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oo zien den nu tien deelen. van het. door mij 

in 1822, öndernomenie Magazijn van Werenfchap- 

pen, Kunften en Letteren Aet licht. Boyen onze 

verwachting ben ik daarin, door de medewerking 
van wvoortrcfelijke Geleerden en Letterminnaars, 

waaronder wij eenigen der voornaamfle van. ons. 

Vaderland en mannen van eenen Europifchen roem. 

mogen tellen, begunstigd geworden. Het. Magazijn 

is daardoor geworden en gebleven, hetgeen ik bj 

de aankondiging beloofde ; geene. onoordeelkundige 

verzameling yvan flukken, z00 van eigen’ als. vreem 

den grond » maar eene schatkamer (indien ik di 

woord mag bezigen) van oorfpronkelijke gewrochten; ) 

waar nit en dan flechts eene enkelde vertaling wit. 

een’ Schrrij ijver der klasfieke Oudheid de eigen op: 

flellen onzer landgenooten afwisfelde, Ik heb mi j | 

bij voorkeur tot Prozaftlukken bepaald, daar er în 

het dichterlijke vak èn ons land genoeg verzame- 

lingen beftaan, 

| Met 
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Met den afloop van dit tiende Deel ben ik met 

den Uitgever te rade geworden, dit werk te fluiten, 

ten einde den, lezer, die tiet „verlangen mogt het- 

zelve verder aan te houden ‚ een behoorli ijk rustpunt 

aan te bieden om het te laken. Daar wij echter 

genoegzame Aanmoediging vindenz om niet de ge- 

heele onderneming te laten varen, zal in het vol- 

gende jaar een nieuw Magazijn van Wetenfchap- 

pen, Kunften en Letteren bij den Uitgever dezes 

het licht zien, Mogt het verfchijnen in een’ geluk- 

kigen , vrolijken dageraad van een vernieuwd en 

jeugdig volksbeflaan, na de hevige doch onvermij- 

delijke fchokken ten gevolge der affcheuring van 

een door en door bedorven lid waardoor het Geheel 

gevaar van verflerving zou lijden! [ 

Daar de voorraad van fommige Rubrieken, naar 

evenredigheid van die der anderen, te gering is, 

züllen wij de rangfchikking dier Rubrieken niet 

meer volgen, maar nogtans trachten aan aller fmaak 

zoo veel mogelijk te voldoen, en naar ons vermo- 

gen verder in het belang van het ware, goede en 

fchoone „en in de witbreiding van het rijk van 

kennis en deugd werkzaam te zijn, | | 

N. G. van KAMPEN. 
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Bere ger Fi 

ge GODEN wandinde nn ker betten 

Hir Collot d'Ecury van Briard À 

over 

DE VRIJHEID VAN, SPREKEN 

„EN SCHRIJVEN, TE ATHENE, 

HOOGGEBOREN HEER ;, 

He was waarlijk geene fpotternij „neen! ik meende 

het in goeden ernst, hetgeen ik voor eenige dagên 
‘aan uw huis, waar men altijd onderhoudende ge- 

fprekken hoort, met warmte durfde beweren: onze 

nooit volprezen Grieken en Romeinen, waarbij wij 

altijd zweren, als wij fpreken van befchaving , van 

verlichting en burgerlijke vrijheid, waren in het ge- 
heel niet zoo toegevend en vrijgezind , als men zich 

gewoonlijk verbeeldt; en hadden zij onze onfchatbare 

drukkunst gekend, zij zouden haar geene onbeperkte 
vrijheid gelaten hebben. Het zou vertooning van 
geleerdheid geweest zijn, om bewijzen bij te bren- 

gens zoo als ik die meende te hebben; doch te huis 

komende, en ons gefprek nog eens overdenkende, 
CA 3 hete 



4 OVER DE VRIJHEID VAN SPREKEN 

hetgeen altijd de aangename en nuttige vrucht van 
‚goed gezelfchap is, sloeg ik de plaatfen op, die 

jk bij de noten van SCHULTING €en SMALLENBURG 

aangeteekend had op Wet 4 D. Famil Ercife,, al- 

waar ULPIANUS leert, dat verboden boeken even zoo 

min in de boedelverdeelirig vallen als vergiften. Ik 

ftond naderhand verbaasd over het treffende der plaat- 

fen, die ik nu in de aangewezen Schrijvers herlas, 

en werd niet weinig verfterkt in mijne meening. 

Gun mij het genoegen , om ze u te. mogen mede= 

deelen; doch ik zal u nietaffchrikken op het gezicht 

van eene dorre aanwijzing van cijfers en Autheurs, 

waarvan wij misfchien ook niet dezelfde uitgaven be- 

zitten , en het nazoeken en raadplegen U te veel zou. 

aftrekken van Uw Mollands Roem, waaraan Gij alle 

Uwe ledige uren befteedt, Ik wil u dus liever de 
uitkomst melden, waartoe mijn onderzoek mij gebragt 

heeft en u de gelegenheid vrij laten , om bij ge« 

fchikter tijd mijn gevoelen te toetfen aan de Schrijs 

vers , waarop ik mij ga beroepen. | 

Voor uwe levendige verbeelding, ik herinner het 

mij nog wel, flaat weder ARISTOPHANES met zijne 

losbandige taal, en Keizer TIBERIUS met zijne dese 
potieke maatregelen; en Uw H., Geb. voert mij te 

gemoet , dat de eerfte alles tegen mij, en de laatfte 
niets vóór mij bewijst, omdat een dwingeland geen 
wettig vorst mag heeten, Ik ftem het gaarne toe, doch 
laat ons de zaak met onpartijdigheid onderzoeken. 

Gewis zijn wij het eens, dat de klachten over de 

onbeperkte vrijheid der Drukpers voornamelijk plee 

gen te ontflaan uit haren onbefcheiden toon over 

Zas 



EN SCHRIJVEN, TE ATHENE 3 

taken van Godsdienst en Staatsbeftuur ‚en over dadeiì 
van ambtenarén. 

…… Verplaätfen wij ons nu voor eenige oodohtintkek 

in Athene, niet in dat Athene, waar nu. …s hij 

‚Pallas tempel , een Ismaëliet fhurkt op den drempels 

naar in het Athene van den ouden tijd, toen geheel 

Griekenlatid haar het altaar der Barmhartigheid , het 

toevlùchtsoord. van HeLLAs- noemde. Het. flaaffche 
Sparta, waar naauwelijks een vreemdeling . geduld 

werd, willen wij voorbijgaân: — en flellen wij ons 

nu , uit loutere nieuwsgierigheid en zonder bijoogs 

„merk, deze vraag voor: zou de vrije republiek van 
dthene zorgeloos en ftraffeloos geduld hebben, dat 

er ín de publieke plaatfen, alwaar de Atheenfche 

ledigganger den tijd doodde, gefchriften ter. lezing 

lagen of’ gefprekken gehouden werden, die de-ge= 
moederen zouden kunnen verbitteren tegen den Staat 

en zijne beftuurders? — Gelooven wij het niets 

doch «de gefchiedenis moet ons hier te hulp komen 5 

anders tasten wij met ons geloof in het duister en 

wringen de oudheid naar onze wooroordeelen;. hets 

geen ‘thans te dikwijls. gefchiedt. | 

Handhaving ‘van „de -heerfchende heidsiannieed 

ftond met de befcherming van het vastgeftelde ftaatss 

beftuur in-onaffcheidelijk verband. De bezorgdheid 
voor beïden was dezelfde, In de volksvergaderingen 

werden zoo wel. zaken: van „Godsdienst ter tafel, gee 
bragt, als andere ftaatsaangelegenheden. Aanranding 

van leerbegrippen ; die de Staat gewettigd had, en 

de grondflag waren vân de openlijke. eeredienst „ 

moest dus te geliĳker tijd beleediging zijn van de 

A 3 Gode 



6 OVER DE: VRIJHEID “VAN SPREKEN 

Godlieid, en ven het- zedelijk wezen des Staats. „ Het 

zedelijk wezen van den Staat, zeg ik, want noch 

de Grieken ‚noch de Romeinen hadden, het-zoo ver 

gebragt “gelijk ommige Philofophen-:van onzentijd, 

om ook den Staat tot-eene machine te maken. 

„Ike vleije mij. in- mijne verhandelingen. over. het 

staatsbestüur „volgens …de-- boeken van “cicero de 
Repubtica, “dit hernes: gene t ameikkeld „te 

hébbem. 011! of, ij 

„Maar 5: vraagt nu U: H‚ Geb. ruis vervolgde en 

ftrafte men dan uitdrukkingen en gefchriften , „die 

men áar-zulke staatsfchennis -fchuldig oordeelde ós en 

hoe deed. men die? f ; | 

Van ‘hatêlijke maatregelen, als Inquifitie e en hooge 

Politié ,„woorden','-die het mij verheugt, zelfs in 

onze “moedertaal niet te kunnen overbrengen, vind 

ik-geem fpoor vof “teeken. » 

„Vervolging "in: regter ‘fchijnt ‘het eenig middel ge= 

weest te: zijns dat de vrije Athener geoorloofd 

rekende, | 

Waar daden zijn bedreven soc de wet verboden, 

moet befchuldiging veorafgaan, en onpartijdig on- 

derzoek volgen, om zoo wel te keungn vrijfpreken 

als veroordeelen.” ri 

Daarom verwées de wet tot Fac gewone he atbenkh: 

waar het elken eerlijken burger vrijftond „ aanklachte 

te “doen van godsdienstverzaking: yedpn àrtpeiag 
noemde het de wet,” toi Bli 

… Onderfcheiden Wijsgeeren komen mij hier in de 

gedachten,” die op dezevaanklachte te regt gefteld 

zijn geworden. Herinner u ANAXAGORASs, dien wij 
| j ook 
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oòk uit de“bevallig gefchrevene verhandelingen van 
JERONIMO DE VRIES kennen; en’van.wien PLUTAR= 

CHUS‚-in het even: van PERIKLES ; ‘in: het breede 

Spréeké. 1; GA uovo Hi bar. dai earn 

_« Diagcoras, die alle “geloof aan eene Godheid 

verzaakte,” fchijnt zelfs ‚bij contwmmacte.te zijn vers 

oordeeld „terwijl er-geld:op-zijn hoofd was gezet. 

De affchriften van zijn- werk „werden : openlijk vers 
brand. Dit lezen «wij -bij-VALER, ‘MAX 151, 7 en 

ook bij cicero de Nat.:Deor, d; 23, alwaar het 
in de. uitgave: van -MOSER €en: CREUZER vniet aan 

breede «noten . ontbreêkt,s + sta "ee oee 

Proraecoras , die in. zeker gefchrift hét beftaan der 
Godheid. niet zoo zeer lochende „ als-welangstvallig 

in twijfel ‘trok.,- werd, bij vonnister dood veroor- 

deeld, en zelfs de -affchriften--zijns: werks van 

‚de bezitters opgeëischt „om zein ‚de volksvergades 
ring, even- gelijk de fchriften- van ‘DIAGORAS:, ten 

_vure te'doemen.v:Jaj hoe. vele anderen‘;vonden niet 
in die aanklachte: van. &cepeiw een hinderpaal: tegen 

hunne vrijheid „van-fchrijven «en denken. “v> 

Zelfs Aspasiags.de aanminnige- ASPASIA , wier 

fchitterende begaafdheden „wij zoo-dikwijls met: geest= 

drift róemeny-.ontging deze.sftrenge „befchuldiging , 

riet. „Men ‘twist over de: gronden der: aankiatite, 

Ik gis, dat zij, even als de Parijfche : damess:in - de’ 
Letres Perfanes, tot het tweede tijdvak. van haar 

leven was gekomen, en- van veene „coquette een 

vrijgeest- wasgewordene > ‚negoigau tau 

Dach wat ‘haal-ik voorbeelden aan van fchrijverss 

wier. vrijgeesterij men te, keer, ging 2 Immers het 

A 4 rechtse 



8 OVER DE VRIJHEID: VAN SPREKEN 

regtsgeding van. SOKRATES ‘is het treffendst en vol- 

dingendst bewijs, dat men te berde, kan brengen. 
SokRrATES had, voor zoo ver wij weten, nooit een 

letter fhrifts in het licht gegeven. Hij deed niets 
dan redetwisten met elk die moed-en lust had, om 

met-hem in eenig wijsgeerig gefprek te wagen „ en 
zijn weten tot onwetendheid te hooren verklaren. Die 
hem beftendig op zijde waren, heetten zijne leer= 

lingen , en waren jonge lieden van rijkdom en aanzien. 

Het ftond te Athene ieder vrij, om. te onderwijzen, 

wat er waar hij „wilde, Er wàâs geene vergunning 

toe noodig, en’ elke ftelling, hoe ftrijdig ook. met 

heérfchende - begrippén , niogt er. hare verdedigers 

vinden ; doch het heilige moest heilig blijven , al ware 
het dan-ook op vooroordeelen gegrond , vooroordeelen 

die met de rust en veiligheid des ftaats vereenigd 
waren. SoKRATES ontwijdde dat heilige in het oog. 

der menigte, -Hij fprak niet alleen van een onbekenden 

geleigeest , die em: alleen. de toekomst voorfpelde , 

maar fpotte ook met bitteren fcherts over. ftaatse 

aangelegenheden en het ftaatsbeftuur, waartoe leer» 

lingen „ als ALCIBIADES en KRITIASs; geroepen wer- 

den , die zich van eene zoo ongunftige zijde hadden 
laten zien, en, ziedaar! eene openbare aanklagte 

tegen SOKRATES ingefteld uit de Wet op werf 

verzaking. | 

„De befchuldiging van het haderden der jeugd #n 

het inboezemen van flechte grondbeginfelen vas 

hieronder begrepen, offchoon de democratifthe 
partij , met denzelfden ANnyrTus aan het hoofd „die 

Athene van de dertig Tyrannen bevrijdde, juist 
dit 
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dit punt inzonderheid op het oog had. Wij kennen 
de uitkomst van dat beruchte regtsgeding, doch 
ftaan wij er wel genoeg bij flil van de ie, die 
ik hier aanwijs ? 

Het waren voortreffelijke rechters! zegt men wie 

ligt; doch dit doet hier immers niet ter zake: de 

rechtspleging was toch geregeld. Men hoorde bee 

fchuldigers en verdedigers bij het pleit op. de daad 

zelve, en toen het fechuldig uitgefproken werd , 

bij de eerfte flem opneming, vroeg de regter orden= 

lijk van den fchuldig verklaarden: welke ftraf hij 

zich waardig fchatte ? want de misdaad van godse 

diensteverzaking was eene dier wanbedrijven , waar= 

_van-de wet voorzichtiglijk de bepaling der ftraf overe 
liet aan het oordeel des rechters, die dan gewoonlijk 

den fchuldig vêrklaarden zelven, als het ware, eisch 

liet doen. Uw H. Geb. herinnert zich-het antwoord 

van SOKRATES , hetwelk of verontwaardiging of zijne 

onbeteugelbare ironie hem ingaf, Doch reeds meer 

dan genoeg heb ik -bijgebragt, om te betoogen, 

hetgeen ik wilde, dat noch: gefchriften , noch woor- 

den te Athene boven het ‘bereik der {trafwet, waren. 
Maar als ik herlees, wat ik zoo-even ter neder 

fchreef, omtrent de vrijheid van het leeraren in 

het openbaar naar men goeddacht,- dan twijfel ik 
bijna of ik niet te veel gezegd heb. Ontzeide niet 
KRITIAS, hij eene wet, aan de, Philofophen het 

onderwijs in de redekunst, om. -zich- op SOKRATES 

te kunnen wreken ? Het is waar, KRITIAS, een 

der hoorders van SOKRATES, was tevens éen dier _ 
te regt genoemde dertig. dwingelanden , die zich 

he OR door 
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door de Spartanen lieten, gebruiken. om. hun-eigen 

land ‚te onderdrukken, gelijk ons zelven nog van 

diergelijke voorbeelden ‘heugt, toen wij zuchteden 

onder landvoogden, die voorgaven Franfchen te 

zijn; terwijl zij tot onzen landaart behoorden. | 

Ik wil dus moch het ftaatsbeftuur ten tijde van 

CRITIAS4 noch dien ftouten maatregel in aanmerking 

riemen, en- noem hem gaarne onwettig „ offchoon ik 

er onbewimpeld durf bijvoegen , dat het voor Athene 

wenfchelijk „ware ‘geweest, onder geen erger wet 

_ gedrüktte-hebben gegaan , dan die op het beteuge- 

ler vam „Sopliisten ‚ die met dezelfde fpitsvon- 

digheid leugen en waarheid verdedigden, en het 

gezond svêrftand van onbedreven jonge lieden. ver= 

warden en benevelden. 

‚Omtrent „denzelfden tĳd, dàt de Atheners , hoe 

fel“ ook» geknakv,: nog moeds genoeg hadden om 

den beroemden” redenaar “DEMADES » van de meer- 

gemelde «misdaad vän godsdienstverzaking aan te 

klagen 5: dewijl hij in de vergadering het voorftel had 

durven doen , om ALEXANDER onder de hemelgoden 
op “te nemen s'eene handelwijze der Atheners, zegt 

KELIANUS (Wars ist. V. 12.) om ze te kusfen: 
omtrentdiénzelfden tijd durfde ook «een naamgenoot 

vân ‘den’ ‘dichter soPnorKLEs het voorftel doen; om 

de fcholen der wijsgeeren te fluiten en hen zelve uit 
Attika te verdrijven. « Dit voorftel werd bijna eene 

ftemmig aangenomen, Het fprak echter van zelven, 
dat sopmoxLES van velen geweldig aangerand werd, | 

doch DEMOCHARES, Zegt ‘ATHENAEUS , bij wien wij 

dit vermeld-vinden (XII. 92,), vatte: de verdediging 
voor 
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voor “hem op. En wie was deze. DEMOCHARES ? 

misfchiemr'een’ duisterling « of” vorstenvleïjer? men 

zoude het oppervlakkig. zoo: denken ;.maar het was 

ersverre af, « Llij: was-de-zusters-zoon van den edel» 

moedigen ftaatsman en tedenaars-DEMOSTHENES; en 

bad” ditmet’ zijnen -onvergelijkelijken: oom: gemeen ‚ 
dat hij. het- vrije flaatsbeftuur, met kracht handhaafde , 

en de tyrannij-der-Macedonische.machtshaatte, Zoo 
teekent-hem, RUANKENLUS in:zijne, Gefchiedenis der 

Redenaars ;: die hiĳjste mechtvéenenCritifohe mocht 

_noêmen „want …de ‘afdeeling’ -prMOCHARES alleen, 

(opusc. RUHNK. Z 374-)vis op»szich «zelven. reeds 

eem meesterftuk ovan-diep „onderzoek in: het toetfen 

van” tegenflrijdige getuigenisfen. ig JD 0, 

„Men: mag. -dus -gisfen; dat‚-de redeneertrant der 
Philosophen of Sophisten van dien tijd ééne verder. 

felijke ftrekking had voor: het.welzijn- des ftaats , en 

de moedige republikein “DEMOCHARES een maatregel 

van geftrengheid-onderfteunde ; dien-hij noodzakelijk 

oordeelde , wilde hij het onderwijs:van-het-opkomend 

geflacht. niet prijs gegeven zien aan-geflepen drog= 

redenaars „: die welligt door-buitenlandfchen invloed 

opgehitst werden, « Ik-laat-de geheele “zaak voor 

hetgeen zij was,’ en trek er alleenlijk weder voor 

mijne ftelling dit voordeelig gevolg uit, dat-men in 

het vrije Athene in geenen deele zoo vrij was , als | 

men «het gaarne doet voorkomen, en het veel ver- 

fchilde „dat: men mocht zeggen en Schrijven; al 

wat in mond. of penvonbedachtzaam opkwam.” Ja , 

waarlijk „ het verfchülde--veel ! bedenken wij: eens 3 
hoe vreemd het ons ook toefchijnt;-en bijna onge 

| loofe= 
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loofelijk voorkomt , bij de punten ,ondér de imisdaad 
van ftaatsverraad. gebragt, was ook het houden van 

zulke redevoeringen in de volksvergaderingen;, die 

eene bliĳkbare ftrekking hadden tegen de beftaande 

orde van zaken. Zeer naïf noemden de Grieken dit 

naraXden zov Òvper Of wel eu woelen, PoLLUX noemt 

alle-de hoofdpunten met name op. Onom, VIII, 53. 
Om de onderfcheiden plaatfen der. Oratores dAttici 

niet af te fchrijven, noem ik flechts PorLux alleen. 

Met moeite “weerhoud ik ‚mij, om bij deze zon- 

derling ftrenge- wetsbepaling niet een weinig ftil te 

ftaan, en ze op te helderen uit de begrippen; die 

‚de Atheners federt de tijden van SOLON. aangenomen 

hadden omtrent „het wezen van den Staat en de 

betrekkingen der burgers daarop ; doch mijn. schrij= 

ven aan U. H. Geb.-mag in geene. verhandeling 

ontaarten 3 ook zoude ik de taal der geleerden 

behooren te gebruiken als ik hier den geleerden 

wilde vertoonen. In het voorbijgaan mag ik flechts 
opmerken „dat er naar mijne meening te Athene 

geen bepaald getal van redenaars of. prreges gekozen 

werd ‚ die in de Staatsvergaderingen alleen het 

woord mochten voeren. Tederen burger, op wiens 

gedrag niets was te zeggen ‚die niet liederlijk leef- 

de, noch zijn erfgoed verkwist had, ftond het vrij 

om ze bĳ te wonen «en zijn. gevoelen te zeggen, 
gelijk wij heden dit laatfte onfchatbaar recht, ons 

bij de grondwet gewaarborgd , genieten 3 doch gelijk 
wij aanfprakelijk zijn voor hetgeen wij fchrijven ; 

zoo was de Atheenfche burger -aanfprakelijk voor 

hetgeen hij. zeide en in eene vergadering betoogde ; 
waar 
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waar het de belangen gold van geheel den. staat. 

Men oordeelde, misfchien te recht, dat hij wel 

overdacht had wat hij zeide; want anders had hij 
immers beter gedaan met te zwijgen. | 

Maar nu moet ik U H. Geb, nog eenige oogen- 

blikken vergen voor een anderfoortig bewijs mijner 

ftelling , dat gewis vreemd Klinkt: ik meen de 

cenfuiúr van het tooneel en van de ftukken , die men. 

er vertoonde. 

Het is een hatelijk woord; het woord cer/uur , 

dat wij, hoop ik, nooit anders zullen leeren kennen , 

dan bij de herinnering aan de Franfche overheer- 

fching , toen drieste onkunde foms bijbelplaatfen in 

het handfehrift ‘des autheurs doorhaalde, als de veilige 

heid van den flaat, of liever de majestejt des keia 

zers, in de waagfchaal ftellende, - Maar in zulk een 
kunst en letteren doodenden “zin kon toch geen 

Athener eene cenfuur gekend hebben! Neen, dit 

beken ik gaarne ; doch ík weet het woord setvew en 

xgiras niet anders over te zetten. Dan U H. Geb. 

verlangt naar eenig voorbeeld, en denkt nog aan 
ARISTOPHANES. Als HERODOTUS ons met zijne on= 

navolgbare naïviteit vertelt (VL. er,) hoe de dichter. 

PHRYNICHUS- een treurfpel ten tooneele voerde , de 

verovering van. Milete voorftellende , hoe geheel de 

fchouwburg tranen flortte op de levendige herinne- 
ring aan de rampen van het ongelukkige , bevriende 

Milete, en de dichter in eene geldboete verwezen 

werd „en men zijn werk verbood , dan , dunkt mij, 
heb ík bijna bewezen, wat ik wilde, Doch neen! 

| ik 
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ik heb nog een”juister voorbeeld; eh -dat’ waarlijk 

zeer treffende is. Ik vindhet bij artsToreres’ of, 
om eerlijkstefpreken „”bij- PerPrus ‘in zijne vere 
warde , doch geleerde, en 'dilkwijls-döorlateren ge 

plunderde „ Beges” Attika’, blt 1544, alwaar” hij 

ARISTOTELES aanhaalt „- RAezor. Ik cà 15. | 

Euribipes had zijn’ HreroLyvrTus in het treurfpel 

van dien naam veenetitdrukking-in den mond gelegd „ 

die de fpotters misfchien nu een weinig Jefuitisch 

of Miguellistisch zouden noemen $ want"uipPoLsTUS 
roept in ‘Verontwaardiging uits”, Mijn mond moge 

gezworen: hebben: mijne” gedachtens volgden dien 
eed niet!’”/>Men verweet’ naderhând aaf EURIPIDES 

bij zeker burgerlijk rechtsgeding ;' dat hij den meineed 

aanprees. ‘5, Dat is onbillijk en’ ofirechtvaardig „” 

hervatte ‘de dichter, ‘4 voor dezé' rechtbank zulk 

eene befchuldiging “tegen “mij te doen over eene 

zaak „ die: bij de‘rechters (de zgerai) der groote wed- 

fpelen behoort: bij hen heb ik rekenfchap gegeeven 

of zal het en ref s zeis 6 verid uwe onnie wilt 

brengen.” 5 

Pe ritus en” somene di in zijne aânteek. op 

AESCHINES în Ctesiph, p.'625'; maken de woorden 
van EURIPIDES „bij ARISTOTELES, tôt eene exceptie 

van niet oftvankelijkheîd , als ‘of hij wêrkelijk réeds 
aangeklaagd was-wegens misdaâd van godsdienstver- 

zaking of doepeie, doch dat geloof ik niet. Ik verlla 

de plaats van ARISTOTELES van een’ geding ovêr de 

evridwris, bij welker behandeling zijne tegenpartij die 

plaats uit zijn mrroLyrTus Aanhaalde ; want dit was 

de 
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deal te levendige manier van pleiten bij de „Grieken | 

gelijk ook bij de Romeinen, om zelfs in ‚een bur- 
gerlijk rechtsgeding wat veel overhoop te halen, en 
van de rechtszaak, die behandeld. werd, op den per- 

foon van eitcher of gedaagden. te vallen, en, hem , 

duchtig door. te halen. Doch, dit daar gelaten; 

maar wat dunkt u nu van die loszinnige Atheners ? 

_Zoude men het wel van hen vermoeden „ als men 
het niet opzettelijk nadacht. Zie! hoe verflingerd 
ook op vermaken , en feesten en tooneelfpelen, zijn 

echter bunne kunstrechters, of hoe zal ik hen noemen, 

zoo. naauwlettende op woorden en meeningen, dat 
EURIPIDES niet aarzelt zijne aangerande verzen te 

rechtvaardigen op grond. van Awn ftilzwijgen. Zeg 
niet, dat zij toegevend waren, en-het althans met 

EURIPIDES, wien zij geene aanmerkingen hadden gee 

‘maakt, juist niet zeer naauw, namen. Zij hadden 
den. dichter beter verftaan, dan die ontijdige aanval= 
ier. -Hij prijst den meineed in geenen deele. Ik 

herinner mij, dit onlangs op. eene bondige wijze 

aangetoond gezien. te hebben in de inwijdingsvers 

handeling van den „Heer Jy, -YAN: WESTRICK, de 

AESCHYL. Choephoris degue Electra cum. sopnocuIs;, 
tum EURIPIDIS. Leidae 1826, page IC. | 

En al hadden de rechters eenige partijdigheid of 
achteloosheid en. onoplettendheid getoond „wij zien 

uit deze anekdote „, dat de zaak in haar geheel bleef, 

en -hurine goedkeuring geen. gewijsde werd. Ja zij 
waren zelfs aanfprakelijk voor hunne handelwijze, 

en konden er voor in rechten betrokken.worden, 

ste 
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gelijk arescaiNes ons leert ín zijne pleitrede tegen 
KTESIPHON, bl. 625, op wien ook Perrrus zich 

beroept. | , 

De treurfpeldichter AescryLus werd, na de vere 

tooning van een zijner ftukken , aangeklaagd van de 

misdaad van godsdienstverzaking , omdat fommige 
verzen de geheimenisfen van „Eleufis fchenen te 
verraden, en hierop te recht gefteld, | 

De groôte hoop, die, gelijk DEMOSTHENES reeds 

getuigde, altijd onbeftendig is als de baren der zee, 

en door hartstochten bewogen op en neder gaat, 
ftond met woest gedruisch bij de rechtszaal , om na 

het vonnis zich zelven voor rechter op te werpen , en 

zich op den dichter te wreken voor een feit, dat die 

‘menigte niet eens begreep. De broeder des befchuldig- 

den haalde te vergeefs zijn geknotten arm uit zijn op= 

perkleed, om door dit teeken van zijn betoonden moed 

bij den Salaminifchen zeeflag genade af te bidden 
voor zijn’ broeder, Het vonnis der veroogdeeling zou 

zijn uitgefproken „ had de dichter niet bewezen , dat 
hij geen ingewijde was van Zleufis, en dus geene 

geheimen had kunnen verraden, die hem nimmer 

waren toevertrouwd. 

Hadden alle de vonnisfen der Griekfche en Ro- 

meinfche rechtbanken zoo ‘billijk en oordeelkundig 

mogen zijn, als dit! Het zou mij eene rede te 

meer zijn om de ouden te bewonderen, Doch ver- 
geten wij ook niet, dat het de achtbare Raad van 

den Zreopagus was, en niet de gezworen rechters 

der Meliaea, die dit vonnis velden ! 

De 
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| De evengemelde anekdote , om het niet te verge 
ten, {taat bij AELIANUS Var, hist. V. 29. waarmede 

ik vergeleken heb de plaats van ARISTOTELES: Ethic. 

ll. 1. en in de noten van zeLL, deel IL bl. 87. 
Nog iets ; dat ik ook, zonder het te zoeken, gee 

vonden heb ; want dit is een eigenaartig genoegen 

in ftudie : men leest, mien doorbladert, men wordt 

van het een tot het ander verwezen „ en zoo zamelt 

men bouwftof, die ongemerkt uitdijt „gelijk de 
fneeuwbal, dien de fpeelzieke knaap. voortrolt „ tot 

dat hij er ten laatften zijn’ fneeuw- man van oprigten 

kan. Maar de eerfte ftralen der voorjaars zon ver- 

fmelten zijn beeld! Ach! gaat het ons wel veel 

beter, als wij na zwoegen en zweten eindelijk een 

boek hebben bijeengebragt, dat wij der wereld wil- 
len vertoonen ? . Daar valt een fcherpe beoordeelaar 

er op aan, en haalt ons opgebouwd boek omverre „ 

en weg is al onze vreugde „ al ons genoegen! Is het 

niet wreed? ja wel is het wreed, zegt de goedhar= 

tigheid ; doch het kalm verftand twijfelt, -en vreest, 

dat wij misfchien wegens de meriigte der boeken het 

zonlicht. der befchaving niet meer zouden kunnen 
zien, als allen gezag behielden, en. niet in tijds 

omverre gehaald wierden. _ Dan , waar dwale. ik 

heen , en vergeet, wat ik zeggen wilde}. 

De dichter ANAXANDRIDES , tijdgenoot van ARIse 
TOTELES, Wilde eens in een zijner tooneelftukken 

aardig zijn , al moest hij er dan ook alle.befcheiden= 

heid aan opofferen, -Hij parodiëerde een vers van 
EURIPIDES, veranderde het woord -péois in wóaucs 

Ke Der. B. en 
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en fchreef: „ zoo wilde het de flaat, en floort 

zich aan geene wetten.” Het fchĳjnt hem flecht 

gegaan te ‘zijn met dien geestigen uitval, als” wij 

ons mogen verlaten op den“ ouden uitlegger van 

ARISTOTELES, Ethic, Vl: zo, dien ik bij BARNeS, 

op de Phoenisfae van EURIPIDES , VS 596, vond 

aangehaald; | 

“Waarlijk, het was geen afgetrokken denkbeeld 
van PLATO, maar eene bepaling, die-hij uit de’ be- 

flaande orde van zäken te Athene had overgenomen , 
als’ hij ín het Zevende” boek zijner Wetten, (bl. 28 , 

uitgave van BEKKER) ‘aldus voorfchrijfts … „ De 

dichter “vervaardige ‘niéts tegen de wettige veror- 
deningén des ftaats, ‘niets tegen hetgeen regt, of 
goed, “of fchoon ’zijt wat hij vervaardigd hebbe, 
dat zij hem niet geoorloofd eêrder aan iemand in 

het bijzonder te toorien, voor dat het aän de regtêrs; 

tot dien einde gefteld, en aan de wethouders zal zijn, j 

getoond en’ door hen goedgekeurd.” 

„Dat mag toch bijna cenfuur heeten in den eigenlijken 

zin des woords! Prato; hoe groot wijsgeer ook 4 

fchijnt die Atheenfche tooneelwetten bijzonder goed= 

gekeurd tehebben, en moet àl zeer ftreng geweest 

zijn.’ Verbeeld u; Zelfs niet dan eenig vriend voóraf 

zijn opftel te mogen toönen,, misfchiien wel uit vrees 

van befmetting ; en wat’ U’ itizondérheid het meest 

moet belgen, hij had het ‘bovênal geladen op de 

poëten,’ hoe poëtisch ook” zijne denkbeelden en zijn 
fil waren.” Evenwêl; “hij! bedoëlde niet alle dich- 
ters zonder meme want wij moeten Deaf 

zijn d 
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zijn , maar- dezulken, die ook “uwe vredelievende - 
gezindheid tergden , toen Gij in geestvervoerende 
verontwaardiging een Latijnsch Epigramma maaktet 
op-den vuilen-ParNy. Och! had de verheven ftaatss 
man ons den maat{taf aangewezen ‚ waar zijne regters 

_ veilig mede konden afmeten wat ‘goed,’ wat kwaad; 

wât eerlijk „ wat verderfelijk wass welk eene weldaad 

zouden wij hem. fchuldig-zijn! “Doch, was het mogee 
lijk , dat de „rechters in: zijne republiek-dien toets= 
fteen. bezaten, omdat zij, niet onderling konden ver 
fchillen over hetvzedelijk “wezen: en ‘hetehooge' doel 
des. ftaats:, “het: kan: nu «niet meet van: toepasfing 
zijn, hu ieder eene-meening op zich zelven heeft, 
en de“ftrijd over” het: nuttige: ven: fchadelijke te ge= 

weldig is, om aan: ware „onpartijdige »rechters-te 

kunnen -denken „die in: hunne ‘eigene zaak „zouden 

vonnisfen , en daarom : weg “metde: „onmogelijke 

cenfuur! al fchrijft-dan òoksprarorze voor! 

„Beter. zal U bevallen,’ hetgeen-de brave oftaatsman 
en. voortreffelijke, redenaar LykurGUs. als-wet, voors 
ftelde , toen ; na: den „dood: der: drie: groote treur} 
fpeldichters s, - hunneo uitmuntende „verzen … dikwijls 

door onbekwame: fpelers- verminkt.;of door. waan 

wijze verzenmakerss in-denaffchriften-:bedorven wers 

den. ‘ Lyrureus maakte. het. tot eene wets „dat 
bijhet vertoonen .der-{tukken: het, oorfpronkelij- 
ke vof. echt ‘ verklaarde vkandfchrift;:vooraf publiek 
zou worden voorgelezen, omvals stot contrôle te 

dienen van de affchriftem, waarna ’de-acteurs <hunne 
rol. geleerd hadden, Ik ‘heb dit-gelezen -bij-BöCK Hs 

j 1 B a | in 
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in zijne verhandeling de Tragicis,-p. 327 @n pe 15 

OF de acteurs ook op hunne hoede hebben -moe- 
ten zijn om de verzen te reciteren, zoo als de 

dichter zelf ze gemaakt had! Uitjouwen, uitfluiten, 
en van het tooneel werpen, zou het onvermijde= 

‚dijk gevolg van het tegendeel zijn geweest ; want die 

Atheenfehe ooren waren lastig fijn en lang zoo toe= 
gevend niet als de onze’, wanneer wij foms vONDELS 

Sophocleïfche verfen hooren uitgalmen, of er het ge= 
krijs en -gekras van opvangen, én dan nog in de 

handen moeten klappen boven dien! 

Hoe vele bladzijden heb ik niet reeds We 

ven, en nog ben ik U het antwoord fchuldig ge= 
bleven op ARISTOPHANES „die alles durfde zeggen , 
wat zijn zeldzaam genie hem ingaf , zonder er aan 

te denken, dat hĳ zijne Mufe te fchande maakte 

door zijne onbefchoftheden,. 

Het zoude een opzettelijk betoog vereifchen , dat 

met breede en bondige bewijzen moest omkleed 

worden,’ wilde ik aantoonen, hoe men hier, min 

dan elders, uit het oog mag verliezen de tijden en 

omftandigheden, waarin ARISTOPHANES zijne ftukken 
ten tooneele voerde: hoede begrippen omtrent de 

eomoedie tegen over de tragoedie, die vroeger was, 

nog onbeftemd en onzeker waren: hoe eindelijk de 
onverfchilligheid van PrRIKLES, die te veel gevoel 

van eigen waarde had, om zich aan fmaadredenen 

te flooren; den moedwil voedfel gaf; maar om U 
met een enkel woord te overtuigen, dat die moed= 
wil fpoedig ris beteugeld geworden, behoef ik U 

flechts 
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flechts tot uwen HORATIUS te verwijzen. Zegt hj 

niet inde Zrs Poëtica vs. 281 en volgg? 

» Successit vetus his. comoedia, non sine multa 
‚‚ Laude: sed in vitium libertas excidit, et. vim 

„ Dignam lege regi: lex est accepta: chorusque 

„ Turpiter obticuit, sublato jure nocendi,” 

PN 

Ook de oerfuon zelf: van ARISTOPHANES is niet 

van alle ambtenaren zoo genadig behandeld, als van 

PERIKLES. In het blijfpel de Acharnenfes treffen _ 
wij onderfcheiden plaatfenraan, waar hij doelt op de 

rechterlijke vervolgingen „ die. hij moest Ondergaan ;, 

en zelfs. noemt de Scholiast aldaar eene aanklachte 

van onrecht tegen den geheelen Staat, die CLEON 

tegen hem, zou ingefteld. hebben. „Geen wonder der- 

halve, dat niet alleen de losbandigheid beteugeld, 

maar zelfs den leden van -den achtbaren Zreopagus 
bij eene wer gelast werd: geene comoedien op te 
flellen ; Zie pLuraRCHUS Opp. Vol. IL, 348. B. 

Dan. hoe toegevend men ook moge geweest zijn 

jegens de dichters der zoogenaamde oude Comoedie , 

in wie men wellicht minder boos opzet, dan bee 

haagzucht bij- den grooten hoop wilde veronderftel- 

len 3 -ernftig en-ftreng waren de wetten op alle belee- 

diging van ambtenaren. Ik: wil flechts woor vele 

voorbeelden één bijbrengen, dat alle verdere betoog 

overbodig zal maken. 

SOLON had zijne wetgeving edn op-dit begin- 

fel; de burgers van den Staat moeten onderling door 

zulk een naauwen band zijn vereenigd , dat zij zich 

Det als 
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als zoo. vele ledematen befchouwen van één ligchaam , 

zoodat, wáár.één der leden lijdt „vallen mede lijden 
en mede pijn gevoelen. Toen men hem eens vroeg: 

welke Staat naar zijn oordeel het best geregeld wierd? 
antwoordde hij: die, waar de niet beleedigde hêt be- 

dreven onrecht even zoo ftreng vervolgt en ftraft als 

de beleedigde zelf. Dit ftaat woordelijk dus vermeld 
bij PLUTARCHUS in het leven van SOLON. ker 18: uitg. 

REISKE.) | rect ru 

„SOLON moest’ -dus- vele tiisdrijven bram stegen 

den Staat zelven bedreven te zijn, die andere volken 

uiteen geheel ander oogpunt inzien. Het verletten 

van de eere eens burgers was eéne) fchennis van den 
Staat, waarvan ‘hij--een … onaffcheïdelijk deel» was; 
en nietalleen bijzijn: leven „ naar’ook na zijn’ dood 

duurde, deze heilige betrekking met „den “Staat mog 
voort sen werd y als-het ware „doof zijne erfgena- 

men» opgehouden; Van “dear vde «wet “om” geen 

‘kwaad te: fpreken wan den afgeftorvenen,- al. mocht 

ook een ‘zijner “kinderen” ubeleedigd hebben.Met 

ophef ‘fprèckt'“DEMOSTHENES “van” deze wet in zijne 
Pleitrede. tegen LEPTINES';! (bladze” ge; uitge” van 

Ps A. WOLFF:) En hef was geené bloote vêrmaning 
of redekundig voorfchrift ‚ “gelijk in'zoo vele’ wêtge- 
vingen in de “kleine” Staten “der “Oudheid, meen! 

SoLON was fleeds in” alle““zijne verordeningen Wets 
gever in den rechterlijken zin des woords: hij be= 

paalde ftraf ; en”wees"dé middelen aan, om ze bij den 

Rechter te eifchen, “Doch laat ik mij haasten’ tot de 
plaats, die ik op het oog heb. De aanklachte van 

kwaad- 
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kwaadfpreking, «de Jinn zaroyoglas te ontwikkelen, 

en aan: te toonen hoe kitteloorig de Atheners 

waren in. hun “gevoel: vân eers zou hier geen pas 

geven. Er is-eene pleitrede. overig van DEMOSTHE= 

NES tegen MIDIAS. Deze-had den Redenaar in zijne 

openbare betrekking als aanvoerder van den rei bij de 
fpelen-grovelijk. beleedigd, DeEMOSTHENES vervolgt 

het geleden onrecht met de aanklachte van’ mishande. 

ling en geweld. Het is een meesterftuk van rechter“ . 

lijke „welfprekendheid. - Een Jurist zou ze moeten 
lezen , «al ware het alleen om te beter ‘de fchoone — 

plaats te verftaan ,-die er uit aangehaald wordt in 

Ls, 16. D, de, Poenis,. En in deze redevoering nu 

vinden wij, wat wij zoo even reeds zeggen durf« 

den. alle verdere bewijs onnoodig te maken. | 

„Hooren wij hem zelven, hoe gebrekkig ook de: 
vertaling zijs HA 

…p Ik weet wel, dat mipras ook dikwijls deze 
woorden in den mond hebben zal: Geeft mij niet 

„prijs dan een’ DEMOSTHENES, firaft mij niet om 
een’s ‘DEMOSTHENES: willez omdat ik in onmin met 
hem ben, zult gij, Rechters, daarom mij vonnisfen? 
Ik weet dat mipras telkens zulke uitdrukkingen zat 

uitgalmen met het oogmerk om daardoor zekeren haat 

tegen mij te verwêkken, Doch het is er zoo niet 

meê gelegen 5 neen, dat verfchilt veel! Gij, Rech- 

gers! levert nooit den fchuldigen aan zijn’ befchul- 
diger uit, noch als iemand mishandeld is, bepaalt 

gij de ftraf raar die mate, waartoe Aij u bewogen 
heeft; maar integendeel, gij bepaalt wetten vóór 

B 4 het 
Ne 
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het bedrijven der misdaad-op-u- nog onbekènde mis- 

dadigers en onbekende mishandelden. En wat ver 

ordenen nu deze wetten? Zij-belooven aan allen, 

die in onzen ftaat zijn, handhaving van recht tegen 

onrecht. Als Gij dus iemand ftraft, die de: wet 

heeft overtreden, dan geeft gij hem níet prijs aan 

zijne aanklagers, maar Gij bekrachtigt in zijne ftraf« 
fen uwé wetten. Maar daarenboven als hij zegt: 
Het is maar DEMOSTHENES , die beleedigd is, dan 

inzonderheid is dit mijn zeggen rechtvaardig en 

van algemeene toepasfing voor allen ; want hij heeft 

op dien dag mij niet alleen als DEMOSTHENES gê- 

{maad ‚ maar ook als uw reijen „aanvoerder, En hoe- 
veel dit zeggen wil, kunt Gij hieruit nagaan: 
Gij weet, dat van alle. Thesmotheten - niemands 

naam is Thesmotheet , maar dat ieder zijn eigen 

geboortenaam heeft. Als nu iemand een’ van hen 

mishandelt of belastert, terwijl hij’ambteloos is, 

dan zal hij terecht moeten ftaan, of-op de openbare 

aanklachte van /maad-en geweld, of op de niet 

openbare van Awaadfpreken: doch heeft hij den 
_Thesmotheet in hem beleedigt, dan wordt hij eers 

loos, en verliest alle zijne burgerrechten. En waar- 
om dat? daarom, omdat hij ‘bij dit misdrijf tevens 

de wetten fmaadt , en” die kroon fchendt, die Gij 

den Thesmotheet toereikt', en den naam onteert van 

geheel den ftaat; want de naam van Thesmotheet 
js niet de naam van eenig mensch, maar het eigen- 

dom van den ftaat,” | 

_ Wat dunkt U, heb ik wel te veel gezegd, toen 
, | st ik 
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ik deze plaats voldingende noemde? Geen woord 

dus meer”van de Grieken! Wat ik hier verder 
wilde’ bijvoegen , zou flechts eene uitweiding en. 

emfchrijving zijn van hetgeen DEMOSTHENEsS met 

zoo krachtige eenvoudigheid, als onnavolgbare. naï« 

viteit‘ aan zijne rechters zeide, Ja, onnavolgbaar 

mag ik ze noemen, én had ik het niet voor de zaak 
gedaan, waarom het mij te doen was, ik zoude 

het niet gewaagd hebben, zelfs deze enkele plaats 

te vertalen. Wij zijn, in het rijk der fchoone kuns- 

ten en fraaije letteren, dikwijls uit gedienstigheid 
zoo ongedienstig! Terwijl onze eigenliefde zich 

vleit, dat wij al het fchoone gevoelen: en vere 
‚ftaan, dat in het oorfponkelijke, hetzij dichtftuk, 

hetzij redevoering ligt opgefloten, willen wij zoo 

gaârne ook anderen er iets van mede deelen, en 

denken er in onzen ijver weinig aän, dat bij het 

verplanten of overgieten, juist die fijne geur en 

frischheid verloren gaat, die ons zelven zoo wel= 

gevallig, zoo. zinnenftreelende,; zoo hartfterkende 
wase Ik huldig de overwinning, die dikwijls op de 

moeijelijkheden behaald wordt, waarmede"de vertaler 

heeft te kampen, maar wat is veelal zijn loon? de 
vreemdeling, die de oorfpronkelijke taal niet kent 

en dus ook de beelden niet begrijpt, waarin door 

middel dier taal de gedachten zich formeren, leest, her- 

leest en vraagt: he! is dat nu zoo bijzonder fchoon ? 

en hĳj glimlacht over. den ijverigen vertaler, die in 

zijne oogen. bijna eene vertoonkas draagt van fcha= 

dowbeelden, waarbij hij uitroëpt: kijk! kijk! Zij 

B 5 heb= 
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hebben ook eene litteratuur h-mooije, mooije verzen! 

Herinnert „U,Hooggeb. zich ,-wat er ergens van 

AESCHINES, den „Redenaar verhaald wordt? Hij had 

zijn berucht geding tegen. DEMOSTHENES, wien hij 

de, eere der. burgerkroon in’ rechten. betwistte , vers 

loren : ‚kon. de. boete nietzbetalen , waarin hij vers 

wezen. was: „en, vluchtte nu; naar „RHODUS „waar. hij 

onderwijs gaf sin „de „welfprekendbeid, „De begaafde 
Redenaar „wiens drie -pleitredenén: de- drie Gratiën 

heetten „en die alleen voor. DEMOSTHENES moest 
wijken „hield nu geene. verhandelingen over Rhe« 

worica ‚noch betoogde wat de eifchen van fchoons 

heid zijns waar deftigheid,’ waar. bevalligheids 

waar verhevenheid te pas komt;-en als uit een loket= 

kas. gehaald. moet, worden „-om ze in de rede in te 
lasfchen ‚neen! hij, Jas liever tot. proeve èene -rede= 

voering voor, -die «hij; een man van zoo. zuiveren. 

fmaak „voor een model van welfprekendheid hield, 
en, dat was — de pleidooi van, prMoSTHENES tegen 
hem zelven. —AESCHINES las, en. de luisterende. 

fchare van toehoorders hing aan-zijne lippen want” 

zuiver en. welluidend was. zijne {tem „. gelijk „zelfs 

DEMOSTHENES niet ontkende, Toen hij geëindigd 
had , was de gehoorzaal opgetogen. van - bewondes 

rings jas: AESCHINES. was het misfchien mede, en. 

riep in edelmoedige fpijt uit: o hadt Gij den rekel 

zelven gehoord! 

Sta hier een oogenblik” (til. … Agscrines „had te 

diep gevoel van kunst en Schoonheid, om niet te be- 

feffen, dat de redevoering van DEMOSTHENES reeds 

ver- 



EN SSCHRIJVENS STE, ATHBNEs > 27 

verloor! door voorlêzing 3»-wat zou hij: wel „gezegd 

hebben ‚vals zij “vertaald:: wierd? ; Duizend en-één 

geleerde betoogen: zijn ‘er. misfchien in, de. wereld 

om» ons: tes leeren „‚/wat „Griekfche wat: Romein= 

{cher lëttrkunde „was ;- en- haar:onderling „vers 

fchil--of overeenkomst. Zou--het.grootevraagftuk 

niet grootendeels-opgelost worden,-door dit, eenyou- 

dig antwoord: … De Griekfcheletterkunde: was geheel 

oorfpronkelijk ; „geen”-buitenlandfche „invloed. „heeft 

er op gewerkt. De Romeinen integendeel ftelden het 

tot hoofdvereischte , de Grieken na te volgen. Jos 

Exemplaria Graca nocturna versate manu, versate 

diurna, zegt de Griekfche HORATIUS. Wanneer is 

Eicrko het grootst? voorzeker niet in zijne boeken 
over het Staatsbeftuur, (de Republica) wijl hij Romein 

en Platonist te gelijker tijd wilde wezen !ewant over 

het beste ftaatsbeftuur te philofopheren, ‘en‚/PLATO 

niet tot model te nemen, offchoon PLATO nooit iets 

zag, dat naar de Romeinfche Ariftokratie ten tijde 

der scipro’s geleek, dat durfde zelfs cicero niet: 

zoo groot was de kracht en invloed der Griekfche 

gefchriften te Rome! Maar dit laatste woord doet 

mij fchrikken , en gevoelen , dat ik geweldig van den 

„weg ben afgedwaald. Een brieffchrijver behoeft „ 

en dit is mijn geluk, juist geene rekenfchap te 

geven van de orde waarin hij fchrijft: het komt 
er hier wel zoo naauw niet op aan, even min als 
het bij eene wandeling veel verfchilt, welke poort 
gij uitgaat of terug keert, en het is toch maar eene 

wandeling, die’ wij doen: dan te lange beweging 

| is 
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is nadeelig! het is hoog tĳd om naar huis te 
keeren. Ik wil U dus liever mijn welmeenenden 

dank betuigen voor het geduld, waarmede Gij mijn 

flecht fchrift zult gelezen hebben, en zal nog eens 
mijne aanteekeningen nazien, en bouwftof verzae 

melen, voor zoo veel ik ze kan vinden, over dè 

vrijheid van fpreken en fchrijven te Rome. 

Intusfchen teeken ik mij met verfchuldigde ge- 

voelens van eerbiedige hoogachting, | 

Hooggeboren Heer, 

Uw Hooggeb. Ond. Dr, 

| C.J. VAN ASSEN, 
| Leiden, ä 

1 Februarij 1829. 
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N u zijn wij dan van het vrije gemeenebest van 
_ Athene, waar-alles vrij was, behalve het fpreken 

en-fchrijven, in het Romeinfche gebied aangeland. 

‘Hier, mogen wij elkaar toeroepen, ademt alles bil 
lijkheid, rechtvaardigheid, vrijheid! Hier immers 

zijn wij in het vaderland van recht en wetten, die 
wij ook nog heden ten dage leeren, offchoon zij 

niet bij meerderheid van ftemmen zijn aangenomen , 

maar door de voorzichtige hand des weldadigen tijds 

zijn gekweekt en ontwikkeld, Hier zal dus de vrije 
burger aan geene verbodswetten- zijn onderworpen 

geweest, om te fpreken en te fchrijven wat hem goed* 

dacht, en- geene vrees voor ftraf hem hebben weer- 

houden, om in zijn gevoel van verontwaardiging 
| ter 
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ter neer te fchrijven , wat hij een woord op zijn pas 

rekende , al bezigde hij dan ook eenige niet zeer 

vereerendesuitdrukkingen, jegens ‚anderen. „Maar laat 
ons niet te voorbarig wezen, en ons door fchijn 

bedriegen! Wij vinden wel, op elke bladzijde onzer 

klasfieke fchrijvers het woord Vrijheid , Onafhanke- 

lijkheid , Recht: doch waarlijk het was geene vrije 

heid gelijk wij ons die verbeelden, en de krankzin= 
nigesvolksleiders,der-Franfche, Omwenteling verrieden 
door niets meer hun waanzin of bedrog, dan door 

het vòlk eérië Romeinfehe vrijheid voor te: fpiegelen. 
De Romeinen, gelijk wij weten 3 want ik moet de 

zaak wat hoog ophalen; waren niet zeer poëtisch, 
althans niet in de eerfte tijden van het gevestigde 

Gemeenebest; en toch werdde fchamele poging 

van hen, die flechts een bijfchrift of rijmtje „ zou« 

den wij nu zeggen, maakten „ ten koste van ‘een 

ander, vreeslijk  geftraft. In’ de XII tafelen, dat 
gedenkftuk “der “wijsheid , “dat volgens CICERO’ meer 

voortreffelijks “bevatte ‘dan ‘ergens in eenig” boek 
ftond ‘gefchreven , waren weinige doodftraffen 'be- 

_pâald; doch , die een‘ fimaad- en fpotdicht had ver- 

vaardigd , dat iemands eere fchond, die moest den 
dood fterven. Cicero haalt op twee plaatfen’ zijner 

werken deze wétaan. Op de ééne plaats toont hij 
er uit, hoe de Romeinen reeds ten tĳde der XII 
tafelen eenige liefhebberij bezaten voor poëzijs want 
carmina beteekenen hier alleen gedichten, gelijk bet 
woord ín de Scholia op de Basilica (ad Lear D. 
de testibus vol. IL 559) vertaald wordt wòy advros. 

Op 
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Op de andere plaats, en wel in zijne boeken over het 
ftaatsbéftuur , durft crcero zelfs die wet voortreffelijk 
noemen, en aarzelt niet, er deze reden van te ge- 
ven: „ ons maatfchappelijk leven moet onderworpen 

zijn aân wettige rechtsvormen, en aan het oordeel 
van rechtbanken, niet aan het vernuft van dichters , 
en geen fmaad belioeven wij te hooren, of het moet 

ons vrijftaan „ om er ons op te verdedigen woor den 

rechter.” Het zijn al weder de ongelukkige Poëten, 
die het hier moeten ontgelden; maat zou ‘juist dat 
goddelijk geflacht der Dichteren zoo bij úitfluiting boos 
zijn geweest? dat geloof ik waarlijk niet. Mij dunkt, 
de reden is deze geweest: men’ kende het fchel- 
den en tieren in pfoza nog niet. Die lust gevóëlde , 
om een ander in een hatelijk of befpottelijk daglicht 
te ftellen, oordeelde het zijne zaak te wezen, om 
ten minste , door eenig aardig en geestig gedicht , aan - 
zijne booze bedoelingen een fchijnfchoonén slimp 

te geven. „Hij zou: ook gevreesd hebben’, “laf of fma- 

keloos- te“heeten ‚ en. zijn doel niet te bereiken, als 
hij niet toonde, eenigzins aan de Muzen verwant te 
wezen. De gebelgde Dagblad-fchrijverij-ftijl van 
onze dagen was hun zóo geheel vreemd! Zij hadden 
gewis zulk een fchrijver bij een” gemeenen bulhond 

vergeleken , die ‘den argeloozen voorbijganger aan 

bast, en zouden wellicht, ‚den onthutsten man gezegd 

hebben: {toor er u niet aan! het, domme beest weet 

niet beter! | | 

Ondeugende. ez was hae die de Romeinfche 

en Griekfche tong met poëtisch vergif fcherpte;, en 

| hoe 
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hoe fterker dit werkte, hoe. heviger ook de ftraf 

moest wezen, die zulken gifmenger te wachten 
ftond, 

Cicero fchijnt dus vrede gehad te hebben met “4 
oude wet; maar was het misfchien omdat hij wist, 

dat het verzenmaken hem flecht afging, en het zijne 

zaak niet was Epigramma’s te maken ? Maar hoe 

durf ik den edelen man zoo miskennen ! HorATIUs, 

die zoo goed in poëzij zong, als Cicero in proza 

fchreef , fpreekt ook van die zelfde wet , zonder zijne 

boosheid te toonen, of er op uit te varen. UH. 

. Geb. herinnert zich de plaats wel, die ik bedoel. 
Zij flaat in de Brieven Il: 1. vs. 15. Kent UH. 
Geb. er de vertaling van door wieLanD?. Het lust 

mij, om hier die plaats af te fchrijven, al ware het 

ook alleen, om U te toonen, dat de Hoogduitfche 

Muze, die uwe lieveling niet is, uwên Horatius 

uitmuntend verftaan, en overgebragt heeft: 

ö Erst war’s nur Fröhlichkeit: allmäblich ward 

_ Der Scherz zu grob , begann, anstatt zu kiczeln , 

Zu beisfen, und die ungestrafte Frechheit 

Verschonte selbst die besten Häuser nicht. 

Nun schrieen die Gebissnen laut, und wer 

Noch frey geblieben war, nahm Theil an dem, 

Was jeden treffen konnte. Das Gesetz 

Trat nun in’s Mittel, und verbot bey Strafe 

Ein böses Lied dem Andern zu zu singen. — 
Dies gab dem Spiel bald einen andern Schwung: 

_- Der Furcht des Knictels lehrte nun bedachtsam 

“Im Ausdruck werden , und manierlich scherzen, — 

So bliebs ,… 
\V ae 
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Waren nu de gemoederen reeds in den aanvang 
der vierde Eeuw van Rome zoo geftemd, dan kun 

ren wij wel begrijpen’, dat er ook naderhand: geene 
bijzondere toegevendheid zal hebben plâats gehad, 

_O neen! in geflrengheid-op gefchriften, die de ceres 

dienst fchenen te kwetfen „ gaven zij aan de Grieken 
niéts toë „’ offchoon’ Zij zich lieten voorftaan, veel 

vrijgezinder tè zijn dan de Grieken , en. misfchien - 

geen Philofooph , al ‘hadden. ook de Romeinen er 
velen gehad, wegens!  vrijgeesterij te Rome zou zijn 

te‘recht gefteld; maar niet te min veroordeelde de 

Senaat “meermalen „-zonder vorm. van rechts-geding 4 

fchadelijk bevonden boeken, en doemde ze ten vures 
Livius deelt ons ten dien opzichte een treffend 

voorval mede (Boeks XL: ‘og) ‚dat allezinsvecht 

Romeinsch is, en ofs door hém met zijne gewone 
levendigheid van flijl voorgefteld wordt. 

Zekere landbouwers vonden op iemands Laad 

hoeve , bij het ophoogen van den -grond, twee 

fteenen kisten. In de eeneshad, volgens het ops’ 
fchrift op het dekfel, het lijk gelegen: van ‘NUMA 

POMPILIUS5 in de andere lagen twee in wasch ge-« 

wikkelde bundels, die ieder zeven boeken bevatte 

den, en niet alleen gaaf waren, maar’ ook al het 

voorkomen ‘hadden wan versch en nieuw te wezen. 
_Zêven waren in hét- Latijn over ‘het Priesterlijke 

rechts zeven in het Grieksch over den leer der 
wijsheid, Eerst lazen de goede vrienden; die bij het 

openen dêr kist tegenwoordig waren, en, gelijk 

het gaat, zij kwamen weldra van de eene hand in « 

EK, Dek , de 
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de andere „ ‘en: raakten: algemeen: bekend. Eindelijk 

namy ook’, de. Preetor „URBANUS de: vrijheids-…om ze. 
van:sden: eigenaar te vragen, met,wien, hij„gemeene. 
zaäm: „bekend was. Hij -liep-‚den „ hoofdzakelijken 

inhoud doors, en toen: -hijy-bemerkte,- dat. ze„eene, 

ftrekking hadden ten ‚nadeele. van, de ‘heerfchende - 
godsdienstige begrippen’, zeide. hij aan. Le PETILIUS» 

want zoo, heette; de: mans, op.:wiens grond, de kis-, 
ten waren-gevonden 5 „‚/Ik: zal die boeken, op het, 
vuur werpen ”.doch „voordat, ilk,het. doe, laat het, 
u- vrij ; „200 8ij,meent--eenig goed recht tot;terug=, 

vordering «te “hebben „er gebruik; van, te maken,” — 

Peruaus) vervoegde. zich bij,-de … Volksetribunen... 

Dezé: verwezen hem, naar: den „Senaat z-en, hoe ging 

hier, nu de zaak;toe 2, De. Pretor legde de boeken, 

niets over maar, verklaarde onder aanbod ‚van, eed 

dat die gefchriften, niet;behoorden: gelezen, te, wor-: 
den: en bewaardte blijven; en‚zonder,verder-on- 

derzoek, viel;hierop het befluit,des Senaats, dat het: Be 

genoeg was, dat de Preetor. aangeboden. had te.zwe=, 

ren, en de, boeken dadelijk op de-volksvergaderplaats 

moesten verbrand „doch. de, prijs er, van „ op, waar=, 

dering van den Pretor en het-meerder,deel. der Volks. 
tribunen „ aan-den eigenaar moest, behandigd worden. 

Zoo eenvoudig handelde, nog de Senaat in de, 

zesde eeuws, TOEN -HANNIBAL , ‚die banger. was ges 

weest voor: den „Senaat; dan voor ‚de Roneinlshe. 

legers; reeds „geftorven, was. ‚» 

Ik vind nergens, eenig „voorbeeld; dat de än 

naat. verder is. gegaan, dan, boeken te doen. op=; 

ha- 

î 
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halén , en te verbieden, die tegen de: offerdienst 
waren „ óf den leer van geheime kunstenarijen: ver- 
breidden (muagicd artis libri: noemde men ze). 
Althaäns UuLPianus- kat’ op de plaats; waarop’ ik: mij 

in mijn vorigen’ aan’ U: H. Geb. beriep, geene 
andere gefchriften bedoeld hebhen; wart PAULUS 
zijn“tijdgenoot noëmt ze met name (Sént‚ ve-23. 18.) 
en de Christelijk Godsdienst werd onder ALEXANDER 
SEVERUS nog niet zoo vervolgd; ‚dat die beide 

Rechtsgeleerden aan dé deaseageeten hebben kunnen 

denken. 

Of de Cenfores, die eene zoo onbèpaâlde macht 
uitoefenden „ eft toezicht hadden” op alle de “dagee 

liĳkfehé bedrijven van het maatfchappelijk leven 3 die 

zelfs den huisvader berispten, omdat hij in: tegen- 
woordigheid zijner kinderen een.affcheidskus- bij het 

uit huúis gaan aan zijne vrouw gaf, of deze ftrèige 
tuchtmeesters gelijk wij ze wel mogen noemen „ook lier 

een wakend oog hebben gehouden; weet ik niet; 

bij gebrek aan wóorbeelden. Ik heb ‘rrurarcnus in 
het leven wan cATO er op nageflagen ; doch „ fchoon 

ik niets bepaaldelijk gevonden: heb, twijfel ik er 
echtér niaauwelijks aan want wie was ftrenger cène 

for , of gäf meér klem aân die waardigheid dan caro? 

Hóe' vergramd was de ernstfeste Romein op’ de 
Atheenfehe gezanten; die bij den” oppermachtigen 
Senaat recht kwamen vragen tegen het vonnis én 

het ftaatsgefchil met Orope ! De ijverige CARNEADES 

en DIOGENES „ die Philofophie meer hadden beoefend 

dan nend (eene kunst vanlater dagen ; die de 
C 2 een- 
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eenvoudige Philofophie vervangen heeft) verftonden 
er “zich niet-ops om:cATOsen de ijveraars. voor- het 
oude te believen, maar waarvan hun hart vol was, 

daar: vloeide hun de „mond van overs, Ook te Rome 

philofopheerden zij, en door hun, befchaafden en 

onderhoudenden. omgang operiden zij geheel nieuwe 
wegen „voor: dé verbeelding der -Romeinfche jeugd „ 

die. de XH tafelswetten van buiten-kende;-doch van 

de. wetten van PLATO nooit gehoord had. | 

“sCATÒ voorzág het gévaar ys dat de oude inftellingen 
bedreigde , en, als of het hem ingegeven was, sriep 

hij uit: dat het gedaan-zou zijn met Rome’s opper- 

macht , wanneer, men ‘zich: afgaf met-Griekfche lek- 

tuur. Hij drong ver dus-in-den Senaat opaan, dat 

men tóch die Gezanten.te rede zou ftaan, en hen, 

hoe eer hoe liever, laten heentrekken. | 

Men moest ook” zoo norsch zijn als caTo was, 

zullen wij misfchien zeggen; doch hij fchijnt niet 

de eenige: geweest te zijn; die er zoo over dacht , 

en-hetgeen ik U in mijn vorigen aanteekende over 

de verbodswetten tegen de ‘Sophisten te Athene, dat 

vind ik hier te Rome terug. -En hoe vroegtijdig 

ook de rechtsftudie zich-ontwikkelde , fchijnt echtêr 

de zucht ; om opvoeding met ftaatszorg te verbinden, 

zich weinig bekreund te hebbeu aan de vraag, of 
het wel recht was, iemand te beletten om te be- 

lijden -envte leeren, wat hem beliefde! 
Nog bij het leven van caro werd er op. voordragt 

des Pretors een fenaatsbefluit genomen „ waarbij de 

Pretor zelf verantwoordelijk werd gefteld „ om toe 

te 



SAGEN SCHRIJVEN): TE/RÔMEs sv 87 

te “zien én zórg: te dragen, datser-zich geene Rhe- 
toren en Philofophen te Rome ophielden. 

„Offchoon-de geleerden «er niets-van zeggen, zoude 

het mij niet bevreemden „ dat caTo hier-heimelijk, had 

achter gezeten, en het voorftel- doorgedreven ;- want 
tot ‚zijne groote ergernis ftroumde; het weldra,van. 
uitgeweken Philofophen , dië-uit dchaïen op Jtalien 

aankwamen , gelijk in later tijd de verdrukte Grieken. 

uit het beftormde Conflantinopolen er weder: terug- 

bragten, wat hunnesvoorvaderen er,van daan: ger 
haald hadden. - Ht lila not png 

Of het fenaätsbefluit wekl diner heeft weet 

ik niet,- Eigenlijke befpiegelende „Philofophen zijn 

de Romefnen wel nooit geweest. daarvoor, waren 

zij te veel in de beflommeringen verward. van het 

werkdadige leven 5 doch aan de gunstige gelegenheid 

om Griekschen-Philofophie te leeren, ontbrak, het 

waarlijk nier, en vonden de. aanzienlijken foms,te 

Rome niet, wat zij wenschten , dan zonden, rid 

ne kinderen naar Griekenland, 

Doch „wat durf ik nog-twijfelen of shet Gänaatsr 

befluit weinig gebaat hebbe 3 niet zonder: glimlachen 

zal U: H. Geb. lezen,’ wat CRASSUS,, de groote 
Redenaar- CRASSUS» vijftig jaren. later, zich beroem- 

deals Cenfor gedaan te- hebben „(bij cicero,de-Orat, 

IN, e4.) Toen: crassus -Cenfor was, fcheen, het 

onderwijs in de welfprekendheid geheel aan-de Grie= 

ken overgelaten, die, offchoon-niet onbekwaam, 

toch den kring van de wetenfchappen , “waarmede 

__de"jeugd moest bekend gemaakt worden „niet ge- 

Ad kee heel 
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heel konden omvatten; en wat is: welfprekendheid 
zonder grondige. kennis ‚van wijze en belangrijke 

zaken? Hierdoor verleerde de Romeinfehe jonge- 

lingfchap „ terwijl zij heette. te leeren; en wat ge- 

beurde er nu? ‚daar kwamen, zegt CRASSUS; in 

de twee laatfte jaren , de Goden mogen het beteren ! 

ook Romeinfche onderwijzers in de welfprekendheid 
opdagen! Als Cenfor rekende ik het van mijne plicht 

om hun bij Zdict het onderwijs te verbieden, niet 
omdat ik het verftand onzer jonge lieden ongeoefend 
wilde laten, gelijk fommigen, aan wie ik mij niet 

floor, durfden zeggen; maar omdat ik hun verftand 
niet verftompt wilde hebben, of voet geven aan 

de onbefchaamdheid dier domme onderwijzers.” 

U: H. Geb. ziet, dat de hooge ambtenaren niet - 
veel plichtplegingen maakten; en ware er in dezen 
maatregel iets buitenfporigs of ongewoons. geweest , 

CICERO zou CRAsSUS zulk eene taal nietin den mond 
hebben gelegd. De tijdgenooten van CICERO, die 

cRAssUS niet hadden gekend, zouden-het anders „ bij 
hunne opgeklaarder begrippen van befchaafdheid , zeer 

kwalijk hebben genomen. 

Svr ToNIus (de clar.: Rhets Hoofd. 1.) en clte 

LiusS (doch. tt, Be 15: Hoofd. 11.) hebben ons 

de eigen woorden bewaard van crassus als Cenfor, 

Het ‘is der moeite wel ‘waard die te lezen. « Ik- dürf 

dus gerustelijk “herhalen, hetgeen ik zoo even als 
gisfing opgaf: dat een Cenfor, die zóó „het ftil- 

zwijgen oplegde, en de fcholen der onbefchaamdheid 

floot (impudentie ludos, gelijk hij ze noemde „) niet 

ze- 
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geäarzeld zal hebben „ol ook ‘onbefchäanide lektuúr’te 
verbieden, als zij hem ter ooren mocht kómen, 

Of hij voorzichtig zou hebben ‘gehandeld’, of het 

kwaad er dôor verholpen zoude ‘zijn, ‘dit is ‘hier 

wederom. de vraag niët, Ik geef flechts uit de “gee 
fehiedenis óp „Wat 'iktal zóekénde ‘gévónden tieb. 
- “Hoe «het: voorbeeld ‘van crassús in later tijd dóor 

de “beurtwisfetende ‘maächthêbbèriden” is gevolgd , bij 
den eenen om flaatkundige, bij den ânderen om 
godsdienstige- beweegrèdenen, et OER ik U fraks 

nader aan te toonen. 

Fe ‘moet (eerbt nog eens in a tijden roüdzien , 

vaú de ori viljé ê ‘Republiek, bilan zoo ide | 

vrijheid in” was: - stek hae 

De menschlievende Präctor , wiens wijze van edi. 

cértén eni‘ techtsplegén door BLACK STONE én DELOEME 
eigenaardig — wordt. vergeleken «met de Court of 
Equity in Engeland, lenigde ‘en temperde zeer vele 

bepalingen der ftrenge XU Tafelen, Ik wil den 

titel de Injuriis in de Pandeéten eens òpflaan, of 
Ook misfchien in het Edict die onmâtige ftraf op 
de fchimpdichten (of Carmina faämosa) opgenomen 
en ‘verzâcht is. Maar wat ik zoek, die geheele. 
misdaad worde ‘in den’ titel onvermeld gelaten, en 

ik tref niets aan wat tot het jus Präetorium gedu- 

rede de Republiek mag gebragt worden. De rede 

is eehter niet verre te zoeken. Lucius CORNELIUS 
SYLLÂgs fpäârde. den’ Pretor die moeite „óf liever, de 
Pieor dürfüe. in’ zijn Euitt niet tot eene private 
actie maken heden den’ begifie rééds als eene 

a, C A ftaats- 
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ftaatsmisdaad. was befethouwd en. ook pls zoo 

gebleven is, 

Wijs en. naauwkeurig zijn en herailknan: omtrent 

beleediging uit het. Edict. des -Pretors, dat wij in 

den titel der Pandecten met de oorfpronkelijke woore 

den terug vinden, zoo als het in de 7e Eeuw na 

de flichting van Rome, en dus in dezelfde tijden, 
waarin. SYLLA. en CESAR leefden, door de uitmun- 
tendfte. Rechtsgeleerden was, vervaardigd „en. door 
den Pretor, als den opperften Ambtenaar. voor:het 

beleid der juftitie, was afgekondigd. A 8 

De gevoeligheid, of de ligtgeraaktheid der hadt. 

nen in, dit „opzicht, gaat bijna onze denkbeelden te 

boven , inzonderheid als wij hier de Franfche ftraf= 

wet in arts. 375 vergelijken. — 

„ De fchuldeifcher, die, om mij te. (mslans mijne 
olden. aanfpreekt, terwijl ik bereid, ben, „hem te | 
betalen , is, fchuldig aan Injuries _Injurie- bedrijft hij, 
die op het ftandbeeld bij het graf-mijns vaders een’ 

fteen gooit, Die in tegenwoordigheid eener vrouw 

onbetamelijke redenen houdt, is aanfprakelijk we- 
gens ipjurie”” De beleediging aan den zoon gaf den 
vader recht, om eene dubbelde actie van Injurie in 

te (tellen 5, ja, die eene gehuwde vrouw fmaadde , 

(tond bloot aan eene driedubbelde actie , van wege de 

beleedigde zelve, van haren echtgenoot „en van 

haar vader. De geldboete, waarin de beleediger kon 

worden veroordeeld, hing af van de waardering der 

misdaad, die de eifcher deed, De plaatsy de om- 

ftandigheden, en inzonderhgid het aanzien ende 
rang 
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rang van-den perfoon des beleedigden , kwamen hier 

in aanmerking. 

Maar anders was het- gelegen met dilachdeis die 

door honende gefchriften- of eerfchennende boekskes , 

gelijk. HoorrT ze noemt, werden - bedreven + zoo 

iemand eenig: boek uit hoon en fmaad tegen een 

ander-zal hebben gefchreven, opgefteld , uitgegeven, 

of met opzet zal te weeg gebragt hebben , dat dit 

gefchiede „ook als hij ‘het op eens anders: naam zal 

hebben uitgegeven, ofte. zonder naam, kan men uit 

de wet tegen hein in rechten vervolgen. | 

Volgens deze “wet verliest de veroordeelde het 

recht; om. getuige te zijn, of getuïgen te vrager: 

Geen, uiterften wil zal: hij kunnen maken; uit nie- 
mands testament zalf hij iets kunnen genieten. (L. 5. 

Se 9. De de Injs vergeleken. met Li, ar, de testib. 

L. 18. $.-1.-guê tester fac.) 
„Het was naar ‘mijne meening 1. C. syLLA, die dit 

bepaalde:in zijne afzonderlijke wet over die beleedis 

gingen, die hij-als openbare misdaden wilde be= 

fchouwd hebben. (L.-5e $e-9s Ds de Znjur. met 

L, ar. D. de testib.) Ik] vleide mij, zelfs hier zoo 

ter rechter plaatfe de woorden te kunnen aanhalen va 

CICERO» in zijne brieven (IL. Boek 11.) doch van 

hoe veel .gewigt hetis, critifche., uitgaven. te- râad- 

plegen, heb ik ook hier wederem-op eene ‘treffende 

wijze moeten ontwaren. Inde gewone uitgaven van 

CICERO’s Brieven zou-hij aan: Appius -gefchreven 
hebben: Het is’ misdaad van Majefteit, gelijk 

sYLLA het heeft gewild , in het openbaar fcheldreder 

HEN C 5 nen 
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nen tegen iemand te houden (verum tamen est Ma 
jestas, ut Sylla voluit, ne èn quemvis impune decla- 

mare diceret) ‘Deze woorden ftreden wel lijnrecht 

met shet “zeggen van rAcrrus (Annal. “TI. 72.) dat 

aucusTus het eerst de wet op gekwetste Majefteit 

als in het geheugen terug riep, en het gerechtelijk 

onderzoek maar fchimpfchriften (cognitio de famosis 

dibellis) tot een ‘onderwerp dier zelve wet maakte, 

terwijl-tot hiertoe alleen daden, geen woorden, tot 

gekwetste Majefteit behoorden. Echter meenden de 

uitleggers de tegen(trijdigheid té kinnen wegnemen , en 

elders (in mijne akademifche verhandeling ad Orationem 

Ciceronis pro Cluentio, bl. ‘to5,) trachte ik dit ook 
opsmijne wijze te doen. De Heer voCKEsSTAART 
behandelde dezelve plaats breedvoerig in zijne gee 

leerde inwijdingsverhandeling de r.' c. sYLrA 
legislatore , Leiden 1816, en‘berusttein mijne ùitleg- 

ging„ble- 158. Edochik twijfel tiet meer, of wij 
hebben beiden. gedwaald, ‘Het woord Sy//a wordt 
ter aângehaalde plaatfe van. cicero ‘in vele hand= 

fchriften niet. gelezen, en scHuTz, die dé''btie- 
ven van CICERO afzonderlijk heeft uitgegeven, (te 

Halle 1810 ;) toont naar mijn‘inzien op éene aanne 

melijke. wijze aan, dat de betere lezing deze ‘is: 

nn Werumtamen; ea est majestatis vis, et ‘sic’ invo- 

luta, ut ên  qwemvis impune declamare Jiceat.” 
Ik gevoelechter, dat ook nu nog niet alle zwarig= 

heid is opgeheven; want men leze zoo met wil, 

het fchijnt reeds terr “tijde, dat ercero dit fchreef, 

eene vraag geweest te zijns of ‘ook uitdrukkingen, 

het 
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het zij in. rede of. gefchrift, aan „beleedigde. Majes, 
fteit-fchuldig. konden maken? en-dan moet -het-toch 

de wet van syLra-geweest zijns die dezen twijfel 
had „doen onfftaan, en wie had. meer reden -dan 

deze trotfche „Ariftocraat ,  om--de ftem „des rol 

aan banden te leggen ? verte és 

Wij kunnen. ons gemakkelijk sanat ben een 

volk zoo bitsch. en-geestig als de: Romeinen „wier, 
fcherpe pen reeds door-de XII- Tafelen weêrhouden 

werd, op het einde der Republiek zijn bitteren 

fcherts den -ruimen teugel ging vieren, zoo veel 
de ftrenge politie en de--bovendrijvende partij. het 

niet kon voorkomen; ja! wellicht was’ dit de naast 

aanleidende. oorzaak (bij. syrLA, om het fchrijven en 

uitgeven van beleedigende. fchriften te keer te: gaan, 
en de in onbruik geraakte. wet-der „XII tafelen, die 

alleen van: fchimpdichten {prak ,-en wegens hare on= 

matige ‚ftraf niet toegepast werd, te herftellen , en 

te. wijzigen. Doch, welke wet verbood ooit, eenige 

daad, „waartegen de overtreder. zich zelven. geene 

andere ‚wet uitdacht 2 ‚Nu- het fchrijvenren uitgeven 

van. hatelijke „boeken, was. verboden , ving men aan 

met bĳjfchriften ‚te, maken, of, met. teekeningen; 

den bedoelden. perfoon„ die, diel kon gegist wor= 

den ten toon te. ftellens.……… …… 

De Senaat voorzag.er in (L. 5. 6. an, hea sd dead 

en paste op die, misdaad „dezelfde ftraf toes als op 
het Schrijven van, de bedoelde boeken, en „begreep 
onder ‚de fchuldigen, ook:,‚de. verkoopers. en; uitven- 

ters, gelijk. reeds;-vroeger zekere SEXTUS TITIUSs 

| om» 
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omdat hĳ het portret van sATURNINUS in zijn huis 

had geplaatst, bij vonnis en openbare rechtspleging 

veroordeeld werd. (cicero orat pro-C. RABIRIO, C. Je 

vergelijk “ook vaLER. MAX. VIIl;) Premien werden 

uitgeloofd aan den aanbrenger, zelfs de vrijheid foms 

aan den flaaf gefchonken. | 

De geleerden vragen, wie dit fenaats befluit moge 
doorgedrongen hebben? Sveronrus toch doet ons 
AvausTus en ‘TIBERIUS voorkomen, als zich weinig 

ftorende aan” alle die fchotfchriften (wit. Aug. c. 56. 
Tiber. & 28); dan het was loutere geveinsdheid, 
en terwijl de listige TIBERIUsS fchoone woorden in 

‘ den mond had „die hij wist „ dat op aller tong zouden 
zweven ; terwijl AucusrTus verbood, om de daders 

op te fporen , en openlijk van meening was , dat men 

hen alleen moest terecht ftellen, die op eens anders 

naam uitgaven, vervolgden zij heimelijk hunne ha” 

ters, en ruimden hen verradelijk uit den weg. Het 

lijdt dus bij mij geen twijfel, of bij de fchijnbaar 
tegenftrijdige getuigenisfen, mag men .AucusrTUs 

voor den” Autheur houden van dat fenaatsbefluit. 
Immers ‘hij was-het, die’ volgens racrrus (Annal. 

IL. 72.) ‘— waarop ik mij reeds boven beriep — het 

eerst fchendfchriften gerechtelijk vervolgde als mis=’ 

daden van gekweifte Majesteit , en gelijk pio CASSIUS 

verhaalt, (LVII: 856. ed. Reimari) alle zulke ge- 

fchriften liet ophalen en verbranden. 

Moeijelijk valt het gewis om deze maatregelen 
naar den eisch te beoordeelen, ten’ zij men de 

aanleidende sic en omftandigheden van nabij 

kenne, 
Ta« 
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Tacitus is voorzeker zoo regtíchapen en onpare 

tijdig, om van zijner andere deugden niet te „ge- 
wagen „ als ooit ‘Schrijver is. geweest. Zijn lof. op 
de tijdens waarin men denken mag „wat „men wil, 
is in ieders mond „en wel het meest van hen, die 

de kracht der woorden niet verftaans en toch fchijnt 

hij AueusTus niette veroordeelen. Nl 

_… De onbefchoftheid van. cassrus SEVERUS , ‚ die man- 

nen en vrouwen van aanzien te fchande maakte door 

zijne. vuige fpotfchriften „, fchijnt macrrus geërgerd 
te hebben 3 want hij noemt elders (Annal. IV. 21.) 

denzelfden cassius een man” van-gemeene afkomst 

en ergerlijk gedrag, wiens twistzoeken geene palen 
kendes S 

Doch al verfchoonen wij AaucusrTus, @n prijzen 

wij, met den Rechtsgeleerde pauLus, de ftrenge 

ftraffen , als hij zegt: „ interest publica disciplina, 

opinionem uniuscujusgue à turpi carminis infamia 

vindieare” (Sent. v. 4e 15.) ja al keuren wij alle 

de keizerlijke verordeningen goed, die in den"Cod, 

Theod. in den titel de Libellis Famosis vermeld ftaan, 
het despotisme en de willekeur der keizers , in het 
verbieden „ ophalen en vernietigen van werken van 

genie, die hen in de oogen ftaken , kende weldra 

paal noch perk meer; offchoon-. men fchijnheilig 

de uiterlijke vormen van rechtspleging. in acht 

bleef nemen, 

Wie herinnert zich. niet uit TACITUS, nent. 

Iv. 34) het rechtsgeding van CREMUTIUS CORDUS? 

Hij had, in zijne uitgegeven jeapbgeken op BRUTUS 

eene 
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eerie’ loffede darveri hôuden, ene ASSIUS den’ laate 

ften “der Romeînèn’ genoefnds een getuigenis dat 

wel niet vleijetid was voor zijne tijdgenooten;’ doch 
tot hiertoe was het féhrijven in deftigen ftĳjt bóven 

de pijlen der vervolgitig geweest, maat CREMUTrÚS 

werd aangeklaagd vande ‘misdáad (gelijk het mi 

toefchijnt) van gekwetste Majesteit. “TKCITUS vern 
meldt ons de verdediging des moedigen mars die, 
met het befluit van zélfmöörd: in zijn hart, foute 

taal. durfde voeren, offchoón hij niet antwoordde, 

naat het mij voorkomt, óp’ dat púnt, hêtwelk dé 
grondfläg der befchuldiging wâs , nánielijk het noe= 
men’ van dassrus’ als den’ laatsten dèr Romeinén, 

CREMUTIUS fchijnt wel niet veroordeeld te zijn gee 

worden 3 want hij verliet’ dën' Senaat (waarin alzoo 
de rechtspleging was gehouden)en gingzich vrijwillig 
dood: hongeten. Zijne werken werden echtêr, bij 
femaatsbefluit, door. de Aedilen vérbrând, doch bie: 

ven niettemin bewaard; velen hield men’ heïme. 

lijk uit het vuur, en de ftrenge ftraf miste, gelijk 

naar gewoonte , haar doel. 

Hoe zou de woeste pomrrranus nalaten , wat de 

geflepen TiBeRrtus zich niet ontzag te doen? geen 
vorm van geding meer hield hem op. Hij ftrafte 

willekeurig de fchrijvers: Hij vérvolgde de affchrijs 
vers: Hij’ vernielde’ hunne werken: Hij floot de 
fcholen van Onderwijzers en Philofophen. Zië 
SUETONIUS (#7 Domits C+ 1o0:) 

Wijs en menschkundig zijn de aanmerkingen van 

TACITUS bij zulke gelegenheden ! 

Wat 
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„Wat, zijn; toch,-waarheid ven: leugen-het-wisfelend, 

eigendom. van. alle tijden b. Wat iis er, ooit. arglistigs 
verzonnen of voortreffelijks gedacht, dat -wij-niet 
ingegeven omftandigheden-overal:terugvinden ? Biedt, 
desnieuwe-gefchiedenis-ons, wel ééne, grootfche: daad 
of, verfoeijelijke - misdaad, aan-s- waarvan, de „oudheid. 

niet reedshet. afdrukfel- had 2: Hebben.niet: PLATO 
en: CICERO en TACrTUS over, omwentelingensen hare 

onvermijdelijke gevolgen; over den-druk-van, over- 
heerfching-en desongebondenheid van ‘het volksbeftuur 

gefprokensen gefchrevens; als of zij. „onzes. tijdge= 

noötens waren? En zal,U:: HH. Geb, het. mij: niet, 

gaaf toeftemmen:, dat, geen” vrijdenkend’ volkse 

vertegenwoordiger. (hoedanig. men thans. de leden: 

noemt: van: die - vergaderingen „die nooit eigenbelang 

voorr volksbelang, houden) - ooit: in- {taat zal zijns 
gezonder, begrippen over» vrijheid, van fchrijven en _ 

het-ondoelmatige.van-beperking te uiten, als TAC1TUS: 
heeft; gedaan? | 

Wanneer hij, bijvoorbeeld „ van de fehtiften van 

FABRICIUS VEJENTO zegt: Nero oordeelde dät-er: 

redenen: waren: om, hem, te recht te ftellen,- Den, 
fchuldigvverklaarden - bande ‘hij, uit Ztalie; en- liet: 

zijne boeken: verbranden „ die druk gezocht sen ges 

lezen werden , zoo lang er gevaar mede gemoeid. 

was 5. weldra -echter- bragt’ de vrijheid, om zeste 

bezitten; hen in vergetelheids””. (Jicentia habendi 

oblivionemsadtulits Annal,: XIV.-5o.)- of als hij de 

dwaasheid. befpot- van het verbranden‘der’ werken 

van EREMÜTIUSs en” zich, aldus uitlaat: „-De-Se 

| naat” 
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„ naat beval den Aedilen de boeken in het vuur te 
‚ werpen 3 doch zij bleven , en, fchuil gehouden „ 

verfpreidde men ze heimelijk, Waarom” men te . 

meer den waanzin mag belachen van hen ;die-zich’ 

2 

bil 

» 
» verbeelden, door de macht van het oogenblik, 
s den volgenden eeuwen het vermogen der herinne= 

bt) ‚ ring te kunnen ontweldigen. Want de werken van: 

vernuft verbreiden door de vervolging; die zij lijs 

» den, hun invloed, En wat hebben buitenlandfche 

; vorsten , of wie ooît dierazernij van ftraffen had, 

# anders gewrocht dan fclhande voor zich zelven; 

» eere voor de mishandelde? (Annals IV. 35.)® 
U: H. Geb. zal mij de moeite-niet vergen, óm 

verder te gaan. De geheele volgende gefchiedenis- 

van Rome is de gefchiedenis der willekeur „ en wat 

er nog goeds. verrigt werd ; dat mogen wij aan de 

Rechtsgeleerden dank weten, die, in de aan 

zienlijkfte ambten geplaatst, den waggelenden ftaat 

door hunne wijsheid ophielden, en, door “hunne 

onfterfelijke gefchriften over recht en wetten , de 

invallende Barbaren tot befchaafdheid dwongen. Nae 
dat het vervolgen van fchrijvers en het vernietigen 

ed 

kunner „werken eens veld had gewonnen , was dike 
wijls het onfchuldigfte werk. het eerst aan mishande- 

ling blootgefteld, 

De toenemende verfpreiding van de godidienstleer 

der Christenen „die men langen tijd als onfchadelijk 

had bêfehotwd., wekte- nu de aandacht van jaloer= 

fche verfpieders, en weldra waande men in hun 

marteldood het middel te-hebben:,-om hun leer en 

hunne gefchriften te verdelgen. : 

Hoe 
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„Hoe dwaas en onverftandig ! doch wat deden de 

Christenen „ toen CONSTANTIJN het eindelijk nuttig 

oordeelde „om +de- Christelijke - godsdienst tot de 
„openbare leer van den ftaat te maken? Helaas! zij | 

_wreekten zich op onchristelijke wijzes plunderden de 

tempels ; haalden de altaren omver; verminkten de 
Godenbeelden ; -doemden- met onberaden: ijver de 
clasfieke fchriften ten vure 5 en verbanden de on- 

derwijzers van’ letteren: en wijsbegeerte et 3. Ce 

de summa. Trinitate.) 

Rijp voor flavernij- zijn de wolken die geen gee 

voel meer hebben voor kunften en befchaafdheid ! 

Immers: terwijl men „uit valfche Godsdienttigheid het 
licht uitdoofde, rees de nacht der middeneeuwen 

ops die- aan het verftand den laatften glimp van 

helderheïd ontnam , em daardoor alle rechtheid van 

gevoel verduisterde. 

Ik geloof dat ik-nu gemakkelijk de flotfom van 

mijn gefchrijf aan U: H., Geb. kan opmaken, en 

dus eindigen mag „ gelijk ik aanving. De begrippen 

omtrent de vrijheid van denken en Schrijven waren 

in de twee grootfte ftaten der oudheid zeer beperkt & « 
Hadden zij het middel gekend, waardoor in een 
“oogwenk tijds een enkel» gefchrift in alle oorden 
kan worden verfpreid, en gelezen „ zij hadden” het 
aan ftrenge “wetten onderworpens doch ook hen 

„zou de ondervinding hebben geleerd, dat het, vers 

„bod, om iets te doen, dikwijls bij den kwaadge- 

zinden een gebod wordt om het wel te doen, en 

omgekeerd, Mannen ; zoo doorzichtig als TACITUS 

KD ee) | zou 
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zouden hunne ftem hebben verheven, maar'.de wei- 
felende meening der overheerfchers zou.die over 
fchreeuwd. hebben, gelijk de fchrijvers in hunne 

fchriften wet en bedreiging. ontdoken, en kracht 

verkregen naarmate men hen fterker belemmerde. / 

Geen maatregel, hoe voorzichtig ook ontworpen , 
heeft bijna ooit iets anders gewrocht dan het tegen- 
overgeltelde wan. zijne bedoelingen: en _wenfchen. 
Dit wist Tacirus , en beleed het, en ook: cicero 

en PLATO zouden het hebben beleden „ wanneer 

zij niet van. uit hunne ideale Republieken hunne 

denkbeelden ‘hadden ontleend, 

_Moge mij het geluk te beurt valten , ‘dat dank 
mijne „wijze van befchouwen ook de uwe zij! 

