro. de Judaeis êtc, IX, 6 c23 ef alia. 
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indien deze ómftandigheid ook-den reeds opgenomen’ 
afkeer vergrootte en” ook medewerkte „ om het 

bezit wan landeigendom hun niet te doen beminnen, 

En, wanneer” het: nu “eens duidèlijk! is, dat de 

Joden’ voor den lands‘énvakkerbouw-afkeer möesten 
opvatten , en het hun daarenboven “bijkans onmoge= 
lĳk moest zijn ; daarim web te flagen „dan is het 
Ook» niet: vreemd’, “dats zij vgeené ‘groote’ waarde 
aan het landeigerdom- hechteden en bijgevolg zich 

niet > beïjverden “hetzelve te verkrijgens- “Naardien 

nú, zoo als wij “reeds “zoo evén » gezegd ‘hebben, 

althans in den” aanvang” de: verpligtingen (van 
het Ieenftelfel alleen ‘en -bijvuitfluiting ‘aan het bezit 
van ländeigendom waren verbonden jin ‘welk bezit de 
gróotfte , de volle eer (*) gelegen was 5 en naardien 
toen - alle » betrekkingen.‘alleen uit zooódanigebezite 

ting haren ver tn a zoo moesten , na- 

dittentie noch: ee niet: el ván: aib die 

Tegten verftoken blijven , maar ook die verpligtin= 

gen , waaruit” het leenftelfel beftond:, niet, behoeven 
op zichte nemen en zij moêsten alzoo uitgefloten 

blijven „uit » deo fchaket «des: Jeenfrelfels ; welke toen 

den band dere maatfchappij itmaakte. 

De uitfloiting . der: Joden. uit „de: krfgedienbt 

verhinderde ten “andere ‘hunne opnêming in -de 
fchakel ‘des « leenftelfels. + Der krijgsdienst “immers 
was-her hoofdvereischte ,- onr-daärtoe te behooren. 

„De verpligtingen „die: de leenman zijnen leenheer 
verfchuldigd was, verpligtingen; die aan alle „-zoo- 

een ‘wel 
(*) Zie nüLLMAN, Staedtew. enz, IL, p, oró en volg. 

Ra 
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wel groote als geringere leenmannen-eigen waren; 

beftonden daarin , gehouw. en getrouw zijnen, leen- 
heer te dienen. Deze trouw beftond in den aans 

vang des leenftelfels , den „leenheer in den krijg en 

in zijne oorlogstogten te volgen; hem, te. verdedi= 

“gen, en ; al’ was: het met levensgevaar, te befchere 

mên. Deze, wel hagekomene verpligting kenfchetfte 

den- getrouwen leenmaris en in dezelve was. alzoo 
het. hoofdvereischte. des leen - contracts: gelegen. 

En, wanneer men: nu zijne--oogen weder op de 

Joden , gedurende de middeneeuwen:, {laat , zien wij 

hen wederom-door- hunne wet: verhinderd aan, de 

krijgstogten deel te nemen. „ Wilden. zij immers den 
daam van. Jood „dragen, en--getrouwelijk- het in 

hunne wet voorgefchrevene navolgen „ zoo, konden zij 

niet de ‘maaltijden met anderen deelen “en met de- 
„zelve aanzitten; — Hunne. fpijzen moesten. op! eene 

verfchillende wijze “worden geréed „gemaakt „en 

daarbij vele plegtigheden worden nagekomen, waartoe, . 

zoo als van zelve fpreekt ‚in den oorlog geene:gele= 

genheid werd gelaten, Hoewel. dit. eene. zaak ‚van 

weinig sbelang fchijnt,. dezelve was voor. den 

naauwgezetten Jood genoegzaam, om,daarom geen 

deel aan de krijgsdienst te- nemen;:en om de voor- 

deelen „ « aan dezelve verbonden, in. den „wind te 

flaan (*). Hunne vernedering en verdrukking mo« 

gen ook „daarenboven wel hunne weinige lust voor 

de wapenen in afkeer hebben-veranderd , en welligt 
had het voorfchrift der Romeinfche wetten , die de 

Joden van de krijgsdienst verwijderd hielden , iets 

daar- 
(*) Bam p. 168. 
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daartoe medegewerkt, Ondertusfchen , dewijk toen.de 
voordeelen der krijgsdienst blootelijk daarin befton= 

den ‚ dat men in het bezit von eenig landeigendom 

kon geraken, en langs «dien weg in «den band des 

leenftelfels werd opgenomen; en daar, van eene andere 

zijde, de verpligting tot de krijgsdienst „van 'zoo- 
danig- eene: bezitting van: land- af hing , „zoo laat 

het zich gereedelijk begrijpen, dat de Joden, geene 
begeerte voor landeigendom voedende, daarin geen 

voordeel. ziende, en in het bezit, van hetzelve 
moeijelijk kunnende komen, ook van de krijgsdienst 

zijn uitgefloten geweest: welke -uitfluiting tevens 

hunne verwijdering uit het leenftelfel moest te weeg 

brengen. | 

„Eene derde nain van. de affeheiding. ar 

een moet, mijns inziens, gezocht worden. in het 

verfchil hunner nering van die der overige ingeze= 

tenen 5 in-hunne-zucht tot den geldhandel „den daar= 

uit- naderhand … voortgefprotenen woekergeest,. en 

den haat daaraan verbonden. 

Wij. zagen. het: de afkeer, de ide keke. 

daarvan zich voordeel te belooven , hadden de Joden 

van den landbouw verwijderd (*): de krijgsdienst 

was. voor hen gefloten, en, bovendien was deze 

toen ; 

(“3 -AT ftonden“de tands wetten hun toe , landerijen 

‘te bezitten, zoo als in’ Spanje en Provence „ zij zae 
gen het als.de grootfte ellende aan , het’ land te: moe- 
ten bebouwen, en lieten-dit dan, in zoo werre die-hun 

mogelijk -was „ door Christenen doen. … Meiners) Zer= 

gleichung der Sütten enz. U. p. 23. enz. 

R 3 
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toen, niet zoo als tegenwoordig „veen middel om 
zich het beftaan te verfchaffens zij moesten dere 

halven wel éenen anderen-weg inflaan, om zich het 

noodige te werfchaffen , en niets 1s natuurlijker , dan 

dat zij den handel, die verwaarloosd voor hen open 

ftond, verkozen , en zich. fchielijk op -denzelven 

toelegden en daarin groote vorderingen maakten. 

Indedaad, hetzij dit moet worden toegefchreven 
aan den krijgszuchtigen geest van dien tijd, of wel 

dat de geest des leenftelfels , die de verandering van 

woonplaatfen belette „ er de oorzaak van was de 

handel ftond toen “in het algemeen in eenen’ zeer 
flechte reuk „en werd door weinigen, of. men kan 

bijkans zeggen , door niemand, gedreven. Toen eche 

ter. de wellust: en weelde begonnen ‘aan te wakkes 

ren ; en ‘men met de pelterijen van’ hêt Noorden, 

met de fpecerijen van Azië bekend raakte , waren en 

grooten en minderen, wereldlijken en geestelijken er 

op uit, van degenen, die hun zoodanig iets’ aan= 
genaams, hetzij kleeding, hetzij fpijze, hetzij iets 

anders „ konden verfchaffen, gebruik te maken, en 
de fmaakvolle waren, die dezen aanbragten, dikwijls 
voor groote fommen af te koopen. Dit vermeer. 

derde fchielijk de rijkdommen der Joden, die, 

met de gefteldheid der verfchillende landen en met 
hunne opbrengften bekend, de eenigfte waren; die 

wisten ‚ van waar men „deze zaken-kon verkrijgen, 
Intusfchén … wekten hunne rijkdommen „die! daar 

door--zoo fchielijk toenamen,” allengskens bij an= 

dere ingezetenen ook de begeêrte op, den handel 
eenigzins uit te oefenen, en zich van denzelven ; tot 

_ hun 
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hun eigen voordeel, te bedienen. . Deze mededin- 

ging der andere ingezetenen, die, vooral bij gele- 
genheid der kruistogten, grooter en uitgeftrekter 

werd, verftiet daarna weder de Joden uit, den. han- 
del, die in waren en goederen: beftaate Bovendien, 

deze handel en het bezit dezer goederen waren 
foms te gevaarlijk, - Daar de vorften dikwerf niet 
aarzelden zich wan deze meester te maken, en 
het moeijelijk voor de. Joden ‘was, dezelve of te 

__ verbergen, of met zich mede te voeren, werd het 
voor „hen. voorzigtiger hunne rijkdommen ‚in be» 

weegbaarder zaken te bezitten , welke zij, bĳ. ge- 

legenheid eener verbanning of onderdrukking, met 

zich ‘konden medevoeren, Gereedelijk floegen zij 
aldus tot den geldhandel over, en het was deze, 

dien zij, althans in den- aanvang, bij uitfluiting van 

anderen uitoefenden, Immers, aan de Christenen 
was het door de kerkelijke wetten (® voorgefchree 
ven, geen geld, met beding. van renten „ te leenen ; 

en hoezeer die kerkelijke, nen niet feeds 
met. naauwgezetheid werden „nagekomen „zij moes. 

ten. toch eenigen. invloed hebben, en velen van 
zoodanigen handel: terug-houden. „Daar het evenwel 

niet anders kon, of het gebrek aan geld. moest we= 

reldlijken. en geestelijken verleiden, „zich eene kleine 
opoffering te getroosten , om hetzelve te verkrijgen , 
zoo bedienden,zich de Joden, door hunnen handel 

in het groot, daartoe in, ruime mate in de gele» 

4 „gen. 

(*) Decretum GRATIANI, P, I. 88. CIL. 

R 4 
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genheid gefteld; van deze noodwendigheid, ‘om 
hunne fchatten te vermeerderen. Van eene andere 

zijde werden zij door de niet herfenfchimmige 

vreeze, van door de willekeur der vorsten; in één 
oogenblik , en kapitaal en renten te moeten verliezen ; 

aangeprikkeld , om , voor het gevaar , aan hetwelk zij 
zich, bij het leenen van‘penningen, bloot ftelden , 

groote renten te vorderen. Bij de fchaarsheid aan 

geld, die toen beftond , werden hun deze renten 

dan ook niet geweigerd: ja zelfs „wat meer is „ door 
wetsbepalingen werd hun toegeftaan zien en twintig 

percent van hunne fchuldenaren te vorderen Er 

Dikwerf waren zij, naarmate de omftandigheden 

het vereischten-, hiermede niet te vrede. Hunne 

rijkdommen moesten, door «middel dezer inkomften , 

hoe langs zoo meer aangroeĳ„en; maar de klagten, 

die van allerwegen tegen hen, wegens ‘hunne 

fchraapzucht en hardheid, oprezen, moesten haat 

en afgunst voortbrengen, die, in affchuw en afkeer 

overgaande, het volk tegen de Joden en hunne 

eigendommen aanzetteden , plunderingen en mishande= 

lingen veroorzaakten, welke, door de vorsten met 

koelbloedige oogen aangezien , alleen door de kerke 
voogden foms werden tegengegaan. - De affcheiding , 

reeds wegens zoo vele andere redenen aanwezig, 

moest daardoor nog meer worden bevorderd, en 

indien de Christenen toen afkeer tegen de ‘Joden 

opgevat hebben, de geldhandel en de daarmede ge= 

paard gaande woekergeest der laatften , mogen 

de wel 
(*) HuULLMANN, tea.p. 57, JosT,D.VL ' 
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wel éenigermate daartoe’ aanleiding hebben gee 
geven.” L dn bedie ag did 

„Men zoude daarenboven nog andere oorzaken 

var de afzondering der Joden, vooral ‘in de fteden; 
" kunnen optellên, b. v. , ‘hunne uitfluiting uit de 

gilden , waardoor zij, offchoon in eene ftad wo. 

rende, de handwerken ‘en andere neeringen niet 

_ Konden uitoefenen, en daardoor zich ‘in geenen 
deele met anderen konden vérbindens doch ik ge- 

loof, dat de drie genoemde omftandigheden als de 

voornaamfte hoofdoorzaken hunner. affcheiding - ge- 
durende. de middeneeuwen , mogen ‘opgegeven 

worden. n 

Hebben wij het aldus bewezen , dat het- niet an- 

ders“kon, of er moest eene affcheiding, eene klove- 
tusfehen- de Jaden en de andere ingezetenen der 
verfchillende rijken beftaan,’ die niet toelieten “dat 

het Joodfche volk, als een ‘dntegrérend deel des 
ftaats  befchouwd werd, het wordt nu tijd om 

hunnen toeftand meer in het bijzonder in -oogen= 

fchouw te nemen, en-de regten, die hun waren 

toegeftaan „ aan te wijzen. 

“ Het beginfel, waaruit al het andere ont{proot, het- 

geen in het Duitfche rijk plaats greep’, en in de-an- 

dere ftaten van’ Ewropa behoudens de wijzigin= 
gen door den politieken toeftand wereischt, even 
zoo: was aangenomen, beftond däarin, dat het aan 
het opperhoofd des “Staats toekwam, in zijne hoe 
danigheid, als befchermheer en voogd der kerk , 

de Joden te verdelgen en hunne goederen zich toe 

te eigenen, Dit beginfel ; in den eenen ftaat met 

R 5 min= 
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minder, in, den anderen met. meerdere geftrengheid, 

gehandhaafd , had in het Duitfche rijk zoodanig eene. 
kracht, dat, in eene oorkonde der. XVde eeuw 

gezegd wordt: dat een Roomsch koning , bij gelen 
genheid zijner. krooning, der Joden alle goederen 
kan ontnemen, en and hun lijf; alleén een 

klein getal, als-het ware, ter, gedachtenis ben 

JSparende (*). … Dit beginfel, hetwelk al wat de 

Joden. toebehoorde „in de handen der keizers, 

ftelde , werd echter naderhand op: zoodanig eene: 

wijze veranderd, dat uit -hetzelve een ander ont- 

fproot, hetgeen de perfonen der Joden en huns 
ne goederen onder de befcherming des opperhoofds 
des ftaats flelde, en hen als het ware plaatfte on- 

der de voogdij-van „den koning zelven of wien hij 

dit belaste, Hetzelfde beginfel dus, dat omtrent 

de vreemdelingen in de middeneeuwen werd. ge= 

volgd, gold «ook ‚in nog ftrengeren graad, ten 
aanzien der Joden. „Het laat zich intusfchen ligtelijk 

denken dat ‘de vorften groot belang. in deze bee 
fcherming der Joden--gefteld, en het als een hunner 

_ belangrijkfte regten befchouwdzullen-hebben, de. 
voogdij te behouden en uit te oefenen over degee 

nen, die door hunne rijkdommen boven anderen 

uitftaken, en gereed waren, om door groote ge= 
fchenken de bereidwilligheid der worften „als, het 
ware te „koopen 3” buitendien, bedreven in, het 

uitvinden «van nieuwe wah zich in, fommige rij- 
ken, 

(*) Eicnmorns Staats- und Maadhtspvschiniee S 29% 
N.d,$35o. Josr, Ges. der Juden ,D. VIL. p. 172 en verv. 
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ken , “tot het inzamelen -derzelve ‘beïĳverden , en. 
daardoor hunnen. vorst geldmiddelen, en zichzelve 

aanzien. wisten «te vverfchaffen (*). Van eene 
andere. zijde, was „deze befcherming noodzakes 

lijk, In de tijden «der „kruistogten „ toen de 

geestdrift “zoo “dan ‘het. hollen floeg, „dacht mens 

naardien de geestelijke wetten ‘de Saracenen, Ket- 

ters ten Joden, in éénen- adem en als menfchen 

van denzelfden ftempel „noemden „ eene verdienste 

volle «zaak “uit te rigten „ bijaldien men en aanvang 

maakte. „met de „Joden-tê vervolgen en te verdelgen. 

Han allerhande misdrijven , bij voorbeeld, het vere 

giftigen „van bronnen, het vermoorden van kinder 

ren „ “het--ontheiligen der gewijde zaken, het be- 

rokkenen wan “aanftekende ziekten (f) toefchrijvende, 

nam mêén deze befchuldigingen gereedelijk op , om 
den Just en den brandenden ijver eenigzins te koe- 

len , “terwijl “amen tevens daardoor een goed begin 

aan den get dacht te. maken „en men zich 

1 daar- 

ey Muitis ss Hpi mrs Historische Vergleichung 

der Sitten und Verfassung,en aldaar aangeh, MurAromi, 

Zmmunitatibus- gaudebant Judaei simul cum Christianis : 

cives veosdem volumus in regis officiüs majoribus et. als 

promoveris fpreekende over Sicilië, 

(T) De verwoestende pest, die in het jaar 1348, 

Europa ontvolkte, werd aan de Joden toegefchreven; 

zij, werden befchuldigd de bronnen vergiftigd te hebben. 

In Straatsburg werden, wêgens die oorzaak; toen 

twee duizend Joden verbrand, en de-raad befloot, in 

“geene honderd jaren aan Joden giet dage toe te ftaan, 

MEINERSS IL. p. 656 
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daarenboven in de gelegenheid ftelde , om door middeh 

der afgeperste rijkdommen der Joden, zich tot die. 

verre verwijderde togten gereed te maken, De befcher= 

ming, die de Joden alzoo benoodigd waren , werd 
door de Duitfche koningen tot, zich. getrokken 

welke zoo verre ging, dat, het althans in den aan= 

vang „ tot regel werd , dat lijf en goederen van dezen 

den koning toekwamen; en als deszelfs goed „ moes= 

ten worden aangezien. Van daar hadden dezen het 

regt het verhuizen aan de Joden te beletten, alsmede 
dat van hen naar andere ptlaatfen te zenden.” Van 

daar dat het geregt , hetgeen den koning overal moest 

volgen, het Aofgeregt, alleen over hen oordeelde. 
Van daar de bepalingen die in den Sach/n- en 

Schwabenfpiegel omtrent de Joden worden gevone 
den „waarin gezegd wordt, dat iemand, die een? 

Jood doodde, gerekend werd iets tegen ’s-konings 

vrede te hebben uitgerigt, Van daar ook eenige 

voordeelige bepalingen , die omtrent hen in deze 

oude wetten worden gevonden. In Frankrijk was 

dit beginfel van het befchermregt des konings over — 
de Joden ook aangenomen. Het oppertoezigt 

van denzelven was aldaar ook in gebruik, doch 

‘de bijzondere gefteldheid van dat tand, de groote 

en uitgeftrekte magt der leenheeren „hadden dit 
beginfel niet even naauwgezet doen nakomen. ‘Door 

de wetten der koningen was bet intusfchen bee 

paald, dat de goederen der Joden toebehoorden 
aan de heeren, in welker gebied zij woonachtig wa= 
ren, en bijgevolg, dat zij, tegen den wil van dezen, 
hun gebied niet mogten verlaten en ‚naar elders 

ver. 
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verhuizén; terwijl het, den heer vrij ftond de voorte 

‚vlugtigen in zijn landeigendom terug te voeren (®) 

In Engeland. en Spanje heerschte hetzelfde begin= 
fel als-in Duitschland, en in beide deze landen 
was de opperbefcherming het shin des {taats 

toegekend (te 

| Ten einde de befcherming , ror van fs koslngs 

„wege gefchonken, als het ware te vergelden „ waren 

in, Dwitschland de Joden verpligt eene zekere fomme 

gelds: der koninklijke fchatkist te betalen. Deze 
cijns behoorde tot „het . koninklijk ‘kamergoed „en 

„in -diervoege. heeten de Joden de fayenn. van het- 

„zelve. Deze fchatting was verfchillend, „Vooreerst 
betaalden ‚zij. eenig geld als belooning.„voor het 

| fehuisregt. en de befchermings die hun. werd toege 
ftaan:- eene fchatting , die algemeen was, aangeno= 
„men en gewoonlijk gevorderd;werd, en die, toen 
„het naderhand in, gebruik kwam, het befchermregt 

over de Joden aan anderen ter leen uit te geven, 

nog dikwerf. door de Duitfche koningen gedeeltelijk 

aan zich werd voorbehouden, 2°. De derde penning 
‚van alle goederen , bij gelegenheid. van ’s konings 

‘krooning, die daartoe, diende, om het lijf en het 
„goed der Joden , welke gerekend werden den nieuwen 
koning toe te behooren, als het ware te losfen. 

3°. De tiende penning van al wat door woeker was 
gewonnen. 4°. Een gouden offerpenning, die jaar- 
lijks door elken Jood, die ouder was dan twaalf 

 jä« 

(*) _Ducance, Glossar: Medii aewi „ voce ee 

Ct) Over, Spanje zie men. Ansprüche der Juden van 
F. RüHs, IE, Anhangsel p. 46. 
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jaren, ophet piaschfeest moest betaald” worden, 
van welke opbrengften ce eerfte gewoonlijk , de ari- 
dere meer afiisfvlend werden gevorderd ik 

„De bijzondere gefteldheid” van Frankrijk én de 

gróote” magt,” die aldaar «de groote Tecnheêrert” te 

beurt viel, beletteden , dat zoodanig: den bepaling 

omtrent de fehatting door de Joden verfchuldigd; aldaar 

werd vastgefteld: hoewel men daaruit niiet befluitén 

Mag, dat de Joden van’ dezelve geheel en ál be- 

rijd zúllen zijn gebleven. Integendeel, ‘tn Frank- 

bed was willekeur de ‘eerfte regel, dië dán “eens 

Ge Joen rf eene eieren a ed eid behan. 

deed be ouitigei doeh die evenwel, ovér keert 

anderen boeg gewend, harde et wreede maatrege- 
Ter uitlokte: iets, dat geene vérwondering kaf bäe 
zen , áls” mên “bedenkt dat de landsheéren de Joden 

‘als “hunne ’Aoorige leden, en zelfs als" hunnë Z ifs 
cigenen befchouwden (f)._ 

Zooals wij gezegd hebben, de fnateig die 
‘ín het Duitfche' rijk de Joden opbragten’, behoorde 
“aan de koninklijke fchatkist of tot de kamefgoeden 
‘gen “der kroón, ‘en lângzamerhand; offchoön' het 
béginfel' des eigendoms des Duitfchen Konings over 

dé Jodeh niet verdween veranderde ‘hetzelvé zòoe 
‘dânig, dat dië bepaalde ‘fchatting âlleen- als“ %- koe 

bosch elgeiddrn rr werd Ge deken. 

vt ge u Toen 
(*) ErcnuorNs Staats und Rechgaciche » $ 297. 

EF" DUCANGE, Le 

(S) Het dient hier aangemerkt te worden, dat ’bui- 

ten en behalvea de opgenoëmde lasten die de Joden 
moes- 



IETS OVER DE JODEN. 269 

Tóén het naderhand den ‘Duitfchen koningen aan 
grondeigendom begon: te mangelen , om fommigen 

hunner getrouwen daarmede te “belëerier, kwam het 

gebruik in zwang, alle-andere zaken; hetzij bee 

wegelijke , hetzij regten, als’ leen -over te dra= 

gen, om zich daardoor deze Iéendragers te vver- 
binden. De befcherming en het beheer der“Joden, 
wâaraan verbonden was het regt, om” de “fchate 
tirigen af te vorderen’, werd even zoo ook door de 
Duitfche ‘koningen als. leen: gegeven 5 foms- geheel 

en al gefchonkers foms ook’ wel verkocht:of’ voor 
eenigen tijd overgedragen. Hiérvan iëvert de gee 

fchiedenis’ vele bewijzen. Orto I had’ dit’ regt aan 
den ‘aartsbisfchop. ‘van Maagdeburg — afgeftaan. 
Karer IV verpandde hetzelve aan de burgers van 
Frankfort. De « aartsbisfchop van Keulen” kans 

hetzelfde regt in leer (*). | yn 

“Onze gefchiedenis levert daarvan ook voorbeelden. 

Keizer Lopewijk van Beijéren,; de echtgenoot van 
MARGARETHA Van Henegouwen, onder welke de Hóek- 
fche en Kabbeljaauwfche twisten in ons land ontftone 

den, flond aan RerNouD , hertog van Gelderland , en 

‘aan deszelfs erfgenamen het regt toe, zoo vele 

Jo- 

moesten dragen, zij niet bevrijd waren,’om, in geval 

zij landerijen bebouwden of lieten bebouwen, de tien- 

den daarvan aan de. geestelijkheid te betalen. . Deze 

verpligting rustte op hen,-even als op de Christenen, 

en deze betaling waarborgde hun ‘het bezit hunner lane 

-derijen. Deerets oreGORI,Z. III, Zit, 30 de decimis c. 16. 
(*)’ Deze voorbeelden geeft HULLMAN, t‚a, p. ps 67. 
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Joden hij in zijn gebied wilde behouden, te mogen 

befchermen; en «te doen huisvesten, en bijgevolg 

van-hun de gewone dienften en betalingen te vore 

deren (*). — In Braband kwam hetzelfde regt:de 

hertogen. toe. In deze gewesten ; alwaar de handel 

zeer -fchielijk was beginnen te bloeijen „hebben 

zich zonder twijfel wel eenige Joden nedergezet , 

ten einde eerst. hunnen handel, daarna hunnen 

geldhandel te drijven. De hertogen hebben in den 
aanvang- aan dezen hunne befcherming gefchonken, 

en „daarna. „weder. ontnomen. In, eene oorkonde 
van dien. tijd lezen wij, dat neNprik III in zijne 

jaat{te wilsverklaring beveelt, dat alle. de. Joden, 

den geldhandel- met woeker drijvende , zouden moe- 

ten worden verjaagd, en. flechts alleen diegenen, 

die seven als andere kooplieden -handel dreven s 

hunne woonplaatfen zouden, mogen behouden: een 

duidelijk bewijs datdit „befchermregt den hertog 

van Braband. toekwam, en dat hij daarvan gee 

bruik: maakte, om degenen die met ‚geld woeker. 

den, het verlof van huisvesting te weigeren en te 

ontnemen (j). | | 

wi 

(*) VAN HasseLT, Geldersche Oudheden, 1. p. 515. 

en volg. , alwaar. de rekening van gelden, door de poden 

betaald , te vinden is. | 

(FH) “ Miraeus, Oper, : Diplom.- 1. p. 207. > Jtem 

expellantur Judaei et Cawarsini de terra. Brabantia et 

exstirpentur „penitus, ita « quod nullus —remaneat + in 

eadem, nisi tantummodo, qui, ut ali mercatores-nego= 

tiari. voluerint et-esse sine praestatione et usura,'” Of 

de 
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Wij-mogen het ook «wel aannemen, dat de gras 

ven van Holland zoo wel als de bisfchoppen van 

Utrecht dit zelfde regt ook hebben bezeten: Er 

beftaat ‘ten minfte geen twijfel, of de Joden heb- 

ben zich ook in deze gewesten. nedergezet (*) 5 
ens hoewel wij niet; even als van de Gelderfche 

hertogen; eene oorkonde kunnen aanvoeren, die 
de fchenking of de beleëning van het befcherms 

regt over de Joden bewijze , men kan geene reden 

opgeven , waarom of «aan -deze - vorften „die. vroeger 

dan de hertogen van Gelderland -eene” landheere 

fchappij „verkregen, hetzelfde regt niet toegeftaan. 

zóu zijn. Integendeel „eenige oorkonden ftrekken 

genoegzaam ten bewijze, dat dit regt de. Holland- 

fche Graven: toekwam. Hoe anders zou: Hertog: 
ALBRECHT ‘van Begeren , toen hij- aan. eenige koop= 

lieden vergunde in Zierikzee handel te mogen 

drijven , met deze vergunning de belofte hebben 

kunnen paren „ van niet te zullen toelaten dat eenig 

ander koopman, Toskaner of Jood, zich aldaar tot 

| ; den 

de laatfte bepaling, waarbij. aan degenen, die geen woe. 

ker meer dreven, de iawpolng toegelaten werd, op de 

Joden ook toepasfelijk zij, dan alleen op de zooge- 

naamde Cüäorsini (Italiaanfche woekeraars) , kan ik niëe 

beflisfen, Want, hoêzeêr de wöorden van het testament 

Vân HENDRIK III, evenzeer op beiden toegepast kunnen 

worden , fchijnt. het echter, dât, over het algemeen, de 
Joden in een minder . gunftig -daglicht ftonden, wegens 

de misdrijven die men hun verweet. 

(*) VAN wijn, Huiszittend Leven r D, Le No. 2e 

IX. D. a. S 
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den handel zou-nederzetten (*), bijaldien- het niet 

van «zijnen wil af hing deze befcherming al dan 

nîct toe te (taan? 

‚Eene ‘andere oorkonde leert -ons, dat er onder 

denzelfden ArnreenT van Beieren, in het. woe- 
den der Hoekfche en Kabbeljaauwfche twisten , 

een _ zoen--tusfchen. den hertog en den heer 

VAN ‘TEILINGEN en de flad- Geertruidenberg, die 

zich tegen denzelven. hadden verzet, werd. uitges 
fproken „ ‘waarin als voorwaarde «is. - bepaald, «dat 

de heer VAN TEILINGEN. en de flad Geertruiden= 

berg HANs ‘den « Jood” van. zijne: belofte, “tijdens 

deszelfs. gevangenis “in” de. ftad- gedaan, „zouden 

ontheffen , of wel voor, hem voldoen „en -daarens= 

boven de fchade- door dezen geleden zouden vér= 

goeden zal - weder: een: bewijs; dat. ALBRECHT van 

Beijeren dit befchermregtvook heeft-uitgeoefend Cf). 
De bisfchoppen van Utrecht hebben dit zelfde regt 

ook” verkregen. Het was onder-de toeftemming 

van «dezen, dat. ‘de ‘raad: der flad Utrecht in hee 

jaat, 1444, aan de Joden verbood, binnen hare mu- 

ren of in derzelver vrijdom te wonen: waaraan 
moet toegefchreven worden, dat ‘zoo velen dezer 

in het nabij liggend dorp Maarfén hunné huis ves- 
ting namen (Se 

_Of de dk die. 4 in het Duitfche rijk door 

de 

(*) VAN wijd, Huiszittend Leven, D. II, en aldaar 
aangehaald VAN Mieris, Charterboek , D. III, p. 107 en 108. 

CF) VAN Mieris, Charterboek, D. IL. p. 134. 

(S) VAN WIJN, IL, p. 109. 
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de Joden werd betaald, geheel of gedeeltelijk ook 
toen aan onze graven ten deel viel, is eere vraag ; 

die ik door geene aan mij bekende oorkonde zoute 
de kunnen beantwoorden. Daar het echter zeker 

is, dat degenen, die zich in het hertogdom Gel 
derland nederzetteden, zoodánig eene fchatting be= 

taalden (*)y- geloof ik, in de bijzondere zorg, 
die wij in het voorbeeld van AtrsrecHt van Beijén 
ren; voor eenen Jood en deszelfs belangen ontwa= 

ren „eene reden te vinden, om te mogen beflisfer , 

dat de Joden ook van fchatting niêt geheel’ en al 
waren bevrijd. Waarom toch zou deze vorst eene 
bijzondere genegenheid voor eenen Jood hebben 
“opgevat; indien geene bijzondere reden hem daartoe 

aanzette, en hij hierin geene goede gêlegenheid 
vond, om den bedroefden toeftand zijner fchatkist 

eenigzins op te beuren? 

Intusfchen ging het befchermregt over de Joden 

van lieverlede tot alle de groote leenmannen des 
rijks over; toen dezen , offchoon hun gebied in leen 
bezittende , hetzelve nogtans op eene onafhankelijke 

wijze regeerden en beftuurden: en hierin is welligt 

de reden te zoeken, waarom, dit eens regel gee 

worden zijnde ,- men in de gefchiedenis der Hole 

landfche graven geene oorkonde van de fchenking 

vân dat befchermregt aantreft, 

Het gebeurde niet zelden, dat het regt, om de 
Joden-te mogen huisvesten en de fchatting van hen te 
vorderen voor eene poos tijds; ook wel gedeeltelijk 

geor 
(*)- VAN masseLT , aang: plaats, 

S 2 
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door den Duitfclren koning werd afgeftaan. Daarett- 
boven verkregen -fomtijds particuliere perfonen dit 

regt, en „eindelijk werden er ook wel individuen uit 

de Joodíche-natie aan den een’ of ander’ gefehonken. 
Hiervan levert ons de «gefchiedenis van Engeland 

eenige voorbeelden.’ Ja zelfs gebeurde dit bij wijze 

van bruidfchat. Zoodanig eene gift zou niets betee- 
kend hebben, zoo niet tevens daaraan het regt werd 

verbonden „ van den alzoo gefchonkenen geld af te 

vorderen, Harde «en wreede ‘handelingen waren 
hiervan. noodzakelijk het gevolg, In Engeland liet 
Koning JAN van seen? Jood eene groote fomme gelds 

afvorderen„ en toen deze, niettegenftaande dit be= 

‘wel; weigerde „ gebood de koning den food. dage= 

lijks een?’ tand uit te trekken , tot dat hij, nadat 

dit reeds zeven malen had plaats gehad eindelijk 

betaalde (*) En niet in Engeland. alleen , maar 
ook in Duitschland noopte het geldgebrek dikwerf 
de koningen , eenige rijke Joden door dwangmiddelen 

tot het opbrengen van gelden te dwingen. En dât 
de bisfchoppen of graven , aan welke het beheer 
en de befcherming over de Joden, die zich in 

hun gebied bevonden, was toegeftaan , ‘bij mangel 
aan geld, dit regt ook wel foms misbruikt zullen 

hebben, laat zich ligreliĳjk begtijpen. _Indedaad, 
deze bedenking alléen ‘deed befcherming aän de 

Joden fchenken en verminderde den haat die men hun 

toedroeg ‚dat men in dezelve eene goede gelegenheid 

zag, zich met hun geld te verrijken , en door mid- 

del 

(*) HULLMAN, te a.pe P. 69,70: RAUMER, Ve pe 352 



IETS OVER DE JODEN: 278 

del hunner fchatten zich in onvoorziene gevallen 
te helpen. Toen nu de groote leenheeren , ja zelfs 

ook wel kleinere, in het bezit van dit befcherme 
regt geraakten, en ten opzigte der Joden van liever- 

Jede de plaats van hunnen opperleenheer innamen ; 
moesten natuurlĳkerwijze de regten en privilegiën 

der Joden, van de willekeur en de goede gezindheid 

dier heeren alleen afhangen. Welke regten zij omtrent 

hunne perfonen ‚hunne goederen, hunne verbind= 
tenisfen genoten , dit at hing van den zoo vaak vers 

anderenden wil der befchermers af. Hoe zij, ter in= 

ftandhouding der verbindtenisfen met hen aangegaan, 

konden handelen, en hoe zij hunne onderlinge ge= 

fchillen hadden te-beflechten , dat alweder was niet 

altijd op dezelfde wijze bepaald. En hoe, wij vra- 
gen het, zou dit vastgefteld zijn geweest, en op 
eenen vasten voet ingerigt? Het beginfel, dat als 

het eerlte van allen was aangenomen geworden; 

dat den koning het lijf en de goederen der Joden 

toekwamen , eens tot de andere landsheeren over- 

gegaan zijnde , maakte de Joden ondergefchikt aan 

de willekeur van dezen, en gedoogde geene vaste 

bepalingen: * Dit toont: ons dan ook de gefchiedes 

nis, uit welke wij ten duidelijkfte ontwaren, dat, 
ten opzigte der Joden, alles regt. was, wat de wil 

lekeur der worften gebood; en dat: alleen hunne 

rijkdommen hun foms aanzien aanbragten , welke nog= 

tans altijd het lokaas: waren, dat ten hunnen na 

deele harde maatregelen uitlokte. Zoo lezen wij, om 
hiervan een voorbeeld te geven, dat in Maagden- 

burg, in het jaar 1261, bij gelegenheid van het 

S 3 Loof 
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Loofhuttenfeest, de aanzienliĳjkfte ledematen der 

Joodfche ‘gemeente in de gevangenis werden ge- 

plaatst, niet alleen om honderd „duizend marken 

zilver. van ‚hen af te worderen, >maar ook om 

in „vrijheid, hunne geldkasten te kunnen berooe 

ven (*). Zelden daarentegen bewaart ons de gee 
fchiedenis woorbeelden, die eene ware befcherming 

van wegen de ftads- of ftiftsopperkoofden aantoo= 
nen. Integendeel, het afperfen. en vafvorderen, van 

geld is hetgeen men het meest aantreft, Met deze 

afperfing van gelden fond in verband-de zoo: dik- 

werf door den landheer uitgeoefende. en herhaaide 

kwijtfchelding. der fchulden, «Deze was alweder 
een. gevolg van-het eens aangenomen beginfel, dat 
de goederen der Joden den koning toebehoorden , 

of wien hij dit -regt-had gefchonken „en dat alzoo 

dezen geen eigendom, hetzij van regten, hetzij van 

zaken, als onder toeftemming des landheers , konden 

bezitten. De voorbeelden van zoodanig eene kwijt= 

fchelding der fchulden zijn menigvuldig. … honr= 

wijk IX, wegens zijne vroomheid met den naam 

van Aeilige betijteld, kon, toen hij zijne kruistogt 

begon, de begeerte niet beteugelen,’ langs dien 
weg zijne onderdanen des te gefchikter tot dezen 

togt te maken. Hij ontfloeg aldus dezelven van het 

derde deel der fommen , aan de Joden verfchuldigd, 
en veroorloofde zelfs-dat diegenen ; die reeds hunne 

fchulden hadden betaald, het derde gedeelte terug’ 

konden vorderen. — In Duitschland was deze 
kwijte 

Rd 

C*) HuLuMAN, pe 7ie RAUMER, V, pe 309. 
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kwijtfchelding- der fchulden- een middel voor “de 
vorften’, zichzelven. voordeel te verfchaffen « want 

terwijl -zij de anderen van hunne -fchulden- aan de, 

Joden vontfloegen , verzekerden zij zich een ge= 

deelte derzelven , het ontflag als het ware verkoo » 

pende. Zoo vaardigde keizer WENZEL een be= 

_velfchrift uit, waardoor aïle inwoners van Fran- 

_kenland , zonder onderfcheid van ftand of geboorte „ 

wereldlijke vorften. met hunne onderdanen, geestes 

lijke geftichten en burgers, voor zich en voor hunne 

erfgenamen van alle fchulden aan de Joden, zoo: 
wel kapitaal als renten , werden ontflagen: voor welk 

bevelfchrift deze keizer groote fommen. verkreeg (*e 

Het is niet te verwonderen, dat de Joden, zich 
voor zoodanig eene voor hen nadeelige behandeling 

zoekende te beveiligen , dit verlies trachteden voor 

te komen, door hunne fchuldenaren den eed afte 

vorderen, ten einde, ingeval zoodanig eene bepaling 

uitgevaardigd mogt worden , van dezelve geen gee 

bruik te maken, en getrouwelijk de fchuldenste: 

betalen. Doch de geestelijkheid ontbond alsdan door 
hunne gewilligheid niet zelden de fchuldenaren vân 
hunne eeden, en het was derhalve. fomtijds voor dé 
Joden zeer moeijelijk , om de--verbindtenisfen van 

dien- aard vervuld te zien. | ‚ 

De willekeur kent geene palen, «en „de Joden 

moesten nog op andere wijzen derzelver iĳzere 

roede beproeven. Verre “van, «nw zulke groote 

opofferingen, in vrede en rust in eenen Staat té 

mogen huisvesten, ftonden zij aan ballingfchap en 

ie 4 \ ; | aan 

C°) HULLMAN, tea.p. p. 76, 79e 
é | S 4 
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aan andere flechte bejegeningen blootgefteld, De 

Ordonnantiën der koningen van Frankrijk zijn met 
dergelijke bepalingen vervuld; die dan eens het 

verblijf toelieten, dan weder. voor gene poos tijds, 
toeftonden , en daarna ditGerlof weder ontnamen. 
Lopewijk IX verjoeg dezelven vóór-zijn vertrek — 

naar. Palestina, en riep ze- bij zijne terugkomst 
weder terug, om ze een weinig daarna weder te. 

verbannen. Onder zijne opvolgers waren eenige de 

begunftigers der Joden anderen, die door vervole 

gingen hunnen afkeer aan:den dag legdene In bet 
jaar 1394» tem tijde van KAREL VE, werden alle 

Joden weder uit Frankrijk verbannen, en het was 

daarna. niet dan bij oogluiking, dat fommigen zich 
weder aldaar ter woon nederzetteden, die, als 
vreemdelingen befchouwd, op dezelfde wijze als 

dezen werden behandeld (*). 

Over het algemeen bleef het hier niet bĳ. In 

verfchillende. gewesten, in verfchillende fteden , 

hoewel de Joden in dezelve regt tot huisvesting 

hadden , moesten zij vele verguizingen, fpotter= 

nijen ; zelfs ‚wreedheden ondergaan. … Vooral had 

dit in Provence plaats: Aldaar mag de haat jegens 

hen grooter geweest zijn, omdat de vorften, in. 

weelde gedompeld, en zich toen meer op hunne 

liefdehoven «en tournooijen. toeleggende , dan op de 

goede inftandhouding hunner geldmiddelen „ door 
hunne, groote uitgaven in het naauw gebragt, vaak 

de aai der Joden inriepen ; en/aan hun het in= 

vor= 
C*) VerLyv, V. VII. p. 3r4e VEIL p. aa. IX, p. 433 

_ @n volg. MERLIN, Mepertoire: voce Juifs, 
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vorderen der lasten alsdan toevertrouwden ; of wele 
ligt mag godsdienstijver de reden van deze vervol= 

ging geweest zijn. In Fouloufe heerschte het fchan= 

delijk gebruik, dat “jaarlijks, bij gelegenheid van 

het Paaschfeest, eén uit het midden der Joden 

een … klap door den hand” van. een’ “geestelijken 
moest ontvangen, Dit veroorzaakte, dat eens een 

kapellaan met eene ijzeren handfehoen zoo ftevig 
en hard den vongelukkigen een? flag toebragt, dat 

de Jood dood ter aarde nederviel — In Bezier: in 

Languedoc kwam, volgens een oud gebruik, jaare 
lijks de bisfchop , op een’ wagen gezeten, onder 

de „ als: het ware tot een feest verzamelde menigte, 

en vorderde wraak wegens de kruifiging , inmiddels 

zijnen zegen uitdeelende; welke aanfpraak gewoon- 

_vliĳk der. woestheid, wreedheid , begeerte en win- 

zucht den teugel deed vieren, en een bloedbad 

veroorzaakte (*), | 

__ Zoodanige wreede bahandellazen noopten dan ook 

de hoofden der kerk,-in hunne wetten. tegen de- 
zelve uitte weiden, en de geloovigen aan te be« 

velen ‚ hunnen moedwil:tegen de Joden te bedwin- 
gen, derzelver feesten. niet te verftoren, en de 
begraaf plaatfen niet te ontwijden , zelfs op. deze 
overtredingen de ftraf van ban der kerk ftellende (f”. 
Ja, het verdient opgemerkt te worden „dat wel verre 
dat de opperhoofden der kerk, in Aaen wetsbe.. 
palingen ftrenge maatregelen. tegen der Joden nas 

men , 
6) HALLAM, Geschichtl. Darstellung des Mittel- 

alters , Il, p. 559, HucLMAN, t‚a.p. pe 82. Rüus,a p. 
(FH) F4 ge Deeret, cREGORH L. VI de Judigis etc. 