Het kwaad zelf moet hier het kwaad te keer 

gaan „zoo lang niet verkregen rechten van flaat en 
burgeren op veiligheid en eer gefchonden worden, 

Het is droevig, dat het er zoo mede gefteld is, 

‚ maar helaas ! hetis zoo. 

„Herlees eens, ik bid het U, de pii op 

het vierde Eeuwfeest. te Haarlem; want hoe wei 

nige boeken U He Geb, ook van hier -mogte mede- 

BEMEN; VAN: DER PALM'S // erhandelingen en. Redé- 

voeringen: liet Gij gewis niet te, huis, -die zoo 
hoogen prijs flelt- op- onze, moedertaal. 

„Het doet mij leed dat ik, dit mijn opftel niet 
gereed had. vóór. uwe terugreize. naar Brusfel : doch 

de. Heer * ** zal de verplichtende goedheid hebben, 
om het. - U. te behandigen,. Schrik niet voor de 
dikte vanden brief! Edoch het pakjen bevat geene 

Pe- 
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Petitie. Ach! hoe beklaag ik U „ dat Gij-dagelijks 
niets anders hoort dan van grieven -en petitien s 

en dat er zoo velen zijn, die ze onderfteunen! Hoe 
moet het uw regtfchapen vud- Hollandsch hart 

ergeren „ dat men, uit kerk en biechtftoel, uit 

bierhuizen en. kroegen ; klachten durft aanheffen 
tegen de dwingelandij — want daar komt het. toch 
eigenlijk op uit =— tege de dwingelandij van het 

Huis van Oranje! dat Epithète is nieuw, en nog 
nooit eerder gebezigd} Maar de waarheid is woor 
onze verlichte negentiende eeuw bewaard! zij is 

. doorgedrongen tot in de achterftraten! Het was dan 

uit vooringenomenheid en onkunde „ dat U H. Geb. 
mij, in dien treurigen Franfchen tijd, zoo geheel 

andere beginfelen inboezemde, toen ik menigmaal 

het onschatbaar voorrecht genoot, in uw boekvertrek 

bij U te zĳn, en historifche gwerken te leeren 

kennen, waar ik aan de Hoogefchool. nog niet van 

gehoord had, Heugt het U H. Geb. nog wel, 

hoe Gij dikwijls, op het hooren van trommelflag _ 
‚of onftuimige beweging, angstig voor den vensters 

raam naat het Voorhout uitzaagt, dat toen, op laf 
bevel eens flaaffchen ambtenaars, zwe Napoléon. 
moest heten? Hoe weêmoedig vroegen wij dan 
elkaÂr: wat tyrannieke order mag er nu weder 
uitgevaardigd zijn, om ons nog meer ‘te verdruk- 
ken?” Ja, toen bragt elke dag nieuwe grieven 
en ellende aan! — Waarom vergeten wij het zoo 

fpoedig? Goedheid is eene deugd, maar mydiv dye 

zeiden de Grieken; te groote toegevendheid is on= 

Da en deugd, 
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deugd. “Hoe verteldet-Gij mij dan met geestdrift van 
Uwe gelukkige jeugd3 van de ftadhouderlijke tijden 5 
van Prins én Prinfesz- en van hun huwelijks” jaar- 
feest, ‘dat Uwe Latijnfche Mufe, bezongen had! 
Dagelijks komt mij de herinnering aan die zwarte 

Franfchesdagen voor den geest. Ik gevoel nu nog 

veel dieper dan toen, hoe het U moest grieven „ 

als men’ U fprak van een” Franfchen. Prins op het 

HUIS IN °T’ BOSCH’. …<_ 

0) ‘dômus antiqua ‚ heu, guam dispari dominare domino! 

zeiden wij dan fpijtlachende, — Evenwel was die 

goede Franfche* man, met zijne manieren van den 
ouden tijd, ons in geenen deele zoo ergerlijk als die 

anderen, die woorgaven Franfchen te wezen, maar 

zich fpoedig verrieden door hunne grove, zeden, en 

onbefchoften toon „ zelfs jegens ongelukkige ouders, 

wien zij bijna BEVA eon” s bevel hunne kinderen 

ontweldigden. Het deed ons waarlijk goed, dat er 

ten minste één groot ambtenaar was, die zich niet 

door hen bang liet maken, en hen op hunne plaats 
wist te zetten , wanneer zij zich te veel aanmatigdên. | 

U H. Geb. weet wel, wien jk bedoel. Hij hand- 

haafde met alle kracht Blicg geliefde moedertaal, en 
de oude achtbaarheid van het Hoog Gerechtshof, 

Het was toen de eenige fchuilplaats voor Ede 

trouw en deugd! | za 
Ik vermoed wel ‘eens, dat er in bmthide onzer 

verfranschte landftreken nog zijn, die uit ouden 

wrok fchelden tegen beter weren aan, en Petitien 
tegen hem oprùïjen. | zal 

Jas 
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‚Ja, die Petitien —' vergeef mij, dat ik het ‚ronde 
„borstig. zeg.— het is fchande datde Kamer ze aan- 
neemt. Dat, geheele. petitioneren is een onwettig 
inkruipfel. De Staten-Generaal mogen er geen acht 

op geven. . Zij zijn geene bevoegde magt. Het is, 

op: mijne eer ;-een. titel ‚die beneden: U allen is, 

‚U H.-Geb. moge glimlachen, maar het is waarlijk 

zoo. Ik: hope U dit nog eens heel ernstig te be= 

wijzen, op rechts- ef gefchiedkundige gronden. Of 

men dan zegge, gelijk ik nu reeds van mijne goede 

vrienden ‘hoor, win ik mijne gisfingen mededeel» 
de: ja! het iso wel mogelijk „ dat gij gelijk hebt; 

„maar zij hebben dat nu reeds dertien jaten. zoo gee 

praktifverd , en dat moet nu zoo blijven — ziel als 
„men dat gaat zeggen, dan wil ik hen toch eens 

vragen, in welke fehool. zij zulk een averrechtsch 

beginfel opgedaan hebben. Omdat men dertien jaren 

lang eene gefchreven wet verkeerd uitgelegd heeft, 

zou men daarom in het veertiende „en alle volgende 

jaren, veellicht eeuwen „ ja en amen moeten zeggen 

op dat valfche beginfel 2 Dat zou-ongehoord. zijn „ 

te meer daar ik bewijzen kan, dat in geenen deele, 
bij algemeene ftilzwijgende toeftemming „die valfche 

verklaring veld gewonnen heeft, Onze Romeinfche 

Juristen wisten het beter. „ Wat niet door gezonde 

reden , maar’ door dwaling is ingevoerd, en door 

gewoonte in-praktijk bevestigd, dar geldt niet, na 

devontdekking der dwaling; op alie dergelijkesgeval- 

Jen, die men, uit kracht der gewoonte , geldig 

zoude willen maken?’: „ gwod non rartoné inkroduor 

AC ARL | tm 
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tum, sed errore primum, deinde consuetudine ob- 
tentum est, in aliis-similibus non obtinet.”” Zoo 

fchreef crusus de Jurist in L. 39. D, de Legibus,— 

“én hij was verre. van een letterknecht te wezen, 
„die ons den gulden rechtsregel naliet: „ scire leges 
non hoc est, verba earum tenere, sed-vim ac poles= 

tatem.”” ‚Le. “17. ald. — wel, als nu eens het 

meerendeel der Tweede Kamer kwaadwillig was en 

“bleef; en aan de grondwet die uitlegging gaf, die 

“Haar behaagde, zou men dan, na dertien jaren, 
telkens moeten zeggen: „ die uitlegging deugt niet, 

doch zij heeft nu dertien jaren «zoo gegolden ; en 
door die lange toepasfing is zij verjaard. od 

Geene gedaanteverwisfeling bij uwen ovrprus zou 

ooit zoo geweldig geweest zijn, als die onze con- 
ftitutie op deze flinkfche wijze zoude ondergaan. 

Neen! zoo heeft mijn edele, mijn weldoende 

GYSBERT KAREL VAN HOGENDORP mij de grondwet, 

dat plechtanker van zijn betrouwen, niet leeren 

kennen. Dat eenzame, ingefchoven art. 161, vindt 

Gij ook niet in de grondwet van 1814, waaraan 

hij een zoo schitterend deel had, Wat zouden wij 
er. ook mede doen? Uw/Tweede Kamer heeft 
immers het recht om voorftellen aan den Koning te 

doen. Zij heeft de initiative , die men in Frankrijk 
mist, en waarvoor de petitien dus eene foort van 

fehadeloosftelling zijn, gelĳĳk de Baron pr sTAËL 

in zijne brieven over Engeland het doet voorkomen. 
Doe dus voorftellen, als het belang van den lande 

dit beveelt, en de Regering er te traag mede is. 
Maar 
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„Mar zoudé het niet fchande wezen „ dat uit tro lé- 

‘den, die tot de bloe des volks behooren, giemand _ 

kenûis genoeg” had. van het oirbaâr van den «ftaat, — 

of veen balieinand vol petitien moest eerst onder 

zijne oogen. komen, om hem ziende te maken? 

non tali auwrilio, non defensoribus istis!. Maar — 

als “er dan eens eene nieuwe belasting wordt voor= 
ageftèld ,”” voerde mij de geestige*** te gemoet, 
op hoe-zullen wij dan de verfchillerde belangen leee 

„ren kennen? de Petritien « zijn «dan fomwijlen van 
grodte dienst!® — Ik antwoord hem met zijn. eigen 

naïïf gezegde: „Ik hoùde in den grond van. geen 
ééne belasting 3” dat zeggen alle ‘belasten hem na, 
en: heeft nu een ontwerp van wêt het op hann’ täk 
van handel of nijverheid gemunt, dan is het dadee 

dijk: reik mij per en papier:” bladzijden ij folio 
worden met vliegende hand volgefchteven; het hate 
de, ‘het onrechtväardige ; het onftaatkumndige van hét 
‘Ministerieel ontwerp bewezen — ja! bewezen — 
neen! dat is hetzelfde 3 maar de Petitie is gefêed 
et riu is /hêti- „ teeken toch, teéker bij al wat 
heilig iss koe meer namen, hoe béter!” 

Ik denk nog altijd aan hetgeen, met zoo veel … 

bondigheid als eenvoudigheid; ‘betoogd is in die 
voortreffelijke Bijdragen vóor de Huishouding van 

“Staat die , haar het mij toefchijnt , niet zoo vlijtig 

geraadpleegd worden, als zij hef verdienen. Hoe 

ftrijdén „ blijkens dé naäawkeurige opgave, de we- 
derzijdfce belangen des eerién met die des anderen! 

Het is hier riet altijd het Zuiden tegenover het 

D 4 …__Noor- 



En 

86 OVER: DE VRIJHEID VAN SPREKEN 

Noorden. Dat verfchilt waarlijk veels: De -Luikfche 

ijzermijn =‘bezitter wil geen. Zweedsch ijzer 5 waft 

dan vermindert de waarde van zijn erts. De Luik- 

fche wapen sfabrijkant roept zijn’ buurman >toe: 

ss met uw flecht „bewerkt erts kan-ik geene wapens 

maken, Zweedsch ijzer. moet: ik-“hebben!®” -En 

gaat het zoo niet in alle,andere opzichten? ‚Maal 

mij niet langer met dat gemaal!” is de luide kreet 

van „den eenen, „belast den wijn niet” -zegt op 

sbedaarder toon een ander: Hier is het: „geen wrij- 
‘heid, geen handel,” dáár weder: geen verbod, 

geene fabrijken.” En de fchrandere. man, die eens 

betoogen durfde: zonder uitvoer ‘geene fabrijken, 
wordt overfchreeuwd. | 

Ei lieve, hoe zullen nu Petitien hier ‘den weg 

tot waarheid banen? :Zal niet elk verzoeker zijn 

bijzonder. belang in het fchoone daglicht van. al- 

gemeen belang ftellen? «Zal niet elke Petitie zoo 
veel onwaarheid behelzen voor den eenen , als. 

waarheid voor. den anderen ? 

„Wie van de honderd en tien leden; heeft zoo 

weinig verkregen kennis van de ware beginfelen der 

ftaatshuishouding , of zoo. geringe betrekkingen. met 

huizen van handel, en fabrijken , dat hij niet liever 

een eerlijk koopman en fabrijkant raadplege , dan zich 

op de beweegredenen. van, onbekende. verzoekers 

verlate? Zijn het doorgaans wel de eerfte lieden 

in hun vak, die de Kamer het meest: met hunne 

wijze bedenkingen overvallen? In de. Advijzen. der 

leden wordt zoo weinig acht. gegeven op alle die 
in= 
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ingediende belastings-klachten. Goed gefchreven 

boeken. zie ik integendeel dikwijls met lof aange. 
‘haald; ven dit geeft mij altijd groot genoegen: want 

| wij bezitten rijker litteratuur, ook in de ftaatshüise 

‘houdkunde , dan wij zelve bijna weten. U H. Geb. 

heeft niet minder-dan drie Prijsverhandelingen , van 

een mijner ambtgenooten , met goud helpen bekroo= 

nen. Maar durf ik U nog iets vragen? Ik ben mis- 

„fchien wat lastig door mijn uitgerekt fchrijven ; dan de 

Zaak. gaat mij zoo na aan het harte, en wij kunnen 

niet.zwijgen van hetgeen onze gedachten nacht en dag 

bezig houdt: — Waartoe zijn die kamers’ van koop- 

handel en fabrijken 2 worden zij nooit geraadpleegd 

‚door-de-Regering? Ik-denk het wel. Waarom zou . 

elk lid der Kamer haar niet met hetzelfde recht raad- 

plegen, als de Minister van finantien «het doet? 
Zullen zij niet veel gewichtiger inlichtingen geven 

dan de, Petitionarisfen, wien het niet raakt, wat er 

belast worde, mits men flechts hen vrij en onge- 

moeid, late, even als; of «de Anhgerlak geen geld 
noodig hadde? 

„Nog: ééne vraag, en dan, ik beloof het U, zal 

ik zwijgen: Hoe: ziet zulk eene Petitie met hon 

derd, of duizend. zefpectabele namen — gelijk ‘men 

ze noemt — onderteekend „ er uit? Wie houden 
toch contrôle op de echtheid der teekening ? Ik lees 
dagelijks van-de Commisfie voor het onderzoek der 

Petitien „maar. nooit. van «de Commisfie tot veri- 

ficatie, Wordt dat alles voor goede munt opgeno-= 

men? „Wie weet hoe geducht men de Kamer mis= 

ER Bi tper leidt ! 

Ad 
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leidt! De dagbladfchrijvers, die altijd vooraf het 

getal -der namen fchijnen “te weten, juichen niet 

vergeefs over het welgelukken ‘hunner treken/ -Zij 
hebben gewis medehelpers , waar men ze niet vere 
moeden zou. De waarachtige eerlijke manis zoo 

onnoozel tegenover den inttigantt | 

Ik wenschte wel, dat, in de tegenwoordige gee 

fteldheid van zaken, de regeringen wat minder; of 

‘ten minste niet zoo bij uitfluiting ‚ aan geld dachten. 

Het is als of de flaten zware gevaarten zijn „die 

op zilveren en gouden fpillen moeten ronddraaijen. 

Zedelijke- kracht is beter dan geld; en daar kom ik 

al weder met onze ouden aan: 

Peeuniam in loco negligere, maximum interdum 
est luerum. | 

TereNTius had haalsoieh niet vermoed, dat’deze 

zijn gouden fpreuk uitnemend zou pasfen boven den 

ingang van Koninklijke Paleizen, en beraadflagende 
Vergaderingen. Terwijl men zit te cijferen, en den 
ftaat penningspond tekenfchap afvraagt : waartoe dit, 

waartoe dat? — wat doen wij met Gezanten? wat 
toch met al die kunstverzamelingen? neemt intus- 

fchen wellicht een heimelijke vijand zijn flag waar, 

en .ftrooit ongemerkt het zaad van onlust, dat welig 

opfchiet, en ten laatste wel eens rde in 

geheel de rekening brengt. 

Was niet het alvermogende woord van bezuiniging 

de naaste oorzaak, dat er zich zoo véle wolken 

zamen pakten tegen onze Akademien ? | 
Durf ik mij met eenig bericht van U H, Geb. 

vleis 



| 

EN SCHRIJVEN, TE ROME): 59 

evleijen over den gang der bezigheden bijde ftaats 
\eommisfie: voor het onderwijs? Ik -behoef U niet 
“te zeggen, dat de onzekerheid, waarin. de, Akade- 

mien nu verkeeren, reeds meer) nadeel aan de we- 
…zenlijke ftudien heeft. toegebragt, dan de beste uit- 

ckomst der commisfie lichtelijk. zal kunnen goedma= 

ken. En ‘wat zal «de uitkomst der commisfie 
‘wezen? Noem mij niet’ onbefcheiden , maar ik 

kan mĳ bijna niet van glimlachen onthouden, als 
‘ik van zulke plan makende commisfien- hoor. Sedert 

wanneer “het toch mode moge geworden zijn, om 

de gewichtigfte zaken „ die eenheid van gedachten, 

en eenheid van: bewerking eifchen , aan verfchillende 
menfchen commisforiaal op te dragen? Het zoude 

der moeite waard zijn, om eens-de gefchiedenis 

en het nut der commisfien na te fporen. Ik’ vrees 

dat de berekening der uitgaven gemakkelijker zou 

zijn opte maken, dan het batig fäldo,. En’ hoe 
‘kan het wel anders | Geldt ook niet hier het oude 

zeggen: guando- dio idem faciunt; non est idem? 
Heer X ziet van deze, Heer Y van de vlaktegen- 
overgeftelde zijde, : Heer -Z wil midden ‘door zeilen 

als Lhomme à la-salade in de-Foliés du siècle , en 

maakt de beide partĳen, die hij met zoetfappige 

woorden meent te bevredigen, nog. veel hardnek- 

kiger tegen elkaar. XK zegt misfchien telkens, even 

als de jonker in coLponr’s Pamelas … „ To-ho viage 
‘»&iato! Zoo is het buitenslands! en hi wil zelfs 

voorlezingen laten houden over de „Apodemiek of de 
kunst om lang buitens lands te blijven „ en vreemde 
ig | bes 
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‘begrippen optedoen. Y.' daarentegen roept met geeste 
drift uits guod petis „êntus habes! Tout est en tout! 
Een ander weder meent al het goede, fchoone., «en 
„ware in ééne bepaalde wetenfchap te- ontdekken. Met 

éen woord, zoo vele leden zoo vele begrippen! 
„Kunnen zulke uiteenloopende menfchen eene zekere 

beftemde meening „uitbrengen „ waarbij de regering 
weet ;-waar. zich aan vast te houden? En wat 
wordt er ten lange leste'van het-rapport of verflag 

der Commisfie? —… . Met moeite bijééngebragt, ter- 
wijl de één fchijnbaar wat geeft, de ander wat 

neemt, treedt het eindelijk; voor ‘den dag „ omftuuwd 
met een drom- van kleine en groote neyen= rapporten 
der tegenpartij. Zij” ondergaan weldra allen eene 

chemifche „bewerking, en uit den fmeltkroes. komt 

geheel iets: anders ‚te voorfchijn, dan er in ging. 
Niemand der Commisfie erkent. zijn werk. meer. 

Ja wellicht treedt een vreemd pedant uit den grooten 

hoop, en zegt met den toon: der zelfsvoldoenings 

Ik zie, dat mijne wenken. niet vergeefs geweest zijn ! 

„Men heeft ons betoog vlijtig geraadpleegd! … Ach 
arme leden van commisfiën! Sic wos zon vobis! Sic 
yos non wobis ! he 

UH. Geb. is te blijgeestig van aard , om mij mijne 

boert ten kwade te duiden. Met ernst kan ik aan 

de zaak niet denken, of ik word er verdrietig om, 

Het. was immers nog zoo korten tijd geleden, dat 

UH. Geb: in dergelijke Commisfie zat met KEMPER 

dan het:hoofd! Toen was er een Franfche opgefla- 

„gen loots-af te breken, en een ftevig Nederlandsch 

Ak ge 
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gebouw in de plaats te zetten, Waarom moest ‘dat: 

“zoo fpoedig weder vertimmerd en afgebroken? 

Eilieve, waarom toch? Ik wil niet vermoeden , 

dat ook: onze zoo eenvoudige lesfen over het Roe 

meinfche Recht en zijne gefchiedenis er eenig deel 
aan hebben. Tot mijn leedwezen moet ik het vra= 

gen; want zij hebben verleden jaar de zonderlinge 
eere genoten, om zelfs bij de beraadflaging over de 

Begrooting met name doorgeftreken te worden. — 
Wat men niét al in eene zoo aanzienlijke vergadering 

ter tafel brengt! helaas! wij hooggeleerden: zijn het, 

die de fludenten ophoopen met kens. De geheele 
Romeinfche Rechtsleer blijft bij ons nog dezelfde, 

die zij was. Ik meende ter goeder trouw”, dat zij- 

tegelijk met de Lands Effecten getierceerd was! 

Wij verdiepen ons in afgefchafte rechten, in plaats 

van gegronde kennis in de beftaande op te doen. 
Welk « vriendelijk getuigenis voor ons onderwijs! 

‚terwijl Franeker en Groningen zich in hoogleeraren 
verblijden , die hier openlijk hunne inwijdings » ver- 
handelingen over het Franfche Recht verdedigden. 

Verder luidt het: De fongelieden worden in de 
historie van het Romeinfche Recht, van deszelfs 

bepalingen en de wijze van invordering tot în de 

geringfle bijzonderheden onderricht , zonder de gez 
fchiedenis van ons eigen recht te leeren. Wij beij= 

veren ons meer, om ons in de diepfte verfchillen 

wan dat recht te verdiepen „ en eene-veelal onvrucht= 

bare wetenfchappelijke. kennis te verwekken, dan om 
de gefchilpunten van het beftaande toetelichten en 

k 0 te 

dn 
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ze beflisfen, Wat zoude ik blijde zijn , als-ik zelf. 
over de wijze van invordering bij de Romeinfche 

rechtsbanken tot in de geringfte bijzonderheden on= 

derricht. was! want dan zoude ik het ook mijne toes 

hoorders leeren trotsch alle verbod en noodkreet. 

Ziel als men de wetenfchappen gaat opkooken: 

gelijk ouderwetsch goudwerk, om er een nieuw 
fatfoen. aante geven ; al lijde dan ook het wezenlijk 

gehalte eg nog zoo veel bi, men diende de meeste 
hoogleeraren op dezelve wijze te fatfoeneren. Zij 

pasfen niet voor het fplinter = nieuw gebouw „ dat men 

naast Pallas ouden tempel fchijnt te willen optreke 
kene Of de Medeafche kunstbewerking veel baten 
zoude , twijfel ik … Qwo semel est. âmbuta recens servabit 

_odorem testa diu. Die fpreuk leeren wij reeds als 
kinderen van buitens zij is zoo. waarz ook in. hare 
toepasfing op menfchen en gewoonten! 

Te Brusfel moge men voor eene uitgelezen vere 

eeniging van fmaakvolle heeren en bevallige vroue 

wen, die met potlood en papier in hare kleine handen 

aandachtig luisteren, een Cours d° Histoire Univers 

selle of de Littérature Européenne houden in den - 
bloemrijken flijl van viLLEMAIN. Bij ons. gaat dat 
zoo niet; Och neen! men zou er om. lagchena 

In onze mistige gewesten weerklinken de. doffe. 

collegiekamers , waar gefchiedenis en letteren wor- 
den behandeld, reeds *s morgens vroeg van ou 
derwetsch Latijs. - Men, zoude zweren nog RUHN 

KENIUS € WESSELING te hooren. Op de rechts= 
geleerde ‘collegien is het overal cuJACIUs vóór, ex 

SCHUL= 
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SCHULTING nâ, In de lesfen over het flrafrecht , dat 

_ook al in deftig Latijn wordt voorgedragen , durft 

“men vrijmoedig beweren, dat de plompe Duitfchers: 
veel meer van wijsbegeerte weten , dan de befchaafde 

Franfchen. In plaats van bij wijze van praktifche: 

oefening een voorfpel van de Asfifes te houden, of 

de toehoorders te leeren, hoe zij intieme convictie 

kunnen verkrijgen, zonder bewijs of kennis van 

zaken , wordt ‘het drievierde deel van het jaar aan 
het Pars Philofophica te koste gelegd. Het is wat 

te zeggen in een land, waar wij met den Code Pénal 

en de Znffruction Criminelle gezegend zijn! Van 
de andere vakken heb ik nog minder kennis dan van 

mijn eigens doch ík geloof, dat het er al even zoo 

gefteld is als bij ons. Ik hoor hier nog altijd fpre= 

ken. van HIPPOCRATES €En van BOERHAVES en men 
. zou wel willen, dat aanftaande artfen en wondhee= 

lers zich ijverig toeleidden op letteren en Phîlosos 

phie! In de Theologifche Fakulteit bekommert men 

zich niet zoo veel om goede prekers , als om godge= 

leerden te maken. Men gaat er aan het zelfde euvel 

mank als bij ons. Gelijk wij ons verbeelden „ dat wij 

geen advokaten maar rechtsgeleerden moeten vore 

men, zoo verbeelden zij zich ook, dat het goed je 

preken wel volgen zal, als de ftudenten maar eerst 

grondige bijbelkennis hebben , waartoe „, ik weet niet 

al, welke voorbereidende ftudien vereischt worden. 

Hoe geheel anders gaat het toe op een uurtjen af= 

ftands van de flad, in het Seminarium! O hoe geheel 
anders ! Û | | 

8, 
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„UH. Geb. mag wel aan de heeren zeggen, dat er- 

niet. veel hope op-verbetering is, … Wil men: ons 

anders hebben, dan wij zijn ‚ men zal best doen , 

om. ons te helpen afzetten , of, wat nog beter is, als 

dezelfde meníchen , die den mond vol hebben van 

vrijheid van onderwijs, ons in het onderwijzen 

zelf niet vrij. willen laten, dan zullen wij-ons-ont= 

flag gaan vragen. Wij «houden dan onze eere op ; 

en fparen tevens veel moeite uit. Er zullen fpoedig 
liefhebbers wezen, die orize ledige plaatfen willen 

bemachtigen; en maakt foms het groote getal de 

keuze moeijelijk , geen nood! men late er op den * 

concours om hard draven. Die het fnelst loopt, en 

dus het minst belemmerd is door zijne zwaarte, 
verkrijgt de katheder. AA ga ira! El 

Intusfchen heeft het. mij, niet weinig verheugd, 

dat dezelfde redenaar, die ons wat al te hard;aan= 

getast heeft ; en: wij hebben het diep gevoeld; zoo 

geweldig in tegenfpraak met zich zelven is!» De 

aanmerkingen, die hij laat volgen over het Concor« 

daat, zijn. zoo uitmuntend, dat zij den “man van 

echte geleerdheid kenmerken. Waar: mag hij toch 

die aanmerkingen van daan “gehaald hebben?  Nere- 
gens anders uit, dan uit het lang vergetene Jus 

Canonicttme Zonder kennis en heldere inzichten in 

dat Roomsch Catholieke Kerkenrecht, doorgrondt 

men niet zoo diep de nadeelen van het Concordaats 
En zulk een onbevooroordeeld man, dien de wereld 

met recht cordaat noemt, al houdt hij van geen 

hac dns die zou ons ten kwade duiden , dat wij 

vlij 
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Wlijdig onderzochten , hoe van lieverlede de Kerk alle 

macht uit de handen der Vorsten-na zich toegehaaid 
heeft! Hij weet veel te wel , dat alle ftudie eigenlijk 

één is, en zich flechts in takken. verdeelt „gelijk 

de bergftroom, kh 

Heeft U H. Geb, de hrkane ovér het ber 
onderwijs ter lezing aanbevolen? windt men-ze niet 
vol van Attisch zout? Ik mag het vragen; want 

ik heb er geen deel aan. fat zou U IH, Geb, 

denken van eene belasting op het Attisch zout, 

voor zoo veel het in de dagbladen-drukpers verbruikt 
wordt? Het zoude niets opbrengen, denkt Gij, 

omdat er bijna-niets van verbruikt wordt! Het zij 

zooz toch houd ik mij verzekerd dat die. „ondeugen- 

de rustftorende. bladen fpoedig zouden. zwijgen. uit © 

vrees voor de drukkende belasting; want die ijverige 

ftokebranden, verbeelden zich, dat elke uitdrukking, 
die. zij bezigen, met Attisch zout befprengd is: 

Och, hoe. zullen de Regeringen. nog eens een als 

gemeen en tevens eerlijk middel, uitvinden, om die 

lasterlijke „taal te beletten die deze. lieden tegeri 

koning , tegen ambtenaren „ tegen geheel.den ftaat 

durven bezigen? Het vreemde wetboek dat wij nog 

gebruiken, is zoo zacht, zoo toegevend! Men 

erkent er “dadelijk de Franfche vrijgezindheid aan ; 

‚en is het waar, dat wij den geest. eens volks.„en 

de mate zijner befchaafdheid uit zijne ftraffen eu 

misdaden kunnen opmaken ;-wat moet dan die Fran= 
fche overheerfching inderdaad een_zacht juk. zijn 
geweest! En met dat al Jeefde ik liever bij, de wet 

XD, te E | vafì 
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vâh April” i8r5 ondef onzen - Koning, dan bij die 
onbeperkte vrijheid > wän “drukpers” onder Napoleon. 

Hij had Zoo zekere huismiddeltjes ‘bijde hand, niet 

geheel origelijk aan dië wan’ TiBErrus. Ren Neder- 

lander zou er zelfs op de gedachte vän zen. 

“soevallig “viel mij nog dezer dagen weder het 
befluit in handen, vari 'e4 Januari 1814,” De Souve- 
Têine Vorst regeerde” nog” geene twee volle maanden, 

De Commisfie vóor’ de “Cònttitutie was even te 

voren aan hare taak” bégonnen, toen de Vorst in 

overweging nam: dat de wetten en reglemeriteh — 

door het Franfche beftuur” ipgevoerd” — eene ftrek- 

king hadden ; om de vrijheid: der drukpers volkomen 

te onderdrukkén, den voortgang van de verlichting 

té beletten, en âlles te ‘Onderwetpen. aan eene wille- 

keurige cenfuur „ten eenemaal- ftrijdig met de Tibe- 

rale denkwijze, heee elk rechtgeaard Nederlander 

mêrtiërie dezer Tanden heeft gekenfchetst” enz. 

Dat was toch ändere taal dan de otten 
“Zal het groote gefchilpunt” van December 1. 
ziet Welder fpoedig âan: de orde van den dag ind 

Ik vrées, dat ‘er ‘ten lange leste een wet zal te 
woörfchijn komen’, die geên wet mag heetén. Halve 

maatregelen. bederven. het geheele werk ! 

Máar mag ik U vragen , of art. 227 van de Groúd= 

‘wet wel Zoo goed is ops ehelderd, als het ontelbâre 

maten wordt aangehaald? Ik verbeeld mij, “dater 
‘in die wet meer ligt dijn J ‘dan men zodra 

lijk chijnt te denken. aus 

| 4 Naar 
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Naar ik gis’; is- liev Franfche-artikel- het eerst ges 
Tchreven zen het Nederlandfche artikel is hier eene 
vertaling, dië verre af ‘is van. juist te wezen. Mis. 
fchien val ik U lastig met dit ín: bijzonderheden te 

ontwikkelenz. edoch. ik-- wilde “bijv gelegenheid gaarn 
uw gevoelen over mijne gisfingen vernemen. 

De wet } dunke mij ; is voorzichtig einad en 

a hare-rechte plaats gefteld.… ke Tl 

Bij de ‘vorige Grondwet vans1814, had men met 

oud Nederlandfche hartelijkheid. gedacht , - dat” het 

laatste ‘hoofdftuk:-der veigenlijké wetten (want het 

IXde-bevatte {echts bijvoegfelen) het goede werk de 
kroon. moest‘ opzetten. Men-moêst toonen , dat de 
Souverein, “die veene gefchreven Grondwet. had. ge- 
eischt ;’ omde „Souvereiniteit aan bepaalde. vormen 
te-onderwerpen , bovenal het edel doel had gehad: 

Godsdienst “en verfpreiding van--icht. en kennis; 

zonder welk& geen” godsdienst” meer redelijk. kan 

zijn „ als°den grondflag vaan: ers flaatsbeftuur te doen 

befchouwen. | 4 

„Hoe verftandig « en. wel dbi ide vrioiehofken zijn 

omtrent devonderfcheiden godsdienstige gezindheden; 

in “arte:13g==140l (1814) ‘behoef ik niet te vere 
melden 3 doch onmiddelijk -op>-die - artikelen volgt: 

5 Ter bevordering van godsdienst, als een vasten 

fleun van denoftaat-; en ter uitbreiding van kennis, 

is het-openbaar-onderwijs op de. hooge, middelbare en 
lage fcholen, ven aanhóudend woorwêétp: van de zorg 
dersregering?”’ En daar gewis“hiets den-ftaat meer 

eend tegen inwendige onlusten’; noch, ‘het zedelijk 

„& je BRS gee 
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gevoel eens volks zoo algemeen ‘bevordert, dan. het 

verfpreiden: van zekere onmisbare’ kundigheden onder 
de lagere volksklasfen ,„ moest ook de Souverein -uit= 

drukkelijk ‘bepalen; dat Hij zich. de zorg voor de 

armen. en‚de opvoeding der. arme» kinderen, als 
eene zaak vanhet hoogfte: belang , wilde aanbevolen 

hebben, Het was tevens een vereerend zegel: gee 

drukt op al het goede, dat federt 1795 gedaan was, 

‘ten behoeve der armen; wier verwaarloosde opvoe 

ding en veronzedeliĳkte toeftand in de Franfche 

omwentellng de iĳsfelijkfte. gruwelen veroorzaakt had. 

„ Hoe bij de tweede. Commisfie ‚die van 1815, dit 
geheele Hoofdftuk „veranderd, “is, „weten wije … Het 

Congres van Weenen kende de goelijke menfchens, 

die zoo gemoedelijk en herderliĳjk, “brief, op brief _ 

naar Weenen hadden. gefchreven.: Daarom gaf het 

Congres aan onzen. Souvereinen Vorst gaarn- vrij 

heid, om,’ bij het beklimmen van den troon der 

Nederlanden , zijne Grondwet „die met het toegewezen 

grondgebied van Belgiën gemeen moest worden ge= 

maakt, te wijzigen naar de omftandigheden met ge- 

meen overleg; maar al wat dáár bepaald was ointrent 

het verleenen. van gelijke  befcherming aan alle 

godsdienstige gezindheden,en het toelaten van allen; 
‚zonder onderfcheid- hunner. geloofsbelijdenis-,. tot 

waardigheden „ ambten: en: bedieningen 5 dat moest 

ongefchonden blijven „ dáár mocht-niets in-veranderd 
worden. … Het Congres bedoelde. art.-134» en drukte 

dus het zegel op den voortreffelijken inhoud onzer 
flaatsregeling. … Belgiën was niet. metde Vereenigde 

Ne. 
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Nederlanden. tot een Koningrijk verheven ter zijner 

ceré , maar omdat het welbegrepen (taatsbelang van 
—__Europaen het zoogenoemde evenwicht dit vorderde. 

„ Devier groote Heeren , die het lot van. Zuropa in 
handen ‘hadden, bekennen het oprechtelijk, -Ik heb 

het: Tractaat hier voor mij liggen, en wil U de 

_ bedoêlde woorden affchrijven:. «afin d'établir 

wm juste équîlibre en Europe et de constituer les 

PROVINCES UNIES dans des proportions qui les mettent 

à mbme: de soutenir leur indépendanee par leurs 
_propres moyens, Leur assure les pays compris entre 

lamer „ les frontières de la France et la Meuse.” 

Het zoudè dus befpottelijk zijn geweest, om heden 
een troon op te rigten, “waar den volgenden dag 

een gemijterde ‘Bisfchop zijn altaar boven op zette; 
ook diende” men wel een weinig eerbied te hebben 
voor den Souvereinen Vorst van een.machtig rijk „ 

die in de liefde zijner onderdanen een onuitputtelijke 

Schatkist had, en regeerde, gelijk het Nederlandfíche 

Volk. federt: 1575 te vergeefs gewenscht had, ge= 

regeerd te worden. \ 

Ik ben wederom al te breed, Ik gevoel het zelf, 

Copia facit inopem. Er komt mij zoo veel te gelijk 

in den zin, dat ik niet weet, wat het eerst, en wat 

het laatst te melden. Om kort te gaan, het onvoor«. 

waardelijke- art. 134:onzer eerfte Grondwet, geëikt 

en geftempeld te Weenen; werd in art. rr en 

art. 192 onzer tegenwoordige Grondwet overgebragt. 

Dan, er kwam een afzonderlijk Hoofaftak bij „ getie 

teld: wan de Godsdienst. Het laatste Hoofdftuk echter 

fi Es | werd 
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werd toegewijd «aan Aet Onderwijs en Armbefiwurs 

In het Rapport toont-de-Commisfie- van -herziening 

de gronden “aan van het natuurlijk: verband.-dezer 
artikelen. Nu: werd drt. 14o-der ‘éerfte-Grondwet … 

in twee artikelen “gefplicst, in art. e26-en: 227. 

Het luidde nu nietmeer: „ Zer bevordering van 
de Godsdienst, als. een vasten fleun in den flaat sy 

en ter: uitbreiding wan kennis in ‘het openbaar ons 
derwijs.” — Neen !-maar shet luidde eenvoudig dus: 

Het openbaar onderwijs-iseen aanhoudend. voorwerp 

vande zorg. der regering. Het fcheen- wel, dat 
men aan de „weerfpannige. „tegenftrevers van het 

Weener Congres en van arts 134 der Grondwet 

geen ergernis geven, noch bet-onderwijsbefchouwen, 

wilde: als middel ter bevordering: vän ‘Godsdienstig= 
heid en «verlichting, -Maar- nu kwam-er, gelijk. ik 

mij. verbeeld, een vander zin de Commisfie „uit -den 

hoek „ die meer „opde hoogte. van zijn: tijd was. 

Deze wilde de verongelukte fchoone woorden : wêt= 

breiding van kennis „ zoo mogelijk ,: nog redden. 

Hij drong dus aan’ op eene uitgedrukte verordening „ 
omtrent de vrijheid vàn-de drukpers. ‚In het char- 

tér flond het immers-ook!en zoo: werdoheen: ârt. 227 

in-de:wereld. NN 

De Hollandfche Commisfie = leden (deden: sleten 

glimlachende : ‘och „ het-is: eigenlijk overbodig. „Wij 

weten bij ons te lande niet, wat het iszsiemand te 

beletten om te fchrijven ; zonder: voorafgaand verlofs 

daarom heeft de Koning ook dadelijk , in de eerfte 

dagen zijner Regering, de drukkende Franfche wet- 

Wi | ten 
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ten op:den, „boekhandel opgeheven „ „doch, willen, de 

Heeren ereen afzonderlijk artikel. „van, maken per, 

nos, Jicet ‚het is, „ons wel.” En‚nu fchreef „mens, 
Loa pressed vant, „le, moyen Je bach propre à rl, 

Bandt: hd Jumières N chacun oil f û servir. gut, 

natmician saddam eic. ih pj ETEN pins AA 

‚Wat wordt..hier. veroorloofd?, rr wang voors. 

afgaand. ‚verlof, mededeelen; „en „welrin. „gedrukte, 

íchriften ‚van ‚zijne, gedachten, [san pensges), Tu het, 

Nederlandsch, ‚ftaat, erbijs ez gevoelens; offchoon. 

Pensdes wel het eerfte, maar niet „hetlaatste uitdrukt, 

„Het, kenmerk. „alzoo van, de, „vrijheid, van. drukpers, 

is hier gelegen: in het niet noodig; „hebben van, 

eenig voorafgaand verlof, Hoedanig: verlof in. Zwe 

den, ‚bij voorbeeld „ geëischt wordt „dat zich terecht; 

op zijne krachtige, verteg genwoordiging, beroemen mags; 

Ik „haal „Zweden: aan ‚omdat ik-U H. Geb. altijd, 

met „ophef vande. gefchiedenisen „letterkunde. van: 
Zweden „hoor „Spreken. „Maar. verder, Ik-wil, de, 

woórden van arte 227 niet te fcherp ontleden of-’ 
fchoon andersde- opmerking-„op des krachten -be- 

teekenis der woordens den weg leidt «tot de kennis. 

def: zaken. … Liever; ga „ik „dus voorbij „dat. de, ges! 
„dachten (pensées); „die: men. volgens: gemelde „wets 

zonder verlof. mag verfpreiden , » zoodanige worden 

veronderfteld “te zijn die tot :doel-hebben : witbzei= 

ding van kennisen voortgang van verlichting. of 
zooals er eenvoudiger in het Fransch ftaat: pour 
tépandre les lumieress « heb cutent 

br SRA Dan 
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Dan, nu volgt de tempering dezer vrijheid. In 

Zweden. neemt het toegeftaan verlof om uit te gee 

ven, alle verantwoordelijkheid voor den-fchrijver 

weg & hier integendeel moet de verantwoordelijkheid 

noodwendig na de uitgave volgen. „ Néanmoins, 

lezen wij, tout auteur, émprimeur, edittur ou diss 

eributeur est responsable des éerits ; qui blesseraient 

Jes droits soît de la socidté soit d'un individu.” Ook 

deze plaats der wet is in-den Nederlandfchen tekst 

nièt geheel dezelfde. gebleven: „ blijvende nogtans 
elk voor hetgeen hij fchrijft, drukt, uitgeeft of 

verfpreidt , verantwoordelijk aan de maatfchappij. 

of bijzondere perfonen, voor zoo verre dezer dia 

mogten zijn boleedigd ” | 

U-H. Geb. ziët het duidelijk. In dán Neder- 

lendfchen tekst is en blijft de fchrijver- verantwoor= 

delijk aan de maatfchappij of [aan] bijzondere pere 

fonen. In de Franfche vertaling integendeek (taat 

alleen: dat hij verantwoordelijk is woor gefchriften, 

die de rechten =— van bijzondere perfonen mochten 

beleedigen. | 
Het onderfcheid is waarlijk niet gering , als wij op 

de gevolgen zien, De “Nederlandfche tekst is-den 

lasterfchrijver. veel -genadiger dan de Franfche, Het 

zal-hem toch niet hetzelfde zijn, of hij onvoorwaars 
delijk verantwoordelijk gis , en alzoo op réchterlijk 

gezag uit:eigen beweging kan worden vervolgd, dan 
of hij verantwoordelijk is — aan bijzondere perfonen. 

Fs hij hun alleen voor zijn hoonen en-fmaden veranta 

woordelijk , dan kunnen ook zij alleen hem zot vera 

| ante 
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antwoording oproepen, en houdt fchroomvalligheid 
of onverfchitligheid of medelijden hen terug, dan 
moge de openbare aanklager toezien, en moet den 

beleediger van de rechten zijner medeburgers ongeftraft 
en onvervolgd laten. Nog ben ik niet, waar ik 
komen wilde. 
Wat beteekent het „ verantwoordelijk te - zijn 2” 
Wat, het beleedigen’ van de rechten der Maatfchappij 

of van bijzondere perfonen? Bij vele andere alge- 

meene “bepalingen in de grondwet, ftaat er telkens 

bij: dat dit nader bij eene wet-zal geregeld worden. 

Art. 8 van het Charter erkent reeds zulk eene wet. 

Hier vinden wij niets van dien aard. In dit artikel 

zelf moet dus eene zekere beteekenis liggen, zal 

het niet eene ‘fchoonklinkende en ijdele uitdrukking 

worden, Dat men mag fchrijven zonder verlof, dat 

is duidelijk: dat men er verantwoordelijk woor is, 

dat is ook duidelijk 5 doch , hoe men verantwoordee 

lijk- is; en voor welke rechtsbeleedigingen aan Maat= 

fchappij-of „bijzondere perfonen — flem mij toe — 

dat is zeer onduidelijk , of liever; het is niet uitge= 
drukt, en de wet fchijnt het als bekend te veronder- _ 

ftellen, Het verdient ook alle opmerking dat het 

artikel niet van den -fchrijver alleen fpreekt ,- maar’ 

zelfs van ‘den drukker, van den uitgever, vari den 
verfpreïder des rechtfchennigen fchrifts. 
Moet men dus niet bijna belluiten, dat het twee= 

de. gedeelte der wet hare eigene bepalingen, in 

het eerfte gedeelte , zoo veel mogelijk „, heeft wil- 

len “beperken? … Voeg- hierbij, “dat het volgende 
| Es | in NE 
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art, 228 ten bewijze ftrekt, hoezeer men deze verante, 
woordelijkheid „ waar,‚de inwendige, rust des (laats. 

zoo, naauw mede „verbonden is, als een, gewichtig, 
voorwerp. heeft. befchouwd van, de flaatszorg der, 

Regering : want „het, laat.er op volgen: les admini- 
stration» de. bienfaisance ct Peducation des pauyres 

sont. envisagées. comme, um objet, NON, MOIS IMPOR= 
TANT-des soins. du. Gouvernement. gibt dad „u 

„Die „art. 227, ontwierp „bragt waarfchijalijk. ook 

art. „ea8. uit „het soopfpronkelijk, ‚Nederlandfche „van, 
art. 141 (1814) inhet. Fransch overs en‚deed alzoo, 

door, de, woorden: Cammeyun. objet snor moins ims 
portant „het verband, tusfchen, deze, drie, art.-nog fter= 

ker uitkomen, dan de Nederlandfche tekst het, deed. 

Dagelijks ontmoet ‚ik. bij, het ‚vergelijken, der, beide. 
talen „, waarin «onze Grondwet heeft moeten gefchre- 
ven worden, nieuwe bewijzen, dat, de „eene tekst 

niet, altijd, even, naauwkeurig op „den anderen gelet, 
heefts „Opvoeding „der; arme, kinderen in art. 228, 
is in het Fransch3 éducation „des pauvyres zoodat 

het „zich. niet bij kinderen bepaalt,» Art.‚141 (1814), 
waaruitart, 228vis afgefchreven,, bezigt voorzich-, 
tiger vergankindenegra 1 aas deze, alleen; en, niet 

daiedn " Dan dit. in gaan andd „En nu ter. rv 

Als- het waarsis, datde aanhoudende „zorg van, 

het openbaar, onderwijs „ „van het;arm-beftuur, van 
de opvoeding van. armen „en bovenal van de, Gods-. 

dienst. (in het hoogst gewichtige artikel-196,;dat in: 

de vorige Grondwet. niet:,flaat) gan den Koning is 
aan= 
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aanbevolen „dan - volgt noodwendig.,dat „ook het 

_tusfchen geplaatfte artikel, over-de vrijheid om zijne 

gedachten te openbaren door, de drukpers „als het 

eigenaardigst middel om verlichting te verfpreiden , 

hier voorkomt als „een even belangrijk vaorwerp 

van, ’s Konings ‚zorgen: Onderwijs is ‚zonder goede 
boeken niet „denkbaar. „Zal de, Koning het opens 

baar onderwijs handhaven, zal hij de opvoeding-der 

armen „behartigen „--zal-hij de. godsdienst, beveiligen 4 

_dan behoort--hij ook het -eigenaardig{te middel: te 

handhaven „ -dat hiertoe -ftrekt 2. het. vrije uitgeven 

van. gefchriften uit alle mogelijke. deelen. van wetens 
fchap ,- kunst. en _-letteren „hoe ook ‚de vorm en 

inhoud moge „wezen. … Dan-dit grondwettig middel 

zou geweldig kunnen. belemmerd; worden. »Vraagt 

U. H. Geb. hoecik dit: méén 2 Heeft niet 

de Geestelijkheid valtijd geëischt „dat boeken over 

godsdienftige onderwerpen vooraf. kerkelijk zouden 

goedgekeurd worden? Nu waarborgt de: grondwet 

de onbepaalde vrijheid, en wierd ooit eenigerkopij.s 

wat ook “de: inhoud mochte- zijn ‚van despers-opge= 

haald, de „fchrijver zou tegen den „Koning zelven 

kunnen ‘ftaande- houden, dat zijn ‚recht .beléedigd., 

en de grondwet in--hem gefchonden.' Avas 3, „want 

omde pers” als middel tot openbaarmaking zijner 
gedachten te bezigen , daartoe heeft niemand; wië 

hij ook zij,’ eenig verlof noodig. . Dit isde, ééne 

zijde van de wet. De keerzijde is-dezes zoodra het 

gefchrift in -het licht is, dan eindigt het recht des 
fciriĳjvers op zine geopenbaarde gedachten; en-het 

| recht. 
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recht der Maatfchappij vangt er op aan. Toen hij 
nog de pers als het doelmatigst middel gebruikte, 

kon hij elk beletfel eene beleediging van zijn recht 

noemen 5 maar nu het boek van de pers is, en de 

wijde wereld ingaat, ftaat hij aan elken aanval bloot, 

die of geheel de Maatfchappij of elk bijzonder per= 

foon op hem zou willen- doen; om rekenfchap te 

vragen, waarom” hij, door zijn recht op de pers, 
hun recht op eer en achting heeft te kort gedaan. 

Dit is, naar mijn inzien, de geest of liever de 
eigenlijke inhoud van art. 227. En is nu het eerfte 

lid der’ allerbelangrijkste wet aan: ’s Konings zorg 

toebetrouwd, dan is het voorzeker het tweede lid 

miet minder.” Befchermt Hij de rechten des fchrijvers 
tegen alle censuur en alle aanmatiging eener wan= 
trouwende policies Hij befchermt niet minder de 

rechten van de Maatfchappij en van alle de bijzon- 

dere perfonen, die, vereenigd, het zedelijke wezen. 

der burgersmaatfchappij bevatten , dat Hij regeert en 

beheert, jn ’ | 3 

Staande op dit verheven ftandpunt heeft de opftele 

ler dezer wet aan geene bijzondere wetten behoeven 

te denken, -die: eerst door naauwkeurige bepalingen 

zouden omfchrijven, wat men zou te verftaan hebben 

door het beleedigen bij gefchrifte wan” de rechten 
der Maatfchappij, of der bijzondere perfonen. Moest 

eerst eene andere , en nadere wet dit ontvouwen , dan 

zou dit artikelin, de (taatsregeling zelve duister ziju 

en uitlegging noodig hebben. En, wáár. behoort 

duidelijkheid. meer in acht genomen, wáár uitlegging 

van, 



EN SCHRIJVEN) TE ROME, BDE 4 

van twijfelingen- minder te pas:te-komen, dan inde 
Grondwet 2 | | Rd 

Neen! het moest aan het achtbaar Hoofd des ftaats 
overgelaten worden, welke maatregelen hier als de 

heilzaamfte en rechtvaardigfte vast te ftellen. Bij 

eene natie, die het gevoel van zedelijkheid en be= 

tamelijkheid in zoo groote mate bezit, kan de Vorst, 

met edelen zin voor het heil zijner dierbare onder- 

danen bezield, veel, zeer veel tot ftand brengen, 

dat elders naar de vroome droomerijen. eens dwepers 
zou gelijken. Ik. weet wel, dheaalfs de geringfte 

flraf uit eene bepaalde wet behoort te komen, ten 

waarborg tegen alle willekeur. Ik bedoel dus geene 
koninklijke befluiten, die nooit de plaats van wetten 

mogen bemachtigen, of zonder wet ftraffen opleggen. 

Wat baten ook eigenlijke ftraffen tegen misdaden , 

die haar grondf{lag hebben in bedorvenheid van zeden; 

en in vreugdegenot over eens anders verdriet? 

Beter is het, de. misdaad te voorkomen, dan ze 

te ftraffen5 of, als zij bedreven.is, zóó te ftraffen:, 

dat fchande-en minachting meer dan boete en gevan- 

genis het verdiende loon worde van hem, die. de 

Maatfchappij of hare burgers gehoond. heeft. 

Zeer veel kan bevorderd worden door den openlijk 

verklaarden: wil des Konings aan alle ambtenaren in 

Provinciën, in fteden „en gemeenten, dat zij (treng 

hebben-toe te zien op de zedelijkheid hunner onder- 

hoorigen. Menig burgemeester geeft, als bij formule, 

getuigenis.af van iemands goed gedrag, zonder ooit 

eenig onderzoek naar zijn gedrag te hebben gedaan. 
oi e Er 
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Er zijn ér ‘misfchien „ die- voor verrrichte ambts- 

dienften eene jaarwedde wan den Koning ontvangen, 

met de eene’ hand, en“ mèt de ândere het falaris van 

den Courantier, * voor’ hunne vanse fchimpfchriften 

“tegen den’ Koning. | 

= Zou een Hoogleeraar; die zijne toehoorders in het 

openbaar ftellingen liet verdedigen tegen godsdienst 

of flaat, of } geliĳk wij plegen te zeggen , contra Deum 
aut Prineipem, niet eén onwaardig ambtenaar zijn? 

Ik hoorde onlangs van eene Akademie, waar zelfs 
ftudenten de onbéfcheidenfte” dagbladen fchreven. 

Hoe meer dit hiêr vän onze zeden en gewoonten 

verwijderd is, en, gelijk ik vertrouwe, ook ver= 

wijderd zal blijven, hoe fterker het mij trof, Zou 

de fenaat zulk een ontijdig fchrijver , die het hoofd 

van zijne medeftudenten le Hal brengt, niet mogen 

heenzênden 2 

Men ‘verzekert mij, dat de: gevaarlijk{te optteitsn 

uit de pén komen van jeugdige pleitbezorgers, die 

zich een naam willen maken, gelijk de jonge Ro= 

feinfche rederiaars : doch deze bepleitten hunne ge- 

rechtelijke aanklachten voor den Rechter, De onze 

lasteren “tot geneuchte van ‘het wufte publieke 
Waarom ‘zal Hof en Rechtbank, die dagelijks recht 

fpreken in naam des Konings, den” pleitbezorger 

ongemoeid. voor de balie dulden, die fcheldt, en 

fchimpt, en oproer predikt? Hij is reeds fchuldig 
door het verbreken van zijn eed, waarbij hij gee 
trouwheid heeft gezworen aan den Koning! getrouwe 
heid te zweren, zonder ontzag te betoonen, is een 

ijdele klank , en eedbreuk, | 
hs 

De 



Va EENS SCHRIJVEN!) TE ROME.’ 79 

“Op deze’ wijze zouden dertambtenaren , „zonder 

hunne macht te'buiten te gaan, op ftrenge verma- 

ning des Konings, veel ‘kwaad kunnen keeren en 
voorkomen. Zal het den ambtenaar, die , door zijne 

bekwaamheid en onbefprokentieid , eerbied behoort 
in. te boezemen , zoo moeijelijk vallen , om ijdele 
en verdoolde jongelieden te recht te brengen, en 
hen doorde vrees van de-otvermijdelijke gevolgen 
af te: fchrikken ? Die gevolgen mogen dan geene 
ftraffén zijns zij brengen fchande mede bij alle wel- 
denkenden, en” akar pane miet zoo tot misdaad 

als ftraf,” PONT COTES DIL | 

“En zou de „Koning zelf niet” het volkomenfte 

recht hebben; om'“dernt ambtenaar-te verwijderen, 
die, of “door” opzettelijke nalatigheid medeplichtig 
bleek te zijn; of veel meer zelf de pen had beftuurd ? 

Is jeder “burger; zonder onderfcheid van rang of 
geboorte, bênoembaar tot ambten, bedieningen en 
waardigheden „hij zij-niet meer benoembaar, voor 
zoo. veel dit van den wil des Konings, of van het 

kiescht gewoel des’ volks af hangt, als hij door fchrifs 

ten de maatfchappij heeft bêleedigd; die hij wellicht 

door zine’ talenten’ had ‘kunnen’ opluisteren.” Zoo 
verkeerd’ afs het iss om iemand, die, in welke 
betrekking” ook „ eene afgevraagde , eerlijke {tem te« 
gen den wensch der Regering uitbregt , gemelijk- 

heid en ontevredenheid “te toonen; even zoo vere 

keerd oordeel ik her, ‘waardigheden en eeretitels 

aân “ambtenarén en “edelingen “te läten - behouden, 

die, niet door cordate ftem tegen eene wet, maar 

on: langs 
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fangsvallerlei zijwegen ; de handelingen vanhet Gous 

vernement verhinderen; -of ineen -hatelijk. daglicht 

ftellen. - Ja, vwaarom „zou ik niet zeggen; wat ik 

meen? Figureren opde tàllooze Petitielijsten de 
namen’ van ambtenaren, die zich beklagen , dat’ de 

Regering het volk grieven aandoet, terwijl de edele 

gezindheid des.-Koníngs hen moest befchamen, zij 

behooren oogenblikkelijk-ontbonden te worden van 

alle onteerende ambtsbetrekkingen, bij een zoo grie- 
vend. Gouvernemente — Zal het. Hoofd van den ftaat 
niet kunnen betrouwen. op zijne. Dienaren, die hem 

verandwoordelijk zijn, die zijne wetten moeten uit- 

voeren „ en zijne. bevelen handhaven, op wie zal 
hij zich dan ‚verlaten? Het zou-hier een beftuur 

worden, dat tegen zich zelven verdeeld.is, en dus 

niet beflaan kan, Zal de maatfchappij het toevluchts- 

oord. zijn, hetwelk. eenig-en alleen--onze rechten 

kan. verdedigen tegen onrecht, en zal-de Souvereine 

befchermer dier: maatfchappij, met de Grondwet in 

de hand, niet kunnen gebieden: dat niemand „op 

verbeurte zijner gunst, de rechten dier wed ideen 

door eerfchennige fchriften kwetse ? , 

Alles lost zich op, hoe meer ik het doorzie, in 

het hooge, reine begrip van zedelijkheid, die bij de 
ouden op de waggelende grondvest der. wijsbegeerte 

ftond, maar in onzen ftaat gefchraagd wordt door 
Godsdienst. - En toch was het zeggen. van PLATO 

een’ Christen waardig „ als hij geene rust aan de 

volken durfde belooven, zoo lang niet de Vorsten, 

die op den troon zitten; weljngensen zouden zijn. 

| Dat 
Ì 
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Dat deze eisch eene andere ftrekking heeft, dan wij 
in de fcholen aan het woord wijsgeer hechten, 

fpreekt wel van zelfs. Helderheid en diepte van 
inzichten bij het onderzoeken 3 voorzichtigheid en 

onpartijdigheid bij het beoordeelen; vastheid van be- 

ginfelen in het uitvoeren; bij dreigende gevaren 

fierheid van moed, en onwrikbaarheid van karakter 3 

en in alle handelingen en betrekkingen beminnelijke 

goedheid des harten; zulke deugden te bezitten, 

heette immers ook wijsgeer te zijn! zulk een wijs= 

geer werd de ware gelukkige genoemd; en is hij nu 

tevens’ Vorst, is hij tevens Christen, is hij Prins 
van Oranje , dan maakt hij ook zijn volk gelukkig, 

dat uit liefde en dankbaarheid, meer dan uit vrees 
voor wet en ftraf,; onedele daden verfoeiĳjen, en 

zelfs de boozen tot zwijgen zal brengen! 

Ik geloof waarlijk , dat ik mij verbeeld, eene 

verhandeling te fchrijven, en geen brief, Vergeef 

mij dien gefpannen toon. Het is onbeleefd, in 

een brief te kladden; anders haalde ik er de pen 
door; doch het ftaat er nu, en voor het geen 
ik fchreef , durf ik de Franfche eedformule gebruie 

ken. Ik heb, voor zoo veel ik mij bewust ben, de 

waarheid gezegd, „en niets dan de waarheid „”” kon 

ik er bijvoegen: en de geheele waarheid; want wist 

ik alles wat hier waarheid was, en ten bewijze be- 
hoorde bijgebragt te worden, geloof mij, ik zou er 

niet zoo karig mede wezen, als de wijsgeer bij 
VAN HOGENDORP in zijne Bijdragen, die ernstig 
verzekerde , dat, als hi zijne hand vol waarheden 

had, hij ze gefloten zou houden, om zijne ge- 

ds ON AE ' F moeds- 
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moedsrúst niette flooren.» Hij-was, gewis. een ‘fijné 
egoist, eh het vitam impendere yero-kan zijn levens= 

regel niet geweest zijn. 

„Máár: de laatste bladzijde is- bijna «vol gefchreven s 

en ik-durf er geene nieuwe meer bijvoegen, offchoon 

ik U nog veel had te vragen „en veel-mede te deelen. 

Wij: hopen hier allen , dat-de vergadering: niet lang 

meer „dure „' en ons vertegenwoordigend -drieman= 
fchap „dat wij-eeren; ook als het tegenftemt „ fpoe= 

dig in Leiders grijze vest; moge térugkomen. 
In dit blijde vooruitzicht teeken ik mij, met de 

U bekende gevoelens van verfchüldigde ried » 

Hooggeboren Heer, 

Uw. Hooggebe Gehe Dienaar 

| "_C. Je VAN ASSENe, 
oansLeijden, | RE, 
8- Maart 1829. ce notits 

PS, Hetgeen ik in mijn vorigen reeds twijfelach= 
tig fchreef , over den dichter ANAXANDRIDES , en den 

ouden uitlegger van ARISTOTELES, is niet meer 

twijfelachtig voor, mije Het verhaal is eene on- 

waarheid, De een heeft den anderen nagefchreven. 

Onze Profesfor Bibliothekaris heeft het critisch 

voor mij. onderzocht, en ik geloof hem altijd gaarn; 

want gelĳk UH. Geb. weet, hij leeft zoo vroom 

niet met de Bibliotheek , als die abt in *t Escuriaal, 
die nog nooit zijn hand naar den hem toevertrouw= 

den fchat had, uitgeftoken. » 

ganske 
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GEDACHTENIS-REDE 

oP 

JOHANNES PIETER -VAN CAPPELLE, 

witgefproken op den 16den. December 1829, 
in de Maaifchappij PRLIKX MeERITIS, 

DOOR 

Mr. D. J. VAN LENNEP: 

eenn: 
ere 

Hooggeachte Bestuurderen en Leden van 
deze verdienstelijke Maatschappij! _ 

en Gij allen, die deze plegtigheid “met 

uwe tegenwoordigheid vereert, - 

ZEER AANZIENLIJKE TOEHOORDERS! 

Te heb mij heden van een treurigen pligt te 

kwijten. Meermalen reeds moest ik als Redenaar 

optreden, om de gedachtenis van voor mij-onver- 

getelijke Leermeesters te vieren: nog nimmer was 

mij de droevige taak te beurt gevallen, van deze 

hulde aan eenen hartelijk geliefden leerling te be= 
wijzen. Maakte toen het gevoel van bijna kinders 
lijke genegenheid voor de groote mannen, die een- 

maal ook aan mij tot leidslieden verftrekt hadden, 
het vervullen van den mij aanbevolen rouwpligt 

moeijelijk ‚ thans fchokt mij geen mindere aandoening 

F3 f bij 
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bij {de ffraks opkomende herinnering , dat hij, van 

wien ik fpreken ga, een der eerften, ja de aller- 

eerfte Was » die aan, mijn, onderwijs, en, zorg „door 

vorderingen en genegenheid beantwoordde , en wiens 

vroeg, verkregen roem mij met bijna vaderlijke wel- 

Just freelde, Offchoon. hier het verfchil van jaren 

minder was , dan doorgaans tusfchen leermeester en 
leerling, de betrekking, zelve echter doet het mij 

befchouwen, als met den gewonen loop der natuur 

ftrijdig en voor ‘mij: ‘bedroevend, dat ik VAN CAPPEL- 

LES nagedachtenis moet vieren. Ik kan hem deze 

hulde niet toebrengen „zonder dat mij het ontijdige 
van zijnen dood met vertie pied baie hartelijken wee- 

dom strefts. : 
Brás. kl dek: wel MM. UE dat mij bij den 

aanvang ‚van. „mijne. rede: fterkt, bemoedigt en op=_ 

beurt, Uwe verfchijning, zelve hier ter plaatfe, 
de temming dezer achtbare vergadering, geheel de 

zorg dezer: verdienstelijke, Maatfcbappij om, aan hem, 

die ook haar tot luister (trekte , een welvoegelijk 

Öffér ‘Gan verkentenis te; brengen’, ‘alles; wat. zich 

#häns Kier dan ‘mij vertoónts geeft mij-de genoege 
“lijke zekerheid, dat hier velen. mijner ftadgenooten 
“mét mij eenftemmig denken en gevoelen, dat hier 

de ‘herinnering aan: van cappeLLEs deugd en gaven, 

“bij allen aarigenaam ‘en, welgevallig-zijn zal. … Zoo 

“gaat danhier de eers aan achtbare mannen bij hun 
Teven toegekend, met-hunnen-dood.niet ftraks were 
“Joren 3’ zoo blijft ‘het-dankbaar, gevoel. van hetgeen 

‘mét bij hun levénvin ‘hen: waardeerde en „bewon- 
sderde', hier , oöknadrunnensdoddinog werkzaam, en 

| wil 
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wil zich openlijk-en met der daad vertoonen. Deze 

gedachte heeft in het algemeen voor mij iets ftre&= 

lends, doch- nu, daar het -vAN CAPPELLE;in % bijs 

zonder geldt,“ ‘heeft zij. iets: dat mij verkwikt en 

troost, Het” doet - mij „wel , eene: gezindheid „ die 

aan. Zmflerdam- vot:eer-verftrekt, in deze bij uit- 

nemendheid Amfterdamfche inftelling, ook in dit 

geval en, voor-dezen mij-zoo-dierbaren. vriend „ aan 

den: dag-gelegden gehandhaafd: te. zien. Maar , „niet 

minder dan deze,uwe. gezindheid, ftreelt en verkwikt 
mij de befchouwing „van hetgeen: ikgeroepen ben 
U voor ter ftellen. Neen! Het. is geen. moeijelijke 
taak’, eenen ‘algemeen geachten „ algemeen beminden 
man: te, prijzen.» Ik “heb: hier: geene klippen te 
vermijden , geene zwakheden:!te. verfchoonen,, geene 

gebreken te. ontveinzen, geene feilen te. bedekken. 
Jk kan-bloot de-waarheid openleggen „@n ‘deze open- 

legging. zal eene genoegzame -loffpraak. :zijn. … Ik 

behoef: mij ook ‘weinig «te. bekommeren; hoe ik 

mijne. redevoering met kunst zal inrigten. Ik be- 

hoef niet naar bloemenster „opfiering ; naar invlecht- 
fels ter. aanvulling, om:-te «zien., Ik heb niets te 
doen ‚-MM-HH, dan U van cappeLLes, levensloop 

„te fchetfen: Dit zal voldoende zijn; om U den man 

án-alizijne waarde, te doen kennen. Ik moet over 
VAN:CAPPELLE fprekende, strachten; even ene 

te.-zijn, als “hij. was... © 

Overtollig'-fchijnt het, ind van kan. mijne. Ee 
‘zijn zal „:uwe” aandacht ven, welwillenheid op ‚mijne 
woordragt:n tesroeper. «Maar ;ik-„moet ; om; uwe 
hee gaai verzoeken „ ‚waar, ik mu en dan ;ge= 

F4 _nood- 
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nôodzaakt zijn zal, over mij zelven te fpreken, 
Ik weet, en dit mede bemoedigt mij, dat VAN caP- 

PELLE Op zijn laatste ziekbed aan mij gedacht heeft 

als dengenen ook, die meest naar waarheid van 

hem zoude kunnen getuigen en van wiens oude 

vriendfchap hij zoodanige dienst het meest begeeren 

zoude, Ook bij mij beftaat wederkeerig de bewust= 

heid, dat deze vriendfchap, die van zijne jeugd 

af aan, gedurende dertig jaren, onafgebroken ftand 

hield en bij mij ook met zijnen dood zelven niet 

heeft opgehouden, boven vele anderen mij in (taat 

ftelt om van hem met juistheid te gewagen. Maar ik 
kan ook daardoor niet vermijden van mijne vroegere 
en latere betrekking tot hem, van onzen omgang » 

van het vertrouwen, dat hij in mij ftelde „ eenigzins 
omftandiger te fpreken, Houdt mij, bid ik U, 

MM HH! dit ten goede en let voorts minder op 

hetgeen in mijne voordragt te berispen valt, dan op 

hem , met wiens gedachtenis in U ga bezig houden. 

JOHANNES PIETER VAN ‘CAPPELLE werd geboren 

te Wlisfingen, den gden April 1783, uit ouders van 
den deftigen burgerftand, met name FRANGOIS VAN 

CAPPELLE @h JACOBA ELISABETH ROCHUSSEN JON= 

GERHELD. Hij was de oudfte van zes kinderen , 

twee zonen en _ vier -dochteren.” In zijne eerfte 

jeugd ging hĳĳ ter fchole te Koudekerke in Walches 

ren, waar hij eerst van den plaatfelijken fchool= 

meester onderwijs ontving en vervolgens bij den 

Predikant scHoRTINGHUIS -inwoonde, «Aldaar werd 

hij onderwezen in de oude talen, met oogmerk om 

nas 
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naderhand tot de Godgeleerdheid te worden opge= 
leid, waartoe hij reeds vroeg eene groote. genegêns« 

heid häd aan den dag gelegd, Op dit onderwijs 

viel echter niet veel te roemen. Gelukkig voor 

hem, dat toen hij omtrent elf jaren oud was, zijne 

ouders. naar Leyden verhuisden, waar hij de latijn= 

fche-fcholen ‘bezocht met zoo loffelijke ijver en 

vrucht „ dat hij op alle klasfen den eerften prijs bee 

haalde, In 1797,-veertien jaren oud zijnde; werd 

hij tot het academisch onderwijs toegelaten en woon- 
de hij de lesfen bij van RURNKENIUS, evenwel 

flechts gedurende een zeer korten tijd ‚daar. reeds 

in Mei van het volgend jaar RUHNKENIUS door den 
dood aan de letteren ontrukt werd. Ook verlieten 

VAN CAPPELLES Ouders in dat jaar Leyden, om zich 

met der woon te Zmfterdam te vestigen. Hier be- 

oefende. hij de oude. letteren gedurende één jaar 
onder den Hoogleeraar WYTTENBACH, die intusfchen 
tot opvolger van RUHNKENIUS naar Leyden beroepen 

werd, en dien post-na eenige bedenking in het 

voorjaar van 1799 op zich nam. Aan mij, als door 

Curatoren van het Athenaeum tot opvolger van 
WYTTENBACH benoemd, gaf in September van dat 

jaar de jonge VAN CAPPELLE zijne begeerte te ken- 

nen „ om ter voorzetting zijner ftudiën nu ook mijne 

lesfen over de oude talen bij te wonen. De leer- 

ling, die geenszins onvoorbereid, noch als nieuwes 

ling tot mij kwam, maar reeds onderwijs genoten 

had van RUHNKENIUS en WYTTENBACH , moest 

natuurlijk door mij meer bijzonder worden opge- 

merkt, Ik hadden mij opgedragen post „ met vurige 

F 5 | bee 
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bereidwilligheid aanvaard’, daar en de neiging van. 

mijnen geest mij tot letteroefeningen dreef en ik in 
een’ ‘tijd van buitenlandfchen krijg en binnenlandfche 
onrust het! Hoogleeraarambt als’ eene gewenschte 

haven-eu voor mij zoo rustige als aangename -wijk- 

plaats befchouwde. - Maar’ ik had mijde- moeijelijke 
heden van ‘dat ambt’ niet ontveinsd, en het was 

niet zonder fchroom en huivering , dat ik den leer- 

ftoel van wyrTTENBACH ging bekleedén,- Al mijn 
ftreven was, om eenigzins in mijn onderwijs aan 
dat van RUHNKENIUS en WYTTENBACH gelijk te 

zijn. Op hem alzoo; die de leerling van beiden was 
geweest, vestigde zich in ’t bijzonder mijne aan= 
dacht, om te ontdekken ‘of hij eenige overeenkomst 

vond; of hĳ dezelfde vordêringen maakte onder 

mijne leiding, als’ vroeger onder-die van zoo gróote 

meesters, Ik floeg bij elke les zijne houding, zijne 

oogen, zijne antwoorden, boven anderen en- bij 

_uitftek gade. Dikwijls onderhield ik’ mij met hem 

ook na de les. Wederkeerig had dit ten gevolge, 
dat VAN CAPPELLE, die, als nieuweling bij RUHN= 

KENIuS gekomen, al fpoedig dat glansrijk licht 

had zien uitgaan en van deszelfs laatste ftralen 

niet dan flaauwe en dikwijls door ziekte afgebroken 

flikkeringen had genoten, die ook van WYTTEN- 

BACH, als reeds door de zorgen zijner aantlaande 

verhuizing naar Leyden afgetrokken-en voorts meest 

met oude leerlingen bezig, niet bij uitnemendheid 
was opgemerkt geworden, zich door” mijne oplet- 
tenheid aangemoedigd en geftreeld vond , meer «en 

meer in ĳver ook tot eigene! oefeningen ontftak en 

voor 
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voor de vorderingen , die hij nu-daagliks „grootere 

fteeds en grootere, maakte, mij geheel zijn’ dank 

toewijdde. « Zoo werd al fpoedfg: tusfchen ons eene 

wederzijdfche hartelijke genegenheid geboren, Ins 

_ tusfchen bezocht VAN CAPPELLE, niet flechts 

mijne lesfen, maar ook die van den. Hoogleeraar 

WALRAVEN ‘Over de Oosterfche talen , en. bij den 

Heer “CHR. BRUNINGS,- welke op dien tĳd de 

plaats van den afwezigen Hoogleeraar vAN SWIN= 

DEN’ waarnam, die’ overde wis= en natuurkun- 

de, Het was toen niet zeer gemeen; dät ftudenten 

in de. Godgeleerdheid--deze. lesfen  -bijwoonden. 
Eigene keuze en aânleg ‘dreven vAN' CAPPELLE 
derwaards: Hierdoor werd ook de-aandacht van den 

Heer ‘BRUNINGS meer bijzonder op hem gevestigd, 

en’ ontftond dus ook hier. tusfchen leermeester en 

teerling” fpoedig eene -naanwere “betrekking , die 
voor „de vorderingen van laatstgemelden zoo voor= 
deelig “was dat BRUNINGs, door dezelve getroffen, 
VAN CÁPPELLE aanfpoorde , om de wiskundige weten= 

fchappen tot het hoofddoel zijner ftudiën te maken, 

daar”, ‘bij ‘het gering getal der genen , die dezen weg 
bewandelden , hij met zijnen aanleg meer kans had 

om zich loffelijk hierdoor te onderfcheiden, dan 

wanneer ‚hij met honderd anderen zich opde Gad- 

„geleerdheid ‘bleef toeleggen. Deze rêdenen vonden 

bij VAN “CAPPELLE “ingang, en deden hem werkelijk 

van voornemen veranderen Mij mishaagde dit 
geenzins, om dat ik hem nog fleeds- in zijne letters 

oefeningen met denzelfden ijver zag voortgaan, en 

alzoo de hoop “mogt voeden, -dât, gelijk. vroeger 

bij 
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bij NIEUWLAND, zoo ook’ hier bij VAN-CAPPELLE 

wiskunde en letteren zich niet in den weg (laan, 

maar te zamen een voortreffelijk geheel zouden op- 

leveren. | 

Aangenaam was mij fteeds het denkbeeld geweest. 

van een naauw en zusterlijk verband , tusfchen we- 

tenfchappen en letteren, zoowel als tusfchen, de 
wetenfchappen onderling, en ik, zelf nu eenmaal 
de letterkundige loopbaan ingetreden , had het mij 

als tot een’ pligt gemaakt, om, zooveel ik kon en 
vermogt, dat verband meer en meer te helpen daar- 

ftellen en bevestigen. Het verheugde mij daartoe 

zoo fpoedig de gelegenheid te zien geboren worden 5 

waarom ik dan ook niet aarzelde, aan mijne leiding 

en aanwijzingen voor VAN CAPPELLE dadelijk eene 

andere rigting te geven, geheel ftrekkende naar het 

nieuwe doel, dat hij zich voorftelde, Ik beloofde 

mij daarvan goede vruchten voor de wetenfchappen , 

roemrijke uitkomsten voor den iĳverigen jongeling 

en een groot genoegen voor mij zelven. In geen 

opzigt heb ik mij bedrogen gevonden. | 

Er is, MM HH, in de fchriften der ouden veel, 

dat tot wis- en natuurkunde betrekking heeft, De 

vroegere letterhelden van de 16de en het begin der 

17de eeuw, SCALIGER, CASAUBONUS, SALMASIUS , 

de geleerde Jefuïten, PETAVIUS En HARDUINUS ; 

hebben bij hunnen arbeid niet alleen die onderwerpen 

geenzins verwaarloosd , maar zelfs dit meer ernttig en 

zaakrijk gedeelte der oude letteren als bij voorkeur , 

ter behandeling gekozen. Zij hebben over hetzelve 

veel licht verfpreid, maar niet alles kunnen nagaan 

en 
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en behandelen. Er bleef alzoo voor hanne opvol- 

gers nog veel ter bearbeiding overig. Dan de 

meesten. van dezen waren taalgeleerden, wier na- 
fporing meer op woorden, dan op zaken hechtede3 

of voor wie in de fchriften der Ouden het bevallige 
van den vorm fchier alles was. Reeds RUENKENIUS 
klaagde hierover in zijne bekende lofrede op neM- 

STERHUIS , /maar gaf echter zelf het voorbeeld niet 

om het lang verwaarloosde weder op te vatten, 

Hiertoe wordt eene bijzondere aanleg vereischt, die 

in RUHNKENIUS misfchien niet gevonden werd; gelijk 

hij ook waarfchijnlijk door zijne klagt meer die genen 
heeft willen berispen ; die, ‘of uit gemak zich aan elk 
onderzoek van ftrengeren aard onttrekken „ of uit wan- 
begrip als eene fcheidsmuur tusfchen fraaije letteren 

en wiskundige wetenfchappen oprigten, maar geens-= 

zins met fgmmigen aan elken letteroefenaar de ver- 
pligting heeft willen opleggen, om zich in wis- of 
natuurkundige befchouwingen te verdiepen. Wie daar- 

toe geen aanleg heeft, zal zich vruchteloos pijnigen , 

ja, tot nadeel zelfs van dat gene, tot hetwelk hij 
werkelijk aanleg bezit. Het is daarmede als met 

de dicht- en zangkunst, voor welke men van de 

natuur een bijzonderen zin moet ontvangen hebben. 

In VAN CAPPELLE paarde zich de zin en aanleg tot 

wiskunde aan echte zucht ter beoefening der Ouden, 
en zoo mogt men van hem verwachten , dat hij die 

werken of plaatfen van oude Schrijvers, welke, 
met de wiskunde in verband ftaande, tot hiertoe 

door verzuim of onvermogen nog niet opzetteltk 

behandeld, of genoegzaam warefi toegelicht gewore 

den, 
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den, bij voorkeur „zoude, opfporen , onderzoeken 

en behandelen, terwijl „men zich dan, ook tevens 

vleijen mogt met ‚gewenschte, vruchten van ‚dit „on- 

derzoek, bij hetwelk. zich taal» en wiskunde. zouden 

vereenigen. | 

‚Grootelijks-kwam het, hier «aan. op de Kbusie van 

| de fchrijver,saan wien VAN CAPPELLE het eerst 

zijne krachten beproeven zoude. Hij beraadde zich 

hierover ,: niet flechts met mij, maar ook met den 

geleerden jERONIMO-DE BOSCH, bij wien geen letter- 

hievend jongeling ooit vergeefs om raad of hulp. zich 

aanmeldde „ „en: vooral met den „Hoogleeraar vAN 

SWINDEN , toen aan het Athenaeum teruggekeerd , 

en „wien VAN. CAPPELLE „zich. gelukkig roemde, nu 

werder’ tot leermeester ‚ raadsman en-vriend te heb= 
ben. Het: gevolg onzer overwegingen was, dat hij 

-zijneveerfte: vlijt belteeden, zoude aan het behande 

len “der: werktuigkundige vraagftukken wf 
Mechanicaë) van ARISTOTELES. 

Hoe meer; hetgeen wij van. de werktuigkunde der 

Ouden weten , in vele vopzigten onze verwondering 

sen: verbazing: wekt, ;hoe meer het ons: fmarten 

moets datvan de grondbeginfelen- dier »wetenfchap 

„bij de Ouden: zoo weinig tot onze kennis gekomen is. 

Van “dit-weinige wordt een groot: deel. gevonden in 

het “opgenoemde - werk van ARISTOTELES 5 wiens 
wijdberoemde naam; zelf, aan „het boek. tot, geene 

geringe „aanbeveling ftrekt; „en: vechter, «bij. al. de 

zorg':door: zoo velen aan andere -werken,van ante 
sroreLrsS befteed, had men tot hiertoe. dit werk 

fchier over bet hoofd gezien , immers nooit anders 

dan 
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dan met oppervlakkige. zorg. behandeld. _Bedorven, 
was op vele ;plaatfen de lezing», aan wier, verbetes 

ring. men,oniet: of maauwelijks gedacht „had 3 „allers 
gebrekkigst. „en « bijna, onverfláanbaar de. Latijnfche 
vertaling. „Er was dus hier ftof_tot geleerden arbeid 

en -het.‚boek ‚was dien arbeid waardig, tegen welken 
men dan «ook. minder had.op te,zien, biĳj-den niet 

zeer. grooten ‚omvang van het,‚werk. VAN CAPPELLE 

ondernam dus eene nieuwe uitgave dezer vraagftuke 
ken, in „welke hij nevens het oorfpronkelijke „ door 
hem „zooveel mogelijk herfteld, ook eene betere 

Latijnfche, overzetting. zoude geven, en, wat voorts 

in-woorden: of. zaken nog duister zijn. mogt, uit 
vergelijking van ARISTOTELES met: zich zelven, of 

_ met/andere oude Schrijvers ophelderen en verklaren. 
Handfchriften en andere. hulpmiddelen. werden hem 

hiertoe mildelijk door zijne vrienden en begunstigers 
verfchaft. ‚ Hij zelf erkent dit ‚gul in,de voorrede 
zijner, uitgave „die eersto in. 1812 in „het licht, ver= 

fcheen; maar, grootendeels voorbereid werd in, den. 

tijd ‚dien hij als, leerling aan het Amfterdamsch 

Athenaeum doorbragt. „Het bleek. ons weldra, dat 

het ondernemen dier gewigtge' taak in hem geene 

vermetelheid geweest was. «Met dat al deden zich 
nu,en dan ‚voor hem, zwarigheden op, over. welke 
hij meende, met zijne leermeesters te moeten raad= 

plegen. Nu (ik mag het niet verzwijgen, daar het 

met zoo ‚zoete herinneringen. voor mij verbonden 

is). gebeurde, het wel eens, dat vaN SWINDEN s 

fchoon hem „deze. of. gene ‚opvatting der zaak 

verkieslijk fcheen , huiverig was omtrent woorden 

of 
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of taaleigen te beflisfen, terwijl ik op mijne beurt 
in twijfel ftond, of de zin, dien mij eene, wat 

de taal betreft, fchijnbaar goede lezing opleverde , 

werkelijk met den aard der zaak beftaanbaar-was. 
Dit deed ons de noodzakelijkheid gevoelen van nu 

en dan, ter wisfeling van gedachten over deze 
zwarigheden, bijeen te komen , en hieraan , MM HH! 

had ik uren dank te weten, die ik altijd onder de 

genoegelijkfte van mijn leven tellen zal, daar zij 

mij VAN SWINDEN in al het beminnelijke van zijn’ 

omgang en geleerdheid leerden kennen, en de 

vriendfchap van dien grooten man jegens mij, meer 

en meer aankweekten en bevestigden. Telkens be- 

wonderden wij de fcherpzinnigheid van den ouden 

wijsgeer , wiens verklaring van een vraagftuk , al bleek 

zij ook bij het licht, in latere tijden over de weten- 

fchap opgegaar, minder juist te zijn, altijd echter 
geestig en vernuftig kon genoemd worden: doch 

ook het ontluikend vernuft en de ijver van onzen 
jongen vriend, die te meermalen van onder duistere 

en hier en daar bedorvene uitdrukkingen , den echten 

zin des ouden Schrijvers met veel (chranderheid had 

weten op te delven, baarden ons geen minder ge- 

noegen, Beiden moedigden wij hem aan om met 
rustigen , hoewel langzamen tred, in dezen zijnen 

arbeid voort te gaan, en door verdere befchaving 

meer en meer zijn werk te volmaken. 

Intusfchen mogt het reeds uit andere proeven 
blijken, dat hij vAN SWINDEN’s lesfen met vrucht bij= 

woonde, Eene verhandeling over de verbetering der 
Schusluizen, door hem aan het Bataafsch genootfchap 

der 
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der proefonderviridelijke wijsbegeerte te Rotterdam 

ingezonden 4 werd door hetzelve, waardig, gekeurd 

om in de. werken des genootfchaps het, licht. te 

ziens en, ook nog in deze zijne oefeningss jaren 

mogt hij de eer hebben; van in uwe maatfchappij 

MM HH! bij het Deparrement der Natuurkunde eene 

verhandeling voor te dragen; over de had „Lans, 

taarrien. nl 

Strekten deze aal: openbare ii jn van ‘wiss 

kundigen arbeid „ den jongeling tot merkelijke aan= 

beveling bij. allen; die op. de beoefening. van 

dit toen-/te veel verwaarloosd vak prijs ftelden , 

niet minder, mogt daartoe dienen zijn bijzonder 
verkeer met mannen; federt lang ‘in dat vak met 
roem bekend, welke vaN CAPPELLE altijd gaarne 
opzocht en fpoedig door het aangename van zijn 

voorkomen en  gefprekken innam, Men. heeft 

zich alzoo niet te verwonderen, dat hij, reeds is 

18c3, zijne: benoeming tot Lector in, de wis-, 

bouw- en zeevaartkunde bij een voor die weten- 

fchappen opgerigt Inftituut te Groningen dank mogt 

weten aan de omftandigheid, van. in kennis geraake 

te zijn met den Heer corrs, door wien tot nu toe 

die post was bekleed. geworden „maar die , thans 

gereed flaande om denzelven vaor eene andere bes 

ftemming- te verlaten, meende. in vaN CAPPELLE 

den- geschiktften opvolger te hebben aangetroffen , 

ens door zijne aanbevêling, vooral „ de keus van bes 

ftuurderen. des Inftituuts” op, den strintigjadgen 

jongeling bepaalde. hi ii 

Met lust, en ijver begaf. VAN CAPPELLE, zich naaf 
de D. Ke G der 
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den hem aangewezen werkkring, in’ welken hij nu 
zelf als onderwijzer zoude optredens en trachten”, 
op hèt voorbeeld van zijn uitmuntenden Leermeester 
VAN SWINDEN, hetgeen hij helder begrepen had, 
ook helder aan anderen’ voor te dragen. Hierin 
flaagde hij naar wensch. Men erkende in hem den 
leerling van dien grooten meester, — Hij begon 
met aan de kweekelingen van het Inftituut:lesfen 

in “onderfcheidene vakken der wiskunde te’ geven, 
doch hield ook welhaast voor ‘andere jonge lieden 
van fmaak voorlezingen over de natuurkunde, daar 
geleerde en aanzienlijke beminnaars dier wetenfchap 

te Groningen hem al fpoedig tot hunne kabinetten 

toegang’ verleenden en alzoo tot het doen van na- 

tuurkuündige proeveti int flaat ftelden, Ook dit had 

hij wederom te danken aan zijne ‘heufche en bemin= 

nelijke zeden, die van f(tonden aan vriendfchap en 
vertrouwen inboezemden. Voorts kwam hem de gee 

legenheid’ der Hoogefchool in’ het algemeen te ftade, 

zoo om belangrijke betrekkingen met vermaarde 
mannen aan te knoopen, als om zijne kundigheden 
in vele opzigten te vermeerderen. Dadelijk na zijne 

aankomst, vond hij vrienden en begunstigers in de 

Hoogleeraren “VAN “TWIST 5 MUNTINGHE ;’ DRIESSEN 

en RUARDIS en toen ook kort daarop de geleerde 
HERM. ‘BOSSCHA naâr Groningen” betoepen werd 3 
greep welhaast tusfchen dezen waardigen beoefenaar 
der oude letteren, ‘en VAN CAPPELLE, wiens hart 
áltijd aan “dézelve ‘hing’, éérie vriendelijke « verftand* 
houding plaats, die op dat oogenblik voor beider 
genoegelijk „voor -vÄNCAPPELLE” ter“ voortzetting 

0 8, el elf gie 
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gijner letteroefenifgen nuttig. was en die later geen 
geringen invloed had op “de ‘meest: gewigdge oan 

ftandigheden van zijn leven. kh [av 

Vijf jaren: bleef: hij’ te Groningen den gest van 

Lector aan het’ Inftituut- bekleeden. De laatsté 

jaren van zijn verblijf in die-ftad waren’ ‘minder aans 
genaam. dan de eerfte, Het Inftituüt , bij hetwelkt 
hij zijn. ambt “vervulde; was deszelfs beftaan vers 
fchuldigd aan de zorg en mildheid van ‘bijzondere 

perfonen, en moest ook uit: derzelver jaarlijkfché 

bijdragen. onderhouden worden,” Daar nu” allengs 

fommige . begunstigers door’ den ‘dood wegvielen 4 

andere ten: gevolge van ‘oneenigheden in het beftuut 
zich: aan “verdere! deelneming onttrokken, zoo bes 
gonnen ook de „geldmiddelen “van het Inftitúut als 
lengs “op „eene bedenkelijke wijze’ te verminderên. 

Kwalijk ‘kón:dit voor. van carPeLte‘“verholen blijs 
wers En! miet onrust moest. dit zijnen geest vervullen ; 

vooral -daarhìj: eene “neiging” had opgêvat:, die” hei 
een gevestigd’ beftaan op hoogeren prijs deed ftele 

len. — “Wat men’ federt eenigen tijd gevreesd en voors 

zien lad , gebeurde ‘Cindelijk De geldelijke toeftand 
des Inftituuts drong inden jare 1808 hét Beftuurs oft 

tot” deszelfs: “Schier “geheele ontbinding te befluiten ; 
en; hoezeer tme'aân- de” door VAN caPPELLE bé- 

wêzene ‘diënsten álle! regt liet wedervaren, ‘belette 
ie niet „ dât’oök hj van zijn afbt omtflagef werd: 
“Smartelijk” wief “ait “ai den” braven” jöngeling, 
wiens ’ hart ‘op’ ‘acnzelfden tijd met nog gevoeliget 
leed “te “kampen ‘had; ‘bij het allengs ‘wegvallen det 

vidi hoop. … Dan giakoelder ook zijne gezondheid 
G a hief 
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hier onder leed, en van toen af eenigzins b&gon te 

wankelen , den- moed gaf bij niet verloren. Maar , 

van een langer verblijf te Groningen was” voor ‘hert 

noch vrucht, noch genoegen meer te wachten. 