8 5 
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men, hunne wetten daarentegen meer menschlie= 

vendheid-aantoonen , dan hetgeen overigens werd 

nagekomen. De zucht tot bekeering der kinde= 

ren Zsraëls {traalt er, het is waar, altijd in door 3 

maar deze zucht is gepaard ‘met bevelen, die , zachte 

moedigheid en verdraagzaamheid aantoonende , hunne 

eerdienst. befchermden „enden wrevel van anders- 

denkenden van hen trachteden af te weren. Wij moe 

gen gisfen, en het is waarfchijnlijk , dat de voordee- 
lige bepalingen, die omtrent de Joden in de wete 
boeken van THEODOSIUS En JUSTINIAAN gevonden 

worden „ door de Paufen in hunne wetten zijn over= 

genomen. Wanneer men deze wetboeken met elk= 

ander vergelijkt, zal men uit dezelfde naauwgezet= 

heid, die in beide aan den dag wordt gelegd 

omtrent den eigendom van Christen=flaven , en ten 
aapzien van de zorg voor de eeredienst der Jos 

den, alsmede uit andere bepalingen, dit wel mogen 

beflaiten (He 

Hoezeer nu deze kerkelijke wetten in alle landen 

van Ewropa, Duitschland en Frankrijk, als wetten 

erkend zijn, en in vele zaken werden gevolgd, 

konden zij evenwel hunnen: zachtmoedigen geest 
omtrent de Joden niet algemeen maken, en nog 

minder der woestheid en ruwheid, met welke de 
Joden vervolgd, geteisterd en mishandeld werden, 
paal en perk zetten. Voorbeelden van zoodanige 

mishandelingen treffen wij aldus in menigte in de 
gefchiedenis van Frankrijk aan, en, hoewel de 

ij \ gee 

…C*) Corp. Can, Deer. de Judaeis , Saracenis , etc. 
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gefchiedenis „van Duitschland ons dezelve niet zoo 

menigvuldig vertoont, ja zelfs ons voorbeelden van 
regtvaardigheid en billĳkheid „ten opzigte der Joden, 

van wege de vorften bewaard heeft (*); er waren 

nogtans eenige onaangenaamheden en verguizingen 
welke algemeen waren, en in alle gewesten door 

de Joden moesten worden doorgeftaan. 

Vooreerst , de afzondering van huisvesting in 

afgelegene ffraten,* De vergunning van huisvesting . 

moest altijd als eene gunst worden befchouwd, en 

aldus konden zij daarover niet klagen, dat cen af« 
zonderlijk gedeelte der ftad hun ter bewoning werd 

“ aangewezen: zoo als te Praag, Frankfort, dugs- 
burg, Weenen, Napels en te Rome enz. Ja zelfs 
in eenige, vooral zuidelijke fteden , werden zij bij 

het vallen des avonds in hunne bedompte en duis= 

tere ffraten opgelloten, ‘zóodat zij op de eenige 
tijdftippen des dags, die in de zuiderftreken het 

toelaten de frischheid en den geur der lucht in 
te ademen en te genieten , niet alleen van anderen 

werden afgefloten , maar niet anders als gevangenen , 

hetgeen de natuur voor een iegeliĳk oplevert, 
moesten misfen, en daartoe zelfs door r firafwetten 

werden gedrongen. 

Ten andere, het afzonderlijk teeken, hetgeen 
hen in de meeste landen moest kenmerken: eene 
onderfcheiding, die. door, de kerkelijke wetten be- 

volen was, opdat tusfchen hen en Christenvrou= 

wen geene vereeniging en gemeenfchap plaats 

| mogt 

…-*) RAUMER „Ve 313 in de Noot. | 
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mogt vinden (*).- Dit was in de meeste landen in 

gebruik, en men fcheen in alle gewesten , zoo veel 

mogelijk , den fmaad en de verachting op de hoofden 

der Joden te willen laden. In Frankrijk moesten 
zij een rond looden plaatje „, ter grootte van ’s ko» 

nings zegel, op den fchouder dragen. In.Engeland 

droegen zij op het opperkleed twee gele wollen 

lappen, van zes duimen breed en vier duimen lang , 

en in Duitschlund moesten zij eenen kring op den 

borst dragen 3 in Weenen en in andere plaatfen daars 
enboven eenen gehorenden hoed „welke onderfchei= 
ding ook in ons vaderland in zwang is geweest. (}). . 

Dergelijke onderfcheiding in de kleeding, terwijt 

zij de Joden als het ware kenfchetfte, lokte 

ook foms den moedwil des volks en der heete 

hoofden tegen hen uit, welke , wanneer geen teu= 
gel hen wederhield, om een blĳk van hunnen 

Christelijken iĳver te geven, de Joden vervolgden 
en mishandelden. Dit lezen wij van de geefelaren , 
die, aan eene wonderbare geestdrijverij gehoor ge= 

vende , het land doortrokken „ zichzelven teisterende „ 
de algemeene fchaamte kwetfende, en die als een 
blijk van hunne, Godsdienst, de Joden ; die zij ont» 

moetteden , doodfloegen en mishandelden (*), 
| Over 

(*) Decret, N. GREGORH Le IX de Judaeis ll, ult. — 

Ducange iz Gloss. bc. 

(T) VAN WIJN, te 2 p. Josr, D, VL op v. p. enz. enz, 

(S) Marruaeus Anal. T.L p.5o. Anno 1349. Edit 4? 
„Toen gingen de ghefeleren en kort daerna werden de 

Joden doodgeflagen:” waarfchijnlijk, omdat men de Jo- 

den befchuldigde “de oorzaken geweest te zijn der 
} woe 
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‘Over. het algemeen” was aldus de toeftand der 

Joden! zeer wisfelvallig en: droevig. Hoezeer zij 
onder ‘de befcherming’des landheers: ftonden „ hielp 

_ deze befchernming hun zeer weinig. Want, mogten 

„dezen: de bewoning in eeneof andere ftad aan de 

Joden toeftaan en hun vrijgeleide geven, deze 

vergünning «had — niettemin _nimmer”-zoodanige  uit= 
__werkfelen, dat de Joden: onder-“de burgers ges 

teld werden; en de regten, aan dien naam ver= 
knocht, konden verkrijgen. Hiervan was’ook het 

gevolg, dat, toen alle neringen , alle handwerken 

zich-in gilden verdeelden, die allengskens meer en 

meer ‘invloed “in het beheer van eene of andere 

- ftad verkfegen „de Joden tot eenigen derzelve niet 
konden behooren: nhaardien het bezit van het volle 

burgerregt het eerfte vereischte was, om in dezelve 

te mogen treden, Hun toeftand was alzoo ook, 
zeer ongemakkelijk, Van het platte land, uit hoof= 

de van hunnen tegenzin in land- en akkerbouw, 

dikwerf ook door verbodswetten teruggehouden, 

moesten zij zich wel in de ftéden nederzetten 5 en 

in deze wonende, was het hun, wegens de vers 
fchillende beletfelen van gilden en ‘corporatiën , bij= 
kans onmogelijk „ althans zeer moeijelijk , ín hunne 

dagelijkfche behoeften te voorzien. Uit alles uite 
gefloten, was. het alleen de geldhandel, die zoo ligt 
met woeker gepaard gaat, welke hun overbleef ‚ en 

deze was van eene andere zijde het voorwendfel , 

dat de burgers bewoog, den Joden harde bejeges 

Rn, | nin= 
woedende pest, die in 1348 Europa teisterde, Van 
WIJN; Ie pe 1O5e Ne , | 
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ningen âan-te doer ‘en hunnen haat-altijd opwekte. 
Hoezeer: de wil der landheeren , over. het’ al« 

gemeen, de bron was, waaruit de behandelingen 
ontftonden, die de Joden moesten ondervinden, in 

de Duitfche wetboeken vindt men eenige Dn 

gen, die hen betreffen. 

Wij hebben reeds gezegd, hoe , volgens den Schwa- 5 

ben. en Sachfenfpiegel, de geen, welke een? Jood ge- 

dood had, befchuldigd werd % konings vrede te 

hebben. verbroken. Buitendien vinden wij in deze 

wetten eenige. bepalingen omtrent: de- verbindte= 

nisfen- van lieden van hun geloof met Christenen. 

Wanneer het gebeuren mogt, dat een Jood eene 
Christen- vrouw” verleidde, of een Christen zich 

met, eene” vrouw. uit de: Joodfche natie verbond, 

moesten „beiden verbrand worden (*). Ook ten op«= 

zigte van. het, opkoopen wan geftolen: goed treft 

men, eenige bepalingen inde wetboeken aan. De 

Joden behoefde het openlijk aan hun verkochte of 

verpande goed, in zoo verre het niet in kerkelijke 

zaken beftond; al ware het geftolen-, niet anders _ 
aan, den veigenaar terug geven, dan wanncer deze 
den koopprijs-betaaldes eene voor hen van het alge= 

meené regt. voordeelige “uitzondering (+). Dikwijls 

gaf. intusfchen deze ‘bepaling gelegenheid, dat de 

Joden: daarvan gebruik maakten, om geftolene goe= 

deren te- verbergen: ten, minfte , reeds vroeg wisten 
zij. zoodanig: eene befchuldiging zich: op den ‘hals 

te -halene. … Hooren wij, hetgeen desaangaande' een 

gees. 

(*) -Schwabenspiegel, N. 317. | 
(1) Sachsenspiegel bij EICHHORN, $ 550. N“£ 
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geestelijke zegt: het és de krijgskunst niet, noch 

de landbouw, noch eenig ander eerlijk handwerk, 

dat de kelders der Joden met wijn, en hunne-zole 

ders met graan vulte Dat alles ontnemen zij den 

Christenen , het. van de dieven. vooreen lagen: prijs 
koopende, Heeft een dief eenig kerkgeraad geflolen, 

hijvbegeeft zich tot de Joden, en vindt bij dezen 
eene veilige fchuilplaats (*). Men mag er niet aan 

twijfelen :-_ geheel en al zal deze befchuldiging niet 

van. grond. zijn ontbloot geweest, en»men zoude 

dwalen „“dezelve:.gehzel. en «al aan laster toe te 

fchrijven. | | 

Overigens warén’ er hog eenige: bötraiken’ in 

de meeste (teden-in- zwang. Afzonderlijke begraaf= 

plaatfen- waren: den Joden toegewezen (+). -Meén 
veroorloofde, hun zelfs ook hunne onderlinge ges 

fchillen „door de _oudften hunner gemeente „door 
hunne. Rabbijnen, en volgens hunne eigene wetten 

te „doen, beflechten. Aan deze hoofden der Syna. 

gogen alleen waren de wetsbepalingen en gebruiken 

bekend; en dezen. alleen: bezaten genoegzame kennis ; 

om ‚de gefchillen tes beflisfen „en uit te wijzens 

Hunne -beflisfing -moest nagevolgd worden , kuns 

nende zij anders den barn tegen den wederfpane 

nigen uitfpreken (S).. De burggraaf, als ftedehou= 

Akin | der 
(*)  Aangeh. bij Bai. _MereERMAN, Geschiedenis van 

WILLEM IL, p. 213. F. Rüns, p. 16. DUCANGE, t‚ a, pe 

(F) Ducance, v. Judaeus, HurLMAN, aangehaalde 
plaats, p. 90. 

(S) Deze omftandigheid doet mij ook et gevoelen 
verwerpen van VAN DER SPIEGEL, die, in zijnen Oor- 

gede sprong 
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der des landheers, had het oppertoezigt in deze 

zaak, en het is ook waarfchijnlijk, -dat deze, in 

geval van misdrijf van eenigen Jood, den misdadi= 

ger ondervroeg, en de firaf tegen. hem uitfprak. 

Hieruit -laat- zich dan ook begrijpen „ dat, toen na 

derhand het weemgeregt in Duitschland aan zoove= 

Jen angst inboezemde, de Joden evenwel niet voor 
hetzelve geroepen konden worden (*): omdat zij ; 

meerendeels als hoorige lieden: befchouwd, voor 

het hofgeregt van hunnen landheer gebragt moesten 
worden ‚en door dit alleen ‘konden- worden veroors 

deeld, , 

Voorts „blijkt -het ten duidelijkfte- uit de afwisfe. 

lingen; die in de gebruiken ten aanzien der Jodert 

plaats grepens-en welke allen opte tellen en bij 
een te zamelen overbodig’ is, dat de willekeurrdes 

landheers hier de eerfte wet was, van wiens gunst 

het-af hing, op welk eene wijze de Joden moesten 
worden behandeld, -De verfcheidenheid , diein deni 
politieken toeftand der Joden kan opgemerkt wors 

dens-laat zich dan’ ook zeêr “gemakkelijk: verklaren ; 
en.…hieraan mag dan ook worden toegefchreven , 
dat ‘het “onmogelijk is vaste-bepalingen «op te: ge= 

ven, die overal „evenzeer werden nagekomen. 
„Ondertusfchen- zal hetgeen over den toeftand 

der 

sprong der vadertdndsche Regten, beweert, dat de 

Collatio legum Mosaicarum ef Romanarum ten dienfté 

der Joden ingerigt zij, Ik houde dit boek veeleer voor 

eene wetenfchappelijke en oppervlakkige. vergelijking 

der beide wetgevingen. 

(*) EICHHORN,a Pp: $ 42de 
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det, Joden--in. de vorige bladzijden gezegd is, ges 

noegzaam hebben bewezen ;dat ; al “mogten eênige 
vorften hun gunstbewijzen betoonen „echter „ gedus 
rende de middeneeuwen ‚hun geenszins dezelfde reg- 
ten, -als-die dervandere vingezetenen-vanveenig rijk, 
ten, deel, vielen; veeleer, dat zij, als -hoorigenven lijfs 
eigenen, veeltijds befchouwd „en behandeld worden= 
de ‚in …hunnen! toeltand de gevolgen van dit “bee 
ginfel.: moesten. befpeuren, en over-het algemeen „ 
altijd tusfchen--hoop- en vrees -dobberende, nimmer 
eenigen anderen» waarborg voor’ hunne. regten’ kons 
den, verkrijgen:s dan-alleen dien, welken-hun-de wils 

lekeur der landheeren kon opleveren3-een: waarborg 

die suit den;aard- der zaak’, weinig ‘gerustftelling 
kon, inboezemen,, „maar: integendeel. altijd beduchte 
heid en onzekerheid moest te wéeg brengen. =— 

nato: ebartk muss aat Ent ee 

_ Wanneer wij'-nú,/onze oogen : vande middene 
eeuwen afwendende, den toeftand “der-Joden in’ den 

tegenwoordigen. tijd. befchouwen.,- worden wij tot 

de erkentenis gedrongen, dat nog veel!van-dat geen; 

wat in,de- middeneeuwen’ ten hunnen -opzigte viel 

opte merken nog” heden bij, het. eene volk meer 4 

bij. het. andere minder. beftaat.  Behoef- ik wel -te 

zeggen „dat -nog-tegenwoordig die klove-, welkesin 

die, tijden-tusfchen « Jôóden <en- andere ingezetenen 
aanwezig „was; nog. niet is verdwenen ? Behoef ik 

te- herinneren, dat deze affcheiding.nog in eenige 

plaatfen , het is nog weinige jaren geleden , hae 

telijke fcheldwoorden vooraan en zelfs de ope. 

IX. D,. 2, T ge 
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geruidheid: van, het volk tégen dezelve aanzette? (*) 

Het is genoegzaam, bekend: “in vele groote fteden 
van Europas in. Praag, Rome,-Napels enz. ; (taat 
het den Joden nog tegenwoordig niet vrij , elders „dan 
inde hun aangewezene ftraten te wonen. Nog tegen= 

woordig toont het hoofd der Roomfehe-kerk dezelfde’ 
bezorgdheid, die „ door ‘het kerkelijke. regt’ vóorge- 

fchreven „ «in ‚de -middeneeuwen’ haren “oorfprong 

ontving : «namelijk; om jaarlijks eenige Joden te 

doen doopén, en hun tot-het aanleeren der Chris= 

ten Godsdienst bijkans. te> dwingen, In Spanje 
heerscht: niet alleen. ‘bij de koningen, maar ook 

over «het algemeen bij ‘het volk „ omtrent de Jo= 
den diezelfde geest, die de Westgothifche wetten’ 
heeft doen nederfchrijver. ‚In één woord: hoe vele 

jaren; en hoe vele groote gebéurtenisfen er ook 

tusfchen beide zijn gekomen, die, zoude men zeg- 

gen , de overige ingezetenen tot de Joden , en dezen 

weder tot hunne medeingezetenen hadden moeten 

doen’ toenâderen: de affcheiding beftaat nog altijd , 
en in’ weinige Staten is-aan de Jodeh eene ge- 
lijkheid van” regten met de overige’ ingezêtenen 

te beurt gevallen,” «> ° „7 Di BUIS d 

„Er-is nog meer. Hebben wij het gezien, dat 

in de middeneeuwen. de Joden voor land= "en ak« 
kerbouw- eenen afkeer opgevat hadden, nog is deze 

afkeer niet verdwenen, Men bezoeke ons: vader= 
land» zelden zal wiener een’ ‚Jood aantreffen, die 
door middel van den landbouw. zich het noodige 

verfchaft. -Men- windt er, „wel is waar, eenigen, 
| toll, die 

C*) In 1820 in Augsburg en’ Frankfort, 
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dië- Het lând- bewonen 9” doekt dezen’ zijn! alsdativof 
_vleeschhóuwers ; of koopliddergvof geldfchieters’ Er 
men °wane” niëe, dat zalksâlleetP in ons: vderlahd is 

op-te' merkers “in Polen en in! Lithauwen , Alwaar zoo 
velen” woonachtig Zijn’,” efehén de meesten ; (dit zijn 
de woorden van’ een hedendaagsch fchrijver', die zelve 

Jood: is: @) de’ kostwianingen ‘ait wan ‘hêrbergiëtss 

kooplieden in het’klein,-bierbrouwerss paardenkoo» 
pers, wisfelaars. en woekeraars, ; Eenige-bebouwen het 

land, maar dit is het, allerkleinfte gedeelte, ‚Deze 
dikeer der. Joden voor den. landbouw is dan. ook. zoo 

waar ; dat „dezelve-hun vérblijf inde Rijken „ die bij 

ùieftekendheid. goede gelegenheid vöor den landbouw 

opleveren, zoo als Polen en, Lithauwens. zeer moeiïjes 
tijk en lastig maakt; en-dezelve is-oorzaak-dat de vors 

ften dikwerf getracht en ‘bevolen hebbénr, hen tot den 

akkerbouw aan te zetten, zelfs daartoe bevelfchriften 
uitvaardigende-; zoo als ALEXANDER „ keizer der Ruse 
fen, dit gedaan heeft in het jaar voor zijnen dood. 

Eindelijk: nog. heden ten dage houdt de geZdhan. 
del de Joden -het- meest bezig» „Deze heeft: hen în 
ftaat gefteld in de middeneeuwen groòte’ rijkdommen 
te vergaderen „ er verrijkt hen nog, tegenwoordig. 

Door. middel -van denzelven hebben. velen hunner 

grooten invloed: weten te verkrijgen “en eertijtels 

weten te bekómen. Aan dezen is het óok toe te 
Schrijven, dat, hoezeer in vele Rijken de gelijkheid 
van “regten der. Joden - met «de overige ingezetes 
nen niet beftaat, echtér velen uit hen door mid- 

del inner rijkdommen, eenige Staten bijkans van 

ô hune 
eN Bibliothèque Viivdiide „ Octobre 1828. 

T a 
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hunne- „berekeningen afhankelijk hebben gemaakt, 

en; het--zoo verre „gebragt hebben , dat, men. met 

waarheid kan zeggen, dat de. wil en de begeerte 

der vorften door deze berekeningen worden. geleid „ 

en „bij gevolg, dat de lotgevallen van Europa aan 

dezen welligt ondergefchikt zijn „ en door dezelven 

misfchien eenigermate worden beftuurd en gewijzigd. 
a kJ , 

vtodtanimeskivig op bl, 255: 

Nadat let voorgaand opftel reeds was afgedrukt , las ik, 

hetgeen sarvapor itt zijne Histoire de la Législatinn du peuple 

Hebreu,;D. Is p.a7a, fchrijfts Pobligation imposde aux fermiers 

par les docteurs de ne pas changer de récolte convenue, et de se 

conformer à Vusagé des provinces, prouve qu'ils variaient les 

semences et qwils avaient des mêthodes de culture différentes” — 
Deze woorden, bij welken door. dezen fchrijver: geene âfdoende 

plaats. was aangehaald, deden mij eenigermate. aarzelen, of 

het gezegde op. bovengenoemde bladz. wel waar mogt zijn. 

Mrcnaëris, Mozaisch Regt, D. IV. S 318, leert, dat het aan 

de: Joden verboden was, geen tweederlei zaad op de akkers 

te zaaijen, volgens het gebod, gegeven in Leviticus, H. XIX, 

Vs, 19, hetwelk op eene zoodanige wijze door hen wordt uite 

gelegd, dat daardoor geboden was geworden, het zaad goed ’ 

uit te ziften en te zuiveren, döch geenszins verboden met 

zaaijen af te wisfelen, Deze bepaling, wel verre van fchadee 

lijk aan den landbouw te zijn, kon niet anders dan voordee= 

lig geheeten worden. Het was intusfchen de bepaling in de 

aangehaalde plaats van Leviticus, ‘alsmede eene plaats van BAIL - 

sur Vétat des Fuifs, die mij het in bl. e55 deed nederfchrijven. 
Derhalve Îs het meer dan. waarfchijnlijk, dat ik de woorden 

van Leviticus verkeerd heb begrepen: doch hoe dit ook zijn 

moge, en al werden de Joden door hunne wetsbepalingen niet 

verhinderd de akkers met verfchillende graanfoorten te bes 

zaaijen , zij moesten echter door de andere belemmeringen , op 

de volgende bladzijde opgenoemd, voor den landbouw geene 

genegenheid behouden, veeleer tegenzin in denzelven bekomen, 

De Schrijver. 
ss * 

__& 
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Le ópperde: mij dikwerf de wrages Is het eene 

waarheid. ‚en mogelijk „hetgeen eene: reeks van 

fchrijvers over de kunst, om voor. den vuist, over 
onverwacht opgegeven „onderwerpen; uitvoerig--en 

fchoon, in dichtmaat te kunnen: fpreken-, „hebben 

vermeld ? d 4 | 

Het is zoo! zonder voorbereiding in origebohden? 

rede „ de vwerhevenfte waarheden van den Godsdienst 

op “den gewijden  karifel; de gewigtigfte belangen 
des vaderlands voor «den troon der vorften , in den 

raad en voor de vergaderingen des volks of deszelfs 

vertegenwoordigers; :de bezittingen „-de eer ja-het 

leven : zijner -medeburgeren voor de vierfcharen des 

regts, in welfprekende redevoeringen ;-voor ‚te. dra- 

gen , uit een te’ zetten en te verdedigen 3 van dit 

alles geeft de gefchiedenis «van vroegere jen latere 

tijden, bij alle befchaafde volken, en „ook > inons 

vaderland, de treffendfte voorbeelden} en” hoe’ vele 

T 4 ïe- 
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redenaren Kennen wij niet, die daarvan nog dage= 

liks , vooral op den kanfel ven voor de regtban= 

ken, door dagelijkfche oefeningen daartoe allengs 

bekwaamergeworden ‚ de heerlijkfte - proeven ople- 
veren ! 

De redenaren van het oude Griekenland en van 

Latium, om die reden dan ook welligt niet meer 

uitfluitend onze éénige' ‘voorbeelden en meesters in 

de welfprekendheid, verkeerden hieromtrent voor: 

zeker in. gunftiger omftandigheden.! dan ‚die van ae. 

teren tijd. 

Krachtiger dan op onze-zielen moesten hunne, 

als gevleugelde , alles wegflepende woorden en wel- 
laïdende volzinnen op de zielen hunner toehoorders 

werken :-bij hen had de kunst van /&Arijven minder; 

en “die. van drukken in hetvgeheel niet, “de vêre 

„‘beelding-en denkkracht van ‘fprekers:cen’ hoorders., 

doof” levenlooze teekenen helpen: verzwakken: het 
oog en het oor zag en hoorde niets, dan”!de- gez 

baarden ;-het gelaat , de welbefpraakte ‘kippen, en de 

alles overmeesterende klanken-en-woorden: hunner 

DEMOSTENESSEN en CICERO's:’ dit alles „was „voor 

den ‘luisterenden aanfchouwer levendigen bezield: 

voor hem. fmolten- dan ook de makers en-derzelver 

gewrochten «als „het ware. inéén: men zagen hoorde 
den “redenaars «en “dacht: aan geene brdesfeheed. 

tusfchien hem en zijne rede (1). 

‚Wij daarentegen, terwijl wij ant gefprokene haal 

ren, hebben het gefthrevene en gedrukte altijd eenie 

germate > voor. onzen. geest : zoo „wordt bij ons de 

kunftenaar: van: het voortbrengfel zijner kunst als 

| 3 het 
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het: ware gefcheiden „en wij kunnen. ons derhalve 

niet, gelijk de ouden „rmet den «redenaar en hetgeen 

hij fpreekt win en” ee: nne beaig 

houden! | ri 

„Ten dezen opzigte. fiat in hodenslaiigche rani 

‚met: den ‘hedéndaagfchen - redenaar. gelijk; vook. bij 

den. befchaafden ‘hoorder. zijner-zangen: iede kracht 

der. verbeelding. door val het gefchrevene:en gedrukte 

_ vooraf belemmerd ven: verzwakt: maar groot is, dan 
ook „voorzeker het, kunstvermogen van den dichter, 
dien: het gelukken mag ‚ondanks dit ‘alles , het ge 

voel zijner hoorders gaande temaken, hunne vere 

beelding te ontvlammen ten heide, met, de- zijne te 

doen inéén fmeltensot voe » tig | 
De redenaar toch-moges; voor de vuist; alain, 

Besc) als, de „dichter „die mprovifeert „ gebonden, 

zijn: âan- die, overeenkomst van. woorden. en zaken, 

waardoor iedere uitdrukking en volzin levendiger 
zinnelijker„en krachtiger, wordt 3 hij moge, even als, 
die dichter. in acht. moeten nemen,die bevallige 

plaatfing, van woordens en‘die bekoorlijke bouw van 

zinfneden „die ‚het gehoor ftrelende , den, toehoorder. 

een aangenaam: en zinnelijk welgevallen verfchaft.! 

„Hoogere , „grootere vereischten. worden. bij den 

dichter , die zich onvoorbereid in:zangen; zal doen 
hooren „ gevorderd, Bij zeer. „vele kundighbeden „die: 
hij zoo. min alsde. redenaar. of eenig ander „dichter 
ontberen kan „-moet. hij,-even als deze, „eene, vols 
komene-. vrijheid - „en: srustelooze, werkzaamheid. in 

denken, vergelijken. en. „oordeelen „ verkregen heb 

ben ; „hij moet:-het ware, groote „en Schoonen: in. al 

Yid T 5 dere 
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derzelver uitnemendheid-kunnen gevoelen , om let: 

te kunnen fchilderen; het oog zijner ziel moet amet: 

een juistenen helderen” blik tot in het hart van 

het onderwerp, dat hij bezingt, zijn doorgedrongen 5 

zijne verbeelding: moet ‘vurig, ligt ontvlamd „ maar 

toch aan de wrije'en weldadige heerfchappij der rede 

onderworpen zijn $-een veelomvattend , altijd vaardig 

geheugen , vmoet hem: fteeds/-ten dienfte ftaan; en 

een fcherpziend oordeel moet hem de voorbeelden ; 

die- de fabel , de “gefchiedenis „ zijne eigene onder= 
vinding, ja de geheele natuur hem aan de hand 
geven, altijd juist-doen kiezen, en hem de gelijke 

heden en betrekkingen , die beiden oplevêren, lige 

telijk doen opmerken en gevoelen. je ard 
In dit alles ftaat hij met: den gewonen dichter 

gelijk ; ook deze “moet , als de meer bevoorregte 

zanger; van de natuur met die fterke verbeelding , 

dat vurige , fnel door de aderen ftroomende bloed 5 

en dien fchilderenden geest bedeeld zijn, zonder 

welke de natuurlijke zoowel als de zedelijke wee 

reld ‘voor hem” onbezield, levenloos wezen zouz- 

als “deze moet- hij insgelijks watbaar zijn voor: die 
geweldige bewegingen” der ziel,-die hem als buiten 

zich zelven’ kunnen voeren, en hem, eene taal 
doéën fpreken, die van de godheid getuigt, welke 

in hem woont, eene ‘taal die zijne lezers of hoor: 
ders in de’ hoogere gewesten zijner’ denkbeeldige 

wereld kan opvoeren, of; langs aangename landsdou 
wen , in lagere oorden rondleiden ; hun het booze 

doen haten, zoo als’ hij hun het goede kan doen 

beminnen; met andere woorden, ook in de voort- 

| | breng- 
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brengfeléen van den gewonen dichter: — zal hij dient 

naam verdienen: — moeten wij het gevleugelde paard 

en de geestvervoerende wateren van: de pries 

der ouden verwezenlijkt zien. HE 

Maar tot ‘meer “dan dit alles is hij: oane , die 

als dichter #mprovifeert. | (4 | 
Hij moet het opgegeven. onderwerp esnhlaps in 

al deszelfs omvang , beftanddeelen’, kleuren en beel- 

den , ‘denken, gevoelen „ en tegelijk zedelijk en 

zinnelijk “aanfchouwen ; hetgeen hij alzoo denkt; 

gevoelt en in zijne ’gloeijende verbeelding ziet; 

nioet ‘hij in maatgezang en ‘rijm’ niet alleen, maar 

ook « geheel’ onvoorbereid en zonder “eenige. over= 

weging , op hetzelfde” oogenblik van vlugge welbe» 

fpraakte lippen ‘kunnen doen afvloeijen. De -redee 

naar, het zij hij voorbereid of voor de vuist fpreekt, 

draagt geene kluisters. van zangmaat of rijm. De 
gewone dichter heeft tijd ter overdenking „ omzet- 
ting en befchaving: deze. moge aan de kunst en 

den fmaak „welke hem genoegzamen tijd ter overwe» 

ging liet, de heerlijkfte. zangen verfchuldigd zijn, 

de improvifator daartegen’ is geheel aan de: natuur 

en aan de magt van het oogenblik Overgahieir en 

onderworpen giöviiol zet oew 'o djna 

„Maar zouden het welligt niet juist deze khetekas 
die nooddwang vanhet oogenblik-zelwe zijn , welke 3 

hem ‘tot die- hoogte zijner wonderbare > kunst--op* 

voerende „ hem alzoo -zelfsvoorregten boven dert 
op zijn gemak -zamenftellenden-dichter’ gever 2 

„Van waar’” (vraagt een onzer geleerde landgenoo- 

re éé Js hetspoëféhe , ‘datde vaal: der menfchen;, 

die 
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die inden faat--der- natuur verkeeren ‚ ftandvastig 

beftempelt? Van waar «anders dan dat de loop 

hunner … gewaarwordingen: en denkbeelden vrijelijk. 
voortgaat , gelijk eene rivier, die zich zelven eenen 

weg baant, en niet: binnen: oevers befloten is. De 

eerfte afwijking van dezen ftaat, wanneer men over, 

zijne „gedachten gaát nadenken, ìs reeds-de eerfte 
trede „uits-deze dichterlijke wereld” Wij voe= 

gen ‚; met betrekking tot ons onderwerp, nog eene 

andere. vraag hierbij: wordt het vuur der verbeele 

ding, die gloed, die het gevoel van het oogenblik 
zoo: dikwerf „doet ontftaan, niet fomwijlen ver- 
koelt , wanneer. een- dichter, op zijn gemak zamen- 

ftellende.,-om- zich juist en naauwkeurig te kunnen 

uitdrukken , de -regelen der kunst telkens -raad- 

pleegt? of later, wanneer de ontftoken vlam is uite 

gebluscht, “en hij. het koude flift der befchaving 

aangrijpt , worden dan niet vele fchoonheden, die 

hij aan den indruk-en de warmte van het-oogen= 

blik verfchuldigd was, metde mistlagen der. over= 

üling tevens , door hem, der fchim-van ARISTOTELES 

of BOILEAU, ten zoen, weggevaagd en voor aid 

vernietigd 3 Helrsgoo # Fr rr 

Het werkilgelijke van het fchrijven , het zen 

aan. eenen- zittenden- toeftand verbonden, ja het 

dichten ineene eenzaamheid, zonder hoorder of 
getuige (3), dit alles moet, uit deszelfs aard; de 

dichterlijke geestdrift verminderen. en verzwakken; 

zoo als zij daartegen, door de. beweging der ledes 

maten ; die de prikkelbaarheid der- zenuwen bevor- 

dert, en den omloop des bloeds verfnelt, gewoonlijk 
ver- 
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vermeerderd “wordt (4). «Hier. beroep ik mij’ op 
elken dichter die-mij-hoort! hij zegge, of niet” bij 

hem „wanneer … hij-- in” zijnen” leuningftoel zamen- 

ftelt „-dikwerf het gevleugelde paard, âls- met bit en 

toom bekneld; en hij zelve verhinderd wordt zich 

uit. de. Castalifche. bron vrij envonbelemmerd en 
met, volle teugen. te laven „ en of ‚niet-alzoos dik+ 
werf de ligchamelijke bèweging voor ‘hem de Pee 

galus: was, die hem-tót-het. hooge heiligdom der 
zanggodinnen’ opvoerde, -Het ligt alzoo. in-den aard 
der zaak , dat ,-indien-al de dichter , «die zijne zangen 
fchrijft , zoo, levendig kan gevoelen , ‘als hij die voor 

de-vuist- dicht, de-laatfte, door niets werktuigelijks 

wederhouden „aan, geene kunstregelen-, “aan . zijn 

„onderwerp alleen denkende’, zich “door dat. ondere 
werp! alleen - laat bezieler en oppermagtig beheers 
fchen: dat hij daarenboven, opgewekt door hetgeen . 

hem ‘omringt; en allen die hem hooren, zich lee 

vendiger „ vuriger „ wegflepender moet kunnen uite 

drukken, dan’ de gewone zanger: hiervan daan dat 

groote. dichters zich’ onder ‘het “zamenftêllen aan 

geen: misflag «of afwijking van eenige kunstregelen 

bekreunen, maar in de warmte van hungevoel en 

verbeelding flechts voortfchrijven „en dichten en 
fchilderen ,. hetgeen zij dachten, gevoelden en in 

hunne verbeelding zinnelijk aanfchouwden; gerust 

dat de befchavende“hand der kunst in kouder 

oogenblikken „-de.te. welig uitgefchoten ranken: ge 

noeg, zoo niet te veel, zal befnoeijens 

Zou- het daarenboven geene waarheid zijn, dat 

beiden; gevoel en verbeelding, vereischten , die der= 

zel- 
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zelver: bezitter alleen den naam «van-dichter: verzes 

keren kunnen, door het onderwerp „ den. Zmprovis 

fator opgegeven ‚gaande :gemaakt , “hijzelf. niet 

alleen door-!het:-oogenblik, waarin, de” plaats’ op 

welke, ven door de-toehoorders zelve „voor wien 

hìj zingt (5); maar ook door de klanken’ waarvan 
hij» zich rbedient, onderfteund-: en meer“ en” meer 

zál. ontvlamd “worden? of liever, zou door dit 

alles, gevoegd bij de rolling der verzen ‚die hi 

voortbrengt jen. derzelver  welluidendheid , telkens 

en; naarmate «de . Lmprovifator: voortzingt , deszelfs 

gevoel « niet” al. meer” opgewekt; en deszelfs vere 
beelding ontgloeid: en beiden gaande gehouden wore 
den, «zoo als zijn -gevoel en. verbeelding ; wedere 
keérig ‚-@n “voor «dat hem: een. woord ‘ontglipte 3 

reeds de ibezielende fcheppers- waren’ van de beelde 
fpraak die hij , al fchilderende , hooren doet ?: D 

Ik heb ; Toehoorders! van de gemoedsgefteldheid 

wân zulk een dichter, en van”-deszelfskunstvermoe | 

gen in dezen ftaat, eenig; ten minfte een donkér 

befefz ik begrijp „hoe hij, weggefleept door het 

hem opgegeven onderwerp ,- dat „zich «eensklaps in 

deszelfs omvang,” deelen; en. kleuren „aan zijnen 

geest vertoond, naauwelijks zelf. waardeeren. kan 

datgene, ‘hetwelk „hen, die hem hooren , in verruke- 

king brengt.” Op hetzelfde tijd(tip „ dat hij het voors 

werp ziet en gevoelt, kneedt en vormt hij zijne 

«zangen „en fpreekt die uits, en, zoo als de min 

befchaafde in ket dageliĳkfche leven geen woorden, 

noch dikwerf welfprekende volzinnen behoeft te 

zoeken, wanneer. hij eene. gebeurtenis verhaalt, die 

hij 
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hij zélf zag en’ hem “trof” (6) „-kan-hef den waren 
Tmprovifator , nochvaan woorden, nóch aan maat 5 

moch’ zelfs’ aan rijmklanken ofttbreken’; wanneérhij 

in zangen zal vuit(torten , “hetgeen hij” zoo levendig 

zäg en” gevoelde : -géluïden tóch” eù” klanken “fchèpe 
pen’, onwillekeurig zelfs bij kinderetr, geluiden eú 

klanken’, “die daarmede overéenttemmen 4: dië > geluie 
den en klanken, in eene oneindige verfcheidenheid 

door:*zijn- gevoel opgewekt” “en"’zinnelijk ‘voortge- 
bragt, zijn bij hem de mindere ‚maar altijdgereede 

dienaresfenr dere bezielende Godheid» die „hèm aane 
blaasts oo En stoch’ kan tk: de: wijzerhoe® noch wers 

klare „ noch uiteenzetten: == hiertoe zou „ bijeene 

dichterlijke 3"tevenseene wijsgeerige” bed. die van 

eënen: KINKER (7) gevorderd worden, =°«o: >: 
‘sMaâf genoeg, "dat reeds bijdeze bef 

alle “twijfel aám” hêt' ‘mogelijk beftaan. van “het 
gei ‚gen ; waarvan ik fpreek , moet verdwijnen. 

“Ik ‘zeg kunstvermogen!” geene: kunstmatige. ver= 

tukking „ waaraan het hart geen deel heefts veel 

minder ' ’rijmgoochielarij- van “vroeger vof. later stijd 3 
geene overbrenging van kronijkverhalen zelfs niet 

in Griekfche óf Latijnfche” voetmaat als: van ecerien 

BERONICIUSS geen refereinen- klank en’ deunen van 
rederijkers of kniedichters van den: goeden’ ouden 

tijd; geen lang tooneelftuk , waarvan de ‘maker zich 

beroemd, hetzelve in twee maal vier en twintig 

uren gerijmd te hebben (8)5 geene ‘zoogenaamde 
dichtregelen naar opgegeven eindrijmen ‚ wel. meer 

of ‘min’ fpoedig's' maat’ met pijnlijke “moeite zaam 

td en altijd’ gefchreven ; en eindelijk vooral 

ook 
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ook:-geene rijmende. voortbrengfels van een gelukkig 

geheugen; dat het gedachtte „en gedichte. van ari 
deren „zich: te‚-binnen« hebbende gebragt;:hetzelve 

in:„eene andere gedaante, met» eene- verfchikking 
van: woorden „ of. verplaatfing ‘van rijmklanken., -als 
nieuw: en geheel.voor de vuist fchijnt-hervoort te 
brengen; maar die Rich alejd. als.zoo vele herinnes 

tingen vetraden voittieo aios, aop 6 

„Neen! dat teid Be epihder raid 

teck dichterop veen. gegeven - onderwerp, ges 

makkelijk , „bevallig „krachtig in voetmaat-en- rijm; 

voor „de „vúistrens-oorfpongelijk „ in een ‚ftroom- van 

woorden „ zoo alsde natuur hem die opgeeft, op 

één oogenblik veene- reeks; van. verhevene „en aange 

name, ftoute of zachteress ven «altijd. „dichterlijke 
beêlden. en’ gedachten weet voor,te,dragen,sen 
voor het oor ‘zoodanig. te fchilderens; dat derzelver 

fchikking „en kleur mer „al-hare-kracht- en-fchoon= 
heid , «gelijktijdig ‘in ‚den, opgetogen. geest, en-het ges 

voelige “hart Var, den. daarvoor. vatbaren, toehoorder 

overgebragt „en ah bere „ware. daarmede: verwezen- 

lijke wordens got adv fort én 

pel -de kindschheid der wrliken pramen aid pon 
dedichters der grijze oudheid zonder andere voore 

beteiding,;- den:-wildzang der “natuur: -der- vogelen 
riagezongen (gdev--De profeten. ‚der. oudheid here 

baalden wvoor-tiüĳdgenooten en nakomelingfchap,,- zons 

der” voorafgaande--overpeinzing: 4: des ftemme „Gods s 

die rin: run. ‘binnen {te fprak„ inode verhevenfte lies 

deren; „de roudfte „treurfpelen-, zelve werden, nooit 

vooraf bepeinsd,; gefchrevens, maar: voor, de vuist 
al ge. 

id 
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gemaakt ;-in de oudfte. heldentijden der Grieken -wa- 

ren de: dichters. zelve helden en bezongen die „ ook 

dikwerf. Zonder eenige voorbereiding, wanneer hen. 

hunne zaänggodin of juriter zelve bezielde; maar 

zij’ hadden, hunne: citer,» wier fnaren- hen eerst 

in verrukking bragten en “hunne zangen onders 

fteunden en begeleiden; en zoo zweefden hunne 

klanken tusfchen het gezang en het recitatief. <…… 
=-Bij-de vroegere en latere” Arabieren „vooral vóór 
of kort.ná MOHAMMED „ improvifterden hunne. dich= 

- ters op» hetflagveld;, ad eene behaalde overwinning: 

of “bij buitengewone gebeurtenisfen „ het zij voor. 

de vuist naar. eigen kunst, of over onderwerpen 

door de -Kalifs of andere. hunner vorsten opgege= 

ven (ro). “De oudfte treurfpelen zelve werden nooit: 

vooraf bepeinsd óf gefchreven, maar voor de vuist 
gemaakt; en ook nog heden zegt de boerfche bewo= 

ner van het eiland Minorka , in wedftrijd met zijne 

medescilanders, zijne voor de vuist gemaakte ge-. 

zangen „ door de citer onderfteund „vrolijk op (rr). 