Hij. fpoedde zich naar AZmflerdam, waar zijne ouders 

woonden; waar hij- ook die oude vrienden zoude 

wedervinden , welke hij niet dan ongaarne verlaten; 

met welke hij fteeds de betrekkingen onderhouden 
had en van wier hulp en onderfteuning hij zich ook 

nu bij zijne terugkomst alles goeds beloven mogte 

Dezen waren- dan ook gelukkig in ftaat, hem dade= 

lijk. goede dienst te, verleenen; wijl juist in dat 
jaar LopewyK het nu- Nederlandsch, toen Hol 

landsch , Inftituut opgerigt en tot leden van ‘hetzelve 

den Hoogleeraar vAN SWINDEN , en anderen , mede 

gunstig omtrent VAN CAPPELLE denkende, benoemd 

had, Aan den invloed. van. dezen , had hij’ alzoo - 

den post van Commies- bij- het Bureau des-Inftituuts 
te danken. Schoon de wedde aan dien- post vers 
knocht niet aanzienlijk. was, kon hij echter van 

dezelve beftaan, Voorts ook, bragt hem deze zijne 

werkzaamheid op nieuw in-beftendige. aanraking met 

De 

beroemde mannen in de onderfcheidene vakken van 

wetenfchappen , letteren en fchoone: kunsten „wier 

handelingen „ brieven „ verflagen en andere opftellen. 
dagelijks hem onder het oog kwamen, hem, aanger 
naam bezig, hielden met zaken, in welke hij. zelf 

geen vreemdeling, was, maar ook aan, zijnen fchran- 

deren en leerzamen geest dikwijls het-uitzigt open- 

den in vakken met welke hij tot. hiertoe „minder 

was. bekend geweest, De. drie jaren alzoo „ welke 
| VAN 
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VAN" CAPPELLE in deze betrekking bij het Inftituut 

doorbragt, waren geenzins zonder invloed op ’s mans 

verdere vorming en bragten misfchien te weeg, dat 

hij naderhand minder opzag tegen het aanvaarden 

eener fchijnbaar voor hem geheel nieuwe en vreem 

de taak van werkzaamheid. 

Het vertrek van Koning LopEwyK in den jare 1810 
en de daarop voorgevallene verandering van zaken; 

maakten het voortdurend beftaan des Inftituuts ‘voor 

eene wijl twijfelachtig, en deeden de bron van des- 
zelfs geldmiddelen opdroogen , zoodat vAN CAPPELLE 

„gevaar liep van ook hier wederom door een gelijken 

doop van omftandigheden zijnen post te verliezen , 

of althans in deszelfs inkomsten merkelijke vermin- 

dering te lijden, In dien ftaat van zaken werd, 

daar iedereen hem gaarne ‘helpen wilde , ook aan 

hem door iemand het voorftel gedaan, of hij het 

ambt van Commisfaris van Policie zoude willen op 

zich nemen, Doch, ook op mijn raad, wees hij 

ftraks dit aanbod van de hand, liever zich een mid- 

del:van beftaan zoekende in het houden van voor- 

lezingen over de fcheikunde ten zijne huize , waartoe 

hij door vele aanzienlijke perfoonen was aangezocht 
geworden. Gelukkig onthief hem in 1811 zijne 
aanftelling- tot Praeceptor bij de Latijnfche fcholen 

alhier , in plaats van den Heer DERKINDEREN ; voorts 

van alle zorg, die uit het onzekere of bekrompene 
van zijnen toeltand kon geboren worden. Deze be- 

noeming was met een voor VAN CAPPELLE eenc 

drangreden , om bij voorkeur wederom als voorheen 
de oude letteren te beoefenen en meer gevolg te gê- 

G 3 ven 
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ven aan het vroeger opgevat voornemen „ om dezelve 
vooral in haar verband” met’ wis-ren natuurkunde te 

befchouwene. ‘Reeds had hij de laatste hand gelegd 
aan de bearbeiding der Mechanifche wraegftuúkken van 
ARISTOTELES 4 die.-dan. ook in-hetvolgende “jaar 

(1812) werden uitgegeven. “Zijn wriends vroeger 

nevens hem mijn leerling ‚toe mijn” ambtgenoot 3 

VAN /REENEN 3* die thans-met waardigheid-eene plaats 

inhet wetgevend ligchâam bekleedtj, doch die vroeg _ 

inhet vak der letteren” lof behaalde; en zich’ ook 

gaarne nu en”dah „met wetenfchappelijke oefeningen 

bezig hield , had ‘hem volvaardig zijnen “dienst ge- 
leend tot’ het; bij dit werk zoo belângrijk:sen zoo 

moeijelijk ‘nazien: van-drnkproeven.-> VAN ‘CAPPELLE 

maakte chiêrvan „dankbaar gewag in de wöorrede voor 

de. uitgave -gêplaatst; „welk -gefchrift, ven even zeer 

de opdragt van“ het ‘werk aan Zijne leermeesters’, 
fchootie „gedenkftukkeft zullen blijven van ‘zijn “min- 

‘zaam en etkentelijk. gemoed; zoowel als van veler 
günst „en genegenheid hemwaards } térwijl het boek 

zelf, dat zich door nâauwkeurige bewerking „ beläng- 

zijke- bijdragen en netheid van uitvoéring ‘kenmerkt, 

altijdvin de boekerijen der een onder fchatbare 

wêrken: zal geplaatst worden, - 

„Doch: vAN cAPPELDE' had” zer: vooraterd Bet 
werbänd ders wiskunde en “oude letteren meer openlijk 
‘door proeven , “zoowel als redenen, aan den dag te 
brengen. Hiertoe zocht hij vooral ‘in’ deze “Maats 

fchappij « gelegenheid „van “welke hij vin 1813 het 

buitengewoon titulair “lidmaatfchap “verkregen had, 
want eerst later (in 1817) werd hij tot Honorair 

lid 
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lid verkozen „en. zij had. het genoegen hem. daarover 
achtereenvolgens, in onderfcheidene verhandelingen , 

te, hooren. Bijzonder merkwaardig, was de eerfte, 

in „welke _hij.zijn onderwerp in het algemeen be- 

handelde. Reeds «te. Groningen, had. hij het plan | 
daartoe. gevormd en aan mij bij eenen, brief. mede- 

gedeeld , „meenende. toen, van, hetzelve gebruik te 

zullen maken tot het houden. eener foort van, inw i- 

dings - redevoering „, die. echter geene, plaats vond, 

Hij deed, zien,‚hoe wis- en natuurkunde daar. zij 

den, geest opfcherpen. en geregeld, Jeeren, „denken, 
ook tot vorming, van den oordeelkundigen beoefenaar 

der, oude letteren; den echten, Criticus, veel. kunnen 
toebrengen 3, hoe, wederkerig de beoefening. dier 

letteren den wis= en natuurkundigen in ftaat flelt, 

om ook „drooge, en afgetrokkene befpiegelingen met 

zwier, en bevalligheid. voor.te dragen; hoe voorts 

de wiskundige zonder die beoefening nooit genoeg- 

zaam, bekend ‚kan, worden met „de, vroegere. gefchies 
denis zijner. wetenfchap „ over „welke de berigten 

flechts te vinden zijn bij. oude, fchrijvers s die, men 

nimmer. naar behooren, uit vertalingen leert kennen : 

doch” boe-ook. wederom „deze fchrijvers door den 

letterkundigen, zonder hulp der.wis- of natuurkunde 
niet. genoeg verftaan „of. met, vrucht, behandeld kun= 

nen,‚worden; ‚hoe, in,’ algemeen „ter beoordeeling 

van vele. zaken en” gebeurtenisfen, door. de ouden 

vermeld, die zelfde wetenfchappen, onontbeerlijk 

zijn, gelijk deze. wederom met het geen letterkunde 

nit de „werken der ouden opfpoorde, niet zelden 
voor: zich nut; en voedfel trekken. De waarheid. des 

G 4 zer 
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zer ftellingen werd genoegzaam door vAN CAPPELLE 

geftaafd en de daarop volgende verhandelingen Over 

C. Prins SECUNDUS , den beroemden fchrijver 

der natuurlijke Historie , over de kennis , welke de 

Ouden gehad hebben 5 aangaande de eigenfchappen 

der lucht: over de werktuigen, welker zamenftelling 

zi op de cigenfchappen der lucht gevestigd hebben ; 
over de geleerde Alexandrijnfche, ‘door hare mede. 

burgers zoo gruwzaam miskende vrouw , HYPATIA , 

over het in de Bijzantijnfche gefchiedenis 200 be- 

roemde Griekfche vuur. Alle deze verhandelingen 

werden in 1815; door VAN CAPPELLE gezamenlijk 

in eenen bundel úitgegeven ; onder den titel van 

Bijdragen tot de Gefchiedenis der natuurkunde bi ĳ 

de Ouden, De Schrijver gaf in het voorberigt te 

kennen, dat, zoo deze bundel de goedkeuring zije 

ner landgenooten wegdroeg , hij dien vervolgen zoû= 

de met een anderen van gelijkfoortige inhoud, en 

zeker had hij dit zijn voornemen ten uitvoer ge- 

bragt, zoo niet de omftandigheden aan zijn geest 

en arbeid eenen anderen loop hadden gegeven. 

Dan, lijdt het geen twijfel, of hij zoude ook zijne 
verhandelingen. over de afleiding van den blikfem 

bij ĳ de Ouden, en over de automaten, beide nu el 
ders: geplaatst, mede in dien bundel begrepen heb= 

ben; goedkeuring toch viel aan alle deze verhande- 

lingen ruimfchoots ten deel, daar men in dezelve 

evenzeer het belangrijke der zaken , als het bevallige 

van flijl en inkleeding té waardeeren had. 
De Hollandfche Maatfchappij van Wetenfchappen 

te Haarlem, die mede reeds in 1813 VAN CAPPELLE 

Lof 
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tot’ lid had aangenomen , vereerde hem in het vol- 
gend jaar met eene gouden medaille wegens een 

werhandelings” welke rinsgelijksals“een treffend bes 
wijs kan worden aangemerkt van het wenftchelijke 
verband tusfchen wiskunde en oude letteren. — De 

prijsvraag „ door de Maatfchappij 'uitgefchreven „ bee 

trof den brandfpiegel van ARCHIMEDES , met welken 

hij volgens fommige oude fchrijvers- de Romeinfche 

vloot voor Syracufe zoude verbrand hebben, terwijl 

anderen in het verhaal van dien krijg deze omftane 

digheid niet vermelden. VAN. CAPPELLE bewees 

dat de zaak mogelijk. was doorde aanwending niet 

van éénen, maar van meerderebrandf{piegels naar 
hetzelfde doel gerigt, doch*-deed: het voorts als 

waarfchijnlijker voortkomen, dat hierdoor -niet de 

gantfche vloot verbrand, maáar alleen” brand ont» 

ftoken was geworden in één-fchip, waaróp de;oves 

rigen zich tijdig aan het gevaar-onttrokken hadden, 

«en dat dus deze vond van ARCHIMEDES „als in de 

gevolgen. min: beduidend „door Livius en‚de meeste 

historiefchrijvers verzwegen. was, hoe zeer anderen 

denzelven’ om de kunst geprezen en -lateren het 

geval door vergrooting hadden: opgefierd, + 

Daar alzoo VAN CAPPELLE vele en luisterrijke 

proeven had gegeven, van zijne bekwaamheid inde 

oude, letterkunde zoowel , als in wis= en natuurkun= 

dige wetenfchappen , was de verwachting algemeen , 

dat hij fpoedig hier of daar ter vervulling van een 

hoogeren leerftoel in één van deze twee vakken 

zoude beroepen worden. Dan , hij werd onverwachts , 

in 1815, tot Hoogleeraar in de Vaderlandfche lere 
terkunde aan het Athenaeum dezer flad benoemd, 

G 5 Die 
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Die leerftoel- zelve was „aan „deze Doorluchtige 
School iets nieuws, Zij werd. daargefteld. ten gevolge 

van den wenk-daartoe gegeven, in, de verordening 

van 1815 ophet-hooger onderwijs, Ik zie, geene 

reden.om te ontveinzen ; dat de, opftellers dier ver= 
ordening bij het uiten van den wensch , «dat zoo- 

danige leerftoelen „ook aan „de. Athenaea „mogten 

gevestigd worden. bepaaldelijk «aan „Amflerdam. gen 
dacht; en tervervulling: van den-aldaar op te: rigten 

_deerftoel vbepaaldelijk- het „oog „gevestigd ‘hadden op 
eemen man, in alle vakken van Vaderlandfche letteren 

hoogst beroemd «en «op dat -tijdftip „te „Amfterdam 

woonachtig. „Dit bleef in der-tijd ook. geen. geheim, 

en verwekte, toen hét ruchtbaar- werd (zoo als de 

inzigten der-menfchen verfchillen) tegenftand. bij de- 

zen en genen, die alles wat in hun vermogen was 

inv tewerk ftelden's-om’ den bij anderen bedoelden _ 

man te weren. … Zoude hij, die het eerst-ter vere 

vulling van het nieuwe Hoogleeraarambt aan Bezorgers 

der Doorluchtige School vAN CAPPELLE noemde en 

aanprees „daarbij meest gelet hebben op-het verband, 
dat tusfchen oudeen nieuwere „ dus ook Vaderland- 

fche letteren: beftaat 5: op de vaardigheid „ die eene 

naauwkeutige „beoefening: der eerfte geeft „:om:fpoe» 

dig in de latere woort te -komen3- op den gunstigen 

invloed van der Ouden- geest en flijl, in vele voorts 

brengfelen van nieuwe vwelfprekendheid. zichtbaar 5; op 

het geen VAN”CAPPELLES fchriften zelve dien’ aan= 

gaande getuigden; “op «de hem-bijzonder - eigene 

vlugheid van begrip leerzaamheid „vatbaarheid , 

fchierpzinnigheid „ juistheid van oordeel door wis 

| kune 
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kundige “oefeningen gevormd, “gewet en geflêpen 5 

op ’s mans reeds beproefden onderwijstrant ; erkende; 

algemeen: geprezene helderheid ven bevalligheid- van 
voordragt ?vof- zoude: hij vooral geleid zijn geworden 

door het-denkbeeld-, dat het-noemen en aanbevelen 

van iemand, die overal bemind “was en in “gunst 
ftond, en” voor wien dan’ toch ook “al het: reeds 

gezegde pleiten “mogt, hem ‘het zekerst dienen zou 

de , ter “wering van den” bij hem -en anderen min 
gewenschten. man?” Ik moet dit in ’t”midden ‘taten. 

Waarfchijnlijk werkten wel ‘het-eenven ander” zamen, 

Zeker is het, dat de aanbeveling doel trof.” “=> 
“Mij kom vaN caPPELLE als Ambtgefiöot niet anders’ 

dan’ ten “hoogste aarigenaam "err welgevallig zijn: én 
evenwel ftond, ik vin twijfel; of “ik amîj “over. deze 

zijne benoeming mogt verheugen, “Met-fehroom zag 
ik hem den’ werkkring „ in’ welken zijn: roem reeds 

gevestigd was j en in welken ‘hij zonder afgunst van 

mededingers’ fteeds tot hoogeren “rang en>roem kóm 
opftijgen ‚nu verwisfelen voor eene loopbaan, in 

welke ‘hij zijne"krachten nimmer ‘nog beproefd had, 

in’ welke zijne intrede’ zelve “onderhevig + was: aan 
afgunst en opfpraak , in welkehij zijnen weg moeie 

jelijk zoude “kunnen voortzettény zönder aanftoot 
hier of “daar te gevens Ik- fag devtoekomst voor 

hem bezorgd ine “Dan „ “deze mijne: bezorgdheid 

was ijdel,” Ik” meende’ VAN capbeire ’federt” lang 

te kennets doch’ de ‘uitkontst hiersbewees „dat vik 

hem niet“ naar éisch gekend’, miet: genoegzaam “in 

» zine innerlijke waarde doorgrond Had, 

Geenszins had bij zich de *moeijelijkheden - ont- 

Ki veinsd , 
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veinsd, die bij het aannemen van dit nieuw beroep 

hem wachteden , maar hij ging dezelve rustig te ges 

moet , niet met haastigen of vermetelen, maar met 

regelmatigen en vasten: tred; wist zorgvuldig allen 

aanftoot te mijden; waagde zich aan’ geene: zwarig= 

heid-te vroeg, greep niet-roekeloos aan , wat-hij niet 

omvatten kon „maar won bij elken, voetftap: in 

krachten, kwam nu deze, dan gene zwarigheid 
te boven, en had zich fpoedig op eene hoogte ges 

plaatst, van welke hij aan niemand te bijster in het — 

oog-flak , allen echter met zekere Ranti: naar hem 

deed opzien 

Op den gden van Batsen 1816, aanvaardde 
hij zijn Hoogleeraarambt met eene redevoering over 

de. verdiensten der. Amfterdammers, ten aanzien 

van den opbouw en de volmaking der Nederduitfche 
taals en detterkunde, Deze redevoering was, zoo 

als zij zijn moest ter bereiking van het doel, dat 

hij beoogde, zedig , innemend, onderhoudend, bes 

vallig. Niemand twijfelde , na dezelve- gehoord te 

hebben, of „de Amfterdamfche- jeugd zoude , war. 
netheid: en zuiverheid van Nederduitfche taal, wat 

juiste ew kiefche beoordeeling ‘van Vaderlandfche 
letteren betrof, veilig zich naar voorbeeld en voor- 
gang des nieuwen Hoogleeraars kunnen rigten. Ook 

vond, men zich in deze meening niet bedrogen. 

Immers gaf hij door zijn onderwijs. zoo veel ge- 

noegen, dat toen in 1819 het Hoogleergarsambt in 

de Vaderfandfche Gefchiedenis aan het, Athenaeum 

door den dood van den verdienstelijken u. BOSSCHA 

openyiel ‚de bezorgers der Doorluchtige School piët 

aare 
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garzelden ‚ ook deze waardigheid aan vAN CAPPELLE 

op te dragen, daar zij te regt-oordeelden , dat zich 

het beoefenen der gefchtedenis van het vaderland, 

_als van zelf met-dat der Vaderlandfíche letteren paarte 
De Hoogleeraar „die nu ook van: dezen leerftoet - 

bezit nam met het houden eener plegtige redevoe- 

ring, en daarbij Zet oogpunt aanwees, wit hetwelk 
in den: tegenwoordigen: tijd de beoefening der Vader- 

landfche gefchiedenis moet befchouwd worden, toon» 
de hierdoor zelfs genoegzaam, hoe ook federt. lang 

zijne letteroefeningen hem tot die befchouwing ge= 

ftemd en geleid hadden, terwijl tevens en de hel 

derheid bleek van zijn doorzicht, en de moed-en 

kracht „ die hem aandreven , om , geheel afziende van 

de plat getreden baan. der voorgangers, ftout zich 

eenen eigenen weg te zoeken, die hem dáár brengen 

zoude ‚waar de nu veranderde omftandigheden rui- 

mere velden voor den onderzoeker van ’s lands 

gefchiedenis hadden opengefteld. Ook zijne lessen 

beantwoordden aan dezen aanvang. Wat hij in de 
zelve gaf, was de vrucht van eigen onpartijdig 

onderzoek, …Voor alles ging en wees kij tot de 

bronnen. zelve; maar hij verzuimde ook niet raad 

te plegen met. hen, die vroeger-uit deze bronnen 

gefchept hadden, en, gelijk hij. nimmer flaafs. of 

blindelings hun oordeel volgde, zoo fprak hij ook 

nimmer. van;-hen met onbefcheidene trots of. min- 

achting, maar droeg, ook, waar hij het meest in 

meening van. hen. verfchilde., - altijd zijn gevoelen 

voor.„met. die matiging, met die zedige kalmte en 

„wêlvoegelijkheid , dat geen, zijner toehoorders daar- 

uit 
<« 
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uit immer ergernis, allen daarin zich hem tot voors 
beeld mogten nemen. | 

Den zelfden geest ademde ook hetgeen hij hier 

of elders in het openbaar voordroeg, en vervolgens 

meestal: door den druk gemeen maakte, Nooit tocht 

gaf het aan iemand aanftoot, zelden viel er. iets op 
aan te merken, doch nimmer, al werd ook, hetzij 

mondeling hetzij in openbaren druk eenige. aanmers 
king’ op een werk “van. hem gemaakt, nam hij -ftof 
daaruit tot wrevel’ of: bitfe tegenfpraak „ wijsfelijk — 
zich alzoo’ houdende buiten gefchillen „ die den tijd 

rooven de hartstogten- gaande maken „de letteren 
ontfieren „ en het-leven verontrusten. 

(„Aan deze wijsheid en matiging mogt-hij het dank 

weten, dat, hoewel in dien zelfden. tijd- juist het 

vak van Vaderlandfche -gefchiedenis als het;kampveld 

geworden: was ‚ waar “ verouderde en ontijdige partij» 

zueht-nog- eens het harnas aangorden’ ende -lans 
verheffen mogt, hij echter door niemand aangevallen 

of: gemoeid werd, fchoon hij: niet had nagelaten, 
bij eene openbare vergadering der Tweede Klasfe 

van het Inftituut, in 1822 gehouden, tegen den ên= 

yloed der vooroordeelen bij de beoefening der gefchiee 
denis, vooral dér Vaderlandfche; te waarfchuwen 

terwijl ook” uit- menig ander ‘werk door hem uit 
gegeven , fteeds genoegzaam op: te maken ‘was, hoe 
‘kj over vele, in gefehil zijnde , vraagftukken- dacht. 

VAN caPPerre toch gaf in 183r zijne Bijdragen 
tot de gefchiedenis der wetenfchappen în Nederland, 
‘zes jaren later, zijne Bijdragen tot de gefchiedenis 
der’ Nederlandeh ‚in 1828- eindelijk zijnen “Firars 

ge Wils 
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WILLEM, Prins'van Oranje, in. het licht. Eene 

gaping”tot hiertoe inde gefchiedenis. des Vader- 

lands , en van’ het „Huis van Oranje opengeblevens 

werd door dit laatfte- werk op. eene. allezins voors 

treffelijke- wijze aangevuld, De twee andere bundels 

zijn: van eenigzins genrengden. inhoud; en ‚leveren, 

blijken op „dat. vAN caPPELLE Vaderlandíche, lettes 
ren, „zoowel als. „gefchiedenis beoefende en ook 

gaarne nog eenigen::tijd toewijdde aande van. onds, 
_bij-hem geliefde wetenfchappen, 

Zoude hij zich hebben kunnen-afhouden van. 

deze; tot-welke- hem. zucht en-aanleg van. zijne 
jeugd: gevormd „ voor ‘welke hij jaren lang zoo, weel 

gedaan; met-welke hij zich zoo dikwijls roem en, 

gunst verworven.had; hij, wien-federt. 1816, ook.de 

Eerfte Klasfe-des Inftituuts onder hare leden telde ?, 
neen! hij. bleef aan de neiging zijner vroegere jeugd 

getrouw ;: hij: bleef. ook, wis=: en natuurkunde beoefen 

nens maar in plaats van die letteren, met. welke hij 

dezeive voormaâls. verbond, waren. nu andere letteren 

het hoofdonderwerp zijner. beoefening. geworden. 

Het lag-dus. in zijn geest, om-te, trachten: ook. tus- 

fchen : Vaderlandfche- letteren, en ‘wiskunde een-ges 
noegelijk verband:te-vortmen „-en-de Tweede Klasfe 

des Inftituuts van welke hij in -1818-mede lid ge» 

worden was „ meer en ‚meer zusterlijk met de Eerfte 
zaam te’ vlechten. | , 

‚Van ‘hier, dat” hij-wel in hét algemeen. gaarne 

inden ‘lof der- vaderen uitweidde.,, zoo. als bleek 

en uitde openbare voorlezing door-hem in 1824 

| is de. EweedeKlasfe: gedaan, over de Vaderlands- 

lief- 
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liefde dêr woorouderen en uït zijne opftellen-, ter 

eér van 'p. HEINsIUS en GERB. ADR. BREEROO' als 

Nederlandfche Dichters ‚ van ELBERTUS LEONINUS en 

ANTONIS-VAN STRALEN, als trouwe handhavers der 

zaak van Nederland tegen Sparijes- maar dat hij 

echter in % bijzonder en als bij voorkeur zijne aans 
dacht rigtede op die Nederlanders van vorigen tijd’, 
dan wie de beoefening der wetenfchappen , voorat 

der Wis= En natuurkunde , eene opmerkelijke vermaards 

heid fchonk, of die, meer beroemd in andere op= 

Zigten, niettemin ook dezen roem verdienden, 

Van hier dé zoo belangrijke bijdragen over simon 

STEVYN, den leermeester van Prins MAURITS in 

de wiskunde; over de wiskundige verdiensten van 

Prins mauriTs: zelven 3 over brieven van MAURITS 

en STEVIN, räkende aangelegenheden” van Staat. 

Over den zoo zonderlingen , ja raadfelachtigen wis: 

pnatuur- en werktuigkundigen CORNELIS DREBBEL 5 
eindelijk over het gene door BOERHAAVE en ’s GRAS 

VÉSANDE tot de vestiging en uitbreiding van zuivere 

grondbeginfelen èn de beoefening der natuurkunde 
is verrigt. — Hoewel de laatste bundel meer var 

gefchiedkundigen ‘inhoud is, behoort echter in, des 
zen de verhandeling over -de kaart van PEUTINGER 

‘miéde tot “het ‘vak der wetenfchappen, eenigzins 
bok tot dat der oude letterkunde;-voor welke van 
CAPPELLE den fmaak niet verloren. had. 

Deze fmaak, MM HH! zoo wel als-zijn aanleg 

tot wiskunde en de daaruit voortvloeijende regel=, 

matige gang van zijnen geest „ hadden natuurlijk ine 

vloed op zinen ftĳjl en voordragt,vin- welke kiesche 

heid 
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heid en bevalligheid zich aan juisthieid paarden; irt 
welke hij zich nimmer met opbruifchend geweld ver: 
hief, maar beftendig met liefelijk vermogen veld 
won; door hetwelk men niet zoo zeer verbaasd 4 

verrukt „ weggefleept , als gebeid) geleerd en 
overtijd werd. ) _ 

Het moge zijn, dât woor den eigenlijk gezegden 

Redenaar; vooral zoo als de Ouden hem zich voors 

ftelden; meer gloed van verbeelding en uitdrukking; 

meer kracht om het hart te treffen en te roeren 5 

meer heftige en alles vermeesterende geestdrift ge- 

vorderd wordt: voor het onderwijs, aan VAN CAP» 

PELLE opgedragen , waren misfchien zijne gaven 

meer gefchikt. Bij jongelingen toch, die hunne 

eerfte oefeningsjaren met lust en ijver aan HOMERUS ; 
virReILtus en ciceRro befteed hebben, vindt men 

vuur en geestdrift: doorgaans reeds ontvlamd; maar 

het ís noodig , dat. die gloed en drift eenigzins ges 

_temperd en geleid worden, om in overeenftemming 

te zijn met hetgeen de aard van onze taal en de 

omftandigheden van den tijd vereifchen$ waarom dan 

ook het voorbeeld van hem, wiens rede als eer 

effen ftroom voortgaat, en wiens volzinnen zich 
door netheid , duidelijkheid en  rondheid onderfcheis 

den, dikwijls voor de zoodanigen: beter en nuttige 
is, dan dat van een vurigen, waar ongelijken’ re- 
denaar, wiens bijna dichterlijke voordragt fomtijds 
helderheid mist en van wien zijne toehoorders veelal, 

juist dat gene overnemen, wat het minst in hent 

navolgingswaardig is, | 

Aan gevoel en fmaak vóor het fchoone- inangelds 
A.D. 1 H het 
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het bij VAN CAPPELLE geenszins, zoo als. zij getui- 

gen, kunnen; die ’s mans lesfen over. de vroegere 

Nederlandfche dichters en. fchrijvers hebben bijge- 

woond. Gaarne wierp hij ook een blik op:buiten= 

landfche 4 vooral Hoogduitfche, … Openbare, ‘blijken 
hiervan gaf hĳ in de vergelijking van de dichters 

BELLAMY, € HÖLTY, opgenomen onder de gedenk- 
fchriften der, Tweede Klasfe, ook. in de vergelijking 
van HOOFT en SCHILLER a/s gefchiedfchrijvers , en 

in de verhandeling over den ênyloed-der Hollandfche 

letterkunde opde „Hoogduitfche «in shet begin der 
AVIIde eeuw, van, welke hij deze in-den: eerften;, 
gene in den tweeden bundel zijner Bijdragen „plaatfte, 

„Hij. liet daarom, ook het eigenlijk taalkundige 
gedeelte van zijn vak. niet onbeoefend ; maar ging 

veeleer met de. hem eigene naauwkeurigheid alles 

na, wat tot de afkomst, vorming en eigenfchappen 

van onze taal. betrekking heeft. Behalve echter, 

hetgeen hij bijdroeg tot de aanteekeningen opde 

Nederlandfche Historiën van ‘moorr in de-uitgave ; 
welke hij gezamentlijk met de Hoogleeraren ste cEN= 

BEEK: @n SIMONS «bezorgde , «en: het deel dat: hij had 

in. de „bearbeiding van het Glosfarium op: HoorTs 
werken; door de Tweede: Klasfe des Inftituutsuitge= 

geven, zag van zijne. taalkundige “oefeningen niets 
het licht. -Hij wist, dat: grondige kennisen zeker- 

heid in’ het vak der hoogere taalkunde vniet .dan-na 
jaren,van aanhoudende. vlijt, van gezet en‘herhaald on- 

derzoek verkregen-‘worden ; en dat hij „die met over- 

haasting op dat veld oogften wil „niet dan zeertonrijpe 

vruchten. zamelt „ en âltijd veél-ter nalezing overlaat. 

| | Aan 
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Aan overhaasting maakte hij zich nooit fchuldig , 
bok niet aan overdreven infpanuing zijner krachten, 

maar hij was beftendig en geregeld werkzaam 5 zich 

fteeds wachtende van nièt veel tevens om te halen, 
maar altijd. ijverig, om , wat hij onder handen had, 
af >te: doett. * Van hier. dat ‘hij «ons met. zoo vele 
voortbreugfele” Van- zijn geest, kennis en geteerd» 
heid owerblijddes nicttegenftaande hij te” vaak door 

ziekte in zijnd: werkzaamheid verhinderd werd, en 
niet zelden zijnen wetenfchappelijken of letter- vil 

ftaken moest voor andere bezigheden. … | 

VAN cappeLies”ligchaamsgettel „was hooit Mark 
geweest, . Daár hij echter in zijne jeugd altijd‘ matig 

en” ingetogen leefde ‚ mogt hij, fchier onafgebroken’, 
eene goede gezondheid genieten, tot. dat kwelling 

en’ verdriet in. defì- laat{ten” tijd’ wan’ zijn verblijf té 
Groningen dezen welftand min of meer krenkten. 

Dien ftoot echter kwam hij wederom te “bover: 
Gunstiger ‘omftandigheden verdreven kwaal en kwij- 
ning. van ligchoam en, geest. Hij genoot „eerbewij- 

zen en bevordering , eù wat hem nog aan ‘huúislelijk 

geluk “ontbroken ad, was ohémréindelijk:. mede te 
beutt -gevalleù” door zijn druwelijk , sin Mei 18et 
aangegaan met CATHARINA BOSSCHA. dochter vari 
wijlen Zijnen wâárdigen wrierid en-ainbtgenoots tóen 
het te! 1afië vonopgemerkt- gëbrûikevân water; niêt 

tooddeelen. bezwangerd „ hem inr den winter tusfchen 

18e en 1823 op ééne zoo bedenkelijke wijze in 

zijne -gezondtieid vadutastte , dat” hij maandeir lang 

dls óp den tänd’ vanhet - graf. verkeerde, en niet 

dan naaa en nog’ inaar gedeeltelijk herftelde. zt 
H a Van 



116 GEDACHTENIS*REDE 

‚Van toen af mogt’ men vreezen „dat hij geen? 

hoogen ouderdom. zoude bereiken , daar Sedert dien 

tijd. zijn gelaat,en houding veelal de blijken droegen 

van innerlijke. ongefteldheid en verzwakking, die 

dan ook te meermalen den ‚loop zijner. geleerde en 

maatfchappelijke-bezigheden ftremden. Wanneer ech- 
ter zijne krachten het- hem. toelieten, hervatte hij 

ftraks. met ijver den, geftaakten arbeid zoo wel 
buiten’s huis, als in zijn boekvertrek. En 
‚Hij gevoelde zich voor de zamenleving geboren; 
en was vlijtig in het waarnemen der maatfchappelijke 

en burgerlijke „pligten , die hem opgelegd. waren , 

of tot wier vervulling hij zich zelf. had aangeboden, 
Ook hier, MM HH! mogt gij te meermalen. daarvan 
getuigen zijn. Hij was even werkzaam in de beide 

Klasfen des Inftituuts , van welke. hij. lid was „ bes 
kleedde. dikwijls» daar, den post „van, voorzitter ; 

woonde geregeld de vergaderingen. bij, en nam in 

dezelve menigen „moeijelijken last opzich. Zoo 

werd. hij, in het begin van 1817, medelid van de 

zoo belangrijke kommisfie tot de maten en gewigten , 
en ‚na: afloop derzelve, voor de daarin bewezene 

diensten’ door ’s Konings gunst met het Ridders 

teeken, beloond. | 

Jaren lang en tot zijn dood tae was hij een nuttig 

en waardig lid der Plaatfelijke Schoolcommisfie bin= 

nen deze flade Geruimen tijd ook zag de Kweek- 

fchool voor de Zeevaart hem met ijver als Kommis- 

faris zijne zorg en kunde tot haar welzijn aanwenden. 

Dit alles nam wel: iets van, den tijd, dien hij 

gaarne en met vrucht aan zijne boeken, en letters 

ae. 
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oefeningen zoude befteed hebben, maar hij gen 

troostte zich die opoffering en toonde, dat hij niet 
flechts geleerde , dat hij ook arriere en burger wil- 

‚de zijn. 

Gezellig van aard zocht:hij fteeds gaarne gezel. 

fchap. en. was hij ook fteeds. bij uitnemenheid ín 

alle gezelfchappen welkom. Blijgeestig, innemend, 

gul, gemeenzaam , verbond ‘hij allen aan zich door 

zijnen omgang. Nimmer zocht hij in een gefprek het 

hoogste woord :te voeren; maar altijd hoorde: men 

hem gaarne fpreken , omdat hij nooit iets zeidedan. 
met zachte en zedige befcheidenheid, en dat, het- 
geen hij zeide, fteeds het kenmerk droeg van eigene 

belangrijke opmerking en overdenking. 

Openen en gereeden toegang tot kem vonden niet 

flechts. zijne leerlingen en vrienden-, maar ook min 

bekenden, ja allen, die van hem onderrigt of: te« 

regtwijzing begeerden. Zijne veelvuldige kennis, 

fchrander doorzigt en juist oordeel maakten dat zijn 
raad door velen begeerd, en door velen. ook met 

nut gevolgd werd. 

Wat hij voor zijne naaste en huisfelijke betrek= 

kingen was, laat zich, uit'alles wat ik zeide, reeds. 
genoegzaam sahi Aan zijne ouders ftrekte hij 

tot eere, fteun en troost. Dankbaar voor de weldaad 

der opvoeding van hen genoten , bewees hij die. 

dankbaarheid. ook door hun“ behulpzaam te zijn in 

de opvoeding van zijn’ jongeren broeder, die aan 

hem -wetenfchappelijke vorming , onderrigt en veler- 

handen bijftand tot voortzetting en volbrenging zijner. 

ftudiën te danken had, … Het ware mij genoegelijk , 

H 3 hiet 



- 

118 GEDACHTENIS-REDE « 4 

hier een oogenblik ‘bij (lil te flfaan en het goede 

vit het goede voortgevloeid, nader aan te wijzen, 
Maar bekend is het, hoe de broeder hiér aan ’s broes 

ders zorg beantwoordde, en ik moet, in het bijzijn 

van. dezen waardige, en “bij-mij zeer hooggefchatten 
man, zijne Baeigheid, zoo wee als zijn. „re eers 

biedigen. va notie 

VAN CAPPELLES enillieiende’ gezondheid vdrudern 

kon ftoornis toebretigen aan-de genoegens’ van zijn: 

anders zoo gelukkig huwelijk , uit hetwelk-hem: drie: 

zoontjes geboren werden. Zijne gade vond in hem 

een trouwen, liefderijken echtgenoot, zijne kinderen: 

een’ teeder zorgenden wader, «o>- | 

Te fchraal eene loffpraak zoude her zijn , wanneer! 

_ men VAN CAPPELLE deswege prijzen wilde ‚ dat hĳj , 

die in zijnen letterarbeid: en befpiegelingen altijd orde. 

en regelmaat voor oogen had, deze deugden even= 

zeer: betrachtede in het: beftel zijner huisfelijke. za. 

ken:, «en zich nooït aam die: verwaarlozing “daarvan 
fchuldig maakte , welke: vaak aat andere verdienste. 

lijke mannen ongelegenheid en oneer berokkend: 

heeft: Men: kende hem daaromtrent zóó wel dat 

federt hij zich door »vórderingem en” vlijt middelen; 

vâri beflaan verkregen had; eerst ins mindere, naders 

hand in: meerdere mate „'geën zijner vrienden het 
mógelijk achtte: dat Hij niet weten zoude „ met die 

piiddelen “rond: te komen, Bens echter „toen hij 

van zijn ambt te Groningen ontflagen was en kort 

daarop die flad- verlaten: ging „ oordeelde: een zijner 

vrienden , dat misfchien’ van: caPPELLES middelen 

op!dat pas niet {trekken zouden, om al zijne fchuls 
den 
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den , nog voor zijn vertrek uit Groningen, afte doen, 

en bood hem daarom eene niet onaanzienlijke fom tér. 

leen aan , met wier teruggave hij zich geenszins Zou: 

de behoeven te haasten. Eén zoo gul aanbod’ werd 

dankbaar aangenomen. Weinig jaren later, toen zich 

VAN CAPPELLE te Zmflerdam , wel in betere, maar. 
geenszins nog’ in ruime omftandigheden bevond, 

werd die zelfde vriend, toen zich elders ophouden» 

_de „ door den drang der. omftandigheden genoopt „ 

om bij-anderen, wien hij geld geleend had, en ook 

fchriftelijks bij vaN-CAPPELLE om teruggave, kon 

het zijn, van“ het geleende te verzoeken, Van’ de’ 

meesten kreeg hij weigerend of uitftellend, van eeni-_ 
gen onheusch” antwoord, Alleen vAN “CAPPELLE 
zond niet flechts ‘dadelijk de geleende fom terüg, 

maar deed dezelve vergezeld gaan wan eeen’ brief, 
geheel overvloeijende van” dankzegging voor de 

eenmaal: bewezene dienst, met “uitdrukkingen zöo « 

warm en hartelijk, als had hìj het geld niet nu terug" 

gegeven 5:-maár nu eerst van zijnen vriend ontvan- 

gen. Men zal mij toeftemmen’, dat ‘eene zoodanige ' 
_ handelwijze in foortgelijke gevallen fiet gemeen is, 
en dat zij alzoo den: regtfchapen’ man meer ‘bijzonder 

kenfchetst. DI 

Vrienden zeker verdiende hij te hebben, die zoo 

handelde, én:hij, die vriendentrouw dus beantwoord 
de „mogt zich ook op vriendentrouw verlaten. 

Gedurende zijn leven was den zijnen, wat hij voor 
hen deed, genoegzaam. Ook voor de-toekomst heeft 

„de zorg des huisvaders , wat zijkon , gedaané Het ont- ’ 

brekende: moge de trouw zijner vrienden aanvullen. 

H 4 Met 
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„Met deernis zagen wij ‚hem sin de lente van dit 

jaar „overvallen ‚door een ongemak aan ‘het gezigt, 

dat als een floers voor hetzelve fpreidde en het lezen 

hem onmogelijk. maakte, > Dit ongemak “echter. vers 
dween weder, maar de, oorzaak der. kwaal bleef 
„aanwezig, zoo als bleek, toen hij in den voorzomer. 

door een toeval werd aangetast , dat zijn Jeven. in 

_ onmiddelijk gevaar bragt,--Hij herftelde-met dat al in 

zoo ver, dat hij nog eenige weken de buitenlucht 
genieten kon, en zelfs het gevoel hebben „als: bes 
vond hij zich thans geheel wel, Die hem zagen. 

echter ‚ merkten meer overfpanning van zenuwen dan 

wezenlijke kracht en welvaart. bij zijne terugkomst 

in de (tad, namen dan ‚ook fpoedig„ongefteldheid en, 

verzwakking toe, en reeds op den 26 Augustus 

overleed hij, weinige dagen vóór zijn’ arts, zwager 
en ambtgenoot , den Hoogleeraar HENR« BOSSCHA 4 

wiens beklagenswaarde zuster zich in dubbelen rouw. 

gedompeld zag. | | 

VAN CAPPELLE had bij het dai zijner 
ongefteldheid opbeuring voor. zijn’ geest gezocht 

in het lezen van GELLERTS #roostgronden bij. cer 
zickelijk leven; doch , ziende nu het einde van zijn 

leven naderen, zich met christelijke gelatenheid tot 
fterven gevoegd. - Het zachte en minzame „ dat hom 
in zijn leven onderfcheidde, bleef. hem kenmerken 
tot in zijn uiterfte, Zijne laatfte, gedachten waren 

voor zijne gade en kroost, maar met vast vertrouwen 

op Hem, die de fteun der weduwen en de. vader: 

der weezen is. 

Hij was 46 jaren oud, toen hij (tierf, en alzoo 

nu 
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nu juist gekomen,tot dien” leeftijd-,-op “welken zich 

de volle “rijpheid:des verftands in al haar kracht en. 

luister vertoont. Ook was hij in-de vakken van onder» 

zoek „ hem-aanbevolen ; juist-geftegen tót die hoogte , 

van „welke :hij-die volkomen‘overziën „ en over alles „ 

wat-zij aanboden , befchikken- kon. Vele en heerlijke. 

vruchten uit dezelve zoude ons’ zijne keurige: fmaak: 

geleverd hebben ; -ware hem -gene langere lóopbaan 

vergund. geworden. Voor: de letteren ftierf hij dus 

te vroeg. … Het betaamt ons echter, dankbaar teer 

kennen „ dat hij niet uit: het leven ‘is: weggerukt 

dan-na veel voorde letteren’ gedaan te hebben,en. 
dat-ons van hem, offchoon „in, mannelijken leeftijd 

afgefneden , rijker fchat van lettervruchten näbleef „ 
dan van menigen geleerde , wien een hooger ouder« 
dom te beurt viel. Làng genoeg ook duurde vAN 

CAPELLES leven, om met glans en eer zijn’ roem 
te vestigen, eenen roem, zoo als weinigen wegdroe- 
gen, van taalkundige zoo wel als wiskundige ken 

nis, van bedrevenheid in Oude , zoo wel als Vader: 

landfche letteren, — Ook voor zich leefde hij lang 

genoeg, Want op hem ís toepasfelijk, wat de 

Schrijver. van het Boek der Wijsheid zegt: De reste 

vaardige, al flerft hij vroeg, is in de ruste, De 

eervolle ouderdom îs niet , die in leeftijd hoog gekloms 

men is, noch wordt naar het getal der jaren af- 

gemeten. Vi erflandigheid, ziet daar des menfchen 

grijsheid en een onbevlekt leven is de ware ouderdom, 
Neen! voor zich ftierf vAN CAPPELLE niet te vroeg, 

maar wij, wij zouden hem een langer leven hebben 

toegewenscht, en — wanneer wij aan zijne droeve 

H 5 | wee 
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weduwe , aan zine drie nog zoo jonge kinderen den= 
ken, dan kunnen wij naauw de klagt aes ê 

ja waarlijk , ja hij flierf te vroeg. « — | 

‚ VAN CAPPELLE! gij hebt in uwe laatfte lévensfton= 

den om mij geroepen! en ik was afwezig, en ik heb 
niet in tijds van uw verlangen kunnen onderrigt 
worden! Maar onze harten’ verftonden elkander: de 

laatfte wensch van het uwe bleef voor mij geen 
raadfel. Bij uw leven heb ik U opregt lief gehad. 

Moge deze “hulde” getoond ‘hebben, hoezeer ik ta 

uwen dood uwe gedachtenis in eere houde. Aan de 

dierbare panden, die gij achter liet, a af ik ede 
reren en ee ndiagie a | 
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TER „NAGEDACHTENIS « 

VAN WIJLEN 

JOHANNES LEONARDUS NIERSTRASZ J", 

DOOR 

Mr.‚C P‚-E‚ ROBIDÉ VAN-DER AA. 

KE het EROL ed 

He verwekt doorgaans een aandoenlijk gevoel, 

wannéer men een zijner natuurgenooten in-den-bloei 

zijns levens ziet wéglterven. Naarmate echter hijs 

die. van. het tooneel der-wereld. aftreedt, in-uitges 

breider werkkring geplaatst is, of naauwer betreke 

kingen ‘achterlaat „maar die mate--klimt de’ belang- 
telling van hét-algemeens “bijshet-graf van den 

menfchenvriend -ftorten “alle, weldenkenden «tranen 5 
zijn dood is een flag; die ‘het -vaderland trefts 

Konde. het dân wel anders, óf het overlijden van 

JOHANNES LEONARDUS NIERSTRASZ JUNIOR; Op den 

2. Augustus 1828 voorgevallen ‚: moest algemeene 

deelneming wekken? | / 5 

Hij stoch „ die: naauwelijks 32 jaren velde, was 

de tweede zoon van het talrijk gezin eens bejaarden 

vaders, Eene voortreffelijke gade-en vier lieve kin= 
de- 
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deren hadden zijne zorgen nog zoo zeer noodig; 

velen , die. hem van nabij kenden „ waren hartelijk 

aan hem verkleefd en ftelden groote waardé in 
zijne vriendfchap; in-menig opzigt was hij als nuttig 

burger het vaderland dienstbaar, en hetzelve mogt 

„zich van zijne bekwaamheden „ van -zijnen mensche 

_ levenden ijver nog veel beloven. — Ja waarlijk , op 
het aflterven van den verdienstelijken NIERSTRASZ 

was het zoo even gezegde van volledige toepasfing. — 

Niet alleen op zijne landelijke woonplaats , maar in 

„geheel het noordelijk gedeelte van Nederland wordt 

zijn gemis betreurd; niet alleen zijne huisgenooten 

en bloedverwanten, maar allen, die hem kenden ; 

hebben hem met heete tranen beweend en zullen 

zich zijner te allen tijde met aandoening herinneren. 

_Sints jaren met den ontflapenén in eene vertrou- 

welijke vriendfchap verkeerende, was het behoefte 

voor ons hart om een nederig bloempje op zijn graf 

te (trooijen — aan de voldoening dezer behoefte zijn 

de regelen, die wij ter eervolle nagedachtenis van 

den voor ons onvergetelijken man hier ter neder= 

fchrijven , hunnen oorfprong verfchuldigd. 

Het is geenszins ons oogmerk , eene kunstige lof= 

rede op den ontflapenen te vervaardigen. Waren onze 

krachten daartoe al berekend, hetwelk wij verre zijn 

van te veronderftellen, ons hart is-alleen geftemd; 

eene eenvoudige hulde aan zijne nagedachtenis te 

brengen. Wij wenfchen flechts zijnen levensloop 
op te teekenen, ten einde dien voor den nakomeling 

te bewaren. Konden wij bij dien arbeid niet onvere 

fchillig blijven voor de beminnelijke eigenfchappen 

en 
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en wezenlijke verdiensten des -weggereisden vriendss 

drong het gevoel van waarheid en-liefde tot het goede 

ons nu en dan tot eene uitweiding: zij, die NIERs 
STRASZ gekend “hebben, zullen «ons dien toon niet 
ten kwade duiden, en welke beoordeelingen dan ook 

aan deze fchets mogen te beurt vallen , geen onpar- 

tijdige zal haar de verdienste. ontzeggen, van oupgen 

fmukte waarheid te wegen 

. wm ()e - g k 

JOHANNES LEONARDUS NIERSTRASZ JUNIOR werd 

op dén 14 van Lentemaand des jaars 1796 te Rotter= 
dam. geboren. Zijn nog levende wader is de Heet 

Je Ls NIERSTRASZ SENIOR, geacht handelaar te dier 
ftede 3 zijne voor twee jaren overledene godvruchtige 

moeder was vrouwe BARBARA “SOPHIA BREM, 
Als kind kenfchetste hij zich reeds woordeelig 

doór zachtheid van inborst; innemende vriendelijke 
„heid, vlugheid ven “bevattelijkheid van geest, ges 
hoorzaamheid en: naarstigheids —- hij maakte dar 
ook een voortreffelijk gebruik van het onderwijs, dat 
hj in zijne vaderftad ontving: en hoezeer hem geene 

geletterde opvoeding te beurt viel, verfchafte- hem 

zijn lust tot eigen onderzoek vele kundighedeny 

die hem in lateren rien pemagtre e te ftade 

kwamen. | 

Niettegenftaande vins Beiiniddneid nieken: eve 
tot letterarbeid-overhelde , was hij zijnen vader reeds 

vroeg behulpzaam in diens handelzaken , welke hij 
met trouw en ijver behartigde, « Hiertoe behoorde 

ook 
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ook: het gedurig bereizen «van, onderfcheidene Pros 
vincien des. vaderlands. — Ieder, die eenigzins van 

nabij: weet; “hoe weinig. kiesch - inzonderheid vele 

vreemdelingen” zich bijdit rondreizen gedragens. ies 
der.„die-de onheufche wijze kent „waarop de reizie 
gers bij fommigen, worden afgefcheept; is. in, (taat 

te begrijpen, hoe-weinigsaanlokkends deze foort van 
handel. voor een’ man van dat fijn. gevoel moest 

hebben, en niettemin was de minzaamheid, hem 
van nature eigen-,niet-zelden „ook ten deze „ zijne 
beste aanbeveling , zoodat hij onder zijne correspon= 

denten en begunstigers inderdaad vele. vrienden telde. 

In. zijne „jongelingsjaren „begon. zijn dichtvuur te 
glimmen; in eenen -gemeenzamen vriendenkring ‚ aan 

onderlinge letterkundige oefeningen gewijd, wake 
kerde;zulks. aan. uit, de. eerfte „vonken. voorfpelde 
de bekwame IMMERZEEL reeds, wat licht en warmte 
hetzelve, voorshet vaderland „zoude verfpreiden. Aan 
dien „kunstkeurigen… vriend „had NiERSTRASZ, ‚wat 
zijne „opleidingvals dichter aanbelangt „ onbegrijpelijk 
veel te danken ; deze was zijn gids op het. voor 
den nieuweling;onbekende pad „naar den zangberg 5 
bij -toonde! heme den: moeijelijk, te beftijgen weg, en 

hoezeer + hij de „bloemen, die dezelve draagt niet 
voot zijn oog verborg verzuimde. hij ook niet hem 

de „doornen aantewijzen „ die er zoo welig: tieren. = 
In lateren leeftijd tot het gemeenzaam verkeer met 

eenen -FeITtier TOLLENS toegelaten-en met beider 

vriendfchap vereerd „vormde hij. zich’ als -onwilles 

keurig naar deze groote modellen 4/zoodanig , dat in 
vele. maine zijn dichttrant de kleur der hunne 

draagt » 
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draagt „en „hij vanst@ groote ‚-foms flaaffche nävol- 
gai „ niet-mag worden vrijgepleit, id 

‚Wij achten: ons-niet-bevoegd ;:de dichterlijke ver. 

prak van NIERSTRASZ breed uittemeten. Neder 

land. kent zijne gedichten.s en de bijval; die dezelve 
bij «velen genoten; de aftrek; dië Zine gedrukte 
werken te ‘beurt viel, getuigt gewisfelijk, hoezeêr 
zij naar den, {maak zijner landgenooten waren, Wie, 
die. dezelve onpartijdig leest, zal zich, daarover ver- 

wonderen 2. Waren: over. het. algemeen de onder- 

werpen , die: bij-behandelde; niet: belangrijk? Ge 

tuigen zij: niet” van-/zijnen edelen Godsdienst= zin ; 

van zijne liefde tot deugd en goede zeden ? Bezielt 

de gloed der: waarheid zijne lierdichten niet? Zijn 
zijne tafereelen niet meesterlijk. gefchitderd 2. Boeijen 
zijne verhalen niet ieders. aandacht? … Zijn. zijne 

vloeijende, verzen niet rijk aan. treffende «en gepaste 

wendingen. overvloeijend van nuttige en behartiging 

waardige lesfen:?-- Met: een woord gaan zij niet uit 

het-hart tot het Hart ? Landgenooten! de „gedichten 
vän den te régt “betreurden zangêr mogen, zoo als 

alles, wat menfchelijk „is » van geene, „gebreken, zijn 

vrij te pleiten, zij mogen in kracht, ftoutheid „en 

oorfpronkelijkheid::voor-die-van rijker: begaafde. Bar- 

den onderdoen; het kunstkeurig>nageflacht zal gewis 
aan NIERSTRASZ onder de fieraden van onzen zangbêrg 

Bek: eene niet onaanzienlijke plaats toekennen, Be 

à ES Wie 

B veg Op onderfcheidene_ tijden zijn van. onzen dichter 

in het licht verfchenen, de navolgende. ftukkens … 

Opwekking. aan mijne landgenooten ; sin November 1823. 

Rotterdam bij 1, IMMERZEEL j", 1814, 
Wa 

ol 



128 IETS TER NAGEDACHTENIS 

„Wie de verzen-van.des ontflapenen zangers. leest ; 

kan daaruit zijn voortreffeljk harty dat voor: Godss 
vrucht en. menfchenmin. beftendig > floeg,. geheel 

| lees 
lanieslnet: Ibidem 1815. 
Zegezang op den roemrijken slag van. Blammoné ‚ús 

Komermaand 1815. ibidem, uitgegeven ten, voordeele der 

gekwetste Nederlanders, id 
…_De overwinning op Algiers. Ibidem 1816. 
De Verlosser, en enkele andere gedichten. ibidem 1830, 
De Nederlandsche nijverheid bekroond met den gou: 

den. Eerepennings: door de. Koninklijke Maatfchappij var 

fchoone kunsten ‚en. letterkunde te. wwtiers in bonae — 

Gend-1820. Ù rai 

Dithyrambe op PETRUS PAULUS, RUBBENS, agkuoond met 
den gouden Eerepenning. door en te vinden iz het 1e, deel 
der Gedichten en Verhandelingen van het Koninklijk ge 

hootschap van “Taal en Dichtkunde' te Antwerpen. | 
Joun uowarD. Leeuwarden bij G.T. NSURINGAR , 18232. 
Eeuwzang bij het vierde Eeuwgetijde van de uitvinding 

der „Boekdrukkunst ‚ bekroond met den zilveren Eerepen: 

ning, door en te vinden in de werken van de MZollandsche 
Maatschappij van fraaije kunsten en, wetenschappen, 
is deel, 

Aan Mt. ISAAK DA costa, Rotterdam bij L IMMERZEEL 

en 

„FRANS NAEREBOUT , gemee bi G, Te N, SURINGAR 
1826, alwaar, ook een, tweede druk van-dit dichtftuk 
verfchenen is, 

Gedichten,  Ibidem 1827, | 

Mirsgaders eenige verfpreide gedichten, te rg in den 
Muzen- Almanak en dien van het Schoone en Goede „in 

den Autwerpscheh Almanak van Nut en Vermaak , enz, 
alsmede in de Christelijke Gezangen voor de Evang. Lu- 

thersche Gemeenten in het Koningrijk der, Nederlanden. 
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leeren kennêt,” zonder eenigen zweem van fchijns 
vroomheid, betoonde hij zich altijd en overal eerì 

warm” voorftander des Christendoms ; “én ‘ftelde” er 

zich eene eer in, om, waar het pas vond, voor zijne 

belijdenis openlijk uittekomen. « En wat Hij erts, 

dat trachtte hij ook té beleven. 

Zijn zwak’ en gevöelig geftel had’ hem’ reeds vroeg 
gewaarfchuwd , dat’ groote infpanning voor hem -ná= 

deelig was ; dan de lust tot’ vermeerdering’ ‘van zijne 

kundigheden , zijne liefde'voor depoezij lieten zich 

door” niets affchrikken's ‘met brandenden ver “greép 
hij elke gelegenheid aan , om daaraan’ voldoening té 
verfchaffen. — Hij. moest hiervoor, helaas ! te vaak 

met’ ligehamelijke ‘ongefteldheden "boeten, dié zelfs 

in zijn” laâtste levensjaar zoodanig toetameri’, “dat 

hem alle gezette letterarbeid werd” verboden. 

Welke flagen hem in zijne maatfchappelijke betrèke 

kingen mogten treffen, met welken tegenfpoëd ‘hij 

te kampen’ had, nimmer morde “hij.” Bij het fchier 

duldeloos ligchamelijk lijden , dat hĳj ín zijnen laatften 

levenstijd moest verduren, begaf hem nimmer het 

vertrouwen op dén’ hemelfchen Vaders - Op zijt fterfs 
bed betoonde hĳj zich gefterkt door” het’ geloof ín 
jezus curisTus, en hoezeer met teedere liefde aan 
gade en kroost, miagen en vriendén gehecht , hoëzeet 

hĳj zijn naderend einde konde vooruitzien, kalmven 

gelaten zag hij den dood te gemoet3 hij betrouwde 
dien als eenen bode des vredes, die het middel zou 
de wezen om hem van ftrijd en lijden te ontheffen: 
Zoo dacht , zoo handelde hij, wiens ziel voor liefde 

ae was, 

KD Te 1 Meer 
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„Meer dan gewoonlijk was onze. vriend aan zijne 
godvruchtige moeder gehecht ; » haar. affterven had 

hem diep getroffen. Hartelijk beminde hij zijnen 

grijzen vader en was de vriend en raadsman zijner 

broeders en zusters. Wat zij aan hem. verloren, 
die door naauwe vriendfchap aan hem verbonden was 
ren „is moeijelijk te ‚befeffen voor hem, die den 

ontflapenen niet van nabij. gekend heeft, … Hij was 

voorkomend „gastvrij „gul en dienstvaardig. Zijn 

hoogfte ftreven was altijd om zijnen vrienden genoe- 

gen te geven. Hoezeer in groote kringen weinig 

Spraakzaam , in den ftillen vriendenkring leide hij zijn 

hart, met blanke opregtheid open; daar was hij de 

beminnelijke „ onderhoudende man , wien ieder wel- 
kom was en die inzonderheid het fchoone geflacht 

om zijnen befchaafden toon, zijn aangenaam uiter- 

lijk „ zijne welgekruide gefprekken , als onwillekeurig 

aan zich boeide. | 

„De vrouw zijner keuze, NEELTJE ELISABETH 
ELKMAN, die hij als kind reeds onderfcheidde „ als 

jongeling beminde, en met welke hij in het huwee 

lijk, trad, heeft. hij tot zijnen dood hartelijk lief 

gehad; de jaren, die zij aan zijne zijde doorbragt , 

waren rijk aan die huisfelijke genoegens, welke zij 

alleen op den waren prijs kunnen fchatten, die ze 
eenmaal hebben gefmaakt, en, helaas! nu dagelijks 

misfene — Voor zijne kinderen ‘had ‘NIERSTRASZ 

alles overs met hen konde hij ,-tot zelfs in zijnen 

ziekelijken toeftand „ kinderlijk vrolijk zijn; hij deel- 

de in hunne fpelen „ vergastte zich in de ontwikke- 

lipg van hun jeugdig verftand, leerde en vormde 

hen 
y 
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hen zelf en vergat daarbij niet, reeds vroeg hunne 

zielen tot/liefde en eerbied voor God te openen. 

Thans nog te jong om te kunnen befeffen , wat zij 
in zulk eenen braven vader verloren hebben, zuls 

len zij bìj het vorderen hunner jaren, als Zij vers 

nemen, wat hij voor hen had kúnnen zijn, zulks 
des te dieper gevoelen. God geve, dat hun het 

verftand en de deugd des vaders zijn overgeërfd! zoo 
zullen zij fteeds hunner moeder tot vreugde , eens 

maal der maatfchappij tot fieraad verftrekken ; zoo 

zal het’ hun nimmer aan vrienden en befchermers 
ontbreken. hab | 

Dan niet alleen binnen den engen kring zijner huigs 
felijke woning , of die van magen of vrienden bepaalde 

zich de liefde van NiersTRASZ3 zij ftrekte zich tot 

alle menfchen , ja zelfs tot.de diepst gezonkenen van 

hen uit. Het was hem tot zulk eene behoefte om 

iemand, die zich in nood of lijden bevond , te hel- 
„pen en te troosten, dat hij hierin wel eens verder 

ging dan het verftandig beleid eens huisvaders zulks 
gedoogt. — Aan dezen hoofdtrek in zijn karakter, 

die hem tot een warm voorftander van alle mensche. 

lievende :inrigtingen maakte, had ook dat weldadig 

Genootfchap deszelfs wording te danken , dat hij met 

zijne vrienden: SURINGAR en WARNSINCK, tot Zedés’ 

dijke verbetering der gevangenen, ftichtte, — Eene 

fchijnbare toevalligheid gaf er bij hem de eerfte 

aanleiding toe. Onzen gemeenfchappelijken vriend 
We He SURINGAR beving de lust, om den edelen 

JOHN HOWARD tot het onderwerp eener redevógs 

Ia | ring 
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ring te maken waarmede ‘hij eene fpreekbeurt bij: 

het Departement Leeuwarden der Maatfchappij: „tot 

Nut van ’t Algemeen” vervulde. (*) Met het ons 
derwerp ingenomen, noodigde hij NIERSTRASZ uit, 

HOWARD te. bezingen. Hieraan nu heeft Nederland. 

dit uitmuntend. gedicht van. onzen zanger te danken, 

Ja!-maar meer dan dit 3 want zulks was. tevens de. 

aanleiding tot de daarftelling van een Genootfchap „, 

hetwelk -gevangenisfen. en. tuchthuizen, tot de. too-. 

neelen. van -deszelfs, edele bemoeijingen- heeft. uitvers. 

koren. … Wij achten «het. min voegzaam, om. ter. 

dezer gelegenheid dienaangaande uitteweiden 5 hoe, 

gaarne. zouden wij. anders-‘aan, het dankbaar. gevoel 

lucht geven , dat ons met zoo vele anderen, bezielt „ 

en op het heilrijke doel, dat hetzelve zich voorftelt „ 

het oog vestigen. „Maar wij kunnen en mogen dit, 

niet doen, om dat de lof van den vriend ,:aan zijne 

vrienden gegeven, hoe hartelijk gemeend, te veel 

den fchijn zoude hebben van blinde vooringenomene 

heid, — Goede wijn behoeft geen krans, het Gee 

nootfchap tot zedelijke verbetering der gevangenen. 
geene aanprijzing. Het nut, dat hetzelve, reeds ge-, 

fticht heeft en nog dagelijks. blijft ftichten., is dese 

zelfs -welfprekendf{te -lofreden, en. ftrooit. tevens) 
op het graf van onzen. ontflapenen vriend onverwels 

kelijke bloemen , die van zijn voortreffelijk hart. bee 

ftendig zullen getuigen en zijnen. naam -ook-hier op : 

„aarde der vergetelheid ontrukken, G 

| Â 2, Dew 

(*)- Geplaatst in de „Letteroefeningen’ van Junij, 1823e: 
Î 

« De 
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De weinige jaren, die NiërsTrRASz na de daar- 
ftelling des Genootfchaps leefde , heeft. hij ijverig 

‘befteed , om het gebouw , dat hij hielp oprigtew, 

uittebreiden en te bevestigens dit is het geheele 

waderlarnd bekend, maar inzonderheid zijne vaderftad 

Rotterdam, in welke hij, als medelid van. het Be= 

“ftuur “der ‘aldaar gevestigde Afdeelingen, en als lid 

van, de Commisfie van toevoorzigt over de gevange- 

‘pisfen, krachtdadig werkzaam was; aan het oprigten, 

leiden en verzorgen van gevallene medebroeders: 

… Weinige maanden voor zijnen dood werd hij tot 
eenen nieuwen werkkring geroepen. Tot Burge= 

meester van Zerlanderveen aangefteld, vertrok hij 

met zijn gezin derwaarts, om ‘in ‘eene aangenaam 
gelegene woning, aan den zoom van dien mia 4 

die ook BorGERS- laatste toonen medevoerde ; ‚ge 

zondheid en tijdelijke ‘welvaart te verbeteren in 

den’ raad des Eeuwigen was zulks echter anders be= 

fchikt; kij ging er heen met het edele doel, om ook 

daar zijnen NE, nuttig te zijn, maar- vond, 

er zijn graf, — Rid 

Met de borst leide onze reeds zwakke vriend 

zich op de nieuwe werkzaamheden, aan zijnen post 

verknocht, toe. Spoedig had hij Zich alle die plaatfe: 
lijke kunde eigen gemaakt, welke ieder in zoodanige 
betrekking , ter rigtige waarneming van de belangen 

der burgerij , zoo zeer te flade komen. Kort echter 

mogt de Gemeente van MZarlanderyeen hem als 

hoofd van derzelver beftuur bezitten „weinige maan- 

den flechts; — en nogtans waren deze genöeg; out 

13 | er 
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er NIERSTRASZ algemeen bemind en geacht te mas 

ken. Zijn overlijden vervulde aller oogen met tranen 

van innige fmart, en met aandoening hoorden wij 

van arm en rijk daarvan weinige dagen na zijnen 

dood de hartelijkfte betuigingen, — _ Zoo zeide 

deze: „Ik heb zelden een woortreffelijker mensch 

gekend;”’ gene: „ hij was de minzaamheid en hulp= 

vaardigheid zelve,” een derde weder: „ Als wij 

eenen Burgemeester krijgen, die de helft zijner 

deugden bezit, mogen wij te vrede zijn! — Doch 

wie is in flaat den lof te vermelden, die uit aller 

monden gehoord werd, wie de algemeene rouw te 

befchrijven , zoo kennelijk gebleken bij het ter aarde 

beftellen van zijn ftoffelijk overfchot? In alle flilte 

en zonder eenige bijzondere plegtigheid gefchiedde 

zulks in het Alphenfche Kerkgebouw, onder het 

geleide van zijne naaste bloedverwanten en drie 

Rotterdamfche vrienden, den dichter TOLLENS, 

Mr, A. SIEWERTS VAN REESEMA en D°, GREGOOR,: — 

Dáár, in dien nederigen tempel aan de dienst des 

Heeren gewijd, is het graf, dat zijne asfche bedekt; 
daar. wijst een eenvoudige (teen de plaats aan, waar 

Netrlands „geliefde. zanger rust; „daar leest men op 
de-zerk, die een viertal zijner vertrouwdfte vrien- 

den (*) aan zijne nagedachtenis „toewijden, dit 

Graffchrift. 
i jo 

(*). Het, zijn de, Heeren Mr. A. s… VAN REESEMA 

We He SURINGAR, He TOLLENS @l We. H. WARNSINCKs 

En 
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JOHANNES LEONARDUS NIERSTRASZ JUNLIORe 

Overleden den ha Augustus , 
MDCCCXXV IL 

st Is NIERSTRASZ , die hier rust. — In *s levens bloei ontflapen, 

Verwierf hij ’t loon der braaf heid vroeg ; 

Geen lofdicht fiert zijn graf, geen lauwer en geen wapen: 

Zijn wandel is hem of genoeg. | | 

TOLLENS, 

Hebben wij gezegd, dat allen, die NIERSTRASZ 

regt kenden, hem moesten achten ‘en beminnen , 

welligt zoude zulks hen, die na ons leven , kunner 
verwonderen , omdat voor hen niet bedekt kan blij= 

ven, in welk eene hooge mate onze vriend in zijne 

laatste levensjaren aan nijd en laster heeft ten doel 

geftaan — zij moeten ons echter nimmer van voor« 
ingenomenheid verdenken, niet wanen, dat wij 

dwaalden, toen wij dit ter neder fchreven , want 

juist zijne beminneliĳkheid, juist de opgang, dien 

zijne gedichten maakten, waren de voorname oor- 

zaken van al het leed, dat fommigen hem &ven laag- 

hartig als onbefchaamd hebben berokkend. 

Aan miskenning en- naijver zijn de partijdige be- 
oordeelingen van zijnen laatsten dichtbundel in fom= 

mige tijdfchriften, evenzeer als het blaauwboekje 

getiteld: —  Nieskruid voor den Heer j. L. NIER- 
STRASZ J"., gedrukt bij Je C. VAN KESTEREN # 

Amflerdam „ hare geboorte werfchuldigd.” Jalaersch- 
heid en nijd hadden eenmaal befloten als-kunstregters 

la4 | | op 
c 
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„optetreden „ en -er-mogt, niets ‚goeds in het- werk; 

onzes vriends overblijven, terwijl zijne te weinig 

doordachte, onvoorzigtige uitlatirigen inhet voor- 
berigt voor zijnen laatften bundel, waarover hij wel 

„eene vriendelijke teregtwijzing, jas wij geven het toes. 
eenige regtmatige berisping verdiend had „hem veel 

te. hoog. werden aangewreven. Het-eenparig gevoelen » 

van alle weldenkenden, hoewel geenszins, blind voor 
de gebreken in de gedichten eens vriends, heeft die 

fchampere bejegingen met den ftempel der verach= 

ting gebrandmerkt. „ Onwraakbare. getuigen, voorwaar 

van de liefde en achting, die NieRsSTRASZ bij zijne 

tijdgenooten als. mensch en als dichter genoot en 

bij de nakomelingfchap zal behouden! Onvers 

fchillig echter, kon en mogt eene zoedanige verguis 

zing den miskenden man niet-zijn. Het valt echter 

| moeijelijk te bepalen „ hoe diep hij zich zulks hebbe 

aangetrokken. … Dit is nogtans zeker, dat hij, al 

badden zijne krachten-hem. zulks toegelaten, nimmer 

de pen»-zoude hebben. opgevat, om zijne belagers 

te beftrijden, en weleens zijnen vrienden , die zich 

zijner eere wilden aantrekken, verzocht, geene: tegene 

Schriften in ‚de wereld te zenden. Zij die: mij 
benadeelen,” «zeide hij dan, met de hem eigene 

minzaamheid, , kennen mij niet; dk heb een vrij 

geweten voor God en de menfchen; zij zullen zich 

te haet, hunne mn eest bekla- 

gen”? | 

In zulk eene ole dentelandd sierde hij zijn. 
einde 3 hoezeer de krampachtige zenuwkoorts, «die: 

| in 

aes 
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in zijn hoofd woedde, bedaard was „de. hevige folte. 

ringen, die hij ettelijke dagen geleden had , geweken 

waren ; hoezeer zelfs zijn geneesheer weder eene 

flaauwe hoop op-herftel meende-te,mogen koesteren „ 
eensklaps begaven hem: zijne krachten-en in de armen 
van zijne dierbare ‚gade en-in-die' van, zijnen afge= 

leefden vader, ont{liep- hij , omin win en betere 

gewesten. te. gpnanRens” À | 

In ded grt Angst des voorgaanden jaars k 

weinige dage nadat het of der graven NIERSTRASZ 
bedekte, gingen wij zijne weduwe bezoeken, om 

haar, zoo veel in ons was, te troosten en te bemoe« 

digen. — _Hòe weinig dachten wij toen, dat eer 

de herfst genaderd ware „ Ons een, gelijk, lot. zoude 

treffen; en echter waren er. nog geene zes weken nà 
dat dit bezoek, verloopen „of ook ons,werd. het opge 

legd, eene beminde echtgenoote ten grave te dragen , 

en met vier „hulpbehoevende-kinderen eene-voortref- 

felijke vrouw, eene onvergelijkelijke moeder te be= 

weenen. — Niemand zal het dus verwondering 

baren, dat wij, aan NIERSTRASZ, weduwe onze zan- 

gen rigtende met „een gebroken. hart, ons. beider 

treurig lot als, het „ware vereenigd „-bezongen. 

Niemand, zal. het wraken „dat, wij deze onze’ nedes 

rige halde met dezelye en 
ï PAT kn Cí 

e Een zeke drak Jl Jant ewd | nd wi 

I 5 HS “u 
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„'t Is liefde, wat de hemel doe: 

De vroege slaap komt braven toe.”* 

Die toon klonk eenmaal van de naren, 

Die Neerlands dichtroem waardig waren, 

Nu flaapt de zanger — zwijgt zijn’ licd, =— 

En hij, bedrukte. weduwvrouwe! 
Die uwe tranen, vloeijen ziet … » 

En deel neemt in uw’ bittre, rouwe, 
Roept thans U ’t zelfde troostwoord toes 

„nt Is liefde wat de hemel doe!” 

Vriendin! hoe me uw gemis moog’ treffen, 
Wat hechte band me aan NrersrrRAsz bond,” 

0e Ben, magtloos om. U opteheffen, _ + 

Mijn hart bloedt aan gelijke wond, 

Kan ik uw grievend lied befeffen, 

Gevoelen, met geheel mijn ziel, 

Wat U in uwen gade ontviel, — __ / 
Zijn deugden kan ik niet bezingen 
In een van waarheid gloeijend lied. 

‚’%k Laat andren naar den lauwer dingen, 
Die hun ’t erkentlijk Neêrland' biedt — 

Ik heb flechts- tranen, anders niet, 

Op 4 maf der beste vrouw gezeten, 

Herdenk ik vaak’ dien tijd van vreugd , 
Toen *k alles rondom kon vergeten, 

Om mij-te fpieglen aan haar deugd, 

Dan toover ik haar mij voor de oogen, 

Te midden van ons lief gezin, 

Hoe zij vol teedre kindermin, 
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De vreugd der kleinen mogt: verhoogen 3 

Hoe allen hingen vaan heur. oogen, 
En hen. geen fpel. of lekkernij 

De plaats vergold aan moeders zij. 

Dan denk ik aan zoo menig uurtje, 
In flillen vrede doorgebragt, 

Als, bij het knappend wintervuurtje, 

Aan: hooger leven werd gedacht: 
Wat leed foms de aarde gaf te dragen, 

Het Bijbelboek werd opgeflagen ; | | 
En déed zijn troost in ’t hart ontftaan, 

’% Gaf kracht om gezus leer te ftaven, 
En wees, hoe over kinder. graven 

Een moeder hoopvol voor kan gaans 
gd 

Dan plaats ik me in de vriendenkringen, 
‚Waaraan -zij geest en leven fchonk 5 

Waar zij gelijk een fterre blonk, ” 

Die licht geeft aan wie haar omringen» 

4 Die kringen, waar, tot vreugd vereend, 

Men foms“-uw NieRsTRASZ mogt Ontvangen, 
Waar elk: vergast werd op zijn zangen, 

En nu ‘zijn vroegen dood beweent, 

Vervlogen is ons blij verleden, 

Vernietigd al ons echtgeluk; 

Eens was ons de aarde een lagchend Eden3 

Nu baart zij ons flechts fimart en druk, 

Eens blikten we onze lieve kleinen 

Met onvergald genoegen aans 

E39 

Nu 
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Nu is die zaligheid verdwenen, 

En ’t-ouderoog ontfpringt een traan; 
Wanneer. ze aan onze knieën: ftaan — 

Wanneer: U--de üwen: argloos” vragen, 

Waarom hun reeds in kindfche dagen 
Een zorgend vader, werd ontdragens 

De mijnen, hunkrend naar, den fchoot 

Der moeder; staamlen „ ‚is zij;dood 2” 
„ Kan ze ons geen, enkel kusje, geven 5 
» Zien. wij dan ‚nooit in,heel ons leven, 

„ Die lieve beste moeder weer 3” 

„Acht zelfde leed sloeg beide ons;neers 
Dezelfde last drukt onze schouders.y 1-5 » 
De zorg , beftemd „voor: beide desouders, 

Draagt, bij, het verder, voorwaarts, treen, 
Elk onzer nu, helaas! alleen, 

Aileen? Neen! Godsdienst zal ons: Gegen, 
Zij wijst met onverwrikbre hand 

Op ‘yezus Rijk, ons. ‘Vaderland 5 

„Staak zegt zij 4 's Basjende. shake a Hagens! | 

vp 2E Isowijsheid:, watsde hemel-doe:, 

ss De vroege. rust komt braven toes”: 
Ì dien ' Td ht nen Tas sl 
etri tl eld SHA ahd Et U b HEE Eek 

Leeuwarden 

zo Mei 1829. 
bm er 
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M.D, J. VAN LENNEEP. 

dit hb RN Ee 

EReraktnd: is in>het ftaatkundige «de naam van Op- 

pofities — Bekend ishet, ‘hoe de naam uit Engeland 

_ afkomstig: isen (daar) gegeven“wordt-aan die partij 
in het Parlement „welke tegen 1de Ministerieele ‘of 
heerfchendes partij ‘òverftaat , ende rhafidelingen' ‘of 

voorftelten.’ van--deze-rbeftrijdts ==> Er beftaat altijd. 
zoodanig» eetië. partij ir het ‘Parlemênt „en “naar “het 
algemeen gevoelen-der Engelfchen behoort zij:er altijd: 
te beftaan,: Ook: de Ministers zelve deelen ‘zoo zeer 
in dit gevoelen dat zij er nooït aandenken om’ zich: 

geheel! van: de -Oppofitie te ontflaan 5, “maar weelcer; 
als het zeldzaam: verfchijnfel plaats vond; dats bij 
aller welgevallen in hun ftaatsbeftuurs de banken der’ 

K 2 | Op- 
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Oppofitie ledig bleven, zij zelve bedacht zouden zijn 
op middelen, om weder eene tegenpartij te vormen. 
Werkelijk zijn er voor dit gevoelen der Engelfchen 

gewigtige redenen, en men kan nagaan , waarom ook 

verflandige en welgezinde Ministers onder hen niet 

in fchijn , noch om een heerfchend gevoelen der na- 

tie te believen , maar van harte en uit eigene keuze 
zich eene‘ Oppofitie: wenfchen. Vooreerst krijgen 

zij door dezelve aanleiding , om de wijsheid en voeg- 

_ zaamtheid vah het door hen gekozene ftelfel of vän 
de door hen genomene en te nemen maatregelen 
breedvoeriger te ontwikkelen, dan zonder deze tee 

genfpraak in hen welvoegeliĳk zoude zijn geweest, 

en de eer, die zij door deze ontwikkeling bij de 

natie inleggen, kan voorzeker hun niet onverfchillig 

zijn, al hechten zij ook minder aan die van telkens 

herhaalde overwinningen na gevoerden redeftrijd met 

hun partij, Doch daarenboven s: deze ‘aanhoudende 

ftrijd zelf oefent op eene voordeêlige wijs hunne 
krachten. Zoo: worden zij behoed tegen het gevaar 
van in hunnen ‘ijver „te verflaauwen of óp hunnen: 
postin te fluimeren.» Dan de Oppofitie- waarborgt 

hen:ook- tegen een ander gevaar, voor hetwelk zij 

alijd meer nog blootf{taan „ dat ‘hamenlijk van eene 
al te: eenzijdige befchouwing der zaken. Natuurlijk: 
zijn de Ministers vooringenomen met het ftelfel, dat 

zij aankleven. en verdedigen. Die vooringenomens 
heid is oorzaak „ dat zij ook bij den besten wil min- 
der gefchikt zijn, om met genoegzame fcherpte en 

helderheid hun oog op de keerzijde van het geliefde. 

denk= 
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denkbeeld te vestigen. ‘ Maar de Oppositie , die-uit 
haren aard tegen het ftelfel der ministers optreedt; 

befchouwde' juist die keerzijde met gefpannen aan- 
dacht en verzuimt niets, om dezelve in het. hêldérst 
licht te plaatfen. Is het ftelfel der-Ministers goed, 
zoo kan hun dit in geenen deele fchaden, al is het 
ook , dat daardoor eenige zwakke punten van het- 

zelve bloot raken. “Integendeel, zij worden nu gee 
waarfchuwd om voor deze te zorgen en « verder 

geen vatste geven; waar zij het meest kwetsbaar 

zijn. Maar blijkt bij den aanval der Oppofitie. haar 

onvermogen, om ergens zulke -zwakke- punten in 

het ftelfel-en--de- handelingen van het-Ministêrie aan 

te wijzen; kan zij niets aanvoeren dan fchimp= en 

drogredenen „ zoo is haar aanval juist gefchikt om 
de. Ministers--meer en meer van de deugdzaamheid 
hunner zaak te. overtuigen, daar-zelfs eene naauwe 

ziende tegenpartij niets wezenlijks-in dezelve - heeft 

te berispen gevonden. Kion id 

Maar ,- nog „gewigtiger zijn de redenen, omt 

welke. de natie belang in het behoud der Oppofitie. 

ftelt. -Zij vertrouwt „ dat de ‘Ministers, zeker van 
tegenover. zich eene partij te „hebben, bij welke, 

geen enkele misftap:, door-hen. begaan , onopgemerkt 

zal, blijven, het minder „wagen zullen om misbruik: 

van het hun-toegekende gezag-te maken ,-en:;dat, 

zóó: zij het; wagen, de, Oppofitie. dáár is , om, ter, 

ftond-de alarmklok te luiden „ven; de natie tegen het, 

haar „dreigend. gevaar ‚te, waarfchuwen. De Parles 
ments- zittingen. zijn-openbaar. … De -gehoudene rede 

K 3 | voe. 
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voeringen worden door. drukpersen -dagbladen. ijlings 
over „geheel „Engeland verfpreid,: De, {tem der, Op- 
pofitie- kan in zulk een-geval fpoedig: de {tem van 
het’ Algemeen worden zen -dan: is ook. de- val. der 
Ministers zeker. , Maar nog een ander groot. voor- 

deel-heeft „de. natie „bij het, beftaan; der. Oppofitie. 
Wat toch-zoude „ zoodezelve niet, beftond „ gebeu 

rens ingeval het Ministerie de palen der aan hetzelve 

toevertrouwde magt dorst overfchrijden „of in het 

geliefkoosd ftelfel te. ver gaan, of hetzelve ‚ ftrijdig 
met den onweerftaaribaren drang der veranderde om= 

„ftandigheden , wilde volhouden tegen. het waar belang 

der natie? … Er-zoude/aan deze geen. redmiddel overs 

_ blijven’, dan misfchiemin een volksopftand — en: ieder 

weet van hee “bedenkelijke: gevolgen “het aanwenden 

van dit “middel -zijmekan- hoe” daardoor: „veelal het 

ganfche gebouw, van: flaat: tot:in de grondvesten ge= 
fchokt “wordt, én: in -welke handen. vaak -de: teugels 
van het bewind geraken, als het gemeen -zich-dolle 

keethoofden tot aanvoerders kiest, of listige volks- 

_ Jeiders het op hun belangzoekend-fpoor medefleepen. 
Tegerr ‘zulke fchokken ven verkeerdheden ziet zich 
Engeland beveiligd, «door*het-beftendig aanwezen 

eener >Oppofitie ss gefchiktvern gereed”: om” zonder 

merkbaren”fchok! ‘het rouder, dätvoridoelinatig ven! on= 

gevallig” wierd ; “dooreen” nieuw” flelfelven nieuwe 
perfonen ; in den zin van het algemeen te-doen ver- 

vangen. » Want,“ op'-de ‘banken-der Oppofitie zitten 
geen lieden , gertomen ‘uit de: heffe: des ‘volks , „maar 
aansers onderfcheïiden in nen hanen added door ftänd, 

ver= 
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vermogen, talenten; achtbaarheids „die “door längs 
durige betrachting en, beoefening de zaken „tot wiet 

beftuur zij nu. geroepen wordeirs hebben leeren ‘kens 
nen 5,‚voor wien -de belioefte van: het oogenblik niet 
vreemd.is,; en «die zich van lieverlede hebben voors 
bereid, ‘om in dezelve door “gepaste middelen <té 
voorzien; die eindelijk hun, voordeel-hebben kunnen 

doen met de misftappen;hunner voorgangers zoowel s 

als met het goede, dat deze. voordroegen „en ’t welk 

zij,.wel misfchien, even als alles,’ wat: van die zijde 

kwam, aangerand en gehekeld , maar, zeker niet on» 
pest hebben: gelaten. …… > « | 
„Bij ‘het nagaan dezer voordeelen , welke Engeland 
en zoo ook jop: het voorbeeld der Engelfchen, ans 

dere ftaten van: eene gevestigde „zoo genaamde” Op= 

pofitie in het -flaatkundige. trekken ; kan» wel eens 
de vraag ‘opkomen, ‘of siets diergelijks alleen, in het 

ftaatkundige: > plaats vindt, ‚én niet ook in andere 
vakken van: wetenfchap en kunst, de voordeelige ins 

vloed “eener--Oppofitie “bewijsbaar (is, Ik - heb -ge- 
ameend „dat „het „opzetetlijk;-behandelen dier - vraag 
misfchien zijne nuttigheid -zoudé ‘kunnen: hebben; 

&n dâarom „voorgenomen eenige “bedenkingen voor= 

tedragenss-vover.… het” aanwezen en het nut eèner 

'zao genaamde Oppofi ies aak in wide buiten het 
phil dn. GEN | 

7 Et wiste dikwijls gefproken van eene geleerde 
wereld, van een gemeenebest. der letteren, van veen 

gebed der. wetenfchappen.… Deze » uitdrukkingen 
asf ON fchijs 
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fchijnen dadelijk feeds aanteduiden, dat er tusfcher 

de ftaatkundige of burgerlijke , en geleerde of- weten= 

fchappelijke zamenleving; punten van vergelijking 

en overeenkomst zijn. Wij hebben ons dan ook 

bij het voorgenomen onderzoek niet te bepalen-tot 

die plaatfelijke maatfchappijen van geleerdheid en 

wetenfchap , die in elk-eenigzins befchaafd land ges 

vonden worden , en wier geest-en vorm doorgaans 

met die van den burgerftaat, tot welken zìj behoos 

ren, in verband ftaan5 wij kunnen: ons de geleerde 

wereld, het gemeenebest van letteren , Kunsten en 

wetenfchappen in den ruimften omvang voorftellen 4 

daar onder allen begrijpende „ die-door-alle befchaafde — 
Tanden, hetzij in maatfchappijen of afzonderlijk , voor 

eenige wetenfchap of kunst arbeiden: en het zal ons 

fpoedig , ook bij eenige oppervlakkige -befchouwing 5 

blijken , hoe dit gemeenebest, door alle tijden heen; 

vele -verfchijnfelen ‘heeft opgeleverd, die. zich ook 

in. burgerftaten ‘doen opmerken, doch inzonderheid 

hierin getoond” heeft met \deze overeen te komen» 

dat er fteeds in hetzelve partijen waren , die waard 

der den voorrang betwisteden. 

Welk verband er ook zijn moog’ tusfchen de on= 

derfcheidene wetenfchappen en kunsten ; om dat alle 

zich onderling noodig hebben „ zoovleert ons echter 
de ondervinding dat niet zelden inde geleerde wee 

reld, over den voorrang der wetenfchappen getwist 

__en ten voordeele van. deze of gene weterfchap heer- 
fchende partijdigheid befpeurd-wordt 3 dat ééne ‘eeuw 

bij voorkeur, de „dichtkunst, eene. andere. de. wijse 
k ZA … bee 
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begeerte , eene derde de rechtftudiën, eene vierde de 
wiskunde "wil bevefend zien. Deze is eene eerfte oor= 

zaak van ftrijd in het gebied der wetenfchappen. De 

“kunst, die verdrongen wordt , duldt dit ongaarne. Zij, 
die den’ voorrang heeft, arbeidt om de heerfchende 

te blijven. | | 
„Doch , ook ín elk bijzonder vak van geleerdheid , 

wetenfchap of kunst worden bij afwisfeling deze of 

gene ftelfels voorgetrokken, de gevoelens van dezen 

of genen leermeester , de lesfen van deze of gene 
fchool -gevolgd. Door alle tijden doen zich in elk 

vak mannen van gevestigden roem-en bekwaamheid, 
als zoo vele wetgevers, op : maat ten allen tijde ook 

bij die wetgeving eene overwegende, eene heer: 

fchende partij, wier gezag boven dat van anderen 

geldt en naar wier gevoelen zich het algemeen doors 

gaans’ rigt. Echter vindt ook het tegenovergelteld 

gevoelen “verdedigers en het heerfchend, welhaast 

alte overwegend, gezag tegenfpraak: en zoo ontítaat 

dan vook bij deze wetgeving eene Oppofitie. 
Wanneer «kan geleerde tegenfpraak met den naam 

van Oppofitie beftempeld worden? niet, waânneer 

zij in de vóortbrengfelen van-eenen bij het algemeen 
geliefden fchrijver- of leeraar hier en daar iets af. 

keurt 5 niet, wanneer zij in de handelingen eener als 

gemeen geroemde inftelling nu en dan iets misprijst. 

De leden van een Parlement of wetgevend ligchaant 
behooren niet dadelijk tót de Oppofitie ; omdat zij 
fomtijds-het een’ of ander gedeelte’ van een Ministe= 

tieelvvoorftel beftrijden, ja ook wel eens aan een 
Le K 5 gee 
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geheel voorftel of wet hunne {tem weigeren. De 
tegenfpraak doet. zich in andere, vakken „ zoowel als 
in het Staatkundige , dan eerst als Oppofitie kennen, 

wanneer zij op den duur en gezet bet veel begun» 

ftigde ftelfel en de meest geroemde -mannen-of in- 

ftellingen van den dag aanrandt, en wanneer juist 

de-gunst zelve, in welke die ftelfels „die leeraren 

of inftellingen bij het algemeen-ffaan, telkens-de 

tegenfpraak, als ’t ware , met nieuwe prikkels aans 

fpoort, en zij, tegen het heerfchend gevoelens 
fteeds. en met opzet een ander, hetzij oud, ‘hetzij 

nieuw, overftelt , en. alles. aanwendt, «om allengs 

aan dit boven het heerfchende opgang te doen 

vinden. sid 

… Het wezen, of de pede eener Oppofitie hangt 

niet af van het getal harer Leden. Men heeft bij 

het. Wetgevend Ligchaam: in. Frankrijk ‚dat ‘uit 

meer dan vierhonderd Leden beftaat, de zoo genaame 

de liberale Oppofitie tot een tiental-Leden vermin= 

derd gezien, en echter zijn de (temmen van eenen 

ROYER NCOLLARD » EENEN  BENJ. CONSTANT ‚ “eenen 

CAS, PERRIER genoëgzaam geweest, om. die Oppo 

fitie met nadruk te handhaven, Zoo. maakte in het 
vak der Wijsbegeerte socRATES alleen de Oppofitie 

zijner eeuw uit, en wel, om -zoo te zeggen ; eene 

dubbele Oppofitie.,. daar hij overftond niet flechts 
tegen de. Wijsgeeren der Tonifche … en-”Eleatifche 

fchool , die van niets dan van natuurkundig en bo= 

vennatuurkundig, onderzoek wilden weten’; maar ook 

tegen de „Sophisten ; die zich aanmatigden alles-te 

wee 
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weten „en inalles onderwijs te geven, Geheel zijn 

leven was een (lrijd tegen beïde toen heerfchende 
foorten van onderwijzers ‚ en men. kon zeggen dat 
hij, fchoon alleen ftaande, ‚tegen beider ‚menigte 

het weld behield. 