„De Griekfche- potfenmaker van onze dagen werd’ 

nog onlangs, in tegenwoordigheid van geest en: 

{nelle opvolging van gedachten noch in levendig- 

heid noch in volheid. van beelden , door den Italiaan 
fchen Zmprovifator overtroffen ; bij de onbefchaafdfte: 

volken , tot bij Kalmukken in’ de woestijnen, tus- 

fchen > den Don en de Wolga, vindt men zang= en. 

dichtkunst „ en het vermogen, waarvan ‘wij fpre= 

ken 3 de taal: waarin de wildfte volkftammen” zicht 

uitdrukken , fchijnt reeds te bewijzen, dat de natuur. 

den. mensch. tot dichter fchiep , en dat treurfpel en 

NRK Oe 4 ‚lere 
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lierzang , ja het heldendicht zelve , aan «den Zmpro- 
wifator derzelver beftaan vêrfchuldigd zijn (12). 

Het fchijnt alzoo waar te zijn, dat de kunst den 
mensch natuurlijk, en de verfijningen, die daarin 

later gebragt zijn, niet anders moeten worden be= 

fchouwd dan als de verbetering van een vermogen 

dat hj vroeger bezat: vol geest, waarheid en na 

viteit was daarom het antwoord aan den keizer 

van Japan, dat de vernuftige crAUDIUS zijnen 
ASMUs in den mond heeft gelegd: welk een toeftel 
(vroeg de keizer) heeft men in Europa, omzich 

in de poèzij te volmaken? — „Wij hebben daar 
(was het antwoord) eenen fchonen hemel en eene 

fehoone aarde, en eenen heiligen Godsdienst ; Sire P” 

De keizer begreep dit niet „ en’ vroeg andermaal „ 

wat ASMUs door poëten verftond? en deze befchreef 
nu dezelves „, als reine keifteenen ‚ aan welke de 

fehoone hemel en fchoone aarde en de- heilige Gods 

dienst aanflaan , dat er de vonken uitvliegen” (age: 
Het denkbeeld, in het antwoord opgefloten „ vor= 

dert hier geene verdere verklaring ‚en is voorze= 

ker bijna overal toepasfelijk 

Geen wonder dan, dat ArisTOTELES alle poëzij 

het heldendicht zelve; in deszelfs eerften oorfprong 

aan het voor de vuist dichten toekent: zeker is 

het, dat de aloude Griekfche zangers zich in <onbe= 
fchaafde en ruwes dithyrambifche toonen, nog in 

zijnen tijd lieten hooren, en dat deze. veraf waren 

van den dichterlijken zin, die zich vroeger in 

Athene ontwikkelde, toen koren uit mannen en 

jongelingen , van onderfcheidene ftammen „aldaar 
op= 
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opgekomen, en ‘nog met landelijk ftof bedekt, 
hunne boerfche_ zangen voor den vuist aanhiee 

ven (14). Geen wonder, dat het oude Latium, 

waar eens crcero zoo’ heerlijk en zegepralend en 
dikwerf onvoorbereid fprak , waar ARCHIAs, dien 
zijne: welfprekendheid vereeuwigde ; reeds’ voor de 

vuist dichtte (15), en waar later de jonge oviprus, 

zoo dikwerf , tot ieders’ verbazing , onvoorbereid in 

voetmaat zong (16) 3’ geen wonder dat Jtalië, vooral 

federt de herleving der letteren „ die ‘menigte dich= 
ters, door dit vermogen begunttigd, heeft opgele 
werd, die wij bij andere volken te vergeefs zoeken. 

Reeds in de eeuw van Paus-reo X wedijverden 

EEN “BRANDOLINT, MARONE El QUERNO, jas LEO X 

zelfs; met "p'aQurra ‘en andere Iraliaanfche Zmpro- 
vifatoren van dien tijd, in de’ bekwaamheid, om 

verzen: voor «de “vuist in de kmag tale te mas 
ken (17) | | 

Ook toens ademden en nog bcn de Latì jnfche 

en Ttaliaanfche zangêr „zoo als weleer vireiLIuS 

en HORATIUS , onder een bijna altijd. helderen hemels 

ook hem omringen nog de. bekoorlijkfte” landdou- 

wen „ en ‘dekt hem “het liefelijkst: lommer 3 voor 

hem ook ftroomen en vloeijen nog de: kristallen 
wateren van den Clitwmnus, de zachtvlietende Liris 
en de fchuimende Zufiduss voor hem pralen nog 
die bevallige heuvels en „wijduitge{trekte vlakten , 

die bergen en valleijen welke in de dagen van 

Romes lettereeuw verrukten ; bruifende  watera 

vallen ‚ ruifchende bronnen, betaoveren hog overal 

om flrijd zijne zinnen, en ftorten in zijn geest en 
"0 Va hart 
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hart die gewaarwordingen „en gevoelens , die” voor 

geene. andere dan dichterlijke, mededeeling vatbaar 
Zijn; en wendt hij -van daar zijn oog op die. voort- 

brengfelen- der beenen kunst of derzelver puin= 

hoopens. op „die gedenkteekenen „van Romeinfche 

grootheid. van vroegere LEUWEN of van de ftoutfte 
vlugt der. herrezene kunften in latere, dagen ; overal 

ziet; hij „beelden en -verhevene „zigtbare. teekenen 

het, verhevenere „ onzigtbare » uitdrukkende 3 overal 
vindt - hij;gereede „en, bewerkte „ bouwftoffen - voor 

zijnen, „natuurlijk dichterlijken-geest. - Je 2191 

‚Zulke omftandigheden. vielen „geen ‘OSsrAN , “geen 

so iki vate’ Cen hoe rijst „beider: dichtroem 

nuoin: onze oogen !). voorzeker te beurt: maar zulke 

omftandigheden … kunnen … niet, anders’-dan het echt 
dichterlijke vernuft ‘vroeger doen «rijpen 3. deszelfs 
gevoel fpoediger opwekken, en zijne : re 
{neller doen ontvlammen. (vi) 

es Aati-zûlke omftandigheden ris de Italiaan welligt 

der aart. zijner’ taal ‚mede „verfchuldigd. „Of zon een 

vólk: wiens’ verbeelding ligt: gaande gemaakt wordt, 
juist“daardoor geene meer-heerfchende ‚neiging tot 
ontleende ven! figuurlijke fpreekwijzen verkrijgen ? 

Gewaarwordingen tochen :denkbeelden en harts- 

togtên , door de \fchoone. natuur envandere zigtbare 

teekenen en beêlden uitgedrukt, deelen zich onge= 

merkt aans” de 4 úal zelve mede. en deze wordt 

hierdoor. meer rijk vän „beelden en Ede 5 

en- alzoo -dichterlijker. 54 wetn À 

Gelijk de meeste oude talen heeft de Italiaanfche 

de eigenfchap; dat zij omtrent de fchikking: der 
| | woors 
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woorden eêne vrijheid verleent, die dén diëhtér 
veroorlooft, weelal zoodanige orde te kiezen, die 
met: de gefteldheid zijner verbeelding het meest 
overeenkomftig is, en zich alzoo van omzettingèn’, 
Cin de meeste nieuwere talen niet geduld), te 

bedienen , die” de muzikale fchoonheid bevorderen 

en de’ welluidendheid der volzinnen kunnen onder- 

fleunen (18). EA: ade 
Hiervandaan het dichterlijke der Italiaanfche taal, 

naar het oordeel van bevoegden, en alzoo het meer 

gemakkelijke voor den dichter, om als Improvifatór 
uit te- munten. ‘Tedere zinfnede bijna wordt in deze 

taal een verss bijna alle woorden in dezelve, door 

de menigte van” klinklétters, die als zoo vele 

echo’s. op elkander. terugkaatfen (19) kunnen op 

elkander rijmen; zacht en welluidend is zij in hare 

uitfpraak en zangeriger dan eenige hedendaagfche. 

„ Het is (zegt Mevrouw VAN STAEL HOLSTEIN) 
niet-alleen aan de zachtheid der Italiaanfche taal, 

maar vooral aan den fprekenden klank der welluidende 
fyllaben , waaraan men het vermogen der Italiaanfche 
dichtkunst ‘moet toefchrijven.” Zij is zoodanig mi 

zikaal ‚dat men, onafhankelijk van de denkbeelden , 

alleen tin- den klank der woorden behagen’ fchept, 

en „die woorden ‘hebben iets zoodanig fclikderach® 

tigs, dat zij als het ware fchilderen Aare nne zi 
witdrukkeh’” (ofer suis ear olen, 10E I0D0 
De bevallige „ zangerige ; alles mêt zich wegflepende 

rijkdom der Italiaanfche taal,- heeft haar wel éens’ 
doen vergelijken bij die fchoone zangeresfen in den 

fchouwburg 3 van welken mét, behâlve haren tof 
Vs en 
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en. welluidende, klanken, niets: meer begeerde -men 

vergeeft „daarom den Italiaanfchen-émproyifverenden. 

dichter , ligter dan anderen; het, zinne- en gedachte- 

looze zijner. verzen „ indien -hij-zich maar- vanhet 

vorinende voertuig en het woordenfpels dat zijne 

taal hem aanbiedt, altijd meesterlijk, weet te bedie» 
nen (e1).-Hij gebruikt bij dit alles doorgaans eene 
zeer gemakkelijke . voetmaat: gewoonlijk” beftaan 

zijne. coupletten in acht verzen, ieder van zeven 

fyllaben „ en verdeeld in twee vierregelige „ieder 
van welke eindigt met een afgebroken -verss zoo- 

danig , dat van elke vier regels flechts twee: op 

elkander rijmen (22). î 

Bij velen: hunner Jmprovifutoren … onderfteunt, 

zoo als, bij de “oude Griekfche - heldendichters en 

den Minorkafchen eilander, het fpeeltuig of het. 

gezang, of beide, de voetmaat: onderhet fpelen 

‚op. .de guitar, zingen-zij op eenen recitativen 

toon; terwijl hunne ftem alsdan’, langzaam, hunne 

woorden. verzelt, hebben zij tijd hunne denkbeel 

den te verzamelen, en , naarmate die -bij hen op= 

komen, dezelve te omkleeden en “in beeldfpraak 

te verzinnelijken (23). 

Maar allen , zelfs velen van den geringften ftand , 

behoeven deze onderfteuning niet; de Siciliaanfche 

fchipper „ den reiziger in zijne barken overvoerende, 

roept hem in den bevalligften tongval en de-fchoonfte 

verzen dikwerf. een hartelijk. en lang vaarwel toe: 

CORINNA, hoorde „dit, en geloofde toen- bijna „ dat 

de zuivere lucht. van, hemel en. zee opde: ver- 

beelding der menfchen werkte, als de wind op 
de 
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de Molifche harp, en dat de dichtkunst, gelijk. de 

akkoorden, de echo der natuur was (24). 

De beroemdften echter der Italiaanfche Zmaproyta 
Jatoren, alle hulp van zang, en eene zoo gemak- 

kelijke voetmaat verfmadende, verkiezen de moeije= 

lijkfte … versmaten 3- ja door die moeijelijkheid zelve 
fchijnt hun kunstvermogen te winnen , hunne vere 

beelding. meer te. ontgloeïjen , en hun gevoel leven= 

diger. te worden; deze declameren hunne. verzen 

zoo fnel en onafgebroken, alsof zij die lazen, 
De Zmprovifator GIANNt ftelde niets. in zijn 
boekvertrek ‚op, hetgeen hem als dichter eënigen 
roem kon doen verwerven; maar wanneer men zijne 

voor. de vuist gemaakte zangen, door fnelfchrijvers 

(eachigraphes) opgefchreven , ook naderhand las, 

vondt men daarin rijkdom. van beelden, vuur van 

welfprekendheid, kracht van poëzij, en gedachten 

tevens , die hem met de beroemdfte vernuften zijnes 
lands gelĳk konden ftellen (e5).- < 

De dichteres MAZZEI, fchoon: onbevallig opzege 

gende , zette hare welluidende taal. nog. grootere 

fchoonheid bij, wanneer zij improvifeerde : dan 

‘boeide zij de toehoorders aan hare lippen, fleepte 

hen weg door den tooverftroom harer zangen, en 

vóerde hen over als in eene dichterlijke. wereld , 

waar zij hen’ gelooven deed; de taal der Goden te 
hooren: de ‘minst verwachte en meest onderfchcis 

dene onderwerpen bezong zij tèn- zelfde. ure ach« 
tervolgens :-zoo maalde zij de genie en het karakter 

van den: dichter. „bANTE:,. van den ftaatkundigen ges 

V4 {chied. 



30 REDEVOERING OVER: HET v 

fehiedfchrijver MACHIAVEL „Van-den wijsgeer GALILEI) 

en fchilderde. de aloude « wrijheid. én> gfootheid van: 

Florence. op. het ‘heerlijkst af Zoo dichtte-zij voor 
de vuist een treurfpel over een nimmer behandeld 

onderwerps deed deszelfs- knoop: gevoelen en: de 

ontknooping voorzien; en zong. eindelijk „zonder 

tusfchenpozing , na” elkander „vijf werfchitlende 
klinkdichten, over zoo vele onderfcheidene ondere 

werpen , en nog wel Opgegevene rijmklanken (26)e 

Nog onlangs’ deed. zich de Milaneefche fchilder 
en dichter: pisrRuccr: andermaal in «Frankrijks 

hoofdftad ; als Zmprovifator hooren: na het ontzete 
tend tafereel van de pest te: Barcelona, den dood 

van CICERO en dien van den dichter aLrierts inde 
fchoonfte gezangen te hebben gefchilderd, beante 

woordde hij dichterlijk de vraag: of de Italiaanfche 5 

meer dan eenige andere Europifche tongval, voor 

de dichtkunst” gefchikt ware? “en improvifeerde 
vervolgens over zes verfchillende, geheel onge- 

lijkfoortige onderwerpen, die -hem werden isd 

ven (27). ĳ 
„Het fchijnt den rij ifiedee, het prrilekeijkst 

om flatige onderwerpen: ernftig- te bezingen: ‘deze 

toch “maken het gevoel en--alzoo de verbeelding, 

ligter dan vrolijke, gaande. rereTTI echter, eén 

dichter in Rome , improvifeerde nog in 1819 of 1890, 

voor’ Lady MORGAN, over hare’ zucht voor het 

polichinel- en marionettenfpel met befchaafde , vro= 
lijke boert, en gaf een {nel maar geleerd overzigt 

van de omne zeven Mtaliaanfche maskers, 
maar 
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maar hij onderfteunde- eed zang mét de En: 

den van’ het-piano (28). to: rob” nere 
„Bij deze “weinige. voorbeêlden zou ik nog ‘anderen 
kunnen vóegen , “indien «mij-de tijd zulks verooré 

loofde sten lotte: vän deze opgave moet -ik-echtet 
nog vermelden, dat, zoo!-als LAURENS: DE: MEDICIS 

in. den dichter purcr, eenmaal een Aofsimprovifüdtor 

gevonden «had;  zoo.ook: NAPOLEON den-dichitet. 

GIANNI 5. waarvan-ik fiprak:; den tijtel van Zmproyis, 

fateur Impérial met eene jaarwedde van zes ate 
franken verleende, « iooy 

Of en in hoe verre in andere befchaafde” gee 

westen -van” ons” werelddeel. dit kunstvermogen bee 

ftaat en gevorderd is, kan ik thans niet onderzóes= 
ken: geene treffende. voorbeelden daarvan heb ik „ 
buiten Ztalië, Spanje en Nederland , noch ook in 

Duitschland, zelfs niet in Engeland, waar het voor 

de vuist fpreken in ondicht zoo gewoon is, gen 

vonden; de Franfchen althans houden het onmoge- 

lijk in hunne taal, de minst dichterlijke van allen, 

en door vorTAmE reeds eene trotfche Zedelaresfe 

genoemd , te #mproviferen (29) 

Maar wat ons vaderland betreft, reeds vóór lang 
hebben onze vernuften het zoo oud als onrègt- 

matig (3o) verwijt gelogenftraft, als of onze koele 

aart, en het min dichterlijke en weinig grootfche 
van den grond die wij bewonen , def Nederländët’ 
onvatbaar zouden maken voor de vegen der 

kunften van hèt fchoonê. a Wo 
Het is niet met-onze dichters als met de nach- 

et Vs (ee 
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tegalen , die flechts bij - zachte lenteluchten ‘hunne 
zangen doen hooren: reeds onze jANus sECcUNDUS 

vervaardigde. een zijner fchoonfte Elegiën , meeren= 

deels te «paard rijdende, in de Latijnfche taal: ook 

de"-groote “rrasMus -dichtte zijn gezang over den 

ouderdom in- dezelfde taal-op de bergen van Zwit- 
ferland-(31) 3} “en KASPER VAN ’BAERLE bedankte 

de"beroemde ‘TESSELSCHADE , op. het flot te Muê= 

den, toen «deze aldaar hare vrienden, met een keu= 
rig festoen- van herfstvruchten verrastte, met een 
voor de vuist gemaakt dichtftukje „ op de geestigfte 
en” bevalligfte wijze (32). 

„Het is waar, onze dichters leven onder ‘geen’ 

Griekfche hemel , noch zien rondom zich die fchoone 

patuurtooneelen „ welke Zfa/ië aan zijne dichters op= 

levert. | 

Waar nog natuur, vol gloed en pracht * » 

Op trotfche bergen woont, van vruchtbre heuvlen’ lacht, 

| En vrolijk fpeelt doof mirtedreven; 

„Waar ’t zalig dal van honig vloeit, 

De roos, ook in den winter, bloeit 

En de vuren, zorgloos , henen zweven. 

Maar 

Zou daar flechts zijn het blij gewest, | 

Waar fchoonheid haren zetel vest; 

Waar de opgeklaarde geest, gediend door vlugge zinnen, 

‚Zich aan ’t gevoelig hart verbindt, 

Waar ’t zusterkoor der zanggodinneu 

erloen «Zijopriesters senvaltaren vindt @ or von 4 

a De 
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Le Juicht , vaderland ! in uw moerasfen ! 

‚Door u wordt ook haar dienst gevierd ; 

Der kunsten loof moog elders wasfen , 

’ Rijst welig op uit uwe plassen, 

Ea fpiegelt zich in ”t- nat, dat door uw velden zwiert, 
ap P, 

De vonpers zingen aan uw ftranden; 

Ae HOOFTEN toovren door uw taal; | 

Uit hooger kring, uit lager ftanden, 

Gaan opwaards geurige offeranden ’ 

_ En aut ‚ ja blinde zelfs ; draagt. vrolijk de ofter{chaal (33). | 

Wat onze. a betreft „ bij - haar zijn (zoo als 

DE: GROOT. te regt fchreef (34) )» de woorden zoo 

talloos als de. gedachten 5 zij is het, die uit haren 

eigen rijkdom vormt, verbindt en zamenftelt: die 
onuitputtelijke. rijkdom in beteekenisfen, zinwijzin- 

gen , zin -nabootfende-wortelklanken „ en-aan elkan= 

der- verwantfchapte woorden, bijna aan. overdaad 

grenzende , wordt nog telkens verrijkt met ooft , 

dat op haren eigen bodem rijp geworden-en ge 

plukt is. Geen voorwerp is, bijkans denkbaar , 
dat in- onze taal niet zinnelijk uitgedrukt, en alzoo 

door den waren dichter , wien de natuur het fiksch 

penfeel in handen gaf, niet treffend. kan worden 
afgefchilderd 5. zij is zoo dichterlijk als de meeste 

der. nieuwere talen. (35). 

„Maar zoo onze taal in zachtheid en welluidend- 

heid » in harmonie en, melodij „ en alzoo in muzikaal 

vermogen, voor de. Italiaanfche wijken moet, wel 

nu s 
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nu, dan ook 'is de“kunstverdienfte van-dèn- Neder- 
landfchen: dichter- grooter dan die van den Italiaan. 

fchen zanger; wanneer zij beiden als nnen 

gelijkelijk uitmunten. | 

De ‘onze: kan „in -zijne-min zangerige taal ‚ door 
klanken alléén, noch behagen, noch’ verrukken: 

hoe fchoon en fchilderachtig de woorden. ook zijn 

mogen, waarvan hij zich bedient, door dat fchoone 

en fchilderachtige, wanneer het zinledig, en beeld- 

en gedachteloos is, zal hij den aandacht niet 

boeijen nog de zielen der toehoorders wegflepen. 

Neent om dit doel te kunnen treffen „ moet hij 

zijne taal en de kunstvormen van maat en rijm, 
die zijne werktuigen zijn, overal geest en leven, 
door fchoone , zinrijke gedachten en beelden, wett 

bij te zetten. | 

© Van de Zijde der taal derhalve zoowel als van 
zijne toehoorders, heeft de Nederlandfche dichter 

zwarighederi te boven te komen, die den ltaliaan= 

fchen se fiche vi niet, of erva in den weg 

fhaan.’ - d. Aen, st 

Groot is alzoo în ons oog het kunstvermogen 

van die weinigen onzer dichters, die met hetzelve 

begaafd zijn: behalve dien , waarvan ik ftraks uit= 

voeriger zal preken, hoorde ik een van dezelve (36) 

eenige weinige, maar voortreffelijke dichtregelen, 

bij zekere gelegenheid, voor de vuist opzeggen : 

van een ander beroemd dichter’ (37) verhaalde men 
mij, dat bij zulks dikwerf met “dén gelukkigften 
nicflag beproefde, en wel in het ik het 

moeijelijkfte van alle dichtfoortén. 

Maar 
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„Maar hetgeen ik, vooral gelegenheid: had „dikwerf 

te bewonderen, was het. verheven ‚kunsttalent- vân 

dien„onzer landgenooten, ‚dien ik, en zoo, ver 

„len onder U, mijne Heeren! zoo menigwerf- ten 

„aanhoore:. van „zoo ‚vele „opgetogenen ‚van kunste 

_regters en min geoefenden,„ ja van dichters, zelves 

alle;-de, zwarigheden. die, wij opnoemden „ metsonbee 

twiste zegepraal, zagen. overwinnen; wanneer, wij 
hem ‚over, onderwerpen van allerlei aard, „en. daar: 

onder. over. zoodanigen „ die. voor geene dichterlijke 

behandeling vatbaar fchenen „met, de hem «eigene 

oorfpronkelijkheid „onverwacht en onvoorbeteidsin 

eene lange-reeks. van de: voortreffelijkfte ‘dichtregee 

lens en „in ‚telkens afwisfelende: voetmaten „ gezans 
gen hoorden voortbrengen. ‚die deu ftrengften. beoors 
deelaar zelfs de veder der kritiek uit de hand zouden 
hebben. moeten „rukken , zoo hij: flechts dichterlijk 

gevoel en, vooral geen -kunstnijd bezat, 

Dan, toonde; hij „hoe, hij.s-al de krachten-en het 

uiterfte, vermogen „onzer „rijke. taal, kennende „ haars 

als. zijne: dienaresfe , in: het vrij en. onmeetbaar: veld 
der -dichtkunst, wist. te bevelen: in. haar ftortte zijn 

dan levendig gevoel, terwijl het zijne. verbeelding 

in- vlam. zette, de ftoutfte of „ bevalligfte zangen 

uit:s-als bij den-oorfpronkelijken natuurdichter werke 

ten de toonen, die hij voortbragt, op zijne eigene 

hartstogten „niet „minder, dan- op. die van zijne 

hoorders 5 zijne geestdrift „klom, gelijk de vlugt 

eenes. Jeeuweriks ‚bij het zingen al hooger en hoo= 

ger.(38), en naarmate het „onderwerp. of de aan- 
daeningen» die-hem, beheerschten zulks vorderden , 

ver. 
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veranderde hij wan maat en toonen: nu eens was 
zijne poëzij verheven en fomber, dan wederom ligt 
en vrolijk zangerig: nu klimmende, dan dalende 

ging hij van het eene beeld tot het andere,’ met 
veelal onverwachte , maar altijd natuurlijke, afe 

wisfelingen , over: het fcheen, alsof in’ dien ftaät 
van verrukking hem de voortreffelijkfte gedachten 

en voorftellingen vals- van zelven toeftroomden; dat 
alle zine „denkbeelden „op ‘dat oogenblik geboren, 
reeds “bij ‘derzelver wording de toon der harmonie 
aannamen 3 en dat dé melodij zijner klanken zich, 
met de kleuren zijner dichterlijke fchilderijen-, ten 

zelfden ftonde , wonderlijk” vereenigden, om “den 

verbaasden toehoorder te doen zien, wat ‘het gevoel 
van het oogenblik , op deni” “waren „ oorfpronkelijken 

dichter vermag. | metal 

Dan’ hoorden wij, zoo als Mevrouw vaN sTaer (39) 
bij CORINNA, eên bezieldegefprek : als deze fcheen 
hij. zich’ over te geven aan den indruk, die de 

deelneming zijner hoorders, waardig hem te ont- 
vlammen, bij hem te weeg bragt, en als of hij een 
gedeelte van zijn kunstvermogen aan hunne” oplet- 
tende tegenwoordigheid verfchuldigd was, zoo ‘als 
wederkeerig zijne aandoeningen tot de hunne over- 

gingen, en ieder zijner toonen door aller harten 

gevoel beantwoord werd. | dl, 

Zoo dichtte en zong hij, over de verheventfte , 

belangrijkfte en meest onderfcheidene onderwerpen , 
de “heerlijkfte liederen voor de vuist: de ontdek= 
king van het buskruids vrijheid en dwingelandij; 
den alouden en tegenwoordigen toefland van het va= 

dees 
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„derland van viKGiauss Griekenlands herlevenden 

letterroem en onaf hankelijkheid ; -de bekoorlijkheid 

der sonfchuld; het huisfelijk geluk; levenswijsheid; 
en zoo. veel andere’ voorwerpen „ uit’ edele. harten 

opgeweld, en den -dichtêr overwaardig die mensch 

en Christenen Burger is. » 

„Elk: dier onderwerpen , reeds op „het dapthtand 

der opgave , als. met eens tooverflag ‚het ‘heerfchend, 

denkbeeld zijner ziel geworden , werden dan ĳlings „ 

en, terwijl zijne toehoorders tot het aanhooren van 

dezelve nog naauwelijks gereed waren’, door, hem 

omkleed in verzen, wier harmonie, kadanfen , overe 

gangen, woordenklank en toonval, met die ondere 

werpen zelve overeenkomftig waren, 

Als een droomende in den flaap, of liever, als. 

een andere ArcHimepes, fcheen hij dan boven (en 

buiten zich zelve, in diëh ftaat van afgetrokken 

opgetogenheid, en die onverftoorbare infpanning 
van geest, die hem het tegenwoordige en al wat 

hem omringde, deed vergeten en voorbij zien, 

om in gezangen, vol merg en pit van zaken, maar … 

ongelukkig door geene fnelfchrijvers in doode tec= 

kenen voor ons en de nakomelingfchap bewaard, 

maar vol van vuur, van kracht, van leven en van 
welluidendheid, de heerlijkfte dichterlijke idealen 
te fchilderen, waartoe hij, bij meerder tĳd ter 

overdenking, trageren omloop des bloeds, en in 

volkomener rust, misfchien niet in ftaat zou zijn 
geweest (40). 8 | 

Gelukkig Nederland! dat, in den grootfchen tei 
uwer dichters, “dezen zeldzamen krachtigen geest 

kun= 
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kunnende. opnoemen , van deze Molifche- harp -de 
„echo der natuur; ook in uwe -moerasfen , moogt 

hooren. „weergalmen! Deze roem, -aan “vonpers 
eeuw.’ bijna geheel ontzegd, was „voor u „tot in 

den tegenwoordigen tijd; bewaard, . Gelukkig 

Nederland! een volk, in „wiens”niidden zulk: eene 

bêzielende vlam nog blaakt, heeft zijne: -letterkun- 

dige loopbaan-nog hiet voleindigd: (41). vr 20 «>> 
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bs NONE EN 

AANTEEKENINGEN, 

id 

ne 1) Vergelijk r. ANCILLON é Mélanges de Litteratie 

et de Philosophie ‚tom. 1, p. 298. 
bed 

Á e) BerLAMI en HöLry, in het Ide Deel der Pars 

handelingen van de tweede klasse van het Koninklijk 

Nederlandsch Instituut, bladz, 1 Ek Door den Hoog- 
wke VAN CAPELLE. 

Bra’ 

(3) Zie over deze omftandigheid de verhgonise 

door cicero bijgebragt, toen hij zijne Oratio pro Rege 

Dejotaro , in het bijzonder paleis van CAESAR uitfprak , 

eh bij derzelver aanvang klaagde , dat hij het voorregt 

niet had, om voor eene \menigte te fpreken: iz qua ora= 

torum studia nitì solent: Oratio pro Rege Dejotaro' Cap: a. 

Zoo ook was de beroemde Engelfche Parlements « Re- 
denaar “Frox minder {chrijver «dan redenaar; - en zijnê 

fchriften misten veelal die kracht en dat vuur; hetwelk 

aan zijne, voor de vuist uitgefprokene, redevoeringen 

zeldzaam ontbrak, 

C4) Ptanius, Libr..I, Episte 6, Zegt3 „‚ Het is ver 

wonderlijk hoe de ziel, door de werking en, beweging 

des lig chaams opgewekt wordt.” Vergelijk hierbij c.r, 

FLÖGEL, Geschichte des menschlichen V erstanags, 
f, 183. S 156, 

(5) Ad dicendum etiam pudor stimulos habet ek a 

cendorum expectata aus : = extemporalis actio auditorum 

frequentia, ut miles , congestu eN „ excitatur, QOINT: 

INSTe Orat. Libe-X. Caps: 7..N°%-36r 

IX. D. a, ne 0 Men 
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(6) Men zie zijne Verhandelingen in de woorrede 
van de drie deelen Zijner Gedichten, 

() Tres quogue , si riad” súné he affectu 

eoncitati , verba non desunt, QUINTIL, Institut, Orat, 

Lib, X Cap. 7 N% 15, ; 

(8) Zoo als de Wittebroodskinderen: van Pp, GODE- 

wijck , gedrukt te Dordrecht TR pk 

(9) Lucrerius de Rerum nat, Lib. V vs, 24. tekel 

hier’ de” Verhandeling van den Hoogl, Mr. p. J- VAN 

LENNEP, over de oorzaken van de opkomst, bloei en het 

verval der leiteren ; te vinden in ‘de kureRPE ‚ uitgegeven 

ware Je KANTELAAR EN Me SIEGENBEEK Ide Stuk, bl, 3 

“Goy Zie vita Timuri ; de gefchiedkundige Werken 
Vall ABULFEDA; de excerpfa ex Hamasa, door den oud- 

fen SCHULTENS uitgegeven, en de Annales Moslemici._ 

C ï 1) Zie. KANTELAAR Krkandeling over. hiet Hers 
dersdicht, bl. 19 ener en de plaatfen aldaar aangehaald 3 

guspoomd. HERREN ‚ Zdeën- über die Politik ‚den Verkehr 
und den Handel der vornehmsten Völker der alten Welt; 

Göttingen 1821. f, 162. 

(12) - Zie murmarn, Zafereêlen van den Griekschen 

„Archipel , D. II. bl. I52e Conf. de Kalmukken , Amst. 

bij J- Ce VAN KESTEREN, 18203 bl, 179’ en volg.” 

(13) Asmus, Omnia Secum portans , th, III £, 87 en 88. 

(14) Zie hier over breeder F. SCHLEGEL, Súrmmtl, 

Werke, B. 13. “Sluciën des Cldssischen Alterthums, 

1 Th, £ 169, en de plaatfen van ARISTOTELES , MAXIMUS 

TYRiGs, èn van nERoDorUs aldaar aangehaald ; alwaar hif 

Onder de Griëkfche Improvifätoren van lateren tijd , toen 

de maatfchappelijke töeftand het natuurlijke gevoel van 

het audvalk niet meer Zooals voorheen gunstig was , 

on. 
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onder «de dichters voor d@ vuist procenes van Tarsus en 

ANTIPATER van Sidorz opnoemt, zich met betrekking tot, 

den laatstgemelden beroepende. op de bekende plaats van 

cicero de Orat,-Lib. HI. Cap. 504 vergelijk hiermede 
QUINTILIANUS „ Inst. orat, Lib. X. Cap. 7. 
„(a5) Zie Orat. pro Archia , Cap.8, 

(16) Oviprus, Zrist. IV. 10, 25. 

(17) Geschiedenis van Paus Leo X, D. IL ble 245. 

en D. III. bl. 407 en volg. In 1826 zijn te Verona 
gedrukt de in het Latijn voor de vuist vervaardigde ge- 

zangen van den Iraliaanfchen dichter r. GAGLIUTTI , waar 

van een ten onderwerp had een toóneel te Munchen 

door hem bijgewoond, alwaar hij den koning van Beijen 

ren, alleen en zonder wacht , met zijn kind aan de 

hand, op het kerkbof ZAE in het midden van eene hem 

eerbiedigende volksmenigte, die hare godvruchtige ge- 

beden voor de afgeftorvenen, aldaar begraven, ten hemel 

opzond; de twee laatfte regels van zijn dichtftuk waren 

de volgende: 

Eeguis hic? oravit. Rex noster, “Tnermis? Amicus. 
Proh Deus! et Regi'gratulor, et populo. En 

Zie de Revue Eneyclopedique ‚ Mei 1827. P. 433 

(18) Zie Bram, Lesfen, D. ib bl, 188, 

(19) Vele goede Italiaanfche fchrijvers befchouweni 

de menigte van klinkletters în hunne taal als éen gez 

brek; zij laten die daarom dikwerf aan het: eind der 

woorden weg, ten einde de medeklinkers te meer te 

doen uitkomen. Ae RT Vel 
ein NN (@o) Corinne , tom. 1. pag. 96 et SUD. 

(23) Men vergelijke hier pu rary, Lettres sur 

Italie, tom. Il, pag. 123. 8 Do: 

Xa €22) Zie 
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„(22)- 'Zie s. ‘Dr sismonDI,” de la Littérature du midi 

de VEurope ‚tom. IL. pag. ‘92 et suiv. 

(23) Zoo improvifeerde de Toskaanfche srstint nog 

onlangs te Parijs, maar behoefde de fnaren eener Piano 

en eenige oogenblikken van overdenking; zie de Miroir 

van zo November 1822, Vergelijk VOLKMANS Reisboek 

door ‘Italië, D. II, bl. 225, Een DU PATY, Oeuvr, cit. 

tom. I. pag. 124» 

(eg) Mad. pr STAEL HorsteiN op de aangehaalde 
plaats. Lady MORGAN, /'Italie ‚ tom, III. pag. 7o iz not. 

fpreekt van eene beroemde Zmprowisatrice CORILLA, die 

de eer der krooning, gelijk PETRARCHA , waardig gekeurd, 

dezelve genoten had, en welke men meende dat het- 

origineel van de Corinna van Mevrouw VAN STAEL HOL 

STEIN was geweest, Men vindt bij moore insgelijks van 
eene CORILLA, als voor de vuist dichténde, gewag 

_ gemaakt. Zie moorE, Beschouwing der Zeden, enz, 
D. VL. bl. 138 en 139. | 

(25) Ook r. sericer , een verdienftelijk Fuprovieater, 
kon zich als dichter uiet voldoen: wanneer hij op zijn 

gemak zamenftelde , dan liepen de denkbeelden zijne pen 

vooruit en verbijsterden hem. Zie MULLER ‚ Rom, Römer 

und Romerinnen, th. 1. £. aar. Roserre, dien Zady 

MORGAN, nog korten “tijd geleden, te Napels hoorde 
improviferen , verzekerde haar, dat hij, na het opzeg- 

gen zijner voor de vuist gemaakte verzen, niet alleen 

dezelve niet kon fchrijven, maar zich ‚zelfs «er geen 

woord van herinneren kon, /Ztalie , par Lady MORGAN » 
tom, IV, pag. 28r van de Franfche vertaling. 

(26) De sisMonpI,doc. cit. Onder de vrouwen mun- 
teden reeds vroeger, als improviserende dichteresfen , in 
Italië uit: MAGDALENA MORELLI, te Napels ,en CORILLA, 

te ere Zie voLKMANs Reishoek, D. II, bl. 217e 
(27) 1 Het 
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„…627}. „Het verhaal daarvan is te vinden ‘in de 

Miroir van 14 October 1821 N°. 243, Later heeft hij 

aangekondigd, dat ‘hij eene opera zoude improviferen, 

en onderfcheidene recitativen ‚ aria’s, duo's, trio's en 

‘kooren, waaruit die zou zijn zamengefteld, zingen. Wat 

hiervan echter geworden zij is mij niet gebleken, 
« 

(28)  Lady-MORGAN; U'Italie „tom. IV. pag. 28r. 

(29) Vergelijk hier vaN ALPieN, Verhandeling over 
het aangeborene in de Poëzij ), bl.er4 en volg, BARETTI » 

ibid. en kKINKER, in de voorrede voor het IIlde Deel 

zijner Gedichten, bl. 36. De Schrijvers van de Miroir 

zeggen daaromtrent: cette espèce d'improvisation, com- 
nuneen Italie, est jugée impossible en France, Notre 

langue , souvent si energique et si legante, est trop or- 

dinairement rebelle pour se plier avec facilité aux en= 

_traves que lui presentent ensemble la pensée , le rythme 

et la sévère harmonie des mots consonnans, rappellées 

dà da fin de chaque ligne mesurêée. 3 

Uit het leven van onzen dichter ANTONipes, door 

De VAN HOOGSTRATEN, blijkt, dat de eerfte op zijn hu- 

welijk een dichtftuk voor den vuist, al wandelende over 

de vloer, gemaakt heeft „- hetwelk «de dichter PLUIMER 

dadelijk op het papier bragt.” 

(39) Men Zie: BROEKHUIZEN, ad. Prop. Lib. I. 

Eleg. 14, en in Carme: Hendecas. Xp. 168, alwaar hij 

onzen landaard hiertegen zoo geestig, als met nadruk 

verdedigt, 

(31) Jon. srcunpus, Eleg. Lib, IL. Eleg, 2. Bjus 

Epist. ad fratrem, zie de uitgave van den Hoogleeraar 
BosscHA'; Tom. I ét II. pag. 277. rie den ee in 

zijne aanteekeningen, 

Xx 3 (32) . DE 
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(32) J- De Viies, Verhandeling, Werken der Bat. 
Mancha D, IL. bl. 136. 

33) Zie mijne Gedichten, bl. 208, 

(34) MEERMAN, Vertaling wan de GROOTS Vergel. 
‘der Gemeenebesten, D. III, bl, 99. 

(35) Men vergelijke hier vAN ALPHEN Dichtkundige 

Vert. bl.-6 en 7... Ten KATE, Aanleiding, D.I. bl, 11. 

aldaar aangeh, Kinker, in deszelfs Voorrede voor het 

Ifte Deel zijner Gedichten, en LurLors, Schets van een 

overzigt der Duitsche Taal, bl. 62. NI Vp 

(36) De Heer gBosscna, thans Hoogleeraar aan de 

Militaire Hoogefchool te Breda. 

PE, 

(37) „De Heer vAN WALREE te aarlem, De Heer 
BILDERDIJK heeft, zoo men mij uit uit zijnen mond vere 

haald heeft, ook in zijne jeugd wel eens geinprovifeerd; 

de menigte zijner snel achtereenvolgende dichtftukken , 

die hij in openbaren druk uitgeeft, kan niemand doen 

twijfelen, dat hem dit, kunstvermogen ten deel viel, 

Dat. BELLAMI vaardig, „hoewel niet in den eigenlijken 

zin, improviseerde ‚zelfs, in- eenen luimigen toon dichten 
kon, blĳkt uit zijne gedenkzuil, door ws A. OCKERSE €en 

Ae :KLEYN:; geboren -OCKERSE , bl. 33 en volg. alwaar 

zulks met belangrijke proeven geftaafd wordt, 

„(38)- Verg. ook hier vAN LENNEP , aangeh. erk, bl, 8. 

'„(39)- Op de aangehaalde plaats, denon! ’ 

(46) Dat ik hier dn Heèer w. De cLeRcq bedoele, 
zal ik hier voor vele mijner lezers niet behoeven te 

vermelden, In de Alevue Encyclopedigug van 1823. Vol17 

Livr. 4, wordt aan zijn onbegrijpelijk kunstvermogen;, 
door een’, onzer Landgenooten, nader regt gedaan, 

(41) De Sismonpt, op de aangeh: plaats: 

% 
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ee DE a IT en U Me 

| Lrndér eénige aánblazing der Godheid is nie= 
mand ooit een groot man geweest. Deze uitfpraak 

van „CICERO is de weerklank van de ftem der gan- 
fche: oudheid. Al wat- hare ‘helden , wijsgeeren en 

kunftenaars fchoons en verhevens dachten of des 

den „ fchreef zij aan een onmiddellijken invloed van 
hoogere wezens toe. Naar het gevoelen van PLATO 

zong de dichter niet door kunst, maar flechts door 

goddelijke kracht; zoo lang hij niet verrukt was 
en aan zich zelven onttogen, was hij buiten ftaat 
om zijne zangen uit te ftorten. Dichter en Voors 

zegger. waren dan ook oudtijds woorden van dee 

zelfde, beteekenis. En de reeds genoemde Grick- 
fche „wijsgeer plaat{te elken waren kunftenaar in de 
ì zij 
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rij der profeten en godstolken „zoodat hij, in het 
oogenblik der fchepping boven zich zelven verhe- 

ven, zijne voortbrengfelen als het werk eener hem 

inwonênde/Godheid moest befchouwen, Men denke 
niet, dat dit flechts het oordeel van anderen was, 
door hef innerlijk gevoel des kunftenaars zelven 

weerfproken, maar nimmer, openlijk door hem 

weerlegd, Wie dit wanen mogt, en de groote 

mannen der oudheid in dit opzigt van loos bedrog 

èn ffaatkunde verdacht hield, zou flechts zijne on= 
kunde in de gefchiedenis des menschdoms verras 
den. Neen! die mannen zelve, die, in heilige 

geestdrift voor het fchoone en goede ontvlamd, 
zich tot hoogere werkzaamheid woelden voortgedre- 

ven, achteden zich door een bovenmenfchelijken 

geest bezield en aangeblazen, En het was de in- 

nigfte overtuiging, die den dichter zeggen deed: 
eene Godheid woont in ons: door haar nnie 
onze borst. | 

Was dit louter inbeelding , waan en winnend ö 

M.H.? ‘Maar misfchien bevreemdt u die vraag. 

Gij - hebt althans het antwoord gereed. Immers 

zag de oude wereld al wat groot en verheven , 

buitengewoon en onverklaärbaar was, voor eene 

onmiddellijke werking der Godheid aan, Ziedaar 

de bron- ván dit heerfchend gevoelen! Wij willen 

het gaarné  toeftemmen, geëerde Hoorders! en-ech= 

ter — vergeeft het ons, ‘dat wij de vraag herhalen: 

was ‘ket louter’ inbeelding, waan en zelfbedrog, 

of ligt aan dit algemeene denkbeeld der Ouden 

kenige “waarheid ten grondflag? Wij zijn. federt in 
het 
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het gebied der ziel- en bovennatuurkunde met reu-_ 
zenfchreden voorwaarts gégaans zijn we ook tot 

haar binnenfte heiligdom doorgedrongen, en hebben 
de geheime werking, de tooverkracht befpied, dié 
den kunftenaar aanroert én als door goddelijk vuur 

ontgloeit? Wij erkennen het: de kunst vormt den 
waren ‘tedenaar, den. echten dichter niet. En als 
wij op paneel of doek de natuur zien leven, als 

op den beîtelflag- het marmer ademt, dan denken 
wij aan geene aângeleerde wetenfchap, aan geene 

door oefening verkregene hebbelijkheid,'die deze 

nieuwe fchepping zou hebben daargefteld. Onder- 

vinding en eigene opmerking en oordeel zeggen 

het ons: kennis en gevoel, oefening en vlijt zijn 

op zich zelve niet in ftaat die grootfche kunstge- 

wrochten voort te brengen. Het is iets hoogers, 
dat in den meester werkt, dat hem verheft boven 

het gros der kunstbeoefenaars, in wier voortbreng= 
felen men ziel en leven, gloed en kracht, oor= 

fpronkelijkheid en vinding mist. Wij fpreken dan 

van aangeboren -kunsttälent , van hemelgaaf „van 

genie, van enthufiasme , — van enthufiasme ; maar 
dit woord, van Griekfchen oorfprong, drukt wee 
derom het denkbeeld: der Ouden: uit. Het bèêtce= 

kent: God in ons! Het doet ons aan eene geheinie 
werking „ eene aanblazing “der Godheid denken, 

* Is waar, wij verftaan het in een’ anderen zin, 

en ftellen er geestdrift voor in de plaats. Maar 

zweeft het ons ook klaar. en levendig voor het 

oog onzer ziel, wat wij met dit woord willen te 

„kennen geven? Hechten wij er eene bepaalde be- 

eÌ tee. 
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teekenis aan? of is het ééne dier. onbeftemde uite 
drukkingen „ dier -fchoon luidende, maar zinledige 

klanken , waarmede men foms het ‘onverklaarbare 

meent verklaard te hebben ? 

„Het is misfchien eene vermetele poging eène 

taak - althans , weinig berekend naar mijne geringe 

krachten ; maar, ftleunende op uwe toegevendheid 4 
zal ik het wagen in dit uur tot u te ípreken over 

de geestdrift van den kunfienaar, Ik zal mij niet 
in afgetrokkene befpiegelingen van ‘hoogere zielkunde 

verdiepen „ noch uwe aandacht vermoeiĳĳjen door 

wijsgeerige bepalingen, om datgene uit te. drukken; 
wat zich beter gevoelen, dan befchrijven laat; ik 

wilde u flechts eenige vlugtige aanmerkingen over 

die verhevene zielsgefteldheid; met bijzondere toe- 

pasfing op den kunftenaar, als de flotfom mijner 

overpeinzingen mededeelen, en aan uw wikkend 

oordeel onderwerpen. Ik vleije mij, dat gij de ge- 

kozene ftof uwe aandacht niet onwaardig, noch 

voor deze plegtige gelegenheid ongepast zult reke« 

nen. En wanneer mijne redes zij moge dan ver 

beneden haar onderwerp blijven ; wanneer zij flechts 

den ftempel draagt van mijne liefde tot de fchoone 

kunften en mijnen eerbied voor hare beoefenaars, 

dan zal ik mijn doel bereikt achten, en, met vrije 
moedigheid , voor lof — verfchooning vragen. « 

Wat werftaan. wij door geestdrift? Het woord 

zelf geeft eene ' drift, eene vervoering van den 
geest te kennen, eene. verhoogde wijze van be= 

ftaan, die alle de krachten van den mensch-in één 
brande 
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‘brandpunt verzamelt, tot één heilig doel vereenigt. 
Zij is geen redelooze’ hartstogt; de menschis in 
dien toeftand niet buiten zich zelven, maar alleen 

bovên -de oppervlakte des gewonen levens verhee 

ven. Als- door eene onmiddellijke ingeving ont 

ftaan ih hem “denkbeelden en ontwerpen; voor 

welke bij zich nimmer vatbaar waande; hij gee 

_ voelt een onweerftaanbaren drang om zijne ge= 
waarwordingen uit te drukken, om die plannen te 

volvoeren, om aan die beelden zijner ziel leven en 

beftaan te fchenkens- hij berekent geene zwarighee 

den; alle hinderpalen, die hem in de uitvoering 

zijner voornemens belemmeren, vuren flechts zijnen 

ĳver aans} hĳĳ waagt zich aan de grootfte en moeie 

jelijkfte ondernemingen. met zulk eene ftoutmoedig= 

heid en zelfvertrouwen, als ware hem de goede 

uitflag daor eene hoogere magt gewaarborgd. Zie 

daar de kenteekenen der echte geestdrift! Zij is 

die ftaat der ziel, waarin zij, door de kracht van 

het “ware, fchoone en goede getroffen ,,tot eene 

ongemeene levendigheid en werkzaamheid opge« 

wonden tot buitengewone en onverwachte daden 

gedreven wordt. ; 

Deze kenteekenen behoudt de geestdrift, waar en 

bij wien zij zich vertoone, en tot wat doel zij 

zich uitftrekke, Doch naar het verfchillend voore= 

“Werp, dat haar ontvlamt, neemt deze ziëlsgefteld= 
heid eene verfchillende rigting. “Zij kan zich: ver- 

toonen in het gebied der kennis als geestdrift voor 

het ware, in het gebied der kunst als geestdrift. 

voor het fchoone, in het gebied der zedelijkheid 
als 

- 
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als geestdrift voor het „goede, waarvan de geeste 
drift voorhet heilige of het-godsdienftig enthufias= 

mus flechts eene verhoogde. wijziging is. Andere 

voorwerpen, harer waardig, kent zij niet. Men 

zal ‚toch--de heiligfchennis niet plegen,-van lage 

hartstogten en dierlijke begeerten met den fchoonen 

en. verheven. naam van geestdrift te beftempelen ? 

Men zal de verachtelijke neiging, die den vrek; 

den wellusteling, den wraakgierigen - beheerschts 

niet gelijk-ftellen met het heilig vuurs dat in de 

borst der beste „ edelfte menfchen blaakt; en- den 

hoogen, adel. van ons geflacht ons in het oog:doet 

fchitteren? De ware geestdrift is geheel -belange= 

loos; zij ftelt tot de grootmoedigfte zelfsopoffering 

inftaat, en heeft niets gemeen met den geest de- 

zer wereld, ‚Daarom is zij ook’ den laaghartigen 
eene ergernis, en den egoïst eene „dwaasheid, 

Daaròm ‘is de- enthufiast in het oog van den „gewoe 
nen dagelijkfchen mensch een raadfel, een vreemd _ 
wezen „ dat hij verwonderd: aangaapt. De wereld 

verftaat hem niet, en weet niet wat hij wils zij 

befchouwt hem als.een zieken van geest; ja, het 

heilige met het onheiligfte vermengende, kent zij 
tusfchen den enthufiast en den dweeper geen. on- 

derfcheid,- Hoe! tusfchen den enthufiast-en, den 

dweeper geen onderfcheid ? «Wat onverfchoonlijke 

dwaling t ‘Kent gij dan geen verfchil- tusfchen het 
licht. en de duisternis, tusfchen &ene bloeijende 

‘gezondheid en doodelijke krankte, tusfchen eene 

klare „ fnelvlietende beek en een ftilftaand rottend 

‘water? Geestdrift is eene werking van het gevoel- 

en 
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eni begeêrvermogen; dweeperij heeft haren zetel in 
eene gekrenkte verbeeldingsktacht, Bij den dweeper 

zweeft alles In een heilig donker 5 fomber. en. vêrs 

ward zijn zijné- begrippen 3 zijn «gevoel. en verftand 

beide: worden door. zijne verbeelding beftuurd. Bij 

den enthufiast heerscht. eene groote klaarheid en 
levendigheid van- denkbeelden, waardoor de ziel 

vermeësterd;. en” ‘met alle’-hare- krachten: haar ‘een 
zuiver doel: wordt voortgedreven. De dweeper ver- 
mengt hete goddelijke met het menfchelijke, het 

hemelfche-met- het aardfche „ de geestelijke met de 

ftoffelijke wereld, Hijrtrekt-het hoogere: tot “zijne 

laagte neder s>terwijb de-enthufiast-daarentegen zich …— 

uit zijne laagte verheft; en de enge” grenzên der 

zinnenwereld- verlaat, om in hooger. kringen. rond 

te-zweven. Met. één-woord: geestdrift is het ware 

leven-der ziel; dweeperij haar dood. « Doorbladert 

de, jaarboeken der menschheid! Heft uwe’ oogen 

op en ziet! wat. gij groots en: fchoons „ heerlijks 

en uitftekends lezen of ontdekken ‘moogt, het is 
de vrucht eener edele-geestdrift. Door deze kracht 

der ziel wordt al, wat “waarlijk groot en voortreffes 

lijk is, gefchapen. Zij isde bron: van verhevene 

daden, van nieuwe ontdekkingen in het rĳk der 

wetenfchappen en onvergankelijke kunstgewrochten. 

‘Wie haren verwarmenden - invloed nooit heeft of= 
dervonden, wie nimmer “gloeit voór- het ware, 

fchoône-en goede, en ‘daarbij «niet: eene brandende 
begeerte gevoelt, om aan zijn hart lucht te geven; 
om iets voort te brengen, dat aan’ zijne innerlijke 

“gewaarwordingen beantwoordt ; om ‘het ideaal „- dat 

voor 
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voor zijn zielsoog zweeft, te verwezenlijken hij 
moge een braaf mensch, een nuttig lid. der maat- 

fchappij, ten waardig en regtfchapen burger zijns 

tot kunftenaar, in den verheven zin des woords , 

is hij niet geboren; de kunst zal hem ooit haar 

binnenst heiligdom ont{luiten, | 

Men heeft er labi over “getwist, en de flrijd is 

nog niet geëindigd , waarin het doel der kunst ge- 

legen zij. Terwijl fommigen dit tot “de bloote nas 

volging -der- natuur beperken, beweren anderen , 

dat zij de- natuur moet overtreffen en ftreven naar 
het ideale fchoon, Zonder dit gefchil te willen 
beflechten , of thans dieper in dit onderzoek te 
treden, meen ik vrijelijk te mogen-vastftellen , dat 

den waarlijk grooten kunftenaar, wien de eernaam 

toekomt van gezie, een ideaal der volkomenheid 

voor den geest zweeft, dat hij tracht uit te druke 

ken in vormen, uit de natuur ontleend, om het 
als eene eigenê fchepping voort te brengen. Met 
een warm en levendig gevoel moet hij alzoo eene 

fcheppende verbeeldingskracht - vereenigen. … Is hij 

met deze beide gaven toegerust, dan is hij vatbaar 

om in geestdrift voor het fchoone te vontgloeïjen, 
De brandftof is aanwezig; zij wacht flechts op de 

ingeworpen vonk, om te ontvlammen ín een hellen 
gloed. Men kan toch de geestdrift niet gebieden; 

zij moet van” zelve ontftaan. Maar een vlugtig 
denkbeeld , een enkel woord kan haar dadelijk op= 

wekken. Stelt u den fchilder voor, getroffen door de 

befchrijving van een verheven natuurtooneel, Daar 

rijst 
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rijst, het. voor „zijne verbeelding het vertoont Z zich 

telkens, in nog, fchooner_ en, B elielsel Slans, met, 

ftouter, en gloeijender, verwen ; 3 hij gevoelt meer 

dan, hj, ziet, hij ziet meer , dan hij kan uitdruke" 
kens en in zijne ziel is, reeds het kunst{tuk ane. 

wezig: dat zijn, penfeel zal doen. te voorfchijn 

treden, Hoe vrijer, fpel daarbij aan de verbeelding, 
wordt, gelaten ‚ en hoe, meer verfchillende omftan- 
digheden. zamenwerken, om het gevoel, te treffen. 
en ‚de, ziel, te vermeesteren , des te fneller en, he=. 

viger ontbrandt. ook doorgaans de geestdrift, Een. 
jong fchilder bezocht, den, Tower, te Londen. Zijn 
oog, valt op, eene, geheime deur. Hij verlangt, dat 

men haar opene, Hoe groot is zijne verwondering „ 
toen zin, gids hem ten antwoord gafs wat daar. 
binnen, is, weet, God alleen! Sinds eeuwen „bleef, 
die, deur, gefloten 1” Dit antwoord. treft zijne ver. 
beelding. Al de bloedige, tooneelen, > in den Tower. 

voorgevallen, ftaan plotfeling voor zijnen geest. 

Hi, vertegenwoordigt. zich de Jaatfte oogenblikken 

van HENDRIK VI, het treurig uiteinde der beide 

jonge prinfen, die’ RICHARD, II liet verftikken , en 

van zoo vele andere (lagtoffers der. partijfchap en 

heerschzucht. Hij. „keert huiswaarts , en zet zich 

aan de. bewerking eener Schilderij , waarin hij de 

fchimmen dier ongelukkigen , in die geheime zaal 
laat rondwaren „terwijl eene dier gedaanten, een 

zwart fluweelen voorhang opligt, en het „bloedig, 
overfchot der vorften ontdekt, in deze fchrikyer- 
weikende, plas door luipmoord omgekomen. 

IX. D. Pe. ‚\ IJ Ada in 
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Ia de borst van den jeugdigen kunftenaar kan 
de nog fluimerende geestdrift eensklaps worden op=’ 
gewekt bij de befchouwing van het kunstgewrocht 

eens grooten meesters. Ziet hem daar ftaan, on- 

bewegelijk’, als aan den grond vastgenageld. On= 
gekende gewaarwordingen doorftroomen zijne borst. 

Hij waant zich in eene nieuwe wereld overgebragt. 

Zijn geest fchiet vleugelen aan; en gelijk het ze- 

geteeken van MILTIADES den jongen THEMISTOCLES 
belette te flapen, zoo laat het aanfchouwde mees- 

terftuk hem niet met rust, en wijkt nooît of ner 

gens uit zijne ziel. Het verzelt hem des daags 

op zine eenzame wandelingen, en doet hem des’ 
nachts rusteloos omwentelen op zijn leger. Het 
heeft een prikkel in zijn gemoed geworpen, die 
hem drijft en dringt om iîets voort te ‘brengen, 
de fchoone.en goddelijke kunst waardig , voor welke 

zijn hart in reine geestdrift blaakt. 

Uit het gezegde is u reeds gebleken „dat men 
de geestdrift niet verwarren moet met eene vlug=’ 

tige aandoening en voorbijgaande gemoedsbewéging. - 

Ook de man van fimaak, ook de kunstkenner ftaat ’ 

bij den aanblik van een heerlijk woortbrengfel der 

kunst in bewondering opgetogen. Maar die aans 
doening werkt niet op den wil ; zij fluwt hem 

niet voort, noch ftort hem nieuwe krachten en- 

vermogens in. Bij den in geestdrift ontgloeiden” 

kunfténaar doet de befchouwing van hetzelfde kunst= 

ftuk eene hoogere werking. Zij doet hem in het’ 

volle gevoel van de verhevenheid zijner kunst, 
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en-.vervuld- van grootfche voornemens, uitroepen : 

ook, ikk, ben, Schilder!” Ziet gij, hoe zijn oog 
vonkelt , zijn boezem hijgt, een hooger gloed zijne 

wangen dekt, en iets bovenmenfchelijks , iets gode 
‚ deliĳks afffraglt van zijn aangezigt? Dat is een 

heilig. oogenblik! Het is het tijdftip eener nieuwe . 
fchepping ‚ het, uur, waarin de menfchelijke geest 

een kunstwerk „baart 3 dat nog. het laatfte nakroost 

zal verrukken ! | 

Eens befpiedde men den grooten MICHEL AN« 

GELO s- terwijl hj, in gloeiende ‚geestdrift , een 
beeld uit marmer hieuw (*). De hamer ftortte, in 

zijne „fterke vuist, met zulk eene kracht op den 

beitel. neder, dat het fcheen, als of hij met elken 

flag. het marmerblok zou verbrijzelen. Maar het 

beeld, dat hij. beitelde, lag reeds: in zijne ziele 
Brandende wan ongeduld, om het te voorfchijn te. 

brengen, floeg hij de brokken „weg, gerust, dat 

zijne hand niet falen. zou. Zoo bezit de echte 
kunftenaar zich zelven, ook in den hoogften graad 
van. geestdrift. Zij werkt intusfchen niet bj allen 

zoo flerk en hevigs.ook hier hangt veel van elks_ 
bijzondere geaardheid af, Maar op wat wijze, en_ 

in welk eenen, graad zij zich openbare, zij ontvonkt. 

het hart van -elken kunstenaar , die zijne voort, 
brengfelen aan „de onfterfelijkheid. wijdt , hetzij hij, 

met kmepisn of „beitel in ‚de hand het fchoone, „Zigte 

tn baar, 

(+) Volgens het beriod van. een Italiaan{chen. fohtijver 

vergel, de Verhandelingen, van JOANNES. LUBIANK» dert, 

Jongen, De M, ble, 2340. tb Menan 
vlen” Ea | | ’ 

had 
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báar poogt te vetwezenrijken hetzij hij zijt ziép 
in de roerende hatmonie der klanken uitftort’, of: 

aan zijn overweldigend gevoel Incht”geëft “inr gezan 
gen. Het was de geestdrift die aaff de oude wereld 
een PHIDIAS en APELLES fchónk , én in later dagen’ 
een KUBBENS en CANOVA fchiep. Zij klonk’ in dé 
toovertoonen „ waardoor oRPHEUS kie témde, 

en verrukt ons nog in de fymiphoniën van MOZART 

en HAYDN, wier verheven wonderbare taal niet 
flechits de zinnen ftreelt, maar de ziel fChokt, 
verheft, verteedert , en als op hare klanken doet 

wegzwevén naar hoogere gewesten. ka 

Doch het is de dichtkunst inzonderheid, die haar 
aanwezen aan de geestdrift verfchuldigd is. Zij is 

de taal des innigften gevoëls. Dit gevoel brerigt 

hem, die tot dichter geboren is, uit de engte der 

hem omringênde fchepping in eene denkbeeldige’ 

wereld over. Hij beheerscht, verfraait, weredelt de 

natuur. Het fchoone en verhevene, dat zijne ziel 

aanfchouwt, legt hij in de voorwerpen. Hij ziet 
alles op zijne eigen wijze, en geeft de voorwerpen 

of gebeurde zaken , niet geliĳk ze werkelijk’ zijn , 

maar zoo als hij ze waarneemt en gevoelt, “in 

zijne zangen weder. Arme ‘dichter, die deze gecste 

vervoering niet kent, die de flaaf zijt der natuur , 

en op uwe eenzame wandelingen beelden zoekt, 

waarin gij uwe gedachten zult kleeden! ‘Nog ärmer 

hoorders, die op de vruchten van die beeldenjagt 

onthaald zult worden ! Doch ‘wat noemen. wij hem 

dichter, dié nooit den zielverheffenden invloed der 

geestdrift ondervond ! Neen! hem, in-wiefis voorte 

Ex breng. 
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brengfelen wij: het werk eens aangeblazen zangers 
herkennen „ ftroomen'-de: verhevenfte gedachten. toe, 
„die-zich fnel en ongezocht in de treffendfte. be« 

mvoordingen-kleeden. „ Als -fchepper in het rijk, der 

Schoonheid „gebiedt. hij „over, ftof en vorm. Zijn 
overftelpend „gevoel -ftort. zich „uit in hemelmelodij. 

‘En terwijl ,-hij-ons ‚„wegfleept in ‚ verrukking „en 

onze : ziel „aan, zijne „toonen … kluistert „ betreurt hij 

alleen „het onvermogen „zijner ‚taal „die zooflaauw 
en--onvolkomen uitdrukt „wat in zijn „ binnenfte 
gloeit, en, in-zich zelven gekeerd „ roept hij-wee- 

moedig, uit : | | 

Ben ik ’% hemel, ben di wel, | 

Wien het hart zoo floeg , 

Wien het bloed zoo bruifend fuel — 

„ Wien de pôls. Zoo joeg? 

Neur ik ook ter vlugt een lied, 

Waar men ’t hart in hoort : 

Neen, dat ‚zijt gj, zangen, niet, 

| Mij_ in ’ hart, gefmoord! (*) 

Ik ‘heb nog niet van ad welfprekendheid ge 

waagd, en zou ik, van de kunften fprekende , haâr 

met ftilzwijgen voorbijgaan ? Ik mag- dit te minder 

“doen; omdat bij den redenaar de geestdrift voor 

het ware en goede zich allerhaauwst met die voor 

het wi vercenigt. „Het doel: van dèn dichter 

hs | lige 
(*) _Torrens; Ane Godin, D. hie . 

weijmeringe BL Ì 

Us 
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ligt niet buiten zijne kunst; hij bedoelt haar alleen, 

kij bedoelt te dichten: Daâarom is bij hem ‘de ftof 
ondergefchikt aan ‘den vorm, en kan hij onderwet= 
pen bezingen, wiër naakte voorftelling naauwelijks 

onze aandacht zou verwerven , doch wier dichtete 

lijke sinkleeding ons bekoort en boeit. «Maar van 

den redenaar’ vorderen wij eene beftendige -rigting 
_‘òp de edelfte oogmerken. van onsbeftaan: “Hij 

mag geene onderwerpen Behandelen, dan het hooge 

doel der welfprekendheid waardig. En waarin is 

dit doel gelegen? Ja, de welfprekendheid fpreekt 

wel. Doch waartoe? om wel te fpreken ? Hoe! 
die verhevene ernltige kunst , de goddelijke albe- 

heerfchende welfprekendheid zou geen ander ooge 

merk hebben, dan te vermaken of behagen, door 

fchoone klanken het oor te ftreelen en de zinnen 
te bekoren? ' Neen! tot hooger einden is deze gave 
des hemels. den fterveling verleend, De ware re- 

__denaar ftelt zich ten doel, anderen, te bewegen, 
hunne harten voor al wat goed en edel is te 
winnen, of, om met Hoort te fpreken, de mo- 
gendheden der ziele te breidelen en fe mennen naar 
zijnen zin. Maar dit verheven doel zal hij nimmer 

bereiken „ zoo niet eene heilige geestdrift voor het 

volmaaktfte fchoon ; voor waarheid, en deugd in zijn 

binnenfte gloeit, Daarom leerden de Ouden te regt, 

dat de redenaar. een braaf, regtfchapen man moet 

zijns. en’, dat „het hart: alleen. welfprekend „maakt. 

Wie aan zijne. rede den allesbezielenden adem eener 

„warme deugd- en--waarheidmin- niet, kan mededee- 

len, en dit gemis door vernuft en verbeelding, 

door 
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door bloemen en fieraden- tracht te vergoeden , hij 
moge den lof van eenswelbefpraakt mäân verwerven, 

de kroon der welfprekendheid zal nimmer zijnen 
fchedel fieren. Zij.is alleen voor den waren re 

denaar weggelegd , wien het vuur der edelfte geest= 

drift in den boezem blaakt, en die den. heiligen 

gloed zijns harte warm en zuiver in zijne redenen 

weet uit te ftorten. „Eene hoogere goddelijke kracht 
fchijnt in hem te werken, die eene gelijke geeste 
drift in het‘hart der hoorders ontvonkt, De fchoon= 
fte en verhevenfte gedachten, die op eene, voor 

hem zelven onverklaarbare, ‘wijze in zijnen geest 
geboren worden , weet hij” met de eenvoudigfte en 

treffendfte woorden uit te drukken. » Stijl en_zaken „ 

ftem en gelaat, houding en-gebaren,, ’t:is alles 
één, ’t flaat alles, in het fchoonst verbands 

’ vloeit alles uit de bron der geestdrift voort, en 

ftroomt hem uit het harte. Zijne rede is geen koud 
betoog „ geene afgetrokkene befpiegeling , geene al= 

leenfpraak; hij fpreekt: mêt en tot zijne hoorders, 

wier wezenlijk belang het-geldt, aan wie hij geen 
“tijd laat,,om de keus zijner uitdrukkingen, de ron= 

ding zijner volzinnen te “bewonderen, maar die 

gefchokt, geroerd, in het hart gegrepen, -geheel 

vervuld van ‘het gefprokene ,- den fpreker zelven 

vergeten , en zich werliezen-in zijn Onderwerp, 

Zoo ftaat hij voor-‘mijnen- geest, de. echte, rede- 

naar, wien ik flechts gevoelen, niet fchetfen kan, 

«Moest. ik 'eenen «man uitde. oudheid aanwijzen , 

“die mij dat: beeld. het „meest. verwezenlijkt , ik zou 

eni grooten „den éénigen DEMOSTHENES noemen. 

IJ 4 in 
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(In - zijnen korten ; afgebroken „krachtigen -ftijl, 
-heerscht de uitdrukking van ‘het verhevene. Men 
“vindt bij hem geene “ellenlange „+ net: gefchikte „en 
“kunftig ‘afgemeten volzinnen, geene «bloemen. of 
fierlijke fpreekwijzen, “maar ook. geene flaperige: een- 

voudigheid, „Alles. is vuur en leven,, Alles is 

wwaar j diep: gevoeld ,: door -echte geestdrift. ingege« 

Jwen ; opgeweld uit-een vhart, dat” gloeit, van liefde 

“woor het “vaderland. Nergens treedt;de kunstste 
=voorfchijn. Hij bedient zich van. het-woord: (gelijk 

TFENELON? zich - uitdrukt) zoo alseen zedig mensch 

‘van zijn kleed;-om zich te dekken. „Hij--dondert 
“en hij blikfemt 3» hij-is een (trooms-die, alles. met 

zich “voert. « Geen wonder; dat „Athene zwichtte 

“yoor“-de onweerftaanbare kracht zijner taal. »An= 

‘ dere redenaars “werden -geprezen „bewonderd …en 

“toegejuicht 3 maar: als DEMOSTHENES gefproken had, 
…vêrgat men ‚den redenaar, en de ganfche vergade- 
“ring riep in geestdrift-uits „„komt !-laat ons,tegen 
-parLiPpus’ optrekken !°*» Geen: wonder , „dat „zelfs 

flaven' en “werklieden op” den grooten „many als-hij 
door Abhene's ftraten » wandelde , “met »den « vinger 
„wezen, en elkander in ‘hetroor fluisterden: „dat 
If DEMOSTHENES 1°*… Ja,zijn bitterfte vijand’ zelfs 

moest “aande “kracht: zijner welfprekendheid; hulde 

doen. — AESCHINEs ‚ medes leen „beroemd redenaar, 

-_maar’door DEMOSTHENES overwonnen , en uitvdthene 
“verbannen, gaf:op:hetveiland: RAodus lesfen. inde 
‘‘tedekunst. Eens droegishijvaan zijne» leérlingensde 
redevoering” Van‘ * DEMOSTHENES VOOr 4. ‚die: zijne 

““ballingfchäp veroorzaakt had. Allen „ftonden « vèr- 
plet 5 
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plet en/ ARSOHINES , zelf in’ bewondering,-wegges 

fleeptz-riep” zijne: „werbaasder leerlingen -toe 8 wat. 

zondt gij dan wel. gezegd Belde; » 300 8: Á het. he 

gers nz raes aib tagen L | 
t el 4 

„Hls wordt: ids „dat-ik ke Niet dat in mijne: | 

taak voltooid: mijne -ftof uitgeput zoude achten. 
Verre “van” daar 5 geëerde Hoorders!- maar-ik„heb u. 

fléelits-- vlugtige aanmerkingen bêloofd, en ik mag- 
van úwe toegevende- aandachit-geen misbruik, maken.” 

Met flaauwe trekken heb ik u de geestdrift van 

den kunftenaar gefchetst. Velen uwer zullen er 

meer bij gedacht en gevoeld hebben, dan mijne 

tong in ftaat was uit te drukken, Aan dezen waag 

ik het thans;3 wederkeerende tot het punt, waarvan 

wij zijn uitgegaan ; met vrijmoedigheid waag ik het 

thans aan dezen andermaal de vrage voor te leggen : 

was het denkbeeld der Ouden, die den waren kune 

ftenaar van eene goddelijke aandrift bevangen hiele 

den, en door een hoogeren geest bezield en aan« 
geblazen ; was het eene loutere herfenfchim , of lag 
aan dit heerfchend gevoelen eenige waarheid ten 

grondf(lag ? Maar wat vraag ik nog, M. H. ? Neen, 

mijn gevoel bedriegt mij niet, Uw aller antwoord 

is eenftemmig : welken zin ook de oudheid aan deze 

uitfpraak hechtte , het is waarachtig en onloochen- 

baar: die vurige liefde, die brandende geestdrift 
voor het ware, fchoone en goede, die den echten 
kunftenaar bezielt, is iets goddelijks, is van hes 
melfchen oorfprong. Zij is eene ftraal van het 
licht der onfterfelijkheid, fchijnende in een geest, 

die „ 



Ld 

344 * REDEVOERING 

die „ boven hét aardfche ftof verheven, in hoogere 
gewestèn zweeft. En wij ftemmen- het cickro 
toe: zonder” eenige aanblazing der Godheid, zon- 

der die heilige geestdrift, die een-vonk der Gods. 

heid is, gloeijende in den menfchelijken boezem, 

is niemand ooît een grook man geweest. Kunfte- 

naars t verloochent uwen hemelfchen adel-niet! En 

als eene edele geestdrift u ontvlamt „dan. zijze de 
gedachte in uwe ziel — en hoog kloppe- u het 

hart bij die gedachte: wij zijn. Gods maagfchapt … 



AANTEEKENING, 

_ Bladz. 337. Mrcner ANGELO. 

Brarsr Dr ViGENÈRE zegt in zijne weta de Bather ids achter 
de Icones van PriosrrATUsS, waar hij spreekt over de moeije- 

lijkheid van uit marmer te beeldhouwen, het volgende : 

» Â ce propos je puis dire avoir veu Michel PAnge, bien 

qu’aagé de plus de soixante ans, et encore non des plus 

robustes, abattre plus d’écailles d'un très dur marbre en 

un quart d’heure, que trois jeunes tailleurs de pierre 

m'eussent peu faire en trois ou quatre! Chose presque 

incroyable qui ne le verroit, et alloit d'une telle impetuositóé 

set furie, que je pensois, que tout ouvrage dût aller en pièces, 

“abattant par terre d'un seul coup de gros morceaux de trois 

ou quatre doigts d'espaisseur, si ric a ric de sa marque que 

sil eut passé, outre tant soit peu plus qu’il ne falloit, il y 

avoit danger de perdre tout, parce que cela ne se peut plus 

reparer par après, ui replastrer comme les ouvrages d’argile 

ou de stucq.’. Page 855. Edition de Paris 1635. en folio. 

Deze opmerkelijke plaats, die ik aan den Heer roumsert ne 

SUPERVILLE verschuldigd ben, bevestigt de waarheid van het 

hier medegedeelde ‘verhaal, Ook pleit daarvoor de monde- 

linge overlevering door geheel Italië, volgens het getuigenis 

van den voornoemden verdienstelijken Geleerde. Deze bijzon=" 

dere wijze van werken, waardoor micrer, Ancero zich van 

alle andere beeldhouwers onderscheidde, laat zich eenigermaáte 

verklaren uit het vuur der jongelingsjaren bij dezen grooten 

kunstenaar. Hij heeft slechts elf standbeelden geheel voltooid, 
die alle in zijne jeugd, van zijn vijftiende tot zijn dertigste 

levensjaar, vervaardigd zijn. Later heeft hij nooit meer iets 

in warmer afgewerkt, maar wel stout begonnen, en dan laten 
„staan. Men kan hierover vasar1 naslaan. 

\ 

| 
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“oo BRIEF der Rederijkkamer 
te Haarlem, de Wijngaardranken, 

onder de zinspreuk: Liefde boven al; 

aan den Uitgever. 

De oorsprong der Rederijkers en hinne kamers is ; 

uit de welgeschrevene geschiedenis van den Heer Kors, 

den beminnaren. onzer letterkunde bekend; hun hoofd= 

doel was „ hoewel. gewijzied naar de eeuw waarin zij 

bloeiden , altijd. de ontwikkeling van verstand”“en kennis, 

Zoodra langs wele andere wegen die ontwikkèling ge- 

noegzaam bevorderd scheen te worden , vervloeiden vele 

dier met gver gestichte en gekweekte inrigtingen , bee 

hielden, are derzelve niets dan den uiterlijken vorm 

der kamers, maar ontaardden (behalve misschien ens 

kelen zoo in de Noordelijke als. Zuidelijke Provinciën) 

verre de meeste ten eenenmale vanden oorspronkelijken 

aardas Onder de laatste telde men ook dein 1504 

_opgerigte Rederijkkamer de Wijngaardranken , onder _ 

de zinspreuk : liefde bovenal, te Haarlem; ja schoon 

zij niet kon gezegd worden geheel verstorven te zijn 

het stond in 1824 geschapen, dat ‚na een drie honderd 

wabe: jarig bestaan, derzelver laatste overblijfsel zoù 

Z S gee 
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gesloopt worden. Twaalf burgers van de stad harer 

vestiging wilden dit voorkomen, en kochten naam , 

regten , papieren en overgebleven versierselen van de 

toenmalige eigenaars wettig aan, met het oogmerk, om 

de kamer te doen herleven en werkzaam te zijn, ge- 

wijzigd naar de tijden waarin wij thans leven. Dit 

opzet werd ten uitvoer gebragt. WWVas der oude kamer, 

naast de beoefening van “Taal-, Dicht- en Tooneel- 

kunst, de vrijheid van geweten dierbaar; — vereenigd 

met den opbouw dier kunsten, scheen haar nu de hand 

having van den roem wan. vaderland en stad het wel- 

gekozene doelwit te zijn. Zij behield, ten einde zich te 

blijven onderscheiden van vele later opgekomen inrig- 

tingen, den witerlijken vorm der kamers, zoo weel de 

omstandigheden zulks gedoogden, en begon hare werk- 

zaamheid , aan welke de tentoonstelling van voorwerpen | 

der. volksvlijt , alhier in 1825 gehouden, het eerst dienst- 

baar. was, De proeven daarvan, op uitnoodiging der 

regering; toen gegeven, zijn algemeen bekend ; minder, 

dat pa dezelve » van stads wege ô aan de kamer een 

vertrek gunstig werd afgestaan, om. daarin hare ver= 

gaderingen te houden, Sedert arbeidde zij, eenige 

waardige leden na hare herstelling hebbende aange= 

wonnen, in stilte. voort „ fot bereiking van haar oog- 

merk, waaraan geene kunst, geen vak vau kennis 

vreemd. is. Op ieder lid of’ broeder der kamer rust 

slechts de verpligting , om ééns in het jaar op eenen 

bepaalden tijd. een oorspronkelijk stuk, hetzij dan in 

… dicht- 
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dichtmadt of prosa, hetzij schilderij „ teekening of eenig 

ander “kunstwerk, te leveren;-en aan de kamer ia 

eigendom. af te staan: terwijl. de factor, op de eerste 

plegtige bijeenkomst in het nieuwe jaar , die verwisseling , 

naar aloud gebruik ‚met een’ jaarzang viert, 

“Voor de gewone wintervergaderingen leveren deze 

bijdragen genoegzaam onderhoud op, welker voordragt 

door andere vrijwillige of eene enkele kunstbeschouwing à 

wordt afgewisseld, 

‚ Hoewel de tijd nadert, dat de vruchten van dezen 

arbeid in eene afzonder ijke verzameling aan de bemin- 

naren en beoeftnaren onzer: geschiedenis en letterkunde 

kunnen worden aangeboden, achtte de kamer het aan 

zich zelve verschuldigd „ vroeger haar. hernieuwd be- 

„staan, haar gewijzigd oogmerk en doel bekend te ma- 

\ken, en tevens eene proeve'te geven van hare werk- 

zaamheid. Ten dien einde zult | gij deze inrigting zeer 

verpligten , met dezen brief in uw belangrijk en alge= 

meen gelezen wordend Magazijn op te nemen , en door 

die proeve te.laten volgen. Ofschoon in haren voorraad 

verscheidene stukken voorhanden zijn, ter vereering van 

beroemde mannen, die te Haarlem geboren werden of’ 

bloeiden , meende zij, dat voor uw Magazijn een meer 

algemeen geschiedkundig stuk beter doel zou treffen B 

en voegt dus hierbij eene Verhandeling over de Middel 

eeuwen , inzonderheid met betrekking tot derzelver weten- 

schappelijke kennis en beschaving. | 

| 4 3 Uwe man 
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„Uwe bereidwilligheid ‘kennende, om tot alles; wat 

ger bevordering “van «onze. Letterkunde kan strekken, 

mede te werken, wleit de kamer zich ‚dat. ook hare 

pogingen u welkom zullen zijn, en dat derzelver opene 

lijke verbreiding , door uw Magazijn , viief slechts-in het 

algemeen tot opbouw der letteroefening bevorderlijk 

kan worden ‚ maar ook’ in het bijzonder strekken. tot 

een spoorslag aan allen, die in de gelegenheid zijn 

mogen „ om aan hare werkzaamheden deel te nemen. 
Db HA 

Kan lk, naam der aloude Rederijkkamer 

„de Wijngaardranken, onder de 
\ nepreek scdef de bovenal. , 

Vv. LoosJEs, 

Keer. 
‘Haarlem , - 

„3 

Ke) Jariuarij 1829. | Nieve 

iii ai 4 Á Wo van, WALRÉ, 

„Secretaris. 



VERHANDELING — 
grens wf 

_DE MIDDELEE UWEN, 

peppen sien BETREKKING TOT 
DERZELVER WETENSCHAPPELIJKE 

KENNIS EN BESCHAVING, 

{ ) 

Onser de fchoone vruchten, welke de eeuws, 
waarin. wij-Jeven „\in het gebied der wetenfchappen 

heeft ‘opgeleverd, verdienen ongetwijfeld. de. bee 

langrijke … vorderingen ‚welke de gefchiedenis , en 

de wijze van haar te behandelen, gemaakt heeft, 
in deveerfte plaats genoemd te worden. Een 

naauwkeuriger. onderzoek en beoordeeling. van af= 

zonderlijke daadzaken, eene. juistere ontwikkeling 

van oorzaken en gevolgen , en eene-meer wijsgeerige 

befchouwing- van--het verband en den zamenhang 
der gewigtigfte gebeurtenisfen; heeft haar, van eene 

dorre kronijk , tot den rang van: wetenfchap vere. 

heven, en in ftaat gefteld om aan hare hooge bee 

ftemming „als leermeesteresfe des. levens, te kuns 

A4 | nen 
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nen beantwoorden. Op geen gedeelte der gefchie. 

denis, nogtans „heeft deze: verandering. een’ gunftie 

ger invloed uitgeoefend, dan op dat tijdvak, hete 
welk van den ondergang des Romeinfchen keizer- 
rijks tot aan het einde'der vijftiende eeuw zich 
uitftrekt, en gemeenlijk met den naam van middel 

eeuwen beftempeld. wordt. Voorheen. niet ‘flechts 
geenszins met dat kritifche oordeel behandeld , hetwelk 

aan dezelve in onzen tĳd te beurt viel, werden zij 

zelfs veelal geheel miskend en “verwaarloosd, » Vele 

oorzaken, liepen. er zamen „ welke hiertoe aanleiding 
gavene De fchaarschheid der oorkonden, uit welke 

men putten kon, de onbevallige vorm, waarin 
deze meestal vervat waren, de fabelachtige en on« 

gerijmde vertellingen , waarmede zij waren opgevuld, 
en waaruit de waarheid met moeite was op te 
delven, het minder aantrekkelijke en aangename, 
dat ‘dit tijdvak der gefchiedénis , in vergelijking met 
die der oudheid en die der latere eeuwen, bij den 

eerften opflag fcheen aan te bieden , waren ‘langen 

tijd zoo vele beletfelen , welke derzelver beoefening 

tegenwerktene Aan belangrijkheid kon het overie 

gens geenszins ontbreken, Men behoefde toch 

flechts te bedenken, dat de gefchiedenis der mids 

deleeuwen niet alleen den oorfprong en de lotge- 

vallen bevat van de meeste volken, welke thans 

nog Europa's oppervlakte bewonen , maar dat ook 

de wording en*ontwikkeling van zoo vele inftel= 

lingen en inrigtingen, — wezenlijke beftanddeelen 

onzer hedendaagfche maatfchappijen — dáár moeten 

gezocht worden: ja dat, zonder genoegzaam met 

AEN dit 
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dit tijdvak bekend te zijn, eene grondige beoefening 

der nieuwere gefchiedenis volftrekt onmogelijk is, 

Desniettegenftaande bleef het, met flechts weinige 
uitzonderingen „ voor onze tijden bewaard , datde zoo 
lang verzuimde gefchiedenis der middeleeuwen de 
aandacht der geleerden op zich-zoude vestigen. 