Het voorbeeld van SOCRATES levert een gewigtig 

eg hoe nuttig „Comtijds in. het vak, van_„Onder- 
wijs en Wijsbegeerte eene volgehoudene Oppofitie 

zijn kan. Wij zouden „ten bewijze. hiervan , nog 

andere niet. min. treffende voorbeelden kunnen „aans 
voeren. Dan, de. vraag, „die wij ons hadden, voor- 

gefteld te. behandelen, i is niets of i ineen enkel vak en 

fomtijds , maar of in het algemeen „gelijk in het 

flaatkundige „ zoo ook in andere vakken van kunst en 

wetenfchap „ het aanwezen eener Oppofitie altijd 

voor. eigenaardig „en. wen{chelijk tehouden zij. Ve- 

len fchijnen, dit geenszins te, geloven. Bij hunnen 

ijver. voor de zaak. of het ftelfel „van welks deugd- 
zaamheid. zij zich, en meerendeels met reden, over- 

tuigd houden; baart alle. Oppofitie daartegen -hun 
dadelijk ergernis-en zouden, zij. gaarne zien „ dat 
aan „die onwelkometegenftrevers. eens vooral het 

ftilzwijgen wierd opgelegd. — „Lofwaardig. is, ook in 

mijn 00g,,-de, zucht, voor. een ‚ftelzel, dat men eens 
ter goeder trouw ombielsd heeft „, voor eene inrig= 

ting, aan «wier. opbouw „men. medeen. met lof, 

heeft mogen.arbeiden , voor. eene zaak ,- die-men. 

ook- daarom. te meer voor, goed ‘heeft leeren houden „ 

wijl haar federt lang gunst „en roem ‚van her „alge- 

meen bejegenden. “Ik,begrijp dan ook, zeer. wél „dat 

| el- 
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elke tegenfpraak , met die zucht ftrijdig , en vooral 

een verklaarde geest van Oppofitie , aanvankelijk een 

onaangenaam gevoel verwekt. Maar ik vraag, of 
men wel doet, met te veel zich aan dat gevoel over 

te geven, en of men niet, eerder dan de ftem der 

Oppofitie ‘te willen fmoren, even als de Ministers 

in het Engelfche Parlement , dezelve dulden en aane 

hooren moet. 

Ik "zal vooreerst doen opmerken, dat ook deze 

Ministers reden hebben om met hun ftelfel ingeno- 
men te zijn, niet flechts op grond van eigene overe 

tuiging , maar omdat in Engeland geen ftelfel van 

ftaatkunde lang de overhand. behouden zal, indien 

het zich niet door wezenlijke en gewigtige voor: 

deelen aanprijst, en alzoo de Ministers zich meestal 
op de overtuiging van velen met hen, CANNING 

zich nog onlangs op de bĳna algemeene gunst en 

toejuiching der natie mogt beroepen. Zoo zouden 

dan ook die Ministers kunnen beweeren „ dat tegen 

zoodanige gunst en overtuiging alle Oppofitie erger- 

lijk is, en niet te pas komt. Maar men ziet hen 

veeleer de redenen der Oppofitie gaarne opnemen, 
om voor zich daaruit die voordeelen te trekken , 
welke wij bij den aanvang onzer voordragt hebben 
aangewezene | ; 

Ik ga dus verder , en vraag, of ook niet in andere 

vakken zij; die het meest, en bij de beste over- 

tuiging van hunne zijde , met de heerfchende ftelfels „, 
leerwijzen of inrigtingen ingenomen ‘zijn, dezelfde 
rohe jegens de. Oppofitie zouden kunnen’ 

aan- 

* 
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aannemen,-en evenzeer trachten. om met dezelve 

hun voordeel tedoen. Misfchien zullen zij tot het 
eerfte beter geftemd- worden, als, zij. zich, overreden 

kunnen; dat er-kans is tot het’ laatfte. Aan vhet 

betoog. hiervan ligt’ ons dus inzonderheid gelegen, 

en daartoe kunnen misfchien- de oe bedenkded 

gen iets toebrengen: 4 

Bij het--onvolmaakte , dat aan alle menfchelijke 

ftelfels en iprigtingen aankleeft , loopen: deze altijd 

gevaar van omtekomen door-een van- twee tegenover= 

geftelde kwalen ; door gf echie penenlijk of geor, 

verflaauwing. gn | ER 

‚Wanneer het goede , dooft ons. biobad ‚ en voor 

een gedeelte reeds verkregen, van dien. aard is , dat 
hart: en verbeelding daarbij ontgloeijen „ zoo valt het 
moeijelijk’, «om. bij de verdere bejaging vân hetzelve 

ons voor overdrijving te wachten, „Hoe. natuurlijk 

is niet de zucht, om hetgeen voor weinigen. of in, 

een bepaalden. kring nuttig was, ook tot velen, vof 

tot andere en wijdere kringen uittebreiden ?- Maar 

nu gaat men het allengs aanwenden , waar het niet 

toepasfelijk is, waar het, in plaats van nut, hinder 

doet, in plaats van dank wrevel, wekt. Even zóó 
laat. men zich -gereedelijk. verleiden „ om waar het 

bezigen van iets goeds, in zekere mate „ den heils 
zaamften invloed hebbèn mogt, dat goede met kwis= 

tige hand toetedienen, in hoop van nog blijder uit= 

komst te, erlangen ‚ maar vindt zich jammerlijk in 

die verwachting te leur gefteld, daar overdaad niets 

dan bederf ftichtede, == Werkzame menschlievend- 

| heid 
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heid“ flelt- “ons eenig: “glansrijk »-doel « voor“ oogens 

Brandende van’ijver ftreven wij derwaards , en daar 
weldaden’ onzen loop: kenmerken „ zien: wij ons “door 
de“toejuiching ‘en hulp. van velen onderfteunen. Nu 
komt alras inons het denkbeeld op ‚ van hoe veel 

belang ‘het: zijn zoude, dat die onderfteuning. en 
_bĳval nog grooter en algemeener wierds en hoe lige 
wordt: men” riet daardoor bewogen”; “om van ‘den 
reeds “gewilligen” nog ‘meer, fomtijds meer dan- be< 
hoorlijk îs, te vergen; en bij den nog onverfchillie 

gen} of ongemegenen, na vergeëfs gebezigd ‘aän= 
zoek op aanzoek , en aandrang op aandrang; eindelijk 

middelen -tê beproeven, die. wan-dwang” grenzen. 
Zóo Wordt: dan, om één/aangeprezen weg bevolkt 

te ziërs tot-anderen de toegang afgefnedens vom ééne 
intieting groot en luisterrijk te maken , menige andere 

vant kar: ouden luister” beroofd y- maar: zoo wordt 

dan ‘Dok het” eens toegejuichte: ftrevenv nu welhaast 

het- voorwerp van gemor en opfpraak ‚- en-het-edele 

„doel/zelf wórdt allengs miskend en gelasterds-— Ook 

in wakker van: kunst en fmaak , als-men de flaaffche 
banden - def oude woorfchriften heeft afgefchud, als 

mèn ‘zich doôr toute pogingen een nieuwen weg ge= 
bäänd"heeft, enlangs denzelven van hèt goede tot 
hee fehoone „van het fchoone tot het verhevene is 

opgeklommen 4 altijd vergezeld van’ goedkeuring en 
handgeklap ook: dáár ishet moeîjelijk de vereischte 
maat tehouden , en echter = er ismaar een te ver 

gewaagde flap moodig, om van “het verhevene in 

het belagehelijke te wervallens- „oor 5 Bld 
q Over. 
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„Overdrijving kan ook daaruit geboren worden „ wijt 

men één uiterfte te veel wil mijden „ en daardoor te 

driftig ijlt naar, het tegenovergeflelde. Bij verande» 

ringen „van „het. Ministerie gebeurt “het niet «zelden; _ 

dat de opvolger. omde, misflagen „-die zijns voorgan= 

gers. val bewerkten, «te- ontwijken „ geheel tegênftrij- 
dige „maatregelen „omhelst „ en-daardoot ‘andere even 

groote misflagen: begaat „ die ook-hem; fchoon langs 

een, anderen weg ten. val brengeus: „Bij de opvolging 

van sbeerfchende ‚gevoelens inhet: vak” -der “weten 

fchappen- gaat het-dikwijls even:zoo. :Nu-blijft men te 
flaafsch, aan de-regelen der kunst hangen’, dan weder 

wraakt men alle ‘kunst , en laat zich wegflepen door 

de infpraak ;eener-dikwijls -grillige.-natuürs > Nw moet 

alléén befpiegeling „ dan, ondervinding alles: befliss 

fen,, Nu, worden, wiskunde en, flellige wetenfchap= 

peu, ergerlijk verwaarloosd, dan zitten: zij voor, ook 

bij, de vorming, van: taalgeleerden ‚redenaars. en „dich? 

ters. ‚In het vak. der,opvoeding» was'bij-onze voors 
ouders, alles „geheugenwerke “Fhans ‘wordt: dikwijls 

de „oefening des ‚geheugens bij het onder wijs!te veel 

veronachtzaamd „-en „eender “edelftee gaven, ons 

van, God gefchonken’,” gaat verloren. wies vaags aan 

oefening. refhanibsb mus: mostie bits dreg 

Doch niet alleen Burde ader eld diets en 

inrigtingen te gronde gaan: Verflaauwing ven” kwij- 
ning,kunnen dezelfde uitkomst te. weeg! brengen „en 

hetis hoogst te vrezen; dat, waar geene overdrijving 

plaats ‚vindt „dáár: al fpoedig “vermindering van ijver, 
algemeene „afneming-en; teruggang:-zullen”-befpeurd 

tag wor= 
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worden , ‘hetzij. deze. uit voorafgaande overfpanning 

zelve geboren, werden , hetzij tevredenheid met den’ 

reeds behaalden en niet meer” betwisten” roem” deni’ 

voormaals iĳjverigen tot het nemen van rust bewoog. 

Men heeft aan de leden der: eigenlijk gezegde Frans 

fche Akademie wel eens verweten, dat, als zij eens 

door hunne talenten-en arbeid dien hoogften zetel der 
Franfche letteren bereikt hadden, zij zich dan mét 

welbehagen in dezen leuningftoel nedervleiden , om 

daarin verder zeer gerust hun gemak te houder. Doch’ 
in dier voege -rusteden zij ten minsten op eigene 

lauweren. Maar bij geleerde ven”: wetenfchappelijke. 

inrigtingen of {cholen gebeurt ‘het fomtijds , dat men’ 

rust op de lauweren: der voorgangers in het ver=' 
trouwen , zoo het fchijnt „ dat de door hen verkregen 
roem altijd nog op de fchool of inrigting blijft 

hechten, al is het dat de opvolgers niets tot dien 

verworven lof toedoen ‚ maar zich vergenoegen. de 
ouder voorbeelden eerbiedig natevolgen , en’ daarvart 

bij herhaling afdrukken te geven, die natuurlijk door 

den tijd al flaauwer en flaauwer worden. Men weêt 

wat van de voormaals beroemde Akademie van Letvert 

geworden „was „nadat zij , vóór -de hertelling, een 
geruimen tijd alleen zonder Dek kre in België 

beftaan hade ro 40 

Het vis „zoos gelijk nu en dan vuit ‘den ’ boezerti’ 
zelven der Ministerieelen zich’ eene ftem van wâar= 

fchuwing verheft, die, getrouw aaù” het ftelfel, ech- 
ter dezen of genen. maatregel der Ministers afkeurt „ 
en-hier behoedzaamheid aanprijst „dáár tot meerdere 

ont= 
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ontwikkeling van. krachten aanfpoort, zoo kunnett 
zich ook „bij elk, heerfchend ftelfel van wetenfchap 

bij elke, chool; of inrigting, vriendelijke raadgevers 
opdoen, die den driftigen of. zich overijlenden het 

woord. van waarfchuwing toevoegen: Loop ziet té 
hard. Ga. niet te ver Houd. niet al te. veel regts, 

of aan hem. die bij verflaauwden iĳver en trageren 

gang-te veel met droombeelden van ouden. roem zich 

vleit: de: nutte. waarheid doen hooren, Zie toel. of 

een ander zal. wrhaast. voorbij flreven. Nieuwe moed 

en infpanning is noodig. Zet wel voort, wat wel 

begonnen, is. Maar , men, weet, hoe vrienden dike 

wijls, veel. over-het; hoofd en- door de vingeren zien 5 

hoe natuurlijke vooringenomenheid met de zaak, die 
zij zelve aankleven, met de -deelgenooten van hun 

eigen ftelzel en gevoelens; met de medeleden. van 
het ligchaam of de inrigting „ tot welke zij behooren , 
niet zelden hunne oogen kan verblinden of benevelen ; 

hoe, zij altijd: eer zullen overhellen , om.de vriend 
aan «den vriend, de leerling aan zijne fchool, het 
medelid gan zijn. gendotfchap. ruim{choots lof en 

hulde te bewijzen, -fomtijds. met meer goedwilligs 

heid dan waarlieid, Er is dus, om heerfchende ftel- 

zels;of inrigtingen voor gebreken tê hoeden , een 

fcherper „toevoorzigt noodig, dan dat van vriens 

den. Men mag en moet in verwachten van nas 

ĳverige mededingers. Het is uit de rangen der gee 

leerde of wetenfchappelijke Oppofitie, dat ons ‚de 

wel harde maar niet min nuttige waarheid te gemoet 

zal komen. | 

k X.D. 2, L | Mei \ 
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Men vrage niet, met welke bedoeling zij ons dus 
wordt toegevoegd. Niemand zal’ beweren, dat in 
het Parlement altijd reine vaderlândsliëfde alleen dé 
Oppofitie tot den ftrijd aanfpoort. Toen men eens 

aan een Engelschman vroeg; wâät toch eigenlijk het 

__gêfchil tusfchen het Ministerie-en de Oppofitie was ; 
Zeide hij niet onaardig, dat liet bloot een gefchit 

was tusfchen hen, die er zen hen, die er uit wa- 
rên< ‘Soortgelijke beweegredenen” nu, als bij den 
ftaatkundigen de zucht om #n het Ministerie, of zoo 
àls wij oudtijds zeiden, op hèt kùsfen te geraken, 
doen zich dikwijls ook in het gemeenebest der lette 
ren opmerken. Ook aéár zijn hoogere zitplaatfen 

en’ gewenschte ftoelen, wier bezit naijver en af. 

gunst wekt, zoodat de leer, die van dezelve ver 

kondigd wordt, ‘hiet zelden alleen daarom tegeftrea 
ving vindt, wijl de bêftrijder gaarne zelf in den floel 
gezeten had, ARrisTOTetLeEs ware getrouw gebleven 

aan de leerwijze van PLATO, Zoo miet deze sPEU- 

“siepus tot zijnen opvolger in de-fchool beftemd 

had: nu bewoog naúver ArisTorTEres , om eene 
êigene leerfchool te flichten en in vele opzigten 
geheel anders als PraTO te leeren. Maar, minder 
ligt ons hier gelegen aan de beweegredenen, die de 

Oppofitie drijven, ‘dan aan de befchouwing van het 
fiut , dat wij uit de Oppofiti tie trékken kunnen. Nu 
kan het, naar’ ijn oordeel, niet geloochend- wor. 

den, ‘dat juist de beweegreden vän taijver * ‘hèt 
toezicht der Oppofitie fcherper maakt, én haar zich 
vti doet, om hier of daar ín de beftredene partij 

iets 
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‚ iets overdrevens vof gebrekkigs te vinden, Zij zal 

dan- ook nimmer verzuimen, wat zij opgemerkt 

heeft; ten: breedte uittemeten, Doch hierdoor bes 
wijst zìjg oök zonder het te willen , eene dienst aan 

de heerfchehde partij, zoo deze maar wijs genoeg 

is, om-dezelve „zich tot gut te mâkens Gedenk» 

waardig “is. daartoe’ het voorbeeld van den grooten 
CONDÉ 9 dies toen hij in den burger- oorlog van de 

zoogeriaamde fronde den Coadjutory naderhand 

Kardinaal:pe RETZ „ tegenover zich had ener zin den 

geest van dezen, een boekje was uitgekomen over 
het ware én valfthe van den Prins VAN CONDÉ en 
den Coadjutor, wâatin vele misflagen ‘en. gebreken 
vân dén eerstgemelden op het (terksr gehekeld wers 
den ; edelmoedig betuigde , dat hijvaan-den (chrijver 
van dit boekje grootere verpligting had, dan aan alle 
zijne vrieriden 5 Want dat de fchrijver hem zijne fous 
ten had aangewezen; die zijne gean ksa met 

ftilzwijgen bedekt hadden. 

Het kan. wel niet misfen, of dé Oppofitie val bij 

het ‘uitmeten. der buitenfporigheden of - zwakheden 

ven hare tegenpartij doorgaans het kwaad vergrooten 
én als reeds aanwezig voorftellen-, “wat flechts vols 
gen zal bij volharding in de verkeerdheid,’ Maar zoo 
wordt men dan ook, hoewel in fommige opzigten 

te vroeg, zeker in tijds gewaarfchuwd, terwijl de 
waarfchuwing van vrienden niet zelden te oade vake 

ter blijft en daardoor: te laat komi, 
„Ook dit zelfs; datde aanmerking komt van wert 

klaarde mededingers. of benüjders; miäakt doorgaans 
Le A oor 
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haren indruk te. fterkere Nu doen wederkeerig-bij ons 

eigenliefde en ijverzucht-haar best „om zich te. hoe 
den voor alles. wat eenigzins fchijnen kan, de ge= 

maakte. aanmerking te regtvaardigen.. ‚Nu wordt de: 

verftramde vlijt weder gaande, omdat zij het aan geen 
miededinger wil gewonnen geven, veel min zich: 

door. dezen hooren befchuldigen van traagheid. De 

Anglicaanfche kerk had aan de Oppofitie der„Mee 

thodisten- haar. vernieuwden bloei te danken, daar de 

heerfchende- geestelijkheid, als uit den {laap-gewekt 
„door het haar toegedreven. verwijt van-laauwheid.s 

pligtverzuim ; losheid van gedrag en grondbeginfelen „ 

hare. partij nu wilde. logenftraffen-door de. beoefening. 
… der tegenoverftaande. deugden, „Zoo. hadden-de fchrif- 

ten, van ERASMUS, en anderen. hoe onwelkom zij. 

aanvankelijk aan-fommige-leden-der toenmalige gees= 

telijkheid mogen, geweest zijn; echter over het geheel 

dien invloed, dat, dezelve federt dien tijd een veel 
achtbaarder aanzien vertoonde „zoodat menin de da= 
gen; van SIRMONDUS ; HURTIUS, BOSSUET „,FENELON 

en anderen , met geen fchijn tegen dezelve de vroes 

gere. verwijten „van onkunde en zedeloosheid: had 

durven” inbrengen. Opmerkelijk is het 3 dat federt 

het verdrijven-der Proteftantfche Oppofitie uit Frank» 
rijk „onder LODEWYK den XIVden, ook de luister van 

de Roomsch Catholijke „geestelijkheid. aldaar weder afs 

genomen is, daar; toch onder haar de-volgende ecuw 
geene mannen opleverde, bij, de vorigen. eenigzins . 

te, noemen. Zoo:‚zag, men ook, bijde. oude kerk= 
vaders grondige kennis en geleerdheid afnemen „nas 

dat 
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dat» zij geene -tegenftanders ‘meer in de Heîïdenfche 

wijsgeeren vonden, aan welken door jusTINIANUS 

„het zwijgen opgelegd , of het verblijf op Romeinsch 

grondgebied ontzegd was. | 

Ligt zoude het ons valle meer voorbeelden aantes 

haleú ten betooge , dat het geweldig detpen der 

Oppofitie altijd febadelijke gevolgen” heeft voor de 

aldus zegepralende -partij zelve, Ook kan de poging 

tot bedwang mislukken, en dan neemt de nu opper= 

magtig gewordene Oppofitie -weêrwraak ; of fcheurt 

zich in openbare. vijandfchap af ‚en laat aok aan 

het goede der tegenpartij geene plaats of aandenken 
onder zich over. Het gemeen, met den onderdruk= 

ten begaan, is al ligt gereed om hem te helpen s 

en ‚waar-het gemeen de overwinning beflist , zijn de. 

gevolgen der overwinning onberekenbaar. Deerlijkst 

zal het dáár afloopen , waar. nimmer geleerde Oppo- 

fitie plaats vond of vinden mogt, en dus eindelijk. 

het gemeen zelf als Oppofitie opftaat. De Pythagorifche 

genootfchappen „ door de Griekfche fteden van zuides 

lijk, Zralië verfpreid, hadden ongetwijfeld volksver- 

lichting en volksgeluk ten doel. Aanvankelijk ook 

genoten zij gunst en achting bij het volk, Maar „ 

toen nevens dezelve geen ander gezag gelden mogt 4 

ende kringen der broederfchap zich. niet openden , 

dan voor lieden van gelijke denk= en handelwijze , 

toen. werd het volk dit ftelzel van uitfluitende en: 

overheerfchende befchaving moede, overvielin grims 

migheid de Pythagoristen ,- en delgde met. hunne 

broederfchappen en fcholen, zelfs: het geheugen huns 

ner inftellingen uit, 

EK Soms 
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„_Somtijds ook „waar, bij mangel van geleerde Ops 

pofitie, aan het heerfchend ftelzel in, deze of geene 

wetenfchap een zoo vrije rust wordt gelaten, dat 

alles eindelijk in fleur ontaart, ftraft de menigte dit 
verval met verachting,’ welke dan, fchoon ten on- 
regte, ook de kunst zelve treft. Zoo werd ten 

tijde van LopEwyk de XlVde in Frankrijk, de ge= 

peeskunst een voorwerp van fpot voor Tooneel- en 

Romanfchrijvers , omdat de origineelen der“ PURGANS 
en sANGRADOOS geen geleerden tegenftand ontmoet 

hadden, en echter de ondervinding doorgaans het 

door hen gevolgd en overdreven ftelzel wraakte. 

Natuurlijk daverde dan ook de Parijsfehe fchouwburg 

van handgeklap, toen MOorlÈRE eenen geneesheer 

deze woorden tot den zieken in den mond leide: 
» Zoo gj aan deze behandeling ferft, mijnheer, 

zoht Sif ten minsten den troost hebben, geflorven se 

zijn naar al de regelen der kunst.” | 

“Integendeel , wanneer in eenig vak van kunst st 

‚ wetenfchap tijdig genoeg de Oppofitie zich verheft, 
is er ook altijd reden om te hopen, dat) niettegen- 

ftaande de afwisfelende zegepraal der ftelzels, de 
kunst of wetenfchap zelve op den duur bij het volk 
in gunst en achting zal blijven, Niet alleen toch , 

dat de Oppofitie , geliĳk wij zagen, op de heerfchen= 

de partij ten goede werkt: maar fleeds ook is ‘zij 

ten voordeele der kunst of wetenfchap zelve werk- 

zaam, omdat zij uit naïver juist dat gedeelte der 
“kunst, of die vakken van-wetenfchap zich aantrekt, 

welke ín het ftelzel harer tegenpartij minder begrepen 

la- 
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lagen „en daardoor van dezelve over het hoofd. ge» 
zien; of verwaarloosd werden. — De wijsgeeren 

vóór socraTers hadden,zich uitfluitend met natunr= 
kundige befpiegelingen en „het redetwisten daarover 

bezig gehouden, SocRATES riep, de wijsbegeerte van 

hare vlugt door-den ftarrenhemel terug op de aarde 
„en deed haar over levenswijsheid, deugd en pligt 

redekavelen. Zijne „ naar hem genoemde Socratifche 

leerlingen , traden. geheel in het voetfpoor van hun 

meester. … Maar PLATO, wien eerzucht noopte om 

eene afzonderlijke „leerfchoal opterigten, trok zich 

daartoe voor zijn ftelzel ook wederom veel aan van 

hetgeen sOCRATES,; en die hem naast, in alles volge 

den, onbeoefend. hadden gelaten. Wis- en fterres 

kunde b.v., maakten in het Academifche ftelzel . 

weder een deel. der wijsbegeerte uit. ARISTOTELES, 

op. spEusiePus, en de Akademifche {chool naijverig, 

ging niet flechts in de meeste vakken der wijsbe- 

geerte eenen anderen gang als PLATO; maar nam, ook 

het door-dezen niet behandelde vak der. natuurlijke 
Historie. tot het voorwerp. zijner Peripatetifche bee 
fchouwing. Op zijn woorbeeld-lieten-ook de volgende 

Peripatetifche: wijsgeeren hun onderzoek gaan over 

alles „… wat de, zichtbare „natuur oplevert; over alles 

mede watde. menfchelijke zamenleving in burgerftas 

ten ‚uitvindingen en letteren vertoont, Maar het 

aanprijzen en zoeken van ftrenge deugdbetrachting, 

werd bij dit, veelvuldig onderzoek. wel eens verwaars 

loosd. Nu verhief zich de-fchool der Stoïcijnen en 

wilde deugd alleen als het „waardig, voorwerp van 

L 4 's mene 
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's menfchen betrachting erkend hebben , daarbij even 
ftreng in hare vorderingen, als ftellig en beflisfend 

in hare uitfpraak. Die toon, der Stoïfche fchoot 
eigem geworden, ook waar minder van deugd de 
rede was, gaf aan velen aanftoot en wekte tegen= 
fpraak , vooral bij de Sceptifche en nieuwere Acade= 

mifche wijsgeeren, die minder beflisfen, fteeds ons 

derzoeken, of van alles het vóór en tegen befchou« 

wèn wilden. Toen echter ook weêr bij fommige 

wijsgeeren dier fcholen , de ftelfelmatige twijfelzucht 

te ver Sing, kozen andere. liever nog de zijde der 

Stoïcijnèen, Doch onder deze aldus opvolgende Op=. 

pafitie en wisfelingen,, mogt bij de Grieken en Ro« 

meinen “de wijsbegeerte. véle “eeuwen lang zich 

bloeiend (taande houden. gl 
Uit het vorig gezegde laat zich mede reeds ge= 

1oegzaam opmerken, dat, ook in de geleerde wes 

reld, eene Oppofitie niet buiten, maar in haar 
beffaande ; dienen kan en dienen moet, om den 

overgang van ‘het eene flelzel tot het’ andere ge- 

makkelijk te maken, Zoodanige overgangen nu moe- 

tén, uit den aard der dingen fomtijds plaats hebben. 

Er Ì is geen twijfel aan , of het heerfchende ftelzel , 

in welk vak dan ook, heeft ééns zijn tijdperk. var 

bewezene nuttigheid- gehad; eene beroemde inrig= 

ting ééns dien roem. wezenlijk verdiend. * Maar dat 

tijdperk is voorbij gegaan 3 de omftandigheden zijn 

veranderd; de raderen, die het telzel- dreven „ zijn 

verfletens het doel of: de bloeiende kracht der ine 

vigting beflaat niet meer, ‚Nu werkt het voormaals 
nuts 
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nuttige of niet, of verkeerd.” Iets anders moet -daars. 

voor in „de--plaats treden. Of zoude, b.v. niet 
verandering in de levenswijze der natiën, ook vere, 

andering in de ftelzels. van geneeskunst moeten te 
weeg brengen? Zouden verfchillende tijden en 

omftandigheden geen» invloed moeten hebben op de 

ftelfels van lijfltraffelijk regt of burgerlijke wetgeving, 

op inrigtingen. van hooger en lager onderwijs? Ik 

kon „deze vragen nog oneindig. vermenigvuldigen, 

En als dan nu de voorftanders van. het lang ge- 

heerscht hebbend ftelzel uit gehechtheid „aan het 

oude, uit gewoonte en gemakshalve „ langer dan de 
omflandigheden vereifchen , bij. den ouden gang, blij- 

ven volharden, ís, het dan niet voor de zaak wen- 
fchelijk , dat tegen hen over maanen ftaan, federt 

lang door’-naijver aangefpoord ‚om datgene ultte= 
vinden ‚wat aan het heerfchend. ftelzel den voorrang 
betwisten. moge, als. beter. door. de omftandigheden 

aanbevolen; en die, als nu eindelijk de omftandig- 

heden. eene-invoering van het nieuwe dringend vor- 

deren-„dadelijk van het gefchikte «oogenblik gebruik 

maken, en datgene …daarftellen, wat zij, door Jang+ 

durige beoefening hebben leeren kennen en doors 

gronden?» id 

„Bij de- overweging dezer astdanles eener zen 

leerde :Oppofitie „moeten wij, dunkt mij, genoopt - 

worden ;:om nu voorbij en over het hoofd te zien, 

wat onsvaanvankelijk in de: Oppofitie ftuitte. „Waar 

menfchen en menfchelijke driften in het fpel. zijn „ 

waar. vooral-eerzucht en naijver eene hoofdrol 

L 5 | fpes 
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fpelen, kan men nu en dan. buitenfporigheden vers 

wachten en de taal eener Oppofitie zal niet altijd 

gematigd zijn. Echter is het dwaasheid, zich te 

veel aan die buitenfporigheden te ergeren. Een Ens 

gelsch Oppofitielid noemde eens het voorftel des 

Ministers , het onbefchaamdfte voorftel dat ooit door 

een onbefchaamden Engelschman gedaan was. De 

Minister kon het beneden zich achten om dit honend 

gezegde optenemên, of eenigzins te beantwoorden , 

“zoo lang het geëerde lid in gebreke bleef, van zijne 

feheldwoorden eenigzins met bewijzen te ftavene 

Slechts deze, of wat hij voor bewijzen wilde. doen 

doorgaan, verdiende opmerking en antwoord. Ook, 

waar eene geleerde Oppofitie zich met fchimpredenen 

behelpt, waar zij er flechts op uit is, om aan een 
door haar beftreden ftelzel, fehool, of. inrigting 

hatelijke benamingen te geven, kan men veilig dat 

geraas in den wind (laan en daarop gerust het ftil- 

zwijgen bewaren. Eene Oppofitie, die- zich meest 
van zulke. wapenen bedient, is op verre na de ge» 

vaarlijkfte niet. Andere waren die, met welke so» 

CRATES tegen de Sophisten optrad, fijne fcherts „ 

bedenkingen, zedigen als metfchroom voorgedragen, 

hunkeren, als ’t ware , naar onderrigt, dat zich van 

de andere zijde eerst wachten deed, dan uit de 

hoogte gegeven werd, en ten laatste altijd bleek 

onvoldoende te zijn. Volgt eene Oppofitie de So= 

cratifche , zoo al niet in deugdzaamheid van zaak 

en beginzelen, echter in ftijl en wijze van aanval na; 
dan’ voegt “het here redenen te proeven, zich-het 

goc- 
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goede ‘daarin totvleering te doen’ ftrekken, en het 
valfche of mii bondige te wederleggen. Gaat met 

het geraas ‚door drift voortgebragt, iets gepaard , dat 

naar redelijke tegenwerping zweemt, zoo kan men 
op het eerfte zwijgen, en voorts redenen tegen re- 

denen overftellen ; maar ĳjdêl is het, geraas met ge= 

raas;s onvoegzaam, geraas met gezwets te beant- 

woorden. Tegen ‘kwaad fpreken ‘ftelle men over 
wel doen, — Altijd moet ons deze overtúiging bij 

blijven, dat geene menfehelijke inrigting, geen 

ftelzel , geen’ roem , ooit geheel boven bedenking of 
opfpraak verheven is; dat er altijd ‘in het goede iets 

te verbeteren, in het loffelijke iets te berispen valte 
Hoe kan het ons alzoo bevreemden, hoe ergeren, 

als” wij hooren gewagen van gebreken , waar wij zelve 
onderffellen moeten, dat er eenige, misfchien vele 
aanwezig zijn? De inzigten, met welke zij vermeld 
en gelaakt worden, komen voor rekening van den 

berisper:s ons voegt het nategaan of de berisping 

juist zij, geenzins toegevende aan vooringenomen- 

heid of waan, noch de moeite fchromende, om, 

ook wat wij lang voor goed hielden, als het weder. 

fproken wordt, nogmaals te toetfen en te proeven, 
Zoo kunnen wij het aan onze mededingers, onze 

benijders, onze vijanden te danken hebben, dat wij 
van eene gevaarlijke dwaling werden teruggebragt „ 

of gelegenheid erlangden van het zwakke, het vere 

keerde in ons te leeren opmerken, om dit voorts 

naar eisch te herftellen of te hervormen. 

Dat dus nimmer bij het verfchijnen of beftaan echer 
| Ops 
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Oppofitie , in welk vak ook. van. menfchelijke kene 

nis, „die gezindheid ons beheerfche „, welke den ou 

den caTO‚gedurig deed uitroepen: „ verdelgd moet: 

CARTHAGO,’ maar veel liever „die; welke eenen: 
SCIPIO NASICA den wensch deed uiten, dat de mede, 

dingfter blijven mogt ter waarfchuwing, om fteeds, 

wakker „ opmerkzaam en van alle zijden wel toegerust: 
te „zijne  Betoonen. wij ons over het algemeen, bij 

“ - het zoo menigvuldig en groot verfchil van menfches 

lijke gevoelens, omtrent andersdenkenden rustig, bee: 

‘daard, kalm, niet twistgraag, niet laatdunkend ; niet. 

hoogmoedig, maar. geneigd.om te hooren begeerig, 
naar, onderrigt „leerzaam voor -teregtwijzing , doch. 

ten flotte vasthoudende aan het: goede, dat bij ons: 

de toets van wederfpraak en Oppofitie „ zoo wel als 

van eigen onderzoek en ondervinding heeft mogen 

doorftaan, 

8 r pe A 1 1 
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Phil. Theor. Mag. Lit Hum. Doctor. te Leyden, hike 

E. is in den mensch eerie zekere neiging ; die | 

zijne keuze regelt, als eenige gelijkfoortige en even 

voortreffelijke zaken aan zijne aandacht worden voors 
gehouden, Dat deze peiging, of fmaak, of hoe 
men haar ook noemen wil, eene groote rol fpeelt 

in de opzameling van menfchelijke kundigheden, 

dáárvan overtuigen ons miet flechts een vlugtige 

blik. op den toeftand der kunsten en wetenfchäppen, 

maar ook de dagelijkfche zamenleving, 200 lang zij 

niet tot de ijdelheid van aatfhoudende vermaken ver. 
nederd wordt. Ja ook deze gehoorzaal (*), wij 
twijfelen er niet aan, M., Ht zal daarvan fteeds bij 

| “voorte 
(*) Deze Gerate is voorgelezen, in de Maat 

fchappij voor Natuur- en Letterkunde, Diligentiâ;, 

te ’5 Gravenhage ‚ op den 20 November 1829. 

he 
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voortduring. de overtuigendfte bewijzen hebben op- 

geleverd en blijven opleveten. Die weldadige ver- 

ordening des Scheppers (telt door vereenigde krach- 

tên daar „hetgeen eerienkel mensch onmogelijk zou 

kunnen ten nitvoer „brengen. „Aan „deze, weldadige 

verordening -moet. „men. het danken „ dat de kunsten 

en wetenfchappen tot die verbazende hoogte zijn 
opgeklommen, en de verlichting hare koesterende 

ftralen over allen verfpreid heeft, — Maar gelijk 
er niets voortreffelijks is, welks misbruik niet na- 
deelig wordt, zoo heeft ook deze neiging onzer 

ziel, deze weldadige verordening van den wereld- 

beftuurder , niet zelden bejammereris waardige voor- 

oordeelen en fchadelijke meeningen veroorzaakt. 

Hoe dikwerf bleef de vlijtige onderzoeker der Na- 
tuur koud en gevoelloos bij de fchoonheden; van 

de uitmuntendfte voortbrengfelen der dichtkunst en 

welfprekendheid ? Hoe menigwerf was het den 

beoefenaar. van andere _wetenfchappen_ eén raadfel , 

dat de kennis der Natuurwetten zulke fchoone uit= 
komsten en ftrelende zèlfvoldoening kan opleveren ? 

En hier zijn de grenzen , buiten welke deze voorkeur 

niet treden kan zonder fchadelijk te worden: doch 

meestal gaat zij verder, en ftelt zich zelve tot een 
verkeerd grondbeginfel,, waaruit men de noodzake- 
lijkheid der kunsten en wetenfchappen gaat beoore, 

| deelen ! Maar dit vooroordeel , wädraan i is het anders 

toe te fchrijven, dan aan eene verkeerde rigting, 
‘welke deze neiging meestal door de opvoeding heeft 
ontvangen ! Het is toch eene waarheid , dat zelfs 

een middelmatig; verftand, welke kunstof. wetefchap 

het 

«) 
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het ook beoefenen moge , zich. nimmer door „zijne 

keuze zoo zeer zal laten verbijsteren , dat daardoor 

eene: dwaze „minachting voor de gezusters zijner 

kweekeling-ontftaan „kan, „Maar „helaas! ook, hier 

isde liefde- niet altoos. gelijkelijk. onder allen vers 

deeld. Het is;;toch, geene zeldzaamheid, dat eene 

kunst, eene -wetenfchap , welke men kent en bee 
oefent, met eene andere vergeleken wordt, wier 

voortreffelijkheid „- omvang ven genoegens ‚ men zich 

niet eens oppervlakkig kan-voorftellen, . 

„Wat de flotfom dezer vergelijking -zijn. zal, vale 

ligtelijk te. voorzien. Deze. waarheid: die men „ hoe 

gaarne «ook de vriend der befchaving. dit zou. wene 
fchen -te-doen:; echter «niet. in, twijfel. kan trekken, 

is vooral vaän-toepasfing op -de Griek{che en Latijnfche 

letterkünde „ die-thans maar -al te dikwijls als eene 

_ minder noodzakelijke wetenfchap befchouwd wordt; 

dewijl men; de vruchten van hare ‘beoefening „met 
de meer dadelijke en meer in het oog loopende 

voordeelen van anderen vergeliĳkt. (*) Zonder 
eenigen tak - van ganieljhe kennis- te_ verachten 

sd (voor 
eN Over. het Wal wiridha: wij het ondoelmatig, 

de voortreffelijkheid der Griekfche en Latijnfche letterkunde 

in de moedertaal aante prijzen, dewijl men daardoor de 

onbefchaamde aanmatigingen van menfchen bevordert, dië 

naauwelijks begrijpen wat oude letterkunde is, ja misschiën 

bij dit woórd’aan de eerfte bladzijden der fpraakkunst “den 

ken. Doch een ander misbruik, vrij wat nadeeliger dan het 

eerfte., noopte ons-om-van-dezen ftelregel af te gaan, Wij 

bedoelen de verwaande toceigening van den, verheven’ naam 
van „wijsgeer , „waarachter warhoofden hunne beuzelingen 

opftapêlen, 
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(voor al niet de ‘zulken „ wier beoefening en aan« 

kweeking, ook op” de bevordering der oude letteren 
een voordeeligen invloed” hébben): zullen wij het. 
wagen de noodzakelijkheid der oude letteren voor 
eene wetenfchap te overwegen ‚wief nuttigheid:door 
allen erkend wordt, — Men '“wijte: echter ‘deze 
keuze niet dááraan „ dat“ík u, Me H!voor zulk bee 
vooroordeelde rechters wil gehouden hebben. Maar 
het is fomtijds noodzakelijk „ dat men erkende waars 

heden meermalen overdenkt, om ons oordeel er met 

vrucht maat in te ’tichten. En het is ‘alleen. deze 
overtuiging „ die ons aanfpoordes om vin dit uur-té 

overwegen , Zoe noodzakelijk de grondige beoefening 

der oude letteren voor de wijsbegeerte geacht moet 
worden. Wij behoeven. daartoe voorzeker minder. 
uwe’ aandacht, „dan wel uwe toegevendheid in té 

“roepen, op wier goedgunstige toerekening wij niet 

hopen , vruchteloos gefteund te- zullen: hebben. 
4 

„De wijsbegeerte -bij-de Ouden, meestal de kennis 

der “menfchelijke en Goddelijke zaken-genaamd, is 

zoo voortreffelijk “door de uitgebreïdheid’ van die 
dingen, welker kennis zij ons belooft, en ‘munt 

zoo zeer uit door hâré nuttigheid boven alle andere 

wetenfchappen,. dat er geene ‚beftaat,, die voor- 
treffelijker is, en dat men er zich geene, die ge« 

wigtiger is, zou” kunnen verbeelden. Zij is het 

toch , die ons en ons zelven; e# de natuur van het 

heelal , e den Schepper van alle dingen leert kennen. 
Zij is de leermeesteresfe der waarheid én deugd, dé 

vers 
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verdelgfter van dwalingen, vooroordeelen en bijges 
loovigheid. Zijis ‚de . wetfteenyrdie het vernuft 

fcherpt „ om>de waarheid, te ontleeden en te befchou- 
wen. „Eindelijk , „zij oefent haar gebied uit over 

„alles , wat de vruchten; zijn. van het nadenken, en 

vergeefs. tracht men zonder hare hulp, in eenige 

„wetenfchap aanzienlijke vorderingen. te maken: 

Maar. hoe voortreffelijk, zij ook. zijn moge, ‚geene 

eeuw is er „die niet, hare verachters der wijsbegeerte 

opleverde. „Dit it echter niet aan haar te wijten, 
maar,aan. de dwalingen van hen, die zich te roeken 

loos ‚voor wijsgeeren. uitgaven, of een”. verkeerden 

weg infloegenom;-deze, voortreffelijke wetenfchap 

te onderwijzen. Dáéáraan is het toe te fchrijven, 
dat. geene „grondige beoefening. der oude letteren 
hen op dien weg geleidde: — . Misfchien zou. men - 
er zich voor eene halve eeuw over verwonderd 

hebben, en welligt. zijn er ook thans nog die het 

‚zullen afkeuren, dat wij wijsbegeerte en oude letter= 
kunde willen. veréénigen; twee. wetenfchappen; die 

men niet zelden verkeerdelijk van elkander, tracht 

af te fcheuren. …,Misfchien worden er ook. thans 
„nog gevonden die overtuigd willen zijn, dat niemand 

beide grondig kan beoefenen , ten. minste niet tot 

onderlinge hulp bezigen: die zich diets willen, ma- 
ken, dat iemand, hoe vreemder hem de Griekfche 
„en Latijnfche letteren zijn, ook des te gefchikter. zijn 

“zal voorde. beoefening der wijsbegeerte, Maar is 

dat niet het zelfde , als den fchilder het penfeel of den 

beeldhouwer zijn’ fcheppenden beitel te ontnemen? 

„Poch vestigs-ter eigener overtuiging, flechts uwe 

xD. 2. M aans 

hed 
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aandacht op Griekenland , de wieg en bakermat der 
wijsbegeerte, Waren niet de êerlte wijzen dezer 

natie tevens dichters, of zijn zelfs de namen van 
SOLON , EMPEDOCLES en anderen u niet bekend? 

Het is waar, destijds was de wijsbegeerte nog bin= 

nen enge grenzen beperkt: en onbekend maakt on- 
bemind, was ook dáír eene waarheid. «De letter= 

kunde «en de kunsten der befchaving waren er nog 
niet algemeen genoeg beoefend geworden, en hadden 

dus het verftand nog niet genoegzaam voorbereid. 

Doch toen PERICLES aan Athene eenen roem verze. 
kerd had, min vergankelijk dan dien van ftaatkundige 
grootheid, den roem der befchaving, toen begon 

men de wijsbegeerte, van de krellende banden der 

‘dichtetlijke taal bevrijd, op andere wetenfchappen 

toe té pasfen en werd zij de beheerfcheresfe vân het 
menfchelijk leven. Voorwaar eéne groote omwente= 

ling die zj onderging! Tot nog toe bĳ weinigen 

bekend, en achter dén fluijer der geheiämzinnieheid 
verborgen „ kwam zij nu eerst openlijk te voorfchijn 

en begon zich naar de bevattelijkheid der menfchen 

te fchikken. Nu ontflonden de volksleeraars „onder 

den verdachten naam van Sophisten bekend; zonder 
twijfel verdienstelijke mannen, doch die fpoedig âl _ 

wât waar en goeden (choon was, geheel zouden 
werdelgd hebben. Doch hier tegen trachtte zich de 
vWitmuntende sOCRATES te Verzétten door de wijsbe- 

geërte te vormen , door den mensch tot de’ kennis van 

zich zelven aan te fporen, door het gulden voor- 

fehrift van niet meêr te willen doorgronden, dan 
het werftand ons toelaät, en door lievér êrvaren te 

wils 
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willen zijn dân het te fchijnén. Uit diens fehóól 
vlòêide , gelijk de licht(tralen ziëh werfpreide door 

de duisterfiis , een grôot aantal Kweekelingen voort: 

Eef KENOPHONs eên BLATÓ, cen AfsCtiNes: Dôch 

wat ‘behoef ik ze u allen op te Hôêmen! Eef 
XENOPHÓN ; het woorbeeld van Atrtifehén ‘fiaak en 
innemetide eenvoudigheid, “Eén pLAfó, door zijne 
hoogachters de goddelijke genaamd ; en de ofnavolgs 
bare meester in eén’ dichterliĳken prozaftijl, die de 
bewondering zoó hoög deed gefpannen zijn; dat 
met de taal vd PLATO de göden Waardig oordeelde, 
zoo dezen zich tot de menfchêlijke fpráak vernederen 
wilden. “Wat behoef ik u een’ ARisTOTELes, cèn’ 
TiükoPIRASTUS opte nóemen? Allé deze wijsgeëren 
waren niét flechts beoefenaars der létterkundé ; maar 

hunne fchrifteni zijn eeuwige voorbèelden van fmâak, 

modellen voor allen, die den zeldzamên lof, van wel 
te fchrijven én wel te fpreken, trachtên te: erlagen, 
En zal gu de beoefenaar eenêr wêtenfchäp; die doot 

zulke mannen gevormd is en ontwikkeld, het ges 

fchiktfte zijn , al$ geene letterkundigé kerinis zijn defke 

vêrmogeti befchaafd, zijn vêrftand verlicht én zijnén 

fmaak gevormd heeft? Neen! zóo hij déze onitbédrt; 
zál de wijsbegeerte ophotiden dien raam te verdien 

ren, zal Zij niet meer medewerken tot de beftha® 

ving det ‘menfchen, maar’ het hulptitádel worden 
voor de trawanten der duisteftis’, omi goede zZäden 
te werftikkén in den akker, eér dé tijd der ontkiemitig 
dâár is! A 
‘En tu M. HI twijfelen wij eroniët âän, óf mèn 

zal reeds vermoedën, ‘dât de oudt Tëtteren “onmis 
M 2 baar 
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baar zijn voor de wijsbegeerte, Doch dit vermoeden 

in geene vaste overtuiging te doer overgaan, zou 

hetzelfde zijn, als wruchteloos voor u te zijn: op- 

getreden. Ook zoude het eene fchandelijke zorge- 
loosheiá verraden, zoo wij grondige betoogen durf- 

den achterlaten, over eene wetenfchap fprekende , 
die nimmer eenig vermoeden als waarheid: behoort 
aan te nemen. Neen „ M. H! het is geen vermoe- 

den „maar eene zekere en onbetwistbare waarheid „ 

dat de beoefening der letterkunde ons de moeijelijke 

heden aantoont „ waardoor de wijsbegeerte belemmerd 

wordt, En onder deze hindernisfen is de zwakheid 

van. het menfchelijk  verftand eene-der gewigtigtte. 

Daarom maakte socRaTES-er zijne tijdgenooten op« 

merkzaam op,en beweerde hij, dat men niet meer 

moet willen doorgronden, dan ‘de vermogens van 

het-verftand ‘toelaten, Deze zwakheid is ten duidee 

lijkfte. zichtbaar in de opvolging der verfchillende. 

wijzen van overweging (*), die door de wijsgeeren 

gevolgd zijn. — 

Naauwelijks waren de eerfte maatfchappijën geves- 

tigd en had de landbouw de ruwe zeden der men- 

fchen befchaafd, toen fommigen, die, voor hun 

noodzakelijk levensonderhoud tot geenen ligchaams- 

arbeid ‚gedwongen waren, fmaak vonden in meer 

afgetrokkene overdenkingen en nafporingen., omtrent 

de oorzaken van alles wat hen omringde: gelijk 
dan ook de bedienaren der openlijke Godsdienst, 

: die 

(*) Wij wisten geene andere woorden, om den »me- 

thodus philosophandi uit te drukken, 
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die door den arbeid der volksklasfe gevoed werden, 
het eerst als wijsgeeren zijn opgetreden. Hetgeen 
men te voren flechts op zich zelve had gadegellagen , 
vergeleek men nu met de geheele fchepping ; én 
befchouwde men in verband met andere zaken. 
Reeds was ‘het niet meer genoeg, om eene God- 

heid erkend te hebben : men moest nu ook hare 

hoedanigheden kennen, de verborgene wetten der 

natuur ontfluijeren, en, zoo als men waande, tot 

de wording en grondftoffen de gefchapene wereld 

indringen. Maar het verftand, nog te zwak voor 

dien reuzénarbeid , had geene vaste grondlagen, 
waarop het verder bouwen kon. Om dit gebrek te 
herftellen , kozen zich uitmuntende mannen eenige - 

willekeurige en fchijnbaar algemeen ware grondbe- 
ginfelen; uit welke zij redeneerden (*). Dit hulpe 
middel was voortgevloeid uit de overtuiging, dat 

men zonder zulke grondbeginfelen eindelijk in zijne 

eigene overdenkingen moest wegzinken, gelijk de 

rollende baren, aan onze noorderftranden ontweken, 

zich in den onmetelijken oceaan verliezen. Doch 
men ftelde zich deze beginfelen, zonder acht te 

geven op de beperktheid van het menfchelijk ver= 

ftand, De indruk, dien voorwerpen, buiten ons be= 

ftaande „ op de zintuigen maken (+), was het 

voornaamfte rigtfnoer bij “alle hunne redeneringen: 

en zoo ontftond die foort van leerftellige wijsbegeerte , 

die zich op de indrukken der zintuigen grondte — 
Natuuurlijk moest zich eenmaal de rede tegen de 

ak als 

C*) Principia philosophandî, €) Sensus externiss 

à M 3 
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alleenheerfching der zintuigen. …verzetten:” want zi 
befpeurde hunne afdwalingen van den weg der. waar- 

heid, Maar het verftand is fteeds geneigd, om, tot 
uiterften over, te. flaan: en ware dit op dien tijd 

niet, gefchied, misfchien bad de wijsbegeerte. toen 
reeds eene groote volmaaktheid. kunnen. bereiken. 
De rede onderdrukte integendeel: alle overige ger 

waarwordiogen. in „de, ziele des wijsgeers. ‚Nu 

meende men dat alles op haar gegrond was, en 

trachtte niet (echts. alle denkbeelden. door naauwe 
keurige bepalingen … te omf{chrijven, maar ook 

waarheden en _meeningen naar dezelve te wringen, 

en ‚den voortfnellenden geest vaan die knellende 

banden. te kluisteren, Hierdoor. werd eene tweede 
foort, van Jeerftellige, wijsbegeerte geboren, die zich 

op, de, rede, maar ook op de rede alleen, vestigt. 
De zoo, gewigtige vraag: moet, men, meer opde 

zintuigen dan op de rede betrouwen, en kan eene 
van deze beide de hulp des anderen ontberen? bleef 

echter nog onbeantwoord, Ieder redeneerde op zijne 
wijze. Vraagt men: van waar deze. verfcheidenheid? 
Zij ontftond uit de werfchillende grondbeginfclen, 

van, waar men. uitging. Zij was, het; gevolg, van de 
zwakheid des verftands, dat zoo. fpoedig, ook dan, 
als, men. zulks. het minste vermoeden zou, inhet 
Labyrint der dwalingen verdoold raakt. „Want „de 

geringfte dezer dwalingen doet. ontelbare anderen 
ontftaan „dewijl het onderling werband. den. waar- 

heden niet kan verbroken. worden. Deze oneenigheid 
in, gevoelens ging zoo ver, dat men zich omtrent 

dezelfde zaken geheel tegenflrijdige. denkbeelden 
- vorms= 
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vormde, Wat deze nu vormde, werd. ras door genen 

weêrfproken. Schier niet ééne uitfpraak, van, het 

verftand, die niet werd aangevallen — die nict,met 

even zooveel kracht beftreden — op even zulke 
goede gronden. ontkend werd als op welke zij 

fcheen aangenomen en verdedigd te-zijn. En geen 
wonder ! Het zwakke verftand. fnelde, metde vleuge- 

len van icarus boven de hoogte , die het ons vergund 
is te bereiken, “en (tortte hulpeloos ‘in den afgrond 

van duisternis en verwarring ter neder! — Zij, die 

in deze. wijsgeerige twisten geen? fmaak- vonden, 
begonnen de verfchillende en tegenftrijdige gevoelens 

aandachtig te overwegen. Alles werd beoordeeld; 

zoo wel de verfchillende meeningen, als de. bedens= 
kingen harer tegenftrevers. -Zoodra men bemerkt 

dat iets, hetgeen te voren als waarheid was-aans 
genomen, niet op genoegzame gronden. van zekere 
heid berust, dan ontftaat er eene. wankeling van 
oordeel, welke men twijfeling noemt, Aan welke 
zijde zich deze zelfdenkers- ook. voegen. wilden ;-al- 

les kwam hun verdacht voor 3 niets fcheen hun toe 
op zekere gronden te fteunen, „Men begon aande 
mogelijkheid eener zekere kennis van iets te twijfe- 

ten. Het menfchelijk verftand , (teeds door dezelfde 

dwalingen ontluisterd, floeg-andermaal tot uiterften 
over: men voerde dien. hoofdregel voor de. wijsbe= 

geerte:in, dat men aan alles behoort. te twijfelen, 

ja zelfs dit vaorfchrift niet. eens als zeker mag 

aannemen. Bij alles wat men ten voordeele- van 

het Pyrrhonismus zou mogen en kunnen aanvoeren; 

behoeven wij u, M‚ H! niet tedoen opmerken, 

M 4 dat 
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dat het niet alleen voor de befchaving hoogst na- 

deelig is, maar ook op de zedelijkheid ten minste 

geen voordeelfgen invloed kan uitoefenen. … Wat 
toch moet er van de betrachting der deugd worden, 

als wij kunnen twijfelen aan het beftaan eener Gode 

heid en haar aanhoudend wereldbeftuur ? De rede , 

dat weldadige gefchenk, werd ons niet gegeven om 

ons tot werkeloosheid-te veroordeelen „hare krachten 

onophoudelijk ‘te mistrouwen en-haar,; onder “het 

gevoel. van eigene zwakheid, den -doodflaap te doen 

influimeren. —[letis eene dure verpligting , dat wij 

ons verftand door eene zedige oordeelvelling oefenen 

en den weg, dien het bewandelen moet, vooraf 
door eehe bedaarde redenering naauwkeurig:afbakes 
nen. Men moge dan, ja! de voorzichtigheid in-het 

oordeelen ten fterkften aanprijzen, als de natuurlijke 

vijandin en verdelgfter van alle onbedachtzame en 

eigendunkelijke oordeelwellingen. Maar niet minder 

vordert de dankbaarheid voor deze onwaardeerbare 

gave des Hemels dát wij onze rede gebruiken en 

ons daarvan niet door vreemd gezag en geenszins 

door maägtfpreuken of. kwalijk geplaatsten eerbied 

voor beroemde en aanzienlijke mannen laten te= 

rughouden ! - Dit had echter: plaats , gelijk het dan 

ook wel niet anders gefchieden kon, Men vermag 

immers de gewoonte , om aan alles te twijfelen , zoo 

fpoedig niet af te leggen! Het verftand koos-dus, 

daar het zich niet verftoutte ‚om zelf “te denken 

en zelf te oordeelen, uit -de- gevoelens der be= 

roemdf{te wijsgeeren- diegenen uit, die de aannemee 

lijkfte fchenen te zijn, Men vormde „uit. deze ginds; 

en 
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en her verzamelde denkbeelden, een ftelfel , welks 

geheel niet kon zamenhangen , omdat deszelfs deelen 

uit-hun natuurlijk verband gerukt waren. Dan, hoes 

zeer. er door «de eclectifche wijsbegeerte aan het 

seepticismus reeds eene zware nederlaag was toes 

gebragt, had echter de menfchelijke rede haren in= 
vloed nog niet geheel hernomen, en kon dien ook 

niet zoo gemakkelijk in bezit nemen , na de ftormen; 

die zij had doorgeftaan. Een enkele blik op het 

voorledene was genoeg, om de zwakheid van het 

menfchelijk. verftand ten duidelijkfte te doen in het 

eog vallen. De mensch, die echter zoo genéigd is 

te. denken, bejammerde zijnen toeftand. - Hij gevoels 
de zijne meerderheid boven “de overige fchepfelen- 

der-aarde. Hij befpeurde , dat zijn verftand, hoezeer 

te zwak en te naauw beperkt, om. zich” van alles 

een duidelijk begrip te vormen, des niet te min 

eene grootere overeenkomst en vereeniging tusfchen - 

zich zelvenven de Godheid kan toelaten , welke on= 
mogelijk is voor de overige ‘fchepfelen der aarde. 

Deze enkele vonk is. genoeg „ om zijne. geheele ziel 

te ontfteken. Nu omhelst hij het trotfche denkbeeld, 

om zelfs. nog op deze wereld eene naauwere vera 

eeniging met de Godheid-na te ftreven; … Hiertoe: 

rigt hij alles in: hij laat zich alleen door het gevoel 

leiden , dat de moeder is van alle duistere denkbede, 

den en waaraan hij zich zelven geheel onderwerpts 
Dit noemt men het mystisch gevoel, dat eene naauwe. 
vereeniging met de Godheid tracht te erlangen.-—=: 

Maar alles wat rondom hem’ gefchiedt, “heriniert 

hem onophoudelijk , dat hij, mensch. was en- blijfts 

M 5 Als 
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Als het gulzige graf de kille overblijffelen, van: ge= 

liefde bloedverwanten of dierbare vrienden: verflindt „ 
en bij zijne tranen met de aarde’ moet vermengen } 

die weldra deze overbliĳffelen ‘bedekken zal, dan her= 
innert- hem de {pade zand, op deze Jaarfte woning 

der aarde nedergeploft, dat hij nog vergeefs hoopte ; 
om zich met God. te vereenigen. — Of, als de 

zinnelijke vermaken hem kittelen en de verftrooijing 

zijne “gedachten. verfpreidt, dan denkt hij-aan deze 

vereeniging niet: maar uit deze fluimering ontwakens 

de, gevoelt hij weêr op nieuw dat.hij mensch was 

en bleef. De overtuiging , die door geene redene= 

ring kon verzwakt worden; ‘hindert hem; — eene 
levenswijze „-die hem van de wereld afzondert, ftelt 

zich met al hare ingebeelde ‘bekoorlijkheden woor 

zijnen geest, en waar de omftandigheden zulks toe= 

laten , geeft hij zich in de eenzaamheid aan zijne 

befpiegelingen over, maakt zieh los van de banden; 

die. hem aan de wereld hechtten, en verzaakt:de 

beftemming , waar aan men in dit leven voldoen 

moet. Deze. vrees, of liever verachting van alles, 

wat. buiten ons beftaat, dreef den mensch naar: 

woestenijen „plaatste eenzame hutten in ontoegan= 

kelijke bosfchen, flichtte kloosters, wettigde vrijs 

willige kastijdingen des ligchaams en voerde-het bee 
delen der monniken in, dat FrANCIscus de koningin 

der deugden noemde, Hierdoor meende men, dat 

de omgang met de Godheid vrij zou wezen en door 

geene tusfchenkomst van beletfelen afgefneden. == 
Gij ziet hier uit M.E! welke dwalingen er door. 

de zwakheid van het verftand in de wijsbegeerte. 

ont- 
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ontftaan. zijns dat veen aanhoudend, twijfelen, de 

vrucht was, der {toute aanmatiging, om alles ja 

zelfs het onmogelijke, te willen. doorgronden 3 dat 

eindelijk het menfchelijk werftand , dit onophoudelijk 

twijfelen moede, bij de keyze uit verfchillende ftele 
lingen der‘onderfcheidene wijsgeeren, of bij de ges 
liefkoosde neigingen van het maystisch gevoel, eenie 

ge toevlugt hoopte te vinden. 

‚Het zal, M,H! niet noodig zijn, dat wij u, 

uit de opvolging dezer. verfchillende wijzen van 
overdenking „ door. de wijsgeeren gevolgd, de ber 

perktheid. des menfchelijken verftands, doen opmere 
ken en zijne geneigdheid aantoonen, om van het 
eene uiterfte in het andere te vervallen. En hoe 

gewigtig de kennis dezer verftandsgebreken voor 

den wijsgeer is, zullen wij liever als eene bekende 

waarheid aannemen, dan uwe aandacht misbruiken, 
door zulks. naauwkeurig te verklaren, —, Het is 

hierin, dat men méér van uwe eigene overtuiging, 
dan. van de welfprekend{te taal eens redenaars vere 
wachten moet, Maar —_ deze oordeelkundige be- 
fchouwing, van de opvolging der verfchillende wijzen 
van wijsgeerige, overdenking „waaruit wij u de bee 

perktheid, des. verftands deden: opmerken , waardoor 

anders kunmen wij tot die. befchouwing worden in 
flaat gêfteld, dan „door de grondige beoefening der 
oude letteren? Men moet daartoe de eerfte ontwik» 
keling. van, bet. men{chelijk. verftand, opfporen, „van 
de eerlte beginfelen. der wijsbegeerte uitgaan, haren 

opkomst en‚.aanwas.op..den. voet volgen, leeren. Op= 
merken hoe het eene (telfel door het andere ontftaan 

is 
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ís en inzien dat het dikwijls dezelfde waarheden , 
dezelfde geliefkoosde begrippen zijn, die flechts on- 
der een’ anderen vorm worden voorgefteld. En zal 

het, om dit alles met vrucht te ondernemen, reeds 

genoeg zijn, wanneer men zoo iets fchijnt gedroomd 

te hebben van de gevoelens der wijsgeeren door de 

gebrekkige ontcijfering en verkeerde opvatting eener 

taal , wier geest, voortreffelijkheid, wijsgeerig karake 

ter en uitmuntende voortbrengfelen zoo niet re 

vreemd, dan toch niet volledig genoeg bekend zijn! 

Of zal men de Schriften des wijsgeers- behooren te 

lezen , zich’ bij elk woord moeten overtuigen waar- 

om hij juíst dit en geen ander bezigde, om daar- 

door in de verborgenfte fchuilhoeken van zijn denk= 
vermogen in te dringen? En zal het niet noodig 

zijn ook de gebreken, de begrippen en fmaak ‘der 

eeuw te kennen, in welke deze overdenkingen uit 

het hoofd, uit het hart, uit de pen des wijsgeers 

gevloeid zijn? Immers is het met den wijsgeer als 

met den dichter: beiden moeten in hunne moeder: 

taal fchrijven , maar dan ook in hunne oorfpronkelijke 
taal gekend worden! Doch zoo geene onmogelijke 

heid, dan toch is het ftreven naar dit doel eene 

roekelooze ftoutmoedigheid, zoo niet eene vlijtige 
beoefening der oude letteren daartoe den weg ge« 

baand en alle ig dr uit den weg 
geruimd. | 

Maar niet flechts de verfchillende” wijzen van rede 

neren , door de wijsgeeren gebezigd, zijn een bewijs 

voor de zwakheid des menfchelijken verftands. Men 
behoeft, om daarvan overtuigd te zijn , flechts de 

vere 
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verfchillende en fomtijds tegenftrijdige fteifels gade 

te flaan. Het is misfchien mogelijk , dat de vere 

fcheidenheid der wijsgeerige gevoelens de voortreffes 

lijkheid der wijsbegeerte (laven kan, als welke der 
menfchelijken geest aan den invloed en het gezag 
van letterkundigen dwang onttrekt: doch zij is en 
blijft altoos een gevolg der zwakheid van het 
menfchelijk denkvermogen en der fchadelijke be= 

geerte van meer te willen doorgronden , dan moge- 

lijk is, Wanneer wij echter ons eigen verftand gade- 

flaan en onze eigene ondervinding raadplegen, wie 

‚is er dan, die niet overtuigd wordt, dat die belem- 

merende zwakheid onzer oordeelskracht , zoo niet 

geheel, dan toch meestal veroorzaakt wordt door 

„ den vorm der taal, waarin wij onze denkbeelden 
uitdrukken ? Wie toch beeft wel niet ondervonden. 5 

dat eene eenvoudige omzetting van een enkel woord 

riet alleen aan anderen de gedachten helderder voor- 

ftelt , maar ook woor zijne eigene ziel in een duide- 
delijker licht plaatst? En het is uit dit oogpunt, 

M.H! dat wij trachten zullen u te doen opmerken, 

dat de beoefening der oude letteren niet alleen nood= 

Zakelijk is om in de denkbeelden der oude wijsgee- 

ren in te dringen, om de grenzen en zwakheid van 

’smenfchen verftand te kennen ; maar dat zij ook 

onmisbaar is , om de natuurlijke gebreken zoo veel 

mogelijk te verbeteren, door ons te. gewennen de 
gedachten in een’ duidelijken en bevalligen vorm 

voor te Edle 

: Het 
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EE NKT 
aag 

„Het is geene ongewone aanmerking ‚die. meestal 

door de verachters der oude letteren gemaakt wordt „ 

dat hare beoefening alleen de fchoonheid van den 

taalkundigen, vorm ten doel heeft, als waardoor zij 

zich inbeelden , de letterkunde, zoo niet tot een voors 

werp. van vermaak, dan toen tot , ‚de bijrol eener 

wetenfchap te vernederen, die men gemakkelijk ont» 
beren kan. Waarlijk eene aanmerking , even onbe= 
dachtzaam als ongegrond. _ Onbedachtzaam : dewijl, 

de verwantfchap van alle kunsten en _wetenfchappen. 

te groot is, om eene of andere ‚als noodeloos te 

verachten ; ongegrond — dewijl de beoefening der 

oude, letteren binnen zulke enge grenzen niet be= 

perk st is „ en daarenboven een fchoone vorm „ vooral 
in de wijsbegeerte „ niet alleen geenszins onverfchile 

lig ; maar zelfs noodzakelijk i is (*). Wij moeten echter 

overtuigend aantoonen;. dat-die goede vorm, of de. 

hebbelijkheid om onze gedachten. zoo eenvoudig ; 

ar elineiden naauwe 

eN Wij hant ons, verpligt den lezer te herinneren, 

dat wij deze denkbeelden over het noodzakelijke van den 

goeden vorm der taal, waarin men fchrijft , aan onzen ge- 

dchten leermeester, den Hoogleeraar j. BAKE (Oratio de 

Hitimanitatis laude p. 18, sqq.) verfchuldigd zijn. Om 

hiet belang der zâak , waren wij zelfs begetig dit uitmuntend 
vóortbrengfel van: finaak «en helder “oordeel na te volgen, 

Hier en. elders „ waar. wij gebruik maakten van eenige plaace 

fen uit WYTTENBACH, (oratio de Philosophiae conjunc=, 

tione cum literis Opusc. I. p. 9t.) zijn wij niet onbe 

fchaamd genoeg, om ons de denkbeelden van zulke mannen 

toeteëigenen, 
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naaûwkeurig @n fchoon als mogelijk is door woorden 

voor te ftellen , onder de voortreffelijkfte zaken moet 
gerangfchikt worden , en dat de hoogfte volmáaktheîd , 

die men in dit gepaste gebruik der taal bereiken kan, 
Zoó naauw: veréénigd is) met de befchaving «en onte 

wikkeling «der menfchelijke rede, dat het waarlijk 

moeijelijk zou zijn, om hierin de grenzen tusfchen 

vermaak en” noodzakelijkheid te bépalen. Zi toch , 

die meenen, dat fpreken of fchrijven niet anders-is4 

dan de denkbeelden van het werftand aan anderen 

mede te deelen , vermelden van eene voortreffelijke 

zaak „wel het minst voortreffelijke, “Immers wij zijn 
alléen” overtuigd, dat onze fpraak ; onze fchrijfftijl 

door de diepst” verfcholene aandoeningen van de-ziel 

_ beheerscht wordt, en uit dezelve geheel en al ont= 

ftaat? Maar zullen wij dan ook twijfelen of diezelfde 

taal met een geliĳk vermogen-ook op onze ziel terug* 
werkt? „Geenszins M, HI! — «al wat ons verftand 

bevat, blijft verborgen. en duister en ingewikkeld, 

zoolang het niet door middel van onze taal, voor= 

namelijk door middel van het fchrijven , ontdekt , op- 
„gehelderd en «ontwikkeld wordt. Want zoo groot 

is, de zwakheid des verftänds, dat het zijne eigené 

vermogens niet kennen kan, ten zij het zich aan 

zijne eigene zintuigen voorfteltven tot het afmalen 
van deze getrouwe beeldtenis alle vlijt en infpanning 

aanwendt, „En deze beeldtenis laat zich onmogelijk 

door eenige weinige of zorgeloos gekozehe woorden 

daarftetlen; - Wel is waar, het is den wiskundigen 

gelukt , om door wenige en bepaalde teekens de 
onderlinge betrekkingen der grootheden en uitgea 

breid. 
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breidheden in een kort beftek voor te-ftellen. Doch 

deze befchouwingen, die allen tot dezelfde foort 

van denkbeelden, die wan grootheid en uitgebreide 

heid, behooren , zijn gering in aantal, in vergelijking 

van. de onnoemelijke en ongelijkfoortige voorftel« 

lingen, die het. menfchelijk verftand bevat; en van 

welke de, meeste miet door weinige teekens, niet 

door “weinige-en bepaalde woorden kunnen worden 
afgebeeld: - Indien’ wij ‘ons ‘het verftand zintuigelijk 

konden voorftellen en met onze oogen befchouwen 

en doorzien; welk eene verwarring en verfcheidens 

heid van denkbeelden , welk: een: zamenloop van tes 

genftrijdige gewaarwordingen en aandoeningen, welke 

eene vermenging en inéénfmelting van deze allen 

zouden wij niet opmerken? Eene vermenging, die 

zoo fterk is , dat men niet een enkel van deze deelen 

kan aanraken, zonder vele der overige in beweging 

te brengen. En wie is het, die dan nog durft ho. 

pen, dat hij in weinige woorden eene getrouwe af« 

beelding van dit werkend verftand „ wat zeggen wij ? 

van. eene enkele, gedachte zal kunnen daarftellen ? 

„Die de kortheid vontijdig ‘in achtneemt (dit is de 
les van HORATIUS, den bevoegdén kunstregter en 

uitmuntenden dichter) loopt gevaar zich onverftaan- 

baar uit te drukken. Of waant gij dat deze chaos 

van denkbeelden; in-ons verftand opgefloten „voor 

u zelven of voor anderen eenige vruchten zal ople» 

veren, vóór-dat de taal de verfcheidene deelen van 

een gefcheiden en de. gelijkfoortige heeft te zamen 

gevoegd? En meent gij, dat het zelfs der rijkfte taal 

aan geene fchatten ontbreken zoude, om deze on- 

ein- 
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eindige verfcheidenheid van denkbeelden-zoo uitste 

drukken, dater de verwantfchap met andere. wel, 
verfchillende ‚, ‘maar toch gelijkfoortige voorftellingen. 

der ziel door wordt aangetoond ,- zoo ons niet de, 

ontelbare gedaanten. en figuren. der. redekunftige, 

fpraakwendingen hier in te gemoet-kwamen? Er is 

tusfchen de taal, die onze gedachten, afbeeldt, en 
tusfchen het tafereel des fchilders eene groote overeen=. 

komst. Eene ruwe fchets beeldt ons de: voorwerpen: 

wel af, maar zij doet dit- onvolkomen en. volgt de 

natuur” twijfelachtig na: maar heeft het penfeel „des: 

kunftenaars ‚> door «een doelmatig licht en bruin, 
deze beelden: doen” uitkomen ‘en een kunftig koloriet. 

het penfeel bezield, dan-eerst ‘zal; de: fchilderij „de; 

natuur getrouw’ afbeelden, Dat dicht en -bruing, 

dat bezielende -koloriet-is hetzelfde , wat-een fchoone:; 

vorm is: voor den ftijl- en- voor:-de «taal die «onze, 

gedachten afbeeldt, Deze taal ís de beeldtenis onzer, 

overpeinzing „ niet-flechts afgemaald-om «onze denke 

beelden door anderen -t@ doen befchouwen , maar, 

ook voornamelijk om onze eigene-gedachte -zintuie, 

gelijk aan de beoordeeling van ons- verftand -te- ondere; 
werpen. _Hoe-getrouwer deze beeldtenis.de natuur, 

navolgt ;’ hoe duidelijker zij. de wording , den zamen: 

hang ‘en de affcheiding onzer denkbeelden voorftelt.„ 

des te beter ‘kunnen, wij ons eigen. verftand beoors. 

deelen en de vruchten proevendie het oplevert, 

Want, gelijk: wij-in-de-natuur. meestal de voorwerpen 
in beweging ‘zier; en; ze daardoor niet zelden flechts. 
oppervlakkig, kunnen. befchouwen „ terwijl, eene-af 

beelding ze-ons naar welgevallen, en „zoo lang-het 

RD a N ons 
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ons lust ter bezigtiging aanbiedt, even zoo vergunt 

ons’ de goede vorm der taal, die onze gedachten 

afmaalt , eene langzame overweging en bedaarde bes 

oordeeling van de. juistheid onzer denkbeelden, en 
van de krachten onzes-oordeels : hetgeen wij zonder 

deze. afbeelding onmogelijk: zouden ten uitvoer brens 

gen, wêgens: de {nelle opvolging’ van voorftellingen: 
die>-in” het” verftand plaats heeft. „Het is op die 
wijze, dat men deszelfs zwakheid moet opmerken 

en. trachten te verfterken „ dewijl het zonder deze 

hulp vruchteloos zow ronddwalen, als de vlinder 

rondom het licht; dat hij zoekt, maar dat hem 
doodelijk wordt ‚als hìj het gevonden heeft! — 

Befchouwt dan uwe ligtvaardigheid ; gij roeketoozen „ 

die den goeden vorm, waarin de taal onze denk- 

beelden voorftelt, zoo onbedachtzaam onder de 
onverfchillige zaken, ja zelfs onder de nietighe= 
den eener geleerde ijdelheid rangíchikt. Het is 

alleen die naauwkeurige , eenvoudige en fchoone 

vorm, -die het verftand kan verbeteren, door zijne 
werking en voortbrengfelen getrouw af -te beelden en 

aan eigene beoordeeling voor te ftellent- En zoo 

nu deze verbetering, en dus’ ook het middel, dat 

haar te weeg brengt, niet noodzakelijk is voor den: 

wijsgeers men bewere dan liever, dat de wijsbe= 

geerte flechts de ijdele es van een dwalend 

verftand bevatten kan ! Kd 

Maar bijaldien nu de: goede vorm onzer taal, waars= 

in wij alle onze gedachten aan anderen en aan ons: 

zelven voorftellen , zoo belangrijk is. voor de wijse 

begeerte, waarom dan am de Ouden beoefend ? 
Wa. 
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Ware. het: niet even doelmatig, zoo wij daartoe. de 

voortbrengfelen; der nieuwere letterkunde. of de 
vruchten van Vaderlandfche kunst ter navolging 
uitkozen? Ongetwijfeld hebben. ook deze hunne 
verdienften ,„ en zijn er vele , die de modellen der oude 

heid eenigzins naftreven. Als wij tot de ontwike 
keling en genezing des verftands de fchriften van 

Hellas en Latium aanprijzen, ‘denke men. niet, 
dat wij.de fehoonheden der nieuweren partijdig vere 

achten «em ‘alleen door het oude bekoord worden, 
Doch, flaan wij de: letteroefeningen dier mannen gade, 

die in de nieuwere letteren. een? buitengewonen lof 

hebben verworven. Zochten zij niet fchier allen en 

vonden zij niet de befchaving van hunnen geest in 
de beoefening der Ouden , in’ de. vlĳtige lezing en 

overdenking van die meesterftukken? — De dichter 
moge veel denken aan zijnen natuurlijken aanleg , aan 

de fcherpte van zijn vernuft, aan het vermogen zijner 
ziel om zich alles door zijne verbeeldingskracht te 

vertegenwoordigen, aan dat goddelijke. gevoel dat 

zijne denkbeelden met leven bezielt — zoo: niet de 

beoefening der Ouden deze gelukkige gefteldheid 
befchaafd en aanwakkert , zoo is het vruchteloos iets 

van hem te verwachten, dat de woede des tijds zal 

trotféren. En zal men nu tot de befchaving van den 
flijl die voorbeelden navolgen „ welke de heldere bron 
zijn waaruit de nieuweren geput hebben 3 of zich reeds 

vergenoegen. met het namaakfel van een uitmuntend 

model, ten tweede male, zoo wat na te bootfen ? 

Of zal men „ een gebouw willende ftichten „ daartoe 

niet eenen bouwmeester kiezen, wiens ervarenheid 
N 2 door 
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door uitmuntende werken gebleken is, terwijl- men 

zijne “leerlingen dien arbeid niet vertrouwt, hoe 

vlijtig zij ook de kundigheden van hunnen meester 
getracht hebben op zijde te ftreven — en zal men 

dan, als ware dit minder gewigtig, voor de befcha= 

ving en opbouwing van den geest de. leerlingen 

boven den meester. ftellen ? 
„Daarenboven draagt de letterkunde-de kenmerken 

van het karakter der natie, waar zij bloeit, en van 

den geest des tijds , waarop zij beoefend wordt. En 

zoo gij M,‚,H.! beider toeftand bij de Grieken en 

Romeinen, met dien in latere eeuwen. vergelijkt , 

dan wordt men overtuigd, dat onze keuze niet twij= 

felachtig zijn kan. , Het volkskarakter der Grieken 

was. geheel geftemd voor. het fchoone; en ook dat 

karakter is het kenmerk van de Griekfche voortbreng= 

felen van fmaak en geleerdheid, Niets is voor.den 
bloei: der letteren fchadelijker dan het gemis der vrij- 

heid , dewijl flaaffche dwang der ziel haar de noodige 

veerkracht ontneemt. “Waar toch heerschte minder 

dwang dan te Athene , waar de beoefenaars der kunften 

en wetenfchappen zich verzamelden ? waar liep alles . 

gunftiger zamen , de-invloed eener weldadige lucht- 

ftreek , de plegtigheden van de Godsdienst, ge= 

fteldheid” der zeden en levenswijze ; alle -omftan= 
digheden, “wier zamenloop thans onmogelijk is en 

waardoor Griekenland. en Rome de kweekfcholen 

werden van al wat waar en goed em fchoon en voor- 

treffelijk is, — het Vaderland der Muzen en Gratien, 

Dir alles werfchafte-aan die fchoone voortbrengfelen 

van “dichtkunst „ welfprekendheid-; wijsbegeerte en 
gee 
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gefchiedkunde den roem , dien’ zij tot Heden hebben 
weggedragen en fteeds. zullen:‘handhaven. Dat die 
zelfde omftandigheden zich in de ‘hedendaagfche 

ftaatsregelingen niet. opdoen, is welligt eene voor= 

name „oorzaak ,„ dat de vernuften der nieuwere we- 

reld de „voortreffelijkheid der-Ouden niet volkomen 

bereikt hebben. En wáár zoekt gij dan letterkun- 

dige fchoonheden; die te vergelijken zijn bij ‘de 

vruchten van «het Griekfche Genie: aarzelt gij dan 

nog omde oude „ boven de hedendaagfche letteren , 
tot de vorming van uwen fmaak te beoefenen ? Doch 

„wij zouden fchijnen te vergeten voor wie het ons 

vergund is te fpreken , bijaldien wij uwe aandacht 

hierbij langer wilden ophouden. Wie uwer, M. H.! 

twijfelt er aan; dat men die meesterftukken moet 
overdenken, opdat wij daardoor alléén de hebbelijk= 

heid verkrijgen, omde gedachten met juistheid, 

duidelijk en eenvoudig in de zichtbare of hoorbare 

teekens der taal af te fchetfen; om het verftand 
door het verftand zelf te befchaven en te verfterken , 

en datgene te verbeteren „ wat. voor den isdn 

onontbeerlijk is-4 

Maar. (zal welligt iemand ons tegenwerpen), bij- 

aldien «de -fehoonheden “der taal, en dus ook de 
beoefening der Ouden, zoo noodzakelijk en heil 
zaam zijn voor de wijsbegeerte; van ‘waar dan’ die 

ellendige droombeelden van het vernuft, waardoor 

de oude wijsgeeren de fchepping der wereld en an- 
dere natuurkundige vraag{lukken getracht hebben 

te verklaren ? — Wij zijn niet dwaas genoeg om de 

wetensdemeekhke kennis der Oùderi boven de ont: 

N 3 dek- 
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dekkingen der latere wijsgeeren te ftellen,. Doch 

wij vragen, was „men ‘in de verklaring van deze 

natuurkundige verfchijnfelen vóór den tijd van-NEw= 
TON wel veel meer gevorderd „dan zij? «Om in 
die meer natuurkundige » dan wel zuiver wijsgeerige 

befchouwingen met vrucht inte dringen, -Ontbra» 

ken hun de kennis der noodige hulpweterifchappen 

en de ontdekkingen van „dien, Engelfchen wijsgeer. 

Maar wij fpreken-hier ook niet van de verbazende 

uitkomften ‚die de. wijsgeerige beoefening van de 

Gefchiedenis der Natuur ‘heeft opgeleverd of van 

de Natuur en Sterrekunde : maar wij bedoelen dat 

gedeelte der. wijsbegeerte , dat meu vefcliouwende 

noemt, en tharis ’ van ‘die wetenifchappen is afge- 

fcheiden. En «dan vragen-we us is ‘het geene vere 
bazende hoogte, tot welke de Ouden haar hebben 

opgevoerd? == De zedeleer ván socraTes, het 
denkbeeld van „de-onfterfelijkheid der ziel, hoe weie 

nigen onder hen, die eraan twijfelden:l De Stoï- 

{che „wijsbegeerte , het is waar, vorderde. meer 

van ‚den „mensch. dan’ zij met billijkheid „van. hem 
vorderen kon, doch hare leer over ‘de deugd, 

welke fchoone denkbeelden ‘bevatte-zij niet „vooral 

zoo wij bedenken , dat geene ‘Goddelijke openbaring 
hen: vóórlichtte! „Echter waren de dwalingen -der 

oude. wijsgeeren ‚niet «de „gevolgen van: de vletter- 

kundige voortreffelijkheid hunner {chriften „en „van 

den fchoonen „vorm, bunner taal, --Welkan men 

het goede „ dat „zij daarftelden:, aan dezen toefchrij= 

ven, maar het verkeerde was. liet-gevolg ‘der sge= 

vaarlijke zucht om het onmogelijke „te doorgrondens 

| En 
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En wilt gij weten , wateen”fchoone vorm opde 
overtuiging ‘vermag? —’ Leest den Zimaeus van 

PLATO, die beroemde zamenfpraak over de fchepe 

ping ‘der. wereld: daar toch:kunt gijvalles de -droome 
beelden van een dwalend verftand noemen. Maar 
lees en herlees dat meêsterftuk van dichterlijke 
welfprekendheid : en wij twijfelen” niet, of gi zult, 
weggefleept door het bekoorlijke van den worms, 
fchier in den waan gebragt worden , dat het “de 

Orakeltaal der waarheid is, die u door hare wijse 

heid verlicht en de geheimen der Natuur ontfluijert. 
Wanneer ‘hu de fehoone vorm onzer” taal zulk 
eenen invloed heeft, om ons ‘te’ overtuigen van de 

waarheid der denkbeelden , die zij-äfbeeldt, hoe: be- 

langrijk en hoe noodzakelijk is dan niet voor den 

wijsgeer de kunst van wel ‘fpreken” en wel fchrij= 
ven, daar zij zelfs de kinderen der verbeeldings= 

kracht ons als wezenlijke perfonen weet voor “te 

ftellen. Het is eindelijk om die reden, dat allen , 
die zich als wijsgeeren een” onfterfelijken roem ver= 
zekerd hebben, vooraf door de grondige-beoefening 
der oude letteren hunne geestvermogens opgewekt, 
gefcherpt en befchaafd hebben. En wilt gij voore 

beelden van uitmuntende wijsgeeren, die de oude 
letteren vlijtig “beoefend hadden ? fla dan de Gee 

fchiedenis op en-herinner u het tijdperk federt «de 
herleving der letteren verloopen. — Nadat de Bar 
baren het Romeinfche rijk hadden aangevallen en 
eindelijk vermeesterd, was de fakkel-der weteni= 

fchappen uitgebluscht en de geestkracht der menfchen 

onder het juk van onkunde, bijgeloof en flavernij 

N 4 ge 
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gekromd. Maar waren. het toen. niet de oude let» 

teren , die ‚na eene langdurige duisternis eindelijk 

verlichting “en, vrijheid. herfteld hebben? De ftan- 

daart voor deze. verftands- omwenteling werd het 
eerst door DANTE ALIGHIERI, een ltaliaansch dich» 

ter „geplant ;--die vele trekken uit de Platonifche 

Wijsbegeerte in. zijne dichtftukken opnam „ en der 

menfchen fmaak voor-eene bevallige wijsbegeerte , 

die „naar, hunne” vatbaarheid gefchikt was „ langza- 

merhand; trachtte opte wekken. en aan te kweken, 
Door hem werd FRANCISCUS PETRARCA, een man 

van uitftekende bekwaamheden , gevormd, die — 

even „als hij in. alle -wetenfchappen van dien tijd 

min--of meer was;:doorgedrongen ;-zoo ook de wijs= 

begeerte als, de leidsvrouw des levens en beheers 

fcheresfe „der zeden, in ‘zijne fchoone zangen voor- 

Átelde, In navolging. van den beroemden PETRARCA 

deden verfcheidene welwillende mannen de Grieke 
Sche. en- Latijnfche- letteren. herleven, ven herftel« 

den „den. noodzakelijken, maar te lang verfcheure 

den - band, „die. wijsbegeerte en letteren. verbinden 
„moet, «Van, dien. onvermoeiden ijver. en offelijke 
„pogingen zijn ook „de overtuigendfte. blijken. ver- 
Ápreid. in de {Schriften van LAURENTIUS VALLAs 

die de wijsbegeerte. met de grootfte infpanning van 
vele. wanftaltige. fmetten zuiverde„en de voorftan= 
„ders van verouderden-wanfmaak met zeer veel geest 

aanviel «en befchaamde, … Hierdoor was nu alles 
voorbereid, omde geleerde Grieken, die naar Zralië 

„ontvlucht waren, toen Konflantinopel voor de magt 

der Turken moest- bukken , ín het oude Zaziumn 

en 
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„en elders te doen opnemen, en anderen , door-hun 

voorbeeld , tot-de beoefening der oude letteren aan 
tte fporen- Onder hunne navolgers bevonden zich 

EEN FICINUS ; EEN FABERg Een _NIZOLIUS- en NOg 

eenige andere uitmuntende geleerden, onder welke 

wij onzen landgenoot „ den beroemden Rotterdam= 

mer DESIDERIUS ERASMUS, niet verzwijgen mogen 5 

mannen die allen, door de grondige beoefening der 

oude letteren, de „wijsbegeerte aanmerkelijk. bevor= 
derd hebben. „En — toen na de uitvinding der 

boekdrukkunst de fchriften van PLATO , ARISTO- 

TELESs en CICERO werden. gedrukt en uitgegeven „ 

gevoelde. men fpoedig, dat niemand, zonder. de 

vlijtige lezing en overdenking van die meester{tuke 

ken der Oudheid, een wezenlijk en {maakvol ge= 

deerde zijn kon. Het zuchtend en in onkunde ge= 

dompelde menschdom „ door het licht dezer letteren 

als uit een’ diepen flaap gewekt, begon. op alles 

oplettend te. worden. en te leeren opmerken wie 

zij. waren en in welke betrekking zij tot hunne 

natuurgenooten ftonden: en, als of hun-de langdurige 
werkeloosheid, verdroot „ alle. krachten inte fpan- 

nen, om de donkere nevelen. der onkunde, geheel 

te doen opklaren. Toen was het datde hardnek» 

kige flrijd tegen bijgeloof en. geestelijke dwinge- 
Jandij langzaam werd voorbereid, en eindelijk hier 

en elders werd aangegaan. Toen, verftoutte- men 

zich, om. die kerkelijk& dwingelanden onder de 

oogen te zien, geen acht te geven:op banblikfems, 

wier kracht in het bijgeloof. huisvestte en de (tore 

men t@. trotferen , waarvan zij vergezeld gingen! — 

N 5 Door 
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Door deze: affchudding van het knellende juk eener 

alles beheerfchende kerk werden te gelijk de fchool- 

fche “beuzelarij , wanfmaak en onkunde, de bolwer= 

‘ken ‘des bijgeloofs , moedig aangevallen, vermeese 

terd en geflecht. Den fcholastieken wijsgeeren (zij 

hadden ‘namelijk dien eerwaardigen “naam aangeno- 
men) werd eindelijk hun zoo fchadelijk aanzien en 
vermogen ontwrongen , en betaamde het der wijse 

begeerte , dien veel beduidenden naam te voeren, 
daar ‘zij thans ophield de behendigheid te zijn, om 
‘het oordeel onzer tegenftrevers -door bedriegelijke 
fpitsvindigheden in verwarring te ‘brengen, en dus 

fchijnbaar op-allen eene luisterrijke overwinning te 

behalen. En van’ dien tijd af aan heeft de on-= 
dervinding geftaafd, dat bij elke natie, hoe algee 

meener men de oude letteren beoefende, er de 
wijsbegeerte ook des te meer bloeide, Maar ook 

die“ ondervinding heeft getoond, dat de mannen, 
die tot ‘het verbeteren en’ uitbreiden der wijsbee 

geerte niet vruchteloos zijn werkzaam geweest, 

zich met ijver in de oude letteren geoefend had- 

den. ‘Wij zouden uw geduld misbruiken, door ze 

u allen op te noemen. Onder de hervormers was 

MELANCHTHON de beroemdfte. Gelijken lof hadden 

zich een CAMERARIUS €en CONRAD GESNER vCr- 

worven. En wat behoeven wij u het voorbeelde= 
looze‘Genie van de scALIGERs en van eenen HuIc 
DE GROOT, de zon der Nederlandfche verlichting , 

op ‘te noemen! Waartoe een BACO, een GAS- 

SENDI, den grondigen kenner van de fchoonheden 

der Oudheid enfeherpzinnigen verdediger van be- 
MOs 
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MocRITUS veh EPICURUS ? Nog vele andere zoude 

ik kunnen aanhalen „als eên’ JOHANNES CLERICUS 3 

een’ “DESCARTES En/ NEWTON» die allen. op de 

grondflagen „der, oude: letteren „den en der "wijs= 
begeerte gefticht:hebben. — 
En meent «gij. „nu, vdat rde sbeniteriing der 

Griekfche ven Lätijnfche dletteren „waardoor ‘dezê 
mannen. ‘tot uitftekende -wijsgeeren -gevormd zijn, 
dat die-letteroëfeningen voorde-wijsbegeerte niet 

noodzakelijk. zijn ? Het sis onmogelijk, deze weten. 

fchap in hare-oorfprong en aanwas na te gaan, zone 

der „de- oude «letteren » beoefend “te hebben. Het is 
onmogelijk „voor: den “wijsgeer ; zonder hare «hulp 3 
de „hinderpalen op te merken em uit’den ‘weg té 
ruimen, door welke de voortgang ‘én“\ontwikkeling 
der wijsbegeerte. belemmerd wordt. Deze hindere 

palen beftaan in de zwakheid van het menfchelijke 

verfland, welke alléén kan verfterkt worden door 

onze gedachten in een goeden vorm af te beelden. 