En het zijn thans niet meer enkelen, die ieder af« 
zonderlijk dit veld met vrucht bearbeiden , maar in 

onderfcheidene “landen „> zooals Frankrijk „ Enge 
land, doch. bovenal. Duitschland „ hebben. zich , 

onder medewerking en befcherming»van vorsten en 
regèringen ; gezelfchappen van geleerden vereenigd „ 

om, “inzonderheid door -hetop{poren-en bekend 
maken van nieuwe, tot hiertoe-onbekende bronnen 

(de eenige gefchikte wijze om de middeleeuwen te 

leeren kennen), de gefchiedenis-dezes tiĳdperks in 

het vereischte licht te plaatfen. Veel ;-dat-voorheen 

of niet, of gebrekkig, gekend: werd „ is- dan. ook 

reeds opgehelderd, en doet de gegronde hoop voe= 

den, dat, bij verdere volharding op den ingeflagenen 

weg, de fluĳer, die zoo lang de „middeleeuwen 

omhuldde, eens geheel (voor-zoo ver zulks moge= 

lijk is) zal worden opgeheven. Zonderling is het 

intusfchen, dat tot hiertoe het oordeel over dit 

tijdvak zoo verfchillend is. Volkomene overeen- 

ftemming was zeker hier, zoo min als elders, te 
verwachten; dat echter de gevoelens zoover uit 

eem zouden loopen, dat de een aan zijne klagten 

over «de onkunde, barbaarschheid en gruwelen 
dier tijden fchier geen einde-kan vinden, terwijl de 

ander daarvan een tafercel ophangt, ten gunftigften 

ZA | bij 

En 
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bij het „eerstgenoemde afltekende , wasveven.min te 
vermoeden.” Wij zullen ons-niet vermeten „om in 

dit pleit, van weerskanten door geleerde,en-fchran- 
dere mannen gevoerd, ‘als regters-op te:treden, en, 
de zaak ten voordeele van „deze of „gene -partij- te. 

beflisfen.” Welligt toch zou zoodanige uitfpraak al- 

toos onregtvaardig zijn „ daar „ook misfchien ‚hier, 

Zooals: meestal, dé waarheid in ‘het midden-igt, 
en de. middeleeuwen noch: dien hooggeftemden lof, 

noch die diepe verachting: verdienen „waarmede 
beide partijen dezelve: als overladen. - Dit -nu- ten 

opzigte van alle punten; welke :tot dezen twist. be- 

trekking hebben, te “willen aantoonen „zoude per- 
ken “eener verhandeling, ter voorlezing” beftemd 
verre te buiten gaan. Men vergunne ons derhalven 

flechits “één daarvan uitte kiezen „ ven--daarover: 

eenige aanmerkingen in ‘het midden «te „brengen 

welke men doorgaans” uit het oog verliëst „ en die 
wij vechter meenen; dat van «gewigt zijn „ om snaar 

waarheid dit onderwerp te beoordeelén. | 

“Bene der voornaamfte verrigtingen 5 namelijk „ 
wêlke men fteeds tegen de middeleeuwen heeft 

aangevoerd, isde diepe onkunde en het volkomene 

gebrek aan “wetenfchappelijke sbefchaving., welke 

gedurende “dit tijdvak overal heerschten. Het ware 

overbodig, de’ klagten daarover, zoo menigvuldig 

geuit ‘en vzooodikwerf herhaald, hier opste halen, 

Een ieder kentsze.> Redenaars ven. Dichters 5 zoo 

wel als Gefchiedfchrijvers , hebben die onkunde vaak 
met de fterkfte: kleuren” gefchilderd, Ook: zou shet 

dwaas zijn ‘te „willen: ontkennen , dat „de -toeftand 

| des 
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des maatfchappelijken levens; en wel inzonderheid 

ook die der werftandelijke en: wetenfchappelijke ‘bee 

fchaving „ een zeer ongunftig aanzien ‘hads> Maar 

evenmin is het aan-dén anderen-kant te ontveins 

zen, dat men zich in zijn ordeel-daaromtrent niet 

zelden vaan voverdrijving:fchuldig ‘maakt; eene over- 

driving ;-van ‘welke het „trouwens niet moeïjelijk — 

valt» de‘ réden vaan te wijzen.” Wat” verftaat-men 

door: de :Gefchiedenis»der middeleeuwen:? — Gee 
meenlijk „wordt daar aan die. enge zin gehecht, vol» 

gens „welken: zij de ontwikkeling vanhet leenftelfel 
der vvolken . van het westelijk Zwropa “bevat: (*)s 
Juist en vnaauwkeurig-nu moge deze bepaling zijns 

wanneer “men “de” gefichiedenis: ‘onzes werelddeels 
gedurendes dit tijdperk behandelvy zeker vis. zijdit 

hiet, -wannéer ‘mem over den stoeftand: van: de. bee 

fchäving des menschdoms fpreekt, „En dit behoor= 

de “toch ‘de vraag te zijn. Het is toch eene verrèe 
gaande “eenzijdigheid „altoos. laakbaar, “maar het 

mïirist inde ‘gefchiedenis te dulden , watineer‘ men — 
dáár; waar “men ‘zijne’ blikken op. het geheel‘behoor- 

de te vestigen, flechts „éenige deelen in zijne be- 
Schouwing: opteemts eén de overige “willekeurig 

‘buitenfluit. “Aan zulk! eene “eétizijdigheid »mogtans 
maakt’ mien =zich-fchuldig , wanneer men’ bij debe= 

oordeeling wan -de befchaving der . middeleeuwén 

zijn oog alleen “op ZEuropa-vestigt. Het gevolg 
daarvan is dan ook, „ dat men de-rugzijde uitkiest 

bd ik. 3van 

(*) HEEREN, Gevolgen der Kruistogten voor Europa, 
bladz, 42, | tr | 
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» van ‘een tafereel, welks fchitterende voorzijde het 

»„ Oosten beflaat’” (*), en, terwijl men zich bee 

droeft over de beklagenswaardige laagte, tot welke 

de menfchelijke geest in Europa was afgedaald, 

niet bedenkt, dat in dienzelfden tijd het licht. der 

wetenfchappen en befchaving- bij de drabieren eèn’ 

helderen glans” verbreidde, «Want federt het midden 

der -achtfte eeuw, nadat de hooge geestdrift door 

MOHAMMED zijnen volgelingen ingeboezemd, eeni= 

germate verflaauwd was , en hunne veroveringen hare - 

grenzen hadden bereikt, ving bĳ dit- volk een tijds 

vak. van befchaving en geleerdheid aan , „van welke 

thans geene fchaduw of. zweem meer overig is» 
Het moge waar zijn, dat men deze befchaving der 

Arabieren wel eens te hoog heeft aangerekend 5 

dat zij zich niet door oorfpronkelijkheid ‚ fcheppend 

vernuft en gewigtige uitvindingen. hebben. geken» 
merkt, en dat zij bij de Grieken ; hunne leermees- 

ters ; verre zijn ten achteren gebleven — doch wie 

zal bij het weinige, dat wij tot hiertoe van hunne 

fchriften bezitten „ dit met eenige zekerheid bepa- 

len? — Zonder tegenfpraak omvatten zij de meeste 
vakken van wetenfchappen , van welke zij vele met 

een’ gunftigen uitflag beoefenden, In de Wijsbe- 

geerte, Wis- en_ Sterrekunde deden zich mannen 
als AVERROËS, AVICENNA en anderen, als fchran- 

dere denkers kennen. De Genees en Heelkunst 

was hun menige gewigtige vordering, de Aardrijks- 

kunde menige belangrijke ontdekking, en Zwropa 

» de 

(*) HEEREN, t. a. p. 

id 
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de kennis van vele voorwerpen ter verbetering en 

veraangenaming. van het dagelijkfche leven verfchul= 

digd. De befcherming en aanmoediging , welke 

geleerdheid en kundigheden door het geheele Oos= 

tn, en overal waar zich de heerfchappij der Arae 

bieren gevestigd had, op de krachtdadigfte wijze 

genoten, getuigen van de algemeene achting , welke 

men dezelve toedroeg. Niet flechts toch in het 
prachtige Bagdad, in de fchaduw van den troon 

der ABBASSIDEN , werden zij met zorge gekweekt en — 
gekoesterd 5 ook in het Noorden van Afrika ‚ waar 
de FATIMIDEN een afzonderlijk rijk hadden gefticht 

werden kunften en wetenfchappen , even als in 
Spanje door ‘de OMMIADEN, begunftigd en bevor 

derd. : Men vond (hoe verfchiltend van thans!) te 

Marocco, Fez, Tunis, te Corduba, gelijk door het 

geheele Oosten, te Kaïro, Damascus en. Basfora 

de bloeijendfte inrigtingen tot derzelver beoefening 

en uitbreiding 3 en vorften als AL RASCHID en MA= 

MOUN konden de Periclesfen en Augustusfen 

hunner eeuw genoemd worden. En dit was geen 
voorbijgaande glans, die gedurende eenen korten tijd 

eene heldere flikkering van zich gaf, om weldra 

voor een’ donkeren nacht plaats te maken. Zoolang 

de vorften van de dynastie der ABBASSIDEN op den 

troon van Bagdad gezeteld waren (een tijdvak van 
meer dan vijf eeuwen), verbreidde hij zijnen wels 

dadigen fchijn, en verdween eerst, toen in de der-= 
tiende eeuw de Mongolen , onder de opvolgers van 

DSCHENGIS -CHAN , als een buiten zijne oevers ge- 

‚„awollene vloed, het Oosten overftroomden en ook 

hier 
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hier - alle. befchaving- in haine vernielende… vaart 

medefleepten. eb a | gts erwopene 

‚Maar ‚hetis. niet opde Arabieren alléén, lis 

men, over den toeftand der befchaving in den loop- 

der middeleeuwen “fprekende „ zijne “oogen. moet 

vestigen 3 ook het Oosterfche of Byzantijnfche 

Keizerrijk werdient in dit opzigt wel degelijk in‘aan= 

merking ‘te: komen. Gedurende dit geheele tijdvak: 

waren daar de -wetenfchappen in achting „en bloeide: 

boven al de Oud- Griekfche letterkunde. “Reeds de 
zorgvuldigheid , waarmede mien in de voornaamfte 

fteden des rijks, inzonderheid te Conftantinopel, de 

kostbare nalatenfchap der Grieken had verzameld 

en bewaard, toont de hooge waarde, welke men 

fteeds daaraan gehecht had. « Hetzij door dê thans 

ontluikende befchaving der Arabieren gewekt, hete 

zij door. de aanmoediging der Keizers uit het Ma- 

cedonifche huis aangefpoord, in de negende eeuw 

althans” herleefde deze zucht voor: de beoefening: 

van wetenfchappen en letteren als met vernieuwden 

iĳvers Hooger: nog. klom zij, toen omtrent het 

midden der elfde eeuw het geflacht der COMNENEN 

op den troon geraakte. Door hun voorbeeld’ en 
eigene dadelijke beoefening, even zeer misfchien , 

als door de befcherming, welke zij verleenden, 

bereikten befchaving en letterkunde eene aanzien- 

lijke (hoogte. ANNA COMNENA, de fchrandere 

dochter van Keizer aLExius , fchildert in haar werk, 

_Alexias getiteld, de regering haars vaders als der- 

zelver gouden eeuw af. Ja ‚de zucht voor Let- 

| „ ter= 
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sterkunde,” zegt HEEREN (*)» „was dengeest 

ep der natie. -zoo -diepvingeprent „dat de kennis-der 

„5 /Griekfche, literatuur. het eigenlijke, karakter van 

v5-den-befchaafden- man uitmaakte ,-die zich tot den 

“dienst. van- den ftaat wilde, bekwamen,” Deze 
dust duurde voort en. hield, zich -flaande,, ook nag 
na de, heillooze verovering der ftad.door „de. Venen 
tiaanfche. en Fran/che ‚kruisvaarders in den jare 
12043 gedurende welke, door-de plondering „ ver= 
woesting. en. brandftichting - dezer. barbaren, de 

kostbaarfte verzamelingen van oud - Griekfche kunst 

en-geleerdheid, vernield of door de vlammen verteerd 
werden. Doch in het daatst der ‚veertiende „eeuw 

_ vonden reeds onderfcheidene geleerden het raadzaam, : 

voor „het. fteeds. naderende gedruisch «der. Zwrkfche 

wapenen: in” Ztalië-eene-fchuilplaats te zoeken , tot 

dat eindelijk de „Griekfche , Muzen geheelen al 
haar, vaderland, ontvloden, en het Westen:deze. be- 

minnelijke, ballingen -met opene armen ontving. 

Men ‘ziet dus hier: uit, datde middeleeuwen , 
van. dezen, kant befchouwd, eene. geheel andere 

„gedaante, vertoonen „ en „dat men „misfchien - eenig= 

zins, verlegen ‚zoude zijn, wat te antwoorden, 

wanneer eens-iemand , het flandpunt ; waarvan- men 
„gewoon „is ‚uit te gaan ‚ verwisfelende., beweren 

wilde „dat, met. betrekking tot het. ‘Oosten de 

latere, eeuwen … middeleeuwen «verdienden „genoemd 

te worden; in-dien zin , namelijk , welken men daar- 
aan doorgaans hecht, van eeuwen van domheid en 

| | doe 

ie") HEEREN, te As- pe bl. 356. 

| 
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onkunde. Men vergelijke toch eens den Arabier 

der negende eeuw met dien der negentiende; — 
het Conf/tantinopel onder de regering der COMNENEN 
met het tegehwoordige! Maar genoeg; ook van 

dezen kant. wachte men zich van overdrijving. Wij 

hebben alleenlijk- willen aantoonen „ dat men in 

zijn oordeel over de befchaving der middeleeuwen 
zijnen gezigtkring te eng beperkt; daardoor niet 

opmerkt wat men toch niet uit het oog behoorde 

te verliezen, en, gevolgelijk, van eenzijdigheid niet 

geheel is vrij te fpreken. Doch gaan wij verder. 

Ook dan zelfs, wanneer men zich bĳ Europa 
bepaalt , begaat men, onzes oordeels, misvattin= 
gen, welke daarhenen ftrekken „om over de mid- 

deleeuwen een ongunftiger oordeel te vellen, dan 

billijk is. Vooreerst „ dat men tusfchen de ver- 

fchillende landen van Zwropa geen behoorlijk on- 
derfcheid. maakt. Men moet de zaak toch van de 

donkerfte zijde willen. voorftellen , wanneer men 
Spanje, het zuidelijke Frankrijk en Jralië met het 
overige Europa op denzelfden trap van befchaving 
plaatst. Immers is, hetgeen wij boven van de 

Arabieren in het algemeen gezegd hebben, even- 

zeer, en wel bij uitnemendheid „ toepasfelijk op die 

hunner , welke zich, federt het begin der achtfte 

eeuws in het heerlijke Spaan/che fchiereiland geves= 

tigd hadden; en dat land genoot in den loop van 
dit tijdvak eene befchaving, bloei en welvaart, 

waarop ‘het zich welligt in’ de negentiende eeuw 
niet kan beroemen. 

Spanje's befchaving bleef gewis niet zonder uic- 

wer. 

DS 
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wefking op het zuidelijke Frankrijk. Daarenboven 

had Marfville, dat nimmer hare Griekfche afkomst 

en Romeinfche cultuur geheel vergeten häd; am 

het naburige Ztalië, maar meer nog misfchien de 

zachtere vorm, welke hier het leenftelfel kenmerkte ; 

zulk eéënen heilzamen invloed, dat, volgens het 

getuigenis van Franfche jaarboekfchrijvers, de Prou 

vengalen , Aguitaniërs en andere bewoners van het 
Zuiden van Frankrijk, zich in de elfde eeuw zoo’ 

voordeelig onderfcheidden, dat zij, in vergelijking 
met de bewoners van Frankrijks noordelijke gee 
deelten, een wezenlijk befchaafd volk waren. (*) 

In geen land van ZEwropa, offchoon het meer 
dan eenig ander door vreesfelijke ftormen der vierde 

en volgende eeuwen geteisterd was, had zich meer 
van de befchaving en wetenfchappelijke kennis der 

oude wereld bewaard , dan in Ztalië. Het karakter der 
natie , bij welke de vroegere befchaving uit de traps= 
gewijze ontwikkeling van den geest ontloken was, 
en diepe wortelen had gefchoten ; =de Roomfche 
hiërarchit, welke hier haar zetel had; — de veel- 

vuldige betrekkingen met het Oosten , de eerwaar- 
dige overblijffelen , eindelijk, van onderfcheidenen 

aard, welke nog altijd eene herinnering aan het 

oude Rome levendig hielden, maakten, dat niet 

alleen gedurende de middeleeuwen Jta/ië in befcha- 

ving harer oude meerderheid boven het overige 
Europa handhaafde, maar ook aan het einde van 

dit tijdvak de wetenfchappen én letterkunde der 

| Gries 
(*) HEEREN, t. 4e Pp, bl, 105. 
IX. DD, 3. Aa 
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Grieken. daarden grond tot.derzelver verdere kwee= 
king en opwas voorbereid, en, gefchikt vonden. 
De andere. misvatting, welke wij. op, het -oog 

hadden, beftaat, naar het-ons voorkomt „ daarin, 

dat men, -met betrekkingtot de gefchiedenis der. 

befchaving, den, duur der, middeleeuwen te ver uit. 
ftrekt. Eene juiste bepaling „ wanneer de befchaving 

bij een „volk ‚—=;-hoe „veel, meer dan „wanneer men, 
over verfchillende. volken» tegelijk’ {preekt ! — een” 

aanvang „neemt, is uit den, aard-der zaak moeje, 

lijk, zoo niet onmogelijk, maar, zeker. verfchilde. in, 
dit opzigt be vs de. veertiende eeuw zeer veel van. 
de zesde; én toch, behooren beide tot de. middel- 

eeuwen. Ik geloof. derhalve, dat. men „niet, van 

partijdigheid: of _vooringenomenheid. zal kunnen. be= 

fchuldigd- „worden, wanneer men het begin. der 
dertiende „eeuw “als het „tijd{tip „aanneemt „ „dat „dé 

menfchelijke, geest uit zijnen. langen {luimer gewekt 

ende zucht voor wetenfchap, en befchaving ineen. 

groot gedeelte van Ewropa met. kracht, ontwaakt 

was, De ‘hooge bloei-toch der reeds in de twaalfde 
eeuw beftaande., en het, aanzienlijk getal der. thans, 

geftichte hoogefcholen „de voorregten „ privilegiën, 
en menigvuldige begiftigingen ,. waarmede dezelve 

door vorsten en bijzondere perfonen, befchonken en, 

vereerd. werden; — het verbazend aantal van leer- 
lingen, dat uit- alle oorden naar deze inrigtingen 

als henen ftroomde, en-‚dat duizenden beliep, is 

daarvan, in de eerfte plaats , een/ontegenzeggelijk 

bewijs. — Het was inzonderheid de Romeinfche 

regtsgeleerdheid , welke -het- voorwerp,dezer ftudie 

„uite 
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uitmaakte. > Het bij gelegenheid van de verovering 
van dmalfi, door.de Pifanen, in 1135. (zoo men 
wil) wedergevonden «affchrift van het wetboek van 
JUSTINIANUS » ‘zou daarvan de aanleidende oorzaak 
zijn geweest ;-zeker-nam zij omftreeks diën tijd 
een’ aanvang, en verbreidde zich weldra met zulk 

eene fnelheid; dat, vijftig jaren: later, bijna geene 
flad, van eenig aanzien in J#alië gevonden werd; 
waar „men geene inrigtingen en leeraars voor «het 
onderwijs der regtsgeleerdheid aantrof. Het ftichten 

der hoogefcholen van Padua, Napels, en andere, 
en de hooge bloei van die te Bologna was daarvan 

grootendeels een gevolg. Van Ztalië verbreidde zij 
zich naar de Academiën. van Spanje, Frankrijk, 
en vervolgens van Duitschland; en het Romeinfche 
regt werd ook welhaast, in onderfcheidene landen ; 
in. burgerlijke aangelegenheden, eene der rigtfnoe- 
ren van. de uitfpraken- der geregtshoven. = Doch 
het voornaamfte , “waarop « zich deze nieuw onte 

waakte leerlust „vestigde „was de fchoolfche wijse 
begeertes Ontflaan in -de- fcholen:, door rAREL den 
Grooten gefticht „ven dáárf fchier, ongemerkt onte 

wikkeld; trad. zij in het laatfte der elfde eeuw te 

voorfchijn, en ‘hield, meer dan drie ‚honderd jaren 

lang , al wat dacht, bezig. Zeer ongunftig heeft mên 

feeds over ‘deze. wijsbegeerte geoordeeld, en ze 

veelal dangezien «voor. nietige fpitsvinnigheid en 
ijdele haarkloverij. En “toch uitte eens rLriBNITz 
den wensch, dat er een wijsgeer mogt gevonden 

worden , die. de verltrooide goudkorrels, in deze 
Aa 2 Ni mk mieteren lijea 
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mijnen verborgen, opzamelde, (*) Gedeeltelijk 

flechts is in onze tijden aan dezen wensch voldaan; 
„400 veel ten minften is uit dit onderzoek geble- 

ken , dat zich onder deze fcholastieken fchrandere. 

en fcherpzinnige denkers bevonden hebben3 en 

dat menige {telling , in latere dagen door wijsgeeren 

van naam geopperd, en met algemeenen, bijval ver- 

eerd, reeds in de twaalfde of dertiende eeuwen in 
de fcholen-van Paris of Oxford verdedigd en be- 
ftreden was, Dat overigens zeer veel in de fchrif- 
ten dezer fcholastieken gevonden wordt, hetwelk: 
wij thans met bevreemding befchouwen, is hoogst 

natuurlijk. Maar wie verzekert het ons, dat niet 

eenseene later nakomelingfchap met een” glimlach 

van medelijden zal neêrzien op ftelfels en theoriën, 
op welke onze eeuw zich verheft? Men behoeft 
toch, waarlijk , zoo vele eeuwen niet terug te gaan , 
om ftellingen verworpen te zien, welke eens al- 
gemeen aangenomen ‚ en voor waar gehouden’ were 
den. Men. me de zaken ‘beoordeelen met inacht- 

nemigg van tijden en omftandigheden. Zeker is 

het; dat door deze wijsbegeerte het verftand in 

vaardigheid en fcherpzinnigheid, in denken en re= 
denerenì beide, geoefend, en aan duidelijkheid en 

juistheid. van begrippen gewend werd. | 
Een ander:bliĳk van, Zwropa’s ontluikende be- 

fchaving- vinden wij in de Ridderpoëzij. Van het 
zuidelijke. Franks jk, waar hnn. het eerst, zoo: het 

| fchijnt , 

2 HALLAM , geschichtliche Darstellung des Zustandes 

von Europa im Miüttelalter , Band, IL, f, zog. 
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fchijnt, in de twaalfde eeuw ontfproot, plantte zij 
zich ras naar deszelfs noordelijke deelen en naar 
Duitschland en Zwitferland over, Koningen en vor- 

ften beminden en beoefenden. haar. Aan hunne 

hoven en op de burgten der edelen klonken. de 

welluidende liederen der minnezangêrs, Zachtere 
gevoelens van menfchelijkheid werden daardoor, 

‚bijzonder onder de hoogere ftanden der maatfchappij , 

verfpreid , en de trotfche en overmoedige adel-door 
de bevallige en gevoelvolle toonen dezer zangers 

(gelijk eens de ruwe Griek door de lier van or= 
PHEUS) tot edele aandoeningen geftemd. — Het 

gebruik en de ontwikkeling der nieuwere talen was 

deels de ridderpoëzij voorafgegaan, deels werd zij 
daardoor aanmerkelijk bevorderd, Ook de gefchie= 

denis begon in de moedertaal behandeld te worden. 

In het begin der dertiende eeuw befchreef viLLEHAR-- 
DOUIN de lotgevallen der kruisvaarders, die Konftan- 

zinopel vermeesterd hadden, aan welken togt hij zelf 

deel had gehad; en in het midden derzelve vervaar- 

digde jornvire zijne belangrijke gedenkfchriften. 
Vertalingen van LIVIUS, SALLUSTIUS, CAESAR en 

SUETONIUS , hog in de veertiende eeuw verfchenen, 

getuigden van de algemeene leerlust. — De beoe- 
fening der oude fchrijvers begon insgelijks in de 

twaalfde eeuw te herleven; en mannen, als jonaN= 

‚NES VAN SALISBURY, OTTO VAN FREYSINGEN , 
“FALCANDUs en anderen, toonden eene niet geringe 

kennis aan de taal en’ fchriften van Zatium. De 
Latijnfche Mufe ontwaakte in de dertiende eeuw. 
In Engeland Schreef rscmanus gene Antiocheis, 

Ke Aa 3 add wel. 
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welke de inneming dier ftad. door de kruisvaarders 

ten onderwerp ‘had; — wiLLEM BRITO eene Phi. 

lippis, welke de daden van pritieeus AucusTus 
bevattedes GUNTHER bezong, in zijnen Ligurinus, 

FREDERIK BARBAROSSA'S wapenfeiten; en ALBER- | 

TILUS MUSATUS, van Padua, leverde in den Zeee- 
linus de eerfte, niet geheel mislukte, proeve van 
een regelmatig treurfpel, =— Het affchriĳjven van 

de werken der ouden in de kloosters, lang fchier 

geheel verzuimd, werd in den aanvang der der-- 

tiende eeuw met ijver hervat. Uit de fchuilhoeken, 
waarin zij zoo lang verfmeten hadden gelegen, 
werden ‘hunne fchriften voor den dag gehaald3 en 

in de veertiende eeuw begon men bibliotheken op 
te rigten. Hoogst verdienftelijk maakte zich in het 

opfporen en verzamelen der oude fchrijvers de 

beroemde pPrrTRARCA, Belangrijk is het, in zijne 

brieven vooral, te zien, hoe hij noch moeite , noch 

kosten fpaarde, cm de werken der ouden zich aan 

te fchaffen, en hoe hĳ, zoo dikwerf in zijne ver- 
wachtingen te leur gefteld , telkens zijne pogingen 

met “vernieuwde infpanning hervattede. Het is 

„aan hem, aan BOCCACIO; POGGIO en meer anderen, 

die achtervolgens in zijn voetfpoor traden, te dan- 

ken, dat wij niet het verlies van nog meer fchriften 

der ouden te betreuren hebben. 
Dezelfde gunstige wending van den menfchelijken * 

geest was op gelijke wijze zigtbaar in de, federt 

de twaalfde eeuw fteeds aangewende pogingen, 
welke” men in de meeste landen van Europa be- - 

fpeurde , om zich wan den invloed en leiding der 
| gees. 
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geestelijkheid , waartoe de vroegere toeftand der 

volken aanleiding gegeven had, te ontf{laan „ en eene 
Zuiverder godsdienstleer in de plaats te ftellen van 

die, welke de meerdere zinnelijkheid en ontvatbaar. 

heid. van het tuwe en “ontwikkelde voorgeflacht 

„noodzakelijk gemaakt had, De éerfte , doch mislukte 

pogingen van ‘ARNOUD van Brescia, een leerling 
Van ABEILLARD, werden weldra door PETRUS 

WALDUS , met gunftiger uitflag , gevolgd. Hij, wi- 

CLEF , JOHANNES HUSS, HIERONYMUS van. Praag » 

waren ‘het, die achtervolgens den grondflag leiden 

van het gebouw, dat in het begin der zestiende 
eeuw door MAARTEN LUTHER ZOO luisterrijk werd 

opgetrokken. — Eindelijk waren de “verbetering 

der bouwkunst. en de ‘vorderingen van den land- 
bouw vruchten der drie honderd laatfte jarên der 

middeleeuwenz en de uitvinding van het papier, 
van het fchilderen in olieverw , der boekdrukkunst 

“en zoo vele anderen. behooren, de eene RAEBEL » 

de andére later , alle tot dit tijdvak. 

Meer zou hier , ongetwijfeld, nog bij kurinen gee 
voegd worden; doch het aangevoerde, welks bree- 
dere ontwikkeling ons beftek niet gêdoogt,(*) zal 
genoeg ‘zijn, om an te toonen, dat Europa in de 
drie laatfte der middeleeuwen overtuigende: blijken 
oplevert van’ hare fteeds toenêmende vorderingen 
in wverftandelijke befchaving en zucht vöor’ weten= 

gie kennis; en deze” dus die. minachting 

| niet 

(*) Eene breedere ontwikkeling van het âängevoerde 

vinde men bij martLam, va.p. B. IL, £, 640=e766. 
Aa 4 
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niet verdienen, waarmede men: zich gewend heeft 

over dit geheele tijdvak „ zonder uitzondering, te 

fpreken. … Want ‚- hoe men ook: overigens over de 
innerlijke waarde van veel, dat wij bijgebragt heb- 

ben, moge oordeelen, —_ en, waarlijk „door de 

kennis onzer - tijden , als maat(taf,. aan te nemen, 

of door gebrek aan behoorlijk onderzoek, heeft 

men die waarde wel eens te gering gefteld; gelijk 

dit, althans, ten aanzien der fchoolfche. wijsbegeerte 

fchijnt gebleken te zijn; == doch hoe men ook 
daarover moge oordeelen, een krachtig ftreven naar 

ontwikkeling. en befchaving zal men’ niet kunnen 
miskennen. Zoo veel ten minften 1s blijkbaar, dat 

men de behoefte gevoelde, om zijn-verftand te 

oefenen, en door de wetenfchappen te veredelen: 

„en het volk, bij hetwelk dit gevoel indie mate 

levendig is geworden, als dit in de dertiënde en 
volgende « eeuwen bij onderfcheidene natiën.van 

Europa het geval was, mag niet meer van dom-=- 
heid befchuldigd worden, offchoon dan ook: de we= 

zenlijke kring zijner kundigheden, in vergelijking 
met die van latere en meer verlichte. eeuwen, nog 
zeer beperkt is, 

En nu zal men verder gaarne toeftemmen „dat 

Europa, met eenige wijziging nogtans ten- aanzien 

van Spanje „ talië en het zuidelijke Frankrijk, van 

den val des Romèinfchen rijks, tot aan het-begin 
„der dertiende eeuw in eene -diepe onkunde ver-- 
keerde. — _ Maar nu ontftaat er nog ééne vraag: 

of dit wel anders mogelijk, en of niet het tegen- 

deel met den gewonen loop der natuur ftrijdig ware 

hd 
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geweest? — Om zich: hiervan te overtuigen „ be- 
hoeft men flechts zijn oog te flaan op den toeftand 
van Ewropa bij den aanvang der middeleeuwen, 
en de‘volken te befchouwen, welke zich toen in 
dit werelddeel hadden nedergezet. 

Van de talrijke wolksftammen „ welke fints eeuwen 
in de vlakten van Zgië als Nomaden - rond4wier- 
ven, en welke de oudheid onder den-algemeenen 
naam van Scythen begreep , hadden zich „ reeds ‘in 
zeer vroege tijden, verfchillende horden „ hetzij door 
eigéne- zucht tot verhuizing aangedreven „ hetzij door 

“hunne * naburen verdrongen, in het oosten - van 

„Europa nedergelaten; zich van daar over dêszelfs 
noordelijke en « middelfte. gedeelten verbreid, en al 
„dus- deze bevolkt. Hier bleven zij langen tijd aan 
de Romeinen onbekend 3 en toen zij voor het 

eerst met dezelve in aanraking kwamen, had de 

republiek nog hare MARIUSSEN -en CAESARS, dië 

‚hen hadden “weten te beteugelen. Minder gelukkig 

flaagden daarin. de Romeinfche keizers, Reeds 

DOMITIANUS had van de Daciërs den vrede moeten 
koopen, en MARCUS AURELIUS zich genoodzaakt 
„gezien, het toe te laten „dat barbaren- zich binnen 
de grenzen des Romeinfchen rijks vestigden. Met 

„moeite had hetzelve vervolgens den fchok wedere 

ftaan, door het voortdringen der Gothen veroor- 

zaakt; totdat eindelijk de Hunnen , een Nomadenvolk 

van den grooten Mogoolfchen ftam , in het laatfte der 
vierde eeuw, van de grenzen van China opgebroken, 
den Don overtrokken, tot in het hart-van’ Ztalië en 

Frankrijk doordrongen, en onder alle de volken van 
Aas: Eu 



370 1e VERHANDELING 

Europa die. algemeene beweging veroorzaakten 

welke men in de gefchiedenis, onder den naam van 

de groote volksverhuizing , kent, van welke bewee 

ging het eindelijke gevolg was ; dat het reeds wag- 

gelende Romeinfche ‘ftaatsgebouw bezweek, en 

deze woeste Barbaren, na zich in verfchillende rig- 

tingen te hebben doorkruist, zich van het Romein- 
fche rijk meester maakten , zich in deszelfs: onder- 

fcheidene deelen nederzetteden; en daar nieuwe 

rijken en (taten ftichteden. Met bloed was de baan , 

die zij betreden hadden, geteekend. Schier ‘alles, 
wat kunst, wetenfchap of befchaving hier immer 

fchocns of groots had voortgebragt, was onder de 
vernielende handen dezer woeste: krijgers werdwe- 
nen. = De oude orde van zaken ligt omver ge- 
worpen, en eene nieuwe wereld als het ware {taat 
daar. Zeden, gewoonten, regeringsvormen en wet= 

ten, alles draagt het kenmerk van de ruwheid. en 
barbaarschheid eens menschdoms, dat vreemd aan 

alte kunften des vredes, onbekend met de voordeelen 

en genoegens van welingerigte maatfchappijen , nog 

op eemen zeer lagen trap van verftandelijke en ze: 

delijke ontwikkeling flaat, — En wil men nu, dat 

uit deze verwärring en wanorde eensklaps gere= 

geldheid en orde; uit dezé ruwheid en onkunde 

op eens befchaving en kennis te voorfchijn: treden ? 

Zou men hem niet dwaas noemen, die ‘van het 

teedere fpruitje al aanftonds de bloefem en vruchten 
van den volwasfen boom eischte 5 of hem, die in 

den jeugdigen knaap, de teèds naar geest en lig- 
chaam ontwikkelde vermogens van den jongeling 

of 
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of shan vorderde? = De natuur’ volg t in> al het 
gefchapene dènzelfden trapsgewijze woorùitgaanden 

gang3 nimmer doet zij fprongen, ‘Gelijk het kind 
eerst jongeling „ dan man wordt 5 zoo hebben ook 

geheële volkén hunnen zachten overgang van kindsch- 
heid tot jongelingfchap, en, váû deze, tot de man- 
nelijke jaren.» Dit is, bedriegen “wij ons’ niet ; het 
oogpunt , waaruit men de gefchiedenis der. middel. 

eeuwen moet befchouwen, en veel, dat-aüdêrs one — 

verklaarbaar zoude zijn, zal dan minder moeijelijk 

vallen om op te losfeni”  Zuropd’s volken waren, 
bij den aanvang dezes tijdvaks, nog geheel in hunne 
kindschheid, Dit’ in ‘het oog‘houdende , walt ook 
alle vergelijkiug met -de befchaving det ‘oude of 

nieuwere werêld , welke’ men ‘zoo dikwijls ziet ma- 

ken, als van zelve; weg, “Of wil men volftrekt 

vergelijkingen? men fpore dan eerst hetjuiste tijde 

punt op, waarin dezelve met eenig regt kunnen 

plaats hebben. En inderdaad, ook de Grieken en 

Romeinen kenden in hunne gefchiedenis tijden , dat 

zij zeer verre van de eeuw van PERICLES en AUGUs- 
Tus verwijderd waren, — Zoo moesten er ook 

„voor de ruwe volksftammen, welke ‘zich in Europa 
hadden -nedergelaten , eeuwen verloopen, voor dat 

ook flechts eenige befchaving onder hen konde ont- 

luiken. Vele waren de ftormen, die derzelver op= 
was verhinderden, Langzaam, want zij is eene 

trage plant, ontwikkelde zij zich toch, fpoediger 

in die oorden, waar zij reeds in het vorige tijdvak 

welig getierd en gebloeid had, en waar nimmer 

derzelver kiem geheel en al verftikt was trager, 

maar 
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maar ook welligt eigenaardiger, in die” landen, 
welke tot hiertoe met haar onbekend gebleven wa- 

ren. _Heilzaam werkte inzonderheid de leer des 
Christendoms, en de met dezelve hand aan hand 

gaande verzachting van zeden. Loffelijk en fteeds 
«met dankbaarheid te erkennen zijn, ook uit dit 
oogpunt befchouwd, de moeite en gevaarvolle po- 

gingen „ welke de geestelijkheid in de eerfte eeu 

wen ter uitbreiding dier leer ondernam, toen nog 

niet de vestiging van een geestelijk despotismus (wel= 

ligt het verfoeijelijkfte, dat zich denken laat) maar 
liefde en menfchenmin hare daden beftierden. Andere 

“oorzaken bragten in den loop. der tijden het hare 

toe, en maakten, dat eens, uit dezen nacht van 

domheid en onkunde „ een dag kon aanbreken , be- 

ftraald door de heldere zon van befchaving en _ver= 
lichting. — / / 
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RECIFE DE  PERNAMBUCO, 

IN BRAZILIË, 
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„MAURITSS TrA-Ds: 

DOOR DEN REDACTEUR. 

men 

OU de veelvuldige wdn uit Brazilië, 

die de laatfte twintig ‚jaren hebben opgeleverd , en 

wier menigte ons des te meer welkom was, ver: 

mits inderdaad dat Rijk, in dien tijd, eene geheel 
nieuwe gedaante heeft aangenomen, bekleeden, die 

omtrent ‚de noordelijke Gewesten des Rijks, Per- 
nambuco, Seara, Maranham en Para, blijkbaar 

eene ondergefchikte. plaats. Men. heeft in onze 
taal verfcheidene reizen: naar Brazilië overgezet , 

die zich allen tot de hoofdftad, Rio Janeiro, tot 

St, Paulo,-en-meer zuidelijke Provinciën bepalen, 

en noordwaarts niet verder reiken dan Bahia; en 

het fchijnt wezenlijk , of de. aandacht des reizigers 

zich meer-op -dat gedeelte van „Brazilië heeft ge- 

vestigd, hetwelk, ook, doordien zulks „eene meer 

gematigde luchtftreek „geniet, en daarenboven den 
zetel der regering, en dus het middelpunt aller 

di- 
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diplomatieke en handelsverrigtingen , in zich bevat, 

terwijl het daarenboven op een’ kleinen afftand van 

de goud- en diamantmijnen ligt, zeer wel te bee 

grijpen is, Maâr die voorkeur der reizigers moet 
niet beletten, dat wij Nederlanders een oog van 

_nieuwgierigheid flaan naar dat noordoostelijke ge 

deelte des lands, weleer door onze vaderen beze- 

ten, langen tijd moedig gehandhaafd, en welks 
verlies onze VAN HAREN te regt zoo zeer heeft 

betreurd, Waar is dat Mawritsffad , de ftichting 

van onzen edelen joAN MAURITS van MNasfau? 

Waar het fort Fredrik Hendrik, de fchans Ernest, 

Vrijburg en deszelfs prachtige warande? — Een 
antwoord op deze vraag zou elken Nederlander , 

die zijn » vaderlandfchen roem bemint, niet dan hoogst 

welkom zijn; doch het is niet dan zeer onvolledig 

en gebrekkig te geven. Wanneer al eenige reizi- 

gers deze ftreken bezoeken, rust hun blik niet op 
eenige fporen- der Hollandfche grootheid, die zij, 

hoe ervaren anders in de wereldgefchiedenis , met 
waarlijk onbegrijpelijke eenzijdigheid miskennen , of, 

gelijk sourney in zijne Historie van Brazilië, be- 
lastéren. De daden onzer helden in die ftreeken 

zijn «aan vreemde natiën bijkans onbekend zou men 
zeggen, of het vooroordeel tegen Nederland doet 
die verachten. De voornaamfte , zoo niet de eenige 
reiziger, die in den jongften tijd met eenige uite 

voerigheid van Olinda en het Recief fpreekt, de 
Engelschman KOSTER, gewaagt flechts met een paar 
woorden van een thans verwoest fort, hetwelk 
ten tijde van den Hollandfchen oor/og (niet van het 

Hole 
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Hollandfche bezit) hier geplaatst. waren.  Trachten 
wij dus ,-zoo veel in ons vermogen is, dit gebrek 

te, verhelpen, en. uit gemelden KosTER (de hoofd» 
bron voor het tegenwoordige Pernambuco) vereenigd, 

en vergeleken mét onze oude reizigers en gefchied- 

fchrijvers, eenigzins een beeld van Olinda de Per» 

nambuco-en het Recief te ontwerpen. 