Doch alweder is dit onmogelijk, zonder de vlijtige 
beoefening en overdenking der oude letteren. En 
zoo nu de wijsbegeerte, het voottreffelijkfte voorte 

brengfel. van des menfchen nadenkenden geest, 

zonder hare hulp voedfel geeft aan allerlei dwaze 

begrippen en fchadelijke vooroordeelen , zoo zal het 

onnoodig zijn de voortreffelijkheid der oude lettere 

kunde te betoogen of tegen dezulken te verdedi- 

gen, wien haar weldadige invloed niet bekend is, 

Heil dan het land en der wetenfchappen, die er 

bloeijen 3 waar de beoefening der Ouden het ploeg- 
ijzer is voor den vruchtbaren akker, op welken de 

zae 
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zaden van kennis , verlichting en deugd mildelijk 

zullen worden uitgeftort! Die,zaden, M. H‚! zijn 
gelukkig ontkiemd op onzen vaderlandfchen grond! 

Maar dulden. wij dan ook niet, dat de vruchten, 
die zij voortbragten , ons boosaardig ontroofd wor= 

den: zij zijn de éénige voorraad , die de onvrucht- 

baarheid der onkunde en des bijgeloofs beftrijden 

kan. Die letteren toch waren ftéeds het fieraad van 
den Nederlandfchen roem3 zij zijn het bolwerk der 

weldadige vrijheid en de hulpmiddelen van een een- 

voudigen maar zedelijken Godsdienst. En niets 
van dit alles mogen wij eerder dan ons leven 

opofferen „… zonder. die vaderen onwaardig te zijn, 

welke het ons als een. onvervreemdbaar erfgoed 
hebben nagelaten ! 

LN 
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LEVENSSCHETS en HULDE 
AAN DE | 

DEUGDEN en VERDIENSTEN 

vAn, 
HENDRIK Borr; 

door 

J. A SUSAN.NA, 
Administrateur van ’s Rijks Museum van Natùurlijke 

Histörie, te Leiden. 

Ld 

Wadrom zagen wij (hem) niet in ons midden de kroon 
der grijsheid ee 

Î he Hs Vv. De PALM. ' 

tgn in het-begin van 1828, de treurige tijding 

in het vaderland werd. overgebragt, dat de verdien= 

ftelijke natuurkundige reiziger HENDRIK BOIE in 

onze Oost-Indifche- bezittingen het flagtoffer gewors 

den was van zijne gevaarvolle onderneming , en men 
‘daardoor de groote verwachtingen , welke mens te. 

regt, van zijne uitgebreide kundigheden en. onge- 

meene vlijt had mogen koesteren, eensklaps, op 

zulk eene bedroevende wijze zag te leur gefteld,. 

had ik dadelijk het voornemen „om „ naar mijn ver= 

mogen , aan zijne deugden en verdienften openlijk die 

hulde te brengen, welke hem door ieder, die hem 

kende , wordt waardig geacht, Ik heb de volvoering 

| van 
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van dit mijn voornemen tot nu toe uitgefteld , -dewijt 

ik alvorens de uitgave verbeidde van een, naar het 

oordeel van deskundigen uitmuntend: werk over de 

kruipende dieren van Java, hetwelk door Bore , vóór’ 

zijn vertrek van hier, werd vervaardigd3 alsmede de 

„overzending zijner nagelatene gefchriften in Zndië. 

Dan deze laatften zijn nog niet ontvangen, eri, door 
een’ zamenloop van omftandigheden, is de uitgave 

van het eerfte , offchoon thans ter perle gelegd, tot 
heden verhinderd. 

Hoezeer ik, naar de gebruikelijke wijze , de drin- 

gende uitnoodiging van gore’s bloedverwanten en 

vrienden, ter verontfchuldiging van de op mij ge- 

nomene taak, met waarheid zoude kunnen bijbren- 

gen, doe ik zulks echter niet, Ik zoude mij tot dat 

einde even goed op de betrekking kunnen beroepen, 

in welke ík met hem zoo vele genoegelijke dam 

gen aan °sRijks Mufeum van Natuurlijke Historie 

heb doorgebragt.” Dan, waartoe zoude ik het ont- 

veinzen , dat alleen vriendfchap en onbegrensde hoog- 

achting voor den dierbaren overledenen mij de pen in. 

de hand gaf, om, door eene eenvoudige levens{chets- 

van denzelven , hem te doen kernen, gelijk hij was, 

en daarbij zijnen „ niet mijnen lof te vermelden! Ik 

gevoel mij echter verpligt, eene aanmerking te moc= 

ten: voorkomen „ die mijne lezers, veelligt onder 

meer anderen „op mijnen geringen arbeid zouden 
kunnen maken; dat- ik, namelijk, in evenredig= 

heid tot Bore’s laatfte levensjaren , mij te lang bij- 

zijnen jeugdigen leeftijd heb opgehouden. Uit een 

ek oogpunt befchouwd, moge deze aan: 

mere 
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merking gegrond. zijns maar is zij het ook „ met bes, 

trekking tot: de zaak en het-doel? Even als de 
landman;” die ;-te- velde gaande om eenen rijken 

_ oogst binnen” te- halen, denzelven door een noode 
< lottig. toeval geheel’ vernield” vindt,, zoo- ook werd 

BOIE eene prooi des doods, juist op het tijdftip, dat 

hij der wereld de vruchten zow fchenken van-zijne 

welbeftede-- jaren en _opgezamelde _kundigheden, 

Daar: men dus van hem kan zeggen: „dat hij ons 

meer vertoond dan gegeven is,” zoo heb ik ook ge- 

meend , mij. hoofdzakelijk’ ten doel te moeten {tellen , 

om door eene breedvoeriger vermelding zijner jeugd 
te meer te laten zien , wat de wetenfchappen „ bij -zoo 

veel aanleg en oefening, van Bote verwachten mog- 

ten, «en in-hem verloren hebben, naarmate ‚hij 

minder gelegenheid heeft gehad, om die verwachting 

te verwezenlijken, — En te willen beweren, dat 

Bore?’ -lof , uit hoofde van zijnen, door den dood 
te. vroeg geftuiten. werkkring ,„ overbodig geworden 

is, dit zou-even-ongerijmd- als -ondankbaar- zijn 

of ‘heeft de: menschlievendheid „minder-aanfpraak op 
eer= en dankbetoon ; ‘wanneer. de. door’. haar, ter 

voeding en onderfteuning van den-behoeftigenna- 
tuurgenoot ; gevulde woorraadfchuur ten. buit valt aan 

roof. «en plunderzucht „ of door -dechand des moeds 

wils of den blikfem”des hemels. verteerd wordt ! 

…d hike kad - 

‚ Henpkik sore werd op den gien Mei 1704, in 
het vlek, Meldorf, de hoofdplaats van de twaalf 
ska D. 2. O kere 
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kerfpelen van het Zuide Ditmarfche, geboren. (1) 

Hij was de jong{te zoon van HEINRICH CHRISTIAAN 

BOLE , flaatsraad van den koning van Denemarken, 

landvoogd van het Zuid- Ditmarfche, en van vrouwe 
SARA HELENA VAN HUGO: van weêrszijde een deftig 

geflacht, hetwelk in de gefchiedrollen van die lande 

ftreken met roemi vermeld ftaat. (a) De vader van 

onzen Bore was een vlijtig beoefenaar der letterkun-= 
dige ftudiën, en heeft zieh als zoodanig door zijne gee 

fehriften bekend gemaakt 3 (3) in latere dagen wijdde 

hij zich bijzonder aan de kruidkunde, en de fraaije 

en kostbare tuinen, welke hij tot dat einde liet aan= 

leggen, mogen wel niet weinig hebben bijgedragen 

tot de prikkeling van die zucht voor de Natuurlijke 

Historie , welke zich reeds vroegtijdig zoo fterk in de 

jeugdige ziel van HENDRIK deed kennen. 
Groot en benijdenswaardig moge het voorregt zijn 

van die wezens, welke reeds in hunne prille jeugd 

den. duidelijken (tempel dragen, dat de natuur hen , 

op eene bijzondere wijze, met de uitftekendfte hoe» 

danigheden van het hart en den geest begunftigd 

heeft: grooter nog wordt dit voorregt, wanneer de 
toevallige omftandigheden der fortuin zich fchijnen 
te vereenigen, om zoodanigen uitmuntenden aanleg 

_ krachtdadig te ontwikkelen, en van het zoo mild 

begaafde voorwerp datgene te maken, waartoe het 

door de Voorzienigheid fchijnt beftemd te zijn. 

Dit dubbele voorregt was het deel van den jongen 

Boie! — De ontwikkeling, leiding en vorming van 

zijnen geest werden aanvankelijk, onder het toezigt 
van eenen verlichten vader, aan een’ kundig” gouver- 

neuc 
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neur toevertrouwd, en de teedere liefde ‘eener wijze 

en -godvruchtige moeder gedoogde niet, dat de zede- 
lijke befchaving van haar dierbaar kroost aan eenen 

vreemden wierd overgelaten. Zij zelve wilde zich 
belasten „met deze echt moederlijke taak; zij vol- 

voerde dezelve; zoo als die door geen ander vol- 
voerd kon worden, ‚…‚…… Welk gevoel ook overtreft 
de moederlijke teederheid? en wie is in ftaat aan te 

vullen „ waar moederliefde te kort fchiet? — De 
kleine HENDRIK: wies dàn ook op, tot vreugde 
van het ouderlijk hart, toonende „dat de lesfen. van 
wijsheid en deugd niet aan hem verfpild werden. — 

Zoo tiert eene teedere, jeugdige plant, én belooft 

reeds vroeg; wat men van haar moge verwachten » 

wanneer de zorg van den hovenier met luchtgeftel 

en grond fehijnt te wedijveren, om haar tot volmar 

king en wasdom te leiden. | 

Nadat soir genoegzame |onderrigting verkregen 
had: in die kundigheden , welke een’ jongeling voor- 

bereiden, om met gepast nut een meer nitgebreid 
onderwijs te: genieten, werd hij op de Meldorfer 

fchole befteed waar hij tot den jare 1806 verbleef, 

‘Toen ‘hij echter-in dat zelfde jaar het ongeluk had 
wan» zijnen vader door den dood te verliezen 4 befloot 
zijne moeder, de verdere opvaeding van haren zoon 

aan het beroemde Alfladter Lyceüm te Hannover 
ste laten vvoltooijens dách „te zeer bekommerd voor 
‘het zedelijk ven ligchamelijk welzijn. van haren liege= 

ling, kon zij niet van zich verkrijgen; hem derwaarts 

alleen te laten vertrekken 3 weshalve: zij met haar 
Berin van Meldorf opbrak „ en-hare woning te Zanno- 

o 2 ver 
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ver vestigde. Hier genoot hij, gedurende zés jaren , 
het geleerde onderwijs van waardige mannen, die hem 

om zijne prijsfelijke hoedanigheden als een’ zoon lief 
hadden, en hem, bij het verlaten der fchole , zoo 
wegens zijn braaf , zedelijk gedrag, als ook uit hoofde 

zijner bijzondere vlijt en uitmuntende vorderingen, 

bijzonder in de oude talen , wan de mager getuig: 
fchriften voorzagen. Ì | rr 

Waren de uitwendige diinoiemeeit der gortúin: 4 

zoo als hiervoren is aangemerkt, den jongen gBorr 

in züne vroegfte- jeugd ten uiterfte gunftig: door 

den dood van zijnen vader ondergingen dezelve eené 
aanmerkelijke verandering. - Hetzij dat “deze” te 

veel had toegegeven aan den lust”tot zijne koste 

bare ftudiën, hetzij dat de aanzienlijke rang „ welken 

hij in de maatfchappij bekleedde , hem genoodzaakt 

had tot het voeren van een’ (taat, waaraan hij door 

eigen vermogen ruimfchoots moest te gemoet komen, 
of wel, dat deze omftandigheden te zamen daarvan 

de oorzaak: waren, genoeg: toen ‘hij-aan zijn lief= 
hebbend gezin door den dood werd ontrukt, bevon- 

den zich zijne bedroefde “weduween vier kinderen in 

eenen bekrompenen toeftand, welke zich natuure 

lijk ook aan den jongen HENDRIK moest doen 

gevoelen, En dit was dan nn maar al te es 

het geval. 

Es het eene re dat de vhiinudioa onzer 

‘kindsheid -zijn aan. te--merken als” de--voorfpellingen 

van ons volgendeleven ; dan ook’ behoorde Bore tot 

die klasfe van-menfchen , welke reeds als kind ver- 

raden, wat zij als man zullen worden , en die zich:, 
4 als 
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als. door. eene- onwederftaanbare beftemmirig ‚met 

hunne geheele „ziel overgeven aan een eenig en on= 

veranderlijk doel, ter berèiking van hetwelk” zelfs 

de grootfte tegenkantingen hen niet hinderen , maar 

vaak zelfs bevorderlijk fchijnen. 

„Als kind reeds. befpeurde men in Bore eenen heere 

rn Gj agnes tot de befchouwing-der fchoone natuur. 

Terwijl:zijne kleine gezellen zich in de luidruchtige 

fpelen der jeugd verlustigden , had de knaap zich 
vaak zijdelings afgezonderd, en kon de kunftige web 

eener {pin „de glanzige vleugel eens vlinders, de 

fnelle vlugt of het liefelijk gekweel van een’ vogel, 

zijne geheele aandacht boeiĳĳen, «en de kinderlijke 

fpelen doen vergeten. Deze zelfde neiging voerde 

hem dikwijls naar den oever der zee , ten einde daar 
de gefchapene-wezens in hunne. onbelemmerde be- 

weging en vrij leven gade te flaan. Toen reeds 

werd in. hem dat fcherpe oog gevormd, hetwelk 

zoo-fnel,- zoo veel en zoo-juist zag; toen mise 

fchien. ontkiemde reeds -de-wensch ,„ die hem ten 

allen tijde-bijbleef , om de. groote wateren. van den 
Oceaan te -overfchrijden, en Gods almagt in de 

fchepping. „aan „de. andere zijde. van be groote 

element, te gaan bewonderen, — 

Als jongeling kende Bore geen grooter vermaak, 

dan „met het-jagtroer aan den arm en de weitas 

op den rug‚-nu eens langs de oevers der zee of van 

het meir‚-dan weder door het lommerrijke woud , 
al naar gelang der ftreken,. welke de verfchillende - 
oorden zijns verblijfs omgaven, te kruifen ,„ en alzoo , 

door de-edele oefening der jagt, zich bij de aans 

03 ge- 
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genaamfte uitfpanning tevens de doeltreffenidfte flot 
te verfchaffen tot zijne geliefkoosde fludie der nae 
tur en hare voortbrengfelen. 

Van daar ook , dát hij (teeds dé vinareikaes zijner 
fcholen op een voor de jägt gunftig gelegen” länd. 

goed van een zijner bloedverwanten doorbragt, en 
hij ‚ volgens de verzekering van zijnen broeder, welké 

hein in zijne kindfche jaren fteeds bij zijne jagtoefé- 
ningen vergezelde, toen hij näatwelijks den leeftijd 

van elf jaren bereikt had, zoo mannelijk en bedreven 
‚ met het fchietgeweer wist om té gaan, dat hij te 
dien opzigte voor den besten jager niet behoefderte 
wijken. Ook was toen rêeds BUFFON ner geliefe 
koosde fchrijver. j 
Welke wetenfchap het ouk zijn opt, waarin zich 

de weetgierigheid van den beoefendár te allen tijde 

geheel en ál bevredigd vindt, doch hem daarbij ook 

tevens als met den vinger de grens wordt aangewe- 

zén, tot waar hij zijne ijverige bemoeïifgen vermag 

voort té zetten: de onderzoeker der natùur kent 

geene verzadiging: Geen’ fterveling is het gegeven ; 
de lange rij der gêfchapene wezens te ovêrziens 
hijs die in de fchâtkamer der natuur binnendringt, 
vindt bij elke fchrede nieuw voedfel voor zijne kennis 

em weetlast: hoe dieper hij doordringt, des te wije 
der wordt het veld. zijner mafporingen : “des “te 
heviger wordt zijne drift, om die nafporingen verder 

uit te breiden, in hem geprikkeld; hij verliest zich 

zelven in den grooten omvang der fchepping; waar 

hij het oog wendt, wordt hij door rijkdom en overs 

vloed getroffen, door _ geboeid, door 

wone 
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wonderen verbaasd: hij-vindt-reeds eer hij zoekt, 

en waâar hij zoekt, worden: zijne verwachtingen altijd 

verre overtroffen | 

Geen wonder dus ook, dat de jonge Boie, wiens 
kinderlijke ziel reeds vroegtijdig voor de verhevenfte 

indrukken vatbaar was, den hem aangeboren lust 

tot de Natuurlijke Historie bij. derzelver beoefening 
fteeds meer en meer in zich voelde verlevendigen en_ 
aanwakkeren „en eral fpoedig op: bedacht was; om 

bij de ongedwongene-keuze van eenén ftand, welke 

hem de onbekrompene omftandighedén van zijn ges 

zin fchenen vrij te laten; zich aan zoodanig eenen 

toe” te wijden „--die,” tevens met danzien in de 
maatfchappij verknochtj hem. de gelegenheid aans 

bood, om zijne heerfchende neiging voldoening :te 
geven, en hem aan dezelve dienstbaar te maken. 

En hiertoe kwam hem niëts- beter. gefchikt voor; 

dan de ftudie van het jagt en boschwezen.. (4) 
Dan, dit welbedachte plan van den: jongeling 
werd een droomy welken hij niet:-mogt ‘zien 
verwezenlijken, Door “-den dood van” zijnen te 

vroeg geftorvenen vader waren de omftandigheden 
veranderd. Mogten eer, en aanzien en verlustiging 

vroeger de eenige drijfveren zijn van zijne te bes 

palene keuzes thans dwong hem het ijzeren. juk des 

noodlots, om met verftand en overleg uit te zien 

naar eene loopbaan ;- welke „ bij een- deftig beroep „ 

hem te eenigen tijd tevens een behoorlijk beftaan 

kon aanbieden.” Hij raadpleegde dienaangaande met 
zijne bloedverwanten en betrekkingen, en eerbiedigde 

in hunnen raad een bevel, voor hetwelk hij, — hoe: 
O 4 hard 



ie HULDE 

hard hem zulks vallen moest, hoe geweldig zulks 

ook alle zijne lievelingsplannen- op eens in «duigen 
wierp, hoeveel tranen hem dit ook: mogt kosten „ 

met kinderlijke “onderwerping bukte, en waaraan 
kij zich zonder morren’ onderwierp. - Zijne bloeds 

verwanten waren eenparig van oordeel , dat de ftudie 

der Regten ‘hem in’ zijne omftandigheden de beste 

vooruitzigten kon opleveren: deze-beftemming , het is 

waar,” was juist het verfte van zijne bedoelingen en 
wenfchen verwijderd; dan, het koude werftand had 

beraadflaagd5 zijn eigen toekomftig welzijn vorderde 

het offer: hij bragt hets en toen hij-zich- in 1812: 

als Akademieburger liet” orig mais te Hicls: was 

hetsals fludent in de Regten.. | hk 

‚De zeldzame gaven des geestes, met abs BOIE. 

door. de natuur bedeeld was, waarborgden hem vin 

elken werkkring voor dien -ftaat wan: ‘middelmatigs 

heid, welke, hij „moge “gelukkig geacht worden, 
zich binnen-de beperkte grens; welke hem ús afge= 

bakend „waak: zoo moeijelijk- beweegt, en zelfs bij 
elke - onderneming ‚in «het -gebied der Kunflen 

zoowel als in dat der wetenfchappen ; voor het oog 

van den”bevoegden. beoordeelaar vterftónd verraadt. 
Boze ‘kon niets-ten halve „ kon niet-middelmatig zijn 
Zijn juiste blik , zijne gemakkelijke bevatting „zijne; 

heldere onbevooroordeelde begrippenven fcherpzinnig: 

oordeel , die: vasthoudendheid van geheugen ; welke, 

gene het eenmaal: gevat heeft, nimmermeer laat 

ontglippen , zijnd, onverdoof bare ‘werklust. en- taai 

geduld, deze hoedanigheden waren het-eigendom van: 
zijnen geest en-;verhieven, hem’ tot. die klasfe van 

mens 
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menfchén ; aan welke niets moeijelijk valt, en die, van 

elke zaak ;- hoe vreemd zij -hun-ook wezen moge, 
zich dadelijk een juist denkbeeld- vormen „en. haar: 
bij de minfte infpanning-geheel en al doorgronden. 

Zoo had Bore- zich reeds bij het huisfelijke onderwijs 

en dat-der lagere fcholen- doen kennen 3 «en „toen hij 
zijne loopbaan’ opende als--ftudent ‚- muntte: hij. bij 

zonder uit “ door zijne gemaakte - vorderingen in „de 

wijsbegeerte en gefchiedenis» zijne: ervarenheid in de 

oude en -meestin zwang zijnde-levende talen, als 

het Zraliaansch, ‘Fransch, en Engelsch; en voorts 

in alle die kundigheden , welke van eene befchaafde 

opvoeding als onaffcheidelijk kunnen: geacht worden. 
Geen wonder dus, dat Borr,vondanks-de voorkeurs . 
die hij aan de natuurkundige wetenfchappen onverzwakt 

bleef. toedragen , van het-oogenblik af aan „dat hij 

zich aan de regtsgeleerdefludiën begon toetewijden , 

“zich: op. dezelve met -de--borstrtoeleide ;- groote, en- 

verwachte vorderingen maakte; ‘en. weldra beloofde 

een uitmuntend? regtsgeleerde te- zullen worden. Ook: 

toonde-zich:de regtsgeleerdbeid-aan de levendige. ver« 

beeldingskracht-en ‘het verheverie-gevoel des edelen: 
jongelings van eene zijde, welke hem geheel ‚aan« 

greep en het-hart reeds bij voorraad van opgetogen= 

heid- deed: kloppen . …« …… Zoude zij hem niet inde 
gelegenheid ftellen ‚om de lijdende menschheid. en 

de. verdrukte--onfchuld te lenigen en, ter we te. 

fnellen 2... | vst verehitiend:: 

„Wanneer men Bore’s ijver de ftudent in ik stalen 

lof toebrengt, dan wane men niet, dat hij; alsnu 

van zijne geliefkoosde - oefeningen der natuurlijke 
Os His= 
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Historie geheelen al heeft afgezien; dat hij haar 
van toen af aan, als een onbruikbaar en nutteloos 

goed, ter zijde heeft laten liggen. Met dit te veron= 
derftellen ‚zoude men zich grootelijks bedriegen. 

’t Is waar, hij had deze wetenfchap- tot dien tijd 
flechts als eene uitfpanning beoefend; doch altijd 
met eene geestdrift en ijver, zoo als door menig een 

zijn hoofdvak niet gedreven wordt; en hoezeer zijn 

wensch, om zich geheel en al aan dezelve toe te 
‚ wijden , verijdeld was ; verflaauwde daarom zijneneiging 

niet. Integendeel: dezelve fcheen met den tegen= 

ftand, dien zij ondervond, te verdubbeleùi, Zijn 

ijver wakkerde meer en meer aan: door dezen wist 

hij-den dag voor zichte verlengen. Te Kie/had-hij den 

getrouwen vriend zijner jeugd, zijnen hartelijk ges 

liefden broeder, wedergevonden. Zij voedden denzelf« 

den lust, Hunne vrije uren warén verdeeld tusfchen 

de lezing der beste natuurkundige werken en reis= 

befchrijvingen „ en het doen. van kleine voetreizen 

met het jagtgeweer op den rug, ter verzameling van 

voorwerpen der natuurlijke Historie, ‚De vogelen 
trokken alsdan altijd Bo1ë’s meeste aandacht. Niet 
alleen hunne vederen ‚ hunne paringen huishouding, 

maar ook hun wiekflag en geluid waren de voorwerpen 
zijner ftilie befchouwing, en verleenden hem overs 

vloedige ftof tot het doen van waarnemingen, en het 

maken vau gevolgtrekkingen. Wanneer hij „ van zije 

nen uitftap huiswaarts gekeerd, de . welvoorziène 

weitas van haren buit ontdeed „werden de voor= 

werpen in oogenfchouw genomen, zorgvuldig on= 

derzocht , en- naar zijne eigene wijze van-zien ten 
| naauw= 
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naauwkeurigfte befchreven. Vervolgens werden zijne 

bevindingen aande gefchriften van kundige Ornitho» 
logen getoetst „en de zijnen naaf dezen, of ook dezen 

naar genen, vermeerderd of verbeterd, Deze manier 

bleef Bore fteeds eigen; dezelve behoedde hem voor 

het „gevaar van flaaffchie navolging „en blind geloof 

hij leerde daardoor. reeds fpoedig door -zijne eigene 

oogen ziens zij verfchafte hem-eene vaardigheid in 

de taal der. wetenfchap , welke voor iedere zaak ; die 

zijn oog trof; terftond een-woord- gereed: liad van de 

naauwkeurigfte beteekenis; zij was hem daarenboven 
ook in dien opzigte nuttig, dat het van valle kanten wel 

befchouwde en-naauwkeurig befchreven-of afgetee+ 
kende voorwerp zich zoodanig in de goede geheugen 

nis van den weetgierigen jongeling. vastprentte , dat 
hem later zelfs-het minst-beduidende. /oortelijk on- 

derfcheid in een dergelijk voorwerp; bij den vlugs 

tigften blik, dadelijk in het oog viele EE 

ssHet was in dit. tijdvak (*), dat Bore’s. zucht tot 

de Natuurlijke Historie en. zijne vorderingen in de= 
zelve in Dwitschland reeds eenige vermaardheid be- 

gohnen te verkrijgen, en hem met verfcheidene ge+ 

leerden in eene wetenfchappelijke briefwisfeling brag, 

ten ‚en onder dezén ín het bijzonder met-den beroem. 

den vogelkundigen „ den Hofraad meyer te Offenbach; 

Die briefwisfelingen; ‘hoe leerzaam en ftreelend de= 
zelve ook voor hem wezen mogten; kostten-hem 

natüurlijk niet weinig:tijd; en het is naauwelijks te 
gelooven; hoe waar het ook zijn moge, dat alle deze 

oefeningen én bemoeijingen, en het lezen en beftu- 

deren van de beste natuurkundige: Duitfche-en uit. 
; heeme 
(*) Van 18121814, 
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heemfche gefchriften „ ‘door sore werden ten uitvoer 
gebragt en bijgehouden , zonder verwaarloozing: van 

zijne regtsgeleerde ‘{tudien ; en “dat de vlijtige jonge= 

ling daarenboven nog genoegzaam” tijd vond, om 

zich met de gefchiedenisfen van landen en volken 

met de Franfche en Hoogduitfche litteratuur, in geene 

geringe mate onledig te houden. —” ‘Wat vermag 

de mensch niet, wanneer eene onvermoeide vlijt 
door een’ krachtigen wil wordt beftuurd! —  Bore’s 

geftadige infpanning was echter zoo fterk en aanhou- 
dend , dat dezelve, toen en-later, zijnen vrienden 

vaäk de grootfté vrees voor zijne gezondheid, en 

oogfchijnlijk teeder en zwak geftel inboezemde, Hij 

zelf intusfchen had daarvan niet den minsten hin- 

der, en wanneer hem al, na eenen” langdurigen, 

moeilijken arbeid eenige matheid overviel, dan vond 
hij toen en altijd, ín eene frisfche wandeling of vere 

moeijende jagtreis, eene heilzame verkwikking en 
het beste geneesmiddel, Deze: zelfde levenswijze 
voerde hij aan de beroemde Göttinger» Hoogefchool 
werwaarts hij zich in het voorjaar van 1814 begeven 

had, ter voortzetting zijner regtsgeleerde ftudiëns 

Hij bleef aldaar gedurende anderhalfjaar ‚en voldong 
vervolgens zijne loopbaan als ftudent, van Septeme 

ber 1815 tot April 1817 „ te Heidelberg. 

In de najaarsvacantie van 1814 had hĳ, op de 
wijze der Duitfche ftudenten , eene voetreis onder« 

nomen door eenige ftreken van zijn land. Hij had 

zijnen koers over Offenbach gerigt, ten einde eene. 

naauwere ‘kennismaking met den Hofraad meyer en 

deszelfs beroemde vogelverzamcling aan te knoopen. 

De : 
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De ontvangst, welke hem bij dezen beminnelijken 

geleerden te beurt viel, overtrof nog zijne verwach- 
ting. Doch, hetgene hij volftrekt- niet had kunnen 

verwachten, was de ontmoeting alhier van den 

jongen, beroemden natuurkundigen kunrL van Zg- 

nau: eene “ontmoeting , die, bij zoo vele toevallige 

overeenkomsten van jaren , landaard, neiging en ge= 

aardheid, niet “kon misfen van al dadelijk —tus- 

fchen de beide jongelingen de. warmfte -vriend{chap 
te doen geboren worden: — eene vriendfchap „die 
zich van het eerfte oogenblik af aan, tot hunnen 

dood toe, door eene warme en echt broederlijke gee 

negenheid deed kennen. Uit de reinfte bronwel 

ontfproten , werd zij door eene zeldzame overeen- 

ftemming gevoed en- levendig gehouden: — eene 

overeenftemming , die hun beider lot met elkander 

fcheen te vereenigen. Verfchillende toevallige; om= 
flandigheden voerden hen beiden, langs onderfcheie 

dene wegen , maar met een zelfde doel,'naar ons 

vaderland; van daar doorkliefden. zij op ver- 

fchillende tijden den grooten Oceaan naar die oor- 

den, wier overvruchtbare bodem den moedigen 

natuuronderzoeker- fchijnt uit te noodigen, om het 

dierbaarfte, dat hij bezit, zijn nuttig leven, voor 
de rijkdommen zijner voortbrengfelen te komen in 

ruiling brengen. Beiden vonden daar hun graf, 

en tevens, — wie waagt het, zich van dit denk- 
beeld los te maken? — eene nieuwe, doet onaf- 

fcheidbare hereeniging. Bik laws 

Dan, keeren wij tot BoIE, den dodsivd in abn reg- 

“ten; terug, om hem fpoedig als zoodanig te verlaten. - 

| De 



a18 HULDE 

De tijd, dien hij te Göttingen doorbragt, was 
gekenmerkt door denzelfden ijver voor zijne brood- 
als voor zijne verlustigingftudie, en deze laarste 

vond geen gering voedfel in den omgang met dep 

‘beroemden Hoogleeraar BLUMENBACH. 

Van hier begaf hij zich, in den herfst van 1815 , 

naar Heidelberg , met het voornemen, om aldaar aan 
’s lands univerfiteit zijne regtsgeleerde … ftudien ten 

einde te brengen. … Zulks gebeurde, en toen hij in 

het najaar van: 1817 naar Glückfladt vertrok , om 

door het oppergerigt te worden geëxamineerd, gaf 

hij bij dit examen de bewijzen van zulk eene. gron- 

dige en uitgebreide regtskennis, dat het oppergerigt 

hem tot de vervulling van elke regterlijke bediening 

bekwaam: verklaarde , en hij met de loffelijkfte getuig- 

fchriften huiswaarts keerde, 

Wat hij, Göttingen verlatende, in den geleerden 

BLUMENBACH vêrloren had, vond hij te Heidelberg 
in den beroemden Hoogleeraar TIEDEMANN weder , 

wiens” lesfen over de dierkunde hij (teeds met de 

-groorfte vlijt en aandacht bijwoonde, 

» Zeg mij met wien gij verkeert, en gij zegt wie gij 

zits” waar dit fpreekwoord ook immer in de toe= 

“pasfing moge twijfelachtig bevonden zijn, bij Bore 
fchijnt hetzelve van eene waarachtige. beteekenis. — 
Overal toch, waar hij zich bevond ‚knoopte hij be- 
trekkingen aan met de uitftekendfte natuurkundigen. 

„Hij floot zich aan hen vast met de befcheidenheid, 

welke hem eigen was, en die vermeerderd werd door 

de. bewondering , waarmede hij die groote mannen 

oe nadie welke hij zich tot ideaal koos. van navol- 
d ging 
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ging. Geen wonder dan ook, dat zoodanige mans 
nen, zoodra zij de verdiensten en hoedanigheden 

van den befcheidenen jongeling leerden kennen — en 

dit moesten zij fpoedig — hem niet alleen gaarne tot 

leermeesters , maar ook tot vrienden en leidslieden 

wilden verftrekken. De voortreffelijke TIEDEMANN 

was hem nog meer, dan dit alles: hij werd zin 
weldoener. _ TiEDEMANN was het, die aan BOIE’S 

geftadige worfteling tusfchen neiging en pligt een 

einde maakte, en hem in de gelegenheid -ftelde , 

om beiden met elkander te vereenigen. Hij opende 

hem eene loopbaan , “welke pore gretig infloeg en 

die over zijn volgend lot befliste, 

In 1816 had gore eene groote voetreis ondernomen 

door een deei van Zwit/erland en het noordelijk ge= 

deelte van Jtalië, Men behoeft de namen dezer 

bekoorlijke landftireken , welke „door zoovele dichters 

in hoogdravende zangen tot aard{che paradijzen ver- 

heven zijn, en zoo menigen Prozaïst zelfs met 

poëtisch vuur hebben aangeblazen , flechts te hooren 

noemen , om terftond. te befeffen, welken indruk 
hunne onbefchrijflijke en altijd wisfelende prachtige 

natuurtafereelen moesten maken -op de ziel van 

den jeugdigen man, wiens hart zoo geheelen al 

voor de indrukken der natuur open ftond.- De 

briefwisfeling , welke «hij destijds met zijne magen 

@n vrienden voerde, (trekken ten bewijze van zijne 
genietingen, doch ook tevens van zijne algemeene 

kennis, opmerkzamen geest, en juist oordeel, -Zijn 
beftendige vriend, v. FOHMANN (5), fchrijft aangaande 
deze reis „ waarbij het jagtroer hem fteeds vergezelde ; 
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en hij eene groote menigte naturaliën van allerlei 

aard bij elkaar bragt, dat Bore’ dagboek , gedurende 

dezelve gehouden, een bewijs oplevert, hoedanig 

hij zich zijnen tijd en elke geleger heid, om zijne 

kundigheden te vermeerderen ;-wist ten nutre te ia= 
ke. Niets,” voegt hij daar bij, onttnapte aan 

zijnen blik; doch de zucht tot het onderzoeken der 

natuur was ook daar zijne alles overheerfchende nei 

ging. Zijne brieven te dezen opzigte zijn ten 
hoogfte belangrijk, en verdienen, niet alleen uit= 

hoofde van den zakelijken “inhoud, maar-ook om den 
aangenamen , keurigen fchrijftrant, door den drukte . 

worden bekend gemaakt,” — En de waardige TIEDE* 
MANN getuigt, alstoen uit Bore’s brieven te hebben 
gezien, dat dezelve de gelegenheid , om: vreemide 

en- verafgelegene landen als natuuronderzoeker te 

bereizen, voor het grootfte geluk hield, dat heu 

immer te beurt kon vallen, — 

Van toen af was de Hoogleeraar TIEDEMANN Er 

op bedacht, hem, konde het zijn, zoodanige gele= 

heid te verfchaffen , en fpoediger , dan men zulks 

had durven verwachten, werd, de weg gebaand , 

om hém daartoe te geleiden. 

…_Er-moest voorzien. worden ineene baininotralen 

ordi van confervateur bij het „Zoölogisch Kabinet 
te Heidelberg; en-de begéving van dien post ftond 

aan den” Hoogleeraar TIEDEMANN. Wie “was waar. 

diger “tot deszelfs vervulling, wie beter hier op 

zine plaats, wie” meer. gefchikt tot den.» geheelen 
omvang van de aan die-betrekking verknochte natuure - 

pn werkzaamheden, dan pore? En wie ook 

was — 
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was fpoediger beraden en gretiger in het aanvaarden 

van dezelve ; dan hij? Alle regtsgeleerde bemoeijingen 

werden eensklaps geflaakt, en met deze tevens van 

alle uitzigten, welke hem dezelvé in de toekomst 

mogten opleveren, afgezien. Te vergeefs waren de 

dringende aanzoeken van fommige magen en vrien- 

den, om hem van befluit te doen veranderen ; en de 

voordeeliger loopbaan, welke” zich-voor hem konde 

openen, niet aan dezen min fehitterenden ftand op té 

offeren. Dankbaar, maar met vast beraden geests 

werden de aanbiedingen van eene vermogende en 

edelmoedige bloedverwante; om hem een zeker jaars 

geld toe te leggen, van de hand gewezen. In de 

aanbieding van TIEDEMANN lag het hoogtte lot zijnet 

verwachting 5- want’ deze bragt hem nader tot het 
doel , op hetwelk-hij zich reeds rigtte, vóór hét wel 
van hem gekend was, en hetwelk hij; toen hij het 

kende, nimmermeer-uit het oog verloor ; waarvoor hij 

leefde en altijd geleefd had, Hij nam den post met 

geestdrift aan , en deze daad, hoe weinig beteekenend 
ook op zich zelve; mag men voor hem als de ges 

wigtigfte befchouwen ; welke ooit door hem-verrigt 

werd: want zij befliste over zijn geheele volgende 

leven. Ook fcheen hij zelf het daarvoor te houden ; 
want: „ De teerling is geworpen” fchreef hij bij deze 
gelegenheid aan den Hoogleeraar TIRDEMANN: 4 Ïk 

kom naar Meidelberg terugs om onder uwe leiding 

geheel tot een’ natuurkùndigen gevormd te worden; 

en dan , daarheen „ waar het lot mij zal roepen: Of 

dit befluit verftandig of onverflandig zij; weet ik 

niet; de tijd zal het leeren, … Vind ik langs dezen 
Xx, D. & Pp | weg 
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weg mijn geluk, zoo zal ik het altijd aan u dan- 

ken, … Vind ik echter datgene niet „wat ik mij als 

geluk voorftel , houd u dan overtuigd, waarde Heer 
Hofraad „ dat ik het-u nimmer zal wijten. Gij hebt 

geen ander doel, dan de bevordering, van mijn. le= 
vensgeluk, en ik zal altijd dit doel van de uitkomst 

weten te onderfcheiden. ” — 

In het najaar van 1817 namen sore’s nieuwe bee 
roepsbezigheden eenen aanvang. Na de overtuiging 

welke wij verkregen hebben, dat de brave man reeds 

als jongeling een iĳĳverig volbrenger was van zijnen 

pligt, ook dan , wanneer dezelve met zijne gelief- 

koosde en lang gekoesterde plannen in eenen dadee 

lijken ftrijd was, zal het wel niet noodig zijn, alhier 

in het breede uit te weiden over die vervulling , 

thans, nu dezelve ten eenenmale met zijne wenfchen 

en verwachtingen in een dadelijk verband ftond. Het 

zal genoeg zijn, hieromtrent de getuigenis te ver- 

nemen van eenen man, (6) wien, aldaar fteeds aan 

zijne zijde werkzaam, en door de innig{te vriendfchap 
met hem verbonden geweest zijnde , de bevoegdheid 

fiet kan ontkend worden, om hem te beoordeelen. 

Dezelve luidt aldus: 
„De nieuwe confervateur was in zijne beroeps- 

bezigheden onvermoeid.. Even als altijd, vriens 

delijk „voorkomend en dienstvaardig ,. verwierf, hij 
zich „ bij zijne uitgebreide kundigheden en de onvere 

droten vlijt in zijnen moeijelijken. werkkring de 

achting en genegenheid van allen, die hem kenden. 
Gedurende den tijd, dien Bore bij de zoölogifche ver« 

zameling was aângefteld, hervatte of begon hij de 

ftu- 
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ftudie van onderfcheidene vakken der natuurkundige 

wetenfchappen. * Hij bezocht de voorlezingen over 

Päysica , Chimte , Astronomie; Botanie ; Zoölogie 

Mineralogie ,  Anatomie- en” Physiologie van den 
mensch.” ‘Met deze laatfte takken ‘heeft hij zich; 

bijzonder bezig gehouden,’ Hij “volgde: den Curfus 

der ontleedkunde, even als-de ftudenten in de ge- 

nêeskunst, em vergeleek naauwkeurig „daar ‘hij: zich 
veel met de- ontleding wan dieren bezig hield, den 

bouw van dezen “met dien des menfchen, Door 

innige wriendfchap ten maauwlte verbonden. aan den 

Hoogleeraar TIEDEMANN' en mij, heeft hij ook mee- 

rendeels met ons gemeenfchappelijk, gewerkt. «En 

heeft het Bore nimmer ontbroken aan. volharding bij 
zijnen vaak “moeijelijken: en” langdurigen werktuige- 
lijken arbeid, men zag hem altijd uitblinken ;"wan- 
neer het de wetenfchappelijke en beredeneerde zijde 
eener zaak gold : het was niet flechts de uitwendige 
vorm der. gefchapene wezens, welke zijne aandacht 

boeide ; maar hunne levenswijs , hunne bewerktuiging 
en de verborgene krachten „ door dezelve uitgedrukt; 
deze waren vooral de Gaitie rr van BoIe’s- be- 

fchouwingen en onderzoekingen. | 

Twee jaren lang bekleedde nore met den meesten 
tof en ‘tot groot nut van zich zelven deze betrekking, 
Het was in dit tijdvak ; dat zijn boezemvriend-Kunr, 

die wel jeugdig van: jaren, doch, naar. den maatftaf 

zijner verworvene kennisen roem, reeds tót-meet;, 
dan den manneliĳjken leeftijd gevorderd was, zijne 

kunde en diensten aan het Nederlandfche' gouverne- 
ment had verbonden, (7) en-beftemd werd’ tot het 
‘ P.2 doen: 

an 
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doen eener wezenfchappelijke reize naar onze overz 

zeefche bezittingen in Oost- Indië. Deze beftemming 

was in BOIE’s oogen allerbenijdenswaardigst. Hij 

wenschte KunL met warme deelneming deswegens 

geluk 5 doch zijne woorden en brieven van dien 

tijd getuigden maar al te zeer van de levendige 

zucht, die in zijnen boezem woelende was, om zijs 

nen dierbaren vriend op reis te vergezellen. … Dan, 

hij wist de onfluimigheid van dezen wensch weldra 
te bedwingen, en de zedige man getroostte zich het 

onvervulbare van denzelven door het “denkbeeld, 

dat zijne oefeningen nog te weinig, zijne kundig- 

heden nog te ontoereikende waren ,„ om eene zoo- 

danige grootfche en veelvereifchende onderneming te 

mogen wagen: en toen zijn vriend de groote reis on- 

dernam, (*) achtte hij zich ten heogfte gelukkig van , 

doot dezen, met eenige onzer Vaderlandíche ge= 

leerde natuurkundigen in betrekking te zijn gebragt. 

Het was door deze betrekking, dat hij de hoop 

kon blijven voeden, van de vruchten zijner fludiën 

eenmaal aan ons land, hetwelk hij-in- dat opzigt 

boven ieder ander de voorkeur gaf, te kunnen dienste 

baar maken; eene: hoop , welke hem zoo aanhou-= 

dend bijbleef „ dat hij de voorftellen , hem later door 

het Seneckenbergfche natuurkundige Inftituut te Franke 
Jort gedaan, om den ondernemenden en belangrijken 

RUPPEL Op zijnen togt naar Egypte, Nubiën en 

Abysfiniën te vergezellen , zonder dralen van de hand 

wees (8). 

Boie’s hoop werd dan zo niet te leur gefteld, 

Eene toevallige kennismaking met onzen beroemden 

Jand= 
(*) rr Julij 1820. 
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Jandgenoot TrEMMINCK was het middel ter vervul- 
ling van dezelve. — De voortreffelijke Hoogleeraar 

BRUGMANS Was ten- grave gedaald , alvorens het 

ontworpene plan, om aan Zeydens Akademifche 
verzameling van natuurlijke Historie eene meerdere 

uitgebreidheid te “geven, had kunnen worden ver- 
„wezenlijkt.: Aan TEMMINCK werd de uitvoering van 
deze gewigtige taak toevertrouwd: (*) Hoe dezelve 

‚door hem is ten uitvoer gebragt, behoeft niet door 

mij te worden befchreven. De landzaat kan niet on- 
wetend zijn van hetgeen bij vreemdelingen ten volle 

bekend is. Doch niet een ieder weet, dat het 

BOIE was, welke zoo krachtdadig in de groote plan- 
nen-van ’s Mufeüms koofd en oprigter medewerkte5 

het is-elk niet bekend, -dat de verhevene oogmer- 

ken van dezen door Bore zoo vaardig werden be- 
grepen «en “onderfteund. TEMMINCK zelve echter 

deed aan de verdiensten van zijnen jongen vriend daar , 
waar het te pasfe kwam, fteeds volkomen régt wes= 

dervaren. …Neêrlands Vorst en Beftuur werden van 

dezelve onderrigt. Zoodanige bekentenis ook kan 

TEMMINCKS roem niet fchaden. De voortreffelijkfte 

bouwmeester behoeft de hulp van kundige werk- 

lieden, om den trotfchen tempel, welken zijne le= 

vendige verbeeldingskracht fchiep, doch die zijne 

hand flechts op het papier kon verwezenlijken , hoog 

en met majesteit uit zijne grondflagen te zien op- 

rijzen. Hem komt de eere van het ontwerp toe, dat 

flechts het fcheppende vernuft vermogt te beden= 
| | ken 

C°) In-1891. Deze inrigting werd federt tot een Rijke: 

mufeiim verheven, 

EK 
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denken, en dat hem fteeds als-een onvervreemdbaar 

goed zal worden toegekend. Het daaruit. ontftane werk 

blijft ten alle tijde zijn werk. „Dan hij zelf kent-en 
onderfcheidt de nitvoerders van zijn. befteke e« «Ook 

TEMMINCK kende pore -en- deed. hem regt, — „Een 

waarlijk groot man wel verre van-de verdiensten in 
anderen te, willen verkleinen; zal fteeds trachten; om 

die , waar hij ze ook, vinden mogt „in het helderfte-dag- 
Jicht ‚te plaatfen, „zonder. vrees , dat zijn eigen roem 

door. dien ‚van. anderen zal overfchaduwd worden. 
_‚n Toen TEMMINCKs voortreffelijk: JJandboek der 

Vogelkunde het licht zag, (o):trok hetzelve de op- 

merkzaamheid, van allesbeoefenaars dezer wetenfchap 

tot” zich, «en onder--dezen “behoorde -óók-toenvreeds 
onze BOIE. Zoo als „men gezien! heeftj' «was van 
zijne vroegfte jeugd. de vogelkunde: Bore’s meest 

geliefkoosde ftudies en in zijne jongelingsjaren be- 

reikte, hij reeds. eene-zeldzame hoogtevin deze wee 

tenfchap. „ Het kan: niët anders, of -de empirifche 

weg „welken hij bij derzelver beoêfening had inge: 

flagen „ moest hem bij zijn juist oog en gezond oor* 

deel. tot. gevolgtrekkingen. leiden, die hij als onbe= 

twistbare waarheden meende te mogen aannemen. Op 
dezen goeden „grond fteunende „waagde het. Bore ; 

van TEMMINCKS handboek eene beoordeeling te ge« 

ven „ van aanmerkingen. vêrgezeld ‚die den kundigen 

Ornicholoog kenfchetsten, die door TEMMINCK » 

wien het alleen om de-bevordering- dier wérenfchap 

te doen. was, gereedelijk werden”aangenomen „en 
ook, bij de tweede uitgave van dat handboek , danke 

„baar werden erkend. (zo): Dit: was de grondílag der 
" Zken= 
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kennismaking tusfchen TEMMINCK en mores: en „de 

aanleidende oorzaak , dat deze. laatste “naar Leiden 

beroepen werd „om aldaar onder den ‘titel. van Cos» 

fervateur den eerften- bij de vestiging van het Mu- 

feüm van” Natuurlijke Historie behulpzaam te zijn’, 

met de toezegging” tevens „dat ‘hij «weldra. zoude 

worden belast met de, in zijn-oog zoo benijdense 
waardige ‘taak eener” wetenfchappelijke- reize „op 

kosten en ten behoeve van het hiaahijdhe dae 

vernemênt. EE: Wma 

In den zomer van aber iaanid BOIE “te: Läideá 
aan. Wij hebben den vliĳjtigen-en, voor zijne. geliefe 

de wetenfchap hartstogtelijken jongen man van deze 

zijde reeds te gunstig leeren kennen, om de vermel- 

ding niet overbodig te vachten, op “welke: wijze: hij 
aldaar zijne nieuwe, zoozeer verruimde, en daar” 
door zoo moeijelijke „ en toch voor hem zoo aange= 

name loopbaan intrad. Wij hebben hem. reeds te 
wel leeren kennen, om te kunnen veronderftellen » 

dat zijn verige en ondernemende geest zich-door 
den aanblik der, veelvuldige en veelfoortige » werke 

zaamheden’ en bemoeijingen „ die-zich aldaar voor 
hem opdeden, zal hebben laten affchrikken en‘onte 
moedigen. Wij gelooven veeleer, dat deze alleenlijk 

geftrekt hebben , om hem nog meer aante vurênsen 

de infpanning zijner. krachten. te-“verdubbelen, ‘--En 

waarlijk „’ mijne lezers, dit was” zoo, en behoeft 

geen. nader betoog. Men werpe’ eenen blik in»de 
uitgebreide galerijen van ?s Rijks -Mufeüm „ en ver= 
gelijke wat het thans is en wat het vroeger was; 

men berekene daarbij, in welk een kort tijdvak en 

P 4 met 
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met welk een gering getal behulpzame perfonen men 

die nationale inrigting tot eene hoogte heeft gebragt, 

dat dezelve met waardigheid vermag mede te dingen 

met de voornaamfte „geftichten van dien- aard in 
Europa, en wie zich flechts eenigermate met den 

omvang en de geaardheid der werkzaamheden, aan 

zoodanig Etablisfement verbonden, heeft kunnen 

bekend maken, zal mij gereedelijk van de taak ont- 

{laan , om hier in het breede op te fommen, wat 

BOIE in zijne hoedanigheid als Confervateur verrigt 

heeft: eene taak, welker geheele vervulling ook 

mijne, krachten. verre--zoude te boven gaan. Waar 

toch -zou ik moeten beginnen, indien ik- mij aan. 

dezelve durfde te wagen? (11) bert 
„Wievis in ftaat, het leven te befchrijven van den 

alcijd ijverigen altijd bezigen man, voor-wien geen 

werk. zoo vermoeijend- is, als de werkeloosheid 
zelve, wiens uitfpanningsuur zelfs niet anders is, 

dan eene veranderde oefening tot nut van zijne we= 

tenfchap, tot befchaving van. zijnen geest of vers 

edeling van zijn hart? «Den loop der verrigtingen 

van” zoodanigen man te volgen „is fchier onmogelijk, 
en het eenige „ waarmede zijn levensbefchrijver zich 

ten flotte moet tevreden houden, is, om op de 

wruchten te wijzen van de infpanning van zijnen 

geest, en te mogen zeggen: » Ziedaar, dat heeft 

hij gedaan $” —- „Altijd en overal was zor werkzaam. 
Nu eens bevond hij zich in het midden, der kwee- 
kelingen van °s Mufeüms Laboratortum , hen’ min» 

zaam en ernftig onderwijzende vin-de kunst, om 
dierenhuiden te bereiden en op te zetten, hunnen 

fmaak 
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maak vormende, en hen tevens bekend makende met 

de geaardheid, de levenswijze , de verblijfplaats enz. 
van het dier zelf, en zich zelven daarbij onverpoosd 

eenen vaak moeifelijken handenarbeid getroostende, 

Dan weder zag men hem in ’s Mufeüms uitgebreide 

galerijen „ hier zich onledig houden met-de rang- 

fchikking der voorwerpen: daar dezelve onderling 

vergelijken , bepalen en befchrijven.. Alles, wat 

hij deed, droeg blijken van zijnen ijver, van zijne 

kunde, van zijnen goeden fmaake ore 
Korten tijd, nadat Bore zijne recenfie van TEM- 

MINCKS werk had in het licht gegeven, bezorgde 

hij eene Hoogduitfche vertaling van de voortreffe- 

lijke verhandeling. over den Anas Spectabilis van 

FABRICIUS , welke in de Annalen van het JVettee 
rauer gezelfchap. is afgedrukt. -De- zeldzaamheid 

van dien vogel was. tot toen oorzaak, dat men dese 

zelfs wezenlijk beftaan meende te- kunnen betwijfes 
len, en “het ‘is vooral: aan de „meerdere bekend- 

making dezer meesterlijke verhandeling en aan Bore’s 
bijgevoegde. aanmerkingen, dat wij gene naauwkeu- 
rige kennis van dezen zeldzamen: bewoner vanhet 

Noorden te danken hebben. - Door de bemoeijingen 

der Deenfche -Natuuronderzoekers ziet zich-federt 

dien tijd genoegzaam elk Mufeüm- in het- bezit 
van dat voorwerp. ft 

Hoeveel belang nore ook in de kennis der vogelen 

ftelde , was dezelve echter in geenen deele zijne -uite 

fluitende ftudie, De beoefening van. het eene deel 
der wertenfchap deed hem de andere deelen niet ges 

heel veronachtzamen. Elke tak van dezelve was 
Ps hem 
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hem dierbaar ‚ omdat alle te-zamen genomen” tot-het 
groote doel ‘moeten „geleiden. + Dan , “toen “hij aan 
het Mutfeüm te--Leiden beroepen werd, opendé zich 
voor „den: ijverigen natuuronderzóeker zulk -een:groot 
en valgemeen veld, dat “het «rijk “der” vogelen weldra 

voor eene meer bijzondere befchouwing van ‘een an- 

der deel der natuurlijke Historie, in ‘hetwelk hij, op 
zijne, ftandplaats ,- der wetenfchap van grooter nut 

kon: zijn , - moest: -plaats- maken. / Aan TEMMINCK’S 
zijde, wiens Ornithologifche “kundigheden valgemeen 

bekend «zijn , -mogthij- deze: taak: ‘zonder ‘hindernis 

voor ’s Mufetims ‘belangen “gerustelijk laten varéir. 

Misfchien ook, »dat de mindere rijkbeid aan land= 
vogels in onze ftreken ven: de- “beperkte jagtgelegen- 
beden, welke op den geest van hem ,-die gewoon 

was in het-bosch- en vogelrijke Duitschland ter jagt 

te gaan „ noodwendig eenen ongunstigen indruk moes-= 

ten te weeg brengen „ wel het hare hebben mogen 

bijdragen ; om den lust tot deze -fludie eenigermate 

te-bekoelen ;- terwijl de nieuwe verfchijnfelen , welke 

door onze zeekusten worden aangeboden, toch ook 

te fchaarsch en te «eenvormig zijn, dan dat dezelve 

op den duur zijne aandacht in eene genoegzame 

mate zouden hebben kunnen bezig houden, of wel; 
dat Bore „ wiens ijver door de grootf{te moeijelijkheden 
fteeds het meeste geprikkeld werd, daar hij de kracht 

in zich gevoelde, om dezelve te boven te komen, 
zich op een veld heeft willen wagen, hetwelk nog 

‘zoo’ weinig met vrucht was bearbeid: — genoeg is 

het te weten, dat hij, van zijne aanftelling bij het 

_Mufeüm af , in het bijzonder zijne opmerkzaamheid 
ves. 
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vestigde. op‚‚de zoo zeer vegopanbtraarnde ftudie- der 

Erpeiologies (5) | kf Te 
Het zij. mij vergund, „bij ie pee van mijne 

volflagene onwetendheid. in.dit,vak, van {ludie’ al- 
hier. gebruik. te maken van de mededeelingen. eens 

vriends „ die, na eenigen tijd met sore bij het Mu- 
feüm te zijn „werkzaam geweest, beftemd werd ; om 

denzelven aldaar, in zijne betrekking opte volgen. (12) 

» De talrijke verzameling.„Amphibiën „?1dus “luide 
deze mededeeling:…;, welke, Boir bij: het aanvangert 

van zijnen ‚post, vond, -de eenige, „welke van het 

Zoölogifche gedeelte uit het oude kabinet in ’s Rijks 
Mufeüm kon worden ingelijfd,“ doch volgens het 

oude „gebrekkige ftelfel was: -bepaald3 de groote, 
en» ‘als ik;het zoo noemên ;mag „-onovérzienbare 
volgreeks „welke „eerst door den Hoogleeraar Reine 

WARDT ‚en: vervolgens. door -de ongelukkige Kunr- 

EN /VAN HASSELT „in. onze. Oost - Indifche bezittingen 

waren. bijeengebragt 5, benevens de zeer aanzienlijke 

verzameling, welke van. Braziliën, de Kaap de 

Goede Hoop » ende „goudkust voorhanden waren; 

moesten. allen. noodwendig --een:naauwkeurig overzigt 
ondergaan 4 ‚wilde, het. erpetologisch ‚gedeelte -des 

Mufeüms met, de overige: déelen op-eene gelijke 
hoogte -gebragt- worden, Deze hoogst moeijelijke 
taak werd, door Bore-ondernomen en, wanneer mert 

eenen, blik werpt. op--den tegenwoordigen” toëftand 
dier verzameling, dan: kan „het: niet: anders’ of de 

fcherpzinnigheid, waarmede deze waarlijk reusach- 

tige arbeid, door hem is ten witwoer gebragt ; moet 

elks verwondering in de: hoogfte mare opwekken, en 

/ nog 
(*) Kennis der kruipende dieren, 
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nog té meer, watùneer men ‘daarbij bemerkt, dat 
alle pogingen, om zich door middel vande tot dien 
tiĳdvin het licht verfchenen -werkén eenen leiddraad 
te verfchaffen,; vruchteloos moesten zijn. Dan , Bore” 
oog en oordeel had dezelve niet noodig; hij baande 
zich zelven den weg, en welligt den eenigen , welke 

bij dien arbeid door-hem kon worden bewandeld.” — 

3 Het-in-orde brengen van zulk eene uitgebreide 
verzameling, als hier'aanwezig was, moest, om wel 

te lagen; in twee deelen worden-gefplitst, waarvan 

het eene-de beftemming der foorten , en het andere 

de verdeeling dier -foorten in ann geflachten 

ten oogmerk had,” | ä 

Voor hem, die- zieh immer met de vervulling 

van zoodanigen. arbeid heeft ‘belast gezien , zal het 

niet noodig zijn , alle de moeijelijkheden op te geven; 

welke aan. het bedoelde eerfte gedeelte verknocht 

zijn. De flechte afbeeldingen, die wij in dit vak 
van. wetenfchap bezitten, en de nog flechtere be: 

fchrijvingen „ zijn geheel ontoereikende, om, ook 

flechts. met eenige zekerheid, -deze en gene foort 

van elkanderen te kunnen onderfcheiden, Dan, niets 

tegenftaande dit, gelukte het Bore , fchier alle. foor= 

ten met eene bewonderingswaardige juistheid aan te 
duiden, zuiverde hij haar van de meeste valsch 

aangegevene Synonima, en onderkende hij vele der 

tot heden niet wedergevondene /peciës van SEBA, 
SCHEUCHZER:; LINNEUS SHAW Cl RUSSELL» Daaren- 

boven werden de menigvuldige , geheel nieuwe voor- 

werpen, in het Mufeüm voorhanden „ op de doeltref 

fendíte en meest karakterfchetfende wijze door hem 
be- 

— 



AAN HENDRIK: BOIE. 233 

benoemd, en alzoo legde Borm een’ uitgeftrektên en 
vasten grond{lag tot het verordenen eener verzamee 

ling, welke thans ongetwijfeld voor de aanzienlijkfte 

van dien “aard in geheel Europa mag gehouden 

worden.” hd 
„ Nu bleef,” dus gaat Bore’s opvolger voorts 

„ onzen vriend nog de verdeeling van zulk eene me= 
nigte foorten in natuurlijke geflachten over. Met 

een flechts gering doorzigt in de ftudie der ZErpeto- 

logie. zal men zich gemakkelijk overtuigen, dat de 

meeste. vroeger ingevoerde geflachten, (en dit zij 

voornamelijk aangemerkt ten opzigte van de groote 

familiën der flangen,) op eenen zeer onvasten grond 

flaan , en te meer geheel. willekeurig moeten 
fchijnen , daar het den geleerden beoefenaar der= 
zelve altijd aan een genoegzaam overzigt der foorten. 

in de natuur ontbrak. Bore was derhalve genood= 

zaakt, dit werk. van. den beginne af te ondernes 

men „… en, wegens het onoverzienlijk getal. der 

foorten, nieuwe geflachten in den geest van cuvier’s 

onderafdeelingen  (Sous-Genres) te vormen, Hij 

deed dit, en door dezen voortreffelijken arbeid „ die 

ons voorkomt een van Bore’s meesterflukken te 

zijn, daar alle beweegredenen voor denzelven uit 

de: natuur zijn genomen, en flechts zij alleen hem 

tot rigtfnoer en gids heeft gediend, is het gemak= 

kelijk geworden , om de zoo menigvuldige foorten 

met eenen enkelen blik geheel te overzien en te 

kunnen verdeelen. — Wat cuvier’s nieuwe vischs 

geflachten zijn voor de Jchthyologie, fchijnen mij 

BoIr’s geflachten"te zijn voor de Erpetologie.”” 

„ Na 
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‚Nadat de verzamelingen der gewervelde dieren , 

aan “BoIe’s toeverzigt gedurende zijn verblijf te 

Leiden toevertrouwd, geordend waren en het Mu- 
feüm in zijn geheel op een vast flandpunt was ge= 

bragt, verkreeg Bore meerdere ruimte van tijd, om 
een zijner lang” ontworpen plannen’ ten”uitvoer te 
brengen. Met al-den. ijver van een’ natuuronderzoe= 
ker bevlijtigde hij zich toen, om zijnen ongelukkigen. 

vriend kumu eene onvergankelijke gedenkzuil te flich- 
ten. Eene befchrijving van de talrijke nieuwe foorten 

kruipende dieren, door dien rusteloozen jongeling en 
zijnen geleider (13), op: hunne reizen bijeénge- 

bragt, gaven hem daartoe overvloedige ‘flof, Ofke 
fchoon buiten het ‘bezit van hunne manufcripten en 
teekeningen , ondernam pore echter dezen arbeid, 

en befloot het geheel uit te geven in de Franfche 

taal , onder den titel van Erpétologie de Java. De 

_ meeste nieuwe foorten werden, onder zijne oógen 

en aanwijzingen, door ervarene teekenaars afgebeeld , 

en de befchrijvingen liet hij van zijne algemeene 

inzigten over de geflachten en familiën vergezeld 

gaan. Mij mogt het geluk ten deel vallen, dit zoo 
belangrijke manufeript „dat door beletfelen van veler= 

lei aard tot heden niet is kunnen worden in het licht 

gegeven, ‘mij ten nutte’ te maken; en ieder, wien 
de wetenfchappen ter harte gaan, zal het aangenaam 

zijn te vernemen, dat het tiĳjdftip der uitgave thans 

niet verre meer verwijderd is. Aan deskundigen zij 

het verbleven , om alsdan over dezen arbeid uitfpraak 

te doen en te“oordeelen, of ik aan denzelven te 

… veel lof. geef, wanneer ik zeg, dat Bote daardoor 

zij- 
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zijnen eigenen-naam„ tevens met dien: van-zijnen 
vriend kuar „heeft vereeuwigd.” | 

„ Toen het prachtwerk: der: door: spix in BrafiJie 

nieuw ontdekte. Zmphibiën-in’het licht was verfche= 

nen, -en-hetzelve „wegens „de. menigte daarin afge» 
beelde onbekende voorwerpen, de opmerkzaamheid 

tot zich trok van alle-natuurkenners-,: was Bore de 

eerfte , die ‘het waagde, dat’ gedeelte des werkss 

hetwelk, de  hagedisfen (Sauriers) behandelt, “aan 

eene. beoordeeling te: onderwerpen. (14) De gron= 

dige aanmerkingen „ welke hij bij die gelegenheid in 

het midden. bragt „geven blijken, van zijne oefening 

en oordeel, en moeten door ieder, die maar eenig= 

zins in, deze ftudie is ingewijd, gebillijkt worden: 

Ook hebben inde laatfte tijden, ‘hoezeer -seixs 

federt.de verfchijning dier Recenfie „ Borg’s ‘meening 

trachtte te wederleggen , onderfcheidene: geleerde. Ara 

Phibiologen geene bedenking wie om die meening 

bijte. vallen.” ; 

…n Kort voor-zijn vertrek wan Leiden vond sore 

nog gelegenheid „eene fchoone verzameling: Zmphis 

biën te onderzoeken, welke: door-den- Heer Brom: 

HOFF van Japan waren „medegebragt, … Hij deelde 

der geleerde wereld zijne. bevindingen dienaangaande 

mede in eene verhandeling „ (15) welke tevens: de 

befchrijving, bevat. van verfcheidene; nieuwe opmer= 

kingen _ omtrent. eenige «reeds. bekende foorten- uit 
_ deze. dierklasfe „mitsgaders. ook» over. eenige aldaar 

voorkomende vogels.” | 

Hoezeer gevoelen en, bewonderen wij de verhevene 
eigenfchap der, taal, wanneer wij ons: onledig. hou 

den, 
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den, om met eene enkele penneftreek, eri in een 

oogenblik des tijds, de moeijelijkfte en langdurigfte- 

verrigtingen van een’ verdienftelijk man aanfchouwe- 
lijk voor te ftellen! Want, in welke korte bewoor- 

dingen hier ook de voornaamfte bedrijven van BOIE 4 

gedurende zijn vijfjarig verblijf aan het Mufeüm , als 

het ware flechts zijn aangeftipt , zoo zal het toch 

niemand ontgaan, dat dezelve van dien aard. zijn, 

dat zij noodwendig en veel tijds, en niet minder ins 

fpanning : vereischten. Bij dit alles verzuimde BoIr 

zijne geregelde jagtoefeningen en. wandelingen niet. 

Vaak bezocht. hij’ de zandige kusten der zee en de 

moerasfige oevers der Haarlemmermeer, Gedurende 

eenige maanden van het jaar trekte het gastvrije en 

voor de jagt zoo gunstig gelegene buitengoed van deit 

Heer TEMMINCK (16) hem tot een aangenaam ver- 

blijf, waar hij niet als ondergefchikt ambtenaar ; 

maar als vriend werd ontvangen „ en zich geheel en 

al aan zijne (tudiën en de jagt vermogt overte gewens 

Het was ook daar, dat hij de uitgave bezorgde van 

het uitvoerige dagboek , door zijnen broeder in dert 
jare 1817 op deszelfs reize door Noorwegen gehous 

den , en hoofdzakelijk aan de kennis der Ornithos 

logie toegewijd. Dit, wegens de menigte daarin 

voorkomende nieuwe en belangrijke waarnemingen 5 

algemeen gefchatte werk, werd door onzen Borg met 
eene voorrede en vele aanmerkingen verrijkt , welke 

zich , even als. zijne-andere gefchriften , door fcherp= 

zinnigheid van oordeel , uitgebreide kennis en bons 

digen redeneertrant kenmerken. (17) 3 

Ook voor de gezellige verkeering wist Borm nog 
ges 
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gevoegzamen «tijd uit te woekeren. Even als elders, 

waar ‘hij: zich “ook. met der woon bevond, had 

BoIe te Leiden zijne vriendens en onder dezen 

was er zeker geen, wien hij reiner achting. em 

warmer «vriendfchap- toedroeg’, dan-aan: den , als 
mensch en geleerde evenzeer uitmuntenden Hoog- 

leeraar REINWARDT 4 van wien hem dezelfde vers 

eerende gevoelens in dezelfde mâte wederkeerig 

mogten ten deel vallen, — 

Het kon niet welanders, of de weinige „ maar wel 

doorwrochte en veel beteekenende, gefchriften, die 
van Bore het licht zagen, de zeer uitgebreide en 

hoogst belangrijke -briefwisfeling welke hij met de 

voornaamfte: natuurkundigen. fteeds- levendig hield, 

em niet minderde menigvuldige geleerden van al 

lerlei oorden, welke, door de rijkdommen van het 

Nederlandfche- Mufeüim uitgelokt, hetzelve aanhoue 
dend kwamen bezoeken, die hij fleeds- met de 

meeste minzaamheid begeleidde, hen teregt wijzen= 

de ; en ‚ wanneer hij het voor de wetenfchap nuttig 

achtte , hun zonder de minste achterhoudeúdheid zijne 

inzigten en waarnemingen mededeelende, dit een en 

ander moest noodwendig aan Bo1r’s- verdiensten eene 

bekendheid geven ‚ waarvan hij in meer dan één op- 
zigt de gevolgen ondervond. Reeds-in het jaar 182t 

was hem van wege de Heidelbergfche Akademie de 

graad van Doctor in de wijsbegeerte honoris caufé 

opgedragen „ en hij verkreeg achtervolgens het lide 

maatfchap. van onderfcheidene geleerde maatfchappijen 4 

als dat van de Wetterauer maatfchappij voor de nas 
tuurkunde , van het Senkendergfche gezelfchap der 

Ke De 4 Q nae 
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natuuronderzoekers te Frankfort, van dat ter be= 

vordering der natuurkunde te Marburg, der natuure 

lijke historie:te Groningen, van bosch= en jagtkunde 

te. Dreiszigacker enzv. 
Niettegenftaande den onverdroten ijver, waarmede 

BOIE aan ‘zijne betrekking bij hét Nederlandfche 

Mufetüüm fteeds had eere gedaan en het wezenlijke 

genoegen , dat de fnelle voortgang van deze inrigting 

hem veroorzaakte , bleef echter het doen eener’ we- 

tenfchappelijke reize fteeds zijn onveranderlijk doel. 

Hij had zich, van den beginne af, voorgefteld, 

om niet langer dan een, of ten hoogfte twee jaren 

te. Leiden te vertoeven, en het fcheen dan ook, 
dat eene der treurigfte gebeurtenisfen-; welke Bore’s 

gevoelig hart konden treffen, zou bijdragen: tot 
de fpoedige verwezenlijking van het toppunt zijner 

wenfchen. Reeds in den jare 1821 was zijn geliefde 

en hoogst verdienstelijke vriend kunr het flagtoffer 

geworden van zijnen ongetemperden en alles onder- 

nemenden ijver. Toen -dezelve zijn rampfpoedig einde 

voelde naderen, had…hij, fteeds vervuld met het 
belang der wetenfchappen „ zijnen vriend Bore. voor- 

gedragen als den gefchiktften perfoon, om hem in 

zijne hagchelijke loopbaan op te volgen , en het dezen 

tevens ten pligt gefteld „ om dit zijn verlangen: als 

eene uiterfte wilsbefchikking te eerbiedigen. Zijn 

niu alleen geblevene togtgenoot, VAN HASSELT, die, 

twee jaren later, insgelijks eene prooi werd van het 

graf , drong er bij den Heer TEMMINCK, evenzeer 

als bij Bore zelven, ten fterk{te op aan, om het 

vertrek van dezen laatften-naar Zadië zooveel moge- 

lijk 
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“lijk te befpoedigen. „Gij zult ligtelijk begrijpen „”* 
fchreef hij, „ met welk reikhalzend verlangen ik 

de overkomst van Bote te gemoet zie. Reeds droom 

ik van het geluk dier dagen, wanneer ik meteen? 

man ls Bore , den boezemvriend van mijnen onvere 
getelijken- kuur ‚ mijne werkzaamheden zal mogen 

deelen.” Deze omftandigheden noopten Bore zeker 

niet weinig, om het tijd(tip zijner afreize zooveel 

mogelijk fpoed bij te zetten3 doch door beletfelen: 

van verfchillenden aard werd hij daarin nog lang 

wederhouden, Hij getroöstte zich dit verwijl door 

het denkbeeld , dat hij , later vertrekkende „ ook „ des 

te beter met kundigheden toegerust, hét veld zijner 

werkzaamheden zou kunnen intreden. Daarens 

boven was hij daardoor tegenwoordig bij de onte 

vangst der laatfte verzamelingen zijner ongelukkige. 

voorgangers , welke, langen ‘tijd na derzelver over= 

lijden, eerst bij het Mufeüm aankwamen , en droeg 

daardoor volledige kennis van hetgene door hen 

was verrigt,. en van welke voorwerpen hij bij te 

doen “onderzoek , “de eere der vinding niet ten on’ 
regte aan zich zelven wermogt toe te fchrijven. — 

Toen eindelijk-dat lang verbeide tijdftip met eenige 

zekerheid kon bepaald worden , maakte BoIr, die: 

niets wilde verzuimen van hetgeen tot den goeden. 

uiflag zijner onderneming kon bijdragen „ van den 

hem overfchietenden tùsfchentijd gebruik , om Zrank« 

rijks hoofdftad met hare uitgebreide verzamelingen van” 
natuurlijke voorwerpen. en uitmuntende geleerden te 

leereïr kennen:-Het Nederlandfelre Gouverhement voors 
zag op eene edelmoedige , en, waat het de bevor 

Q 2 de. 
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dering van kunsten en wetenfchappen betreft, eigen? 

aardige wijze in de onkosten, aan deze reis wer- 

bonden. (18) Genoegzaam vier maanden bragt hij 

aldaar: in geftadige werkzaamheid door. De Heer 

TEMMINCK , die hem op deze reis vergezelde , bragt 

hem in kennis met den beroemden cuvier en de 

voornaamfte natuurkundigen dier ftad, In den. voore 

treffelijken mumBorprT, die te dien tijde te Parijs 

was, vond hij niet flechts den uitmuntenden geleer- 
de,’ maar zelfs eenen warmen en dienstvaardigen 
vriend. Niet moeijelijk zoude het zijn, om , wanneer 

wij. Bore in zijne bedrijven te Paris wilden vol- 
gen , daarmede eenige bladzijden te vullen3 dan „daar 
deze,” van hoeveel belang ook voor hem zelven; 
niet, dan van middellijken invloed op de diensten, 

die hij der wetenfchappen bewezen heeft , te achten 

zijn , zoo meenen wij ons daarvan te mogen onthouden. 

Gelukt het den weetgierigen , zich bronnen van on- 

derrigt te openen , daar , waar derzelver aanwezen ter 

naauwernood bekend zijn, hoe veel te rijkelijker zal 

hij niet weten te putten, waar zij zich in menigte 

hém als van zelven aanbieden! — 

„Van. Parijs “vertrekkende begaf Bore zich beer: 
regt naar Zeidelberg, om aldaar nog eenige dagen 

in den fchoot van zijn dierbaar gezin door te ’bren= 

gen, Eene edele drijfveer had hem dezen tijd Zoo 

kort mogelijk doen ftellen. Het was voor zijn ge 

voelvol en teederminnend hart een zwäre ftrijd , om 

zijne achtenswaardige , tachtigjarige moeder, zijne 

geliefde tweeling- en oudfte zuster en zijnen eenigen 

broeder het Jaatfte , vaarwel te, brengen: dan „ hij 

fcheure 
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fcheurde- zich met geweld uit hunne liefdearmen. los ; 

helaas! om hen nimmer wederte zien. IED 

Te Leiden wedergekeerd-, vond Bore zijnen 

Heidelbergfchen akademievriend , den Heer macKLOT; 
druk onledig met de toebereidfelen voor hunne reis, 

De dood:van-van HasseLT had ten gevolge «ge- 

had; dat-men aan Boie eenen anderen togtgenoot 
toevoegde. „Deze kende de bijzondere gefchiktheid 

en ook de neiging tot het doen eener zoodanige reis 

van den Heer MAcKLOT. …-Deszelfs. buitengewone 
ligchaamskrachten , zijne bekwaamheid als geneesheer 

en wondheeler, zijne goede phyfifche ftudien en er« 

varing in de Geolagie en Mineralogie, noopten Boïr , 

om den Heer MackLOT als zijnen reisgenoot voor 

te ftellen. / Dezelve- werd door ons Gouvernement 

als zoodanig benoemd. Even als Bore opende hij 
zijnen werkkring in het Mufeüm , en hetzelve is aan 

zijne Osteologifche en Mechanifche kundigheden den 

vitmuntenden ftaat verfchuldigd, waarin zich de ver= 

zamelirg- der. Osteologie federt. bevindt. Kon men 
Vân KUHL én VAN HASSELT met het meeste regt 

aanmerken „dat:dezelve te zamen een voortreffelijk 
geheel uitmaakten, van niet mindere toepasfing is 
deze bemerking op BOIE en+MACKLOT „welke ‚tee 

vens, even als zij, door de warmfte sn 

aan elkander verknocht, waren. | f 

De egfte van de maand November 1825 was de 

dag ‚; waarop. BoIE zijne betrekking te Leiden verliet ; 

en- zich „-vergezeld van den Heer MACKLOT». den 

Preparateur MULLER en den teekenaar vAN OORD; 
aan … boordssbegaf van het Brikdphie Dijkzigt ; 

Q 3 dat %. 
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dat te dellevoctfluis zeïlree lag. Den 31 December 

daaraanvolgende , ligtte hetzelwe ankeren zette koers 

naar de „Kaap: de Goede Hoop, waarhet. niet voor 

de maand. Maart 1826 aankwam, na „eenen. zeer 

moeijelijken togt, op welken onze reizigers „met 

zwaresen aanhoudende ftormen te kampen’ hadden, 
Dit was ‘oorzaak, «dat zij aan boord „maar weinig 
gelegenheid vonden tot-het verzamelen van voors 

werpen. Boie beklaagde zich deswegens in eenen 
brief aan den Heer TEMMINCK. Het is niet moge 

lijk,” fchreef hij, „om iets op zee magtig te wor- 

den; dan alleen bij ftil weder, daar, door de minfte 
beweging van het fchip, de voorwerpen «uit deszelfs 

nabijheid en van de oppervlakte des waters verdreven 

worden. „Ook voor de werkzaamheden van den tee+ 

kenaar is (lil weer een vereischte 3 terwijl-zulk een 

ongewoon verblijf nog daarenboven een aantal-aan 
hetzelve eigene, kleine beletfelen tot iedere foort van 
arbeid oplevert. Hoeveel moeite heb ik niet aange= 
wend, om u eene verzameling onweersvogels, van 

welke. wij fchier dagelijks eene menigte foorten in 

het gezigt hadden „ bij een te-brengen: dan vruchtes 

loos! Deze vogels naderen het fchip maar zeldzaam. 

digt genoeg, om dezelve onder hetfchot te hebben, 

en zoo men-hen al treft, worden zij door ‘den 
fltroom weggevoerd, alvorens men hen kan meester 

worden. … Velen dezer vogels, b.v, zagen wij op 
de hoogte der klippen van Martin vas, op welke 

ik jagt maakte, terwijl MULLER de aangefchotene 

door middel van het Mollusken-net, trachtte op te 
vangen; maar ik ondervond weldra , dat dit flechts 

een 
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een wreedaardig vermaak wers me, nut voorsde 

wetenfchap.” — zak 

Het vpsiubua: vân de D. Dijkzigt aan-sde Kdap: de 
Goede Hoop’ was te onbepaald, om de natuurkúndige 
commisfie eene reis naar de binnenlanden, tot welke 
Bol «zoo vele neiging gevoelde, te kunnen veroore 
loven, “De korte tijd echter , welken zij aldaar door- 
bragt, “was ‘toerèikénde om” ‘haar eene aanzienlijke 

hoeveelheid voorwerpen , zoowel-uit hét dieren- als 

uit het Delfftoffenrijk, genoegzaam ot vijf groote 

kisten’ met dezelve te vullen; bijen -te verzamelen: 

De bekende ‘gastvrijheid en ‘hulpvâardigheid van’ de 

inwoners der Kaapflad , vooral ten’ opzigte' der Ho/- 

landers , waren Borre en MACKLOT daartoe van zeer 
veel dienst. — Hier reeds waren zij beiden op het 

punt, om de flagtoffers van huùne onderneming te 

worden, —- “Zij hadden het gewäagd; om, ter be 
koming van eêniige zeldzame watervogels „ zich” met 
een klein vaartuig in de baai ‘te begeven, « Bij-hun 
afvaren wes er zulk eene windftilte, dat mién’ge- 
noodzaakt was tot de riemen de toevlugt te“ nenten; 

dan , naauwelijks waren zij de fchepeft voorbij, welke 
op de reede ten anker lagen, en’ zagen”zij hun’ oogé 

rierk bereikt, toen zij eensklaps’“van de. zijde des 
Tafelbergs door zulk eene hevige’ windvlaag werden 
aangegrepen, dat het vaartuig “op” hét pünt -was “vat 
te vergaan. Door de -kloekmoedigheid en “tegen= 

woordigheid van geest des fchippers werd hetzelve:, 
tot verbazing eener menigte van aanfchouwers, aan 
de kaai gefluwd, en de beide reizigers zettedéins 
op eene fchiër wonderdadige wijze behouden „ fchoon 

Q 4 doors 
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doornat , voet aan. wal, —. Boie knoopte, sin het be- 
lang des Mufeüms , weldra eene vriendfchappelijke ken- 

nismaking “aan’-met eenige goede jagers; beoefenaars 

van de natuurlijke, historie, aande, Kaapftad, voors 

zag de voorwerpen,-hunner min of meer uitgebreide 

verzamelingen; van_-wetenfchappelijke namen, gaf 
hun» onderrigtingen „en „voorfchriften. tot het wel 

flagen. hunner--ondernemingen in:-dezen, en bragt 

den korten stijd, „gedurende welken, hij zich aldaar 
ophield , in „zulk-eene-aangename. werkzaamheid ten 

einde; dat „hij, „nog; in zijn’. laat{ten brief uit Zudië 

met. eene foort van. geestverrukking fchreef:  „ Hoe 

belangwekkend en-hoe- rijk, in: natuur voortbrengfelen 

isde. Kaap de, Goede Hoop! „Indien „ik, er zeker 

van konde :zijns-dat,‚na mijne taak alhier.te hebben, 

volbragt „mijne ligchaamskrachten zulks. zouden ges 
doogen., „dan zou ik, tot belooning; van het Gouvers 

nement de toeltemming bedingen, om aldaar nog 

eenige jaren,te-mogen hamer dieen dan, die is 

zeerste betwijfelen.’ … 

„Na een verblijf.van vijftien red aan Afrika 
zuidkust; gingen.,onze reizigers op nieuw fcheep, 

ten. einde hunnen. togt naar Java voort te zetten, 

alwaar zij zonder. dat gedurende dien iets buitens 

gewoons. of in; ‚het. bijzonder vermeldenswaardigs-, 

voorviel, op.den:6 Junij 1826 gezond, en, zoo om, 

de-afgelegde vervelende reis, als ook door het denk» 

beeld. van eindelijk -het doel van hun. verlangen  be- 

reikt te hebben, wel te. vreden „ voet aan land, 

getteden, | 

Het doel van se Aansen 8 Ongelukkige mai 

Ja, 
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Ja, gij hadt hetzelve bereikt, Wel mogten-uwe 

bloedverwanten, en vrienden. zich” met u verblijden 

over-uwe.behoudene aankomst in het land-uwer 

verzuchtingen ;-wel mogten zij zich gelukkig. gevoe- 

len door ‚de -deelneming in het, genot, dat gij bee 

tuigdet te fmaken in de alles overtreffende fchoonheid 

der “u ; aldaar omringende. rijke, natuur; welker 

overheerlijke tooneelen: door u met die meesterlijke 

trekken. werden. afgemaald, die, u kenfchetsten, en 

evenzeer. ten „bewijze. ftrekken van den levendigen 

en „verhevenen „indruk „ welke zij te weeg bragten 

op uw. reine hart „als van uwe vatbaarheid „ om dien; 

indruk. met warm gevoel te ontvangen. Hoe weinig 

waren zij, hoe -weinig-waart/gij= zelf er toen -op- 

bedacht, dat uwe noodlottige. loopbaan „zoo. korte 

ftondig‚-de verwezenlijking van uwe groote plannen: 

zoo onvolkomen-zou zijnz- en -hoe droevig is voor 

mijthans-de,verpligting ,-datik bij de vermelding 

uwer ongemeene. verdiensten „de pen moet neder= 

leggen en mijne taak als voldongen-befchouwen', daar; 

waar dezelve eigenlijk ‚had moeten beginnen! — 

Door Bore’s fteeds. gevoerde--briefwisfeling met 

zijne voorgangers. KUHL-en VAN HASSELT 4-en ook: 

door zijnen. vertrouwelijken, omgang met den Hoog= 

leeraar REINWARDT , „was de „wijze, waarop.-die: 

Nederlandfche natuuronderzoekers ‘in de Oostindifche 

bezittingen behandeld ‚werden, en-de voet; waarop: 

zij hunne. werkzaamheden. hadden kunnen verrigten’ 

en ten uitvoer brengen, hem ten volle bekend. Dan, 

hoezeer vond hij, reeds „dadelijk bij zijne aankomst 

aldaar, de omftandigheden niet veranderd! De edele, 

Q5 de 



246 OU LD B 

de menschlievende befchermer van’ kunstên én wee 
tenfchappen had Zudië verlaten , en met zijn vertrek 

fchenen de aan haar gewijde tempels geheel te zijn 
afgebroken. — Bij den-ongunstigen ‘ftaat der kolonie 
en het gebrek aan geldmiddelen , waarin zij door 

eenen noodlottigen inlandfchen oorlog gedompeld 
was ‚kon het niet -wel anders , of onze wetenfchap= 

pelijke reizigers ‘moesten aldaar als een nieuwe’ 

en drukkende “last voor «de publieke fchatkist wor= 

den aangemerkt. “Noch woning, nóch werkplaats ; 
noch de vereischte: gelden ,- om hunne loopbaan te 
kunnen openen“en” zelfs niet die, welke tot hun 
levensonderhoud benoodigd waren, konden hun wors 
den ‘aangewezen. Verfchrikkelijke “ teleurftellinget 
vòor jonge lieden,’ wiër geestdrift,” zoo lang bee 

teugeld, gretig het oogenblik te gemoet zag, om 

zich te kunnen ‘bot vieren !- Iedere brief ook van 

BOIE, in dien tijd. ontvangen, bevattede jammer- 
klagten : niet daarover „ dat men ‘hem maanden lang 
aan zich zelven overliet, zonder hem den mintten 
geldelijken onderftand te verleenen; maar dat finartte 

hem allermeest , dat’ zij zich buiten de gelegenheid 

zagen gefteld, om den dierbaren tijd ten nutte „der 

wetenfchap te befteden en aan hunne zending eere 

te kunnen doen. Vruchteloos waren zijne aanhou- 

dende en dringende „zoo mondelinge als fchrifte- 
lijke verzoeken ;-om zich , ter uitvoering van hunten 

last, of te Padang op Sumatra, of te Pontianac op 

Borneo, of te Manado op Celebes te mogen vestigen. 

Het aangenomen ftelfel van bezuiniging, door de 

treurige omftandigheden geboden, gedoogde de aan 

Z90= 
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zoodanige reis. verbondene onkosten niet; en maak- 
ten ‘aan -den-eenen kant, deze omftandigheden het 

aan. het Indifche Gouvernement welligt tot eenen 

harden: pligt „»-om- aan. de: billijke vorderingen van 

onze reizigers geene voldoening te gevens zij waren, 

aan de “andere zijde, natuurlijk de. oorzaak van 

niet weinig verdriet voor-hen „ die zich door dezelve 

in het volbrengen. van hetgene zij als hunnen pligt 

befchouwden , zoo geheel vonden te leur en en 
gedwarsboomd. _ à 

„Zeven maanden werden door Bore:in-eenen. flat 
van verdrietelijke onzekerheid, doch niet in-ontmoee 

digende werkeloosheid , op Buitenzorg doorgebragte 

% Is waary dät-daar deszelfs-omfireken door Bore’s 
verdienstelijke voorgangers met zoo. veel ijver waren 

onderzocht, hij weinig of geene-hoop. kon voeden, 

om aldaar-vele-nieuwe voorwerpen te zullen meester 

worden.‘ Dan :het-was „hem niette -min ‘bekend; 
dat in een-land-als Jaya voor den natuurondere 
zoeker altìjd- nog “iets “te. doen overig blijft; dat het 

menfchelijk-cog „ bij „zoovele. rijkheid-en overvloed 

van voortbrengfelen:, te kortofchiet,. of ten minste 
ligtelijk -iets- voorbij--ziet.… Zijne -dagelijkfche jagte 

wandelingen in den omtrek van …Bwuitenzorg bevese 
tigden hem: ook ‘weldra. in. deze meening zvele ;bee 

_ langrijke waarnemingen en teregtwijzingen , bijzonder 

in (het) vak der vogelkunde „vis- men „aan dezelve vers 

fchuldigd. ‘Hier “vooral was--het, dat Boie. voor 

zich zelven de overtuiging verkreeg , dat de-grond, 

waarop hij zijne onderzoekingen em waarnemingen 

in dat vak voornamelijk bouwde „ een goede grond 

was , 
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was, ent hij door de mededeeling dezer waarnemin- 
gen zijnen lastgevers meer dan overtuigde „dat zij 
in hem den man gevonden” hadden ‘om! de: taak3 
onder welke een kuur bezwekenrwas,! op” zich: té 

nemen en met nut ten uitvoer te brengene … Niets3 

van hetgene zijne onderzoekingen kon” toelichten; 
werd door hem veronachtzaamd: de aard en ligging 

van het oord „waar hij zich bevond „de vóortbreng= 

fels van den” grond, -de juiste. tijd „ wanneer hij 
werkzaam was, alles werd door hem. in-aanmerking 

genomen en in vêrband gebragt. -Hier wooral- was 
het, dat hem zijne oefening van het gehoor op den 

zang der vogelen te ftade kwame 7 Niets,” fchrijft 
hij, is op Java, waar zich alles“in het weelde= 

rige plantenrijk: verliest, voor den Ornitholoog zoo 
nuttig, ja, onontbeerlijk, als de kennis vanhet ges 
luid der vogelen: want zonder deze tast men als een 
blinde in het ronde: “Aan mijne: jagers laat ik. de 

zorg verbleven ,’ om de verzameling-bijeen te bren= 

“gen;  maáar, wanneer’ik- op de jagt ben , houd ik 

mij flechts onledig met hetgene mij nieuwis „en 
hierin laat ik mij alleen door het gehoor geleiden”? 