„Op. den achtften graad zuider breedte en zes en 

dertig. graden wester lengte. van Greerwich , verrijst 

de,flad Olinda, de oude hoofdplaats der- provincie 
Pernambuco, die , volgens scHärrer , tegenwoordig 

de uitgeftrektheid. van een duizend vier honderd 

twaalf Duitfche wierkante mijlen , en zes maal hon- 

derd „duizend inwoners bevat. (*)»- Dit gewest is 

“_uitflekend, vruchtbaar aan fuiker , cacao ; katoen. (de 

beste foort van geheel Brazilië en misfchien van 
Amerika, verwhout „ dat naar deze provincie , (wier 

naam-men. doorgaans in- Fernambuc. verbastert) ge= 
noemd. iss dit hout is.-zoo veel beter dan zelfs dat 
van. het naburige Bahia, dat de. waarde volgens 

SCHÄFFER ftaat als van acht-en zestig tot zeventien 3 

Vanille eindelijk „om flechts de ftapelwaren te noe= 

mene Olinda ligt. op een’ vrij hoogen heuvel aan zee , 

die van dien kant,ongemeen fteil is, doch van de 

landzijde glooïjende afloopt. Uit zee is het gezigt 

| op 
(*) Wij vermelden deze opgave bij gebrek eener 

betere, doch niet zonder wantrouwen op sCHÄärFFER , 

die als werver voor Brazilië alles daarin ten gunftigften 

en naar de grootften maatftaf doet voorkomen. «Ons 

althans fchijnt deze bevolking onmatig hoog opgegeven, 

De Bb 
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op hare witte kerken en kloosters, op de punten 
en de helling des bergs, op hêt geboomte dat 

tusfchen de huizen uitfteekt, zoo fchoon, dat men 
zich niet weinig teleurgefteld vindt, wanneer mén 
de ftad zelve binnentreedt, De ftraten zijn geplas 
veid, mâar toch zeer vervallen. Vele ‘huizen zijn 
klein , ledig en verwaarloosd, en de tuinen in een’ 

flechten ‘toeftand, alles ten gevolge der mededin- 

ging van het een uur van daar verwijderde Reciefs 
Maar nog is hét een bisfchopszetel, en heeft een 
aantal fraaie kerken, onder anderen eene op hèt 
hoogfte punt der flad, van waar men een treffend 
gezigt in zee heeft, en verfcheidene kloosters. 

Deze ftad werd op den 1sden Februarĳj 163053 
door den admiraal HENDRIK LONCQ, die eene vloot 
van twee en vijftig oorlogfchepen en dertien klei- 
nere vaartuigen, met drie duizend vijf honderd fole 

daten en drie duizend. zeven honderd tachtig ma= 

trozen onder zich, doch door ftormen en ziekten 

veel geleden had, met zes en zeventig fchepen 

en twee duizend acht honderd man werd aangevallen. 

Onder zijne dappere medehelpers behooren cor«= 
NELIS CORNELISZ JOL, . bijgenaamd  HOUTEBEEN, 

en de kolonel VAN WARDENBURG. Men verzes 
kerde zich van de ftad, het nabij gelegene Recief 
en het eiland Antonio Vaaz; doch er was door de 

Portugeezen veel. vernield, niet alleen verwhout , 
maar ook zeventien duizend kisten fuiker, welke 

fchade op twee millioenen erusados gerekend werd. 
Deze gewigtige verovering vergoedde eenigermate 

het zware verlies, door onachtzaamheid wijf jaren 

vroe= 
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vroeger geleden, toen de reeds veroverde toenmalige 
hoofdftad wan Brazilië, Bahia; weder in handen 

der Portugeezen gevallen was. De onzen hebben 
naderhand vergeeffche pogingen gedaan, die te her= 

winnen. | 
Olinda was eene voelt koopftad , maar eensdeels 

wegens de ongelijke ligging voor geêne geregelde bee 

vestiging vatbaar, en anderdeels tor ftapelplaats 

voor den ‘handel en ligplaats voor oorlogfchepèn 
door, verwijdering van de zee minder gefchikt. Van 

daar ook reeds, dat de Portugeezen meermalen aan 
de verlegging derzelve gedacht hadden, en dat mens 
toen in 1636 graaf JoAN MAURITS van Nas/au, 
door de Westindifche Maatfchappij- tot gouverneur 

van Brazilië was aangefleld, eerst het Recief, en 
daarna ten noorden van hetzelve eene leni nieuwe 

ftad werd gebouwd, | 

De kust van Brazilië wordt door eene reeks 

blinde, of even boven het water uitftekende. klip= 
pen gezoomd, welke men het Reeif (rif) noemt. 
Tusfchen dit rif-en het vaste land nu is op deze 

hoogte eene groote zandbank , die zich van den voet 
des bergs , waarop Olinda ligt, naar het zuiden uite 

{trekt „en aldaar zeer. verbreedt „ zoodat êr ten tide 
der verovering door de Hollanders een kasteel op 

ftond , hetwelk het Jandkasteel of St. George heette, 

gelijk daar tegenover , op eene der uitftekende klippen 
het zoogenaamde Zeekasteel, Eene tweede „nog brees 

dere zandbank , digter bij het vaste land, werd flechts 

door den breeden mond der rivier Capibaribe van 
Bb 2 … hete 
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hetzelve gefcheiden.- Eerstgemelde bank droeg door= 
gaans uitfluitend, wegens hare nabijheid bij het 
fteenen rif, den naam van Recife, terwijl de tweede 

onder „dien van St. Zntonio, of het eiland van 

Antonio Vaas bekend was, Op \dit punt. befloot 
JOAN MAURITS, de hoofdplaats der Nederlandfche 

bezittingen in- Brazilië te vestigen. Men kan niet 

ontkennen dat de maatregel ki dien hij tot de uitvoe- 

ring” van dit, alleszins verftandige plan bezigde, 

hard en onftaatkundig. was, daar hij de Portugee- 

zen tegen de Nederlandíche regering - verbitteren 

moest.-- Deze maatregel was de verwoesting, voor 
een groot gedeelte althans, van Ofinda, - Bij voor- 

keur vernielde men kerken en kloosters; dit moest 

den Portugeezen, vooral. bij -Ketters , in het 008 

loopen, en zweemen naar vervolging van: hunne 
Godsdienst. Het is niet onmogelijk „ dat deze maat= 
regel -veel tot den zeven jaren later uitgebrokenen 

opftand van dezen: landaard heeft toegebragt; en 

VAN: BAARLE zelf, fchoon de-lofredenaar. van JoAN 
MAURITS, kan dit in zijnen held niet-goedkeuren, 

Doch Olinda 'is- daarna uit haar puin herrezen, 

Van «de bouwftoffen der oude flad werd eerst op 
de bank: bij het rif, en-daarna op het eiland, 

nieuwe fteden gebouwd, en Brazilië bezit er thans 

drie “bij elkander, Recife, …St. Antonio en Boa 

Vista. 

Recife werd eerst door eenè fteènerr brug, die 

honderd veertig duizend guldens kostte , (toen veel 

meer dan. tegenwoordig) met het eiland St. An 

tonio verbonden, en vervolgens weder, door eene 

an- 
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andere, dit eiland met het vaste land5 men had 

ook een’ langen dam, die het eiland met het vaste 

land bij de Alfogado-rivier verbindt. ‘De bekrome 
pene geest der toenmalige beftuurders van de West- 

indifche- Maatfchappij zag deze werken wel met 

tegenzin en gemor, overde geweldige kosten, doch 
de edele telg van: Nasfau verhief zich boven deze 
bekrompene inzigten, en ging voort met het eiland 
St. Antonio te verfieren en te verfterken. « Tot-het 

Taatfte einde dienden de fchanfen Zraestus en Fredrik 

Hendrik en het kasteel Wardenburg, op een punt 

over. het eiland in” zee gebouwd. Tusfchen- de 
beide eerfte forten lag de. Mauritsffad , enten 
zuiden , aan een’ arm van den Capibaribe, de dj. 
fogado genaamd, bevond zich de Prins. Willems 
Schans. De beroemde bouwmeester PosT was bouw- 

meester der ftad, zij werd naàr een geregeld. plan 

aangelegd. Tot verfiering -diende op het punt des 

eilands het Vrijburg. Het eiland St. -Antonio „ oor- 
fpronkelijk eene zandbank, was geheel dor en be- 
roofd van plantengroei: hier deed nude graaf eenen 

prachtigen “tuiu aanleggen, met zeven honderd -ko= 

kosboomen , twee honderd vijftig oranjeboomen, 
en eene menigte andere Brazilifche gewasfen, toen 

nog naauwelijks in. ZEwropa bekend, en- waarin 

welligt de Natuurkenner Piso. de hand heeft ges 
had. Vóór dezen bekoorlijken- lusthof bouwde 

posT het fchoone- kasteel, waar. de ‚graaf. zijn 
verbijf hield, en hetwelk de Joden, -kort voor 

’s graven vertrek, te vergeefs voor ‘zes tonnen 

gouds wilden koopen, Tot lusthuis- diende ‘hem 

Bb 3 Bea 
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Boa Villa (Belle Vue) met reden dus genoemd om 
de bekoorlijke ligging. „ Hier zag hij,” zegt VAN / 
BAARLE „(*) „geftarnten , nimmer befchouwd in zijn 
» vaderland; hij bewonderde de vaste, beftendige 

» luchtsgefteldheid; hij zag geheel andere wapenen ; 
5 andere woningen dan in Ewropa, en herders en 

» herderinnen met ingedrukte neuzen en uitpuilende 

» lippen; kudden van geheel anderen- aard dan in 

» onze gewesten voorbij drijven 3 andere visfchen , an= 

» dere vogels prijkten op zijnen disch. Hier liet hij 

» de oogen weiden over die zeeën, welke hij met 

» zijne vloten bedekte , over die ruime gewesten, 

ss welke hij met zijn gebied, zijne wapenen , zijne 
» wetten omvatte. In één woord, hij bepeinsde 

„ hier de veelvuldige voordeelen van deze luchte 

» ftreek en grond voor de eer en het welzijn der 

Vereenigde Nederlanden,” | 
Had Pernambuco den fchranderen bewindhebber 

langer aan zĳn hoofd mogen hebben, misfchien 

wâre deze parel voor Nederland bewaard gebleven; 

misfchien “ware Brazilië op gelijken woet gedeeld 
met Portugal, Doch toen, nâdat de Portugeezen 

het Spaanfche juk afgefchud, en zich onder het 
huis van BRAGANZA geplaatst hadden , andere land- 

voogden, die den graaf vervingen, het reeds door 

de. verwoesting van Olinda en andere kleine kwele 
lingen fmeulende misnoegen door groote onregta 

vaardigheden in laaijen. gloed deden uitbarsten; toen 

kon de Nederlandfche dapperheid niet met gelijke 
kans 

(*)- BARLEUS, de Rebus Gestis j. MAURITIG p.-1575 
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kans „worstelen tegen den vasten wil eens volks, 

dat de regering. zijner landgenooten terugeischte. 
Het Recif heeft zich, na langen en dapperen, te- 
genftand , overgegeven. . Van Vrijburg en deszelfs 
tuin zijn geene fporen meer; de Nederlandfche ves» 

tingwerken zijn vervallen of onkenbaar geworden 4 
maar, de, fteden, door de Nederlanders gebouwd, 
zijn gebleven, en zelfs hunne lusthuizen zijn nu 
middelpunten van fteden. De Nederlandfche werke 
zaamheid én volharding zijn ook daar geenszins 

onnut. geweest. Dit zal blijken, wanneer wij een 
overzigt der drie fteden nemen , waaruit têgenwoor- 

dig Recife beftaat. 

Het eigenlijke Recif is nog, door de brug, die 

JOAN MAURITS het eerst heeft doen bouwen met 

‘het middelfte eiland vereenigd. “In den Nederlands 
fchen tijd had men er vier kasteelen of fchanfen, het 

Zee en Landrecif en twee kasteelen beide Bruno 

genoemd, thans, fchijnen er dezelfde , onder andere 
namen. aanwezig te zijn. De zandbank ftrekt zich 

uit tot aan Olinda, doch wordt, ten zuiden dier 
{tad , door den vloed bedekt , zoodat men daarmede te 
lande geene-gemeenfchap heeft, Het gedeêlte , waar 
de huizen wan Recife ftaan , wordt door het bui- 

ten- of fteenen. rif befchermd, op hetwelk de bran- 

ding breekt. Er zijn twee doortogten door hetzelve 

naar de ftad, voor grootere fchepen te noorden, 

voor. kleindere ten zuiden; de fchepen liggen vlak 

voor. de ftad. Recife heeft bakfteenen huizen , van 

drie, vier, fomtijds zelfs van vijf verdiepingen. 

De meeste flratên zijn naauw, en eenige oude 
Bb 4 huie 
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huizen hebben fteeds ééne verdieping of zijn flechts 
geliĳksvloers; hier is alles ‚ met uitzondering ééner 

ftraat , geplaveid. —_ Men vindt hier het tolhuis en 
flechts twee kerken (geheel verfchillend van de 

. door Portugeezèn zelve ‘gebouwde fteden) en een 
koffijhuis dat voor beurs dient. De brug naar 
St. Antonio heeft een’ grooten boog aan beide _ 
zijden, met eene kapel op dezelve ; «en beftaat ten 

deele uit fteenen, ten deele uit houten bogen. Zij 

is geheel vlak en met kleine winkels bezet, die 

dezelve zoo naauw maken, dat geene twee bn 

daarop kunnen uithalen, 

Mauritsftad heet nu St. Antonio, naar het 

eiland, waarop zij flaat. Hare huizen zijn hoog» 
en dienen beneden tot winkels, pakhuizen en ftals 

len3 dit gedeelte der huizen heeft geene venfters, 
doch de flraten zijn breed, alsmede de pleinen, en _ 

“ âlles draagt nog fporen van den fikfchen en regel= 
matigen aanleg; er zijn flechts eenige zijftraten met 

geringe en armoedige huizen. De ‘kerken hebben 
weinig bijzonders, althans van buiten, Er zijn drie 

kloosters, voorts de fchatkist, de gevangenis, en 
de zeer flechte barakken, Van het Vrijburg van 
JOAN MAURITS wordt niets gemeld, Wanneer men 
het plan bij BARLAEUS met dat bij KOSTER verge- 

lijkt, zoo fchijnt het „ dat de tegenwoordige fchatkamer 

met dat paleis overeenkomt, want het tegenwoore 
dige paleis van den gouverneur ligt meer in ‘het 
midden der ftad, De lange dam naar dAfogado be 

ftaat nog, maar de Willemsfchans „ aan derzelver 

cinde, niet meer, zoo min als de Fredrik Hendriks 

en 
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en Ernestusfchans op” St. Antonio, ten minsten 
KOSTER vermeld daarvan niets,’ook de heerlijke 

gouvergementstuin fchijnt vermel: en met: dinners 

bebouwd te zijn. * + | | 

De derde afdeeling „Boa visa, is op de plaats 

van het’ lusthuis door joAN- MAURITs gebouwd. 

Men heeft, geliĳjk- overal , het uitdroogen der moe= 

rasfen, die anders deze kust bedekten „ ongetwijfeld 

aaf de Nederlanders te danken hetis daaraan dat 

Boa Vista haar beftaan is verfchuldigt, … De brug, 

welke “dit gedeelte “met het”eiland vereenigd is 
geheel van hout, en zonder winkels, doch naauw, 

De hoofdftraat is breed en fchoon ; voor het overige 

zijn er meest kleine huizen, die naar een- onregel- 

matig’ plan gebouwd’ zijn (men bedenke dat deze 
ftad het werk der Portugeezen is.) | 

De geheele bevolking der drie fteden , die eigen= 
lijk te zamen flechts ééne” uitmaken, was in181o 
vijf en twintig duizend inwoners, doch toen: aan 

het toenemen, en KOSTER zag overal bouwen, 
In de geheele ftad' waren geene’ herbergen noch 
gemeubileerde kamers te huur, geen enkelde boeke 

winkel noch boekdrukkerij: men kon er dus 
geene boeken bekomen, dan eenige almanak- 

ken of leven van Heiligen , met houtfnede plaatjes, 

die nog uit Lisbon moesten komen, Doch dit was 

in 181ro5 waarfchijnlijk zal het federt wel beter zijn. 

Slechts eenige weinige: venfters zijn van glas, en 

deze hebben ijzeren balkons; verreweg de meeste 

zijn zonder glas, en flechts van ijzeren traliëne 

Men ziet geene- vrouwen op ftraat, behalven de 

Bb 5 Nee 
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Negerinnen; de Portugeefche „, Mestifche en Mulate 
fche vrouwen, komen niet dan zeer vroeg in de 

kerk , en genieten den koelen avond in eene wane 

deling met haar gezin. De posterij is zeer gece 

brekkigg zij ontvangt flechts brieven van buitens 
lands, en geeft die af aan dengenen welke ze 
komen. halen. Er is een allerellendigst tooneel, 

„Het plan van joAN MAURITS, tot aanlegging van 

een’ tuin, is eerst na de verplaatfing van het Pore 
tugeefche hof naar Amerika hervat; men heeft er 

thans eenen kruidtuin , waarin voornamelijk loffelijke 

pogingen gedaan worden om uitheemfche. gewasfen 

in Brazilië te naturaliferen , daar het. klimaat 

daartoe zoo bij uitftek gefchikt is, Dus heeft men 
Ns broodboom, de zwarte peper, het Otaheitie 

fche fuikerriet en andere gewasfen reeds ingevoerd, 

_en eenen Hortulanus, een’ Franschman, met eene 

behoorlijke. jaarwedde „ daarover aangefteld. 

De openbare werken worden allen verrigt door - 
veroordeelde misdadigers, paar aan paar aan elkans 

der geklonken „ en die aldus over de ftraat gaan, 

hoewel het gezigt der geboeide misdadigers (luie 

tende is, Zij fchijnen geheel ongevoelig voor leed 
of fchande te zijn, gaan zelven in de winkels en 

koopen het een of ander, lagchen en praten, Een 

klein eiland, Fernando de Noronha, waar nimmer 
eene vrouw mag verfchijnen „ dient tot verbanningse 
plaats voor misdadigers, en-is dus ook het tooneel 

der afzigtigfte, onnatuurlijkfte misdaden, die men 
daar als geheel natuurlijk befchouwt, Het kost de 

‘grootfte moeite een’ geestelijken te vinden „die aldaar 
den 
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den dienst wil werrigten$ de meeste verbergen zich, 
en men moet er den eerften den besten toe presfen, 
De bezetting van het. Recief, die in 1807 uit twee 

duizend vijf honderd man moest beftaan , bedroeg 

toen’ flechts zes honderd. Zij bekomen dagelijks 

nog geene drie fluivers bezolding en een weinig 
meel; van deze foldij wordt nog dagelijks iets woor 

een godsdienftig oogmerk afgetrokken, ook de 

kleeding is jammerlijk. „Men neemt dus ook flechts 

de ellendigfte wezens uit de lieden van de kleur 

(Mulatten) tot rekruten „ daar men geene andere kan 
bekomene Het was waarfchijnlijk dan ook, uit 
hoofde dezer ellende, dat de troepen in 1817 tegen 

de toenmalige Portugeefche regering opftonden. 

Het aantal beambten «is Zegio, en dient flechts 

om begunftigden-aan brood te helpen, zonder eenig 
nut vóor den ftaat of-de ftad, maar integendeel zeer 

tot verdrukking der ingezetenen; en misfchien kan 

daaraan ook wel gedeeltelijk de herhaalde zucht tot 

opftand. worden toegefchreven, die de inwoners van 
Pernambuco in de jongfte tijden ‘hebben. doen 

blijken. Ht 

De ‘handel van het Recif is aanzienlijk „en Per« 
nambuco bekleedt, uit dien hoofde, den derden rang 

onder de Brazilifche- provinciën; de handel - met 

Engeland, met Portugal en Noord - Amerika is 

vooral van. belang, » De- voornaamfte -uitvoer beftaat 

in. katoen ; fuiker „ melasfen „ verwhout, cacao en, 

in, mindere hoeveelheid, huiden en kokosnoten, 

Ipecacuanha en «droogerijens de invoer in Engele 

{che manufacturen, aardewerk.» bier ; galanterie- 

k Wa= 
' 



/ 

388 OVER RECIFE DE PERNAMBUCO, 

waren en. modeartikelen huisraad «en gereed{chap= 

pen. In 1817 was de:uitvoer van’ katoen tachtig 

of negentig duizend zakken, (circa ‘honderd “zestig 
pond iedere zak) jaarlijkss dezelve gaat meest raar 
Engeland; vóór de fpanning tusfchen Brazilië en 

het Moederland gingen er jaarlijks twee of drie 

fchepen naar Goa en Oostindië, Men zendt mede 

fchepen tot den flavenhandel „die in- Brazilië nog 

altijd geoorloofd is, en daar voor onmisbaar gehou- 

den wordt. | | siet 

_… Dus was de toeftand van Recife de Pernambuco 

in. 1809 of 1810; toen KosTer het bezocht; niet 

tot eene oppervlakkige befchouwing , maar om er 

eenigen tijd met der woon door te brengen. Wij zien 

dus uit dit berigt, hoe deze flad zich gedurende 

het oude Portugeefche beftuur- bevond, toen Brazilië 

nog een wingewest was. van dat Rijks “want het 

hof bevond zich destijds nog flechts ruim een jaar 

in Brazilië, en had nog niet den tijd gehad tot 
vele verbeteringen. . De vorderingen, die in de 

laatfte twintig jaren zekerlijk plaats gehad hebben, 

even als in geheel Brazilië, zijn het gevolg der 

onafhankelijkheid van het Moederland, en kunnen 
dus: aan Portugal niet worden toegerekend, Uit 
ailes blijkt, hoezeer voor-het land zelve de voorte 
during van het. Hollandfche bewind, mits onder 

mannen als JOAN MAURITS, of dezulken die naar 
hem zweemden , voordeelig zou geweest zijn; hoes 

zeer befchaving-, algemeene welvaart, kunde en ken-= 

nis aan de gemakken des levens-onder de ingezetenen 

zouden hebben toegenomen ,„ naarmate der vorderin= 

gen, 



WELEER MAURITSSTAD. 389 

gen „ welke die in het vaderland maakten. Recife 

toch zou in het vierde werelddeel een Batavia of eene 

Kaapftad, of liever , naar mate van den kleineren 

afftand, nog meer’Europisch geworden zijn. -et= 

geen in de weinige jaren der Nederlandfche bezite 

ting daaromtrent reeds gedaan is, vergeleken met 

het weinige, hetgeen de Portugeezen in honderd 

zeventig jaren hebben verrigt, trekt ons daarvoor 

tot waarborg. 

Maar Ofinda heeft blijkbaar hare herflelting aar 

het Portugeefche beftuur en de Roomfche godsdienst «- 

te danken. Zij was de :heilige-ftad , de -Bisfchops- 

zetel; daar ftonden eens de gefloopte kerken, de- 

zen moesten herfteld , en dus ook de ftad, in zoo 

ver zij verwoest was, weder opgebouwd worden. 
Hier is dan ook nog: het kerkelijke geregtshof 5 
de kweekfchool voor jonge geestelijken, en de 

ftad is, hoewel anders de zetel der behagelijke rust 

_ én traagheid naar ziel en ligchaam, die aan de 

echt Roomfche landen zoo eigen is, ten tijde der 

godsdienftige feesten, vooral van het begin der 
vasten, op witten Donderdag en. met Paaschdag 

ongemeen levendig; in de huizen, gelijk insde 

kerken , wofdt muzijk gemaakt, en ín de laatfte eene 
ongeloofelijke menigte waskaarfen ontftoken, Op 

goeden Vrijdag wordt de kruifiging des Heilands in 

de kerk, als eené tooneelvertooning, ter verle 

vendiging der preêk voorgefteld. De engelen zijn: 

fraaije jonge knapen, die met gazen vleugelen 

voorzien zijn; JOHANNES wordt door- een’ man 

met een groen kleed en eene paruik op, (dit was 
in 
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in 1810) eN MARIA MAGDALENA door eene vrouw 

van een’ dubbelzinnigen naam voorgefteld, mise 
fchien om het karakter vol te houden , hetwelk de 

Roomfche kerk haar vóór de kennis aan jezus 

toekent. Vierftevige mansperfonen , als Romeinfche 

foldaten gekleed, namen den Heiland (door een 
houten beeld voorgefteld), op commando van den 
prediker, van het kruis af. Na lange onthouding 

is de eerfte Paaschdag doorgaans aan onmatigheid, 
vooral in drank, toegewijd, In weêrwil van alle 

deze, voor Zuidlanders en Roomfchen zoo onweêra 

ftaanbare bekoorliĳjkheden, heeft Olinda zich toch 

niet weder kunnen herftellen: de voordeelen van 
het, door den fcherpen blik, van joAN MAURITS. 
gekozene Recief hebben de overhand behouden , 

en de oude Bisfchopsftad met hare betooverende 

ligging telt flechts vier duizend inwoners. 
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„JUSTUS VAN: EFFEN, 

"EN DESZELFS VERDIENSTEN 

| OMTRENT heen 

__ NEDERLANDSCHEN PROZASTIJL; 

DOOR DEN, REDACTEUR, 
‘ 

pn 

| He is door bevoegde kennis van den gang 
en de ontwikkeling der menfchelijke befchaving, 
meermalen opgêmerkt, dat bij alle volken, in het 

eerfte ftandpunt hunner letterkunde, de poëzij aan 
het proza voorafgaat. Dit moge ons, bij welke de 
taal der gewone bezigheden des levens, dé geheele 
gezellige omgang, en zelfs de behandeling alter 
wetenfchappen in proza’ plaats hebben, zonderling 
fchijnén:- het laat zich uit den aard der wroegfte 

maatfchappijen , uit de armoede en beeldrijkheid der 

pas gevormde talen, uit de fterkere aandoeningen 

van ‘den natuurmensch genoegzaam verklaren , vooral 

wanneer wij door poëzij ook die bezielde taal, al 
is zij niet aan mdat of Rhythmus verbonden , ver- 
ftaan, welke het Noord- Amerikaanfche opperhoofd , 

gelijk de aloude Duitfche Bard, bij de raadsverga- 
IX, D. 3. Ee de 
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deringen ,.of woor de ‚vereenigde krijgslieden aane 

heft. Van de waarheid der verfchijnfels zelve ge= 
tuigde jop bij de Hebreeuwen; HOMERUS, SAPPHO , 

ARCHILOCHIUS ef PINDARUS bĳ de Grieken} de 
Fescennynfche en Afllaanfche verzen bij de Ro- 

meinen de Troubadours eindelijk „de romancen- en 
balladendichters, gelijk de minnezangers in de 

middeleeuwen „ «die vallen” zeer lang vóór het ont- 

ftaan, niet van een welluidend en bevallig, maar 

van een! dragelijk’ proza gêbloeïd hebben, “fot nu 
toe hebben wij van pas gevormde natiën gefproken 3 

doch hoe komt'het, dat ook in de talen van reeds 

geheel ontwikkelde volken hetzelfde verfchijnfel 

zich doet befpeuren ? -Men-werpe het oog flechts 

op Engeland, waar SHAKESPEAR EN MILTON reeds 

gebloeid ‘hadden, toen TILLOTSON, LOCKE eÜ AD- 
DIsoN het ‚proza tot allerlei foorten, van. fil ge= 

fchikt-deden worden, op Duitschland, waar HALLER 

en_ KLOPSTOCK AAN LESSING vooraf „gingen, op 

Frankrijk. zelfs, waar. de, MALRERBE’S „en, COR- 
NEILLE’s; vóór. de BOSSUET’s Cn FENELON'S leef; 
den: eindelijk op ons» vaderland, waar althans de 
zuivere „nette. «en befchaafde taal des gemeenen 

levens eene volle eeuw. later. verfcheen dan, de 

bloem der poëzij, die het hoofd van. voNDEL. en 

den grooten. Drosfaart van Muiden verfierde, ,… . 

De- reden. van dit verfchijnfel zal wel gedeeltelijk 

in de groote maeïjelijkheid liggen. (grooter dan, men 

zich doorgaans bij eene oppervlakkige, befchouwing 
voorftelt) om allerlei foorten: van onderwerpen naar 

den aart. te « behandelen , en waar het vereischt 

zn „wordt, 
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wordt, deftig, of ftout en. verheven , “of ‘bloemrijk 
en luimig en geestig, doch altijd. gepast en! nimmer 

onedel ‘te zijn. … De- dichtkunst” is eigenlijk, eené 

verrukking, diësons boven ons-zelve voert, en die 

eene: meer vof-min gelijkfoortige ftemming van den 
hoorder of lezer wereischt3 alles wat proza heet 

is. onderworpen „aan-een” onverbiddelijken- regter „ 

aan het wikkende koele werftand.” Cicero vindt 
zelfs, dat, uit hoofde der meerdere moeijelijkheid, 

het getal der goede redenaars, zoo” bij Romeinen 
als Grieken ,- minder ‘was: dan dat der dichtérs. 

Ziedaar waarom het edele , welluidende- en kiesch 

gemeenzame. prôzas:-zo0o: bij ons vals: bij andere na= 

tiën , als de voltooide-befchaving der taal, (eerst na 
de. vorming der dichtkunst verfchijnt, fo 

Gij zult misfchien, Geachte. Hoorders’! mij: met 

zekere bevreemding der oorfprong van ons proza 

zoo laat. zien ftellen , ven waarfchijnlijk aan coorn- 

HERT „althans aan HoorT-en deszelfs voortreffelijke. 
Nederlandfche Gefchiedenis , aan BRANDT: en: diens: 

DE RUITER denken, als aan twee. in hunne foort 

onovertrefbare en waarlijk’ klasfieke. gewroehrvenus 

die het. Nederlandfche. proza altijd tot eer hebben 

geftrekt. Ik ontken-zulks niet: „maar gij zult mij 

toeftaan, dat dit proza y althans dat van HOOFT , 

niet datgene, is;- hetwelk wij vin de taal des gewó- 

nen levensr ens des--befchaafden omgangs gewoon 

zijn te fpreken, - Hoor, was oneindig geestig; maat 

_hĳj vormde zich een’ eigen? prozattijl naar-het Latijn, 

gelijk een”, dichterlijken naar het Italiaansch, ‚Zijn 
…_ gefchiedftijl houdt bijkans het ‘midden tusfchen proza 

Ce 2 en 
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en poëzij: de figuren, des omzettingen „ de {toute’ - 

beelden: bewijzen, dat hij zich aan de laatfte , indien 

ik-zoo fpreken- mag, nog niet ontworsteld heeft, 

en het in: allen „gevalle: niet de dosfe , ongedwon= 

gene toonder zamenleving is. BRANDT is natuurs 

lijker en minder gedwongen; doch-de ftoffen, die 

hij „behandelt , kerkelijke onderwerpen of zeezaken: 
geven «weder. geene gelegenheid tot ontwikkeling 

van die. buigzame, losfe ; gemakkelijke voordragt 

die: zich ‘op allerlei onderwerpen. laat: toepasfen , 
zonder altijd dezelfde. te blijven, die. ernftige one 
derwerpen met waardigheid’, verhevene met nadruk; 
boertige met luim, gewone, met bevalligheid kan 

behandelen , die. het oor boeit door eene onge 
zochte , natuurlijke kadans , en over alle voorwerpen, 

die het: aanraakt, eem waas van nieuwheid en pen 

langrijkheid weet te verfpreiden. 38 

Eerst dertig jaren na het begin der achttiende 

eeuw heeft een man, dier bij velen te weinig bes 

kend is, zulk «eenen ftijl , althans den eerften aanleg 
daartoe , voor Nederland gefchapen. «Het “was 

JUSTUS: VAN EFFEN. Vergunt mij, G. H.t! u in 

dit uur over dezen verdienftelijken landgenoot , en 

zijnen ‘invloed op -den: Hollandfchen fchrijfltijk; ‘te 
onderhouden, Ik zal, eerst dien: ftijl , vóór: de vers 

fchijning van VAN KFFENs hoofdwerk , met u bee 

fchouwen 3 daarna eene korte levensfchets van 

dien fchrijver, «en eindelijk eenige proeven uit zijne 

gefchriften ‘aan u mededeelen. 

Het groote gebrek , hetwelk men: bij de ‘Neder- 

landers, der zeventiende eeuw, “bij alle hurine- on 

mis- 
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miskenbare verdienften, en in weêrwil der fchit-. 

terende vonken, door meer dan één Genie: vere 

fpreïdt „opmerkt, was ‘gebrek aan «ontwikkelden 
fmaak. Het zou niet moeijelijk vallen , ulieden uit 

de werken vanalle * onze dichters en prózafchrij= 
Vers, HOOFT,’ VONDEL , CATS EN ANTONIDES niet 

uitgezonderd, daarvan de. tastbaarfte bewijzen te 

geven. De voorftelling van het reusachtige had 

fomtijds nog met gezwollenheid, die- van het afe 

zigtige met de meest walgelijke uitdrukking plaats. 
Hetgeen de Franfchen noemen: frapper plätót fort 
gue juste , fcheen een grondbeginfel dezer fchrijvers 

in dichtmaat en ondichtte zijn. Men rekene zulks 

echter niet in het bijzonder aan onge dichters «en 

prozafchrijvers als een gebrek aans het: grootfte 

dichterlijke genie der nieuwe tijden , SHAKESPEAR „ 

de tijdgenoot van onzen spieGer , en ook! nog van 

HOOFT , was daarmede niet minder befmet:;: Terwijl 
nu de dichterlijke taal, door hare verheffing boven 

het gewone lèven, voor dit gebrek (hoezeer het 

altijd een gebrek blijve) nog eenigzins meer ver= 

fchooning vindt, en men haar voor ftoutheid en 

kracht des noods een weinig-gebrek aan kieschheid 

vergeeft 3 zoo is dit echter bij het proza het geval 

in-geenen deele. Hier ftuit het gemeene , het wal- 
gelijke , het onkiefche, of ook het gezwollene, het 

onnatuurlijke , het reusachtige, meer nog daân in 

dichtmaat. -Van daar dat de voortbrengfelen van 

het Nederlandfche proza in de zeventiende eeuw, 

enkelde meesterlftukken uitgezonderd, ons bij ‘het 

gemis dier fchoonheden van den eerften rang , welke 

veg aan 
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aan HOOFT , aan VONDEL €en ANTONIDES zoo. veel 

deden vergeven , ondragelijk, voorkomt. Men trachtte 

ook in proza „door perfoonsverbeeldingen , door 

volgehoudene Jeenfpreuken-en andere figuren dichter- 

lijk te zijn; en vergat dus de grenzen; die-de- goede 

fmaak- aande twee hoofdfoorten- van fchrijfftijl „ge 
biedend „aanwijst. De. thans. zoo bloeijende kan» 

felwelfprekendheid lag volkomen. ter neder. … He- 
breeuwfehe „Griekfche ‘en  Latijnfche- aanhalingen 

waren op’ den’ predikftoel ‚geene zeldzaamheden 3 de 

taal. was doorgaans plat, gemeen, of met fcheld- 

woorden. én anathema’s tegen andersdenkenden -rij- 

kelijk „gekruid, — De taal der pleitzaal- was,- gelijk 

die der ftaats- en geregtelijke ftukken, geheel door 

__ bastaardwoorden--ontfierd5 ik behoef u flechts , wat 

het eerfte. betreft „op den eerften den besten predik- 

bundel uit ‚die eeuw, zoo verre zij nog aan de 

vergetelheid ontfnapt zijn (met weinig uitzonderin= 

gen) en;Wat de tweede aangaat, op de brieven van 

DE warren zelfs op het anders zeer goede pleitge= 

ding van, SIMON VAN MIDDELGEEST ‚ ons door den 

Heer SCHELTEMA, medegedeeld, te wijzen. „‚ Treedt 

men,” zegt de Hoogleeraar. very , in zijne, voor- 

sereffelijke -Geftchiedenis „der . Nederlandfche „taal, 

„treedt, men. buiten den kring der voornaamfte 

‚ dichtefs „zoo befpeurt men (in het begin der 

„ achttiende eeuw) allerwege over de Nederlandfche 

s detterkunde een’ zwaren nevel werfpreid, - Men 
s fchreef over onderfcheidene wetenfchapsvakken , 

wen in onze moedertaal veel meer dan. weleer, 

„ doch op eene wijze „die ons verbaasd doet ftaan 
„ over 
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over „de heerfchendevonkunde te dezen. opzigte, 
5 Geen der: fchrijvers’ bijkans: fcheen er om te-den- 

ss ken, dat, men ;-omzichin eêne levende taal wel 
ss uit te „drukken „fpraakkunttige- regelen’ had ‘iû 
miacht te „nemen, welke zij anders , ten aanzien 
der.oude doode. talen , zeer wel kenden. Hoe groot 
ween-gebrek.,. niet alleen vaan gezond verftand, 

maar „ook aan juist oordeel en kiefchen- {maak ! 

_ ‚De taal der regtsgeleerden wás half flecht Latijns 
pen half-flecht Nederlandsch. De geneeskundigen 

„fchreven gelijk de wijsgeeren (fchoon: zij zelden 
_wde- pen” in het Nederlandsch « gebruikten) wel 

zy eene „meer ‘zuivere, maar toch zeer armhaftige 

» taal, En de godgeleerden! waarlijk de taal 

» was. zoo flecht, als zij bij mogelijkheid zijn kon; 
wniet alleen plat en laag ; maar’ onoordeelkundig 
opgevuld met allerlei fchoolfche , uit de wijs= 

geerte der ‘Grieken en “Romeinen herkomftige 

» kunsttermen „en zonder-{maak opgefierd ‘met aller= 
„ lei -Griekfche —en “Romeinfehe fpreuken , welke 
men fomtijds in het Nederlandsch teveris wer- 
s»taalde „ maar «ook foms- niet.” (*) 

De oorzaak „van dit gebrek aan” een’ zuiveren 
ftijl_fchijnt- Sntondeniesehe in de eenzijdige en al te 

uitfluitende beoefening «van het”Latijn te moeten 

worden gezocht. Dezelfde fchrijver , wien wij zoo 

even; aanhaalden, doet ons zien, dat men aan de 

hoogefcholen , ja wel lesfen over de welfprekendheid 

gaf ‚maar over de Latijnfche meant: en wel flechts 
aan 

5 YPEY:;/Geschied. der-Nederl. Taat, bli sor—s04. 

brei 
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aan theologanten; dat het toen geheel geene fchande 

was , in zijne moedertaal onbedreven te zijn, zoo 

dat zelfs uitftekende mannen, gelijk” een PIETER 
BURMAN de Oude, zich niet ontzagen om van 

den leerftoel der ftuderende jeugd de beoefening der 

moedertaal met alle kracht af te raden , om hunnen 
Latijnfchen ftijl niet te bederven, en-de nog'groo- 
tere VENEMA ronduit erkende, dat hij het Neder- 
landsch niet regt verftond, en er een vreemde- 

‘ling in was. Men kan er bijvoegen, dat de ftijl 

der geleerden, zoo zij al’ Hollandsch “fchreven, 
duidelijke. fporen droeg van hunne meerdere ge- 
meenzaamheid met de deftige taal der Romeinen. 

Het Nederlandsch ging, om zoo te fpreken , altijd 

op ftelten: gemeenzaamheid , natuurlijkheid; de taal 

des befchaafden omgangs’ was uit de fchrijftaal 

verbannen , en „het wemelde daarentegen. van pe- 

danten „die door ‘den grooten RUHNKENIUS in 
zijnen doctor umbraticus zoo treffend zijn afgefchils 

derd, Er was niet minder dan een andere sorRA= 

TEs noodig, die de fchrijftaal weder van de 

kunstmatige en gedwongene. hoogte , waartoe men 

haar had opgewonden, op de aarde ; in de wonin- 

gen en kringen des gemeenen levens terug bragt. 

Het was dus wel te verwachten , dat onder zulke 

omftandigheden eene dergelijke verbetering niet uit 

de eigenlijk, gezegde klasfe der geleerden zou uit- 

gaan, zoo als zij, namelijk , volgens het zoo even 

gezegde ; destijds in betrekking ftond tot de. za- 
menleving. Hiertoe werd een man vereischt, die 

door zijnen ftand, omgang en betrekkingen , ‘meer 

| met 
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_mêt de groote wereld, met de bijzonder befcháafde 

kringen in aanraking kwam, welke’ zich toen” nog 
op verre. nà niet zoo zeer tot den fatfoenlijken 
middelftand uitftrekten, als tegenwoordig. Men 
heeft de bekende, en. met regt beroemde brieven 
van Lord CHESTERFIELD, (eenen tijdgenoot van 

VAN EFFEN) flechts in te zien, om zich te over- 

tuigen van den hoogen prijs, dien de eerfte klasfe 
der zamenleving op het bezit dier wellevendheid , 

gemakkelijkheid en ongedwongenheid in den om 
gang ftelde, welke zij toen meer of min als hun 

uitluitend eigendom befchouwde. En deze omgang 

moest gelijk uit den aard der zaak blĳkt, haar 

afdrukfel vinden in de taal, die ook natuurlijker, 

vloeïjender en gemakkelijker zijn moest dan die-der 
geleerden , wanneer zij in de moedertaal fchreven. 
Zoo de verbeteraar van den ftijl dus tot de zoo= 

genaamde lieden van de groote wereld toegang had, 

kon zulks niet dan hem bij uitftek voordeelig zijn, 

het moest alle. pedanterie: ver” van hem verwijderd 

houden, en zijnen fchrijftrant ook daardoor befcha= 

ven, dat hĳ zich gemeenzaam moest makên met 

die hedendaagfche taal , welke reeds eenen” geheel 
gevormden , uitftekenden  flijl bezat, met de 
Franfche. | EN 

Hoezeer ook de komst der Franfche vlugtelingen 

hier te lande, door overdrevene” gehechtheid aan 

de zeden , taal en letterkunde’ van hun land in te 

boezemen , nadeelige gevolgen voor Nederland heeft 

gehad, zoo is toch ook de goede zijde daarvan 

niet te miskennen, Elk, wie het Franfche proza 
Ges kent, 



402 OVER JUSTUS VAN, EFFENe. 

kent, zal zulks voor het. bevalligfte, en in. vele ope 
zigte voor het fchoonfte. van Zwropa’s nieuwere 

talen verklaren. En dit nam vAN EFFEN ;- die zich 

in deze taal volmaakt kon uitdrukken, tot voorbeeld 

voor den Nederlandfchen ongebondenen ftijl, 

„Men denke echter niet, dat JusTUS, VAN EFFEN 

entbloot was van kundigheid , ook in den grond- 

flag aller -hechte befchaving , in de talen en letteren 

der oudheid, Te. Utrecht in 1684 geboren, werd 
hij reeds vroeg op de Latijnfche en hoogefchool 

tot de letteren opgekweekt, doch fcheen eerst 

meer over te hellen tot het beroep van zijn’ va- 
der, den krijgsdienst. Dan fpoedig keerde hij 

weder tot de ‘letteren, niet echter om zich aan 

een der winstgevende geleerde beroepen bepaalde- 

lijk over te geven. De nieuwere, vooral de Fran- 

fche letterkunde, trok. hem onwederftaanbaar. tot 

zich; en hij vond dus zijn beftaan in de opleiding 

van jongelingen. van. goede huize «tot de letrer- 
oefeningen. Het ware te wenfchen , dat meer lieden 

van talenten uit onzen landaard „ op het fpoor van 

VAN EFFEN ; zich aan dit edele beroep wijdden; men 

zou alsdan zoo vele buitenlanders, geheel onbekend 

met onze taal, zeden en letteren „, onze jongelingen 

niet zien verfranfchen. Hij bekleedde dien. post 

achtervolgens, doch met groote tusfchenpoozingen, 

bij een geflacht van Franfche uitgewekene Hervorm= 

den, met name BAZIN DE LUNEVILLE , bij den 

Heere VAN DUIVENVOORDE ; den Grave vAN WELDEs 

‘REN, Heer van Ubbergen „in den zoon van den Heer 

HUISMAN „ Directeur Generaal van MNefrlands Indië. 

Ge- 
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Gedurende de gemelde tusfchenpozingen was hij in 

1714 tweede Gezantfchaps= Secretaris in Engeland, 

en ambtgenoot van den beroemden ’s GRAVESANDE 3 
toen eerften Secretaris van het gezantfchap , daarna 

Secretaris van Geervliet ; beide door begunftiging 

des Heeren vAN DUIVENVOORDE, die over hem uit- 
ftekend voldaan was. Hij wenschte naar Pargs te 

gaan’, en wa8 aldaar reeds door eene dame voor 
haren zoon als huisonderwijzer aangefteld , toen de 

lastering eener fchijnheilige , zoogenaamde vrome 

vrouw, hem dit aangenaam vuitzigt deed- verliezen, 

door «de Parijfche vrouw voor zijne godsdienftige 

deukbeelden “te waarfchuwen, «die echt ‘Christelijk 

waren, doch geenszins naar dweeperij overhelden. 

Hij deed. met den prins van Mesfen=Philipsthal 
eene reize naar Zweden , alwaar hij, door de rege- 

rende koningin , met ongemeen veel onderfcheiding 

ontvangen werds in 1727 werd hij op nieuw Gezante 

fchaps- Secretaris naar Engeland, onder den gezant; 

zijnen begunftiger VAN WELDEREN ; alwaar hij; die 

reeds vroeger het voordeel des omgangs met En- 

gelfche geleerden, vooral van den grooten -NEWTONy 

had mogen genieten, tot lid van de Koninklijke 
Maatfchappij der  Wetenfchappen werd aangenomen. 

Reeds voeger was hij te Leyden tot Doetor in de 

regten bevorderd, Naderhand bekwam hij, door 

zijnen onvermoeiden vriend vaN WELDEREN , het 

zoo aanzienlijke als woordeelige ambt van -commis 

van ’s lands magazijnen te ’s Hertogenbosch, welke 

bezigheden echter te zeer verwijderd waren van -den 

gang zijner fludiën, om die zelf waar te nemen; 

hij 



404 OVER JUSTUS VAN EFFENs 

hij droeg dezelve dus op aaneen’ Yondercommis 

„waârdoor «een groot gedeelte der voordeelen ‘van 

dien post hem ontging. Nogthans’zag hij zich nu 

door een behoorlijk inkomen in {taat gefteld, om 

aan een ‘huwelijk te denken, waartoe: hij’ reeds 

vroeger het oog had laten vallen op ELISABETH 

SOPHIA ANDRIESSEN , met welke hij-dan ook in 

den” echt’ trad, en zijne woonplaats vestigde „te 

‘s-Hertogenbosch, Zeer gelukkig was deze vereenis 

ging , doch werd fpoedig door den dood verfcheurd. 
VAN EFFEN overleed reeds in 1735; zeven en vijftig 

jaren oud, aan eene langzame verzwakking , en liet 

twee kinderen achter. In zijn karakter waren’ gul= 

heid , rondborstigheid „ waarheidsliefde en aanmin= 

nigheid vereenigd; in. gezelfchap was hij de ziel 

der onderlinge verkeering.. In de godsdienst: dacht 

hij gematigd en rekkelijk , en werd daardoor bij 

velen gehaat, doch echte Evangelifche godsdienst 

vertoont zich in zijne daden, zoo wel als in zijne 

_gefchriften. : 
De voortbrengfelen van. zijnen geest zijn zeer 

menigvuldig, en gedeeltelijk in de Franfche taal; 

ook beftaan dezelve deels in vertalingen uit het 

Engelsch in het Fransch, of. uit het Fransch in 
het Nederduitsch. Zijn voornaamfte Franfche gee 

fchrift is de Mifantrope of Men/thenhater, Men 

late zich door dezen titel niet verleiden, het werk 
als een voortbrengfel van bedilzucht en menfchen- 

haat te befchouwen. Zijn: Mifantrope is die van 

MOLIÈRE , de rondborstige, deugdzame ALCESTE, 

die vrijelijk de gebreken van anderen laakt, zelfs 

aan 
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aan een bedorven ‘hof „- en noch vleĳöers ‚ noch 

flechte dichters, noch kwaadfpreekfters ontziet „doch 

niet uit wrok stegen de menfchen , maar “uit afkeer 
vän hunne ondeugden. “Het was in den fpectatorialen 
trant „waarvan wij ftraks meer zullen zeggen, en 

de pas “zeven en” twintig jarige jongeling durfde in 
eene ‚hem vreemde “taal „het pas’ geopende {poor 
der AppiIsoNs en STEELES betreden. Fijne fatire 
wisfelt daárin af met werhevenen ernst; ik behoef 

vande eerfte flechts aan-te flippen, (*)-zijne vers 
toogen ten voordeele van het erflijke köningdoms 
hetwelk wel den” een’ wêinig ‘eenzijdigen” Republi= 
kein verraadt, doch ook vol ris: van waarhédetr; 
die ‘ín onzen tijd nog bij zekere lieden van: tôe- 

pasfing zijn. Van de meer ernftige is de:korte; 

maar uitftekende loffpraak op den -onvergetelijkén 

held van Oranje, JOAN WILLEM FRISO. Noe veel 

meer bewijzen van ’s mans uitftekend vernuft zot 
ik kunnen aanvoerên; doch daar dit werk oorfprons 
kelijk “in de Franfche taal is gefchreven; behoort 
het ‘eigenlijk niet tot ons onderwerp. Bezien wij. 

nog kortelijk zijne andere fchriften. Hij bragt het 

beroemde Mertelfel van de ton, van swirr, het- 

welk de Engelfchen … voor onvwertaalbaar « hadden 

verklaard, meesterlijk in het Fransch over, fchreef, 

met ’s GRAVESANDE ; JONCOURT € DE SALLENGRE s 

het destijds beroemde tijdfchrift Ze Journal Litté- 

raire, en naderhand Ja Bagatelle , behalve verfchei- 

dene geene 
d „Doch 

de hae. LD, bl, 142-153: ID. bl. 2130, 

Vert, van LE CLERCQ. 
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Doch wij komen-tot „zijn voornaamflte. werk, in 

de moedertaal. gefchreven ‚en waardoor- hij zich 
eenen -onvergankelijken roem “heeft verworven, den 

Hollandfchen. Spectator, De titel geeft reeds te 
kennen „dat dit werk. eene navolging vis van het- 

geen twintig jaren vroeger , door STEELE „-ADDISON ; 

SWIFT ‚POPE en andere vrienden ; in- Engeland 

zoo. gelukkig beproefd: was. « 

In de geheele oudheid vindt men geen mies 

van dusdanig een werk, waarvan de fchrijvers, 

zonder zich aan «eenig onderwerp te binden, met 

echte luim- en geest alles te berde bragten „wat 

tot opfcherping. van den {maak , tot opwekking van 

het gevoel, voor fchoonheid „ maar ook voor waar- 

heid, regt en godsdienst , tot bevordering van goede 

en bevallige zeden, tot fchertfende ; doch nimmer 

bittere of perfonele tentoonftelling van ondeugden, 

dan wel vooral van …heerfchende dwaasheden van 

eenig land-of tijdperk kon {trekken Het waren 

geene /atiren, zoo als van HORATIUS „ nog minder 

als, van JUVENALIS3 het waren geene karakters 

fchetfen , zoo als van THEOPHRASTUS en zijnen 

_gelukkigen;-navolger LA’ BRUYERE ‚maar - het had 

veel van beide die foorten van letterkundige voort» 

brengfelen.… … Alles nogtans , wat ook. flechts van 

verre, naar. hatelijkheid of ,onzedelijkheid- zweemde, 

was. daaruit verbannen. Aan den anderen kant was 

dit werk uit zijnen aard-beftemd-tot eene lectuur 

voor het volk, en moest dus volftrekt ook de -taal 

van het volk fpreken , — dat is, niet die van het 

gemeen, maar van de’ befchaafde, doch ongeleerde 
krin- 
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kringen, Dé. -zêden van allerlei ffanden moesten 
met “eigenaardige. verwen “worden gefchilderd, “en 
voor: die ftanden. zelve „belangrijk worden voorge. 

ftelde:… Ook voor de “mindere klasfen en hunne ze= 
delijke … behoeften moest „(hoewel niet in hunne 
taal) “worden gezorgd. … De wijsbegeerte moest ‚ mét 

Attisch: zout gekruid‘en behagelijk woorgediend ; op 
dezer rijke - tafel verfchijnen „die gefchikt was voor 

allerlei ftanden van menfchen, — Ook overtrof de 

uitflag verre de verwachting. Oorfpronkelijk „door 

ADDISON’ ontworpen, om zijnen vriend sTEELE in 

deszelfs bekrompene omftandigheden ,-een- eerlijk 

en. genoegzaam middel van beftaan te verzekeren, 

vond: het werk fpoedig zoo veel onderfteuning van 

de edelfte vernuften van Engeland, die wij gedeel 

telijk. reeds “opgenoemd hebben; en zoo veel op* 

gang” bij de natie; dat er telkens vijftien duizend 
exemplaren-van werden. ùitgegeven, in eenen tijd; 

waar de Teeslust-oneindig veel -minder-was , dan 

tegenwoordig ‚en dat men fchuitenvoerders” vond; 
die onder elkander een blaadje kochten ‚en een? 

uit-hùn midden tot voorlezer en uitlegger aanfteldens 
Het nut s-door ‘dien Engelfchen Spectator gefticht , 

die fpoedig in alle talen van Europa werd over- 
gezet ; ven ook’ buiten Engeland op het gretigst 

gelezen, is ‘bijna niet genoeg te roemens ‘Daardoor 
zijn - vooroordeelen . weggenomen tegen. groote en 

uitftekende dichters; zoo als MiLTON, of zijn des 
zelve - uit” de onbekendheid , waarin: zij gedompeld 

lagen „ als het ware té voorfchijn gebragt ; daardoor 

zijn 
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zijn volksdwaasheden „ ingewortelde volksbegrippen 4 

die den voortgang:der verlichting hinderden; uit den 

weg „geruimd ,en het doorbreken „van het ‘licht ; 

dat thans de Britfche rijken zoo heerlijk befchiĳnt „ 

tot. alle ftanden en klasfen „van :menfchen « êerst 

mogelijk. geworden ; daardoor is eindelijk de Engel= 

fche prozaftijl Cte voren gebrekkig en ftijf) toteene 

hoogte -opgevoêerd, die ín gemakkelijkheid’, vlocie 

baarheid-en buigzaamheid, zoowel-als in deftigheid; 

nadruk en’ kracht, voor die „geener andere Europe- 

fche taal behoeft te wijken, Ziedaar het voorbeeld 

VAN. VAN EFFEN, Men. ziet daaruit, hoe noodzae 

kelijk voor den Nederlander de beoefening ook. van 

hedendaagfche talen-en letterkundige woortbrengfels 

is. ‚Niet door eenen-der Griekfche of Latijnfche 

fchrijvers na te volgen, is de Nederlandfche prozas 

ftijl gevormd, maar door-het Fransch en door den 

Engelfchen Spectator; > Met-leze ten bewijzeshiere 

van flechts de: vertaling der lofrede. van ALBERT 

SCHULTENS Op BOERHAVE ; door ’s1mans zoon den 

geleerden. JAN JACOB SCHULTENS ; in-het Hollandsch 

vertaald, Men vergelijke -die mer den Mollandfchen 

Spectator „ en men zal het onderfcheid-eener eeuw 
bij tijdgenooten. meenen te vinden. el 

De Hollandfche Spectator Van VAN EFFEN leest 
volkomen als een hedendaagsch gefchrift ‚ met uite 

zondering van. eenige „weinige, flechts. half -verou« 

derde woorden. Hij heeft „zijn model op zijde ge= 
ftreeft , „en ernst op de behagelijkfte , wijze -met 

boert afgewisfeld, … De lezing van dit-werk geeft 
ons 
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ous een hoogst belangrijk tafereel der zeden en 

gewoonten van Nederland , inhet bijzonder van-Z7o/: 

land jin de eerfte “helft der achttiende eeuw, en 

tevens een vafdrukfel van devedele ziel , de deugd= 

zame gevoelens en de heldere begrippen des fchrij 

vers. «Op het voorbeeld -van “AppisoN geeft hij 
zijn oordeel over. onderfcheidene … Nederduitfche 

dichters; éen oordeel”volfmaak’ en. onzijdigheid ; 

zelfs laat hij meer. gebrekkige dichters, gelijk JAN: 

vos „regt wedervaren in hetgeen zij goeds-hebben, 

zoo als in dit geval eene welluidende en rollende 

versmaat.: — Nogtans: bevie} hem de zachte trant van 

cars beter, dan de hoogdravende in-fommige van 

deszelfs tijdgenootems “En onzegroote mannen, 

ERASMUS , “DE ‘ GROOT; BARNEVELD; DE WITT , 

CATS% BOERHAVE en anderen, hoe Jaat>'hij hun 
regt-wedervaren! „Hoe weinig zou men: vAN EFFEN 
kennen „wanneer men ín den man, die fteeds: met 

de Grooten: verkeerd had, die ‘gewoon was in de 
Franfche taal veel te fpreken, te fchrijven , en met 

Franfchen om te gaan, ook maar. eenig gébrek aart 

optegte, ja aan warme , “aan blakende -Nederlandss 

liefde verwachtte. Men zie die heerlijke vertoos 

gen ; waarin hij de groote daden der vaderlanders 
vermeldt, en aan de Franfche vlugtelingen , naar 

welke toen zoo vele Nederlanders zich: verkozen 
te vormen, de « verpligting onder. het oog bragt; 

om deze natie, nietvalleen wegens de van haar 

genotene weldaden , maar ook: wegens hare eigene 

innerlijke waarde hoog: te achten , zoodat de grootfte 

cer, “naar “welke zij’-dingen” kunnen’; is; met de 
A D li: AR Dd Ne- 
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Nederlanders hetzelfde volk uit te maken, terwijl 
hij. van zich zelve verklaart: Mijn oordeel is, 

‚dat onze natie die hoogachting. wezenlijk, en 

„ zelfs boven. alle andere: meest. „geachte, volken 

» Verdient, zoodat, indien. mij de keur kon gege- 

„ ven worden, ik denken, zou door de reden ge« 

aart te zijn, een Nederlander. te willen 

„ wezen.” Hij verdedigt onzen landaart tegen de 

zoo gewone en toen reeds afgefletene befchuldi- 

gingen” van” gierigheid.-en lompheid, en tegen de 

lasteringen- van eenen” duisterling, in. opzettelijke 

vertoogen. Hij handhaaft de zelfftandigheid onzer 

letterkunde „ en vooral, van. ons treurfpel , tegen de 

flaaffche- navolging, der Franfchen.. 

„Omtrent de -godsdienst dacht hĳj niet ke 

edel. Het is waar, men trachte „ gelijk wij gezien 

hebben ; zijne beginfelen. aan dien kant te lasteren, 

omdat hij in de hoogfte mate: verdraagzaam omtrent 

andersdenkenden en onbekrompen dacht, en deze 

lastering was im dien tijd nog: veel gemakkelijker 

dan tegenwoordig, daar zoo velen nog-zeer. gefteld 

waren op onverfchillige vormen, op- het buigen 

van zijn hoofd als eene bieze, op lange gebe- 

den, terwijl zij de huizen. der vromê weduwen 

opaten ‚en. op. uiterlijke plegtigheden „die. tot. het 
wezen. der godsdienst -niet af= noch. toededen.. „Het 

was--tegen. deze, dat hij (inhet. zrfte vertoog des 

eerften.- deels) die witnemende- verhandeling in het 

licht gaf; over, de verfchillende -foorten- van, ware 

of valfche vromen:; „fommigen zijn fijn en niet. god- 

; vruchtig zanderen:fijn en godvruchtig tevens , anderen 

„WC 
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» wederom godvruchtig-ën niet fijn „’” en waarin hij de 

zucht tot veroordeelen, en de fchijnheiligheid. der 

gewaande, tegen de echte deugd der ware-godsdiene 

fligen overftelt. Ten fterkfte prees hij de-verdraag= 

zaamheid aan, ook omtrent de Roomschgezinden, 

die toen hier te lande nog flechts geduld werden, 

en bĳ velen in den haat waren. Hij dringt ten 

krachtigften aan op de noodzakelijkheid van eigen on- 

derzoek in de godsdienst, Zou men niet mogen 
zeggen, dat dit veel gelezene tijdfchrift tot verdrin- 

ging van gehuichelde vroomheid, zoo wel als van 

onverdraagzaamheid, onder de natie veel heeft bij- 

gedragen , en “de onderlinge eensgezindheid in het 

godsdienftige „ ‘het minder hechten aan enkel men- 
fchelijk gezag. en uiterlijkheden , heeft bevorderd? 

Doch het is waar, dat men deze woorden, dat 

men zelfs het edele woord van vrijheid van den- 
ken, op de gevaarlijkfte wijze tot ongebondenheid 

en loszinnigheid, dat van verdraagzaamheid tot vol- 

ftrekte onverfchilligheid. kan misbruiken. „Was «dit 

nu ook het geval met onzen VAN EEFEN 3’ Was 

hij misfchien onverfchillig omtrent de hoogere. bes 

lange der menschheid; de dienst en ook uitwen- 

dige wereering der God? Verre van daar! Men 
leze flechts zijn. krachtig vertoog, het 47f{te des 
eerften deels, over de treurige gefteldheid van een 

land , alwaar de godsdienst zoo wel bij grooten als 

gemeenen in minachting is. - (Hij had-daarbij Zn 
geland, in den toenmaligen tĳd, op het oog.) 

„ De bloeijende toeftand „* zegt hij, „ van dusda- 

nige volkeren is als de frisfche kleur van een? 

Dd 2 „ mensch 
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mensch ;wiens boezem door veen’/langzamenì kane 
„ ker inwendig verteerd, wordt; hetis eene fruit, 

s‚van buiten” gaaf en fchoon „en in” het’ midden 
»„ door veen’ worm -allengskens- uitgeknaagd. ‚Nog 
»„gevoeglijker “kan -men het. vergelijken bij een 

» magtig en rijk geladen fchip, wel voorzien van 
s zeilen: en (laand en loopend wand „gewapend 

met treffelijk en menigvuldig gefchut „en in-ftaat 

„om de fterkfte befpringing het-hoofd te bieden. 

‚‚ Het trotfeert en vijandenven baren 3,doch hoewel 

„er niets aan fchijnt te baperen, het is sin zijne 

„…wezenlijkfte- deelen verrot; het wordt-allengskens 
js met lekken vervuld, de zee zelfs in hare groote 

sfte kalmte bekruipt het- vanonder; het pompen 

„is vruchteloos , en hoe zwaarder; hoe fchielijker 
_s het-mert al zijn rijkdom sen wapenen:-in den af- 

j- gronds nederzinkt,, ‘Het zijn. niet--alleen. magt, 
„ fchatten en. uitwendige vrede , waardoor de voors 

‚‚ fpoed ‘van een? landaard beftendig wordt gemaakt. 

„ Het is de Christelijke religie “alleen, die dit 

‚ héilzame uitwerkfei voortbrengte”” Zie „ook de 

Verhandeling over de noodzakelijkheid des gebeds ; 
en het: 87fte vertoog des, tweeden deels „ over den 

aard der toekomende gelukzaligheid, waarin- de 
geheele geest van den -vromen, ADDISON in zijnen 

navolger uitblinkt, en waarin’ de kracht-en nadruk 
der taal aan de’ zuiverheid en verhevenheid des: on- 

derwerps beantwoordt. 

Mijn „onderwerp: is, zoo ‚rijk „ dat ik u nog een? 

geruimen tijd metde ernftige vertoogen van den 

Spectator «zou kunnen bezig houden: maar de tijd 
ek roept 



OVER SJUSTUS VAN :EFFEN. 413 

roept mij, om ook nog een-enkel woord van de 

„vrolijke, luimige en gemeenzame te zeggen. Hier 

vertoont VAN EFFEN zich geheel in zijne kracht, 

als. opgeruimd en tevens goedaardig zedefchrijver. 
Nimmer heeft “hij de bittere gal van JuveNALIS: 
Horatius is veel meer zijn voorbeeld, ‘Ik behoef 

„lieden flechts de naïve fchilderij van eenen toen- 
maligen regtsgeleerden ftudent te herinnneren. 
Maar het was niet alleen geestige berisping van 

de verkeerde zeden en dwaasheden des tijds, die 

uit zijne pen vloeide, Hij fchilderde ook op de 

vernuftigfte en natuurlĳĳkfte. wijze de zeden en ge= 

woonten des gemeenen levens, en hiertoe behooren 
die zoogenaamde Agnietjes, die in den tijd van 

‚den. beroemden siMoN sTyL, eenen ongemeen 

hoogfchatter- van VAN “EFFEN „. afzonderlijk «gee 

drukt, bijna in alle huizen gevonden werden, ‘en 

hij, die de -„Agnietjessniet gelezen + had „: zoos-als 

zich de beroemde SCHELTEMA uitdrukt, niet 

mede kon. … StyL hield ook , „gelijk SCHELTEMA 
Zegt, VAN BEFFEN voor den-mân ;-die- zijnen. flijl 

geheel enal naär den ‘eisch van elk, voorwerp 

had: kunnen wenden; en in zijne vrolijke ftukjes 

door de natuurlijkheid ; verfcheidenheid , levendig- 

héid „ fchikkingven zamenwerking” der “gedachten 
datgene had sweten “uit te werken , hetgeen de La- 
tiĳnen ‘vis ecomica noemden, -de aàndacht en be» 

langneming. bi trappen doet -groeijen „en de-hartsr 

togten meer en meer ‘gaande maakt, 

“ Vergunt mij,„-MeH‚ hw hiervan, een, faalije bij 

de brengen, hetwelk, uv tevens de Hollandfche „zee 

„Dd 3 den 
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den der fchoonesfekfe, voor &ene eeuw, in een 

voorbeeld zal fchilderen, Het is in-den vorm van 
een’ brief aan densSpectator, geteekend- zo Decem- 

ber 1731, 3 Ik cheb,” dus-begint het, ‚u iets 

mede te deelen van eene converfatie, welke ik 
onlangs bijgewoond heb, in een gezelfchap. van 

aanzienlijke dames, die, hoewel juist niet van den 
eerften rang, niet verzuimen om door ‘haar gedrag 
en manieren , «die van de hoogfte „geboorte te 

evenarên. Nadat de ordinaire praatjes van mutfen, 

ftrikken „linten , kersvers van Parijs aangekomen , 

het goede «ir van-dien Heer, de gemaaktheid van 

dien anderen, en dit-alles fijntjes met  kwaadfpree 

kendheid “en achterklap. gelardeerd „veen half uur 

onder een kopje thees geduurd hadden , adresfeerde 

zich eene jonge juffer aan de dame van het huis, 

om haar >te vragen, hoe het bijkwam, “dat me- 

vrouw N met ‘hare dochters, welke «zij gedacht 

had, aldaar te vinden , ‘het gezelfchap met hare tee 

genwoordigheid niet vereerde. ‚Ik heb haar ver- 

zocht ;” fprak de “dame, ‚maar zij liet weten, dat 

zij onmogelijk komen kon, en dat om eene reden 

die zoo wonderlijk en zoo belagcheliĳjk is, dat ik 

ye ‘haast niet voor den dag durf brengen. Want 

zeker ‘het is anders eene heel hupfche vrouw; en 

men ‘moet zeggen dat hare dochters , hoewel al 

wat ftĳĳfjes, zoete jufvrouwen zijn. Hierop werd 

de algemeene nieuwsgierigheid wakker „' en vier of 

vijf jufvrouwen tevens verzochten mevrouw, dit 

geldzaam excus toch te mógen weten. Nadat zij 

gich eindelijk had laten verbidden, barste zj al 

lag» 
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lagchend uit in «deze woorden: hetis omdat me- 
vrouw van daag de wasch heeft te huis gekre» 

gen.” ‚De wasch te-huis gekregen? «de wasch 

te huis gekregen ? ei!-dat kan niet wezen, mee 

vrouw! „gij lacht ver “mede,” — ‚Ik {preek heel 
ernftig.,”” was ‘het antwoorde. ‚ De boodfchap “is 
mij „gedaan in deze eigene woorden „ dat mevrouw 

van „daag het natte goed te huis-had gekregen. 

„ Wie heeft zijn leven van zulke dingen. meer gee 

hoord?” fprak daarop -de eerfte juffer, „het is zeker 
fchande „voor „eene vrouw van. fatfoen, . Heeft ze 
geen volk genoeg; om zulke lage dingen voor haar 
waar te nemen? ’-Zoo ik mij tot dergelijke bezig- 

heden wilde vernederen, zou-ik «ten minfte zoo 

zot niet zijn van het te zeggen, en ik; zou ver- 

ftand -genoeg ‘hebben „ hoop ik, om een -gevoege- 

lijker excus uit te vinden, Trouwens, ‚de vrouw 

heeft. weinig «opvoeding, en ik heb “wel hooren 

zeggen „ dat hare. moeder, die eene heele burger- 

lijke „vrouw was, haar tot „niets anders dan huisfe- 
lijke bezigheden heeft opgevoed,” == Hier viel - 

eene vandere dame haar:in de reden, die nog zoo. 
ligt niet zoude opgehouden hebben. Maar mijne 

lieffte jufvrouw !” prak: zij, dit is nog niet met 

al, ik „weet. wel andere ftaaltjes van dier dame 

hoffelijke boodfchappen en excufen. Ge weet, dat 

we „groote vrienden zijn, en elkander dikwijls. zien. 
Nu moet ‚ge weten, dat ik ‚haar onlangs verzocht 

had op «een pril; dat, aan, mijn huis zou wezen. 

Maar ik kreeg tot antwoord, dat het mevrouw van 

| Dda4 har= 
‘ 
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harten leed was,-dat ze -die-eer niet-kon hebben, 

dewijl dienzelfden dag ten harent geflagt was.” 

Buiten twijfel zal mevrouw zelve worst en beulin= 

gen hebben moeten ftoppen en koken. Misfchien 
ook wel rolpens,” — „ Wie weet,” vervolgt een 
ander, of ze met haar eigen handen de pens 

ook niet heeft moeten fchoon maken en zuiveren. 
Foei! ik weet niet, hoe eene-vrouw van fatfoen 
hare vingers tot zulke morfige dingen kan leenén.” 
Het vervolg. van dit praatje vervrolijkte het ganfche 

gezelfchap meer dan een uur ten koste der goede 

mevrouw N., die als het befpotteliĳktte fchepfel 

uitgekréten werd , en de ftof was rijk genoeg, om 
dit vermaak tot het fcheiden- van-het gezelfchap te 
rekken „ indien het verfchijnen der quadrilletafels 

en de fpeellust , die- vrolijke en kwaadaardige zamen- 

_fpraak niet had afgebroken.” De brieffchrijver befluït 

met den” Spectator zijne „gedachten „omtrent de 

huisfelijkheid onzer vrouwen te vragen. 

In het antwoord wan den Spectator, op dezen 

brief; begint hij aldus: if 
3 Wanneer ik mij in mijne jeugd bevonden heb 

bij natiën’, die voor de befchaafdfte en wellevèndfte 

bekend zĳn, is het mij dikwijls gevraagd, of het 

waar was, dat in mijn Nederland vrouwen. van 
geboorte laag genoeg van geest waren, om’ zich 

met de geringfte deelen zelfs van het huishouden 

te bemoeien? Ik antwoordde: „ ja, en dat deze 

vrouwen «onder die van karen rang het meeste 

geacht waren. Ik verhaalde , dat ik zulks wel het 

\ 4 meest 
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meest opgemerkt Kad in eene onzer landfchappen, 

die het meest van adel overvloeit, en dat ik daar, 
in verfcheidene aanzienlijke huizen, moeders gezien 

had, die, met hare adelijke dochters verzeld, en 

geholpen ‘door kameniers en dienstmaagden, zich 

met vlijt en ijver kweten van hetgeen in het op- 
doen’ van het linnen de grootfte handigheid en 
zindelijkheid vereischt. Dat diezelfde dames niet 
alleen nu en dan zich naar de keuken begaven , 
om te zien, hoe zich alles daar gedroeg, maar 
zelfs dikwijls hare teedere handen aan het werk 

floegen, om eene goede fchotel gereed te maken, 

en hare koks in hunne eigene kunst te onderwij- 

zen.’ Op dit openhartig verhaal zagen de toehoora 

ders elkander met zulk eene verbaasdheid aan, als 
of zij van de daden van Hottentotten en menfchen- 

eters gewag hoorden maken, en ik verbeeldde mij, 

aan de fprekende oogen van fommige dames, te 

kunnen merken, dat zij al zoo lief hare armen 

en beenen met darmen van geflagte dieren zou= 

den hebben willen oppronken, dan zich aan eene 

zoo. vermaak roovende flavernij te verbinden. Deze 
onzedelijke verachting onzer landswijze, hoe vere 
wonderlijk op zich zelve, zal echter geene vere 
wondering’ baren bij diegenen, welke door eene 

“beredeneerde ondervinding geleerd hebben, dat de 

indruk der gewoonte ep het menfchelijke gemoed 
weinig in kracht verfchilt van het klaarfte licht, 

met hetwelk de onder#ochte waarheid onze zielen 

beftraalt. Wanneer wij van kindsbeen af de onge- 

Dd 5 rijmd» 
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rijmdfte zaak als gevoegelijk hebben zien -doorgaan, 

komt ons «het denkbeeld van -dezelve nooit voor, 

dan. verknocht met die van: gevoegelijkheid „zonder 

dat onze rede zich verwaardigt op dat zelfde were 
band het oog te hechten. Doch -zoo hetzelve 
maar eenigzins aan een onpartijdig oordeel verdacht 

wordt, barst het fchielijk van een, en eene. betoo= 

vering der gewoonte verdwijnt als een ‘bedriegelijke 

droom. « Het moet noodzakelijk „ook zoo. gelegen 

zijn met de onzedelijke verachting van de huisfe- 

lijkheid onzer deftigfte huismoeders, eene verachting: 

‘die fommige van ‘onze weidfche „dames niet ván 

hare brave voorouders, maar van hare mamfelletjes 

ontleend hebben, en «die in ‘haar gefchraagd wordt 

door eene onbepaaldedrift „om zich „met ziel «en 

ligchaam aan ledigheid en werlustiging over te ge 
ven.” Doch ik moet mij bekorten, „Met moeite 

nogtans weêrhoud ik mij, ulieden ook het vervolg 

dezer redenering mede te-deelen, zoo als het-aarf- 

prijzen der huisfelijkheid door «de woorbeelden der 
vrouwen bij de ouden; door de vernielendegevol-_ 
gen der. verwaarloozing van de huishouding door 
de moeder des huisgezins , hoedanig haar ftand-zij,, 

door het tegenovergeftelde karakter van ARTEMISIA, 

eene voorname , rijke, zeer milde en.op een?’ grooten 

voet levende , doch tevens huishoudelijke en fpaar- 

zame vrouw, die daardoor in ftaat is dezen grooten 

wet vol. te houden, eene uitnemende fchildering ; 

eindelijk door de nuttige ftrekking van de reinheid 

der zeden, en het huisfelijke' geluk , wanneer: de 

hel vrouw 
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vrouw zich met de haar opgelegde taak, naar ‚be- 

hooren bezig houdte\ Gij zult in het voorgedragene „ 

wat ons voorname omderwerp aangaat , reeds een 

aanmerkelijk verfchil tusfchen den meer losfen en 

vrolijken ftijl van den brief, en den meer ernftigen 

en deftigen wan het antwoord gevonden hebben, 

Daar wilde vaN ErFEN de dwaasheden voorftellen, | 
hier dezelve genezen. 

Doch ‘ik. moet uwe aandacht nog op bene andere 
verdienfte der voordragt van onzen Spectator toeven. 
Het is «de aandoenlijke, de hartstogtelijke toon, 
dien hij fomtijds aanneemt, waar de aard der taal 

dit vereischt. _ Vergunt- mij, ulieden hiervan een 
proefje mede te deelen, uit dat meesterlijke ver- 

toog «des eerften deels, waarin hij de natie voor 

hare “weldadigheid, aan de Waldenzen' betoond, 

openlijk ‘dank zegt. Gij weet het, mijne Hoorders ! 

dat «dit ongelukkige volk , hetwelk nog voor wei- 

nige jaren weder de toevlugt tot onze milddadig= 
heid, gefterkt door de krachtigfte godsdienftige 
herinneringen, genomen heeft, reeds menigmaal te 

voren,aan Nederland. groote verpligtingen had, In 

1655 was, “door tusfchenkomst. onzer. regering en 
der „Engelfche onder cRromweLL, de. fchrikkelijke 
vervolging dier. martelaren van het. zuivere Chris- 

tendom gefluit; in 1699 gefchiedde eene nieuwe 

rijke inzameling voor” de kort te „voren verdre- 

vene, thans teruggekeerde, doch van alles bee 
roofde Waldenzen; eindelijk werden zij door. de 

onverzoenlijke Sardinifche regering in 2731 op 

: 5 nieuw 
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nieuw verjaagd; fommigen gingen nu eene toevlugt 
zoeken in Holland, waar zij- de onuitputtelijke 

liefdadigheid der natie ook nu weder ín ruime: mate 

ondervonden, Meer dan drie tonnen gouds were 

den ten hunnen behoeve verzameld, waarvan het 
toen zoo bloeijende Amflerdam “alleen honderd 
drie en dertig duizend guldens opbgagt, iets hete 
welk’ de behoeften der Waldenzen. ver overtrof, 
Het was, om dit fchitterend blijk wan weldoen te 
doen gedenken, dat VAN EFFEN dit vertoog ftelde 5 

waarin zich zijne ganfche, edele ziel in de bemin- 

nelijkfte gedaante vertoont ‚ en de aandoeningen „ 

die zijn gemoed overftelpten, zich lucht gaven in 

de edelfte taal. Hoort dus zijne dankzegging, uit 

naam van menfchelijkheid en godsdienst, aan zijne 

landgenooten gedaan , waarmede ik deze voorlezing 

zal befluiten, en vergelijkt deze taal en dezen {tijk 
met de zoo bĳ uitftek gebrekkige dichterlijke en 

prozaïfche voortbrengfelen zijner knar Het 

vertoog is van 24 September 1731. | 

„Niets heeft uw geluk grootfcher , dan dean het u 

in flaat flelt om aan velen wel te doen; niets heeft 

uw inborst beter , dan dat gij zulks wilt” Dit was 

de treffelijke en krachtige ‘loftuiting , welke Cicero 

aan CESAR gaf, wanneer hij, als overwinnaar, na 

langdurige en bloedige burgerlijke oorlogen, door 

goedaardigheid zocht te herftellen, hetgeen hij door 

eerzucht had in verwarring gebragt , en door op= 
gehoopte weldaden zijne bitterfte vijanden tot zijne 

vrienden trachtte te maken. Het is eene loftuiting , 

die 



/ 

OVER -JUSTUS VAN EFFENs _ 421 

die in weinig woordens doch met de fterk{te ver- 

wen , het” grootte karakter. afbeeldt van iemands 
die in’ magt, boven anderen. uitblinkt; eindelijk , dit 

is eene loftuiting, die smet een onbetwistbaar regt 

op. mijne edelmoedige en teederhartige medeburgers 

kan „en moet toegepast. worden. … Men zal zonder 
moeite zien, dat ik hierin beoog die uitgeftrekte. 

en fpoedige mededeelzaamheid., “die „door gansch 

Holland „en bij. uitftek in-deze doorluchtige wee 
reld(lad , federt weinige dagen. betoond is aan een 

verdreven volk, wiens verdienfte zijn. ongeluk even- 

aart „on. wiens rampen uit: zijne. deugd, als «uit 

eene bronader, voortvloeijen.; Nooit kon eene wel= 

daad. beter befteed worden.Deze beklagelijke men= 

{chen die. door de armaede, de nutfte leermees- 

teres, opgekweekt „ federt langen tijd hunne opper« 

vorften als ‚tot een baldadig fpeeltuig hebben. gen 

ftrekt, - nu; overvallen „in, beulshanden. overgele+ 

verd, vermoord „ verjaagd, van hun-goed en. voor 

regten beroofd: dan weder, wanneer men. van hex 

dienst hoopte tes-trekken , ingeroepen, in hunne 

fchrale- valleijen., in. hunne regten en vrijheden her= 

fteld, met “hoop van. rust gevleid „en in alle die 

wisfelvalligheden , flandvastige en onvermoeide aan-= 

klevers van hunne godsdienst „ altijd. even getrouwe 

en: dappere. onderdanen , altijd: gereed, de. geledene 

mishandelingen kwijt te fchelden , de wraak aan God 

over. te laten, en hun, leven met ‚de hardnekkigfte 

kloekmoedigheid voor hunne. verdrukking. te wagen 
en ten beste te geven, Dit is dat volk, hetwelk 

ve- 
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vele eeuwen vóór de hervorming, bevrijd’ van de 

wezenlijkfte dwalingen, die het- ganfche  aardrijk 

overftroomden , het dierbare pand der ware godsdienst 
tusfchen hunne vaderlandfeche bergen getrouwelijk 

bewaard heeft; en, daarvan het-eerfte licht door 

Europa verfpreidende, eene eeuwige verpligting op 
de fchouderen van vele Proteftanten gelegd heeft, 
én de blijken daarvan, als zijn wettig goed, de= 

zelve kan afeifchen, “Ik wensch mijne lieve vadere 

„landers teederhartiglijk geluk met de nieuwe uit- 
„werkfelen hunner deugd, en ik -denk met regt 

deel te mogen nemen in de'eer en den luister, die 

daardoor noodzakelijk bij de ganfche Christenwereld 
moet verkregen worden, en de glorie, aan over- 

winningen en zegepralen gehecht, verre te boven 

ftreeft. Ik laat aan onze wijze leeraren , om hunne 
barmhartige toehoorders voor oogen te ftellen de 

oneindige en eeuwige vergelding, welke het Op- 

perwezen aan de deugd van’ onderlingen bijftand en 

hartelijke weldadigheid heeft verknocht. Ik zal het 

voor tegenwoordig mijn’ pligt achten, mijne vader- 

landers af te fchetfen de zoete en innige vergel 
ding, die uit den boezem zelve van die deugd in 
eene grootmoedige ziel voortftraalt, en met de wek 

daad zelve onaffcheidelijk vereenigd is.” 