En hierop volgen , ten bewijze „eenige waarhemin= 

gen, bij welke het oor verrigt heeft, wat het oog 

miet vermogt.”-Ook de in der tijd in het licht ges 

geven uittrekfels-van Bore’s brieven bevatten’ voors 
beelden van deze zijne wijze wan onderzoek, (19). 

Toen eindelijk de aangelegenheden der natuurkune 

dige commisfie -in “zoo verre geregeld. waren , «dat 

zìj een bepaald, reisplan kon ontwerpen, zettede 

zij zich daartoe dadelijk in beweging , en-zij begaf 

zich 
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zich naar de Provincie Krawang, een der Preanger 

regentfchappen , welke nog door geenen natuuronder= 

zoeker, buitén: den Heer BLume (als Botanicus) was 

onderzocht geworden. Deze reis werd door hen in het 

ongunstige faizoen „ met de maand December , onder- 

nomene De regentijd was reeds begonnen. Ieder, 

welke belang: in hen ftelde, raadde hun aan, om 

hunne onderneming tot de maand April te verfchui= 

ven 3-doch BOIE ; even als de zijnen, moede „ zoo als 

hij het noemde, van het ledig zijn, beantwoordde 

den raad zijner vrienden met de woorden van zijnen 

lievelingsdichter. SCHILLER: Setzt- man nicht das 

Leben ein, wie kann das Leben gewonnen seyn! maakte 

gebruik van de hem gunstiger geworden gelegenheid; 

en zeide „den kring der gezellige zamenleving vaars 

wel „ om langs ongebaande wegen en ín maagdelijke, 

bosfchen «den woesten tijger en ander gevaarlijk | 

roofgedierte in. hunne bloedige fpelonken te gaan 

opzoeken. 

„Zoo het geloof niet overtuigd was, zou het be- 

grip het weigeren aan te nemen, dat in een tijdvak 
van zes maanden , met alle de moeijelijkheden , welke , 

op zoodanige, plaatfen, aan zoodanige werkzaam- 

heden verknocht zijn , zoo veel kon worden verrigt; 

als door onze-reizigers in dien tijd is gedaan, Groot 

is de hoeveelheid van voortbrengfelen uit het dieren= 

rijk , welke het Mufeüm van daar aan hen verfchul= 

digd. is. „Het kleinfte,dier-ontfnapte evenmin aan 

hunne behendigheid, als de-gedrochtelijke RAînocêros 
en de „ door zijne. fchuwheid „ongenaakbare Bantin: 
ger (*) aan hunnen moed, Bore fchreef alstoen 

ey van 
(*) Wilde Stier. 
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van zich zelven: Ak werk als een paärd; en waars 
lijk , wanneer men het oog flaat op de menigvuls 

dige waarnemingen, welke hij alstoen heeft geboek-= 

ftaafd, het dagboek en de briefwisfelingen, die door 

hem. zijn bijgehouden, en de uitvoerige verflagen; 

door hem aan het Nederlandfche en Oostindifche 

Gouvernement ingeleverd , dan kan het nier anders, 

of het jagtgeweer en de fchrijfpen hebben den ijve- 

rigen BOIE , van dat de zon opging, tot haren onder= 

gang, afwisfelend onafgebroken bezig gehouden. 

Uit zijne brieven van dien tijd zal de navolgende 

zinfnede tot een nieuw bewijs kunnen ftrekken van 

het goede oordeel en de beradenheid,* waarmede 

BOIE zijne onderzoekingen beftuurde, 

_ Het weder,” dus fchreef hij: „ wordt van dag 

tot dag minder regenachtig en veroorlooft ons , ieder 

voor het hem: aanvertrouwde vale, tamelijk vrucht 

bare jagtwandelingen te doen, In de koffijtuinen, 

welke in de nabijheid van onze bamboes- woningen 
gelegen zijn, wemelt het, finds het begin der maand 

Maart, van inboorlingen, welke met het inoogften 

van den koffij bezig zijn , en, daar het doel van ons 

verblijf alhier aan allen bekend is, brengen zij ons, 

zonder onderfcheid, alle dieren, die hun ín handen 

vallen. Aan den hoek van een venster gezeten, 

met eene welgevulde beurs met koperen munt vóór 

mij, en rijkelijk omringd van flesfchen en dozen, 

heb ik opgerigt, hetgeen mijne reisgezellen mijn 

Zoölogisch kantoor “heeten, en waar ik, vooral bij 

fraaï weder, van den vroegen ochtend tot den 
avonds zoo druk bezoek ontvang, dat ik (omtijds 

ge 
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geheel ben afgetobd. van vermoeijenis, Drie of vier 
kleine jongens vooral onderfcheiden zich door hun= 

nen ijver „ en daar ik hun de zeldzame voorwerpen 

wel. betaal, houden. zij niet op‚‚ met anderen te 

zoeken. … Die kleine guiten hebben mij eens tot 

twintig reizen komen ftoren in de befchrijving van 

eenen vogel, waarmede ik mij onledig hield maar, 

daar. het zw eens een vogelnest, dan weder eene 

hagedis, eene flang of een zeldzaam infekt was, dat 
zij mij aanbragten , zoo vraag ik, welk natuuronder= 

zoeker zijn ongeduld daarbij niet zou hebben wile 

len. onderdrukkens. Gij kent de Lophyre glant van 

de Erpetologie van Java, eene in de kabinetten 
hoogst zeldzame hagedis, van. welke ons Mufeüm 
flechts eenige middelmatige exemplaren bezits wel- 
pu! mijne kleine -kantoorloopers- bragten mij onlangs 

van dezelve achtervolgens elf voorwerpen „en dike 
wijls. tevens zoovele nesten en -eijeren. van, vogels; 

dat ik dezelve fomtijds niet allen te gelijk wist te 

plaatfen., Daar de Heeren VAN RAALTE €n VAN 

ooRD- intusfchen met teekenen bezig. waren, en 

de Heer MACKLOT zich in de kloven of op de top+ 
pen der bergen ophield „ werd ik door dezen arbeid 

voor eenigen tijd van het vermaak mijner. gewone 

uitftapjes, afgehouden; doch dezelve fcheen mij te 

voordeelig voor het Mufeüm-te zijn, dan dat ik hem 

wilde veronachtzamen, en ik houd deze wijze van 

verzamelen. voor alle reizende natuuronderzoekers 

zeer. aanbevelenswaardig: Het is waar, dat men, 

om de lieden niet te ontmoedigen, hen dikwijls 

„voor iets betaalt „hetwelk, zoodra zij den, rug 

| heb= 
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hebben gekeerd, wordt weggefimeten; maar dié 
zelfde menfchen brengen , eenige oogenblikken later , 
dikwerf een ander voorwerp, hetwelk het eerfte 
veelligt honderdvoud in waarde overtreft ,-en alle de 

onkosten gaan ondertusfchen het bedrag van eenige 

centen niet te ‘boven. De vaardigheid der inboor= 

lingen in het vangen en opfporen der dieren, in 

hunne fchuilplaatfen, is in de daad verwonderings- 

waardigs en hoe groot de ijver ook moge zijn van 

een’ reiziger, alleen zal hij nimmer eene goede 

vangst doen.” — | | 

‚Alles, wat wijtot op dien tijd van den algemeen be- 
minden Bore, door zijne reisgenooten en hem zel- 

ven, vernamen , ftrekte ter gerustftelling zijner hier 

achtergelatene vrienden, wier vreeze voor het be= 

houd van den dierbaren maán zulks maar al te zeer 

behoefde, Het droevige einde van de ongelukkige 

KUHL €en VAN HASSELT lag nog levendig in de her- 

innering3 doch, men hoopte, dat dit noodlottige 

voorbeeld onzen reizigers tot eenen fpiegel zou 

ftrekken, om meer, dan deze zulks gedaan 

hadden, op zelfbehoud bedacht te zijn. Bore had 
dit beloofd, €n fcheen ook werkelijk met deze les 

zijn voordeel te doen. — Dan, hij fchijnt er niet 

op bedacht te zijn geweest, dat onder de druk- 

kende hemelftreek, waar hij zich bevond, de vere 

moeijenisfen van den geest den “Europeaan even- 

zeer, zoo niet meer, verderfelijk kunnen worden , 

dan die des ligchaams. Van genen vergde hij te 

veel , ondanks. de afmatting , welke hij vaak gevoelde, 

en waarover hij. zich dikwerf, beklaagde. Zijne ge= 

| zond. 
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zondheid bleef overigens in goeden ftaat, én het-was 

aldus , dat hij den egften Augustus van den jare 18274 

zijn klein, kamp op, den. Gede. verliet’, ten einde den 
daaraanvolgenden, dag -de- hulde. der Natuurkundige 

Commisfie „bij gelegenheid van den plegtigen ge= 

boortedag van onzen uitmuntenden koning, aan het 

Indifche Gouvernement op te dragen. Eene vereerên- 
de. uitnoodiging,:van. den. Heer Commisfaris; Generaal. - 
DU, BUS ‚om bijhet feest van dien. blijden dag tegen= 

woordig te zijn, werd door Bore gaarne aangenomen. 

De prachtige maaltijd. werd door een ‘fchitterend. bal 
opgevolgd. . Bore ‚nam «rijkelijk aandeel in het ver= 

maak. „En, dit. vermaak „zoude het mogelijk 

kunnen zijn, dat ‘eene kleine „-onfchuldige , ongee 

zochte uitfpanning, zulk eene ramp kan veroore 
zaken! (20) et idee 

Toen sore het feest verliet, bevond hij zich. nog | 
wel; aldra echter „deed zich eene, ligte. ongefteldheid 

gevoelen n welke, van zware hoofdpijn vergezeld. 

ging. … Niet lang. duurde. het, of „eene, brandende 
‚ koorts, de geefel der Europeanen op Java „ opens 

baarde zich in. alle hare hevigheid, Vruchteloos. wae 

rende zorgelijkite bemoeijenisfen. „van den kundigen 

arts! Het doodelijk. kwaad had. wortel gefchoten „en; 
zijne, woede wederftond de _ krachtigfte geneesmid= 

delen, en de laatfte pogingen eener. worstelende. 

natuur, Diep. in het hart. gegrepen en van doodangst. 
verftomd., fronden zine. toegefnelde reisgenooten 
rondom zijne fponde gefchaard. De ftervende gore 

kent, hen niet, meer. Zijne levensveer is gefpron= 

gen! — Nog ftaren zij op-het reeds, ontzielde lig, 

A, D. 2, KR chaam 
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chaam en. verbeiden vruchteloos het treurige laatste 
vaärwel. Bore is het aardfclie vaderland en - zijne 

fterfelijke- vrienden ontvloden, en de dood heeft 
reeds het graf geopend, waarin hij met zijne dierbare 

KUHL € VAN HASSELT voor tel nt vereeriga 

wotden ! | il, HEAR | 

‘Treurige mare voor aliens die Bore én de weten= 

fchappen. beminden, Noodlottige brief, in welken 

mij het eerst deze verfchrikkelijke tijding werd mede 

gedeeld! reeds’ bij uwer ontzettenden aanhef: Onze 
vriend, onze bfoeder, hij, die ons alles was, en 

zonder wien wij niets zijn, is niet meer! ontzonkt 

gij aan mijne bevende hand, zoó-äls thans” weer de 

pen bij deze droevige. Berinmerijggl en rad 

Het is voor den opmerkzamen menfchenvriend 

eene-hartbedroevende zaak; te zien, dat maar al 

‚te dikwerf de-edelfte „ de voortreffelijkfte gaven van 
den geest door onbeteugelde hartstogten, opvolging 
van zinnelijken lust; ja zelfs, helaas! door de laagte 
dierlijkheid, in hare verhevene en nüttige- werkdadig= 

heden worden geltoórd, ontfierd, verlaagd en bek 

zoedeld, * Ach! dat de’ gefchiedboeken van alle tijden” 
en volken daatvan mindére voorbeelden opleverden? 
En hoe menig lofredenaar heeft niet blozende zijne 
pen moeten nederleggen, wanneer hij, tia eene wel- 
verdiende hulde gebragt te hebben aan de huttige 
en belangrijke verrigtingen van zijnen held’, bij eene 

nadere befchouwing van hr achndes als mensch , op 

Ls tene 
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eene treurige wijze moest ondervinden, dat al de 
hem toegekende lof niet toereikende was, om de 

feilen en gebreken te bedekken , welke hem als zoo= 
danig eigen waren (ar). Zoo was het niet met 

Boie! Voor alle deugden, evenzeer als voor alle 

talenten geboren , bezat deze beminnelijke man 

eene zeldzame en benijdenswaardige overeenftemming 

van hoofd en hart, van: verftandelijke: en zêdelijke 
hoedanigheden, — Heb ik mij in de fchets van zijne 

wetenfchappelijke loopbaan te-fpoedig weerhouden 

gezien door zijnen zoo vroegtijdigen dood: waarom 

nopen mij thans de willekeurige voorfchriften van 

letterkundigen vorm en de befcheidenheid, om het 

mij goedgunstig verleende beftek niet te” overfchrijs 
den, kort te zijn in de behandeling van zulk eene 

rijke ftof „ als de voortreffelijke zielshoedanigheden 

van Bore opleveren? — Welke moet ik vermelden, 
welke zwijgen? Zal ik uitweiden over zijn rein, 

verheven; godsdienstig gevoel, hetwelk, zonder zich 

in fpitsvondige redetwisten met anderen in te laten , 

de bijzondere: gevoelens van een ieder eerbiedigde 
em “voor zich» zelf een onuitputtelijk voedfel ‘vond 
in de onafgebrokene befchouwing van de onbegrijpe « 
lijke wonderen der fchepping Gods: eene befchou= 
wing, welke, hoe onbegrijpelijk ; elders zoo vaald 
tot een tegenovergefteld gevolg’ aanleiding geeft? 

Zal ik: mijne krachten beproeven, om hem u voorte 
ftellen ‚hoe hij's bij de-erkenning van de boven alles 
uitmuntende voortreffelijkheid der menfchelijke na= 
tuur ; zijn hart voor de liefde tot zijnen evenmensch 

verruimde ; in elk eenen vriend en broeder befchouws 
R 2 de, 
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de, in” niemand kwaad of feil vooronderftelde , en 
waar hij zulks. vond, het trachtte te verontfchuldis 

gen, te bewimpelen , ‚of vooral , ware het mogelijk 

te verbeteren? - Hoe hij, overal en ten allen tijde 

door „deze liefde beftuurd , zich allerwegen deed. ken» 
nen; lief hebben. en bewonderen doorrdiealge= 

meene welwillendheid, welke „door- onzen voor- 

treffelijk(ten redenaar-zoo uitmuntend gefchetst, en 

te regt, volgens. hem; zoo « zeldzaam gevonden 

wordende „ zoo „zeer- het erfdeel van BoIE was, 

dat men ; hem in-het ‚burgerlijke leven. gadeflaande , 

niet wist, waarover zich meer te moeten verwone 

deren, of over zijne vonbegrensde zucht tot. de be- 
vordering van «het heil en-het welzijn van anderen, 

of over de, geheele vergeting en „ waar. het gevore 

derd werd, verzaking van zijn eigen voordeel en 
belang? Zal ik. hem fchetfen als -zoôn, broeder, 

vriend? — _O,-kon ik de tranen doen fpreken- 

welke zijne tachtigjarige moeder en zuster , nog da= 

geliĳks, om. het noodlottig verlies van hun geliefd 

kleinood plengen; kon ik mijne lezers getuigen doen 

zijn van de „nog fteeds voortdurende droefheid van. 

zijnen broeder, bloedverwanten en vrienden; hoe 
ons nog altijd de borst te vol wordt, wanneer wij 

(en hoe dikwerf doen -wij dit niet) van hem fpre= 

ken: waarlijk sik. mogt mijnen arbeid- ftaken „ daar 

deze {tomme, „maar. ongeveinsde tolken ‚u met 

meerdere welfprekendheid Bore’s lof „zouden ver= 

melden „ dan de pen: vermag vaneenen vriend, die 

meer gevoelt, dan. hij kan uitdrukken. — Welk eem 

vriend was soir niet! Getuigt het:met mij, vrien- 
den 
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den van’ denvedelen afgeftorvenen! die, éven als'ik’, 
zijne werkdadige vriendfchap hebt ondervonden. Gek 

tuigt het, of zij, als het noodig was, niet dáát 

begon, waar die van den gewonen ftempel meestal 

eindigt? Gewis, van welke zijde wij. Bor ook zou= 
den willen befchouwen, hij zal zich altijd aan ons 

voordoen als een uitmuntend, als een voortreffelijk 

mensch! Zijn gevoel was- verheven, zijn hart rein. 

zijn doel waarheid. In zulk eene ziel had de deugd 

zoo vast haren zetel gevestigd, dat zelfs de kiemen 

der zinnelijkheid door haar werden verftikt en on= 

vruchtbaar gemaakt, Bore had dan ook. niet alleen 

geene eigenlijke ondeugd, maar hij was zelfs vrij 

van de fmetten, welke aan zekere ftanden of beroe- 
pen ; en dus:ook-aan den zijnen, zoodanig ‘eigen 
fchijnen te zijn, dat men fchier dezelve niet meer 

opmerkt, “of ter naauwernood “met” den nâam van 
zedelijk gebrek durft beftempelen. Ik wil niet fpreken 

van “die verregaande geldzucht, welke „ onbegrij- 

pelijk genoeg , ook waak den man-van ftudie aans 
kleeft, even-als of ‘hij vreemd bleef aan het gevoel; 

dat het genot der “befchaving van. den geest door 

geen goud ter wereld kan-worden opgewogen: voor 
zulk «eene drift was Bore niet vatbaar :° ten - bewijze 
daarvan moge verftrekken „dat zijne overkomst naar 

Leiden-en zijn later vertrek naar Zndië geheel on= 

voorwaardelijk door hem werden aangegaan 3 dat zijne 

minder dan middelmatige bezoldiging , gedurende zijn 

langdurig: verblijf te Leiden, hem noch tot klagten , 

noch tot het doen van meerdere vorderingen ‘heeft 

aanleiding-gegeven3 én’, niet tegenftaande “dât , was 

REE zij= 
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zine beurs, even als zijn hoofden hart „de mede- 

eigendom van zijne vrienden. „ Zorg altijd voor een’ 

good. en eenen eerepenning,” was de les geweest 

van. zijnen beroemden oom voss; en wanneer hij 

deze opvolgde, meende hij voor zijne geldmiddelen 

genoeg gedaan te hebben. —_ 
Eene andere hoedanigheid, welke der menfchelijke 

natuur fchijnt ingeweven ,„ en die „ terwijl zij, be- 

hoorlijkt beperkt, de bron is van „zooveel goeds, 
onbeteugeld „ daarentegen „ zelfs; den man van ver« 

diensten in zulk een hatelĳk daglicht ftelt, is de , 
eigenliefde, en hare natuurlijke dochter, de Aoovaar- 
digheid, Het waarachtige. kenteeken van den we- 
zenlijk grooten man fchijnt nederigheid te zijn: zoo 

waren; om flechts eenige te noemen, een BOER 

MAAVE, Cen NIEUWLAND ; C@N BORGERS ZOO waren 

KUHL EN VAN HASSRLT, Zoo ook was BOIE. 

Niemand. voorzeker was minder bekend. met zijne 
uitftekende verdiensten dan hij zelf. En als het 

waarheid is, dat de menfchelijke beginfelen en ban= 

delingen „ meestal of altijd, aan eigenliefde zouden 

zijn toe te fchrijven, dan is het ook waarheid, dat 

dezelve bij gore in diervoege door de rede was ge- 

wijzigd, dat zij geheel het ‘karakter daarvan had 

aangenomen. De wel gewijzigde eigenliefde toch , 

zegt een beroemd natuurkundige (22), heeft deze 

belangrijke gevolgen: 

1. Dat zij den iĳjverigen man kracht fchenkt, om 

zich door de langdurigheid en moeijelijkheden van - 

eenen nuttigen arbeid niet te laten affchrikken, 

2. Moed aan hem, die, Schoon kennis hebbende 

van 
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van eeit gevaar, zich niet te min aan hetzelve bloot- 

flelt , wanneer ‘hij daartoe noodzakelijkheid ve 
3. Liefde tot de wijsheid. - 
Waarlijk , deze gevolgtrekkingen mean uit BOIE 

zelven te zijn afgeleid, — | 

Dan , wat is gevaarlijker klip, EN voor den 

jeugdigen geleerden; dan eer- en roemzucht? en wie 

is er, die minder daardoor gekitteld werd, dan onze 
Bore? Hij beminde de wetenfchappen om  haar- 

niet om zich zelver, Niets, van hetgeen hij wist, 

van hetgeen hij dacht , onthield hij den geleerden „van 
wien hij geloofde , dat het tot uitbreiding der alge- 

meene kennis zoude worden aangewend, Meermalen 

bragten zijne vrienden’ hem onder het‚oog „dat zijne 

welwillendheid daaromtrent té verre ging. Dan, 

zoodanige herinnering fcheen hem onaangenaam. te 
zijn. „Bevordering van kennis moet het doel zijn „” 

was- alsdan zijn antwoord, „ en, of dir dooreen’ 

ander’, of door mij gefchiede , is hetzelfde.” (23) 
Eenen jeugdigen, veelbelovenden vriend waarfchuw- 
de “hij in dezer voegen voorde „eerzucht. det 

5; dagelijksch broad vende eer komen van zelven ;” 
(fchreef hij) ftel-de uwe daarin, «om van edele 

menfchen geacht te worden. Ik zweer-u, dat dit 
de eenige ware belooning is,- welke onze vlijt en 
goeden wil in dit leven kunnen verwerven.. Hoed 

u vooral voor te-verregaande eerzucht: want-deze 

geleidt in. derwetenfchappelijke wereld tot datgene , 

wat men in ‘de maatfchappelijke:: ners is, hoef 
en „plundering. te-noemens” _… »: 

Aan dusdanige verhevene: ze gielen paarde BOIE 
R 4 nog 
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_nog alle die deugden, welke ik niet beter weêt te 

beftempelen, dan met den naam wan Auisfelijke. In 

alles eenvoudig, zich zelven «altijd gelijk , altijd te 
vreden en opgeruimd, in elken kring fpraakzaam , 

gezellig, voorkomend, opregt, en-zoo bĳ uitftek 

goedhartig, (24) was hij de beminnelijkheid zelve, 

en de lust en het voorbeeld van allen , die met hem 

verkeerden. — 

De hoedanigheden , welke han hagchelijke inbus 

vereischte , had hij zich in eene hooge mate eigen 

„gemaakt. Hij was fober; zijn van nature teeder 

ligchaamsgeftel was door vermoeijenisfen gehard; 

voor de ftudie geboren en levende, kon hij (zonder 
juist een. ftroef letterblokker te zijn) maanden achter 
een, met de grootfte infpanning van geest, zich 

met eene zelfde foort van arbêid onledig houden; 

vooral was hij moedig, en verloor nooit zijne. te= 

__genwoordigheid. van geest: eene hoedanigheid ,-die 

den reizenden natuuronderzoeker niet minder nood 

zakelijk is, dan den krijgsman. N 
Inderdaad ‚--zoo „men wiet altijd “beminnen kan; 

wat men bewondert: wie Bolr kende, moest hem 
lief hebben en bewonderen tevens! 

Ik heb mijne taak voleindigd. Ik heb met flaauwe 

trekken het beeld gefchetst van een’ uitmuntend? 

__man, en zijner nagedachtenis-de hulde gebragt, die 
zij verdiende, Ik was zijn vriend, doch indien ik 

hem gevleid hebbe; ‘mogen -zijne-vijanden , zoo hij 

die ooit had of hebben’kon, tegen mij getuigen c.s 

Dan, wat behoef ik meer ter bewijze „dat de beeld» 
ténis, die ik van Borr gaf, niet is opgefmukt, 

dan 
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dan u de taal te doen hooren , die de voortreffelijke 

REINWARDT uit de volheid zijns harten voortbragt, 
om in de ver van hier gelegen, doch niet vergeten 

grafzerk van zijnen jeugdigen vriend te doen uit= 

houwen: 

Naturae scientiâ studiisque clarus, 

omni virtute officioque ornatissimus | 

Ut feracis Naturae thesauros exploraret. 

animi generoso impetu motus, : 

_) Indiam profectus est. 

Ubi cum animum expleret ge 

plenisque Naturae gaudiis frueretur , 

impar tot laboríbus tantoque mentis ardori 

Corpus | deficit: | 

ruptumque jam tristi fato carissimum caput 

socii lugent, amici bonique omnes, (25) 

_ Zoo is het! En, fchoon berustende in de alwijze 

goedheid der Voorzienigheid, vragen zijne bloedvers 
wanten en vrienden: waarom zagen wij hem nict in 

ons midden de kroon der grijsheid dragen? … 

a 

R 5 A AN- 
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AANTEEKENINGEN. 

Ci) Bladz, ak, HeNprik Boi was een tweeling, Hij 
zag te gelijk het levenslicht met eene zuster, juLia ge- 

naamd, een meisje, even als haar tweelingbroeder , van 

uitmuntende hoedanigheden, en ook, ‘even als deze, vol 

zucht voor de bevallige. ftudie der Natuurlijke Historie. 

Hij had, buiten deze, een’ ouderen broeder en zuster, 

FREDERIK E@n LOUIZE Boie, welke eerfte een regterlijk 

ambt bekleedt en zich insgelijks, door zijne gefchriften 
over de Natuurlijke Historie , als een ijverig beoefenaar 

van dezelve doet kennen. Deze beminnelijke en achtens- 
waardige familie woont te Kiel, in Holstein, en heeft het 

geluk van hare tachtigjarige moeder. nog in haar ‚midden 
te bezigzen, _— 

(2) Bl, 206. Volgens oude overleveringen ftamt het 

geflacht Bore af , van dat der voETDIMANs, hetwelk in het 

Ditmarfche te allen tijde in groot aanzien ftond. Men vindt 

dien naam onder de 48 Regenten van het land, Reeds 
in 1208 vestigde zich het geflacht Bore in het Ditmarfche, 

alwaar hetzelve federt vele aanzienlijke openbare ambten 

bekleedde, H. NIKOLAAS @n Me NIKOLAAS BOIE hebben 

zich bijzonder door hunne krachtdadige medewerking, ten 

tijde der Hervorming , doen kennen, Men zie, aangaande 

het geflacht Boie, onder anderen jy. ApoLpui, genaamd 

NEOwWRUS: Cronick des Landes Ditmarschen, uitgegeven 

door DAULMANN, Kiel 1827. 
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(3) Bladz, 206, Borre’s vader was de uitgever van-den 

Göttinger Muzen - Almanak en het Duitsche Museüim, 
Het was door zijne hulp, dat de beroemde voss, welke 

later zijne jongfte zuster huwde, werd in staat gefteld, 

om de Göttinger Hoogefchool te kunnen bezoeken, _ 

(Zie het Mandboek der Hoogduitsche Letterkunde’ van 

‚N. Gs VAN KAMPEN 4 tweede ftuk „ bl, 441. ZZaarl, bij 

de Erven. BouN, 1825, Cn NIEUWENHUIS, „digemeen 
JVoordenboek van „Kunsten en Wetenschappen in voce 

voss.), De jonge orr-{prak altijd met geestvervoering 
en dankbaarheid. van, den tijd, dien hij aan het huis van 

zijnen beroemden oom; met het puik, van Duitschlands 

geleerden, mogt doorbrengen , en „hoe hij; ter naauwer- 

nood. adem dorst halen, ten einde geen. woord te ver- 
liezen van de velerlei gewigtige onderwerpen, welke aldaar 

verhandeld werden. Hij mogt zich.ook beroemen op. de 
achting van een’ GÖTHE, JEAN PAUL en dergelijken, 

(4) Bladz. err. Men weet, dat er in Duitschland 
bijzondere fcholen beftaan voor het jagt- en boschwezen, 

en dat deze studie aan hare beoefenaars aldaar het voor- 
uitzigt opent tot winstgevende en aanzienlijke ambten. 

(5) Bladz, 219. Thans Hoogleeraar te Luik. 

(6) Bladz. 222. Dezelfde Hoogleeraar voN FOHMANN, 
toen Prosector te Heidelberg, wien ik bij. dezen mijnen 
openlijken dank bied voor deze OAN: 

(7) Bladz. 223. Deze verbindtenis van den Petangiken 
KUHL met ons Gouvernement had plaats door den altijd 

werkzamen ijver voor de Natuurlijke Historie van den 

Hoogleeraar VAN SWINDEREN , te Groningen, die ook Bor’s 
vriend , 
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vriend , ven “ten vallen tijde’ een van deszelfs getrouwfte 

correspondenten ís geweest, Kunr’s leven , karakter en 

verdiensten; zijn op eene hartelijke wijze door denzelfden 

„Hoogleeraar “befchreven, en in 1828 te Groningen, n 

Je OOMKENS, in het licht verfchenen. | 

(8) Bladz. 224. Zoo als is aangemerkt, vond Bore al 
zeer vroeg finaak in het tezen van ‘Reisbefchrijvingen. 
De niet onaanzienlijke boekverzameting zijns vaders, en 

die van den, in deszelfs nabijheid wonenden, beroemden 

reiziger NIEBUER , tot welke hij den vrijen toegang had, 

verleenden hem daarin eene ruime kêuze, en deze bepaalde 

zich altijd , bij voorkeur, op de’ Reizen der Hollanders 

maär Oost-Indië, Zijne jonge makkers gaven hem daarom 

fchertfende den bijnaam van CORNELIUS HOUTMAN. En 
inderdaad, Bore was al zeer fpoedig zoo geheel en al 

Hollander, dat hij otze taal niet’ alleen in korten tijd 

zeer wel fprak , en onze moeijelijkfte dichters met vrucht 

las, maar in dezelve ook vrij zuiver briefwisselde, 

(9) Bladz. 226. In 1815, onder den titel: Manuel d’ Or- 

nithologie, ou tableau Systématique des Oiseaux, qui se 

trouvent en Europe, uitgegeven te Parijs, bij G. pu 

FOUR, en later in verfcheidene talen (ook gedeeltelijk in 
het Nederduitsch, bij sere.) overgebragt. — 

(10) Bladz, 226. Men leest op bladz. X, der Inleiding 
voor de tweede uitgave van het Manuel, „En parlant 

‚de obligation que j'ai dà d'autres Naturalistes , je 

s, ne dois point passer sous silence des productions de 

‚n CEUX gui ayant fait la critique de ma première 
pt édition, ont beaucoup condribué a vendre celle - ci 

ju plus parfaite. Les remargues cl nies amis LEVAIL- 
vs LANT 
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5 LANT E€£ MEYER, .-&t darcritique , faite par Mr, Bore, 

‚‚ de Heidelberg , dans Ëécrit- périodique portant pour 

s titre » Heidelberger Jahrbücheryder Litteratur, gede 

„1816 ‚N29, 255 bit mont été très utwes, — 

(rr) Bladz. 208. Het zal wél geëne uitlegging beloever „ 

dat het mijne bedoeling niet is , om den tegenwoordigen ftaat 

van het Museiim aân Bore’s werkzaamheid -afleen toete- 

fchrijven. Dan, daar hij in de eerfte tijden der oprigting , 

voor alle vakken? (die der Invertebrata en dé Mineralo, 

uitgezonderd ) des Heeren TEMMINCKS eenige hulp was, ad 

men gemakkelijk befeffen, hoeveel aandeel Bore. daarvan 

mag worden toegekend, Indien eene nette uiteenzetting 

van hetzelvesal “mogelijk; ware, “zoude “ilk mij daarvan 
evenwel onthouden „vermits ik “alsdan in’ derì lof zoude 

moeten … vervallen van nog levenden: eenen lof, die, 

niet “tot, mijne taak” behootende 5 weelligt, in mijne’ be- 
trekking, „den fchijn zou kunnen “krijgen - van vleijerij , 

welke ik evenzeer verfoei „ als de onbillijkheid ; om mijnen 

overledenen „vriend eene wangen te ei. die" hei niet 

wh en | U ie vba 

(12) Bladz. 231. Ik heb deze bijdrage te danken aan de 
vriendfchap en welwillendheid van den Heer H, SCHLEGEL, 

__Confervateur * bij “’s Rijks Mufeüm „ fchrijver van de 
door. de Haarlemfche Maatfchappij' bekrooùde prijsverhán- 
deling: Over het trekken der vogels. 

(13) Bladz. 234. Dr. 3. Cc. VAN: HASSELT „Van Does- 
burg ‚ Wiens leven insgelijks door den Hoogleeraar, vAn 

SWINDEREN is befchreven, en, in, ed bij Ponrtkain te 

Groningen, uitgegeven, 

(14) 
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(14) Bladze 235. Te vinden in de Asis ; 1826, D. Ep. 128° 

(15) en Aldaar p. 206. Eene vertaling van deze 

verhandeling is-door mij vervaardigd, en. geplaatst. gewora 
den in de Bijdragen tot de Natuurkundige WW Dar 

pen. (a D. N° 2, ble 243.) 

(16) Bladz. 236. wildiust, onder Lisse. 

€, D a, gf red kut aan: auf einer Bie 

durch. Norwegen, ün Jahre 1817, won r‚ Bore. Schles- 

wig 1382 3e 

„£18) Bladz, 240, | Het kost mij eenige moeite, hier het 

ftilzwijgen te bewaren, aangaande. de krachtdadige ondere 

fteuning, welke het Museüm te danken heeft aan den Hoog 

Edel Geftr. Heer vaN EWIJCK, Administrateur-voor hee 
Onderwijs enz, Het is eene onaangename gewâarwording, 

dat, in eene wereld, waar. zoo veel te-gispen- valt, en 
zooveel met en zonder regt gegispt wordt, men vaak 
zelfs de uitdrukking der dankbaarheid moet inhouden, uit 

vrees voor hatelijke aanmerkingen. — 

(9) Bladz. 248. Zie de Bijdragen tot de Natuurkune 
dige Wetenschappen. s: 2e N°, 2, bl, 3155 Dea. N°, 3e 

bl, „480, D. 3 N°, 3, bl, 23e, 

(20) Bladz. 253. Kedken tijd, na dat dit gefchreven 
was, had ik het genoegen, op mijn verzoek , van de 

Administratie voor het onderwijs enz., een affchrift te 
ontvangen van eené naauwkeurige en zeer uitvoerige His- 
toria morbi, doot Bore’s arts, den kundigen KOLLMANN, 
in der tijd opgemaakt en naar het moederland overgezonden. 

Uit 
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Uit deze blijke; dat zijn dood riet âan de wermoéljenissen 

der danspartij: tag worden toegefchréven. «Er lag voorde. 

vrienden van den altijd zoo ingetogénen BoIp iets-onaan-. 

geriaams in. dit denkbeeld opgefloten,. hetwelk ik echter, 

om-der- waarheid’; niet wilde verzwijgen: Dr, KOLLMANN „ 

na aan Bole’s-perfoonlijke begaafde en hoedanigheden eenen. 

weidfehen lof :le-hebben-toegebragt;, noemt hem Jet slagt- 

offer van: zijne vallesovertreffende. geestdrift woor zijne. 

_ wêtenschap, Misfchien, dat-het navolgende kott Extract, 
uit die Mistorla- aan- deskundigen age ten Rene 

kunne: verftrekken 8, 

… In den Era van eh asten Anciens, Mt, den 

kj BoIB eene koorts, welke, later bleek „eene. gel 

. zenuwkoorts ( febris biliosa - nervosa) te zijn, en zoo- 
„ danig van congestiën naar het hoofd vergezeld ging, 

» dat, ‚men. eene ruime, aderlating noodzakelijk achtte, De. 

‚zelve. werd. met, eene kortftondige verlichting geappli=, | 

ceerd, want ‘de congestiën namen later in hevigheid toe, 

en lieten zich, noch. door de herhaalde aanwending, 

van bloedzuigers , noch door de Epipastica en Nervina, | 
beteugelen, ESSE, 

5 Na behoorlijke evacuatiën van galftoffen, dóof nriddet 

van- bfaak- en“ pürgeermiddelen -(Zriêto= Catharticdy 
fcheen zich op den zesden dag der ziekte eene heilzame 

erifis- t& Willen inftellét; doch 3de urünboozirng în’ quali- 

; teit Onvôldoende blijvende , had “dezelwe geenen. doore! 
gang, zoodat op den ‘zesde dag der ziekte all€ ver» 

fchijnfelen verergerd. en in stfatum nervosum „waren 

overgegaan. | ‘De lijder ijlde aânhoudend, en had alle 
overige toevallen van eene zenawkoorts , met ongere-. 

gelde ontlastingen van dunne, ftinkende, groene. gal. 

achtige floffen, die toe den dood toe, zonder verlig- 

ting, 
ge 
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» ting, hebben aangehouden. Noch de bloedontiastinget 
„» en evacuatiën in het begin, noch de Murias ammo. 

ä niaca, en middel bij zoodanige intestinaal - koortfen in 

» dat klimaat van zoo veel nut; noch-de:Calomel „ het 

» plegtanker der Indifche, zoo wel rationele. als enkel 

empirische geneesheeren; noch, later, de mervina „exci- 

tantia, noch cok: de, met zoo veel moeite aange” 

wende , Salivatie- kuur , om. eene ravulsie. te veroor- 

zaken: hebben iets kunnen toebrengen, om den voor. 

treffelijken Bore te redden; ‚de ziekte is als eene febris 
bilioso-nervosa voortgegaan, en op: den: elfden dag 

„ met den dood geëindigd, na alle de verfchijnfelen te 

„ hebben vertoond van de hoogfte aandoening in het 

» herfen- en zenuwgeftel, even'als in onzen Typhus Ces 

» rebralis®” | 

SIE 

(eu) Bladz. 245: Deze bedenking is, helaas { zoo waar, 

dat zij den Heer vAN KAMPEN in eene gelzerde maats 

fchappij tot het voorftel noopte, om, bij eene prijs- 

uitfchrijving, de gewone benaming van- Lofrede door 

die van Zewvensbeschrijving te doen vervangen. 

Ce2) Bladz, 258.” De LAMARCK » Histoire Naturelle des 
animaux sans. vertèbres. Tom, 1, Introduct, pe-29oe 

(23) Bladz. 259. Ten bewijzes dat dit: niet als. een 
bloot gezegde van Bore moet worden aangemerkt, zal deze 

enkele bijzonderheid genoeg zijn: 

Toen BOIE’s vrienden fe nadat hij, reeds naar Indië ver. 

trokken was, zich verpligt vonden, om zich zijn belang 
aan te trekken, en door middel van een Duitsch tijd- 
fchrift openlijk eene foort van beflag meenden te moeten: 

leg- 
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leggen’ op” het. weterfchappelijk-»gefchrijf van „zekeren; 
Duitscher "die, na van BE, gedurende hun. onderling: 
verblijf “te „Leiden , op, de alleredelmoedigfte wijze, in 

Zijne’ benârde -omftandigheden > geholpen: te zijn, de dank- 
bäárheid> zoo verre uit ‘het oog verloor ,-dat hij deszelfs. 

wetenfchappelijke’ waarnemingen „> als : eigen- waar, echter 

vamêlijk verward en verdraaid, uitkraamde „ wâs «Borg ‚bij. 
het vernemen “daarvan j "over deze’ vaardigheid. zijner vrien-: 

de in’ geenen sdeele geftichts “Hij «dankte hun-wel „voor 
de bêtoónde vriendfchap „ doch voegde: daarbij s 

5 Cee e's: handelwijze heeft mij wetdriet. gedaan: niet, 
s»'Zoo” zeer om de “mindere of. meerdere. inbreuk „ die hij; 
ss Op’ mijne eer als fchrijver moge gemaakt hebben 3 in- 

s> tegendeel, het zal mij zeer aangenaam zijns, indien. hij. 

s> in het vak der „Amphibiologie-- werken levert, die alle 

»» vorige van dien aard verre achter zich laten ; maar 

»s daarom alleen ; hij vin, het, gehegk niet: fehijnt bee 

» Het is echter niet “de ebriie kont 5 dat mi zoo iets te 

5, beurt valt; en het zal mij-ook niet wedethouden.;-om 
9, daarom. voor andêren goed te zijn. Ik ben zelfs be- 

s> teid, om C, verder te onderfteunen, wanneer gij van 
», oordeel zijt, dat hij met voorbijzage van zijne over- 

ss drevene eigenliefde, van welke, het te ‘hopen. is,dat zij 

> met den tijd zal verminderen) zulke wegdients; 

24) Biadz, alsa; Er zijn in, en meofchelijke heodelint 
gen dikwerf fchijnbare beuzelingen, welke den opmerk- 

„zamen zeef, gewigtig worden voor de kennis van het hart. 

Bore's jagtoefeningen hadden altijd een wetenfchappelijk 

doel, Wat daar niet aan beantwoordde, mogt vrij onder 

het fchot. komen; hij noemde het een wreedaardig ver- 
maak, om daarop los te branden, — Hij verftond zich 

KD Ee S KS 4 K's bij 
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„bijzonder “op de nabootfing van het geluid: der, dieren, 

Ik herinner mij nog zijn verhaal, hoe het hem eens ge 

lukt was, om daardoor, in- den bronstijd, een „mannelijk 

hert, op flechts weinige fchreden afftands, tot hem te- 

lokken. « Het prachtige dier kwam met fnelheid- op hem: 
töe, doch, het bedrog ontdekkende, bleef het plotfeling. 

bewegeloos ftaan, Dejager had aangelegd, dan, hij kon. 

hétniet van zich verkrijgen, om loste branden. —: 

Indien men, misfchien niet ten vinnie uit den kwaad- 

willigen lust van „koningin ELISABETH ; om hare {taat 

dames „ gedurende het toilet, met fpelden te prikken, een 

niet gunftig oordeel wil afleiden, met betrekking tot hare, 

goedhartigheid, kan dan niet, met evenveel regt, het aan. 
gevoerde van BoIE tot eene nnen gevolgmek;, 

end gemogen” iest mm fn nt 

(25) Bladz. 261. “Door den geachten Hoogleeraar ka 

ven aldus in onze moedertaal overgebragt: EN ce 

Grondige Bandai en kennis der natuur maakten, hem 
„vermaard, — 

voortreffelijke deugden en «een edel karakter beminnens= 
waardig. 

Groot verlangen, om de natuur in hare grootsche fra 
“wrochten te leeren kennen ; | 

noopte hem tot eene” reis naar Indië, ' 

Hier vond hij voldoening voor zijnen weetlust ; 

Tier genoot hij geluk en v vreugde in bran sars van 
het:geschapene zr « aid 

doch voor-zooveel. biandinden heit en menten van geest 
was het „zwakke ligchaam niet. bestand: 

“weldra werd. hij door. den dood aan zijnen werkkring 
ontrukt, 

diep betreurd door zijne  röiagenoofen ) pr tenden. en all 
“braven ;* HE ed 

dië hem kenden en beminden. | di MEIR 
Het 
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„Het is onbegrijpelijk „hoe. fpoedig.en geheel, Bore zich 

van ieders hart meester maakte, Waar. hij. zich. vertoonde , 

vond hij vrienden. Dit. was ook in Andie het geval, en 

ik acht het niet onbelangrijk „ hier. het. berigt te-laten, vol- 

gen „ waarbij aldaar zijn dood en hibagrafenis werden bekend 

gemaakte: : 5-40 “co 145, nn 

Gisteren avond. tegen zes ure had. albier eene treu- 

as" tige plegtigheid, plaats, die den? diepften „indruk heeft 

2 gemaakt op «alle aanwezigen, … De „kundige en ijverige 

2 ‘Natuuronderzoeker „H. -BolE'; die. door -Z, M.-den 

s> Koning, -met den Heer MACKLOT ‚naar. deze bezittingen 

» was . gezonden, om door. hunne.-navorfchingen het rijk 

ss der wetenfchappen uit te breiden en-het Koninklijk 

s,-Museum te. Leiden, met voortbrengfelen. van „dezen 

2» Archipel te verrijken, na eene kortftondige, hevige … 

s> Ziekte, door den dood, aan zijne talrijke vrienden, aan 

»» de hooge verwachting der geleerde wereld en aan zijne 

»» dierbaarfte betrekkingen ontrukt zijnde, werd plegtftatig 
„ ter aarde befteld, Zijne Excellentie , de Commisfaris 

‚‚ Generaal, alle de Heeren van Hoogstdeszelfs gevolg, 

>> Zijne diep bedrukte vrienden, en alle de inwoners dezer , 

„> refidentie, die gelegenheid gehad hadden ’s mans verdien- 

» ften te leeren kennen, volgden de lijkbaar, om den 

», overledene de hulde toe te brengen der achting en liefde, 

s, die zij voor zijne kunde, voor zijnen ijver, maar voor- 

», al, voor zijne braaf heid en beminnelijke hoedanigheden, 

zó hadden opgevat, De aanzienlijke lijkftaatfie tot de plaats 

s> genaderd zijnde, die in den tuin van het kasteel ven 
‚» Buitenzorg beftemd was, om de overblijffelen van den 

», overledene, naast die van de, helaas! ook te vroeg ge- 

ol ftorven KUHL En VAN HASSELT te bevatten, verliet zijne. 

S 2 Ex. 
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» Excellentie het rijtuig en volgde met alle aanwezigen 

„ het liĳk ...... Diepe flilte, nog ftatiger door de 
»> invallende fchemering, die de fchoone natuur dezer 

5, ftreken” vertoonde” als met eén floers omhuld, heerschte 
5’ alom 3 men” zag op ieders gelaat, men las in ieders oog, 

3’ de ‘hartelijkfte deelneming , den diepften weemoed; en Ta 

» die ftemmiùg kon. het niet anders, of ‘het woord ‘van 

„ vertroosting , van’ zielsverheffing en vân hulde Ban de 
‚ nagedachtenis des overledenen, dat op eene hártelijke 
» wijze door den predikant pr seridre werd witgefproken , 

5, moest ‘aller “hârten treffen’ Hóëtfeurig het ook zijs 

5) Eer veel belovend mensch, in’den bloei “zijns levens, 

55 te. midden der’ eervolfte en -nuttigfte- werkzâämheden 
5 door den- dood té zien nedervellèn, blijft -het altijd 
s»_nogtans - troostrijk: voor den vrieridoder deugd, te ofte 

s waren „ hetgeën deze plegrigheid” wederom op ieuw 
‚‚ bewezen ra dat WARE VERDIENSTEN ‘altijd ral 

s Worden,” 
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„PIETER, FLORISZ, 

id art, FICE: ADMIRAAL 

VAN HOLLAND EN WESTFRIESLAND, 

0 IN HET NOORDER KWARTIER; 

DOOR. 

G. VAN ORDEN. (% 

\ 

Eene voorname bron der gefchiedenis,- vooral 

bij het gemis ‘van fchriftelijke overleveringen „zijn , 
zonder tegenfpraak, gedenkpenningen; terwijl dere 
zelver naauwkeurige rangfchikking tevens het ge=_ 

heugen te hulp. komt, om. den „td „waarin groote 

of “beroemde. menfchen. geleefd, en. merkwaardige 

gebeurtenisfen. voorgevallen zijn, met-eenige zeker= 

heid te onthouden; Maar wooral geeft fomtijds ook 
de befchouwing van eenen enkelen--gedenkpenning 

aanleiding tot gefchiedkundige nafporingen „ nuttige 

overdenkingen en -aangenaam onderhoud. tusfchen 

weetgierige vrienden. Hetzelfde is niet minder-toe« 
in 5 DISOREDP 4 tn …_…pase 
“(*) Voorgelezen--in eené-gewone. vergadering” van 

de tweede klasfe van het. Koninklijk. Nederlandsch In- 

stituut, envin eene departementsvergadering, tot Nut 

van ’t haine te: Zaandam. … En 
Ti 
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pasfelijk op andere gedenkteekenen van belangrijke 

gebeurtenisfen , op ftandbeelden en praalgraven van 

verdienftelijke mannên. Om ons ‘de volkomene 

waarheid van mijn gezegde te verlevendigen „ ver- 

plaatfen wij ons, M. H., met onze verbeelding 

niet in verafgelegene landen; maar ín: de hoofd= 
kerken van ons vaderland, die met de *heerlijkfte 

gedenkteekenen van groote helden prijken; wie kan 
dezelve gadeflaan, zonder den zeldzamen moed en 

de onwrikbare trouw van «zulke Nederlanders te 
bewonderen ? — Even zoo gaf immij, eenigen tijd 
geleden, de befchouwing van het fraaije dekfel der 

doodkist van den min algemeen vermelden zeeheld, 
PIETER FLORISZ, aanleiding tot eenige gefchied- 
kundige nafporingen omtrent dezen dapperen Noord. 
hollander , waarvan ik het wage de uitkomst mede 
te deelen. EEN j $ (la 

De geboorteplaats ván den geleerden HADRIANUS 
Junius, van de: onvertfaagde zeereizigers sSCHOU- 
TEN €en TASMAN, gelijk van meer andere beroemde 

mannen; de naburige ftad  Moorn kan ook roem 
dragen op haren zeeheld PIETER FLORISZe 

Deszelfs toenaam; dien men ook Zlorisfen en 
Florészoon gefpeld vindt, (a) werd, gelijk het met 

de meeste namen gegaan is, bij volgende. geflachten 
behouden, en in Foor veranderd; doch ging. ein= 

delijk in den Duitfchen- naam Bloem over, (2) gelijk 

hĳ nog. ten huidigen dage door de nakomelingen 
van onzen PIETER FLORISZ, Zoo te Zaandam en 

Hoorn, als elders gevoerd wordt, 
7 Daar 
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Daar het bij de waardering van beroemde manriên 

niet onverfchillig is, te weten wie hunne ouders en 

„voorouders waren , welke opvoeding zij genoten, 

en door welke omftandigheden zij van hunne eerfte 

kindsheid af tot eenen hoogen trap van aanzien en 

eer geklommen zijn$-zoo-doet het mij te meerder 
leed, “dat -dienaangaande mijne navorfchingen, ten 
opzigte van gemelden zeeheld „ bijna geheel vruch- 

teloos zijn geweest, daar ik mij gedurig: gevleid had 

ten minfte eenige bijzonderheden te vernemen. 

In de onderfcheidene bronnen der gefchiedenis 

van ons vaderland wond ik van onzen PIETER 

„FLORISZ’ het eerst melding gemaakt bij de treffe- 
lijke Armada, welke door de Staten Generaal der 

Vereenigde Nederlanden in den jare 1652 uitgerust 

werd, (3) om de koopvaardiĳjfchepen dezer landen 

door het. kanaal te geleiden en tegen de aanvallen - 

der Engelfche zeeroovers te beveiligen, Het opper- 
bevel dezer vloot was opgedragen aan den onver- 

fchrokken- Luitenant-Admiraal MAARTEN HARPERTZ 
TROMP3 ‘ONZE FLORISZ, als Schout “bij Nacht, 
voerde het bewind over twaalf admiraliteitssche- 

pen , met tweehonderd zesëöndertig ftukken en acht 
honderd negentig man gewapend, 

Het Engelfche Parlement , vooral deszelfs opper- 

hoofd OLIVIER CROMWELL , nam deze kloeke hou-= 

ding van Hun, Hoogmogenden zeer euvel op, als 

«willende geene mededingers ter zee dulden, en-mee= 

nende, dat met het fluiten van het kanaal de Holland- 

fche fchepen gemakkelijk te bedwingen wâren. — 

Daarenboven „was het republikeinsche beftuur van 

Ig En. 
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Engeland: grootelijks - verftoord -óp-de - Algemtene 
Staten’, doordien deze hetzelve nog niet-als wettig 
erkenden, en zich nog minder bereid. getoond had= 

den om beide Republieken in één te fmelten, Hierbij 

kwam nog de mishandeling van twee: Engelfche. ge- 

zanten door het Haagfche „gemeen. 

Door het uitgaan der beruchte acte van navigatie 
en der brieven van reprefailles had het Parlement 

reeds zijne wangunftige, vijandelijke gezindheid ten 

duidelijkfte aan den dag gelegd; hierdoor werdde 
oorlog tusfchen Bngeland en de Vereenigde Neder- 

landen onvermijdelijk, offchoon Hunne Hoogmo- 

genden niets nagelaten “hebben, om: den vredertus= 

_fchen de beide gemeenebesten te bewaren: Maar de 

openbare vijandelijkheden begonnen reeds.den agsten 

van Bloeimaand 1652, wanneer in het kanaal, nabij 
Dover , de wederzijdfche Vlootvoogden „ROBERT 

BLAKB EN MAARTEN: HARPERTZ “TROMP @lkander 

ontmoetten , en meer dan de volle-laag- gaven. 

Dat hierbij de Schout bij Nacht p. FLORISZ te= 

genwoordig was zag ik nergens vermeld, en ik 

„vond hem niet weder, dan bij den, vermaarden drie- 
daagfchen zeellag , op den 2gstee van Sprokkelmaand, 
en de beide eerfte dagen van Leentemaand des vol 

genden jaars „ tusfchen, de voornoemde Vlootvoogden 
in het kanaal, nabij Portland, geleverd. (4) » 

Offchoon” vele — kapiteins zich: daatbij „als laffe 
bloodaards- hebben: gedragen, was, “in fpijt van de 

jeugenachtige fnoeverij der parlementsgezinde „En. 
gelfchen, de overwinning der Nederlandfche vloot 
‘altertuisterrijkst „door den onverfchtokkenmoed-en 

| vd de 
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de onbezweken: trouw ‚van, den Luitenant - Admiraal 
TROMP den: Vice - Admiraal JAN EVERTSEN; den 

Kommandeur MICHIEL „ADRIAANSZ DE RUITER €n 

den Schout bijNacht Preter: FLORISZ. Deze laatfte 

had ‚het. vuur niet ontzien. maar „zich tegen-zes 

Engelfche. fchepen dapper verdedigd, tot dat hem.de 

Luitenant» Admiraal ontzette devi hij wid Teer 
deloos gefchoten, Ee ‚ 

Dit zijn loffelijk: gedrag aren ks an de. Staten 

van Molland,erkent„ en door eene, milde vereering 

beloond» -Qok. „werden „genoemde. „helden „aan „de 

Staten „Generaal over. dezen zeellag, berigt „gedaan 
hebbende „ rijkelijk-begiftigds, terwijl onderfcheidene 
kapiteinen,, die. zich van hunnen, pligt: niet- gekwe= A, 

ten. hadden, naar verdienften „geftraft, werden. 

Of onze PIETER. FLORiSZ ook.-den-geduchten 

flag “bij. Nieuwpoort. bijg gewoond. heeft, is-mij niet « 

duidelijk. gebleken.;hij. zou bijzonder vader TROMP 

in. het knellendst, gevaar , even moedig als ‚DE 

WITH EN DE, RUITER, Zo0 het- hem. mogelijk, ge- 

„weest ware „ bijgeftaan -en.…ontzet, hebben, Maar 
toen aan de Hollandfche kust, nabij Katwgjk»,op 
den, 8sten. van, -Oogstmaand „een;gevecht voorviel „-{5) 
kweet. zich. rLOR1sz- wederom manhaftig. en-vers 
hoedde mede, dat. de. vijand geene, voordeelen ‚bee 

haalde. Ook. twee dagen daarna, toen de weder, 

zijdfche vloten, doorsden wind tot voor de Maas, 
tegenover Zerheide, voortgedreven; een’ geduchten 

flag ‘leverden (waarbij de onzen aanftonds hunnen 
kloekmoedigen. Admiraal TROMP verloren) vocht de 

‚dappere …FLORISZ., … die „met den „Vice » Admiraal 

T 4 j vens 
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DE WITH de achterhoede gebood, als een lëéuw: In 
het begin van Herfstmaand liep hij, benevens zijn’ 

Vices Admiraal, met negenënveertig oorlogfchepen , 
die in het laat{te gevecht het minst befchadigd waren ; 
met twee branders en twee proviandfchepen uit 

Texel, om drie honderd vijftig’ koopvaardijfchepen 
naar de Zond te geleiden, (6) dewijl men vernomen 
had , dat de Engelfchen met omtrent negentig zeilen 

bij Doggersbank lagen. Deze laatfte werden door 
hevigen ftorm vêrflagen en deerliĳjk geteisterd, zoo- 

dat onze vloot hare beftemming behouden bereikte, 
en den zeten en oden van Slagtmaand met omtrent 

drie’ honderd” vijftig’ zeilen in Texel en-in ° Vlie 
aankwam. De Gorlogsvloot ging geheel digt onder 

Petten liggen , om ‘weder van alle noodwendigheden 
voorzien te worden, ten einde de andere fchepen 

van Bergen in Noorwegen af te halen; doch tusfchén 

den gie en ‘zoden raakten verfcheidene fchepen door 

een’ geweldigen ftorm los, en werden tegen het 

ftrand gejaagd, waardoor fommigen met veel man: 
fchap vergingen en andere mgee Seater 

werden, | 

De Staten, voor de voortaiings Pan dezen ver- 

derfelijken oorlog op goede gronden” beducht, 

vérzuimden niets, om de noodige maatregelen ter 

verdediging en befcherming van de zeevaart te ne- 
men, en befloten onder anderen het getal der be« 
vélhebbers der zee te vermeerderen; hierdoor werd 
PIETER FLORISZ tot de rang van Vice = Admiraal 

van Holland, voor ‘het Noorderkwartier , werhe= 
ven, (7) terwijl ‘hij in zijn’ post vervangen wêrd 

door 
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door JACOB DE BOERs van Enkhuizen. Maarcaan 

den anderen kant vond men “zich:-door- inwendige 

onlusten en knellend geldgebrek: gedrongen , om van 

Engelands” neiging “tot bevrediging gebruik te mas 

ken „ gelijk danook op den15de van Grasmaand 

des jaars 1654 de vrede tusfchen wi Waeantnde 

Staten en Engeland gefloten werd. Hd 

Had zich ons aa hkearninkess ten minfte ge= 

durende “eenige “jaren , buiten valletoerusting ‘ten 
oorlog kunnen ‘houden, dan zou zich: de: armoedige 
ftaat van ’slands kas hebben kunnen-herftellen; maar 
reeds in het jaar 1656 (8) drong het belang van 

Hollands koophandel de Algemeene: Staten om eene 
vloot naar de Oostzee te zenden ,-en Dantzig, dat 
door KAREL GUSTAAF, Koning van Zweden, met 

tweeëndertig fchepen belegerd werd, te ontzetten. 

Deze vloot” van, veertig fchepen: kwam ook , onder. 

het beftuur van den Luitenant- Admiraal oBDAM;, 

en van de Vice- Admiralen “pe“RUIFER en ‘PIETER 
FLORISZ , den ogen Julij 1656 voor Dantzig ; en 
fluitte daardoor den toeleg van den oorlogzuchtigen 
koning. Het fmaldeel van-onzen Vice- Admiraal be= 
ftond uit zeven fchepen, ‘met twée honderd acht= 
entachtig ftukken en duizend tien-man uitgeruste” >> 

De Staten Generaal der Mereenigde *Neders 

landen hadden “met rreprrik MI, Koning van 
Denemarken, een verbond aangegaan , waardoor’ zij 

verpligt wareft, “om dien vórst,-doór zijnén wijan= 
digen nabuur zelfs in zijnen rijkszetel Kopenhagen 

bedreigd, bij te ftaan , en“ zoo’ voor het vervolg te 
verhoeden , dat dé Zond niet weder voor de Holland- 

T 5 fche 

- 
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fche koopvaardijfchepen gefloten werd ;-tèn welken 

einde ‚ onder. het bevel. van den Luitenant = Admiraal 

OBDAM, Heere VAN „WASSENAAR ; @n de Vice» 

Admiralen--DE- WITH. € PIETER FLORISZ eerie 

vloot van tweeënveertig fchepen-naar de Zond afs 

gevaardigd werd, met welke twee-duizend ‚-volgens 

anderen, vier duizend man landfoldaten , onder het 

gezag van dèn dapperen Kolonel PICHLER, Kom- 

mandant in Schenkenfchauns , derwaarts- vertrokken. 
Door tegenwind wel -drie. weken opgehouden , liep 

deze ármade „den. 18den van Wijnmaand 1658 uit Aet 

Vlie in zee 3 (9) het eskader van- Westfriesland of 

het Noorderkwartier „waarover onze Vice - Admiraal 

het bevel voerde, beftond uit zestien fchepen „met 
vier honderd zesêntwintig ftukken- en vijftien hon- 

derd man 3 het fchip van-den- Vice --Admiraal zelve, 

Jozua genaamd „ had. hemsdend vijftig. man en viltig 

ftukken. 

Den -8sten van. Slagtmaand zeilde de Hollandfche 

vloot de. Zond door ; nadat zij in drie, eskaders ver- 

“ deeld was , waarvan -de Luitenant- Admiraal-0BDAM 

de … batalje „… Chet centrum) de Vice - Admiraal pe 
WITH ‘den, voortogt „en de Vice-Admiraal FLORISZ 

de achterhoede had.-(10) Van de kasteelen Kronéne 

burg en Helsingborg werden zij met een hevig vuur 
begroet; doch leden. geene, fchade, De -Zweedfche 

Admiraal was KAREL -GUSTAAF WRANGEL,-die te 

voren meer-dan eens als bevelhebber des Zweedfche 
legers te land veel dapperheid en beleid aan den dag 

gelegd had, en in beide- opzigten-met den Heer 

VAN WASSENAAR kon vergeleken” worden, … Hier 
ech= 
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echter fchoot WRANGEL te kort,-terwijl hij metsden 

Admiraal oBpam enden Vice- Admiraal pE-wITH 

weldra aan. het vechten raakte, Hij had: wel--aan 

den laat{len-de volle laag gegeven; maar WASSENAAR 

beantwoordde hem op eene geduchte wijzes-én 

dreigde hem te enteren, zoodat hij-zwenkte enden 

ftrijd „verliet, met zijn fchip „ Victoria genaamd „ dat 
verfcheidene- fchoten van achteren gekregen had3 

terwijl hij zelf in-het aangezigt door. eenen fplinter 

gekwetst :was,:- Maar WRANGEL werd weldra op 

eene geduchte wijze doorde zijnen „gewroken, daar 

de Vice «Admiraal, pr -wiTHy’ door twee muskete 
‘kogels’ doodelijk. gewond „ alseen. onvertfaagde- aak 

den laatften adem uitblies. 

De Zweden kweten. zich haibeis en hatdeis u 

‚in het bijzonder op de Hoofden: der Nederlandfche 

vlopt'gemunt 5: (11) terwijl zij-wel wisten, dater 

onder de kapiteins vele bloodaards, waren. Indedaad 

nam wel des helft. van onze ‚vloot, zonder „eenig 

verlies geleden te hebben, de vlugt; in: plaatsvan 
iets tot redding der dappere ftrijders toe te brengen. 

Maar niet alzoovonze-onverfchrokkene PIETER FLO- 
RisZ3 hij bood ‘den Zweden het- hoofd, en nood- 

zaakte hen--tweemalen.te wijken, wanneer zij reeds 

op zijn fchip warene … Eindelijk, bezweek hij, terwijl 
hem benevens zijnen. kapitein en, zesöndertig matro= 
zen het vijandelijk gefchut welde. (12). 

Jammer was het, dat deze held, die getrouw bleef 

tot den dood-toe,' de Zweden niet. mogt zien» af« 

„deinzen, enmet den kloekmoedigen; Admiraal oBpaM 
zegepralend. Koppenhagen binnenloopen!» ik 

Het 
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Het lijk van PiererR FLORISZ viel niet, zoo als 
dat van pr wirn, in ’svijands handen, «maar 

werd naar Koppenhagen vervoerd, daarna gebalfemd 
en in eene kist naar des overledenen vuige 

bags | ius atndekd 2 

„ De Koning van Denemarken, pven; dat hij 

aan. de dappere Hollanders. zijne “redding verfchute 

digd was, betoonde niet alleen” den zegevierenden 

Admiraal op de uitbundigfte wijze: zijne erkentenis, 

maar bewees ook “aan-den gefneuvelden Admiraal 

alle mogelijke eer, Hij had het dekfel der doodkist, 

die het kille omkleedfel van die kloeke ziel bee 
vatte, met zwart fluweel doen “overtrekken, met 

zilveren en zwarte franjen, en de hoeken verfierd 

“met engelen van zilver gewrocht, Boven ftond de. 

naam van den heldin het midden zijn wapenfchild , 

Jager de dag van zijn aflterven, en: hier boven las 

men zes dichtregels”, in >flecht -gefpeld  Hoog- 

düitsch; die in het Nederduitsch” ten naastenbij 

aldus luiden: 3) f oel jy, 

Helden, als menu, zag. wezen, 

Worden eeuwiglijk geprezen; 

Ook in ’t graf nog wordt” hun’ naam 

Uitgebreider door de ‘faam, 

Van u, Floor, den roem der helden, 

Moeten uwe’ daden melden, 

Ook de Staten van Holland beloonden de dap- 

ee van den held, die in den bloedigen zee= 

flag zijn leven had opgeofferd ; terwijl zij aan des- 

zelfs 
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zelfs erfgenamen de fom van drie honderd guldens 
toêleiden, om hem ter eere eené marmeren graf= 

tombe of ander gedenkteeken op te rigten. Dezelfde 
fom werd ook aan de erfgenamen van den Vice« 

Admiraal pe wirm tot een gelijk oogmerk gegeven. 

Het lijk vân onzen held was, gelijk reeds gezegd 

is, op bevel van den Koning van Denemarken, 

gebalfemd , zoodat het, voor bederf bewaard, den 

den van Slagtmaand des volgenden jaars, juist een 
jaar na den zeellag in de Zond, voegzaam met de 
meeste ftatie te Hoorn konde begraven worden. (14) 

Zeer uitvoerig vindt men dien plegtigen optogt be= 
fchreven door den beroemden j. LE FRANCQ VAN 

BERKHFY, in zijne Natuurlijke Historie van Hol- 

land, over de Begrafenisfen, waarbij wij, als iets 

zeer opmerkelijk , aantreffen, dat PIETER FLORISZ , 

alfchoon hij een beroemd zeeheld van hoogen rang 
ware, alleen door de burgerij der ftad Hoorn, der- 
zelver kapiteinen, luitenants, vendrigs en ferjanten 

werd begraven; daar men anders gewoon is het 

dragen van de eereteekenen en de flippen door 

zeeofficieren te laten verrigten. Men zoude hieruit 

mogen befluiten, “dat onze’ Hollandfche , bijzonder. 

onze Noordhollandíche fteden, er op gefteld waren , 

dat aan zulk een beroemd perfonaadje , indien hij een 
geboren burger dier ftad was, de laatfle eer, als 

’t ware door zijne broeders en vrienden , in zijne ge= 

boorteftad, daor de burgerij werd aangedaan, 

Boven. het graf van den Vice- Admiraal, in dè 
groote kerk te Hoorn, is eene prachtige marmeren 

graftombe opgerigt, bevattende, behalve den zee- 

| flag 
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flag in de Zond; deze dichtregels, door HENRICuS 

BRUNO , conrector der Latijnfche school te Hoorn, 

vervaardigd: (15) 

PIETER FLORISZOON, 

Die ak een held, den Brit, den Portugees , den Sweedt, 

Voor Britland, Portugal en in den Sondt beftreedt, _ 

Die Kopenhaven hielp ontzetten door zijn kiel ; 

Rus: hier; de hemel ì is de haven van zijn ziel. — ii 

“Dezelfde dichter heeft nog bovendien een La 
tijnsch graffchrift op onzen held gemaakt, (16) 

waarvan de zin in het Nederduitsch aldus luidt: 

«Voor het vaderlend en. Hollands goede zaak ftrijdende, 

… „stegen de vloot der Zweden, werd hij door eene 
vijandelijke. kogel gedood; Die dus fneefde, wien 

alle roem navolgde,, PIETER PLORISZ, zal in alle 
eeuwen bloeijen, 

“Ook heeft de anders met regt van wanfimaak be= 
fehuldigde’ dichter jan wos, onder de afbeelding 
van ‘onzen held, ‘een bĳjfchrift gefteld , hetwelk ik 
medé ter ulieder beoordeeling bij de vorige gediche 

ten voege : G7) 

Dus leeft zij, die ’t geweldt, op ng aan boord durft 

| klampen , 

In '€ hagelen der loôn en regenen van bloedt, 

Een ftrijdebaar waterhooft ontziet geen oorlogsrampen, 

Hij flreeft “de doodt, in fpijt der branders, te gemoedt, 
En zoekt zijn roemtot heil van't land , langs zoute paaden. 

De fcheepskroon- wordt gekocht voor dappre helden- 

daaden, «-(18). (19) 
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Hiermede , M. H., zij het mij vergund, mijn 

verhaal te befluiten; mogt. het mij gelukt zijn , om 

iets tot den welverdienden roem van Hoorns dap= 

peren burger te hebben toegebragt, en uwe vêr- 

wachting niet geheel te hebben te leur gefteld; dan 
zal ik de moeite mijner nafporingen rijkelijk beloond 
achten. | 
_Ik befluit mijne voorlezing met den wensch , dat, 
indien. ooit de Nederlanders genoodzaakt worden 
hunne- zeevaart door geweld van wapenen te -be= 
fchermen „uit alle {tanden en’ uit alle oorden onzes 
vaderlands helden mogen opftaan , gelijk aan PIETER 

FLORISZ en zijne tijdgenoten! 

„- 



AANTEEKENINGEN, 

(1) Bludz. 276., Zie de Brieven van ne wir aan 
w. NIEUPOORT ,, Van ‚Je jaren 1656; 1657 en 1658. 

stan Bladze ds Zie SCHELTEMA, Musland en de 
Nederlanden ‚D.I, bladz, 418 en 419, in de noot, 

waarin Zijn Ed. zegt: 

„… Dit dekzel (namenlijk van de per van PIETER 

 FLORISZ, met zilveren fieraden voorzien) wordt nog met 
» ZOr8 bewaard „ door den’ Heer cLAAs mur, achter- 

> kleinzoon van den Heer CLAAS BLOEM.” 

(3) Bladz. 277. Zie de Hollandsche Mercurius van 
1652 , bladz. 33. 

(4) Bladz, 278. Zie de Hollandsche Mercurius van 

1653, bladz. ee, en Brieven van JAN DE wirt, D. V. 

bladz. 23, alwaar de Raadpenfionaris meldt aan den heer 

- C+ VAN BEUNINGEN, buitengewoon. Minister in Zweden, 

onder dagteekening van den 17denp Maart 1653, dat bij hun 

Ed: Gr: Mogende, (de Staten van MZolland) voorgeflagen 

was : , Dat de Schout bij naght p. FLORISSEN ter ver- 

> gadering van Haar Ed: Gr: Mr: befcheiden ende aan 
» denfelven eene gelijke vereeringe (als aan de vice Adm: 

2 JAN EVERTZ Ende MICHIEL DE RUYTER, van een goude 

» keten met een medaille, houdende het wapen van Hol- 

» landt, van waarde 12 ofte 15oo guldens.) gedaen foude 

»» worden, wegens zijn loffelijk gedrag op den 28 Febr: 

» den 1 en 2 Maart 1653.” 
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Zie ook BRANDT, Historie van Enkhuizen, vervolgd 

door s. CENTEN, dZoorn 1747; in het vervolg bladz. 1544 

alwaar gezegd wordt, dat aan P. FLORIsSZOON twaalf hone 
derd guldens werd vereerd, Offchoon fommigen willen, 

dat hij eene medalje en gouden keten heeft ontvangen, 
waarmede ook zijn borstbeeld altoos pronkt, is het mij 
tot heden niet mogelijk geweest in het zekere hiervan te 

worden onderrigt ; alzoo dezelve niet met het dekfel tot 

zijne nakomelingen is gekomen; een berigt wilde, dat de 
voornoemde medalje en keten te Hoorn of Enkhuizen op 

de weeskamer zouden hebben berust. 

Zie ook over de fchenkaadjes aan de vlootvoogden de 
Hollandsche Mercurius , als dk bladz.4r. 

5) Bladz, 279. Zie BRANDT, Historie van Enbhuin 

zen, het vervolg-bladz. 170, 171, welke den roden Augus- 

“tus 1653 opgeeft voor den flag bij Katwijk ; het moet zijn 

den 8sten Augustus; den roden van denzelfden maand was 

de zeeftrijd voor de Maas. Zie de Hollandsche Mere 
eurius van de maand Augustus, bladz. 77 , waar men nog 

vindt: De Hollandfche fchepen onder de wirr en 

2 P, FLORISZ te zeer in lij, en hadden ’s morgens niet 

» veel kunnen doen, maar namiddags ftreden zij heftigh, 

„‚ En alfo de wind S: W: was, fackten beijde vloten naer 

» Tesfel, doen fonck Cap. TANEMANs fchipken de Engel- 
2» fche grootste fchepen ftaecken s’ avonds in zee. Toen 

s> vocht pE wirr als een held, Pr FLoris als éen leeuw, 

»» En J. GIDEONS als een Batavier. 

(6) Bladz. 280, Zie de Hollandsche Mercurius, 

bladz. 86, welke flellig- zegt den sden en 6den September. 

En BRANDT , Historie van Enkhuizen „ bladz, 172, fpreekt 

van den roden September ; maar. voegt er echter bij: an- 

deren zeggen van den gden en 6den September, Zie verder 
de Hollandsche Mercurius, bladz, 93. 

KD. 3. h'/ (7) 
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(7) Bladz. 28r. Zie de Hollandsche Mercurius van 

1654, bladz. 1, en BRANDT, Historie van Enkhuizen , 

bladz, 177. 

_@) Bladz. 182. Zie de Hollandsche Mercurius van 
1656, bladz, 56 en 57. BRANDT, Historie van Enkhuie 

zen, bladz, 189. Ook de Raadpenfionaris 1 DE WITE 

| maakt in zijnen brief aan den heer w. NIEUPOORT', Ambas- 

fadeur in £ ngeland, gewag van eenen ingeflotenen brief 

van den Vice- Admiraal PIETER FLORISSE, die echter niet 

daarbij afgedrukt is, 

(9): Bladz. 283. Zie BRANDT, Historie van Enkhui- 
zen ‚ bladz. 198 tot 2033 ook den Hollandschen: Mercurius 

van 1658, bladz. 137 en 138, alwaar men eene uitvoerige 

lijst vindt van alle de fehepen en derzelver bevelhebbers. 

Ook zegt de Mercuriiss „dat er bijna vier duizend 
» landfoldaten bij de armade waren, onder het gefagh van 

» den Hooftman pichLeR, (hiet, zoo als bj BRANDT, 
» PUCHLER) Commandant in Schenkenschans.” 

In een’ brief van pe witr aan den Minister NieuPOORT, 
in Engeland, van 27 Sept. 1658, leest men: „, Pieter 

»> FLORISZ is gisteren met noch een fchip van zijn bijt 

„ hebbend esquadre alhier voor Scheveningen gekomerr;, 

‚, daerop hem bij Haer Hoogmogenden order gegeven is; 

„ in allerhae t de vlagge van de Hr. Luitenant Admiraal ce 
s, volgen, die ick wil vertrouwen dat hij wel zat aghter. 

‚ haelen3 de verdere fchepen van fijn esquadre fijn noch 
» niet te voorfchijn gekomen, Ick take ftaet, dat de 

4 vloot omtrent dertigh fchepen fterck in de Orifondt fal 

ss komen, doch daer onder fijn fes gehuerde fehepen , maet 

sy twintigh en vierentwintigh ftucken voerende; daerbij gaen 

ss hoch fes Brandtfchepen, vier Galjoots of Advisbarcken 

sb ende nogh eenige Fluijten ende Galjoots met provifie ; 

» Ammunitie ende auderfints, daermede onder Godes zes 

» BE, 
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5 gets foo wij tijdts genoeg iden C° t oogmerk van den 
„> Staat wel fal konnen’ bereikt: worden.” 

Nog in éen” brief van denzelfden aan denzelfden, van. 

& October 1658’: shad N 

„ De Vice Admiraal pieter Frorisz is mede met zijn 
» gantfche esquadre te voorfchijn’ gekomen, fùlcks dat ick 

» gelove dat de vloote tegenwoordigh omtrent dertigh 

5 fchepen van oofloghe fal-kònnen uitmaecken,”” 
In het vijfde deel, blaaz. 465, fchrijft pe wirt in eert 

. brief: „, Dat de Vloote naer de Orifondt gedestineerde, 
„> Vermits contrarie windt en den harden. florm niet in zee 

»‚ heeft kunnen geraecken , maar hoopt, de windt zuijdelijk 

Dm gelopen zijnde, dat zij (den 4 Oct. 1658) zal wefen 

Pr uijtgeloopen,” | abn 

(ro) Bladz, 284. _ Volgens de Mercurius van 1658, 
bladz. 141, was de Hollandfche vloot, bij haren doortogt 

door de Zond ‚ in drie eskaders, verdeeld , waarvan de 

Admiraal OPDAM, (zoo als de Mercurius altoos Schrijft) de 

Batalje, de Vice- Admiraal pe witn den voortogt en de 

Vice - Admiraal rLorisz de achterhoede ‚had, 

ar) Bladz. 284. Als boven, bladz, 143. as De Vice= 

… Admiraal PIETER. FLORISZ had ook diverfe Sweden om 
‚‚ hem, en fij en fchenen nergens meef devoiren te doen , 
„als om de Hooftofficieren der Nederl, vloot te vernielen, 
ò wetende, dat er vele capiteijns waren, die. fo al wat 

sy vreedfaam in hee vechten. waren, En voorwaer. daer is 

55 bijna niet gevochten als met ao fchepen ; daervan deze 

3s wek de: voornaemfte helden fijn: 

ss Tu: Admiraal oppam;; 

» Vice-Admiraal pe” wern ; 

ss Viee=Admiraal p, FLORISZ 4 A 

ss Schout bij, Naght veruOoEF, : 

ss JAN VAN CAMPEN _ en 
» nogh 9 andere capiteijns.”” 

Va (12) 
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(12) Bladz. 285) Als boven, bladze 143: +, Alfoo is 
s> P, FLORISZ ENC, BRUIJNSVELDT fijn capiteijn doot ges 

»» Schooten, doch het volk daarop vochten als leeuwen ; 
s tweemael waeren de Sweden op pierTer-FLORISz fchip en 

‚» tweemael moesten zij danfen de couranten buiten boort 

s, (la courante, eene gemeene volksdans en vaudeville.) 

sen fo dropen de Sweden af , na dat hunne beste fchepen 

», hare tanden daarop hadden gekneust en veel volks verloren, 

» Pirrer rFLORISZ had 29 en BRUINSVELDT niet minder 
2 dooden,” 

„De Hollandsche telle van 1659, bladz. 35, heeft: 

„ Haere Hoogh. Mog. fich ontbloot fiende van twee Vicee 

» Admiralen wiTTE CORNELISZ DE WITH ende PIETER FLORISZ, 

2» Wiens dapperheijt niet alleen over veele jaeren in vere 

» fcheijde heltdadige actien was gebleken; maer voornaem- 

» lijk fijnde in de vermaerde zeeflagh in de Sondt, 1658 , 
‚ 3 geweest de twee ftandvastigfte helden, die tot de doot 

», toe getrouw gebleven, en op dewelke de Sweden doen- 

»» maels haere fcheepstanden ftomp beten; foo dat fij twee 
>, gheen van de minfte fuijlen waren, die de ftaet van het 
»» landt, de vloot ende geheel Denemarken, doenmaels door 

„ Godes bijftandt. preferveerden. Wordende alfoo Coppen- 
>, haven ontfet, de kroon gelibereert , en der Nederlanders 

> gekrenckt respect ten hemel opgeheven en gerilt.” 

s„ Voor defe helden hebben de wel ghemelde haere 

Hoogh. Mog. met groot vergenoeghen de voorfchreven 

vaceerende charges in defe tijt vergeven, te weten: 

In plaats van WITTE CORNELIS DE wiTH tot Vice Admiraal 

over het quartier van de Mafe EGBERT MEEUSZ KORTENAAR 

en in de plaatfe van pf, rLorIsz tot Vice Admiraal over 
2, het Noorder quartier of Westfriesland JAN. CORNELISZ 

„> MEPPEL.’ 

bid 

2» 

hd bd 

23 

bid 

(13) 
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(13) Bladz. 285. Op de afbeelding of. zilveren plaat , 

op het dekfel , ftaat letterlijk: 

Helden wie du hebt gewefen, 

Wirden für und fur gelefen, 
Auch im grabe wert der nahm 

f Ausgebreytet durch die fam, 

Wie dich, Flor und ruhm der helden 

Müsfen deine thaden melden, 

Men ziet dat het met taalfouten geftelde. Hoogduitsch 

is, en geen Deensch, zoo als LE FRANCQ VAN BERKHEIJ , 
__ Natuurlijke Historie van Holland, D, IIt. bladz, 1844 

“het bij vergisfing opgeeft, en ook dat het er niet op ge= 

borduurd, maar op eene zilveren plaat gegraveerd is, 

(14) Bladz, 286, Zie re FRANCQ VAN BERKHEIJ » 

Natuurlijke Historie van Holland, D. III, bladz, 1946 
€en verv. 

(15) Bladz. 287. Over BRUNO, als Nederlandfchen 

dichter, zie jERONIMO De vries, Bekroonde Verhandeling 
over de Nederduitsche Dichtkunde, D.I. bladz. 219, 

doch aldaar Conrector te Haarlem genoemd, 

(26) Bladz. 287. Het Latijnfche graffchrife was, vol- 
gens BRANDT, Mistorie van Enkhuizen, bladz. 203: 

Epitaphium ejusdem Herois fortissimi, 

Pro patrid4 pugnans, causd meliore Batavum, 
dn Suëonum classes, inimica glande necaius , 

Qui sic oecubuit , quem gloria tota secutta est, 

Omni florebit Petrus Florentius aevo. 

(17) Bladz. 288. Over jan vos leze men WAGENAAR, 
Beschrijving van Amsterdam, D. III. bladz. 246 en 247. 

JERONIMO pe VRIES, Bekroonde. Verhandeling, D. IT. 

bladz, 207, 210. Ne G. VAN KAMPEN, Geschiedenis der 

Nederlandsche Letteren, D. I. bladz. 204. 

BER (8) 
ke 
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(1 9) ‚Bladz, 288, Het portret van PIETER FLORISZ kome 

voor bij BRANDT, Historie. wan „Enkhuizen, met. het 

versje van JAN vos, en onderaan: ABRAHAM LOOTS, pinxit, . 

P. HOLSTEIN » seulpsit. ‚Bij WAGENAAR ; Vaderlandsche 

Historie , D. XII. 48ste boek, bladz, 468. een portret van 

HOUBRAKEN, hetwelk het-beste gelijkt naar het gefchilderde 

portret dat bij den heere CLAAs MuL, bezitter van het 

fraaije dekfel, voorbanden is, hetwelk mert zijn geteekend 

wapenfchild als gedachtenis aldaar wordt bewaard, 
Zie ook een klein portretje, van onzen in de ZAistoire * 

abrégée des provinces unies des Pays Bas, Amsterdam, 

Chez JEAN MALHERBE, 17UI, P. go. N°, 27, - | 

(29) Bladz, 288. Men zie over dezen held, zijn’ dood 

en zijne eerbewijzingen, BRANDT, et Leven van DE 

RUITER „derde druk „ 1732, bladz. 11, 47, 68, 155, 156. - 

CLAAS BRUIJN, WNoordhollandsche Arcadia, bladz. 194. 
de noot N° 4. =— De Batavische Romein, door P. DE 

LANGE, 1781. tweede. uitgave, bladz, 326. — Kor, Va: 
derlandsch Woordenboek, D, XXV. bladz, 273, 2745 275: 

WAGENAAR, aderlandsche Historie, D. Xil. bladz. 468. 

Jr SCHELTEMA, Rusland en de Nederlanden, D, IL 
bl, 418 en 419: „Hier is zeker eene drukfout 5 ia het jaartal 

taat: „in de Sont gefneuveld 1659» moet zijns 21658e’ 



OYERO DE: sein 

TOEPASSING 
| ita 

VADERLANDSCHE GESCHIEDENIS 

| oP HET 

NEDERLANDSCHE STAATSREGT; 

| DOOR | 

Jr. Mr, F. Z. BERG ZAg MIDDELBURGH, 

Apvocaár te „Amsterdam. (*) 

Niers is er dat krachtdadiger medewerkt tot 

vestiging van het volksgeluk , dan de algemeene 
verfpreiding eener grondige bekendheid met de in- 
ftellingen van den. Staat. Menige natie heeft door 
eene overdrevene vrijheidszucht, bij het gemis dier 

kennis ontftaan, zelve zich ten val gebragt3 doch 

menig volk heeft ook aan de juiste waardering zijner 

regten de kracht en. volharding te danken, waar= 

mede het zich van het juk der dwingelandij man- 

nelijk wist te bevrijden. Gelukkig het land, welks - 

toeftand zoodanig krachtbetoon onnoodig maakt 5 
maar driewerf gelukkig. de natie, wier wijsheid en 

| ten 

(*) Voorgelezen te msterdam, in de Maatfchappij : ê 

tot Nut van *t Algemeen, 

Va 
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gezonde zin haar, bij het genot eener betamelijke 
vrijheid, voor die overdrijving beveiligt, waaraan 

de gefchiedenis hare zwartfte tafereelen: ontleent. 
Eene juiste en grondige kennis van het ftaatsregt 

is onder alle regeringsvormen en voor alle volken 

heilzaam, en zij is het inzonderheid voor de zoo- 

danige, wier regten en pligten bij een maatfchappes. 
lijk verdrag, bij eene grondwet, geregeld zijn; maar 

voor Nederlanders bovenal is die kennis onmisbaar, 

wier grondwet geheel-uitgaat van het beginfel van 

gemeen overleg tusfchen het hoofd der natie en de 

natie zelve! Voor ons moet de grondige kennis van 

ons ftaatsgebouw een aanhoudend voorwerp van 

onafgebrokene pogingen zin; wij moeten ons in ftaat 

ftellen, om aan onze roeping te voldoen, wanneer 

onze medewerking tot het heil van den Staat wordt 
gevorderd, hetzij in ons algemeen ftaatsburgerlijk 

gedrag „ hetzij in de uitoefening van het kiesregt , 

naar waarheid , door een voortreffelijk ftaatsman , de 

ziel eener vertegenwoordigende regering genoemd. 
De bevoegdheid tot dat regt hebben wij, of kunnen 

wij allen verkrijgen; en zoo is er geen burger, die 

niet kan medewerken tot het naauwgezet beheer der 

belangen van den Staat. „Dit is het ftandpunt, mijne 

heeren! waarop ik ons heden avond wenschte gee 

plaatst te zien, ten einde, met vertrouwen, aller 

belangftelling in te roepen voor het onderwerp, 

waarover ik de eer zal hebben tot ulieden te fpre= 

ken. Alle burgers, in ons land, hebben deel aan 

het beftuur der nationale aangelegenheden; alle be- 

hooren zich dus met de juiste kennis onzer grond- 

wet= 
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wettige inftellingen toe te rusten: deze ftelling is 

boven allen twijfel verheven. Maar hoe wordt die 

kennis het beste verkregen? hoe leeren wij onze 

inftellingen het beste waarderen? hoe ftellen wij ons 

in flaat dezelve ten meeste nutte op te volgen? — 

„Deze vragen wenschte ik te beantwoorden in de 
„behandeling mijner ftoffe , over de toepasfing der 

Vaderlandfche Gefchiedenis op het Nederlandfche 

Staatsregt. Veroorloof mij, dat ik daartoe, voor 

deze fpreekbeurt, uwe toegevende aandacht befchei- 

den inroepe. | 

De vaderlandfche gefchiedenis leert ons Ket flaats- 
regt kennen; zij leert ons Aetzelve te waarderen; 

zij doet het ons met oordeel toepasfen. 
Indien de flelling- van den grooten Romeinfchen 

redenaar , dat de kennis der wetten niet beftaat in - 

de bekendheid met derzelver woorden , maar in het 

regt verftand van haren zin en bedoeling, op de bur- 
gerlijke wetten toepasfelijk ís, zij is het in dubbelen 

mate op de wetten, door welke het ftaatsbeftuur 

geregeld wordt. Zoo wij niet tot den zin en de 

bedoeling van dezelve doordringen, zijn zij ons in-= 

derdaad niets dan ijdele klanken. — Het moge bij 
den eerften opllag fchijnen, dat eene afgetrokkere _ 
en befpiegelende befchouwing alleen genoegzaam kan 

zijn, om den geest eener ftaatsinrigting wél te 

vatten3 eene gezette overweging zal ons fpoedig 
overtuigen „ vooral bij eene grondwettige regering , 

dat ftaatsinftellingen altijd het uitvloeifel zijn der 

lotgevallen , welke een volk ondervonden heeft, en 

V 5 dat 
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dat zij met de ontwikkeling of de wijziging van den 
nationalen geest altijd in het naauwfte verband ftaan, 

Zonder ze dus met de fakkel der vaderlandfche ge- 

fchiedenis toe te lichten , kan men ze nimmer in 

hare geheele uitgeftrektheid aanfchouwen. 

Het zoude niet moeielijk zijn deze ftelling met 

onderfcheidene voorbeelden van andere natiën te 

flaven 35 maar wij behoeven tot geene voorbeelden 

de toevlugt te nemen, waar wij tot volkomen 

bewijs flechts onze eigene ftaatsinftellingen hebben 

na te gaan. De verfchillende bepalingen onzer ftaats- 

regeling zijn wel niet van lieverlede, en naar de 

behoefte en drang der tijden daargefteld, maar be 
rusten op. zekere aangenomene en bepaalde begine 

felen, en zijn tegeliĳkertijd ingevoerds maar deze 
beginfelen zelve zijn gegrond op de oude inftellingen 

en vrijheden des volks, en zij zijn het uitvloeifel 

der behoeften, die eene lange reeks van gebeurte- 
nisfen en lotgevallen heeft aangewezen. Onze ter 

genwoordige ftaatsinftellingen- zijn de vruchten van 

den ftrijd , door het Nederlandíche volk in vroegeren 
en dateren tijd voor deszelfs wrijheid gevoerd, De 

gefchiedenis leert ons, hoe de beginfelen van dat 

ftaatsregt zich in den loop des tijds bij de natie 

gevormd en ontwikkeld hebben. De gefchiedenis 

leert ons hoe ons ftaatsgeftel dat geworden is, wat 

het is. Zij leert ons de kennis van het tegenwoor= 

dige gronden Óp de kennis van het verledene. 
„De foort mijner voordragt en de grenzen daartoe 

aangewezen gedoogen niet, dat ik van iedere on 

zer tegenwoordige flaatsinftellingen., afzonderlijk ; 
in 
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in opze vroegere en, latere gefchiedenis den, oorr 
fprong „opfpore, de „ontwikkeling volge, ven de 
wijzigingen nagas ‚veel minder, dat ik dezelve daarbij 

regtskundig befchouwe, of het tegenwoordige aan 

het. voormalige ftaatsgeftel -wetenfchappelijk toetfe ; 
ik gevoel ook te wel, ‘hoezeer mijne denkbeelden, 

om ulieder aandacht te verdienen, de ‘hulp van ine 

kleeding en voorftelling behoeven, dan dat ik miĳ 

aan eene behandeling zoude wagen ; die uit haren 

aard afgetrokken is en minder algemeene belangftel» 

ling. wekt. Vergun mij derhalve, dat ik, in dit 

gedeelte van mijn onderwerp, liever met algemeene 
trekken ‘en ‚door de gefchiedenis mijne ftelling be- 

wijze;3 zoo zal de voorftelling der zaak zelve, het 

betoog van haar beltaan onnoodig maken, 

„Nadat het rijk van KAREL den grooten, waartoe 

ook-de Nederlandífche gewesten behoord hadden; 

onder “zijne. nakomelingen verdeeld was geworden, 

vervielen deze landen aan onderfcheidene , meest 

Duitfche en Frankifche worsten , en maakten zij een 
aantal, genoegzaam onafhankelijke, {taten uit. — 

Met de heerfchappij der Franken was ook het leens 

ftelfél hier te lande ingevoerd. Spoedig vatte het 
wortel , maar fpoedig ook ontwikkelden zich de ges 
breken en nadeelige gevolgen, die dat ftelfel onaf- 
fcheidelijk vergezelden. De magtigfte vasallen fcheids 

den zich van de kroon, en de landvoogden maakten 
zich van de gewesten, aan hun beheer toevertrouwd , 
als erfelijken eigendom meester; maar, zonder de 

hulp hunner onderzaten konden ook. deze hunne 
overweldigde magt niet handhaven, Zij werd door 

het . 
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het afftaan van onderleenen gekocht, en, naarmate 
de leenen in aantal toenamen, doch in uitgeftrekte 

heid en aanzien verminderden, werd ook het volk 
al meer en meer tot flaaffche onderwerping verne- 

derd en ellendig verdrukt. Nergens echter ziet men 

het volk fpoediger dan hier zich van de lijfeigenfchap 

bevrijden, en, in vergelijking met andere leenrijken , 

biedt de toeftand des volks in de Nederlanden een” 

troostvollen aanblik aan, «De ontwikkeling van han= 

del en nijverheid en de toenemende bloei der fcheep= 

“vaart ftelden hetzelve aldaar eenigermate fchadeloos 
voor de politieke voorregten, die het derven moest, 

en voedden er eenen geest, die ter verkrijging der 

volksvrijheid eindelijk krachtig ftond mede te were 

ken. De hebzucht der vorsten maakte hen zelven 

tot de fterkfte bevorderaars dier vrijheid, In weere= 

wil der verachting voor: het handelbedrijf, die de 

geest der toenmalige tijden medebragt , opmerkzaam 

geworden op de uitftekende welvaart, daaraan door 

hunne landen ontleend, en op de aanmerkelijke voor« 

deelen, die er hunne fchatkist door genoot , bewile 

Sligden zij den fteden, tot bevordering daarvan , wel« 

dra de kostbaarfte vrijheden, en eene eigene regtse 

bedeeling , die haar ongemeen in aanzien en invloed 

deden klimmen. De oorlogen, die de graven en 

hertogen onder elkander voerden, en de daartoe 

benoodigde gelden, deden hunne afhankelijkheid van 

de fteden en dezer privilegiën al meer en meer toe= 

nemen, en beiden klommen nog bij de kruistogten 

en de daarop gevolgde toenemende pracht aan de 

vorstelijke hoven, Vóór dat elders de herboren letteren 

| en 
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en wetenfchappen in de zeden, inftellingen en regten 

die ontwikkeling begonnen daar te ftellen, welke 

een der belangrijkfte tooneelen uit. de gefchiedenis 

van Europa oplevert; vóór dat elders de vorsten 
middelen hadden gevonden, om de onmatige magt 

der leenheeren en edelen te fnuiken ,en, door derzelver 

vernedering, het leenftelfel, van lieverlede te onder- 
mijnen 5 vóór dat elders de hoofden van den ftaat 

zelfs meenden uit de magteloosheid „ waarin zij door 
hunne vafallen gehouden werden, zich immer te 
zullen kunnen bevrijden, zag men de fteden in Nee 
derland de heeren hunner gewesten, tegen de overe 

weldigingen dier vafallen,- reeds krachtig bijftaan, 

Maar, ter belooning van deze diensten wisten zij 

voor zich zelven ook vrijheden te verwerven, die 
de eerlte grondlagen uitmaken, waarop het ftaatsgee 

bouw der vereenigde Nederlanden naderhand is opge: 

trokken. Zoo vindt-men reeds in de elfde en twaalfde 
eeuwen de beginfelen. van ons tegenwoordig ftaats= 

geftel in deze landen aanwezig. Er had zich van 

lieverlede een gemengde regeringsvorm gevestigd, 

die de magt van den Souverein aanmerkelijk beperk- 

te, … In ieder gewest hadden zich flaten gevormd, 

beftaande uit de Edelen of ridderfchappen en de 

fteden, Deze ftanden werden vertegenwoordigd in 

eene zamenkomst, die men de vergadering der ftaten 

noemde, en die zoo dikwerf bijeenkwam, als de 

behoeften van het gewest dit vorderden, Zonder der- 

zelver toeftlemming konden geene nieuwe wetten 

voorgefchreven, geen oorlog gevoerd, geene gelden 

geheven, geene munt veranderd worden, geene 

| - vreeme 



rs 

goe OVER DE TOEPASSING DER 

vreemden deel aan het ftaatsbeftuur verkrijgen. Ein- 
delijk was de regering wel erfelijk, maar de zoon 
träd niet in de rêgten des vaders, dan nadat hij 

% lands wrijheden en ble plegtig had bee 

zworene 

Zoo vinden wij ook van onze flederijke regering 
in de grafelijke tijden reeds de fporen. Steunende 
op de verkregetie magt, poogden de fteden zich ook 

weldra if het burgerlijke en in het ftuk der geld- 
middelen aan het ‘beftuur van ambtenaren, die enkel 
van de graven afhingen, te onttrekken, Van ouds 

had het burgerlijke beftier der ftederi geftaan aan de 

grafelijke Baljuwern en Schouten, benevens de fches 
pênen, óf aan de Heeren der fleden, welke bijzon= 
dere heérlijkheden’ waren. Maar réeds ten tijde van 
Hertog ALBRECHT , in het laatst der veertiende eeuw , 
vindt men in oude ftukken gewaagd van jaarlijkfche 

Burgenieesterens, die het burgerlijk beftief der fteden 

hadden; én van bepaalde Raden en Vroedfchappen, 
die over gewigtige zaken, het land en de ftad betref 

fende, raadflaagden, ‘en uit welke, in fommige fte= 

den; de jaarlijkfche wethouderfchap werd verkoren. . 

Zoo leëst men b.v., van Amflerdam, in een brief 
van den jare 1449, dat er toen reeds van ouds en” 

over langhe een zeker getal vân zoodanige Raden of 
Vroedfchappen geweest was. — Men gevoelt lig- 

telijk, hoe zeer het beftuur van die Burgemees- 
teren, Wethouderen en Raden, van Graven onaf= 
hankelijk en door de burgers gekozen, de fteden 

moest doen voorùitgaan op den weg der vrijheid. — 

Belangrijk is het, van die tijden af, uit dé gefchies 
rand dee 
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denis na te gaan, hoe „ tóen de vorstelijke magt in 
Europa lerwege begon zich te herftellen „ en naaf 
een’ volftrekt gezag te flreven „-de voorfpoed der landen 
den vorsten élders de middelen in handen gaf ; où 

dat volftrekte gezag te’ verkrijgen, terwijl hij daarens _ 
tegen, in de Nederlanden, eéne klip deed optijzen, 
waarop. eindelijk de heerschzucht van den maägtigften - 

en rĳkften vorst der zestiende eeùw fchipbreuk leed. 

De fteden; eerst in Vlaanderen, daarna in Bra- 

band, en eindelijk in de noordelijke gewesten, kome 
_ men tot eene welvaart, welke in de gefchiedenis 

fchaars hare wedergade vindt. Maar de edele zin 

onzer vaderen deed die welvaart ten goede gedijen ! 

Wei verre van’ zich door dezélve te laten ontzenur 
wen, voedden: zij er die véerkracht ; vrijheidszucht 

en’ hulpmiddelen door , welke hun de ontwerpen van 
_PrtLreps IF deden verijdelen; en in fpĳjt zijner fchats 

ten, die gezegd worden de vereenigde rijkdommen 
van’ alle’ gelijktijdige Christenvorsten te hebben’ overs 
troffen 5 in fpijt ziĳner vloten, die de zeeën overe 

dektens in fpit zijner talrijke legers, door oorlog enì 
krijgstucht gehard en op rijken buit belust; in fpit 

van alle hulpmiddelen, die den ijzeren wil zijns 

onderdrukkers ten dienste ftònden-, verrees de vrije 

ftaat der vereenigde Nederlanden, en de gefchiedenis 

teekende eene gebeurtenis aan, die, naar het oor= 

deel van den woortreffelijken scmirLrer „ de zestiene 

de eeuw tot de fchitterendfte der wereld gemaakt 
heeft. | | 

Ik zal bij de omttardigheden wan: den’ Spaanfchen 
oorlog niet verwijlenz zij behooren tot mijn onders 

j _t___werp 
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werp niet; maar zij (taan ook in het hart van den 

vaderlandlievenden Nederlander met gulden letteren 

gegrifd! Van hoog aanbelang is het echter, uwe 

aandacht te vestigen op de verdragen der Pacis 
catie van Gend en der Unie van Utrecht , als ftaats=. 
ftukken die onze voorvaderen hebben bevestigd in 
het bezit der kostbare vruchten, door hen, uit den 

vrijheidsftrijd , weggedragen , en die tot ons de voor= 
naamfte inftellingen en beginfelen hebben overge- 
bragt, welke wij heden ten dage in ons maatfchap= 
pelijk verdrag gehuldigd zien. In de verbindtenis, 

om de Spanjaarden ten lande uit te drijven, den 
godsdienst-door de algemeene {taten te doen regelen, 

en de plaaatfen, die voorheen onder het ftadhouder= 

fchap des prinfen van Oranje behoord hadden, na 
behoorlijke fatisfactie, daaronder te doen weder= 
keeren , werd de plaats voor het nieuwe ftaatsgebouw. 

door de Gendfche bevrediging bereid, Maar de 

Unie van Utrecht was de rots, waarop het gemeene- 

best der vereenigde Nederlanden, welke tweefpalt 

of verwarring hetzelve dan ook van binnen beroer- 

den, gedurende twee honderd jaar zijne vrijheid 

en volksbeftaan naar buiten heeft gehandhaafd. Dit 

is de fchoone lof , die dat verbond niet kan worden 

onthouden! „Men moge, na zulk een tijdverloop, 

door de gefchiedenis des lands en de ondervinding 
voorgelicht , in deze. grondwet onzer vaderen aans 

merkelijke- gebreken en ftaatkundige zwakheden be- 

fpeurenz uit dit oogpunt zal niemand fchroomen de 

Unie van Utrecht, naar den toenmaligen taat der 

maatfchappij, de befchaving en den geest dier tijs 

| den , 
1 
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den, met den te vroeg geftorven VAN CAPELLE, 

seen gewrocht van diepzinnige flaatkunde” te noe 

men. De drang der tijden en de benarde omftandig- 

heden, waarin deze gewesten, bij den afval van 

Spanje, verkeerdenz hadden het even onmogelijk ge= 

maakt, als het onftaatkundig zoude. geweest zijn ; bij 

het oprigten vanhet Utrechtfche verbond, de oude 
gefteldheid des lands ter zijde te ftellen ; maar in de 

inrigting van het geheel sin het vormen van den band, 

die de onderfcheidene gewesten met elkander verec= 

nigde , had de fcherpzinnige ervarenheid van den vader 

des vaderlands niet te min de lesfen , uit de gefchiede- 

nis des lands getrokken, met de vrucht van eigene 
waarneming gepaard. Aan deze vereeniging van be- | 

fpiegeling en ondervinding hadden het onze voor- 

‘vaderen te danken, dat het Gemeenebest der veree- 
nigde Nederlanden, in weerwil van het gebrekkige 
en onvolmaakte, dat onze oude ftaatsinftellingen 

aankleefde, gedurende een zoo aanzienlijk tijdsver= 

loop, een tafereel van nationale onafhankelijkheid 

aanbood, hoedanig in de gefchiedenis van geen an- 
der volk wordt aangetroffen. 

Het zoude ons te verre henenleiden, indien wij 

de lotgevallen van den nieuwen Staat wilden nagaan, 

en bĳ de onderfcheidene wijzigingen en wisfelingen 
bleven ftilftaan, die het Nederlandfche Staatsregt, 
gedurende deszelfs beftaan , heeft ondervonden. Ook 

fpreke ik niet van den onderlingen ftrijd en afwisfe= 
lenden invloed dier beginfelen , die in alle menfche= 

lijke maatfchappijen worden aangetroffen, en wier 

behoorlijke regeling en onderlinge overeenftemming 
XD. 3. Xx ' in 
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vin het beftuur van den. Staat op de rust der bure 

“geren een zoo aanmerkelijken invloed uitoefenen. 

De voortreffelijke vaN HOGENDORP, heeft, in zijne 
Bijdragen’ tot de huishouding van Staat „ derzelvêr 

gefchiedenis in deze gewesten befchreven op eene 

wijze, die mijner ongeoefende (temme het (tilzwijgen 

oplegt. Ik vergenoege mij dus, met ulieden te herin- 

neren, dat die ftrijd ook hier de noodlottigfte too- 

„neelen’ aanrigtte 3 maar ‘dat hij toch eindelijk in ons 

ftaatsgeftel die geheele hervorming te weeg bragt, 

“welke de behoefte der maatfchappij dringend fcheen 

té vorderen. Welke gebeurtenisfen de ontbinding 

van het oude gemeenebest heeft ten gevolge gehad, 

welke druk onze nationale wedergeboorte is vooraf= 

“gegaan , ftaat versch in ulieder ‘aller geheugen ge- 

prent, De wolken , die zich aan onzen fiaätkundigen 
hemel hadden zämengepakt, barstten uit in ‚een 

onweder „ dat ons ftaatsgebouw voor altijd dreigdete 

vernietigen. Maar de: Allerhoogfte werd door ens 
Tijden getroffen, en de zon brak door, wier kocs= 
terende ftralen het ftervende Nederland met ver- 

jongde kracht deden herleven! — 
__ De ontwerpers. van onze grondwet hebben dich 

niet alleen dé gefchiedenis van vroegeren tijd, en 

het betere gedeelte der inftellingen van het oude 
gemeenebest ten nutte gemaakt ; zij hebben ook 

niet gefchroomd zich het goede toe te eigenen, dat 

op den bodem van den pas geleegden. kelk der ver- 
drukking was achtergebleven. De woelingen en 

_ verdeeldheden in fladhouderliĳke-en ftadhouderlooze 

tijden, de onderfcheidene ftaatsveranderingen , die 

hier 
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hier op het voetfpoor van het naburige Frankrijk 
waren ingevoerd, en onze noodlottige inlijving in 
het Franfche keizerrijk hadden vruchten der onders 

vinding voortgebragt , die voor ons niet mogten ver= 
loren gaan. «Wij hadden geleerd, de gebreken van 

ónze voormalige ftaatsinrigting grondig in tezien 3 

wat daarvan op dezen tijd overgebragt , wat aan vroes — 

geren tijd diende overgelaten te worden, met juiste 

heid te beoordeelen 3 wij waren met het goede bee 

kend geworden, dat onze onderdrukkers in het 

ftaatsbeftuur hadden ingevoerd, en wij konden niet 

blind blijven woor de voordeelen, die de eenheid „ 

welke bij dat befluur ten grondflag was aangeno- 

men, hoezeer door hetzelve overdreven, den bur= 
gers van onzen nieuwen Staat zoude aanbieden. Men 

was eindelijk van de noodzakelijkheid overtuigd ge= 

worden, om de magten in den ftaat behoorlijk en: 
duidelijk te onderfcheiden 3 de- uitvoerende magt aan, 

het hoofd van denzelven onverdeeld toe te vertrou= 

wen , maar aan het volk tevens een wettigen invloed 
op de nationale belangen te verzekeren; en de uite 

flag dezer gewigtige overwegingen deed bij onze 

grondwet die beginfelen aannemen, welke , zoo zij, 
_flechts door regeerders en geregeerden: in gemoede: 

worden nageleefd, tot een-duurzaam onderpand kun= 

nen verftrekken van ons maatfchappelijk geluk. 

De gegevene fchets, hoe onvolmaakt ook, zal, 

hoop ik, genoegzaam zijn, om ons te doen gevoes 

len, dat er tusfchen gefchiedenis en ftaatsregt sal. 
thans met betrekking. tot- ons vaderland, zoodanig 

verband beftaat , dat de kennis van het laatfte „ zons 

Â Xa der 
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der de beoefening van gene „niet kan worden. ver 
kregen. Onderzoeken wij thans, of niet hetzelfde 
verband ook ten opzigte der juiste waardering onzer 

flaatsinftellingen aanwezig is. 
„De vereeniging van ons vaderland met die gewese 

ten , waarmede het ook. voorheen reeds eenmaal 

verbonden was ‚ maken de vergelijking van de tegen= 

woordige “met de vroegere flaatsinrigting van Neder= 

land, voor de grafelijke regering, in ’t bijzonder op 

‚dien tĳd belangrijk , waarin=deze landen , eerst voor 

het meerder deel onder het bewind van PHILIPS va 

Bourgondië , en naderhand onder het Bourgondisch= 
Oostenrijkfche huis geheel tot één ligchaam zamenge-= 
vloeid, zich het meest onder één gezigtspunt ter bee 

fchouwing aanbieden. Vroeger toch had ieder gewest 

zijne eigene gefchiedenis , en deze was , of door het on= 

beduidende der voorgevallene gebeurtenisfen , of door 

de onafgebrokene twisten en oorlogen „ meestal duis- 

ter , onbelangrijk , of eentoonig. Maar welke tooneelen 

levert dan de ftaatkundige. gefchiedenis der „Nede r- 

landen, federt pnmairs van Bourgondië tot den afval 
van Spanje, op 2 Welke anders, dan van een volk, 

den fpeelbal der eerzucht ,-der woestheid of van het 
bijgeloof: zijner „regeerders! De aloude vrijheden. 

beftonden ; ja, en ’s volks privilegiën werden zelfs nog 

door vrouwe MAuia plegtig bewestigd-en uitgebreid 5, 

ieder gewest ftond op zich zelf, ven had, wat het 

inwendige beftuur betreft, zijne eigene regten; maar 

daardoor werd ook, bij een volflagen gebrek aan 

eenig verband in het-„bewind „ die eenheid. gemist. 

waarvan. het) aanzijn fteeds zoo: fchoone vruchten 

EEn voort’ 
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voortbrengt: Wat het’ inwendige aangaat, wâren 

“deze landen verre van eigenmagtig te zijn. Zij were 
den geacht bij de rijken hunner Opperheeren te 

behooren, en hun ftaatkundig beftaan. was niet an= 
ders dan afhankelijkheid ‘van de gemeenfchappelijke 
vorften „ noodzakelijkheid om hen in hunne uitheem= 

fche oorlogen te volgen , en dwang om, voor hunne 

zoogenaamde beden, onmatige geldfommen op te 
brengen. Welvaart beftond er lang, ja de grootfte 
weelde; maar de vrijheid had deze gewesten vers 

laten, en alleen overmaat van druk en onlijdelijke 
gewetensdwang konden onze vaderen tot die uiters 
ften doen overgaan, waarvan deze landaard , pd 

tergd, fteeds zoo geheel afkeerig was. edet nt 

Gij weet, M, H.! dat de gefchiedenis van meden. 

land zich ‚na den Spaanfchen oorlog „ in’ twee deelen 

fplitst.. Terwijl ons vaderland zich een onafhanke- 
lijk en eigen volksbeftaan had weten te verwerven, 

en dit, gedurende twee eeuwen ‚ handhaafde , keer= 

den de overige gewesten , op de bevestiging van de 
oude gefteldheid-des lands , onder de gehoorzaamheid 
der koningen van Spanje terug, waâaruit zij nader« 

hand, bij uitfterving, onder de heerfchappij van den — 

Duitfchen tak van #et huis vân Oostenrijk geraak. 

ten. De noordelijke en zuidelijke provinciën van dit 

koningrijk vinden dus, in de gefchiedenis van dit 

tijdvak, beiden een” afzonderlijken toets ter vergelij= 

king. En welke zal de uitflag dier vergelijking zijn? 

Voor de eerfte moge dit eenig nadenken vereifchen, 

voor de zuidelijke provinciën’ is hij niet twijfelachtig. 

rd iser nadenken Kon 4 wanneer hier een eigen 

X 3 ; volks- 
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volksbeftaan, eene eigene regéring, met een’ bil- 

lijken invloed des volks op het beftuur der belangen 
van den Staats ginds afhankelijkheid van vreemde 

opperheeren , vreemdelingen in het beftuur, ver- 

ouderde en flechts in ndam beftaande privilegiën 

gevonden worden? Wanneer wij daar, door die 

onderwerping, handel en zeevaart uit de landpalen 

geweken ; thans dezelfde gewesten „ ten gevolge van 

hun flaatkundig beftaan „ door handel en zeevaart tot 

eenen. feeds, toenemenden graad van welvaart zien 

opgevoerd? Wanneer ginds de ftaatsgelteldheid eenen 

geest te weeg bragt, die, toen jozer Il er zijne 
ontwerpen van godsdienftige vrijheid, nationale een- 

heid, geliĳke belastingen, verbeterde wetboeken 

en verbeterd onderwijs wilde ten uitvoer leggen, 
hem den-hevigften weerzin, ja opftand deed ont= 

moeten 5 terwijl nu ontelbare petitiën, met duizende 

handteekeningen, zelfs van vrouwen en kinderen, 

en het ijdel gefchreeuw. van verdwaasde dagblad= 

fehrijvers, er denzelfden opftand dreigen, zoo eene 

grondwet niet wordt nagekomen, die op geene 

andere beginfelen dan juist van godsdienftige vrijheid, 

nationale eenheid, gelijke belastingen, verbeterde 

wetboeken en vrijheid wan onderwijs berust ® — 

Neen, M, H‚! tot het waarderen van zulke voor- 

regten van hun tegenwoordig volksbeftaan boven 

den kwijnenden toeftand, waarin zij zich onder de 

heerfchappij der beide takken-van het huis van Oos» 

tenrijk bevonden: tot het waarderen van vrije en 
eigene ftaatsinftellingen boven vreemde heerfchappij, 

is geen nadenken noodig, en werpt de bewoner. der 
zuis 
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zuidelijke provinciën , door verkeerden godsdienstijver 

niet weggefleept , noch „ zoo als de imborst van dien 

landaard wel plag mede te brengen , door overmatigen 

voorfpoed.- verblind, een ‘bedaard «en onbevooroore 
deeld oog op het tijdvak zijner gefchiedenis, waarvan. 
wij zoo-even gewaagdens — alsdan zal hij gewis, 

tevreden met de bürgerlijke en maatfchappelijke 
voorregten , die onze tegenwoordige ftaatsinftellingen 

hem waarborgen „ met afkeer en verontwaardiging de 

aanzoeken afwijzen van hen, die ontevredenheid en 

“ verwarring pogen aan te kweeken, met hetzelfde 
‘oogmerk , waarmede de dief den brand aanftookt 
ten einde namelijk daaruit voor zich ongemerkt het. 

kostbaarfte te kunnen wegdragen. huis: 
‚Maar ook. dan , wanneer wij onze tegenwoordige 

flaatsinftellingen aan de gefchiedenis van het oude 
gemeenebest ter toetfe brengen, ook dan zullen 

wij. ons overtuigen, dat, welke ook de vlekken. 

mogen zijn, die de ondervinding in ons tegenwoor- 

dig maat{chappelijk verdrag doet ontdekken, de bee 

ginfelen, waarop dat verdrag berust, geheelenal met 

onze behoeften en met den trap van maatfchappelijke 

befchaving , waaarop wij ons bevinden, in overeens= 

ftemming zijn. a 

„Wij moeten, bij. de vergelijking van ons tegene 

woordig met ons voormalig. ftaatsgeftel , onze inftel-. 

lingen geheelenal affcheiden van den bloei des lands, 

en ons oog, doorde fchitterende welvaart, die. 

deze gewesten weleer genoten, en door den ftaat= 

kundigen invloed, dien dit gemeenebest destijds op 

geheel Europa uitoefende, niet laten verblinden, 

X 4 | De 
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De oorzaken van onze voormalige grootheid waren 
geenzins in de volmaaktheid van onze ftaatsinrigting ; 
zij waren in den ftaat der maatfchappij, in den geest 

des volks gelegen. Zij waren gelegen in de wijs- 

heid en onbekrompenheid der regenten, die, met 

verwonderlijk doorzigt, de bevordering der natioe | 

nale welvaart als het ‘eenig en aanhoudend doel 

van alle hunne handelingen befchouwden. Maar de 

inrigting van het ftaatsgebouw was onvolmaakt, 
zoo onvolmaakt en duister , dat men er zich 

‚met de grootfte moeite eenig helder denkbeeld 

van vormen kan, en dat zelfs de fcherpzinnigfte va- 

derlandfche ftaatkundigen over derzelver gewigtigfte 

beginfelen fteeds verdeeld zijn gebleven. Het 

grootfte gebrek , dat, mijns inziens , het ftaatsgeftel 

kan aankleven, onbepaaldheid namelijk en onzekere 

heid van den zetel der oppermagt, heerschten er in 

ruimen zine Vandaar die aanhoudende ftrijd tusfchen 

bet aristocratisch beginfel aan de eene zijde, en het 

monarchaal en democratisch beginfel, vereenigd , aan 

de andere zijde ; vandaar dat beurtelings de ftaats- of 

de ftadhouderlijke partij heeft bovengedreven ; vandaar 

de lange tijdvakken van ftadhouderlooze of enkelde 

ftaatsregering, die wij in onze vaderlandfche gefchie= 

denis aantreffen. Ja men mag met vertrouwen ver« 
zekeren, dat-de inrigting van ons oude gemeenes 

best zelve in zich de kiem droeg der tweedragt , 

waaraan ons vaderland zoo gedurig ten prooi is ge” 

_ weest, en dat daarin vooral de aanleiding moet ge- 
zocht worden tot die noodlottige verdeeldheden, 

waarvan de meesten uwer de bittere gevolgen heb- 
ben beleefd. 

| Bee 



VADERLANDSCHE GESCHIEDENISs ENZ. 313 

„Befchouwen wij daarentegen onze tegenwoordige 

ftaatsinrigting zoo vinden wij, in ftede van duistêr- 

nis en onzekerheid, ftellige voorfchriften , en aan 

iedere magt in den Staat hare uitgeftrektheid , grene 
zen en invloed aangewezen. De wetgevende magt _ 

tusfchen het hoofd van den Staat en de nationale 
vertegenwoordiging gelijkelijk verdeeld, Aan het 

volk, door die vertegenwoordiging , in verband met 

het kiesregt, op het beftuur van den Staat een’ wet= 

tigen invloed toegekend , maar de nationale van de 
plaatfelijke belangen geheel afgefcheiden , en de le- 
den der Staten Generaal geregtigd te ftemmen, zon= 

der last van of ruggefpraak met de vergadering, 

door welke zij benoemd zijns onder dien zelfden ine 

vloed van het algemeen, gewestelijke belangen aan 

de “provinciale Staten, ftedelijke aan de fledelijke 

befturen overgelaten ,-en aan het hoofd van den 

Staat de algeheele uitvoerende magt toegekend, om 
-deszelfs inftellingen-, tot heil des lands „ eenvormig 
en geleidelijk in werking te brengen, . | 

„Wij wenfchen. vooral niet tot hen te behooren 
die de wijsheid, vrijheidszucht en verdraagzaamheid 

onzer vaderen miskennen , en uit zucht ter: verhef. 

fing van het tegenwoordige , de voorregten voorbij=. 

zien , welke ons gemeenebest fteeds boven andere ge= 

lijktijdige rijken zoo heerlijk hebben onderfcheiden. 

Maar even dwaas en ongegrond als dit zoude zijn 

even laakbaar moet het geacht worden , uit grenzens 

loozen eerbied voor de asfche van het voorgetlacht , 

de oogen te fluiten voor de groote vorderingen, «die 

de lesfen van den tijd, bij de wernieuwde inrigting 
Xx 5 van 
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van ons  ftaatsgebouw hebben doen maken, Zoo 

zullen wij bevinden, dat ‚de politieke voorregten , 

die- ons gemeenebest te voren aanbood „ thans aan-- 

merkelijk. uitgebreid en veel vermeerderd zijns. —. 

Gewetensvrijheid en verdraagzaamheid beftohden hier 
in ruime, mate „ en maakten deze gewesten de veie: 
lige fchuilplaats van al, wie elders om de Geds=, 

dienst verdrukt, wervolgd of verjaagd werd, =— 

Schoon: was dat voorregt, èn naar de denkbeelden. 
van die dagen dubbel onbekrompen; maar het was 

tot geloof en overtuiging beperkt, in de uitoefening: 
begrensd; en er beftond eene Godsdienst van den 

Staat, boven andere hoogelijk bevoorregt. Thans 

wordt door de grondwet, bij volkomene vrijheid van. 
godsdienftige begrippen, ook de openbare oefening, . 

van de Godsdienst gewaarborgd, en, bij gelijke bee 

fcherming van alle gezindten „aan derzelver belijders 
“met dezelfde burgerlijke en politieke regten , gelijke. 

aanfpraak op alle waardigheden, ambten en bedienin= 

gen verzekerd, — Bekend is het, dat in geen land 
van Europa met grooter wijsheid, onpartijdigheid 

en billijkheid regt werd gefproken, dan in Neder« 

land; maar wie, die in-de vroegere vaderlandfche 

regtspleging niet geheel vreemd is, weet'niet hoe 

veel daarvan aan de vroomheid en ongekreukte. 
trouw der regters moet worden toegefchreven , en. 

wie waardeert niet de verbeteringen „ die „bij de. 

volmaking der regtswetenfchap in Europa, ook hier 
in de regtsvordering-zijn ingevoerd? Wie verheugt 

zich vooral niet” in de mildere beginfelen van ftraf- 

regt, die wij-ook: hier-zien opgevolgd; en wie ftelt 
| de. 



_ 

VADERLANDSCHE GESCHIEDENIS, ENZ. 315 

de tegenwoordige eenheid in burgerlijk en lijfftraffe- 
lijk regt niet op hoogen prijs ?! 

Slaan wij het oog: op de inviduele vrijheid ,-zoó 
vinden wij ook voormaals, in Nederland, de bur= 

gers vrij voor de wet 3 maar er beftond,een regt voor 
de ftedelijke befturen , om verdachte burgers uit te 

werpen, dat wel, zoo als onlangs in een onzer 

meest geachte weekbläden, naar TEMPLE ; werd 

aangemerkt, moge geduld geworden. zijn, omde 
uitftekende vroomheid, wijsheid, eenvoudigheid en 
zedigheid der regenten, maar, naar ons inzien, 

niettemin, door de mogelijkheid en aanleiding tot 
het fchromelijkfte misbruik, de waarde. dier gelijke 
heid voor de wet aaumerkelijk verminderde, Van 

deze en foortgelijke inftellingen zijn, door onze te= 

genwoordige ftaatswet, zelfs de laatfte. fporen uit- 

gewischt, en geen ander bewijs behoef ik daarvoor 

aan te voeren, dan de alarmkreet, die ons nog on= 

langs uit ’s Hage in de ooren klonk, toen aan een 

gevonnisd en onbefcheiden vreemdeling het verblijf in 

ons rijk door de regering ontzegd was. Waar de 

ftaatswet aanleiding geeft om, althans met fchijn 

van regt, vier dagen in de vergadering onzer natios 

nale vertegenwoordigers, over zoodanige handeling 

van. het beftuur te raadplegen, daar mag men, met 

te; grooter. vertrouwen „de inviduele vrijheid der 
burgers tegen alle aanranding beveiligd achten. 

In ons gemeenebest „ eindelijk, -M. H., ten einde 

ons. bij deze voorbeelden te bepalen, in ons ge- 
meenebest genoot men de vrijheid, om zijne denke 

Reelden onbewimpeld, door de drukpers, te uiten, 

geens- 
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geenszins in die uitgeftrektheid, welke haar thans 
onder de fchoonfte inftellingen van het Nederland- 
fche ftaatsregt behoort te doen rangfchikken. Vrijheid 

van fchrijven beftond wel ín het algemeen „ doch op 

fommige onderwerpen was zij aanmerkelijk beperkt, 

en dat voorregt was noch zoo ruim, noch zoo on- 

bepaald als thans. Staatkundige inzigten en de 

onbekrompenheid der regenten mogen het van lie= 

verlede daarheen hebben gebragt, dat aan de druk- 
pers in deze gewesten eene meerdere ruimte dan 

elders werd toegeftaan3 die meerdere vrijheid bleef 

echter fteeds grootendeels op toelating berusten, 

Vrijheid van fchrijven moge hier in zekere mate met 
de daad beftaan hebben, zij was op geen regt gee 

vestigd ; daar ze thans een der grondflagen uitmaakt 

van ons maatfchappelijk verdrag, een regt, hetwelk 

geen beftuur, dat het oog op de grondwet gevestign 

houdt, ons immer kan ontnemen. ; 

Bij alle deze voorregten van nationale eenheid , wete 

‘tige volksvertegenwoordiging , gelijke vrijheid, ge 

lijke voorregten voor alle godsdienftige gezindheden, 

eenheid in burgerlijke , mildheid in ftrafwetten, vols 

komene individuele vrijheid, vrijheid van drukpers 5 

bij alle deze voorregten zoude ik vele en groote an- 

dere kunnen noemen, eenheid en algemeenheid van 

financiën, eenheid van belastingen, zorg voor het 
onderwijs onder alle klasfen des volks, gelijke vrij- 

heid voor elk in het uitoefenen van alle takken van 

nijverheid; doch wat drale ik langer bij het gemec= 

nebest, daar zich nog een ander, zoo kortelings gee 

floten; tijdvak voor onze oogen opdoet, waarin ons 

land, 

me 
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land, uit den rei der natiën gebannen, van. eigen 

volksbeftaan® verftoken , zelfs. geene eigene ftaats= 
inftellingen” bezat , waarbij de-tegenwoordige zouden. 
kunnen ‘worden vergeleken. Maar des te treffender- 

isde leering, naar mate het onderfcheid. der tijden: 
zich treffender voordoet, en-de lijn der af{cheiding 

fcherper getrokken is! - Of bevatten ze geene waar, 

_ heid, de woorden van een’ onzer uitnemendfte volks- 

_vertegenwoordigers , wiens ftem zich onlangs, wel=. 
fprekend «en krachtig, woor ’slands belangen deed 

hoorens bevatten zij geene waarheid , die woorden , 

toen hij zeide, dat onze herinneringen ons te fchaars 
opdie tijden terugbrengen , waarin wij, in het rijk 

van eênen naburigen overweldiger ingelijfd, verguisd 

en vertrapt werden door  laaghartige handlangers » 

wier fnoode lust het was „ des m@esters wenken met 

wreede overdrijving te verwezenlijken! Ja,*nuttig 
is het, ons dien rampzaligen tijd, bij tegenftelling „ 

te herinneren ; en tegenover de reeds opgefomde 

ftaatkundige voorregten, die wij thans genieten ; de 

flaatkundige vrijheid te ftellen, uit het woordenboek 
der volkeren uitgewischt ; de individuele vrijheid voor 

niets geacht; vrijheid van befchikking over perfonen 

en goederen zoo wel als veiligheid van bezittingen 

een ijdele klank 3 vrijheid van fchrijven „ vrijheid van 
drukpers onbekend; vrijheid van fpreken , ja fchier 

vrijheid van denken verloren; en; in ‚één woord, 

alle maatfchappelijk geluk de hartader afgefneden ! 

Onfchatbaar zijn de lesfen, in de gefchiedenis van 

dat tijdvak, ter waardering van ons tegenwoordig 

flaatsgeftel „ opgelloten , en ten hoogfte wenfchelijk 
is 



qIS — OVER DE TOEPASSING DER 

is het, dat er voldaan wierde aëïn den onlangs geuie 
ten wensch van den kundigen SCHELTEMA; naar éen 

werk , behelzende de gefchiedenis van de overheere 

fching der Nederlanden door NAPoLEON. De hers 

denking aan het leed, onder de dwingelandij van 
NAPOLEON Ondervonden, en de herdenking vooral 

aan het gemis onzer nationale zelfftandigheid, vers 
valt den Nederlandfchen boezem fteeds met danke 

baarheid voor een eigen, voor een onafhankelijk 
volksbeftaan 5 het verlevendigen dier herdenking zal 

ook de vreugde hernieuwen , die onze harten klop= 
pen deed, bij het herrijzen van den Nederlandfchen: 

Staat, en dubbel zuilen wij onze tegenwoordige vrije 

ftaatsinftellingen waarderen, bij de gedachte , dat zij 
eenen toeftand vervangen hebben, erger dan het juk 

der ondragelijk(te flavernij | 

…_ De fchoonfte vruchten van verkregene kennis bêe 

ftaan in hare doelmatige toepasfing op het dagelijk- 
fche leven. De fchoonfte vruchten van de bekend= 

heid met de vaderlandfche gefchiedenis , met betreke 
king tot ons ftaatsregt, beftaan daarin , dat zij het 

ons met oordeel , getrouw en ijverig leert toepasfen, 

naleven en in werking brengen. Schoon toch is 
het, onze flaatsinftellingen door de gefchiedenis 

tegt te leeren kennen fchoon, die op hare regte 
waarde te leeren fchatten ; maar fchooner noemen wij 
het met regt; er die wijsheid uit te fcheppen , die 

op het welzijn van den Staat en ons maatfchappelijke 
geluk eenen zoo vruchtbaren invloed uitoefent. 

De gefchiedenis kan ons niet alleen leeren, dat 

de grondwet van ons vaderland overeenkomftig is: 

met 
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met den ftaat van onze maatfchappelijke. verlichting 
en: befchaving, en dat wij dus de-eer en de kracht 

van -dên troon niet beter kunnen fchragen., het ge 

lul en den bloei der -maatfchappij niet werkdadiger 

kunnen bevorderen, dan wanneer wij die beginfelen 

getrouw en in gemoede naleven3 de gefchiedenis 

kan ieder, die geroepen is de belangen van den Staat 

té. behartigen „ ook voorlichten in. het zoeken van de 

middelen, hoe men onze fchoone ftaatsinftellingen; 
tot ‘handhaving van waardigheid en onaf hankelijkheid 

aar buiten, en tot bevordering van inwendige rust 

en. welvaart, heeft aan te wenden. — Die lesfen 
heeft de gefchiedenis veil voor het volk niet alleen, 

maar vooral ook voer vorsten en regenten; want 

teregt heeft vorrTaire haar Aet boek der vorsten en 

regenten bij uitnemendheid genoemd. Met het be- 
ftuur van den Staat belast, is de kennis. van: het 
volk „ dat aan hunne. zorgen is toevertrouwd „ en 

van deszelfs gefchiedenis en lotgevallen , voor hen 
een onmisbaâr vereischte, Welk vader zoekt. zich 

geene grondige kennis te verwerven van den inborst, 

van-de neigingen, van de behoeften zijner kinderen; 

hoe veel vreugde , welke voldoening kan. hij zich 

dooreen werftandig gebruik dier kennis werzekerens 

hoe veel ongegronde zorgen ‚hoe: veel al te billijk 

verdtiet ziet hij uit haar-gemis ontftaan! Welk land- 

bouwer mag zich vleijen, eenmaal de vruchten van 

zijnen arbeid te zullen fmaken, zoo hij den grond 

niet kent, waaraan hij het/zaad heeft toevertrouwd? 
Welk ftuurman zal de kostbare lading in veilige 

haven kunnen brengen, zoo hij vreemd is op de 

wa- 



320 OVER DE TOEPASSING DER 

wateren , die hij te doorklieven heeft; zoo hij on= 
bewust is van de banken, die hem met ftooten , van 
de klippen , die hem met geheelen ondergang 

bedreigen; van de ftroomen en winden, waardoor 

hij ligt verzeilt; en hoe zoude hij, zelfs bij kennis 
van volk en fchip, de ondervinding van vanderen 
kunnen ontberen, om de ftormachtige zee met goe- 

den uitflag te bezeilen? In ons vaderland is de 
kennis van het karakter en de lotgevallen des volks 
meer dan elders onmisbaar, omdat, bij de vercenie 

ging, onder hetzelfde bewind, van onzen’ landaard 
met eenen, die daarvan in vele opzigten verfchilt, 

‘te grooter voorzigtigheid , fchranderheid en onder- 

vinding vereischt worden tot het nemen van eenvors 

mige maatregelen, voor beïder inborst pasfende, 
Dat in ons vaderland dan vooral de grondige bekend 

heid met het volkskarakter een doel zij, waaraan 

allen, die deel hebben aan het ‘beftuur van den 

Staat, onafgebroken ftreven, en dat de gefchiedenis 
vooral de groeve zij, waarin zij dat kostbare klei- 

nood zoeken op te fporen. De gefchiedenis alleen 

biedt den fleutel aan tot het tooneel, waarop zich 
de aard en geest des volks, onder de flagen van het 

noodlot of bij den zegen van den Allerhoogften, in 
tijden van eendragt of in tijden van tweefpalt, aan 

den leergierigen waarnemer ongefluiĳerd voordoen. 
Dat zij dan inzonderheid, die de teugels van het 

bewind in handen hebben, dat tooneel getrouw en 

opmerkzaam bezoeken. Welligt zullen zij zich als« 
dan kunnen overtuigen, dat hij, die twee rosfen , 

een vurig en een meer bezadigd, in hetzelfde ga- 

reel 
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reel. vereenigd heeft, zoo hij flechts aan de onmis- 
bare:kennis der rijkunst de kennis dier rosfen paart s 

het doel: zijner reize met vertrouwen kan te gemoet 

zien,” ‘De « bezadigdheid. van het eene zal zijne 

angstvallige bezorgdheid voor de drift van het andere 

aanmerkelijk matigen. Geen alte groote fchroom 

zal hem de-teugels doen afleggen, waarmede hij tot 

_dusverre gewoon was zijne paarden te beftieren , en 

hem die voor andere doen verwisfelen , die, in zijne 

handen: vreemd, het vurige. ros doen fteigeren, 
verwijl zij het gematigde beletten ijverig tot. het doel 
voort” te gaan, … Eene vaste en gelijke hand zal hij 

pogen in ’% rijden te houden „ maar voor eene harde 

en afwisfelende hand. zal hij zich zorgvuldig wachten. 
Ontmoet hij op; den nieuwen weg ongewone voor- 

werpen, hij zal niet van den -wagen ftijgen, de paar- 
_den bij denteugel nemen, of, zijn ze zonder fchade- 
voorbijgefneld-, voor iederen -zijdefprong-met zweep 
en harde woorden doen boeten: welligt werden 

die dan voor altijd bedorven 3 maar op het beza- 
digde ‘ros vertrouwende „ zal hij, wat hem op zijnen 

weg bejegene „ rustig. voortgaan zijne rosfen foms 

de bekende en geliefde {tem doen hooren, maar de 

tem, die hen aangemoedigd heeft, ook de (tem doen 

zijn, die hen beloont. Zoo zal hij de paarden voor 

hollen ‘bewaren, en veilig den eindpaal, bereiken, 
werwaarts hij op zich had genomen”den Wagen te- 

leiden 5 zoo zullen en menner en paarden „ aan dien 

eindpaal, de belooning vinden der zorg en der 

moeite „ „gezamenlijk aan: het behoud: van. het voer- 
tuig befteed ! 

X.D,-3 x | Maar 
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…… Maar zoo wij de taak der regenten hebben nage « 

gaan, vergeten wij vooral de taak der natie niet, 

Zonder de medewerking des volks gaan de beste 

pogingen vân het beftuur te loor, Naijverig op de 
regten, haar door de ‘grondwet gewaarborgd , behoort 

de Natie -dezelve met -de- uiterfte belangftelling te 
handhaven 5 doch zij begeve zich vooral niet buiten 

de grenzen, door ‘haar zelve bij het maatfchappelijk 
verdrag goedgekeurd, Ook dit kan haar de gefchies 
denis. leeren. Met donkere verwen ftaan daar de 

gebeurtenisfen afgemaald, wier gelukkige ontknoo= 

ping onze fchoone ftaatsinftellingen hebben. voort- 

gebragt; maar in jammerlijke tooneelen vertoont zij 

ook de gevolgen van tweedragt „ onberadene drift of 

buitenfporige eifchen !- Doen wij den duurverworven 
fchat tot heil van den Staat gedijen, maar ftellen 

wij ons met dien. fchat tevreden, en mistrou- 
wen wij het fpel, dat de rust van zoo velen vers 
fond.” De gefchiedenis leere de verfchillende gen 

westen van Nederland elkanders verdienften waarde. 

ren 5 zoeken wij, in wederkeerige achting , die eens- 

gezindheid , welke krachten geeft ter bereiking van het 
gemeenfchappelijk doel, Men noeme geene dwaling 

onmiddelijk onwil. Verlchillende landaard voedt wer= 

fchillende denkbeelden ; naar dezelfde einden’ ftreeft 
zij langs verfchillenden weg. Bezadigdheid heree- 

nigt, waar {champere taal de breuke onheelbaar 

maakt, Die bezadigdheid, worde in de liefde tot 

den vaderlandfchen bodem gezocht. ‘Geen prikkel 
_fpoort fterker aan dan de liefde tot den grond onzer 

vaderen. Die liefde leere ons dan, onze {taatsburger= 

lije 
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lijke regten met ijver. uitoefenen: Reeds zien: wij 
de. belangftelling in het” kiesregt aanmerkelijk, toe- 
nemen. De gefthiedenis ‘verfpreide en bevestige 

die belangftelling meer en mêer, Zij leért, hoe 
moeijelijk die regten zijn verkregen. Hetgeen moeite 

heeft gekost ter verkrijging wordt gefechat în ‘het 

bezit. „Men poge. dan het kiestegt fteeds överiger 
en gemoedelijker uit te soefenen, « Deovruchten zal 

len beftaán ín de flèeds volmaakter behandeling dêr 
nationale aangelegenteden.… Dé gefchiedenis” leere 
ons bereid. te ‘zijn, waar de maauwgezette betraclre 

ting onzer burgerpligten gevorderd wordt. Zij open= 

baart in haren fpiegel de oorzaken en gevolgen der 

meest verwijderde gebeurtenisfen. „Zij fchenkt ons 

die levenswijsheid, welke zonder hare hulp flechts « 

op eigen kosten verworven wordt. De burger, die 

onze gefchiedenis kent, zal nadenken eer hij ine 
ftemme en zich vereenige met hen, die in 

iedere daad van het beftuur eene fchrede wenfchen 
te vinden tot den oüdergâng van den Staat. De 
burger, die zijne regten en de regten der regering 

kent, zal, bĳ regtmatige aanleiding tot klagten, 

met bezadigdheid den grondwettigen weg inflaan, 

om daaraan regt te doen wedervaren; maar voor 

ijdel misbaar en fchendige woorden , voor onwettige 

middelen zal hij zich wachten: want de gefchiedenis 

zal hem leeren, hoe vaak hĳ, die zijne regten 

overfchreed , zelf aanleiding gaf tot overrompeling 

van zĳn eigen gebied! 

Doch waar zoude ik het einde vinden, wilde ik 

u den ganfchen heerlijken invloed ontvouwen , dien 

Ya de 
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de toepasfing der vaderlandfche gefchiedenis uitoefent 

op de getrouwe betrachting onzer ftaatsburgerlijke 

pligten. Wilt veeleer zelven hare bladeren ontrollen. 
De liefde tot tw land zij de drijfveer , het heil van 

den Staat de belooning! Zoo zien wij welligt de 
nevelen aan onzen ftaatkundigen gezigteinder door 

eenen helderen hemel vervangen , en de zoet{te vole 
doening verbeidt iederen: burger, in de verheffende 
gedachte , dat ook hij, naar het hem gefchonken 

vermogen, ĳĳverig heeft medegewerkt tot vestiging 

van het volksgeluk in het dierbare Nederland / 
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O, den aften Augustus des jaars 1304 overleed 
Graaf’ jan IÌ, uit den huize van Henegouwen. 
Men prijst hem als vroom en godvruchtig , maar 

befchuldigt hem van te groote flapheid in de bedie= 

ning van het regt. In zijne korte regering van flechts 

vijf jaren fchijnt de rijkdom der Hollanders, reeds 
aanzienlijk onder rroris V. althans geheel niet 
afgenomen te zijn; want in zijn graffchrift, dat in 

het koor der Dominikaner Kerk te Valenciennes 
ter zijner eere te lezen is, wordt Holland „ een 
‚, zeer rijk land” genoemd. En puirips Ï van 
Bourgondië, ruim honderd’ jaren later, door de pen 

van den Bisfchop van Atrecht ,'aan den Paus fchrij- 
vende, noemt Holland en Zeeland rijke landen , 

bewoond door dappere volken, die op alle zeeën 

handel drijven.” (*) 

KareL de groote had pr rêeds de grond- 
fla= 

(*) Vaderlandsche Historie, D. IM. bl, 181. Het 

graffchrift zelve vindt men bij Mieris, op den Ongen, 

Klerk, bl, 201. 
NSD d 3 
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flagen van deze uitbreiding des koophandels gelegd. Het 

gefloten verbond tusfchen dien vorst en Engeland, is 

een ‘bewijs daarvan. Dit verbond kan men bij onze 

vaderlandfche gefchiedfchrijvers in zijn geheel lezen. 

Over en weder wordt den kooplieden befcherming 
toegezegd; over en weder wordt hun goed regt be- 

loofd, indien zij over onderdrukking te klagen had- 

den: of dit regt altijd onpartijdig en goed bediend 

is geworden, laten wij onbellist; dan, naar ons 
oordeel , mag men vertrouwen, dat een vorst, die 

allerwege fcholen fiicht; de jeugd tot de beoefening 

van. nuttige kunsten. en wetenfchappen opleiding 
geeft ; die de fcholen, in.eigen perfoon, bij here 

haling bezoekt; die in eigen perfoon aan de vere 
dienftelijkfte leerlingen , zonder aanzien van geboorte 

of rang, belooningen of (trafen uitdeelt, dat zoo» 
danig een. vorst wel alle zijne krachten zal ingefpans 

nen hebben, om zijn volk gelukkiger te maken, 

dan het tot nu toe was, En dat koophandel en 
zeevaart daartoe een veel vermogend middel wezen 
moest „: is zoo duidelijk, dat het onze aanwijzing 

niet behoeft, Ook bewijst het zoo even, genoemde 

verbond, dat KAREL van dat veel veelvermogende 

middel geen. onvoordeelig. gebruik heeft gemaakt, 
maar integendeel zich. met zeer veel vrucht daarvan 

bediend zal hebben, 

Het is ons oogmerk niet M, He! om de gefchie- 

denis des Nederlandfchen, koophandels. als in een tas 
fereel voor u af te malen. De tijd daartoe is te kort, 

en-mijne krachten zijn. te klein. voor een werk van 

dat. aanbelang, waartoe men eeuwen, landen en 

volken moet overzien. — Van den koophandel ech= 
| ter 
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ter. wensch ik tot u te {preken ; en zoo gj uwe 

toegenegene aandacht mij eene korte poos fchenken 

wilt „- waaraan ik niet mag twijfelen , zou ik dezelve 

tot Zwrkije bepalen, en u dets van onze eerfle harm 

delsbetrekkingen met dat rijk mededeelen. ‘Het is 

niet vreemd, M. H. ! dat mijne aandacht zich tot dat 

onderwerp bepaalde. Al wat Couranten leest, 

fpreekt in deze dagen van Zwrkije. De vrije vaart 

voor alle natiën, door de Dardanellen, trekt de 

aandacht van al wat denkt tot zich; de koopman 

berekent aanvankelijk. de voordeelen die hem tê 

wachten ftaan3 de Staatsman — maar wij laten den 

ftaatkundigen hunne uitzigten vrij, en bemoeijen ons 

met de ontwerpen der Vorften niet; liever gaan 

wij tot ons eigen onderwerp , tot de WORSE 

befchouwing over. 

Door: de kruistogten was het Oosten met het 

Westen vereenigd, en de koophandel had nieuwe 

bronnen van welvaart geopend. Volken , die elkan- 

der nooit gekend hadden , werden vrienden en bond- 
_genooten; gaven elkander de broederhand. » Toen de 

kruisvaan op dè muren van Zyrus, Ptolemais en het 

oude Byzantium wapperde „ deden flechts de Italiaan- 

fche Staten voordeel met eene gebeurtenis waartoe 

Europa de handen in een had geflagen. Wenetië trok 
winst uit den nieuw geopenden weg, die het voor= 

heen riet kende. Eene aaneenfchakeling van lot- 

gevallen, door den heiligen krijg te weeg gebragt, 

deed de magt der fteden klimmen, hare welvaart 

toenemen en hare onafhankelijkheid en vrijheid op 

onwrikbare grondlagen vestigen (*), Het 

(*) ROBERTSON, Mist. van gaRELV. 1, D, bl, 58, Go, 

Y4 
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Het is zoos Nederland trok in die wroege eeu- 

wen alle de voordeelen dés- ontluikenden handels 

niet, die hij aan het zuidelijk Ewropa fchonk ; maar 
het fmalle beekje; dat in de. twaalfde en dertiende _ 

eeuw nog langzaam over den vaderlandfchen bodem 

vloeide , werd van lieverlede al breeder en breeder, 

en eerlang een flroom, die zijne vruchtbaarmakende 

takken naar alle deelen : des bewoonden aardbols 

zord. de A 

Immers M. H‚! leert ons de gefchiedenis, tice tach» 

tig der aanzienliĳjkfte Duitfche (teder, tot één handele 

verbond (de Zanza) vereenigd , Europa van fcheeps- 

voorraad hebben voorzien , ftapelplaatfen van koopwae 

ren hebben opgerigt en de onbefchoftheid des Deens 

fchen Konings warpemar den III hebben geftraft. 

Nederland genoot reeds in de veertiende eeuw de 

vruchten „van dat verbond, want zestéen. onzer 

groote,fteden waren er leden van, Wij behoeven de 

namen dier fteden niet op te tellen; want de Ges 

fchiedenis heeft ze bekend gemaakt, en Haarlem 

daar bij genoemd, Hoe „Amfferdam, na zijne ver= 

eeniging met Holland, het hoofd opftak „ en in han- 

delvermogen toenam, ‘heeft ons WAGENAAR in zijne 

Vaderlandfche Gefchiedenis gezegd (*). 

In de vijftiende eeuw fcheen de menfchelijke geest 

als uit eenen diepen flaap te ontwaken. Alle oogen 

fchenen op één en hetzelfde punt gerigt te wezen ; 

alle handen zich naar één en hetzelfde doel uitte _ 

ftrekken, alle krachten zich tot één en- hetzelfde 

wit in te fpannen. Inderdaad, M. H.! zoo was 
het 3 

KI) 

C°) De II, bl, 187, 249, 405, 39B en volg, 
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het; duizenden verenigden zich en jaagden naar het- 

zelfde doel. Zij bereikten het -wel niet volkomen, 

maar zij naderden ‘het met vasten tred. Dat doel, 

M. H.! was de ontwikkeling des verftands , was de 

„befchaving van den geest. 

Wij kunnen-over dit aangenaam onderwerp niet 

uitweiden, ‚u niet doen zien, hoe in: de vijftiende 

eeuw de drukkunst, het fchilderen in olijverw hier 

ontfproot,“ en ‚door anderen eene nieuwe Wereld 

ontdekt werd, ‘Genoeg zij het M., H,! dat het op= 

gaande licht ook den koophandel befcheen , en aan 

de: zeevaart voordeelen fchonk, waaraan. in vroeger 

peúw’ de fchranderfte niet denken-kon: 

Het was niet ‘genoeg ‚ M. H.! dat in den jare wo 

een groot handelsverbond met Engeland gefloten 

werd 5 een verbond, waarbij de wederzijdfche Staten 

voordeelen genoten, wier gemis men tot in onze 

dagen ‘betreurt3 het was niet genoeg, dat de vaart 
door ‚de Sond, bij eene plegtige verbindtenis , voor 

de ,Nederlandtéhe fchepen vrij en onbelemmerd was ; 

dat JAN, „Koning van Denemarken , in den jare 

1498 aan- de -Hollandfche fteden nieuwe voordeelen 

fchonk , haar twee derden vergunde van alle- goede« 
ren op zijne kusten geftrand; ditalles was niet gee 

noeg voor de toenemende welvaart van die dagen. 

Aan Amflerdam wordt de vrije handel op Noorwegen 

toegefllaan ;. Nederland fcheen de algemeene markts 
plaats, waarop alles te zamen kwam, en in de haven 

van. Antwerpen was het, dat de koopvaarders van 
Jralië en de Levant hunne volgepropte bodems 

ontlastten ;- daar was het, dat zich duizenden verza- 

melden, om te deelen in den overvloed, welke, 

ib Mij als 
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als uit eene algemeene bronader , toen over geheel 

Nederland vloeide. | 

Aldus M. H‚! heb ik in eenige flaauwe trekken 

u een denkbeeld pogen te geven van den ftaat des 

koophandels in de vroegere eeuwen, en van de voor= 

deelen die hij {chonk. Kon ik deze geheel onvol- 

ledige fchets met eene kunftige hand opwerken 5 

die zachte fchakéringen van licht en bruin daaraan 
geven5 die uitdrukking van de waarheid en kracht , 

en die zamenfmelting tot een geheel daaraan fchen- 
ken „welke het onderwerp vereischt, hoe verwonderd 

zoudt gij ftaan, M. H.! op het zien van een kunst- 
gewrocht zoo vol leven en gewoel !-— Dan , M. H. ! 

ik gevoel. mij te zwak tot een arbeid van dien aard, 
De vaste en meesterlijke handen van mannen als STYL 

worden daartoe vereischt; en wie is het die- zich ie 

hen vergelijken durft? 

De Unie van Utrecht (opdat wij tot ons onderwerp 

„terug keeren) had-de grondflagen gelegd van den 

Nederlandfchen ftaat. Bij het fluiten van dat ver- 

bond was de koophandel van Holland reeds van 
onberekenbaar belang; maar buiten de grenzen van 
Europa woei de Nederlandfche vlag niet (*). Eerst 

mannen van lateren leeftijd hebben haar aan de boor- 

den van den Zrdus geplant, in alle de havens des 

onmetelijken Oceaans ontrold. — Portugal had zij 

nen koophandel tot de Zudiën uitgeftrekt. De Hol- 

landers en Zeuwen- haalden hunne O, E. waren uit 

dat rijk. _ Het onftaatkundig verbod des jaars 1584 
ontnam hun -dat voorregt geheel en al. Toen was 

het, dat de waart op Archangel en de Kaapverdifche 

(*) Hollands Rijkdom, 1. D. bl. 232. G 
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eilanden begon; toen was het, dat, onder begun- 
Higing der Franfche vlag ‘de eerfte MHollandfche 
fchepen hunne ankers lieten vallen in de haven des 

Ottomannifchen rijks (4). | 

De Nederlandfche zeetogten der zestiende en ze= 
ventiende eeuw behooren niet tot ons beftek , maar 

wij kunnen niet verzwijgen, dat een Zendeling uit 

Perzië , in den jare 1611 , de vriendfchap der Neder= 

landers zocht 5 dat de Groote Heer , in dat zelfde jaar , 

door eenen brief , zijne genegenheid betoonde, om 

een verbond van vriendfchap en vrijen koophandel te 
fluiten met onzen Staat; dat, in fpijt van allen laster 
en tegenftand, door de Engelfchen en Franfthen uïte 
geftrooid en in den weg gelegd, die verbindtenis in 

den jare 1óra tot (tand kwam, en vof en zestig 

de werden vastgefteld, waarbij de voorregten der 

Engelfchen en Fran/chen aan de ingezetenen van het 

Nederlandsch gemeenebest werden toegekend, en 

Confuls in de voornaamfte havens van dat rijk werden 

aangefteld. Het was CORNELIS HAGA; van Schiëdam, 

die deze heilzame verbindtenis tot ftand bragt. Het 
behoeft niet aangewezen te worden M. H,! welke 

onberekenbare voordeelen de Turkfche handel fchonk, 

Immers ftonden de rijke markten van Konflantinopel 

en van Smirna, van dat tijdftip af, voor den Neder-- 

fandfchen handelaar open, en de kostbare waren , die 

‚Wij niet dan over Italië , vooral over Venetië, ontvin= 

gen ‚kwamen nu regelregt met Nederlandfche fchepen 

tot ons. De havens waren met die fchepen als over- 

dekt, en de pakhuizen der handelfteden met voorraad 
op voorraad vervuld. FE nneemnd e en Frankrijk konden 

zich 
(f) Hollands Rijkdom, 1, D. bl, 239. 
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zich niet beroemen, voorregten boven ons te genie- 

ten 5 want Sultan AcHMmeD flelde de Nederlanders 

met zijne oudere vrienden volkomen gelijk (*). En, 
om de nieuw verkregene regten te handhaven, zond 

de Staat, nog dat eigen jaar, een vloot van zeventien 
oorlogfchepen , onder den Admiraal JAN HAUTAIN 5 

in zee, die de vaart welhaast veilig maakte, en den 

euvelmoed der zeerooverg aan banden leide (4). 
Van de oprigting der Republiek af tot op hare ont- 

binding toe, hebben de algemeene Staten den koop- 

handel altoos van het uiterfte gewigt befchouwd; van 

daar de befcherming die zij hem verleenden; van daar 

de onafgebrokene pogingen tot behoud van vrede en 

vriendíchap met alle Vorften en Grooten , waarvan 

de Staat voordeel of nadeel te wachten had; van 
daar die geheele reeks van handeltractaten , waarvan 

de gefchiedenis fpreekt; van daar die kostbare ge= 

zant{chappen , welke men zond, die rijke gefchenken 
welke men gaf. Het gezantfchap, dat in den jare 
1668, alleen in het belang des koophandels , naar 

Konflantinopel vertrok, moge ten bewijze verftreke 

ken van hetgeen de gefchiedenis op zoo vele blad. 

zijden zegt. 

JusriNus CoLjERS, der Staten afgezant bij den 
Turkfchen Keizer, moet een man van groote be= 

kwaamheid geweest zijn; want, allen tegenftand, 

hem door fchijnvrienden geboden, overwinnende, 

hernieuwde hĳ niet flechts het verbond, door HAGA 

gefloten, tot genoegen zijner meesters en tot voor- 

deel des koophandels ; maar A0 was het, die in den 
jare 

6) Gr. -Plakkaatb. D. III. bl. 333. 

(f) VAN METEREN, XXXII, B. bl, 629, 
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jare 1680 eene nadere overeenkomst. met Sultan 
MAHOMET den V trof; waarbij het tractaat des jaars 

1668 op nieuw ‘bekrachtigd werd; maar door bijs 

voeging „ verandering en uitbreiding genoten de Ne- 

derlanders zulke groote voorregten-s dat geene Natie 

zich beroemen kon, boven hen begunftigd. te zijn. 

— Het zou te veel van uwe toegevendheid gevergd 
zijn M. H.! zoo ik dit verdrag „dat, even als het 

vorige uit zes ez vijftig artikelen beftond, u wilde 

mededeelen, Wie daar begeerte toe heeft „ kan zijne 

weetlust bij onzen WAGENAAR (*)-bevredigem of bij 

den Hollandfchen Mercurius van dat jaar, waar het 
in zijn geheel gevonden wordt (+) 

Zal ik, na alles, wat gezegd is, nù nog langer 

over dit‘onderwerp fpreken; M‚ H.! Zal ik u eene 

breede opgaaf doen van de fchepen , die in vroeger” 

en later’ tijd uit de.havens des Ottomannifchen rijks — 

de ankers in den vaderlandfchen grond wierpen 5 zal 

ik de goederen optellen, die de rijk geladene bo= 

dems' hebben -medegebragt en nog aanbrengen ? — 

„Waartoe zou het dienen? De oude tractaten wijzen | 

uit wat in vroeger jaren is aangevoerd , de weekbla= 

den van onze dagen zeggen. wat nu uit het: Oosten 
tot-ons komt. De “eerfte bronnen heb ik-aangewe- 

zen 5 “tot de “laatfte heeft: ieder toegang ; wiens 

weetlust- hem. -drijfts. Wilde men uit het groot getal 
Turken en Perzianen, ie in vorige jaren de Ame 
fterdämfche. beurs bezochten en -door de gewoon= 

te geéne opmerking wekten; wilde men uit het 

achterblijven dier mannes, waarvan ik erin mijne 

| jeugd 

(*) Wad. Hist, D. XV. bl. 54 _ (4) bl. 159. 
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jeugd zoo velen zag, tot eene vermindering van den 

handel op de meergenoemde gewesten befluiten 3 

dit zou naar mijn inzien verkeerd wezen. Want, 

zoo niet alle, verreweg de meeste voorwerpen „ dië 

in het tractaat van 1680 zijn opgeteld, komen nog 

tot ons , zijn nog te koop in onze winkels; zijn nog 
te zien in onze magazijnen 3 — en het is alleen de 

uitvinding” van lateren tijd het zijn de fabrijken 

van Baren en Deventer (om van andere plaatfen 

te zwijgen) door wier vlijt de voorfaad van Kon= 

fantinopel en Smirna minder wordt. | 

Kunnen wij ons “daarover beklagen, _M. H‚! 

Immers neen. De tijd is echter nog niet geboren, 
dat de voortbrengfelen- der vaderlandfche fabrijken 

naar den prijs kunnen dingen met die van het Otto» 

mannifche gebied; misfchien dat onze kinderen die 

gelukkige dagen mogen beleven. 

Wenfchen wij dus, M. H. ! dat de zon des vredes 
onze vereenigde gewesten nog lang moge befchij 

nen „ opdat, onder den gezegenden invloed van dat 

weldadig geftarnté, de koophandel zijne. fchatten 

mag uitftorren op den vaderlandfchen grond, de 

kunsten «en wetenfchappen; door haren levendig» 

makenden adem „ alle harten roeren en alle zielen 

doortintelen mogen! O! dat de oude fpreuk: Zere 
dragt maakt magt ‚ het fchild moge zijn en blijven; 

waaronder wij leven en fterven „ opdat het Nederland 

wel moge gaan tot in lengte van dagen! 

omm 
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VERHANDELING 
bekt 

BROEDERSCHAP, 
tt a 

Fratres vitae Communis, 

DS sollied 

Broederen des gemeenen levens, 

OORSPRONKELIJK INGESTELD DOOR GEERT GROETE, 

OF GERARDUS MAGNUS, TE DEVENTER, IN DE 

LAATSTE HELFT DER VEERTIENDE EEUW (*). 
“ 

DOOR 

MN. deit. VAN pen SCHAAFF, 

; dje welluidend , als naar waarheid, is de 

fpreuk, welke wij in de werken van éénen der 

voornaamfte redenaars en letterkundigen van den 

ouden dag vinden opgeteekend, en die voor een’ 

ieder, die belang ftelt in de welvaart van zijn 
vaderland , wel der moeite waardig is om nagedacht 

en herlezen te: worden. — Zij isë 3, dat ieder zes 

» delijk en verftandig wezen , hetwelk aanfpraak op 
| „ Vere 

‚(*) Voorgelezen den óden van Lentemasnd 1830, im de 

Arnhemfche Afdeeling der reiden Tot Nut van 
’t Algemeen. 

KD: Z 
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„ verlichting en befchaving maken wil, zich be- 

„ hoore toe te leggen op eene juiste toedragt van 
„ het ‘gebeurde én der lotgevallen van zijn Vader. 
» land; want’” (voegt hij er bij) „, onwetend te zijn 
jb: in het geene voor onze geboorte «plaats had, is 

„even het zelfde, als of wij altijd in den ftaat 
„ der kindsheid wilden blijven werkeeren. Wat 
» toch belangrijks bevat de leeftijd van ons men- 

» fchen , tenzij dezelve door de herinnering , aan vroe- 
he gere uitflekende daden , worde aangeknoopt?” (1) 

Is dit. gezegde ‚nu toepasselijk op den plek onzer 

geboorte „op het land waarin wij leven, op de ftad 

waarin wij ons bedrijf uitoefenen , of in eene zekere 

betrekking geplaatst zĳn; welk een prikkel bevat 

hetzelve dan niet voór den geleerden, den kune 

ftenaar en elken letterkundigen , met betrekking tot 

al het geen, wat tot nafporing en ter opheldering 

van den luister van zijn vaderland, in ieder vak, 

maar vooral in het gebied der Letteren kan dienst- 

baar zijn, vooral inden tijd, dien wij beleven 2 
Van de gegrondheid dezer ftelling overtuigd „en 

gaarne bevorderlijk willende zijn, om den roem onzer 
voorvaderen , vooral met betrekking tot befchaving 

en onderwijs te helpen handhaven ; begreep ik het niet 

onvoegzaam aan ons doel te- zijn, om, te dezer ge= 
legenheid, met u te handelen over een onderwerp; 
hetwelk niet flechts eenig licht over de inftellingen 
en opvoedingsgeftichten der Ouden verfpreidt , maar 

tevens. het vooróórdeel te keer gaat, als of MNe- 

derland vóór -de affchudding van het Spaanfche 
juk, bij de meeste volkeren van Europa, mwes 

ten- 
3 
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tenfchappelijke befchaving , zou achter - gefläan 

hebbe. 

Ik bedoel de inftelling di Broederfchap , bilkend 
onder den naam van Fratres. vitae Communis , of 

Broederen des gemeenen levens , opgerigt. door 

GEERT GROETE Of GERARDUS MAGNUS; te: Deven: 

ter ; in de laatfte helft der veertiende eeuw. 
Om hierin naar eenen gefchikten leiddraad te werke 

te gaaú, zal ik; ‘woor zoo verre de. gelegenheid 
dezer dpriöenbsbarte zulks: gehengt „ 

EL Een gefchiedkundig verflag pogen te geven 

van de Broederichap; zoo even genoemd, 

IL. Zal ik dén invloed en-het- nut pogen aan te 
toorien ; hetwelk: die geftichten , zoo als -zij vervol« 

gens hier en”daar; inons Vaderland en elders vers 

fpreid zijn geweêst,-voor de beoefening der weten« 
fchappen „over geheel Europa in het algemeen, doch 

__inzonderheid“ten aanzien van Nederland , hebben te 

weeg gebragt. k vO mn 4 

Verleent tij derhalve, G. Tt uwe meermalen 

betoonde. aandacht, en vergeeft het den fpreker, 

indien “de behandeling. van het Stuk zelve „ niet 
mogt beantwoorden aan -de waarde van het onder: 

werp zijner keuze 4 

Wat dan het eerffe gedeelte mijner ern btw 

zoo ftellen wij al aanftonds de, twee vogende: vras 

gen ten grondflag „ als : 

A4, Wie was de Broederfchap, die alhier, on- 

der den naam van Fratres Vitae Commrunis , wordt 

vermeld ? 

B, Wat was derzelver doel 2 

La Dan ; 
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‚Dan, alvorens wij met dit onderzoek ‘beginnen, 

acht ik het volftrekt noodzakelijk om vooraf , aan- 
gaande derzelver infteller, die ons onder den naam 

van, GERARD DE GROOT , door de wandeling. GEERT 

GROETE genaamd „wordt bekend. gemaakt , zoó kort 
_ mogelijk iets-te zeggen. fran | 

En wanneer wij dan. de gefehiedenis van gern 

‚tijd opflaan , zoò blijkt, dat er in de laatfte helft 

van de veertiende eeuw, binnen de ftad Deventer 

in Overijsfel, een man van. uitftekende vermogens 

geleefd heeft, bekend onder den naam’ van GEERT 

GROETE, ‘Hij was de zoon van zekeren WERNER 

GROETE » in leven Schepen en Burgemeester: der 

ftad Deventer, en werd geboren in hetjaar- 13405 

hoezeer de juiste tijd daarvan niet bepaaldelijk ge= 
boekt ftaat. Alleen lezen wij in zeker Legendeboek 
van het Fraterhuis , « waarover wij» ftraks nader 
zullen fpreken., dat zijne moeder, HEILWICH > in 

haar huis aan den Brink gelegen, hem in-de maand 

October ter wereld bragt ,- met bijvoeging , „gelijk 

het bijgeloof zijner eeuw zich, uitdrukt „dat zijn 

» hoofd bij. deszelfs" geboorte omftraald ‚was met 
„ eenen luîisterrijken glans ,-ten teeken „dat dis 

„ kind namaals, door zijne alles. overtreffende 

„ kennis en wetenfchap, de geheele Christen wereld 

„zou verlichten.” (2) 

Onze eeuw te verlicht zijnde «om aan dergelijke 

fprookjes „ die ook ten aanzien van zijnen dood ver- 

haald worden, geloof te flaan, zal ik flechts aan- 
merken, dat hij al vroeg door. zijne, ouders, die 

bij eene aanzienlijke afkomst, „groote rijkdommen 

paar. * 
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paarden , naar Frankrijks hoofdftad , ter verkrijging 
eener geleerde opvoeding werd gezonden. — ‘Nog 
geen vijftien jaren oud , ondernam hij den togt naar 
de Hoogefchool te Parijs, die destijds onder alle 

de Dom- en Kloosterfchoolen ,- door KAREL “DEN 

GROOTEN of zijnen zoon gefticht, de voornaamfte 

was en boven anderen vitmuntte. Salerno was voor 

het Geneeskundige ; Bologna voor het Regtsgeleer- 

de , maar Parijs voor het Godgeleerde vak bij uicftek- 
beroemd, en van daar dan ook, dat de meeste kwee= 
kelingen , die tot aanzienlijke eerambten in de kerk 

zich trachtten te verheffen; gelijk vele Pauzen „ 
vooral in de zestiende eeuw , aldaar ‘hunne eerfte 
vorming genoten , of de” waardigheid van Hoog- 

_leeraars hebben bekleed, —’ Wel verre van het 

voorbeeld, of der zeden van de meeste zijner tijdgee 

nooten na te volgen, maakte onze jongeling aldaar” 
zulke vorderingen , dat hij niet alleen, op zijt acht= 
tiende jaar, den graad van Meester in de Vrije Kun= 
ften en- Wijsbegeerte verkreeg , maar -dat hij- zelfs’, 

volgens de “getuigenis van één’ zijner leermeesters’, 
in alle wetenfchappen , zoo -natuure, als’ zêdekun= 

dige „of die tot het godgeleerde vak en het cano-= | 

nieke regt behooren, zoo bedreven was, dat, het- 

geen in dit geval veel zegt, zijne wedergdde nergens _ 

_ter- wereld „ toen werd gevonden, 

De geleerde pERIZONIUS vergelijkt hem en flelt 

zijn tijdperk gelijk met dat van FRANCISCUS PETRAR- 
CA, die zich in ZraZië als de herfteller der Weten- 

fchappen en oude Letterkunde eenen onfterfelijken 

naam verwierf, doch hierin verschilde (mijns erachtens), 

ERVA PE= 
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PETRARCA met ONZEN GROETE » dat de éérfle te veel 

door den wierook „die hem „ vooral als dichter , door 

zijne landgenooten werd toegezwaaid , bedwelmd „op 

niets anders „dan op menfchelijke eer zijne hoop en 

uitzigt. vestigde 5 terwijl de laatfte zich der kerke 

Gods en der verbetering van het menschdom, in het 

algemeen had toegewijd (*)e, 

GroeTre ‘kende geene. LAURA, noch begeerde 

eene lauwerkroon } ‘ 

Het kan zijn , dat, gelijk fommigen willen, eene al 

te groote zwaarmoedigheid de oorzaak geweest zij, 

ofwel ‘dat het vaan den invloed „eener verkeerde 

zedeleer te ‘wijten is, dat, hij zijne eerambten met 

derzelver. voordeelen varen ‚liet, en dat hij zich 

zelve „ wegens zijn, voormalig streven naar eer en 
aanzien , een weinig al te ftreng heeft beoordeeld; 
doch indien wij zijnen gefchiedfchrijver DIER DE 

MUDEN raadplegen , dan fchijnt het niet duister, 

dat eene tusfchenkomende ziekte het middel is gee 
weest „ waardoor God. hem, als het- ware, ten: 
dienfte der kerk ‘en ter bevordering van het heil 

zijner „natuurgenooten „tot een werktuig zijner 

Voorzienigheid heeft willen. bezigen „hoezeer hij 

daarvoor in den beginne niet beftemd-fcheen. 

a bad Wat 

(*) Die komt mij niet juist voorz het uitzigt van 

PETRARCA ‚ een der godsdienftigfte mannen van zijne 

eeuw en boven die eeuw. verre verheven, was wel 

degelijk op iets veel hoogers, dan het nietig klatergoud 
van eer of roem gevestigd, De liefde tot LAURA, ZOO 
hemelsch en zuiver, moest haren Dichter althans nim- 

mer ten kwade worden geduid, 

| RE De 
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Wat hiervan zij, dit is zeker, dat hij oordeelde 

zich van de wereld te moeten afzonderen „en hoes 

zeer in twee kapittelen, als te Keulen en te Aken, 

het eerwaardig kanonnikfchap, als wereldlijk. broes 

der met den rang van Leeraar -bekleedende, {telde 

hij die beide waardigheden weder in handen. van 

den’ Paus: en verkoos zich , voor eene wiilestijds „ 

bij voorkeur: eene cel ter fchuilplaats » in; zeker 

karthuizerkfooster svinden omtreko dezer oftad ; 

hetzij” dan’ dat deze” ziekte, of wel (gelijk zijn 

gefchiedfchrijver meldt) eene hoorbare (tem „die 

hem op zekeren dag, gansch onverwacht in de 

ooren klonk, en hem tegen het bezoeken van alie 
ijdele vermaken. waarfchuwde , hiertoe den’ éériten 

aandrang op zijn gemoed gemaakt hebbe. (3) of 

„De gefchiedenis fchetst ons meermaal- dergelijke 

voorwerpen „ die „vit wat oorzaak dan ook gedrevens , 

de ruige pij en de kloostercel boven: eenen arbeidzae 

„men. en nuttigen kring wan bezigheden verkozen, 

offchoon hun-hart aan de van buiten gepleisterde gra- 

ven „even als-dat der Farizeùwen , waarvan de Zalig- 

maker fpreekt „ niet ongelijk bleef , terwijl hunne ze= 

delijke verbetering daardoor , geen haar breed bevorderd 

werd; maar dit was geenszins het geval van onzen 

eROETES (lille afzondering, om voor God en zijne 

dienst te levens het vlijtig lezen en onderzoeken 

der. Heilige” Schrift ; toeleg op zelfkennis en ver- 

betering van zijn eigen hart: zie daar de zuivere-en 

ongekúnflelde bronnen van zijnen buitengewonen , 

doch. ongeveinsden godsdienstijver, ten einde zich 

in de eenzaamheid voor te:bereiden , om naderhand, 

L 4 met 
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met een onbevlekt gemoed en met gepaste kune 
digheden toegerust, als een licht in de duisternis , 

de zedeverbastering zijner tjdgenooten …t te kunnen. 

beftrijden, 

_‘Frouwens , die zelfde ongekunftelde opregtheid 

en eenvoudigheid waren altoos een voorname grond- 

trek van zijn karakter: „ Hij had (fchrijft de Heer 

» DELPRAT) een affchuw van alles, wat naar ge- 
„ maaktheid of huichelarij zweemde. Hij verachtte 
s Allen roem, dien men inzonderheid destijds door 

„een iĳĳdel vertoon van uiîterlijke ftrengheid van 
s Zeden bij het onkundige gemeen zocht te behalen. 

ss Eene ingetogenheid „ die” niet uit eene neiging 

‚des harten, maar flechts uit praalzucht of men- 

„ fchenvrees voortífproot , bleef , gedurende zijn gan= 

‚ fche leven, het onophoudelijk voorwerp zijner 

„ berisping.” (4) | 

Na drie jaren. afzonderings , die hij dan ook 

met het vertalen van deze en gene werken, waar 

onder de Schriften der Kerkvaderen „ eene voorname 

plaats bekleeden, had doorgebragt , en onder welke 

wij niet vergeten mogen eene reize , die hij tevens 

in zijn monnikkengewaad naar Parijs ondernam, 

ten einde aldaar een aanzienlijken aankoop van on 

derfcheidene klasfieke werken te doen „ gedenkftuk= 

ken „ nog gedeeltelijk in de Deventerfche Boekerij 

op „dit, oogenblik voorhanden, verfcheen hij eindes 

lijk weder in het openbaar, met oogmerk, om; 

daar hem nu de waardigheid van Diaken was ope 

gedragen, als prediker van het Christendom „ het 

Evangelie te verkondigen. | 
Het 
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‚Het is hier de plaats niet; om breedvoerig over 

den vorm en de onderwerpen zijner leerredenen 

uitteweiden 5 volgens hetgeen THOMAS À KEMPIS 4 

JODOCUS BADIUS ASCENSIUS , En REVIUS (die ons met 

eene lijst zijner uitgegevene werken hebben verrijkt) 
als ook pumBAR in zijne Analecta dien aangaande 

ons verhalen, dan moeten dezelve juist berekend 

zijn geweest voor de behoefte en het begrip zijner 

hoorders , en, offchoon al op fommigen der door 

hem behandelde ftoffen , de ftempel zijner eeuwe 

moge gedrukt ftaan, „, anderen daarentegen (zegt 

» VERBURG) fchijnen zeer belangrijk en leveren ge= 

„ noegzame blijken van eenen edelmoedigen fchrijf- 

> sen vrijen denktrant 5 van een geest, in de fchool 

„ der wijsheid gevormd, ter verachting en beftrijding 
„ van vele ondeugden, niet flechts in zwang gaan- 

„de bĳ het gemeen, maar waarin hij ook de ges 

„ breken der Geestelijkheid niet sraarde , en tegen 

« de onmatigheid, de onkuischheid en allerhande 

„oorzaken van vuil gewin-te velde trok.” (5) 

Daar en boven moeten wij altoes onder het oog 

houden, dat “de tijd, waarin croere leefde , fprak 

en fchreef „geene andere Christelijke Godsdienst 
kende , dan die van het Roomsch - Katholijke geloof ; 
_— een geloof, dat; om het vrij-en onbewimpeld. 

uit te zeggen , zeer verbasterd was door menfches 

lijke inftellingen , en van de leere van. yezus ei 

zijne Apostelen verre afweek; — _ naardien men, 

door zoogenaamde Conciliën, op „uitleggingen ,- bij= 

voegfelen. en menfchelijke vonden bedacht was, die 

geenzins met de letter van het zuiver en eenvoudig 

Evarigelie flrookten, 
L5 Wan: 
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Wanneer wij nu zulk eenen man, met dergelijke 

zeldzame gaven toegerust, en met grondbeginfelen 
eener reine «deugd. en menschlievendheid bezield, 

en daarenboven met genoegzame goederen bedeeld; 

doch dezelve, ter zake eener warme liefde voor den 

Godsdienst „, gaarne opofferende , zijne tijd. en-ambt- 

genooten , ja zelfs eene hoogmoedige Priesterfchaar , 

onbewimpeld zien waarfchuwen tegen de gevaar- 

lijke klippen der ‘geldgierigheid „ onmatigheid en 

de overtreding van het zevende gebod’ der Goddes 

lijke Wets’ en daarentegen de pligten van alge= 

meene - menfchenliefde , verdraagzaamheid , opregte 

heid in woorden en handelingen , ‘getrouwheid aan 

verbindtenisfen , matigheid in fpijs em drank, en 

kuischheid met reinheid des harte gepaard , hooren 

prediken; het lezen van den Bijbel aanbevelen en 

de huichelarij bij elke gelegenheid manmoedig zien 

ontmaskeren; en dit alles met verzaking van alle 

tijdelijke genoegens, en niet zelden zonder zich 

bloot te ftellen aan de grootfte gevaren 3 dan zeg ik, 

is het niet te verwonderen, dat, (gelijk het berigt 

zijner gefchiedenis meldt) zulk een man, in navol= 

ging van de éérfte predikers van het Christendom, 

door zijne eigene natie, en op aandrang eener ge- 

veinsde Priesterfchaar, miskend en vervolgd-is ge= 

worden: — niet te verwonderen, dat men zijne leer 

als gevaarlijk deed voorkomen , en dat men, door 

behulp van fommige geestelijken, het zoo ver wist 

te brengen, dat aan onzen zachtmoedigen GROETE 

het prediken in de Nederduitfche taal, ingevolge 

zekere Pausfelijke bulle, verboden werd, 

| | Maar 
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Maar , gelijk het zoek gaat, Gods chil 

en zijne wegen zijn niet altoos de gedachten of 

de wegen der menfchen3 de, ftem zijner „prediking; 
werd nu wel is waar gefmoord , hoezeer ‘hij echter 

eene. fpoedige intrekking van dit verbod, door be«, 

bulp zijner vrienden te Parijs, wist te verkrijgen 5 

maar daar God eenen anderen weg met hem voor 
had, en hĳj in uitgebreider kring , met. minder moei 

jelijkheid gepaard , kon werkzaam zijn, zoo was 
het tijd{tip nu geboren, dat eroETE de éérfte zae 

den {trooïen moest, uit welke naderhand zulk een 

heerlijk plantfoen voor de kerk en burgerftaat zou- 

verrijzen, 

Offchoon namelijk croerTr zich de baât van 

fommige dweepzuchtige en hoogmoedige geestelijken, 

door zijne prediking had op den. hals gehaald , zoo 
waren er echter aan den anderen kant, ook weder 

vele verlichte en geleerde mannen , wier goedkeuring: 

kij verworven had, gelijk onder andere ‘FLORENS 

RADWYN } JOHANNES HUXARIA €D JOHANNES BRINC= - 

KERINKe Een drietal van voortreffelijke. en deugds- 

gezinde lieden „die door zijne prediking gefticht «en, 

inzonderheid. door zijn voorbeeld en wandel, voor 

het rijk van waarheid en deugd gewonnen: zijn, 

„Doch onder dit eerwaardig klaverblad, was er 

inzonderheid één, die hem bij uitftek aanhing en bee 

minde „namelijk FLORENS RADWYN. Deze RADWYN 

had. den graad van meester in de vrije kunften, 
hetwelk te dier tijd een hooge eertitel was, en bijna. 

gelijk ftond aan den rang. van onze tegenwoordige 
Hoogleeraren in de wijsbegeerte, Leerdammer van 

ge- 
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geboorte zĳnde , en gehoord hebbende hoe pr 
GROOT ; ter verfpreiding van het licht der waar= 

heid, eenige deugdzame jongelingen uit den min 

vermogenden ftand, in het huis zijns vaders had 

opgenomen, om hen voor niet, en zelfs met toe= 
voer van de noodige boeken en onderhoud , in de’ 

kennis der Latijnfche taal te onderwijzen, terwijl 

de Godsdienstleer en de gefchiedenis voor hen,-die 

tot rijpere jaren en kunde gevorderd waren , boven 
alles niet vergeten werd; hoe al verder zijne onbe- 

grensde zucht naar kennis in de Heilige Schrift 
gepaard ging met een onvermoeiïden ijver, om van 

alle oorden de werken der geleerden te verzamee 

lenen die door deze jongelingen , in hunnen ledigen 

tijd, tegen belooning van eenig geld of boekgee 

fehenk, te doen affchrijven , even zeer als den 

Bijbel; welks affchriften hij onder zijne behoeftige 
fltadgenooten om niet uitdeelde; ja eindelijk, hoe 

DE GROOT een man was, wiens wandel en gedrag 

in alles aan zijne leer beantwoordde en den toets 

der geftrengfte kritiek konde doorftaan ; — zoo had 

dit alles zulk eene onwederftaanbaren invloed op zijnen 

‚ geest, dat hij van dit oogenblik af befloot , om dezen 

voortreffelijken man meer van nabij te leeren ken- 
nen. — Zelf eenê aanzienlijke bediening bekleedende ; 
en daarbij niet onbemiddeld zijnde, verloochende hij 
niettemin alle aanzien en eer, ja getroostte zich 
eene groote opoffering , door zijne prebende in het 

kapittel van $% Peter te Utrecht tegens de Vicary. 

van St. Paulus altaar in” de Se. Libwinus=kerk 

binnen Deventer; te gaan verwisfelen , enkel en al- 

leen ; 
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leen, om den omgang en het onderwijs. van dezen 

zeldzamen man te genieten. - \ 

Dit gebeurt ; == GROETE ontvangt hem met alie 

minzaamheid; en ziet daar dezen RADWYN onder de 

éérfte leer- en lievelingen van … dezen beroemden 

man ‚in het Grotiaansch. verbond gefteld. — é 
De eerfte vrucht dezer toenadering was gelegen in 

den raad, die GROETE aan RADWYN gaf, t‚ w. om naar 

‘s mans. kan eene: fchool te lichten , in dewelke 

hij eenige uitgelezene jongelingen, of; gelijk DUM- 

BAR het uitdrukt: jongelingen van goeden wil, 
moest onderwijzen in het’ vak der Godgeleerdheid , 

en daarbij in alle Christelijke deugden, onder uit» 

drukkelijk beding, dat in den overigen tijd, dien 

zj ledig hadden, zij zich. zouden bezig houden 

met het affchrijven van zoodanige uitgelezene {preu= 

ken uit de kerkvaderen ontleend, als welke hij bun 

zoude voorleggen , terwijl het geld, dat zij op eene 

redelijke. wijze daarvoor ontvingen, tot hun, dage- 

lijksch onderlroud en nooddruft moest verftrekken. 