Na hierop eene fchildering gegeven te hebben 

van het medelijden, als een’ band, door den alge- 
meene Vader, tot inftandhouding der menfchelijke 

zamenleving , en tot aanvulling van het onvoldoende 

derzelve gefchonken , gaat hij dus voort: 

„ Dit 
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vs Dit medelijden, hetwelk een wezenlijk lijden 

is in zeker opzigt, is wel. geené aangename ge= 

fteldheid. Maar gelĳk er een lagchen is, achter 

hetwelk. bitterheid. fchuilt3 zoo is er ook eene 

foort van droefheid, welke met eene inwendige 

vreugd en vergenoeging verzeld ís, Koopt men 

niet dikwijls tranen in een treurfpel? Zoekt men 

daar niet met gretigheid de opwekking onzer ge« 

voeligheid voor eene ongelukkige en verdrukte ver= 

dienfte? Wanneer onze mededoogendheid- door 

wezenlijke ellende wordt gaande gemaakt, kunnen 

wij. het: rommelen onzer ingewanden, van. niets 

anders ‘dan. barmhartigheid, met eene innige ges 
neugte gevoelen. Terwijl uiterlijk onze verteederde 

oogen onze wangen. bedäuwen, verheugen wij ons 

inwendig over de menfchelijke zachtheid van onzen 

inborst: wij wenfchen ons zelve. geluk met orize 

levendige gevoeligheid. voor onzen evenmensch , 

wij vergrooten onze, achting voor ons zelves en 

geen aanwas van fchatten kan, in eene welgeftelde 

ziel, dat genoegen baren , hetgeen fpruit uit eene 
welgegronde liefde en achting voor onze eigene 

waardij. Doch zoo uit dit lijden zelfs zachte. en 

verkwikkende druppelen van vergenoeging in een 

gevoelig gemoed geftort worden, door. wat eene 

onuitfprekelijke aandoening van. eene met de ziel 

vereenigde. aangenaamheid ‚moet men niet. geraakt 

worden „als men zich van dit lijden ontlast „door 

anderen. daarvan te ontlasten; als men in. bedrukte 

gemoederen „ op eene.wijze „ die de goddelijke goed- 

heid 
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heid cenigzins afbeeldt, in plaats van fmart, troos- 
teloosheid , kwijning en wanhoop — hoop; troost , 

verkwikking en vreugde «doet opborrelen. In die 

heugelijke verandering neemt een teeder weldoener 

op het levendigst deel inde. gevoelens door hem 

verwekt 5 hij zelf wordt wertroost 3 verkwikt, ‘opge: 

beurd, met blijdfchap vervuld, en hetgeen hem met 

het innigfte genoegen overftroomt, ishet gevoelen 
dat hij zelf van zoo eene liefelijke verwisfeling de 
deugdzame oorzaak is. Laten” wij ons onze ge- 

loofsgenooten eens verbeelden in dat flip des tijds ; 
wanneer zij uit onze handen dien overvloedigen , en 

hunne verwachting te whitns gaanden in varia 

ontvangen.” ok 

„Ik zie‘hen verwonderd , AEB hunne oogen 

naauwelijks geloof gevende. Ik zie afgematte en 

vermoeide ligchamen, federt een gerüimen tĳd aan 

de ongefteldheid der lucht blootgefteld, op het 

fpoedigfte gehuisvest , en met kleederen voorzieu. 
Ik zie den grijsaard; zijn eigen "leed, en dat van 

zijn geliefd huisgezin torfchende, en onder -dien 

last bezwijkende, het leven, hetwelk hem ondra= 

gelijk was ‚\met vermaak -weder aannemen. - Ik “zie 

de verkwiinde moeder, die tot nog toe aan haren 

kwijnenden zuigeling niet dan teedere tranen heeft 

kunnèn geven , door een nieuw voedfel verkwikt 

en verfterkt, &n weder in flaat gebragt om haar 
wicht (haar door de droefheid zelfs dierbaar ge= 
worden ,)' te laven en te verfterken. Ik zie de 

game menigte zich ondereen mengen, uit de on» 

der= 
ed 
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derlinge vreugde „nieuwe vreugde. rapen, «elkander 
„omhelzen , in wederzijdfche- tranen van. blijdfchap 

‚verfmelten, den hemel verheerlijken „, zich zelve 

vergeefs trachten te. voldoen, met hunne dankbaar- 
heid jegens God en hunne trouwe geloofsgenooten 

te uitenz ik zie hen aan de Goddelijke regtvaardig= 

heid en goedheid de zorg, van- hunne weldoeners te 
„vergelden „opdragen. Indien deze verbeelding alleen 

„genoegzaam is om  vreugdetranen uit de. oogen. te 

perfen , wat zoete beweging, wat liefelijke aandoe= 

ning zouden het levendig en tegenwoordig voors 

werp in de getroffene gemoederen der weldoeners 

zelve niet veroorzaken? Wat dankbaarheid zouden 

zij niet gevoelen jegens den hemel en hunne eigene 

deugd , aan welke beide zij die onuitfprekelijke aan- 

doening zouden verfchuldigd zijn? Hoe zouden zij 

door de innigfte zielevreugd niet aangefpoord wor- 

den, om door aaneengefchakelde. weldaden zoo een 

dierbaar genoegen zich eigen te maken 2” 

Na eene uitweiding over de Joden, die bij deze 

gelegenheid door weldadigheid. bijzonder moeten 

uitgemunt hebben, en over de vervolgers der on= 

gelukkigen, eindigt deze fchrijver (en wij met 

hem) aldus: „ Wat een onwaardeerbaar geluk is 
het daarentegen voor ons, in een land geboren te 

zijn, hetwelk de vrijheid van geweten tot een 

_onwrikbaren grondflag gelegd heeft, in eene religie 
te zijn opgevoed, die op eigen onderzoek, als op 

haar eerfte beginfel, fteunende, geloof en over. 
tuiging alleen aan de reden, en aan de godde- 

TRoi De Gie Ee lije 
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lijke openbaring verfchuldigd wil zijn; eene re- 
ligie, die, wil zij hare eigene gronden.niet omver 
ftooten, ieder vrijheid moet geven, om hetgeen 
hij met onderzoek denkt gevonden te hebben, 
openlijk te belijden, tenzij zijne. gevoelens, de 

fcheidspalen tusfchen deugd en ondeugd om verte 

rukkende „ het ontzag, aan God en de overheden 

verfchuldigd , mogten krenken ; en aldus den krach- 

tigften band der menfchelijke. zamenleving vere 

breken. SH 

kad 

HUL- 
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BENJAMIN PETRUS van WESELE SCHOLTEN, 

behe efen 
EENEN ZIJNER igg dp | 

ee berg agpeijef 

nd en | 

WAARDE VRIEND! 

Gi wacht nog fteeds op ‘het levensberigt , -dat-ik 

u ‘zeden zou, en; hoe langer ik--u tat wachten, 

hoe “moeijelijker het mij wordt „eindelijk aan mijne 

belofte te voldoen, Kort en goed, het-hooge: woord 

- moet er uits. ik kan geen levensberigt>maken. “Om 

5 u de ‘waarheid te zegger, dat is mij te geting en te 

droog: Daartoe “heb ik-den man te lief gehad, Eèêne 

lofrede. voegt mij nog minder. “Dat is- mij. te ver- 

heven ‘en te ftijf.. ‘Wij hebben buitendien “een-kort 
levenisberigt in den Letterbode gehad, ven, welfpree 

kender: loffpraak kan ‘hem niet. worden toegebragt:, 

dan gedaan is-door den Heer Baron eouLoT D’Es= 

CURY, in zijne Voorrede voor zijn Vierde-Deel van 

‚ Holland's roem in Kunflen en Wetenfihappene — 

| Eos 5 Ik 
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Ik heb dus van levensberigt en lofrede afgezien, 
en wil alleen-u het een en ander mededeelen, uit 
mijne herinneringen, of u dit misfchien zou kunnen 

dienen, wildet gij zelf nog eens in het vervolg hand 
aan het werk flaan. 

Ik wilde zoo gaarne iets toebrengen tot de nage- 

dachtenis van mijnen geliefden leermeester , aan wien 

ik zoo veel te danken heb; en die mij zoo hartelijk 
beminde, En als ik het meer op mijne wijze doen 

mogt, ik zou geheele boeken over hem kunnen 
fchrijven. In die herinneringen, waarvan ik fprak, 

zal wel veel. zijn, dat gij weet, goed en bêter dan 

ik; maar het kan geen kwaad, dat gij het op mijne 

wijze voorgedragen leest; dat geeft misfchien nieuwe 

oogpunten, en daar ‘het de moeite niet „waardig is , 

te onderzoeken wat gij «weet of: niet, “zal ilk maar - 

zonder terughouding voortgaan. Ik onderftel altijd , 
„dat gij er nog eêns voor ‘het publiek. gebruik van 

zoudt willen maken, en daarom moet ik uwe kennis 

vaän- onzen geliefden. vriend niet tot -maatftaf , nemen 
‚vanhet geen: ik hier over ‘hem fchrijven zal, 

De brave-en beminnelijke: scHor TEN „dien -ik „met 

shet -grootfte regt, als «eenen tweeden ‘vader befchouw- 

de ; behoorde onder mijhe oudfte vrienden. … De 

kennis , :-die- ik; aan hem heb „dagteekent zich van 

mijne kindschheid.. -Hij fchreef mij zelf nog kort 

voor zijnen doodvan onze /edert jaren beproefde 

vriendfchap. Ik. had het “geluk-door hem opgemerkt 

te. worden „ toen hij eens, in mijne kindschheid „-bij 

mijnen vader aan huis kwamen daar. hij altijd ge- 

woon „was „ fpoedig het beste té denken. van menfchen 

| | en 
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en kinderen, diehij ontmoette, en tevens vernam , 
dat ik latijn leerde, zoo had hij de goedheid mij bij 
zich te noodigen, om eens wat; zoo hij het noemde , 

zamen: te lezen. Dit was zoo zijne gewoonte, Ik 
ben dereenige niet die getuigen kan van’’s mans wel 

willendheid„ om jonge lieden ten wegwijzer te vers 
ftrekken en aan te vuren, in het beoefenen der oude 

letteren. Nimmer hield hij op (zoo alsde Heer 
 COLLOT D'ESCURY van hem zeide,) de vruchten 
_ Zijner kennis aan hen, die hetzelfde doel hadden 3” 
» gulhartig mede te deelen.” Ook gij, waarde vriend; 

hebt de rijxfte- vruchten van zijn onderwijs mogen 
plukken, Ik herinner mij nog duidelijk, in welk een 

nieuw licht mij de-oude fchrijvers „ die ik toen vere" 
ftaan kon, voorkwamen, toen die levendige, opge="; 

ruimde man mij daar, met “die geestdrift, hem zoo 
eigen, gedeelten uit cierro en ‘de Romeinfche-dich= 
ters opzeide, en er mij de fchoonheden van deed” 

gevoelen. ” Naauwlijks had ik de eerfte gronden van 

het Grieksch gelegd, of daar komt hij met ‘den eeni-° 

gen, zijnen vriend boven alles, met HOMERUS naar 
beneden. Straks begint hij. te lezen, en al lezende 

te vertalen 3 want ík kende van het Grieksch niets- 

dan de conjugatien en declinatien. Hoezeer niet in 

ftaat de fchoonheden te befeffen, die den vurigen man 
zoo verrukten , daar ik HOMERUS zelven niet kon 

verftaan , werd ik echter aangeftoken door zijne geest 
drift. Straks wordt er een HOMERUS gekocht, en 

val ik ijverig aan het analyferen. Want naarmate hij 

zelf de fchoonheden des dichters levendiger ‘gevoelde „ 

naar die mate was hij ook: te vaster overtuigd, dat 
| Ee 3 men 
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men daartoe alleen-geraken kan door grondige: gram= 
maticale studie. . Het was juist. bij gelegenheid van 

dit moeijelijke begin mijner. Griekfche. ftudien; dat 
de beminnelijke man, om mij te ‘bemoedigen op den 

_wegs die Banvankelijk. zoo {teil en- ongemakkelijk. 

fcheen , mij mededeelde. wat hem zelven bij ‘WYTTEN= 
BACH €N/DE- BOSCH wedervaren. wase „Dan plagt hij 
mij, op zijne eigene losfe manier, te verhalen, hoe 

hij in zijne eerfte jeugd maar. volftrekt niet aan het. 

werk kon blijven, hoe hij vooral in-gezelfchap- was „ 

en op pleizierpartijtjes ‚enz. enz. en hoe daar op 

eens „ -als- ware een God in hem gevaren, de ‘zucht 

tot fludie in hem, ontwaakte; hoe hij nu eensklaps 

zich in de geleerdheid verdiepte, en alle vermaken 

vaarwel zeide; en hoe: hij tevens, van zijne vorige 

leefwijze ; daarbij de gemakkelijkheid had overgehou= 
den, om «te midden van het grootfte rumoer, (vlak. 

aan het raam „ mij dunkt ik hoor het hem nog zeggen „ 

met. de ‘kermis voor de deur) te arbeiden. … Onder 

opzigt van zijne beroemde leermeesters leerde hij “u 

HOMERUS beftuderen en grondig verftaan.. „ Dan 
„ kreeg ik eenige verzen op’* verhaalt hij mij, en 

‚ moest. die goed analyferen — geen woordje, geen 
„‚jota mogt er ongemerkt voorbij flippen, en dan, 

„ smiddags, op het desfert „ dan kwam ik bij wyr= 

„‚ TENBACH € DE BOSCH. Ik moest dan voorlezen: 

„en zij aan het vragen: wat is dit „ wat dat? — en 

» haperde het, dan kon ik weder van voren af aan 

‚beginnen. Zoo leerde ik HoMERUS, van buiten ; 

» ik kende-hem ook ,-toen ik-zoo oud was, als gij , 
» trots den. besten Rhapfodist, — “Toen ik:in 1780: 

met 
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s, met WYTTENBACH en de GRAAFLANDEN naâr Zwit- 
„ ferland ging, lazen wij HOMERUS“In de koets.” 

Die reis naar Zwitferland vooral was dikwijls het 
onderwerp zijner” gefprekken 3 zijne ontmoeting met 
LAVATER, en zijne ‘vriendfchap voor den edelen 
SALCHLI, die hem, den jongen geleerden „ een weders 

keerig bewijs van zijne achting en vriendfchap gaf „ 
door aan hem op te dragen zijn wijsgeerig: gedicht „ 

getiteld: Les eauses finales et la direction du mal, (*) 
Voorwaar de ligtzinnigheid van onzen goeden leer= 

meester , waarvan hij zelf zoo dikwijls en foms kode 

dig fprak , moet toch niet groot geweest zijn „ of hij 
het verzuimde fchielijk hebben ingehaald, als sarcrLr 

hem in zijne opdragt noemen kon, den vriend van 
„het ware, goede en fchoone, den” beminnelijken 
„y geleerden , die, gevoed door het uitgelezenfte dat de 
„ fraaïje letteren haren beoefenaar aanbieden-endoor- 
„ drongen van de fchriften der oude wijzen, de ftudie 
‚ der letteren met die der wijsbegeerte heeft weten te 

„ vereenigen , den jongen wijsgeer, die kracht van’ 

„geest genoeg heeft, om de jaren van uitfpanning en 
» vermaak aan de geleerdheid toe te wijden.” 

Dat hij intusfchen deze loffpraak wel verdiende, 
daarvan had hij zelf reeds een fchitterend bewijs ge- 
geven. Ik zon zijne uitmuntende academifche ver= 

han= 

(*) Toen dit gedicht in 1784 te Bern uitkwam, 

had de Heer VAN WESELE SCHOLTEN eerst zijn twee-en- 

twintigfte jaar bereikt. Hij was geboren te Amsterdam, 
23 September 17625 doch toen saLcarr hem leerde 

kennen, was hij eerst achttien jaren oud, 

Ee 4 
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handeling over het werk; van” CICERO, de Natura. 

Deorum, (*) Het is nu bijna twintig jaren geleden , 

dat: de hartelijke. man mij ; die toen nog het. Huisfelijk 

onderwijs genoot ter voorbereiding ‘voor mijne acade» 

mifche ftudien, deze disfertatie met de beide andere, 

de-eerfte onder den beroemden cras te Amflerdam 

verdedigd, (}) de tweede te Leyden, ter verkrijging 

van den graad van’ Doctor ín de regten, ($)- net bij 

elkander. ingebonden , met. eenen. zeer vereerenden 

brief „ toezond. Ik „was natuurlijk verrukt. van. blijde 

fchap over dit onverwachte gefchenk „ vooral met den. 
brief „ en. het-fraaije Latijnfche opfchrift op het {chute. 
blad, maar nog niet in ftaat, de waarde. van deze 

gift regt te befeffen. Eerst. naderhand .heb ik in dit: 

voortreffelijke werk het. juiste-oordeelz de bondige redce 

nering. den {chat van geleerdheid en de {maakvolle 
en gemakkelijke uitdrukking leeren waarderen, … | 

Welk een juist inzigt in den aard en de ftrekking 

van CICERO’s Wijsbegeerte ; welk eene fcherpzinnigheid 
en voorzigtigheid , in ‘het afzonderen van cicero’s 
bijzonder gevoelen, uit de zoo kunstige tegenftelling 
van de verfchillende. denkbeelden der Griekfche fcholen ! 

Welk 

(*) Dissertatio philosophico-ecritica de philosophieo 
Ciceron. loco, qui est de divina natura, verdedigd one, 

der WYTTENBACH, 17 April 1782, 
C(}) Dissertatio Juridica de foedere madritano, quod 

FRANCISCUS Ï, rex cum CAROLO V, Zmmp. dien fecit , 
verdedigd 17 Mei 174. ) 

(S) Dissertatio Juridica inaug. ad fragm. Sceevolae, 

quod exstat in Leg. CII prince, Dig, de solut. et liberats 
verdedigd 17 December 1785. 
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Welk een oordeel in het vergelijken van dit swerk van 

SICERO , met plaatfen uit zijne overige ‘fchriften „en 
met die van andere fchrijvers! Welk eene grondige 

kennís van de oude Griekfche wijsbegeerte , en- dan 

welk een gemakkelijk , elegant Latijn! — Het is of men 
CICERO zelven zijne meening duidelijker hoort ver= 

klaren, omtrent hetgeen hij ons in zijn eigen werk 

gezegd had. Maar wat fpreek ik u van dit meester-= 

ftuk! Gij kent het zoo goed als ik, en zijt met mij 

overtuigd, dat het eer het. werk: fchijnt van eenen in 

de kennis der oude wijsbegeerte doorkneeden geleerde, 

dan een academisch proeffchrift van” eenen jongeling.’ 

Ook is er bij in-"en uitlandfche letterkundigen over: 
dit boek: maar ééne ftem, Ce CREUZER onder anderen ;- 
maakt er een doorgaand gebruik van in zijne geleerde 

aanteekeningen op het werk van cicero, de Natura 

Deorum. En gaan wij daarbij na ;-dat dit doorwrochte 

gefchrift metde beide andere „ over welker waarde gij 
beter kunt oordeelen, dan ik, in drie jaren-tijds na 

elkander zijn uitgekomen , dan beginnen wij eerst regt 

te begrijpen , met welk eenen onvermoeiden ijver hij 

moet gewerkt hebben, In onze dagen zal het mise 
fchien bij fommige verwondering wekken, dat een 
jong mensch van aanzienlijken huize, die zeker reke= 

nen kon op de bevórdering en de eerambten , waarop 

zijne geboorde en zijne toclr reeds erkende verdiensten 

hem aanfpraak gaven, zich de ‘moeite getroostte „om 

niet. alleen een regtsgeleerde disfertatie, buiten die, 

waarmede hij den graad van Doctor bekomen moest „ 

maar ook nog eene letterkundigwijsgeerige. verhande , 

ling, te fchrijven en te verdedigen, Het- zou dezen 

| Ees vere 
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verlichten. menfchen misfchien: voorkomen, -dat seen 
jong flaatsman „ die zooveel verbroddelde met Grieksch: 
en Latijn ‚nog niet op de hoogte. was- van- zijne 

eeuw. Nu, onze leermeester behoorde ook tot de 
vorige. en dus moet men het hem niet kwalijk ne= 

men, dat hij nog niet wist, dat men maar oogenblik 

kelijk, aan zijn eigenlijk vak (zoo als dat heet) vallen 

moet, en dat Griekfche en Latijnfche Zectuur (zoo 

noemt men -dat) volftrekt tijdverlies is, zoodra men 

er. meer werk van maakt, dan. van elk ander werk 

van fmaak , dat men in de hand neemt, als men zich 

eens van ernftiger bezigheden wil werpoozen, of als 

men bevreesd is, dat men anders na den eten in flaap 
zou vallen, — Had ik onzen goeden leermeester, die 
altijd met zulk een „vuur-fprak”-van onze geliefde 

fludien, en ze zijn geheele leven door beoefende, 

eens. met: die hoogverlichte heeren in aanraking kun- 

neu brengen, ik verbeeld mij , dat ik hem een vrolij= 

ken avond zou bezorgd hebben. 

Hij zelf was een fprekend voorbeeld van den ge- 
wigtigen invloed, dien «de grondige ftudie der oude 
letterkunde op het geheele beftaan van eenen regts- 
geleerden en flaatsman, ja van elk befchaafd mensch: 
hebben. kan. - | 

Mijn oogmerk. was nimmer” zoo liet: hij zich 
daarover in eenen. zijner brieven uit, „om, zoo als 

„men zegt, voor profesfor te. luderen, al had ik 

» tij durven vleijen , om ooit de noodige kundigheden 

» daartoe door vlijt en oplettendheid. te verkrijgen. 

» Ik heb de ‘Griekfche en Latijnfche. letteren federt 

„ twec=en=veertig jaren beoefend, als het beste orga= 

non , 
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‚non „ inftfument of werktuig ; om in het -gemeene: 
„ leven met fmaak. zoowel als met nut werkzaam, 

» te zijn, waartoe mij, op raad van mijnen grooten. 
„ leermeester „ prof. WYTTENBACH zelven, de oude. 

»‚-Íchriften der philofophi, rhetores en historici, na; 

‚het doorlezen van HOMERUS, als. de grond{lag van, 

„alle. en en fmaak „de resfpdkelle hulpbron= 

‚nen fchenen.” / 

Wat de liefde tot de. de: Otenkeinin: zijn eigen 

voortreffelijke aanleg en, het inflaan van den, koninke 

lijken weg „hem door WYTTENBACH gewezen, in hem 

uitwerkten „daarvan ftrekte ook tot een: fchitterend, 

bewijs „de in 1806 door hem vervaardigde Catalogus 

van de kostbare en uitgebreide. bibliotheek van zijnen 

ooms den geleerden MATTHIAS RÖVER „en de {maake 

volle. levensfchets van - dezen. merkwaardigen man 

voor dezen Catalogus geplaatst. Hij had er-altijd een 

bijzonder. genoegen in, mij te verhalen, wat hij ge« 

waar, werd, toen hij, na aan zijnen oom, voor zijn 

fterfbed, beloofd. te hebben, eenen Catalogus van 

zijne bibliotheek te vervaardigen, het eerst dien, boes 

kenfchat overzag „en hoe hij, fchoon zelf. met zoo. 

vele oude en nieuwe fchrijvers bekend , groot opgezien, 

had tegen de zwarigheden , aan zulk eenen arbeid. vere 

knocht ; hoe hij echter met ongeftoorden ijver aan het, 

werk. viel, - maanden lang tusfchen, de ftapels boeken 

doorbragt;, de: beroemdfte. bibliographen raadpleegde 

en eindelijk zijne pogingen door eenen gewenschten 

uitflag- bekroond. zag. De uitkomst heeft bewezen „ 
dat de zwarigheden voor hem zoo. groot niet waren „, 

als hij ze zich had voorgefteld „ ofdat hij ze meester- 

lijk 
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lijk heeft weten te overwinnen. De oordeelkundige 

verdeeling , de juistheid der opgaven, de :gepastheid 

der bijgevoegde aanmerkingen. maken dezen Catalogus 

tot een wezenlijk modèl, en vestigden ook , aanftonds 

bij deszelfs verfchijning, voor altijd den roem der 
geleerdheid en der uitgebreide boekenkennis van den 

“vervaardiger. Wat ik ook in den uitftekenden man 

bewonderde, mij trof altijd het fterkst die. veel oime 
vattende kennis van boeken in alle talen en vakken, 

‚dat ‘ftalen geheugen in het onthouden van de ver= 

fchillende uitgaven’, die onuitputtelijke rijkdom’ van 

bijzonderheden „ welke hij daarbij wist te- verhalen „ 

zoodat hij foms de geheele levensgefchiedenis „ als 
t ware, van een beroemd werk wist mede te deelen „’ 

en dit dan doormengdemet allerlei wetenswaardige’ 

opgaven, ten aanzien van de bezitters van hetzelve 
en de bibliotheken, waarvan het een deel had uitge= 

maakt. En daarbij vertrouwde hij zich nooît op eigen” 

krachten, noch liet ooit de gelegenheid voorbijflippen , 

om zijne kennis te vermeerderen of te bevestigen. 
Hoe menigmalen fprong de levendige man, midden 

in het gefprek, op, om over het een ‘of ander werk „ 
waarvan op dat oogenblik gefproken werd, nog iets’ 

te gaan nazien. Hoe dikwijls volgde ik hem in zijne 
cigene fraaije en welvoorziene bibliotheek „ en kwam 
dan met een’ arm vol boeken beneden, om toch niets” 

te verzuimen, wat ons ter inlichting zou kunnen 

dienen. | 

_… Ten opzigte van het bedrijf van onzen beminden 

vriend en weldoener ‚ ín zijne openbare betrekkingen, 

kan ik minder volledige inlichtingen geven. Daar 

fpra- 
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fpraken wij zelden over 3 :als wij“bij elkander waren, 

behoorden wij meer,tot den oude, dan tot de tegen- 

woordige wereld. Ik weet, dat hij, na-in 1783 als 

advokaat voor het Hof van Holland geadmitteerd te 
zijn, twee jaren daarna eerst tot Penfionaris, daarna tot 

Grootpoorter der ftad Schiedam, en in 1791 tot Raad 

en Penfionaris der ftad Defft benoemd werd, welke 

eerfte waardigheid van Raad dier flad. hij ook nog 
weder in het jaar 1804 bekleedde; voorts, dat hij, 

in later tijd, met denzelfden roem „ waarmede hij wel: 

eer in het staatsbeftuur was werkzaam geweest , den 

regterftoel bekleedde, eerst in 1806, als lid van het 

departementaal Geregtshof van Holland in ’ Hage, 
als wanneer hij.ook, benevens de Heeren VAN GENNEP 

en_LOKE, benoemd werd tot het vervaardigen van 
het wetboek „Napoleon, ingerigt. voor het koningrijk 
Holland ; vervolgens, in 1811, als raadsheer-in het 

keizerlijk Geregtshof in.’s Hage, en, na de bevrij- 
ding van ons Vaderland, in 1813, in die zelfde waar- 

digheid in het Hoog Geregtshof der vereenigde Neder- 
landen. “Maar. ten opzigte van dit alles, zou ik mij 
moeten vergenoegen met de zoo welfprekende als ware 

loffpraak te herhalen, van, den {Heer p’escury : 

» Geroepen tot aanzienlijke betrekkingen in den flaat, 
en wijdde hij, met voorvaderlijke trouw, zijne zorgen 

„aan het openbare beftuur, tot aan het oogenblik 

„ dat de ftaatsorkaan opftak , voor het vaderland zoo 

ss doodelijk „ en in de gevolgen voor geheel Europa 

» Zoo noodlottig, In een later tijdperk , tot de hand- 

„ having en toepasfing van „het regt geroepen, be- 

»„ kleedde hij het achtbare regterambt met onkreukbare 

» getrouwheid en zachtzinnige regtvaardigheid.” 

Ge- 
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Getuigen daarvan zijn ook de eervolle onderfcheidingen , 

met welke welverdiende vorstengunst hem begìftigde : 
de ridderorde, hem door koning Loprwvyxr gefchonken 

en de orde van den Nederlandfchen Leeuw , waarmede 

hij door onzen geëerbiedigden koning omhangen werd. 

’s Mans laat{te bevordering , die namelijk van kamer 
_prefident in het Hooge Geregtshof , heeft plaats gehad 
toen wij réeds’ van elkander verwijderd waren.“ Hij 
mogt deze eer niet lang genieten, « Met zijne gewone 

goedheid antwoordde hij mij, op mijne gelukwenfching 
deswegens: „ Dat mijn vriend in mijne bevordering 
» tot prefident deelgenomen heeft, verwondert mij 

„niet. Wij deelden fteeds in elkanders geluk en 
„ welzijn, en God geve dat wij zulks nog lang 
„ zullen mogen doën, ten minste zoo lang een man 
s van 66 jaren zoodanigen wensch vormen mag.” 

Hij mogt het niet lang, de gevoelige man. Zijne 

dagen waren geteld, zoo lk die van ons allen; en 

het getal der zijnen was bijna vervuld. Het was de 

laatfte brief, dien ik van hem ontvangen mogt, om= 

trent eene maand voor zijnen dood. Van de onder» 

fcheidingen, die hem in zijne letterkundige loopbaan 
te beurt vielen, weet ik ook weinig meer dan de 

namen der geleerde maatfchappijen , welker bestuur of 

_1idmaatfchap hem werd opgedragen. In 1803 werd 

hij mede-ditecteur van de Bataaffche maatfchappij der 
wetenfchappen te Haarlem.‘ In 1809 verkoos de 
derde klasfé wan het koninklijk Inftituut hem tot 

haren correspondent, Ook was hij lid van de maat- 

fchappij van Nederlandfche Letterkunde te Leyden; 

maar wantcer hem deze onderfcheiding is te beurt 

Il mij onbekend, gevallen, is mij 
Hete 
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Hetgeen hem het naast aan het hart fcheen te gaan , 

was het aanzienlijk ambt van curator der Leydfche 

„Hoogefchool , waartoe. hij in-1823 benoemd werd , 

nadat hij reeds verfcheidene jaren (federt 1816), zijne 

„zorgen befteed had aan het opzigt over de Latijnfche 

Scholen te” Hage en kon men ook wel anders ver- 

wachten van eenen man, die, {choon zoo ijverig en 
getrouw in zijne openbare betrekkingen, echter ge- 

heel fcheen beftemd te zijn tot het mededeelen zijner 
_kundigheden aan anderen , en die daartoe zijne fnipper- 

urèn bij voorkeur afzonderde? In hem moest het 
onderwijs -wel eenen ijverigen voorftander vinden „ die 

zelf zoo gaarne, geheel ongeroepen en belangeloos 

onderwees. 

Met welk een genoegen hij ook altijd van zijne be- 

zigheden in de regtszaal fprak , niets evenaarde at 

“geestdrift, als hij mij onderhield over een bezoek aan 
de Leydfche Hoogefchool, over zijne ontmoetingen 

met leeraars en leerlingen, over het bezigtigen-van 

kabinetten en andere inrigtingen enz. Dit was, zoo 

gij weet, zijn eigenlijk element. 

Tot zoo verre als ik nu gevorderd ben, bekom- 

merde mij het levensberigt, waarover wij gecorres- 

pondeerd hebben, het meest. Maar als ik mij voor- 
ftelde tot de vermelding van ’s mans huisíelijke deug- 
den, van zijne vriendfchapstrouw „van zijne „hulp» 
vaardigheid, in. een „woord, van zijn beminnelijk 
karakter „gekomen. te. zijn, 6, «dan wenschte ik „ dat 
ik. mij aan eene lofrede had durven wagen! Maar ik 

ben er van overtuigd, dat’ dit ‘alles eene beter ver- 
{neden pen verdient, dan de mijnê is. 

Geen 
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Geen van ’s mans leerlingen,, geloof ik, is zoo lang 
en zoo. dikwijls getuige geweest van zijn huisfelijk 

leven, als ik, Soms, als hij eenig werk had, voor 

hem te lastig, en van weinig aanbelang, waärin ik 

hem van dienst kon zijn, bragt ik geheele dagen bij 

hem door. Menigmalen, na mijn. vertrek uit ’s Gra= 
yénhage, kwam ik bij hem, uit mijne naburige woon 

plaats, als hij met de zijnen aan tafel zat, of 
aan. den gezelligen haard zat te kouten. - Ik “was 
als een zoon des huizes. Altijd zag ik hem zacht- 
moedig, infchikkelijk , te wrede, meestal. opgeruimd 

en vrolijk. Als echtgenoot (*), als vader „ als vriend 

was hij even beminnenswaardig. Alles had hij over 

voor de opvoeding zijner kinderen, Van de vreugde 

over de eervolle bevordering van Zijnen zoon, den 

Heer H. ve VAN WESELE SCHOLTEN, eerst doctor 

in de regten te Leyden, daarna tot lid der regtbank 
te Zloorn, getuigt elke brief, mij in dien tijd door 
hem toegezonden. Welk cen genoegen bezielde den 
edelen man, als hij iemand van, dienst had kunnen 

‚ zijn! Hoe was hij altijd het leven en de vreugd van 

den gezelligen vriendenkring {‚ Hoe gunstig, misfchien 
foms te gunstig, dacht hij van elk, die hem naderde! 

Wat 

(*) Zijne eetfte echtgenoote, Jonkvrouwe c. e. van 
DER GóEs, met welke hij, in het jaar 1794 in het huwe- 
lijk trad, mogt hij flechts een jaar behouden. In 1798 
is hij ten tweedenmale im den echt’ getreden met Jonk- 

vrouwe Le J.M. VAN HOOGEVEEN , welke waardige vrouw 
thans met haren, zoon en. dochter het verlies van den 
edelen man betreurt, 
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Wat was hij opgeruimd en: vrolijk „ enhoe ernttig 

dacht. hij over de beftemming des menfchen ! hoe -har- 
telijk en opregt beleed hij het Christendom ! 

Maar vooral daarin, waardoor hij zich: eenen. fchat 

van vrienden verworven heeft „ die-zijne nagedachtenis 

in zegening houden, verdiende zijn lof vermeld. te 
worden. Ik bedoel zijn beminnelijk en vruchtbaar 

onderwijs aan jonge lieden. Zelf fchreef hij mij (Oc- 
tober 1823):  Zeven=en-dertig jaren heb ik geheel 

„ belangeloos mijn werk gemaakt, om jonge lieden 

» Vân onderfcheiden rang en flaat in de maatfchappij , 

» haar mijn vermogen , voort te helpen „ zoo. als ome 

» tren: mij eene geheele menigte van geleerden van den 

jare 1778 tot op heden hebben gedaan.en nog doen.” 

Dat dit geene zelfverheffing was, zou het vervolg 

kunnen bewijzen,-hetgeen #£ echter niet kan mede 

deelen, Maar buitendien, niemand kon-nederiger van 
zijn onderwijs fpreken, dat intusfchen voor hen, die 
het ontvingen „ de grootfte weldaad was. Wat uwe 

“_„ dankbaarheid aangaat,” fchreef. hij. in denzelfden 

brief , „heb ik wel alles verdiend hetgeen gij daarvan 

„zegt? Ja, honderde uren werkten wij te zamen, 
‚‚ maar ik verplaatfte toch flechts de uitfpruitfels der 

„ zaden, door den grooten wYTTENBACH in, mijn 
„ hoofd en hart geplant, Van dezen Hoogleeraar hebt 

„ gij het meeste ontvangen; het was zijn geld „ dat 

sik u, in uwe jeugdige armoede „heb medegedeeld”* - 
Welk een beminnelijk en gevoelig hart, dat ik dit in 
het voorbijgaan opmerke, fpreekt, in deze regels , en 

hoe kiesch en. bevallig uitgedrukt fteeds fprak, bij van 

zich zelven; als van iemand, die in zijne. Jetteroefce 
IK Di 3e ARE nin= 



442 AAN DE: NAGEDACHTENIS VAN 

pingen door den drang der onftandigheden geftuit was: 

»Ik klaag niet” fchreef hij, toen hij zijn zestigfte 

jaar bereikt had, „ over den verloopen , maar wel 

» over veel verloren tijd. Maar wat helpt dat: cogi- 

» tamus de crastino vel hesterio, perdimus hodier= 
3 tum. Ik hoop in de laatfte uren getrouw te zijn.” — 

Hij noemde zich in zijne altijd opgeruimde en los 

gefchreven’ brieven fteeds een Jiefhebbertje. Indedaad 

het ware te wenfchen, dat er vele zulke liefhebbers 

waren; wij zouden menigen geleerden kunnen misfens 

Maar om op zijn onderwijs terug te komen, Wij 

vooral kunnen het gevoelen , mijn vriend, van hoee 

danigen aard de betrekking moet geweest zijn „ tusfchen 

de wijzen der oudheid «en hunne leerlingen. Geen 
eigenbelang, geene bijoogmerken; zuivere welwillende 

heid alleen en hartelijke vriendfchap waren de drijf= 

weren, die den edelen man bewogen, om ons en 
zoovele anderen de vruchten vän zijn onderwijs te 
doen genieten. Zulk een onderrigt heeft eene zede= 

lijke kracht, welke leermeester en leerling met onlos= 
maakbare banden zamenftrengelt. Nooit kan ik het 

genoeg erkennen, wat ik ‘aan hem te danken heb, 
Hij was het die mij, reeds voor ik de academie bes 
zocht, academifche lesfen gaf. Hij was het, die mij 
de vruchten mededeelde, welke hij zelf van het on- 
derwijs van zijnen beroemden leermeester, den grooten 

WYTTENBACH, plukken mogt, die mij de fchoon- 

heden deed ‘opmerken der onfterfelijke zangen van 

HOMERUS ‚ en die mij gevoelig maakte voor de fmaak» 

volle en reine uitdrukking in de fchriften van Cicero. 

Hij was het die ons beiden, met uwen broeder, bij 
ni zijs 
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zijnen” vriend ven leermeester, den -toen reeds grijzen 

WYTTENBACH,. bragt, en-hem aanbeval. De goed= 

heid waarmede deze voortreffelijke man (van wien ik 

een der Jaatfte leerlingen geweest ben, gelijk onze 

vaderlijke, vriend “vAN WESELE SCHOLTEN een der 
eerfte) , de goedheid waarmede hij mij fteeds ontving, 

de genoegelijke ven nuttige uren, bij hem te Olst- 

geest gefleten , ende zoo vereerende vriendfchap zijner 

begaafde weduwe, heb ik aan SCHOLTEN te danken. 

En, bij dit alles, welk een voorbeeld was mij zijne 

menschlievendheid , zijne beminnelijke geaardheid, zijne in 

rein Christelijke gevoelens en wandel! Nooit vergeet 

ik het, hoe hij mij eens, ook nog in mijne jeugd, 

in eene zware ziekte, die mij bijna had weggerukt, 

kwam troosten en opbeuren, Hem, mijnen. tweeden’ 
vader en weldoener, aan- mijn bed te»zien , hem mij 

woorden. van bemoediging: en opwekking te-hooren 
toefpreken „- Ô ; ik ‘herinner. het mij nog, hoe dat bal= 
fem was voor mijne ter nedergeflagen ziel, hoe het 

zelfs mijn afgetobt ligchaam fcheen te doen opluiken, 
en. mij nieuwe levenskracht in de aderen ftortte. De- 
zelfde toon fprak , in-later. tijd, in zijne brieven , om 

te troosten bij verliezen „-die mij- getroffen hadden, 

waarbij hij mij zijn eigen voorbeeld aanhaalde „dat met 
mijn ongeluk eene treffende overeenkomst had. 

De weldaden ;, die ik van den onvergelijkelijken man , 
in-mijne jeugd genoten heb, hadden den band gelegd, 
die. mij voor mijn geheele volgend leven aan -hem 

moest verbinden ,, en die mij in zijn verlies flechts 

troosten kan-door.de hoop van hem cenmaal, in eene 
betere wereld , weder te zien, Steeds bleef hij mij 

| Ff 2 de 
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de deelnemendfte vriend en raadgever. Getuigen zijne 
menigvuldige brieven , waarin. zijn edelen liefderijk 

hart altijd zoo onbewimpeld fprak. … Blakende zucht 

voor de letteren , die hij zoo gelukkig beoefende, edele 

menfchenmin „en vooral de diepfte eerbied voor Gods 

woord en de teederfte gehechtheid aan «den, Christe= 
lijken Godsdienst , fpreken daar op elke bladzijde. Kon 

ik alle de woorden, die hij mij toezond „in hun ge= 
heel openbaar maken , hoe nuttig zouden dan ook voor 

anderen de raadgevingen zijn kunnen, die hij mij in 
vele gewigtige omftandigheden gaf, Vooral wenschte 

ik, dat de al te gunstige wijze, waarop de hartelijke 

man over mij dacht, mij niet belette, de opregte en 
welgemeende betuigingen zijner-vriendfchap aan ande= 

fen bekend te maken.” Dit blijft altijd een heiligdom 
der vriendfchap; maar’ zijne raadgevingen zal ik u 

foch eens mêdedeelen , wanneer het geluk ons eenmaal 

bij elkander brengt. En dan zult gij tevens zien, hoe 
hartelijk hij fteeds de zijnen beminde, met hoeveel 

liefde hij altijd van zijne waardige echtgenoote en kin- 

deren fprak, hoe levendig nog fteeds bij hem het 
aandenken was aan de vrienden zijner jeugd , vooral 

aan den voortreffelijken PIETER NIEUWLAND , dien hij 

zoo opregt beminde. Als ik zijne lieve brieven zoo 
nalees , dan grieft het mij ‘des te meer, dat ik hem:3 
mijnen vriend en weldoener „bij mijn laat{te verblijf in 
Holland „ niet heb mogen zien, Aandoenlijk is "mij 

fteeds zijn antwoord, toen ik hem eens, bij: eene 
vroegere gelegenheid , verfchooning verzocht , daar eene 

treurige omftandigheid mij belet had hem ‘te bezoeken. 

„ Laten wij elkander,” dus ‘fchreef hij mij ‘daar 
| | over , 
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over, „ toch nooit verfchooning- vragen noch’ over 
5 het ziet aankomen , als wij. in -elkânders ‚nabijheid 

$ Zijn, noch over het:laat beantwoorden van brieven 4 

of “waarover het zou mogen zijn! Wij zijn door 
woorden en daden zoo: van elkanders deelneming en 
vriendfchap overtuigd „dat -die-gevoelens. beftendig 

zullen zijn van wederzijde „en ‘door; niets. geftoord 
kunnen worden, dan door de gevolgen van de Paa 

radijskwaal, toen het den menfchen gezet werd 
eenmaal te flerven; offchoon daarna ook nog be- 

twekhriggen van “liefde kunnen blijven ‘beftaan ,waar- 

Ómtrent het vermetel is, iets hoeg genaamd , en niet 

zó » geopenbaard, te, bepalen,”® — … … 

Ja-y-edele vriend! die betrekkingen mogen: ges let 
bepalen, maar zeker beltaan zij in““het hart, „U zal 
ik beminnen en dankbaar vereren. fchoon_ gij niet 

meer «op aarde woont en--gij „ al „weet. -gijop -dit 

oogenblik niet, hoezeer ilk; en zoovelen met mij, uw 

verlies betreuren, en uwe nagedachtenis in zegening 
houden, gij ook zult ons daar niet vergeten. Op 

aarde waart gij mij een weldoener en een wegwijzer 

om wijzer en beter te worden. In den hemel zijt gij 
een der genen, om wie te ontmoeten alleen ik, al 

beftond er ook geene andere reden, uw voorbeeld zou 

trachten na te volgen, om eenmaal, ftrookt het met 

den wil van het Opperwezen, dáár op nieuw van u 

gewigtiger en verhevener onderwijs te ontvangen , dan 

ftervelingen elkander op aarde geven kunnen. 

GR HEN 

zo 

Mijn brief is iets anders geworden dan ik dacht, 

beste vriënd, en hij is zeer uitgedijd, Ik wilde u 
Ff 3 heb 
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fchrijven, dat-ik “van mijn voornemen afzag, en ik 
heb het onwillekeurig „ fchoon fteeds onvolledig, vers 

vuld, Het -gefchrevene nalezende „ begin ik te ver= 

moeden,, dat het misfchien nog zou kunnen dienen 

voor ons oogmerk, Lees en oordeel, ik geef ude 

zaak in- handen, en zal amen-zeggen- op uw befluit, 

Naah: en sen mij fteeds; enz. 

Re Ve Le Be, 

„Nota, Dit stik was réeds een’ waak tijd geschreven, voor 
dat het naauwkeurige en. welgeschrevene Levensberigt van den 

Heer VAN WESELE SCHOLTEN, door den Hoogleeraar sIEGESBEEK ;, 

in de Aanspraak ter opening van de Jaarlijksche Vergadering der 

‘Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde, den schrijver in 

handen kwam, . ‚Men vulle nit--dst Lerenoberigt het hier oute 

brekende aan. Onder anderen zal men er uit ziën, dat de 

Heer ‘vin wrserm SCHOLTEN in het jaar 1803 Lid werd jus boven= 

“genoemde Maatschappij, hetgeen den schrijver onbekend wass 
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