Deze raad door RADWYN opgevolgd. zijnde , en 
te dien einde eenige kweekelingen onder zich verza- 

meld hebbende, gebeurde het op zekeren tijd, dat 

hij, als nu door deze zamenwoning. bĳ ervaring 
overtuigd van de vorderingen, goeden inborst, het 

godvruchtig gedrag en daarbij van de volmaakte eens= 
gezindheid dezer jongelingen , (wier geld hij afzone 
derlijk bewaarde) dat RADWYN een omflandig ver= 
flag aan zijnen geliefden leermeester van deze ine 

rigting deed, met eenen voorflag , die de inftandhou- 
ding hiervan „waarborgde , en gelegen was in deze 

merk 
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merkwaardige, doch alleszins eenvoudige woorden : 

„ Wat zoude het derhalve kunnen fchaden, dat ik 

„en deze klerken, welke zich met fchrijven ten 
» Mijnen huize bezig houden en van goeden wille 
» Zijn, het onze'bijdén wierpen, en naar het voors 
„ beeld der Apostelen in alles gemeen leefden , ons 

„ onderhoudende, gel ijk wij tot dus verre gedaan 

» hebben, met onzer handen werk?” (6) 

Groere in het eerst dit voorftel afkeurende; als 

zeer wel bevroedende , dat, indien zulk een plan 
tot ftand kwam, hij alsdan met tegenkanting en bes. 
dilzucht van een aantal kloosters, doch ínzonder« 

heid met de ledigloopende monnikken, in eenên ge- 

darigen kampftrijd werkeeren zou, naardien zulk eene 
inftelling van nijverheid, of werkdadig Christendom 
liĳnregt tegen hunne ledigheid aanliep , en daardoor 
hun een doorn in het vleesch zou zijn, aarzelde 

derhalve eerst een weinig, uit vreeze voor derzelver 

tegenkanting, te meer daar hij, gelijk wij zoo even 

hoorden , reeds de partiĳfchap en den haat van fom- 

migen dezer Geestelijken , door zijne prediking , 

zich berokkend had; — doch eindelijk, het belang 

van zulk eene inftelling meer ernftig in hare ge= 

volgen ‘overdenkende, liet hij zich ten laat{ten door 
RADWYN overhalen, werkte mede tot ’smans oog“ 

merk en aanvaardde op herhaalde uitnoodiging , als 

éérfte voorftander van hetzeive, het PST TD 

dezer inrigting. 

Dit een en ander vertrouw Tae dat genoeg zal 

zijn, om ons den infteller dezer orde te doen ken- 

nen! — Intusfchen treffen wij hier eenen gefchikten 

over= 
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overgang, die ons geleidelijk voert ter beantwoor- 

ding onzer éérfte vraag, en waarmede wij ‚nu reeds 

aanvankelijk zijn bekend geworden , t‚ w. Wie-was 

de broederfchap, die alhier, onder den naam van 

Fratres vitae Communis, wordt vermeld? 

„En wanneer. wij dan ettelijke bijzonderheden; 

reeds, te berde gebragt „ ons herinneren „en metde 
fchrijvers „ door mij geraadpleegd „ vergelijken „ „dan 

zal het antwoord hierop nederkomen…, t. w… dat 

deze Broederfchap uit ettelijke uitgelezene en onbee 

fprokene jongelingen beftond, aan wier ‘hoofd de 
Vicaris FLORENS“RADWYNs onder het oppertoezigt 

van den wereldberoemden en godvruchtigen GERNE 

GROETE of ‘GERARDUS MAGNUS, gefteld waâs; ten 

doel hebbende: de: verfpreiding en uitbreiding van 
het rijk der waarheid, verlichting en der deugd. 

Maar-gelijk er nu in alle geftichten „ eene behoore 

lijke leefregel en orde ‘behooren pláats te hebben, 

dewijl de wet het zedelijk rigtfnoer van ’s menfchen 

daden is zoo was de inftelling hiervan eene der 

éérfte zorgen dezer Broederfchap. | 

De woning van” RADWYN , alwaar reeds dedapt 

eenigen «tijd „de. boekenrij van Meester GEERT was 

overgebragt; werd nu bij voorraad tot het gebouw 

dezer ftichting- beftemd 3 dan, het reglement van 

huishoudelijke orde, de verdeeling harer werkzaam= 

heden en. wat dies meer is, bleef nog overig om te 

worden geregeld, en daartoe was onze GROrTE alwe- 

derde voorname raadsman. Toen , verhaalt ons: THOMAS 

Àà KEMPIS, maakte de Heer FrORENS eenige wetten, 

en wel met overleg van Meester GROETE, (7) 

| Naar 
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Naar het voorbeeld der Apostelen,, moest hun ge= 

drag in reinheid en zachtmoedigheid „tot een fpiegel 

voor anderen zijn ingerigt; de uitbreiding van het 

rijk der waarheid „door eene gezuiverde Gods- 

dienst, met eene vlijtige beoefening dier wetenfchap= 

pen gepaard, welke eene algemeene verlichting en 

verbetering dier duistere «en zedelooze tijden , kon 

te weeg brengen, moest het wit zijn, waarna zij 

ftreefden 5 zij, die niet flechts tot deze zamenleving 

reeds aanvankelijk befloten hadden, maar ook de 

zulken, die in het vervolg, uit vrije keuze „ daar- 

bij wilden toetreden, moesten “zich onderwerpen 

aan de (tipte regelen van een zedelijk en welgeör- 

dend beftuur. — Er moest een tijd van werken 

een tijd tot de waarneming van den huisfelijken 
Godsdienst, een tijd van uitfpanning, een tijd van 

flapen , en een tijd van de noodige ligchaamsbe- 
weging „ter bewaring der gezondheid 4 bepaald 
worden. 

_ Wat hunne zedelijke vorming betreft, zoo moes- 
ten zij zichzelve oefenen in alle Christelijke 

deugden „ inzonderheid in gehoorzaamheid , nede- 

righeid en lijdzaamheid , fpaarzaam zijn in fpijs en 
drank; zij moesten in den beginne voor- ‘en na 
middags vier uren fchrijven, des avonds ten,‚acht 

ure naar hunne flaaplteden gaan, en des morgens 

ten drie ure weder opftaan; doch waarin nader- 

hand eenige nn G en verlenging van tijd , ge- 

komen is. 

Ook waren. deze werkzaamheden van bijzonde= 

ren en gemengden aard; er waren er onder de 

jon= 
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jongelingen „ die ‘enkel bij- voortduring gebezigd 

werden: tot het vervaardigen “van belangrijke afs 
fchriften uit de fpreuken, eú der leere der kerk- 

vaderen; fommigen weder uit die der oude klasfieke 

fchrijverss gene wederom met het affchrijven der 

verhalen uit het leven en de gefchiedenis van ons 

zen Zaligmaker en zijne Apostelen 3 andere vervolgens 
met de zedelijke vorming en-het toedienen van het 

noodig onderwijs aan de jeugd. — Terwijl eindelijk 

een gedeelte der broederen zich bezig hield -met 

de uitoefening van onderfcheidene kiuvige ame 

bachtens —_— 

„Deze allen, hoezeer van de biererckerd il 

bijzondere vertrekken gefcheiden , maakten Afan 

_ genen geest en één ligchaam uit ,-en- waren naar. 
de wijze der éérfte Christenen met elkander op 

het naauwst vereenigd ib hadden alle goederen gee 

meen. | 

Van hier derhalve. de - naam, dien zij aeta 

van fratres in commune viventes , of broederen des. 

gemeenen levens „en zullen: wij: DuMBAR gelooven: 

waaraan echter niette twijfelen valt, dan zien wijs 

dat zij-onder verfchillende. benamingen „in de fchrif« 

ten der ouden voorkomen. 

_RupoLPn. DIER - DEMUDEN „noemt Ean devoti 
clerici ; terwijl PENCAMP , Priester der lieve vrouwe. 

kerk te Deventer, bij- zekeren. brief. van het jaar, 
14484 ‘hen met den titel van Presbyteri ac clerici - 

extra religionem in communi viventes beltempelt, 

behalve nog de namen van clerici seu fratres vitae 

communis, Jratres bonae voluntatis, scholares dar 

Ke D. Je or sert. 

Ne 
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vantrienses ‘en. fratres Hironimiani, waarmede zij 

beurtelings én nu en dan betiteld worden. (8) 
Hun “getal beftond úit vier of meer Priesters en 

acht of meer klerken , behalve de huisgenooten 5 

aam geenen de minfte godsdienstige belofte verbon= 
den zijnde, ‘was de eenige voorwaarde op welke 
een „ovêtius (nieuweling) bij hun werd aangenoe 

‚men, als dat ‘hij bĳ zijne intrede , moest te kên= 

nen geven, dat niets dan eene brandende en op- 
regte ijver hem had aangevuurd om tot deze orde 

te worden ingelijfd , en dat hìj dus ernftig ver= 

zocht, ja aanhielt, om beproefd te mogen wore 
den 5 — zoo dat zijn naam, offchoon reeds ten 
proeve toegelaten zijnde, en hij zelf het gewone 
ordekleed der broederen reeds ontvangen hebbende , 

onder het getal der ingetijfden zelve niet werd ge= 

rangfchikt, dan na dat hij het proefjaar, ten ge= 

noegen der leden , volkomen had uitgediendt. == 

Eindelijk, om ook iets van derzelver kleeding te 
zeggen; zoo beftond dezelve uit een grijzen rok „ 

overrok en broek, zonder eenig verder optooifel, 

en met weinige plooïöen, waaronder zij met linnen 
hemden gekleed waren , en hunne hoofden met grijze 

kappen dekten, terwijl hunne voeten met trippen 

of klompen in plaats van fchoenen bedekt waren, 

alles in navolging van hunne leermeesters GEERT 

GROETE en FLORENS RADWYN. | | ' 

En zal ik van hunnen Godsdienst , of de wijze, 
op welke zij dier’ titoefenden „ iets gewagen, dan 

geloove ik dat er onder al die ordeningen en ge- 

Hichten; waarop “de roomfche kerk zich beroepen 
en 
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«en: beroemen ‘kan, nimmer een éénige te vinden of 

te noemen is geweest, die op zuiverder beginfelen 

rustede en meerder van den echten ftempel was, 

dan de eerdienst dezer broederen. 
‚ Ak „benog hiermede niet zoo zeer die uiterlijke 

eeredienst, welke in het lezen van lange gebeden 

in eene vreemde taal , en „op gezette tijden daags ; 

amet in achtneming van een aaltal zinnelijke pleg= 

stigheden „ binnen de muren. van hun kerkgebouw 

„gelegen was, omdat daarmede veel fchijn en uiter- 

dijke wertooning , waaronder her hart dikwijls koel 

«en onverfchillig blijft, kan gepaart gaan; veel ge- 

lijkende naar dat zoogenaamde vroom bedrog „ waar- 

„mede-wij reeds ten tijde onzes Zaligmakers , als later 

“vde jaarboeken’ der kerkelijke. gefchiedenis, helaas! 
maar al te zeer bezoedeld zien; — noch ook niet 

„die zelfs-kastijdingen, poenitentiën, of dat boete 
doen , waarin velen van die foort van kloosters 

broeders zich oefenden s maar hetgeen ik hier be- 

doele-, en door godsdienst verfla, was ‚die zacht- 
aartige gezindbeid, dat arbeidzaam leven , die ‘wer= 
zorging van zieken, die matigheid , ingetogenheid 

“en kuischheid „ als. ook die ingenomenheid. met de 

leere van het Evangelie en de liefde voor hunnen 

grooten meester „ welke als de ware vrucht van. 

den godsdienst, overal in hunne inftellingen en 
verrigtipgen doorftraalt en die. (eenige « weinige  bij- 
geloovigheden van dien tijd uitgezonderd) de ware 

zalving des harte is, en eene echte E vangelifche 

geestdrift ademt, 

En ziet hier dan, zoo kort mij mogelijk was, 
Aa 2 een 
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een historisch verflag dezer broederfchap „en daar 
mede onze éérfle vraag beantwoord! | 

IL. Zulk eene inftelling nu, die zoo” edel als 

onbaatzuchtig was; en tevens zoo zeer geftemd in 

den geest der eerfte Christenen , kon’ dan ook niet 

‘misfen om den bijval van alle braven en welgezin= 

den onder het menschdom te verwerven. — Van 

hier dan ook, dat men’ dezelve op alle mogelijke 

wijze , zoo door vreemden hulp, als door de goede 

Burgerij van Deventer onderfteund zag; ieder, zelfs 

URBANUS VI, (die in dien tijd den- Pausfelijken 

Myther droeg, en voor een wreedaard en vervolger 

bekend ftondt van allen , die met zijne heersch- 
zuchtige gevoelens niet inftemden, en daarbij van 

alle nieuwe inftellingen afkeerig was) , liet hen on= 

gemoeid hunne werkzaamheden verrigten, en vere 

fcheiden zijner opvolgers zijn deszelfs voorbeeld daarin. 

nagevolgd. — Van hier eindelijk, dat men reeds 
bij het leven van FLORENS RADWYN op nadere 

middelen. bedacht was, om deze Broederfchap in 

‘ftand te houden, zoo als dezelve dan ook in ftand 
gebleven is, eerst door de verhuizing naar een 

ander naburig gebouw gelegen in de Engeffraat, 

en daarna door onderhandeling met twee ‘godvruclte 

tige vrouwen,” met namen ZWEDER van Runen, 
naderhand kanonikes van Diepveen en CLEMENTIA 
van Amerongen, die beiden vurig ingenomen met 
deze flichting, en tevens door éen menschlievend 

oogmerk bezield, hun huis in de Pontfleeg „ het- 

welk grooter en meer voor het oogmerk was in= 

Sen 
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gerigt onder goedkeuring en, bewilliging: vans de 

Magiftraat der {tad Deventer, bij wie van rúiling f 

aan haar overdeden, 

Wat nu in de tweede plaats. het zut betreft, 

door deze ftichting of Broederfchap aangebragt , dan 

worden wij al aanftonds gewezen: 

a Op de fcholen door haar gefticht. —_ hi 

& Op derzelver inrigting en onderwerpen: van 

_beur onderwijs. 

c Op de onderwijzers „ die zich desh het 

allefmeest ‘hebben beroemd gemaakt. | 
d Op de leerlingen” daaruit Ronranp e, en 

eindelijk | 

e Op het nut, dat deze geftichten voor. de be: 

oefening der wetenfchappen „ over geheel 

„Europa in het algemeen, doch inzonderheid 
met betrekking tot ons Vaderland , hebben te 

weeg gebragt. 

«a Belangende het eerfle , zoo is het eek voor 

den opmerkzamen Nederlander eene vleiende here 

innering, om na verloop van bijna vijf eeuwen, en 

in- een tijdperk , waarin de befchaving , de kunften 

en wetenfchappen tot eene aanzienelijken trap gee 

ftegen zijn, ja waarin men op dezen oogenblik, in 

den kleinen, omtrek, welke het koningrijk der MNe- 

derlanden op de kaart. van, Zwropa beflaat, zes 
beroemde. Hoogefcholen, drie Athenaea’s, behalve 

eene menigte andere Inftituten van opvoeding tel- 

len kan, naar den oorfprong dezer kweekhoven 
te onderzoeken en eindelijk. al trapsgewijze tot den 

infteller of,‚inftellers te kunnen opklimmen, vooral 
Aa 3 ine 
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indien hij in het nafpeuren van dezelve, als met 

gulden letteren , het werk eh de namen zijner voore 

vaderen , daarin vereeuwigd ziet | 
En wanneer wij dan tot den oorfprong van zulk 

eenesinftelling opklimmen en vragen: wie de genius 

geweest is, die te midden eener nacht van diepe 

onkunde en barbaarsheid hier te lande op het denk- 
beeld’ kwam , dat de mensch, als het pronkftuk van | 

Gods vingeren, en in natuurlijke gefteldheid boven 
het redenlooze wee zich vertoonende, ook in zede- 
like eigenfchappen, dat is in geleerdheid en bee 

fchaving verre boven hetzelve behoorde uittemun- 
ten? dan worden wij al aanftonds door de gefchied- 

boekers verwezen op PIPyN’s ouùd{le zoon ‚ die 

geboren werd in het jaar 742, miet name KAREL 
DE crooTE. Hij beklom, in den ouderdom van 

26 jaren, den troon , en deelde, overeenkomftig 

‚den wensch zijns vaders , met zijnen broeder CHAR- 

LEMAGNE het rijksgebied , na wiens overlijden ‘hij 

tot Koning van het geheele Frankifche Kwok ges 

kozen werde 

Het is tlrans mijn oogmerk niet, om meer bij- 

zonder van dezen grooten man, of zijne daden te 
gewagenz wie Tust heeft om in een kort beftek, 

iets belangrijks zijns aangaande te weten, leze 

MON TESQUIEU ; die it een’ zijner werken , een fchets 

vánr hem gelevert heeft, en die bij ’s mans onver- 
moeide werkzaamheid en zijne verftandige wetten ; 
zine zucht ter bevordering en befcherming der 

wetenfchappen roemt (9). Genoeg dat hij , en-na heut 

zijn zoon LODEWYK , met den bijnaam van den 

god- 
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godvruchtigen beftempêtd, de éérfte geweest zijn, 

die het fchoolwezen , ten dienfle der jeugd en têr 

bevordering van den godsdienst, in hunne rijken 

hebben ingefteld. 

De kapittelen en kloosters hierdoor aangemoedigd, 

volgden hun voorbeeld na, en de inftellingen der 

eerften werden Scholae Canonicae en die der iaat= 

ften Claustrales genoemd om ze van  elkanderen te 

kunnen onderfcheiden. De Deventerfche kanon- 

» hikken hadden ook mede aldaar ter plaatfe, zulke 

» fcholen opgerigt , dan dit duurde niet lang; laauwe 

» heid en onverfchilligheid in het nalaten van den 
» godsdienst, deden deze inftelling werflappen - de- 
 Wijl zij (gelijk pumsar verhaalt) zulks overlieten 

» aan eenige huurlingen; waardoor die fchool en 

meet andere op gelĳke plaatfen in verval geraak- 

» ten, zoo dat men er niets van gemeid vindt voor 

„ het einde der veertiende eeuw „ toen dat groote 

» Deventerfche licht, wiens ffralen zich wijd- en 

zijd, door het geheele Christenrijk werfpreidde- 

» dens ik meen (vervolgt hij) GEERT GROETE, 

„alom bekend onder den naam van GERARDUS 

» MAGNUS; die door éene zucht voor den gods- 

# dienst en-de geleerdheid, door zijnen grooten 

„ ĳver en onvermoeiden arbeid, het eindelijk zoo 

„ verre bragt, dat in deze fchool bekwame meese 

» ters werden aangefteld en nieuwe wetten voor 

„ dezelwe gemaakt.” (ro) | 
Wanneer we nu dit gezegde van den Deventer- 

fchen gefchiedfchrijver DUMBAR, in overeenftemming 

brengen met zijn verhaal aangaande de flichting 

wann Aa 4, de- 
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dezer Broederfchap, hetgeen volgens LINDEBORN 

in 1376, of iets later volgens WASSENBERGH moet 

geweest zijn, dan zullen we bevinden, dat er na 

de oprigtig der fcholen door KAREL DE GROOTE; 
hetwelk op het einde der dertiende eeuw geweest 

is, en den tijd waarin GROETE leefde, weder zes 

volle eeuwen” verloopen zijn ‚waarin die. fcholen 

opgekomen, gebloeid hebben en wederom bijkans 

in het niet geraakt zijns waaruit zich dan ook 

gemakkelijk verklaren. laat hetgene de geleerde 

Kops in zijne Schets over de Redenrijkers, en na 
hem onze kundige landgenoot de Heer wiLLEMS 

te Antwerpen , aangaande de domheid der tiende 
eeuw heeft gefchreven. (11) | | 

gs. Vraagt men nu meer bepaaldelijk , „ welke ? 

„of waar die fcholen geweest zijn?” zoo ant- 

woorde ik dat even geliĳk deze orde, zoo ook 

deszelfs fcholen door geheel Nederland en. vervol- 

gens door een groot gedeelte van Duitschland , Bet- 

giën ‚(thans de zuidelijke provinciën)en Westfalen zijn 

verfpreid. geweest 5 — zoo lezen wij dat er te Windes= 
heim bij Zwol, in het jaar 1387, zich eene afdeeling 

der Deventerfche ftichting vestigde , welke , onder 

begunftiging van wiLLEM Graaf van Gelder, eene 

bewonderingswaardige uitbreiding bekwam, en die 

in, de vijftiende eeuw meer dan honderd en twintig 

kloosters en fcholen in de Nederlanden. telde, 

welke alle ten behoeve van minvermogenden. wer= 

den opengelteld, ==. Daar is onder anderen. de bee 

roemde WESSEL. GANZEVOORTs bij fommigen onder 

den naam van GOEZENVOET bekend, gekweekt; 
een 
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een „man , die om zijne heldere begrippen en zeld- 

zame talenten „ het, Zicht-der wereld genoemd werd 

en in lateren leeftijd voor den voorlooper van Lu= 

THER is gehouden, RupoLPH AGRICOLA was- one 

der anderen aan de fchool te Groningen ; een zijner 

beste leerlingen , „waardoor „dus, deze {chool niet 

flechts. in- Nederland ‚maar -door-geheel. Europa » 
even als die van Keulen, Munfler-en Heidelberg, 

in naam-en luister. uitblonk. ' 

De meesten. derzelve waren. bekend onder den 

naam van Mieronymiaanfche fcholen , een „naam, 

die, nog in onze dagen niet geheel onbekend is, 

en binnen. Utrecht. ten huidigen dage; voorde 

Latijnfche fchool aldaar nog fland houdt als -ont- 

leend. van vader HIERONYMUS , aan wien de. orde 

der geestelijke broederen , naar de gewoonte dier 

tijden , was geheiligd.- rien Vens 20 

„Te regt derhalve fchreef de anthe YPEY;, 

in de aanteekeningen op zijne Jubelrede van de 

Hervorming ‚- dat door „den vermogenden invloed 

van GEERT GROETE het‚hooge en lager. onderwijs, 
dat overal. in een allerdeerliĳjkst verval was „ vols 
komen is herfteld geraakt, niet alleen in Deventer, 
maar in geheel ons vaderland, en in een groot. ge= 

deelte van Duitschland, (12) 
y. Wat nu in de tweede plaats , derzelver inrig- 

ting en de onderwerpen van haar onderwijs betreft, 

dan. geloove ik, dat-het uit het tot dus verre vere 

handelde „ reeds dadelijk ‘aan eenen -ieder. in het 

oog fpringt „ dat zulk een uitmuntend plan ; en door 

mannen als onze GROETE @n-RADWYN ontworpen, 

Aa 5 | Zoo 
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zoo met betrekking tot het huishoudelijke, als‘ten 
«aanzien vàn de voorwerpen van hun onderwijs, 

niet anders dan door de beste inrigting was gee 

waarborgd'! — Intusfchen daar het niet genoeg is, 
om op blobte onderftellingen hier aan te gaan, 

zoo beroep ik mij in de eerfle plaats op het ree 

glement vân otdé , bevattende een vijftiental arti- 
kelen dezer fchoolwetten door DUMBAR in zijn 

kerkelijk en wereldlijk Deventer ons medegedeeld, 

en zijn betrekking zoo wel op de onderwijzers, 
als op de leerlingen hebbende, daär de eerlte zoo 
in leefwijze; zeden als in kleeding tot een voor= 

beeld voor de laatfte moesten zijn; zoo dat de 

fpreuk van cATO hier als het ware op den voor= 
grond ftondts | 

»» Quae culpare soles, ea tu ne feceris ipse! 

_„ Turpe est doctori, guum culpa redarguit ipsum” 

En zal ik nu na dit alles „ over de- onderwerpen 

van haar-onderwijs nog gewagen 2 — af hebben 
wij het niet alreeds gezegd, hoe aan fommigen het 

vervaardigen van goede gefchriften ter verlichting 

van hunne tijlgenooten was opgedragen? aan an- 

deren het affchrijven, of na KosSTERS uitvinding, 

‘het drukken van oude handfchriften, die voorde 

letterkunde in het algemeen van grooten dienst 

konden zijn, doch die vcoral ín lateren tijd voor 

de ftudie der Romeinfche en Griekfche. letteren „ 

als mede voor de Kerkelijke Gefchiedenis van het 
uiterfte gewigt zijn bevonden? terwijl wederom an= 

de- 
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deren en wel de bedrevenfte onder hunne makkers, 

zich bezig hielden met het onderwijs der jeugd in 

hunne fcholen.- En herinneren we ons dan daarbij 

hoede verrigting dezer werkzaamheden in behoore 

lijke tijdperken. „was afgedeeld en door gezonde lige 

chaams uitfpanningen verwisfeld werd! Hoe onze 

GROETE in den huisfelijken kring voor allen. tot. 

een leerzaam voorbeeld wasz zijn huis en. boekenrei 
voor ieder open flond! Hoe al verder, gelijk zijne 

tijdgenooten ons verhälen , zijne tafelgefprekken. of 

de voorlezingen, die hij ha den maaltijd hield, al- 
toos met het ware zout vän onderrigting en geest 

befprengt waren; dewijl hij evenmin het lezen der 

werken van SENECA, VIRGILIUS Of van PLATO, 

als van den: Bijbel verzuimde, wiens inhoud en _ 
onfchatbaarheid hij als de grond van alle-menfche= 

lijke wetenfchappen aanbeval; kortom, hoe Aij de 
hand was; die in alles de maat floeg , gelijk BRAND 

over en tot lof van de RUITER fchrijvende „ zich uite 

drukt; dan is het geenzins te verwonderen , dat de 

{chool van DE GROOT op aanzoek van RADWYN, 

en met behulp van dezen gefticht , het algemeene 
kweekhof der beste en edelfte garhuften van ws 

“tĳd, is geweest. 
d, En dit zal nader blijken bij de behandeling 

onzer derde en vierde vraag, die ik kortheidshalve , 

als bemerkende dat de tijd verftreken is, bij elkane 
der pare , om te beantwoorden. 

Wanneer wij het werk van den Deventerfchen 

Historiefchrijver opflaan , dan ontdekken wij wier en 

twintig Rectoren , die deze fchool beftuurd hebben 
fe= 
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federt het jaar’ 1378 — 1720; waaronder vele groote 
en geleerde mannen uitmunten, doch nergens vin= 
den wij voor den tijd dat wassenBeRGH de De- 
venterfchên leerftoel-betradt; een beter en naauw- 

keuriger register van de onderwijzers en de kwee- 

kelingen daarin gevormd, dan die, welke de geleerde 

__PERIZONIUS in een? zijner redevoeringen, door eene 

fierlijke Latijnfche fchrijftrant uitmuntende „en door 

WASSENBERGH aangehaald „ons heeft medegedeeld. (13) 
Daaruit blijkt hoe eenige “duizende jongelingen , uit 
allesoorden van ons vaderland , en zelfs uit andere lan= 

den toegefneld „om aan dien bron van wijsheid zichte 
laven, niet weinig het hunne hebben toegebragt ‚ om 

den luister der Deventerfche fchool en het getal harer 

leerlingen: te, helpen vergrooten, en ten anderen, 

wie de “voornaamfte mannen geweest zijn, die als 

kweekelingen daarin opgetrokken , tot Beftuurders 

daarin’ werkzaam zijn geweest; onder welke de be-_ 

roemde ALEXANDER HEGIUS een éérfte plaats ver= 
diendt. Ik fpreek van meeius” nadr den leiddraad 

vän PÈRIZONIUS 3 en omdat hij het allerlangst de 
teugels heeft in handen gehad, en onder alle zijne | 
ambtgenooten (ERASMUS alieen uitgezonderd) - als 

de voortreffelijkfte man bij de meesten onzer heden- 

daagfche fchrijvers wordt geteld doch’ naar volg- 

orde moest ik hier het eerst genoemd hebben 

FLORENS RADWYN, GERARD ZERBOLT CN LUBBER= 

TUS BERNERIUS ; alle mannen zoo gedenk- als eer» 

biedwaardig: — Ik moest al verder U gewezen hebben 

op een ander niet minder ijverig arbeider, ook al 

mede in de fchole dezer Broederfchap gekweekt en 
bij 
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bij-de echte Christenfchaar tot op dezen dag, zoo 

door zijn eenvoudig Christelijk’ gedrag „ als doot 

zijne gulde lesfen over de navolging van CHRISTUS 
gefchreven; in een allervoordeeligst licht bekend. 
Ik meen TnOMAS À KEMPIS, aan wiens verdienftes 
lijke fchrijfveder, wij de meeste levensbijzonderhe= 

den van cROETE hebben te danken, en die daarom , 

gelijk. wasseNBeRGE zich uitdrukt „ vooral door 
zijn opftel van dien gouden kleinood „de bewon= 

dering allér eeuwen: waardig is, Naast mecrus 
plaatst PERIZONIUsS onze Rotterdamfche landgenoot 

_DESIDERIUS ERASMUS, Eeen man door JERONIMUS 

DE Boscu onder de drie grootfte vernuften gefteld, 

welke Nederland tot op zijnen tid, had geleverd. (14) 

Als een tweede verdienftelijk discipel van HE= 

clus, en die ook door zijne uitgeftrekte kennis 

met ware godsvrucht gepaard, boven anderen uite_ 
blonk „noemen wij onzen verdienftelijken  Stichte- 

naar ADRIANUS VI, een man bij alle gezindheden 

geëerbiedigd,-en die, na dat hij ook in deze kweeke= 

hof zijne éérfte- gronden gelegd, en door -uecius 

eene” uitftekende vorming verkregen had, zeven 
jaren lang de leermeester van KAREL V is geweest, 
tot dat hij eindelijk op den Pausfelijken zetel, is 

verheven. - / 

En zoo zoude ik vibe voortgaan met: u dh 
namen der leermeesters en kweekelingen te noemen 
welke--de fchool dezer Broederfchap van - tijd „tot 

tijd. heeft- gehad ; dan daar al hetzelve. voor, deze 

vergadering van minder aangelegenheid is, als- meer 

behoorende tot de fcholen der geleerden, zoo zal 

| ik 

Pal 
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ik in de laatfte plaats nog met één enkel woord 

van. het nut gewagen, hetwelk deze geftichten 

voor de beoefening der wetenfchappen , de kerk en 
het rijk van waarheid over geheel Europa, doch 

inzonderheid met betrekking tot ons vaderland hebe 

ben te weeg gebragt. | 
e, Aangaande LUTHER wordt verhaalt , en dit 

verhaal fteunt op bewijs, cat hĳ reeds tot doctor 

in de wijsbegeerte aan de Hoogefchool te Erfurt 
bevordert was, zonder noch immer een’ Bijbel on- 
der de oogen gehad, of dezelve niet dan flechts 

in naam gekend te hebben; en hetgeen nog vreem= 

“der klinkt, is, dat de vermaarde KARELSTAD, die 

naderhand een ĳverig hervormer aan de zijde van 

LUTHER geworden is, reeds acht jaren lang, het 

leèraarsambt in de godgeleerdheid had bekleedt, 
zonder mede met dat onfchatbaar boek bekend te 

zijn; want, de meeste doctoren „ zegt zeker fchrij 
ver, bekommerden zich om den Bijbel niet, — Is 
dit nu «zoo, omdat we geen de minfte reden heb- 

ben van daar aan te twijfelen , nademaal de druk- 

kunst „ alsmede eene voorname oorzaak daarvan 

zijnde, ten tijde van cROETE noch niet uitgevonden 
was; en de politiek der Hoage geestelijkheid vol- . 
ftrekt verboodt, om de leer der Goddelijke open= 

baring, behalve aan eenige ingewijdden , in ieders 

handen te ftellen; — Welk een uitgebreid nut heeft 

dan niet de inftelling van GROETE en vervolgens 

die der broederen des gemeenen levens gefticht;, 
door een ontelbaar getal affchriften van die verza- 

meling van alle menfchelijke en goddelijke wijsheid , 
dien 
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dien bron: van troost én geluk „ zoo daar „ als elders 

in de wereld „ te verfpreiden?. Hier zien we de 
éérfte zaden geftrooid „ — den éérften- hoekfteen 
aangebragt, die «tot fondament verftrekken. moest 
van. dat, gebouw ; waartoe näderhand een WIKLEF 9 

JOHANNES HUS En HIERONYMUS VAN PRAAG MOGS-* 
ten werkzaam zijn, om later het werk der hervore 

ming, door LUTHER , CALVIJN en SWINGLIUS in 
vollen luister tedoen voltooijen, = Immers dit is ge= 

fchied en in hoe verre „en door wie, dit gezegend 
werk zijn volle beflag bekomen heeft , behoef ik 
voor eene Vergadering van zoo vele kundige en 
verlichte mannen als deze, niet in het breede te 

bijzonderen, Alleen kan ik niet voorbij hier aan 

te merken, hoe het naburig Groningen hieraan , een 
voornaam deel gehad heeft. „„In.de Abdye van 

„ Adewerd,” fchrijft de Hoorleeraar veev, „waren 

» misfchien meer opgeklaarde Theologanten, dan 

„in geheel ons vaderland. Bij dit geestelijk gee 
„ fticht vond men eene fchool , die in vermaard. 

„ heid haar gelijke niet had; eene fchool , waar men 
„ met kracht aan de hervorming der kerk arbeidde „ 
‚door onbefchroomd het goede: zaad der ware 
„ Evangelieleer in de jeugdige harten der kweekes 

„ lingen te werpen. Dit gefticht was de altijd 

„ volle verzamelplaats der overgeblevene vrienden 
„en leerlingen van GOEZEVOET.” (15) 

En ziet hier dan M. H.! een kort tafereel van 
deze Deventerfche Broederfchap ; oneindig meer 
zoude ik hiervan nog kunnen aanvoeren, indien ik 

in aile de bijzonderheden van dit onderwerp wilde 
tree 
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“treden. Intusfcheni vertrouw ik, dat het bijgebragte 

genoeg zal zijn; om u dat gefticht- te leeten ken- 

nen, waaruit naderhand die doorluchtige fchole ont= 

fproten is, die als de oudfte onder alle de Athenaea’s 

en zelfs van fommige Hoogefcholen in ons vaderland 

mag geteld worden , (16) wiens twééhonderdjarige 
-oprigting nu korte dagen (*) geleden , zoo luifterijk 
binnen Deventer ‘is gevierd; en waaruit” van tijd 

tot “tijd, ‘behalve onze beroemde ERASMUS, PAUS 
‘ADRIAAN’ en anderen , zoo vele geleerde mannen 
zijn te voorfchijn gekomen. 

C1(*) 16 van Sprokkelmaand 1830. 

| 
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‘C1) Cickro in Orat, 34, vergelijk hier mede en,’ 
SAXIUS, in zijne Oratio de weteris et medi avi histo= 

riá in Academüis potissimum discendâ docendâgque pu=' 

blice habita, die VXX° Martii croicccLxxvL- 

(2) G. DUMBAR, Kerkelijk en wereldlijk Deventer, 
IVe Boek XVe Hoofdftuk , bladz, 507: 

| 6) DIER DE MUDEN ; heils THOMAS à KEMPIS, 

bladz. 4 en 5. Vergelijk hier mede peLPRAT, in 
zijne Geschiedkundige Bijzonderheden aangaande het 

“deven en de verdiensten van” GEERT GROETE; Of GERARDUS 

MAGNUS , Kanonik te Deventer , tevinden in het Men- 

gelwerk van den Reeensent ook der Recensenten XVI 

deel, N°, ri, bladz, 438. 

OR Dezelfde Schrijver op de, aangehaalde bladz, 

(5) 1 n VERBURG, in zijne Verhandeling over de 
_alouden roem der stad Deventer ‚als kweekschool der 

echte geestbeschaving 4 geplaatst in het Mengelwerk. der 

Vaderl, „Letteroefening van, Dec, 1813, N°. XV, 

hp Sh Bb | (6) 
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(6) ec. DuMBAR, het kerkelijk en wereldlijk Deventer, 
IVe Boek. XXIXe Hloofdft. bladz. 603. 

(7) Dezelfde Schrijver, als voren. 

(8) Dezelfde, bladz, 615. 

(9) Zie het Woordenboek van Kunsten en Weten- 
schappen, van NIEUWENHUIS, op het artikel KAREL DE 

GROOTE, d, K==JM, waarin die loffpraak van MONTESQUIEG 

voorkomt, 

’ 

(10) G, DUMBAR, kerkelijk en wereldlijk Deventer, 

JIL. B. Hoofdft. zo, bladz, 304, Zie mede de Schrijver 

van, het boek: de Bijbel geen boek voor Priesters alleen, 

maar ook woor worst en volk, bladz. 57, als ook in de 

noot 41. | 

(II) J. Fe WILLEMS, verh, ower de Nederd, Taal ers 

Letterkunde, alwaar hij dit fchrijft: „, Dieper onkune 

> de. grooter domheid, dan die, waarin Europa ge- 

; durende -de tiende eeuw gedompeld lag, kan men 
„zich naauwelijks verbeelden. Allerwegen heerschten 

„ de affchuwelijkfte zedeloosheid en de fchandelijkfte 
‚‚ Onbefchaafdheid, … De rijken, zoo min als de are 

‚s men, konden lezen, noch Schrijven, Scholen, noch 

„ leêrmeesters waren er niet te vinden. Wie Zien of 

twintig boeken bezat, werd voor eenen geleerden, 
met eene groote bibliotheek gehouden. — Slechts de 

geestelijken en kloosterlingen bewaarden nog eenigs= 

zins het ‘heilig wuùr der kuntten€n lêrteren, ende 

» kennis der Griekfche en Latijnfche talen, Met ís 

waar : weinigen order hen ‘warèn ‘in ftaât;' om ‘de 

„ fchriften der ouden wel te tezen en te verftaans maar 
ss zij bewaarden die toch, ‘en wit dien hoofde zijn wij 
» hun oneindig veêl verpligt. Met één woord: “de 

» gees- 
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» geestelijken der tiende of- middeleeuw,, waren , ‘(Z00 
ss ik mij dus wiedrukken moge) -die éénige, fberren, 

», men noeme ze dan ook »dwaalfterren ; „welke ín den 

» macht van ongeleerdheid , waarmede Zuropa overdekt 
»s was, nog ecnig wetenfchappelijk licht- van. zich ‚gas 

„‚ ven, Al wat er in die tesregt zoogenaamde wjzeren 

» eeuw gefchreven werd, was het werk „van Munnikken 
„ en Geestelijken.” k | 

(12) Men leze hier over de geleerde en allezins 
uitgebreide eganteekeningen en ophelderingen van Prof. 

YPEY, in zijne kerkelijke Leerrede ter gedachtenis van de 

groote verdiensten der Nederlandsche vaderen, betrek- 

kelijk het werk der Hervorming, gehouden den ge van 

Slagtmaáand 1817. bladz. ro van gemelde Leerrede, ver- 

geleken met hetgene híj in zijne aant, no. 3 fchrijft. 

(13) Zie hier over in het breede Ev. WASSENBERGH, 
in zijne keurige latijnfche oratie, de wrbe Dawventriâ 

eruditionis in Belgio matre et Conservatrice celeberri- 
mâ, gehouden den ro Maart 1768, waarin een geheel 

“uittrekfel van de oratie van Prof. PERIZONIUS voors 

komt, inzonderheid met betrekking tot de leermeesters , 

die zich bij de fchool van crorere hebben beroemd 

gemaakt. N 

(14) Men leze dien aangaande de bekroonde latijn- 
fche verhandeling van jy. pe BosCH, over de wereischten in 

eene lofrede , voorkomende in het Ve deel der Werken 
van de Maatschappij van Nederl. Letterkunde te Ley- 

den, bladz. 271, alwaar hij in diervoege over ERASMUS, 
DE GROOT En DE RUITER fpreekt, 

(15) Zie vpev in zijne aangehaalde kerkelijke Redev, 

bladz. 30, alwaar wij dit uittrekfel woordelijk vinden 
aangehaald. Bir 

| Bb 2 (16) 
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(16) Wie deze doorluchtige fchole gefticht heeft 
en wat daartoe de aanleidende oorzaak geweest is, bee 

fchrijft ons de meer aangehaalde Hoogleeraar wassen- 
BERGH in zijne bovengemelde Redevoering, inzonderheid 

bladz.’3e. Genoeg zij het hier gezegd, dat aan de eer- 
biedwaardige ANNA VAN TWIKKELO en haren zoon, als de 

ftichters derzelver zijnde , de eer daarvan toekomt, 

hdi 
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OVER “ 

DEN WAREN “ROEM; « 

DOOR 

A. VAN DER, HOOP FC) 

/ 

Wanneer men de Gefchiedenis der Menschheid 

raadpleegt, om den mensch te leeren kennen, en 

het oog op die mannen vestigt, welke in het ge-. 

- bied der Staatkunde, of dat der Wetenfchappen 
eene aanzienlijke. plaats bekleedden ; als men de 

drijfveren nagaat, waardoor zij zich tot die hoogte 

verhieven „ zal men bijna altijd ondervinden, dat dit 

liefde naar roem of eerzucht waren, Zoo wel in den 

morgenftond der ‚menfchelijke befchaving , waarin 
waarheid en fabel zich nog in elkander verliezen , 

als in de eeuwen van wetenfchap en. kunst, was de 

zucht naar roem &ene krachtige roepftem , waarvoor 
de mensch zich aan, zijnen vergeten werkkring onte 

trok, om zich. door -fchitterende daden te onder 

eee fcheie ba | | 

(*)- Uitgefproken in de Rotterdamfche Afdeeling 

der Maatfchappij : „Zot Nut van * Algemeen, 

Bb 3 
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fcheiden. —: ’Zóó befchrijft de grijze: HOMERUS Ons 

reeds in zijne Jlias, hoe AcuirLes eenen zekeren 

dood op het veld des roems boven een lang en 

gelukkig leven verkoos, en de historie getuigd het 

verder in deplevensloop van-zoo-menigen veroveraar , 
die zijne glorie, ten koste van zijn geluk , moest 

koopen. Van waar deze tegenftrijdigheid in de 

menfchelijke natuur, zal men welligt vragen : daar 

toch de zucht, om gelukkig te zijn, onaffcheidelijk 

aan haar Verbonden is? Hoe is het mogelijk , dat 

de mensch , gewoon om alles vooraf te berekenen , 

en aan zijne welvaart dienstbaar te maken, zoo dike 

werf zijn wezenlijk. heil aan een denkbeeldig geluk 

ten offer brengt? =— Zonder deze vragen regt- 

flreeks te beantwoorden , en mij daartoe in het afs 
getrokkene te begeven, is het nógtans mijn wensch 

dezelve dezen avond zoo veel mogelijk op te losfen, 

door: ‘de befiandeling van een onderwerp , hetwelk 

daarmede in een zeer naauw verband flaat, “Ek heb 
mij namelijk voorgenomen om tot u te fpreken over 
den waren roem, en de middelen om dien-te ver- 

Krijgen. In twee gedeelten zal mijne redevoering 

over deze ftof vervat zijn. In het eerfte zal ik han- 

delen over den waren roem, in onderfcheiding van 
die vermaardheid , welke men ten koste zijner deugd 
of van ‘het geluk van anderen werwerft; terwijl ik 

in hee tweede gedeelte de middelen zal trachten aan 
te toonen, waardoor men dien roem verkrijgt, 

welke onze deugd verhoogt, de menschheid vers 

fiert, en ons geluk tot in de eeuwigheid bevordert. 
Vergun mij in het uifpreken miner rede uwe wel- 

wil- 
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willende aandacht , en Pe mij uwe bekende as- 

gevenheid niet. | 

“Het is eene onloochenbare waarheid, dat zucht 
naar geluk in het-hare van iederen mensch. gloeit en 

werkt. Zoowel onder de keerkringen, als in de 
gematigde luchtftreek,. zoowel in den onbefchaafs 

den natuurftaat, als op den hoogten trap van be= 

fehaving, is het den aardbewoner om geluk te doen, 
Deze zucht is echter niet alleen aan de zinnelijke 
natuur van den mensch eigen, maar. veeleer -de 
hoofdeigenfchap van zijnen zedelijken aanleg. Als 

zinnelijk wezen. doet zij den mensch naar al datgene 

wenfchen , waardoor hij zich het genot des levens 
veraangenamen en de zintuigen ftreelen kans als 
gedelijk wezen doet zij hem eenen trek gevoelen , 

welke door geen zinnelijk genot te bevredigen is, 

en die zich liefst met zijne blikken in de oneindigheid 
verliest. Zedelijk groot te zijn is veelal het doel 

van dien’ onbevredigden wensch; maar ook als zoos 
danig in het oog van anderen te pralen, en met 

zijne daden en zijnen naam de toekomst te vervullen, 

is geene mindere driĳfveer.. Deze wensch nu, om 

anderen door grootfche bedrijven achting in te boe- 
zemen, en zich van gewone menfchen te ondere 

fcheiden , is de liefde naar roem, die blakende 

hartstogt in den boezem van zoo velen t Sommige 
zedeleefaars hebben gemeend, dat men deze drift 
zorgvuldig behoorde te onderdrukken, dewijl zij „als 

een gevolg van den menfchelijken hoogmoed , nimmer 

iets waarlijk goeds beoogen konde; andèren daarente= 

Bb 4 jb gen 
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gen befchouwen haar als eene der fchoonfte begin= 

felen „ waaruit de ziel werkzaam kan. zijn; en noe- 
men haar eene verhevenheid der deugd. (a) Zonder 

het met het gevoelen der laatften eens te zijn, zou ik 

echter den eerften afvragen, of. de mensch , zonder 

het minste gevoel van eigene waarde , wel voor zede- 

lijke ontwikkeling vatbaar is, en of zij eene zekere 

achting voor zedelijke grootheid en daaruit voort= 

vloeiende bewondering, niet met eene lage eer« 

zucht verwarren? De eerzuchtige (telt zich immers 
een geheel ander doel ter bereiking voor, dan hijs, 
die. naar glorie ftreeft? Beiden zoeken, wel is waar , 

bewonderd “te worden; maar de eerfte wenscht daar- 

mede ‘genot gepaard te zien; terwijl de andere zich 
de grootfte opofferingen. getroost. De eerzuchtige 

dingt naar den lauwer der glorie 5 maar het is hem 

onverfchillig of hĳ dien ontvangt als het waardig 
loon’ zijner verdienften , dan of hij dien aan onedele 

middelen dankt: de roemzuchtige brandt nog vuriger 

voor «den lof der menschheid ;- maar hij begeert de 

onfterfelijkheid niet, zonder haar, in zijne oogen 

althans, te verdienen. De eerzuchtige beoogt veelal 

magt en aardfche grootheid ; de roemzuchtige eenen 

verhevenen rang in het gebied der oneindigheid; en 
dat der kunst, Bij den eerzuchtigen zijn kroon en 

fchepter de grootfte goederen der aarde; in het oog 

van «den roemlievenden heeft een krans van eiken 

bladen dikwerf meer verdienften dan een keizerlijke 

diadeem , en het vooruitzigt van. eene. eenvoudige 

' ECIr 

fa) Mevrouw pe STAEL, 
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eerezuil, hem.na zijnen dood gefticht,doet zijn hart 

met veel hooger geestdrift kloppen , dan dat van den 

eerzuchtigen, “wien een vorstelijke zetel verbeidt, 
Schoon het- uit deze algemeene trekken genoegzaam 

zal blijken , dat eerzucht en liefde naar roem uit geheel 

andere oorzaken, werkzaam zijn, blijft het niettemin 

een. treurige” waarheid, dat.de liefde naar roem, 

verkeerd gewijzigd, en in eene te ver gedrevene 

zucht naar grootheid en vérmaardheid ontaaârdende „ 
tot daden. aanleiding geeft, die de menschheid op 
ftroomen bloed te ftaan komen en het heiligfte niet 
ontzien. Men behoeft de gefchiedenis flechts open 

te flaan , om de waarheid dezer ftelling te bewijzen: 

hier leert zij ons eenen ALEXANDER DEN GROOTEN 

kennen, die na de bekende wereld veroverd, en 

het geluk van duizenden te hebben verwoest, fchier _ 

tot wanhoop vervalt, om dat hij zijnen veldheers 

roem aan geene andere volken met het zwaard inde 

vuist kan verkondigen; daar verder vestigt zij onze 

blikken vol affchuw op dien barbaar, die om zijs 

nen naam niet door den vloed des tijds verzwolgen 

te zien, het meesterftuk der Griekfche bouwkunde, 

Ephefe's heerlijken Tempel aan de vlammen ten/ 

_prooĳe geeft; elders toont zij ons. andermaal. in het 

voorbeeld der cALIGULA’s en der NERO's, tot welke 

„wreedheden „en dwaasheden. de mensch. zich verne= 

deren kan , wanneer hoogmoed zijne liefde naar roem 

en-vermaardheid bezielt. Dan wat behoef ik uwe aan- 

dacht op de gefchiedbladen van Griekenland en Rome 

het oog te doen vestigen? Heeft deze eeuw, boven 

vele anderen „niet het treffendfte voorbeeld opgeleverd 

Bb 5 in 
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in dien man des noodlots, onder wiens Schepter 

Europa zich ‘boog, en wiens gelukftar, God zij 

gedankt! het eerst in het koude Noorden verbleekte , 

om op eene vergetene plek gronds, zonder roem, 

geheel onder te gaan ? — «Zal dan de liefde naar 
roem niet als eene wraakbare hartstogt in den men= 

fchelijken boezem uitgeroeid moeten worden, dan 
behoort /zij iets anders te bedoelen, dan die ver= 
maardheid , waarvan elk beminnaar der deugd eenen 
afkeer heeft , en het voorwerp van haar pogen moet 
van eenen meer verhevenen aard zijn. De ware roem 

is dit inderdaad! Hij beftaat niet in de luide bewon-= 
dering van velenz aardfehe grootheid heeft geene 
gemeenfehap met hem: ware verdienften kenmerken 
zijne waarde, en in hee hart van den deugdzamen 
alleen vest hij zijnen zetel, « Schóon hij bij voorkeùr 
het hoofd van die genien bekranst , die zich als wete 

gevers , dichters of kunftenaars vereeuwigden, en ket 

licht der kennis ontftaken, is hij nogtans den ftile 

Ten burger niet vreemd, en hij , die vergeten leefde 

en vergeten ftierf , heeft den waren roem dikwerf meer 

van nabij gekend, dan hij wiens naam door duizen- 

den genoemd werd, Men meene echter niet, dat 
die genen, welke in de galerij der menschheid door 

buitengewone geestvermogens ’ fchitteren ‚hunne 
fchoonfte lauweren niet aan den waren roem zou- 

den te danken hebben, omdat de fchatting der be= 

wondering hen zoo onverdeeld te beurt valt. Wans 

neer men de levensgefchiedenis van die groote 
vernuften in handen neemt, zal men bijna altijd 

ontdekken, dat eene meer verlichte ‘eeuw en een 

il dank- 
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dankbaarder nageflacht hen. voor het eerst op dien 

hoogen „prijs ftelden , en, zij, wel verre. van bij hun 

leven. beroemd te zijn, dikwerf alleen den fmaad of 

de verachting hunner tijdgenooten inoogstten. Toen 
HOMERUS ‚ door de geestdrift der dichtkunst bezield , 

zijne heerlijke toonen aan een onbefchaafd volk 
deed’ hooren, en hij waarfchijnlijk arm en blind zijn, 

| vaderland doorwandelde, dacht hij er gewis nier aan „ 

dat: hij drieduizend jaren daarna nog de verrukking 
der volken en het ware: voorbeeld. der dichterlijke 
fehoonheid zijn zoude, . Nog pralen -de namen van, 

(FASSÒ ; MILTON €En VONDEL in den tempel des was 
ren’ roems5 maar wees. de tijdgenoot hun reeds in 

hun: leven-die eervolle plaatfen aan 2 Bleef niet het 

verloren “Paradijs jaren lang ongelezen liggen? Had 

niet de. zanger van den Lucifer, met al zijnen, rijk= 

dom van geest, dikwerf met behoefte te -kam- 

pen? Droeg de Dichter van. het werloste Jeruzalem. 

in zijn leven niet meer de doornenkroon des lijdens;, 

dan de lauwerkrans des roems ? Eene edele geeste 

drift voor het fchoone bezielde. hen3-zonder zich 

naar de denkbeelden van hunnen ‚tijd te, rigten „ 

volgden zij die ftem en fpraken’ hare taal, omdat dit 

eene behoefte van hun-hart-was, en daarom juist 

verwierven zij zich. den waren roem want deze. is 

aan tijd noch plaats verbonden; en heeft dikwerf 

niets met den lof van den partijdigen tijdgenoot ges 
meen. Dan men behoeft zich niet alleen tot de. Ge» 

fchiedenis der Dichtkunst te wenden, om de waar= 

heid der ftelling bewezen te zien „ dat de ware roem 

niet altijd in het oordeel van. den tijdgenoot gelegen 
is. 
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is. … Wendt met mij uwe blikken van onze gee 

lukkige tijden af, en werpt het oog op die ramp. 

zalige eeuw van dwaling: en onkunde, toen de 

wetenfchappen kwijnden , de dichtkunst in dood= 

flaap. verzonken lag, en het heerlijkfte gefchenk der: 

Godheid ; de Godsdienst , door) heerschzucht en pries= 

terlist misvormd , den mensch van zijne beftem=: 
ming deed ontaardens «ziet gij in dien jammervol- 

len tijd dien-eenvoudigen monnik , zonder roem 

zonder magt, zonder uitzigt op grootheid „in het 

midden van geestelijken en wereldgrooten ftaan, en 
hoort gij hem „door eenen hoogeren geest bezield „de- 
taal der. waarheid fpreken.en voor haar onverzettelijk 

pal (laan? Vervolging en ballingfchap worden. zijn 

deel: duizenden roepen hun wee uit, als over 

eenen fcheurmaker en heiligfchenner ; maar weinige 

jaren verlopen, of duizenden volgen zijn voorbeeld 

en thans, na drie eeuwen „- huldigen millioenen 

langs verfchillende wegen. het licht door hem ont= 

ftoken, en de naam van den verachten LUTHER 

prijkt met onverdoofbaren roem in de jaarboeken 
der Hervorming. Dan waartoe het oog op an- 

dere volken gevestigd,” terwijl Nederland ons de, 
_ fchoonfte voorbeelden van waren roem ín alle be 

trekkingen oplevert! Noemt mij eenen ftaatsman, 

eenen voorftander van waarheid en regt, om wiens. 

hoofd een fchooner kroon van roem gevlochten ís 

dan die, welke den fchedel van den Eerften wiLLem: 

AN “ORANJE verfiert, en een treffender voorbeeld 
têvens , dat de ware roem niet in aardfche grootheid 

en Vorsten gunst beftaat. Verkoos hij niet een leven 

vol 
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vol gevaren en zorgen, tot heil van een verdrukt 
volk, 'bovèn de gunst van den grootften Monarch 

van Europa? — Vervolgde hij, ondanks den over 
hem uitgefproken banvloek, niet moedig den ingee 

flagenen weg, fchoon ‘het geluk niet altijd zijne 

pogingen, de roem zelden zijne- wapenen verzelde; 
en toen hij eindelijk voor het fehot van eenen dweer 
per bezweek, getuigden toen niet zijne laatfte woore 

den, die hij biddende voor het geluk der Nederlan- 
ders opzond, dat hij alleen uit liefde voor het 

goede, den ftrijd geftreden had, enden roem ten 

volle verdiende , waarmede het Hagefache zijne deugd | 

zoude huldigen? — À | 

Uit het geen ik reeds voorloopig v van den waren 

roem gezegd heb en de voorbeelden ‚ waarmede ik 

dit doorvlocht „ zal het wel onnoodig zijn langer in 

het breedvoerige over deszelfs wezen uit te wei- 

den; wij willen nogtans, eer wij tot het. tweede 
gedeelte van onzen ‘taak overgaan „ het aangemerkte 

tot“een geheel zämentrekken, en het voteende. ome 

tent den roem vast {tellen : — | 

De ware roem is niet op de grootheid der didend 

maar op die der beginfelen gegrond: eenvondigheid 

en nederigheid zijn erde fchoonfte fieraden van: hij 
is. niet in de toejuiching der menigte , maar in de 

goedkeuring van God en het geweten gelegen. 

“Neen, de ware roem kan-niet uit de. grootheid der 
daden voortvloeien: even als de mensch, op deze 

wereld onverdiend” met tijdelijke goederen gezegend 

wordt, even onverdiend vallen hem-ook voortreffelijke 

geeste 
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geestvermogens ten deele , en wanneer hij deze vers 

mogens aanwendt, om flechts zijnen hoogmoed te 

ftreelen , zijne eigenliefde het gevoel van meerdere 

voortreffelijkheid boven anderen te verfchaffenven zijne 
verbeelding door het vooruitzigt te zaligen, van eens 
op den hoogften trap van werdienften en menfchen= 
waarde te ftaan, zoude dan de ware roem zijn deel 

kunnen zijn, en hij met hem gelijk kunnen geacht 

worden „ die zijnen weg in eenvoudigheid des har= 

ten bewandelt, en het goede bemint, om dat zijn 
hart er de waarde zoo innig van gevoelt? Neen! dit 

zij verre: alle roem, zal hij dien naam verdienen, 

hetzij in den tempel der kunst, in het veld der Let= 

teren of in het gebied der Staatkunde verkregen, is 
alleen het deel van dien Dichter, dien Wijsgeer of 
dien Staatsman, wiens hart voor het fchoone, het 

ware of het geluk der volken in heilige geestdrift 

ontgloeit. Maar is dezelve in volle grootheid aanwe- 

zig, dan zijn eenvoudigheid en “nederigheid erde 
fchoontte fieraden van. … Toen het licht des Chris- 

tendoms nog niet voor de volken was opgegaan , en 

de mensch, aan zich zelven overgelaten, zich in 

eene gekunftelde grootheid het Ideaal der deugd voor= 

ftelde , moge men dit hebben voorbij gezien , thans „ 

daar het ons door den mond der waarheid zelf ge= 

leerd is, dat nederigheid en eenvoud aan de Godheid. 
welbehagelijk zijn, kan de ware roem, gegrond op 

de achting van hen, die dat Christendom als den 
toetsfteen van alle waarheid huidigen , zonder-déze. 

deugden niet beftaan. Meent echter niet ‚M. FE, dat 

men ín de laatfte tijden deze-deugden altijd onaffcheis 

de- 
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delijk met «den waren roem verbonden heeft. De 
gefchiedenis zal het u helaas! leeren, de ondervin= 

ding het u bevestigen, dat menig Dichter, menig _ 

Redènaar of Wijsgeer het voorwerp der algemeene 

bewonderng waren , die „wel verre. van deze deugden: 

in hare fchoonheid te huldigen haar op het veld 
des roems geheel uit het oog verloren en met hoog= 

moedig zelfgevoel er op nederzagen: maar fchoon 
hanne namen ook met blinkende letteren op de 
historierollen der wereld zijn. ingefchreven 5; fchoon 
zij nog het orakel van velen, de magtfpreuk van nog 
meerderen zijn, de roem, de ware roem, dien wij 

bedoelen, ís noóit hun deel, geweest, en zal het 

nimmer worden, want deze is op nederigheid en 

eenvoud gegrond. Eenmaal breekt het tijd(tip aan, 

waarin. de. kroon , die hen fiert., als glas verbreekt ; 

en het menschdom hun, ondanks hunnen heerlijken - 

aanleg en fchitterende geestvermogens , deszelfs ache 
ting ontzegt. — 

De ware roem is eindelijk » niet alleen in de toe- 

juiching der menschheid, maar in de goedkeuring 

van God en het geweten gelegen. Ziedaar het laatfte 

punt van Ôns zamentrekkend ‘betoog en ‘het verhe- 

venfte kenmerk tevens van den waren roem! Terwijl 

de andére beftanddeelen (vergun mij dit woord) als 

‚op de aarde te huis behooren, daalt deze als uit 
den hemel neer, en fchenkt den roem het karakter 
der -ontterfelijkheid, Wanneer alle fchijngrootheid 

verbleekt en in den nacht der eeuwen verdwijnt, 

breekt voor hem eerst de -fchoonfte dageraad. aan. 
Hij, die zich verbeeldt, dat de.roem alleen in de 

edel» 
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edelheid der beginfelen, in de vereering wan den= 
voudigheïd en nederigheid, en ook niet bij uitne- 

_ mendheid in de goedkeuring Gods beftaat, bedriegt 

zich nog altijd in deszelfs wezen. — Hij kan, door 

zijne eigenliefde of zijnen hoogmoed verblind, onedele 

grondbeginfelen aan. edele drijfveeren toefchrijven 3 
hij kan eene listige wijziging van trotschheid als nede= 

righeid „eene gekunftelde ontwijking van allen praal. 

voor eenvoudigheid nemen; maar bet hart, het ge- 

weten, dat vrij van allen invloed der eigenliefde 
alle deugd aan de voorfchriften. van God toetst5 is- 

alleen in ftaat, om den waren roem te begrijpen en 

_ hem deelachtig te worden! 

—Onderfcheïden dan van eene vermaardheid, ten 

koste der deugd verkregen, en van eene grootheid, 

welke (lechts op deze aarde geldt, is de ware roem 

een heerlijk loon der deugd, eene waardige kroon 

dèr verdienften ; en een goed’, der verkrijging waars 
dig van iederen fterveling, die het goede bemint. 
Daár dit goed nogtans zoo vele vereischten in zich 

vereenigt en zoo fchaars verkregen wordt, kan het 
niet onbelangrijk geoordeeld worden, de middelen 

op te fporen, waardoor men het -kan_ deelachtig 

worden. n | 

Overeenkomftig dan met miĳn gemaakt beftek , 

noodig ik tot deze befchouwing, het tweede deel 

mijner rede uitmakende, uwe vernieuwde aandacht 

uitz — Aandelende over de middelen om den waren 

roem te verkrijgen. — / 

Het is wel niet te ontkennen , dat de ware roem 

voor iedereen verkrijgbaar is, en de opgegevene 
nog- 
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kenmierken in zich vereenigt; maar wij kunnen het 
nogtans als waarheid vastftellen, dat dezelve «ook 
verfchillende wijzigingen aanneemt; naarmate van de 

verfchillende karakters, die hem beoogen. Zoo 

tracht de Staatsman naar eene. andere foott van 

roem, dan die , waarnaar de oorlogsheld dingt: zoo 

is het den redenaar om eene andere voldoening te_ 

„doen , dan die , welke de ziel des Dichters ontgloeit: 

zoo. ftaart de weldoener der menschheid op. eene 
andere grootheid dan die , welke den beeldenden kun- 

ftenaar toewenkt. Is dus het wezen des roems , hoe 

onaffcheidbaar ook in eene algemeene befchouwing, 

in de bijzondere toepasfing verfcheiden ; dan moeten 
de middelen ook uit elkander loopen , waardoor men 
in de verfchillende. betrekkingen des levens den 

waren roem kan deelachtig worden. Ik wil daarom 
deze middelen afzonderlijk met U- nagaan, en die 

befchouwen . mer betrekking tot den Staatsman „ den 

Dichter, den Redenaar en den Weldoener der 

Menschheid, drama | | 
‚Ik begin met den Staatsmän , omdat deze „ uits 

hoofde zijner veelvuldige zedelijke verpligtingen ; 

op het moeijelijkfte (tandpunt- {taat en daardoor zoo 

_fchaars. den waren. roem -deelachtig wordt; maar 

dezelve blinkt: daarom ook des te fchooner. Eene 

beroemde Franfche Schrijffter (a) heeft aangemerkt; 

dat men in het ftaatkundige den hoogften trap. van 
geluk fimaakt , dien de liefde naar roem fchenken kan. 

„ Het is,” dus luidt hare welfprekende taal: ; het 

j | is 
(a) Mevrouw pe staen, | 

vk. De 3 Cc 
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] is-ongetwijfeld een bezwijmelend genot „ het heelal 

> met zijnen naam te vervullen. De ziel wordt met 

„een trotsch vermaak vervuld, dat de denkbeels 

„den eener ganfche menigte op u gerigt zijn, dat 

„gij ‘het voorwerp-‘hunner ‘hope zijt, dat iedere 
„’beraadflaging van uwen geest invloed ‘kan hebben 

» Op het lot van zoo’ veel anderen. — De Staatsman 
» zaait, oogst en bekroont anderen. in ‘het zelfde 

» oogenblik -zijne” welfprekendheidof overwinnende 
35 moed beflisfen over: het lot van eeuwen of Rijken 5 

3 ‘hij is niet flechts-werkzaam door dat gevoel , hetwelk 

„ alleen «de kracht der gevolgen berekent, den wil. 

“bezielt, en in hèt tegenwoordige alle de. genietins 
s-gen der toekomst vasthoudt. De geest van arbeids 

zaamheid ontflaat zich bij hem van de verpligting 

om ‘de trage regtvaardiging des tijds af te wach= 

tens hij laat zieh door-den roem voorafgaan , ge= 
‚3 lijk eens eene zuil van vuur ‘het heir der Israëls 

peten tot gids diende !’” Schoon “wij toeftemmen „ 

dat deze fchilderij, behalve hare fchoonheid, veet 

waâars- bevat „ én-dat zij smet de eigenfchappen van 

den ftaarkundigen roém, de ‘pligten’ daaraan verbons 

den, “vrij juist befchrijft; is het echter niet te 
ontkennen’, dat zij in alles geenzins de beeldtenis: 

voorftelt van hem „die naar den waren roem ftreeft, 

Zij heeft mijns bedankens meer het oog op die hel 
den der: Revolutie , “wier grootheid zich uit eene 

koortsachtige volksgisting ontwikkelde , en die den 

roem niet zelden ‘naar tijdelijke voordeelen bereken 

den, dan die edelen, welke het geluk der volken 

met verloochening van hun eigen voordeel trachten 

| 9 te 

3 

9 

3% 



OVER DEN WAREN ROEM. 387 

te koopen. Neen, de Staateman , wien eens de kroon 
des waren roems zal verfieren , dien is volksgeluk 
heteenigst, het heiligst doel van zijn beftaan; Mijn 

onderwerp ‘veroorlooft mij niet, U de verfchillen- 

de ‘oogpunten op te geven, waaruit men dit geluk 
dikwerf befchouwd heeft: gefchiedenis en ondervin- 
ding hebben, naar mij voorkomt, genoegzaam be- 
“wezen „ dat het in Godsdienftigheid, eenvoudigheid 

van zeden, verlichting, nijverheid en - gematigde 

vrijheid beftaat; en ik meen daaruit te mogen aflei- 

den, dat de Staatsman , wiens ziel voor den waren 
roem ontgloeit, alles moet danwênden, âlles bee 
hoort veil te hebben, om den bloei daârvan te be= 

vorderen , en’ dit doel noch in den ftrijd der menin- 

gen, “noch în den (torm-der omwentelingen een 
oogenblik uit het oog verliezen: mag. Wie uit dit 

beginfel werkzaam is en blijft, om diens fchedel 
vlecht de wäre roem-eëns zijne fchoonfte lauweren; 
en het nageflacht zegent zijne asch mét dankbare tra- 

nen, “Uit dat beginfel waren zoo vele groote mannen 

werkzaam „en daarom fpreken wij hunne namen niet 

dan met hoogachting uits naar dat beginfel handel 
den onze ‘meeste Vaderlandfche helden „en daarom 

blijft -hunre nagedachtenis. ‘bij iederen regt geaarden 
Nederlander in zegening. Uit dat beginfel is nog 
ons * ftaatsbeftuur, is neg onze veelgeliefde Koning; 
wiLLeEMm de Wijze, werkzaam ; en daarom doorftroomt;, 

bij het-maatfchappelijk geluk „ dat wij genieten „ zulk 

een aangename gewaarwording van dânkbaarheid ons 

hart, wanneer wijvhet oog óp die volken werpen, 
bij welken inwendige tweedragt nog den boezem vers 

€ €-2 fcheurt 
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fcheurt, en hunnen toeftand met- den onzen-vergelij- 

ken 3 (a) en het is ook op-gezag van die vergelijking 
en op dat der gefchiedenis „ dat ik het zou wagen … 

dederen jeugdigen Staatsman toe te roepen: eerbiedig 

dat beginfel en de ware roem zal eens uw deel zijn! 

Niet minder dan die van den Staatsman. is de bee 
flemming des Dichters vatbaar, om den waren roem 

deelachtig te worden „en bijna zouden wij er daarom 

bijvoegen , dat ook zijn. hart nog meer voor denzele 

‚ven ontgloeid is. — De grijze Osfian gevoelde het 

„reeds in zijne. eenvoudige eeuw „ hoe ftreelend de 
gedachte is, om na den dood in het geheugen van 

het nageflacht bewaard te. blijven, toen hij, na zijn 

hart in weemoedige toonen te hebben uitgeftort „ aan 

het einde van. een zijner Dichtftukken zich met het 
denkbeeld troostte , dat zijn naam zow leven en als 

de eik van Morven zou bloeijen. In onze befchaafde 

tijden, waarin bijna alles tot wetenfchap- geworden iS» 

valt.het den Dichter zwaarder de lauweren. des war 

ren roems- te plukken, dan de zangers van-den grij- 

zen voortijd: deze toch leefden in eene eeuw van 

onkunde en kindsheid. Door eene almagtige aan- 

drift weggelleept, door een hooger-gevoel gefchokt 

dan de zinnelijke gewaarwordingen van hunnen na= 

tuurgenoot, fpraken zij eene: taal „die het, nagellacht 
eerst zoude verftaan 5 verzinnelijkten zij waarheden, 

welke het denkende vernuft eerst eeuwen. later -zou= 

_de bevatten, en waren zij, volgens de krachtvolle 

woorden van BILDERDYK 3 4 Profeten en Leeraren 

„des menschdoms s en in sli opzigten boven, zich 
AT „zel- 

Ca) Men bedenke dat dit vóór Aug. 1839 gefchreven werd. 
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io zelven, als mensch verheven.” In onze eeuw 
daarentegen gaan verlichting en befchaving den’ Dich- 

ter vooraf :  wetenfchappelijke befpiegeling-en- koele 

beredeneering hebben de bloementaal “ der Poëzij 
vervangen, en de Dichter. ftaat niet meer op dien 

trap , waarop hem de oudheid plaatfte en met regt 

bewonderde, De volksgodsdienst {preekt niet meer bij 

uitfluiting «door zijnen mond, de- muzijk heeft zijne 

zijde verlaten , en de koude wijsbegeerte-is niet zelden 
met gevoelvolle taal in ftrijds als een Tempel der 

oudheid ftaat hij daar: nog eerbiedwekkend door zijne 

ftoute bouworde en verhevene fchoonheden 5 maar 

niet- meer als het Heiligdom, alleen aan bovenaard= 

_fche dienst geheiligd. De menigte bewondert hem 

em de fchoonheid der fieraden , niet om het verhe= 

vene van het doel. De Dichter onzer eeuw, zal 

hij waarlijk dien naam verdienen „ moet door eene 
hoogere mate van geestdrift dat geen vergoeden; 

wat de omftandigheden hem weigeren; hij moet, 

onaf hankelijk- van dem geest der eeuw en van de 

beftaande begrippen, het goede, fehoone en ware in 
zijne zangen verzinnelijken. Dan , wanneer wij van 

geestdrift fpreken , bedoelen wij daarmede geertszins 

de overfpannen toeftand eener opgewondene verbeel: 
ding, of de werkingen van een begoocheld gevoels 

maar die verhevene flemming van de ziel, welke de 

Ouden met het korte „ maar krachtige: God in 075! 
beftempelden 3 welke eene beroemde fchrijffter onzer 

eeuw ‘de vereenzelviging- met de algemeene wereld= 

harmonij noemt „en die „volgens de uitdrukking van 

den Vorst onzer Dichters, „de opgetogene ziel bo- 
Cc 3 2 ven 

Ra 
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» ven het menfchelijke verheft en. Godfpraken van 
‚hare lippen. doet vloeien „ terwijl, dus gaat hij 

voort „… betoovering een te zwak woord is om dien 

» toeftand, uit te drukken.” Zonder door dit gevoel 

te zijn aangedaan, en het tot het beginfel van alles 

wat hij dicht te maken , kan geen Dichter naar den 
waren roem dingen. Hij kan zich wel eene vaardig- 

heid eigen maken, om zijne gedachten in dichtmaat 
neder te fchrijvens hij kan wel door eene bevallige 

keus van woorden en dichterlijke uitdrukkingen den 

fmaak. zijner tiĳjdgenooten, boeien; de lauwer moge 

hem bekroonen; maar. na zijnen dood, fterft zijn 

naam met duizend zangers van zijne waarde , en 

men zoekt dien te vergeefs in de jaarboeken des 

waren roems. Deze geestdrift „ is zij het waarachtige 
kenmerk. van een zuiver gemoed , gaat zij met eene 

onbevlekte verbeelding en een hart gepaard, dat 

altijd vurig, de waarde van het goede gevoelt, maakt 
de beroemdheid des Dichters tot eene der zuiverfte 
wijzigingen van den roem; want zij offert eigenlief= 

de, eerzucht en het uitzigt op aardfche grootheid 

aan hare verhevene begrippen van het ware. en 

fchoone op ‚ en zoekt. hare belooning alleen in het 

geweten en de oneindigheid! Wij zeggen ‘het ge- 

weten en de oneindigheid; want, zonder de hand in 

den boezem en het oog op eene hoogere wereld 
gerigt, daalt de Dichter niet zelden van de reeds 

beklommene hoogte af, en hij verzaakt den reeds 
verkregen roem, Bewust, dat de natuur zich bij uits 
nemendheid voor het dichterlijk oog. ontfluijert , dat 

het zinnelijke fchoone voor duizendvoudige uitdruke 

\ | king 



OVER DEN ‘WAREN ROEM. « 391 

king vatbaar is,’ en ‘de taal: zich” tot “âlles-laat kne- 
den, liet-zoo menige Dichter zich verleiden , om 

ook door tafereelen: uit ste: munten „die hoé bevallig 

en fchoon voor het zinnelijk “008 ;- “de zedigheid 

kwetfen „en het heilige gevoel onteeren „ waarvoor 

de ware geestdriftzontgloeits —e-Ike wit-hen U niet 
noemen, die Dichters , die hun talent “misbruikends 

nu de taal der deugd, dan die der wellust fpraken; 

en, die zoo als een hedendaagfche fchrijver het ges 
noemd heeft, (a) beurtelings eenen êngel of eenen 

duivel in hunne dienst hadden. … Meent echter niets 

dat ik door deze Dichters dievteedere minnezangers 

der Oudheid bedoel, die” in-hunne! liederen de 1iefde 
bezongen; het is waar; dat-het: penfeel-van T1BULS 

Lus en oviprus niet zelden’ fchoonheden. ‘ontdekt4 
die de zedigheid liever met een zacht: gaas: omfluis 

jert ; “maar hun gebrek is niet adne hen „ maar “aan 
hunne eeuw te wijten, Hunne Godsdienst was een 

zinnelijke dienst , en de lagchende: Venus had zoo 

wel haren ‘tempel, “als de “eerbare Vesta, Onze 
denkbeelden zijn door ‘het Christendom gelouterd 3 
(zij behooren dit ten minftete -zijn,): bij ons is de 

liefde-de verbindtenis van twee wezens „die -de“eeus 

wigheid. zelfs niet oplosfen ‘kan: de taal, welke 
deze heilige band der zielen ‘bezingt, moet dus rein 
en heilig zijn, en. hij, die: haar misbruikt, om de 

verbeelding te doen ontgloeien en:de zinnen te: prike 

kelen , onteert de verhevene beftemming des Dichters”; 

en heeft geene aanfpraak op den-waren roem — 
kei aren we] Daars 

(a) De Graaf LE MAITRE, fchrijver der Soirées à 84, 

Petersbourg. 
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Daarom zijn ons-de namen dier, Dichters zoo diere 

baar, die hunne zangen alleen voor de ware liefde 

en deugd veil hadden; daarom. verkiezen wij eenen 

KAMPHUIJZEN „ eenen CATS, eenen GELLERT en 

LAVATER ‚ boven: die anders blinkende namen, die 

hunnen. roem onteerders daarom fiert geen krans, 

van onverdeelde bewondering het hoofd van dien 

grooten zanger. van /bion, van dat raadfel der’ 

dichterlijke wereld (a) die zich, door zijne belang» 
ftelling in het lot van een ftrijdend volk, te vergeefs 
met de menschheid trachtte te verzoenen. Daarom 
flaren wij liever met eene gemengde gewaarwording - 

van weemoed en liefde op uwe graftombe „ beminnes 
lijke vereeuwigde rerru! nimmer ontheiligdet gĳ 
uwe lier door wulpfche toonene Steeds bezielden 

reine liefde en Godsvrucht uwe fnaren , en daarom 

ftaat uw;naam ook te regt op de gefchiedbladen des 

waren roems aangefchreven ! — 

‚ Hetgeen ik van den Dichter zeide, dat is in vele. 

opzigten, ookop den Redenaar toepasfelijk : zonder 

geestdrift wordt nooit de ware roem zijn deel. „Maar. 

hij behoort nogtans een ander doel te beoagen; - 
dan dat, naar ’twelk de Dichter ftreeft , de waarheid 

namelijk. Wanneer de Dichter voor Godsdienst en 

deugd zijne fnaren ftemt, en door fchoonheid het ge- 
voel van anderen doet ontgloeïjen , en van hare waarde - 

overtuigt, dan is zijne taak volbragt , en ‘hij kan dik= 

werf , zonder ondichterlijk te worden, niet verder 

voortgaan. Anders is het met den Redenaar: deze 

moet niet alleen het gemoed van anderen door het 
| Pere 

Ca) Lord Byron, 
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verhevène zijner taal roeren „ en door de fchoonheid 

zijner voordragt weg{lepen ;- maar ook/het verftand 

van. de waarheid overtuigen, en ‚meer onmiddellijk 
dan de Dichter, op de zeden zijner tijdgenooten were - 

ken. Hetzij dan „ dat: hij „vals Kanfelredenaar optre= 

dende, de heilige waarheden van het Christendoin 
met kracht en waardigheid verkondigt3 hetzij dan 

dat hij in de pleitzaal de onfchuld verdedigt en de 

heiligheid der wetten handhaaft, of dat ‘hij in eene 
andere betrekking het woord voor de menigte voert; 

altijd behoort de waatheid zijn -hart te doorgloeijen 

en zijne taal-te bezielen. De Redenaar , die flechts het 
fpreekgeftoelte beklimt, om bewonderd teworden en 

daarom. zijne denkbeelden altijd naar die zijner hoor- 
deren wijzigt, zal nimmer in het bezit van den waren * 

roem geraken , en loopt zelfs. gevaar van reeds in zijn 

leven de achting zijner bewonderaars té verliezen, 

Het is waar, wij beleven “eenen tijd, waarin de Re= 

denaar even alsde Dichter op eene mindere hoogte 

taat, dan die, welke de “oudheid ‘hem ‘aanwees. 
Het. geluk der volken” behoeft--thans niet meer bij 

uitfluiting eenen DEMOSTHENES j die hen-tegen bui= 

tenlandfche overheerfching , geenen CICERO „dié hen 

voor eene fnoode zamenzwering of inwendige dwin- 
gelandij beveiligt, en de Redenaar, die in onze tij- 

‚den hun voetfpoor wilde volgen, zou niet zelden; 

in plaats van de taal der vrijheid, die ‘des oproers 
doen hooren, Het Christendom vindt thans «aande 
voeten des troons zijne magtigfte befchermers, en 

het behoeft, God dank! den gulden mond van eenen 
CHRYSOSTOMUS niet meer; om koningen of wereld- 

| grog. 
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grooten bet kruis en-de boetedoening te prediken! en 

de zaak; der waarheid-met bloed en-leven voor te (taan: 

maar de menschheid „ hoe. zeer zij o ook, vooruitging, 

en „welke omwentelingen zij in het Staatkundige en 

Godsdienftige ondergaan. moest „ is nog Oneindig 

verre.van dien trap van volkomenheid verwijderd ; dat 

zij geene redenaars zoude behoeven, die de zaak ‘van 

Godsdienst, regt en deugd tegen zedebederf , one 

geloof. en misdaad handhaven: — Tedere ecuw ver= 

eenigt „met hare voorregten nadeelen’, gelijk de 

natuur ons dagelijks het beeld. van licht-en fchaduw 

aanbiedt: maar: die woorregten hoog te {chatten en 
te bevorderen; en die nadeelen- krachtdadig tegen 

tegaan, en er ijverig. voor ‚te waarfchuwen „alles 

uit” liefde - voor- de waarheid, « die uit-God is, 

zonder uitzigt. op lof, zonder ‘hoogmoed in het 

hart: ziedaar- de- pligt van: den hedendaagfchen 

Redenaar , en de zekeren weg; die: hem tot ‘den 

Tempel des waren roems: geleidt! —:: Nog zijn 

de-gelukkige tijden niet “aangelicht „ waarin de taal 
der. BOSSUETS » en MASSILLONS” zou ‘kunnen gemist 

worden; nog is de beoefening der letteren niet op 
die hoogte geklommen , dat de fmaakvolle woordragt 
van ‘eenen BLAIR eene overtolligheid zoude zijn 3 

maar-heil- ons! dat ons oog miet te vergeefs naart 

navolgers „ hunner waardig, behoeft uit te zien— 
Verheugt Zuropa , verheugt ons vaderland bij uit- 
mendheid. zich niet sin het bezit van mannen , die; 

met de deftigheid van: de Redenaren der oudheid; 

den ernst «en gloed der nieuwere welfprekendheid 

vereenigen , en wien thans een kroon van roem ver- 

| fiert, 
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fiert, die hare fchoonfte flraten-nog wan de toes 
komst wachtende is, — ‘Ja, de roem des Redenaars 
wordt, even als die des Dichters, door de jaren vers 
hoogd en gelouterd, en hij; die uit het volle gevoel 

van zijn hart, op eigen innerlijke: overtuiging de 

waarheid';met zijne welfprekende: taal «voorftond:; 
diens’ tem wordt niet door den vloed der” "tijden? 
verzwolgen; maar doet zich even krachtig aan den 
nazaat verftaan , als toen zij van zijne levende lippen 
vloeide en de ziel zijner tijdsgenooten trof, Ge= 

lukkig-de Redenaar , die met dat doek woor oogen, 

door die gedachten verhoogd, zijne roeping vol 
brengt èn de waarheid getrouw blijft: door nederige 

dankbaarheid. ontgloeit ftreelt de ‘zuiverfte zelfvol= 

doening zijn hart, en ware roem is ank of laat hen 

deel ! aft 

Ik «ben thans snakend: tot het RN punt mijner | 

voorlezing: tot den roem, dien de Weldoener der 

Menschheid behoort te woare en de middelen om 

dien te verkrijgen. — | 

Niet de. fchitterendfte, maar de edelfte. wijziging 
van den roem is voor den Weldoener der Mensch- 

heid bewaard; gij zult het niet van mij vergen, 

M.H., u te betoogen , wat ik door dezen fchoonen 

eeretitel verfta. De namen van HOWARD en NIEUWENs 
HUYZEN herinneren U gewis aan edele menfchen- 

“vrienden, die-alles voor hunnen natuurgenoot veil 

hadden „en de gedachtenis aan het door hun verrigte 

geeft U de fchoonfte befchrijving van het geen ie= 

der onvooringenomen gemoed door eenen: Weldoener 

der Menschheid verftaat. Daän hoe: fchoon de krans 
ook 
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ook zijn moge, welke het hoofd van hun verfiert , 

die alles opofferden , om het geluk van anderen te’ 
bevorderen en de tranen der lijdende menschheid te 
droogen, verliest zij nogtans al;hare waarde ‚ wanneer 

de bedoelingen. niet rein en belangeloos waren , om 
haar.te verkrijgen ;-want geene roem is aan geltrenger 

bepaling onderworpen. Den Dichter moge-het denke 

beeld ftreelen „dat zijne zangen nog eeuwen nader- 

hand de menschheid zullen ftichten ; den Redenaar 
moge het geoorloofd zijn, aan eene toekomst te den= 

ken, waarin zijne welfprekendheid nog de zaak van 

Godsdienst en- deugd bepleit; den Staatsman „moge 
bij zijne zucht naar volksgeluk het denkbeeld den boe- 

zem-doen kloppen „ dat eens een dankend nageflacht. 
de vruchten van zijn beftuur inoogst; den Weldoes 

ner der Menschheid, zal hij, endanks het goede 

door hem bedreven „ niet voor de vierfchaar des waren 

roems, te ligt bevonden worden „mag in eene (lille, 

nederige: zelfvoldoening de roem alleen’ toewenken. 
De geestdrift voor het goede ,.ware-en: fchoone , 

die Staatsman , Redenaar.en Dichter bezielt, behoort 

zich bij ‘hem in ééne zachte gewaarwording voor liet 

heil van anderen op te losfen „en rusteloos dit‚na «te. 

ftreven, doet hem alleen aanfpraak op „den waren 

roem verkrijgen, „Meent niet, mijne T, H. dat deze 

uitfpraak te- geftreng zij, en dat ik de deugd- van 

den Weldoener aan eene te zware proeve onderwerp t 

of haar in een te nederig daglicht plaats; neen, 
bare, innerlijke waarde rijst er; te meer door, en Ítaat 

in het naauwfte „verband met die voorwaarden van 
den waren, roem „ waarvan ik in het eerfte- gedeelte 

mijs 
\ 
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mijner-rede {prak : namelijkt de goedkeuring van God 
en het. geweten. Meent ook niet , dat deze uitfpraak 

in ftaat zoude zijn, hem, die „uit edele beginfe- 

len het geluk van anderen tracht te bevorderen, óp- 

zijne fchoone loopbaan te- doen ftilftaan „en in het 

goede te doen vertragen; neen, vraagt het U zel- 

ven „ vraagt het iederen waarachtigen. “vriend der 

deugd, of niet eene. veel: zuiverder gewaarwording 

‚uw hart doet kloppen , wanneer gij, na eene weldaad 

in het geheim te hebben: verrigt, bij U zelven kunt 

zeggen: ‘God alleen: heeft haar gezien: dan dat Ude 
Jofen de toejuichingen van duizenden te beurt vallen, 

„Misfchien zal. mij door-hen, wien een overfpannen 
denkbeeld van menfchelijke deugd en grootheid zoo 

aangenaam doet dweepen, tegengeworpen worden, 

dat de mensch alleen uit het gevoel van eigen waarde 

moet werkzaam zijn; dat hij, in-zich het Ideaal eener 

hoogere. volmaaktheid. gevoelende , het’ beeld der 

Godheid op-aarde moet trachten te verwezenlijken 

en dat hij, dit doende ook overmoeid het geluk van 

anderen wil en bevordert, en dus den verhevenften 

roem deelachtig. wordt. Ik wederfpreek hunne ges 

zegden, noch. wederleg. hunne hoogdravende ftellin» 

gen „maar wijs. hen op het voorbeeld; van hun,’ die 

met regt den naam van Weldoeners der Menschheid 

„verwierven en als zoodanig de gefchiedrollen. verfie= 

ren: en ik. vraag hen, of zij mij bij -de-algemeene 

menfchenliefde , die dezen ontgloeide , wel een ander 

kenmerk hunner daden „eene andere hoofdtrek van 

‚hun karakter kunnen. aantoonen dan nederigheid? 
Ja, het zij ‚wij de gewijde gefchiedenis in-handen 

ne= 
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nemen; of de. ongewijde historiebladen open(laarr , 
altijd vinden wij, dat. nederigheid de gezellin der 

weldadigheid was, en ik durf haar uit dien hoofde 
als een heilig middel aanprijzen, om den waren 

roem van Weldoener der Menschheid te erlangen. 
Als bij iederen armen, dien de Weldoener fpijst, bij 

iedere traan „ die hij droogt, bij iedere poging die hij 

aanwendt om anderen wijzer, beter en gelukkiger te 

doen worden, zijn ‘hart zich “met dankbaar gevoel 
tot God verheft, en hij nederig het geluk erkent 

van dit te mogen doen dan verwerft hij zich den 

fchoonften roem; dien de mensch op deze aarde vera 

fieren kan, enveene aanfpraak op: die an wiër 

rijk de oneindigheid is. — | 

‚Nog een voordeel heeft deze roem boven alle an= 

dere behandelde wijzigingen vooruit: hij is namelijk 

voor ieder een verkrijgbaar. Niet iedereen is het ver- 

gund, als Staatsman het geluk van duizenden in hans 

dente-hebben 3 weinigen is het gegeven , om met de 
fehoonfte gaven der natuur toegerust, op -den kanfet 

of in de pleitzaal de harten voor’ de waarheid te doen 

ontgloeijen : fchaars valt de hooge gaaf der dichtkunst 
den ftervelingen ten deel: maar voor ‘het geluk van 
anderen alles veil te hebben 5 geene gelegenheid 

te laten voorbijgaan, om tot de verbetering van 
anderen bij te dragen, dat is iederen mensch gege- 

ven-3 daartoe is iedere mensch, hoe gering ook, 

in ftaat, daarnaar “behoort ieder te ftreven , en hj, 

die de waarde hiervan niet gevoelt, en wien deze 

roem niet dierbaar is , zal zich niet zelden in 
‘het wezen der deugd bedriegen, ende fchoonfte 

ger 
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gelegenheid veronachtzamen , «omzich de achting 
der wereld en de gunst van den hemel waardig te 

maken! — ie, | fee df 
Zoo is-dan de taak , dien ik mij zelven ter vervulling 

voorfchreef , voleindigd ‚en mijne denkbeelden over 

den waren roem zijn U bekend gewotden. Geen 

uwer zal, zoo ik mij -vleijen durf; ontkennen dat 

deze roem, vrij van allen hoogmoed, «en valleen op 

verdienften: gegrond eene waardige “kroon voor den 
anders zoo zwakken fterveling is, dat dezelve der 
deugd ‘éen hooger karakter mededeelt, en het uit= 
zigt, om die mèt regt deelachtig te-worden, onze 

eeuwige. beftemmming geenszins in den weg ftaat. 

Mogelijk zult ge. mij tegenwerpen s waarom had «de 

‚beeldende kunftenaar geen deel aan uwe befchouwine 
gen ? maar deze tegenwerping, zal ,-zoo ik hope, 
vervallen, wanneer gij U herinnert, dat hij, “als 
meer bepaald voor de zinnen werkende, in zijne 

betrekking als kunftenaar niet zoo naauw met de 

zedelijke voorwaarden des roems in verband ftaat en 
daardoor eene afzonderlijke behandeling zoude bee 

hoeven. Mogelijk, en met meer regt, zult gij mij 

afvragen, waarom ik ook niet van den roem der 

vrouwen fprak, waaraan de gefchiedenis zoo vele 
heerlijke fchilderijen van moed, ftandvastigheid, va= 

derlandsliefde en kiefchen fmaak dankt; dan men — 

houde in het oog, dat ik het fchoone geflacht 
geenszins uitfloot omdat die tafereelen bij mij geene 

_belangftelling wekken; maar dewijl zij in eene. 

algemeene befchouwing minder voegden. Is dan ook 

buiten dien flille deugd en vergetene pligtsvervulling 

| niet 
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niet de fchoonfte roem, die de vrouwen verfiert! 

neen , beminnelijke toehoorderesfen! daarin ftaat gij 

met hem gelijk , die in het geheim zijne weldaden bee 
wijst: eerst: in de eeuwigheid komen uwe deugden 

aan het licht en wordt de ware roem uw deel!: Zoo 
ik het goedgunftig vertrouwen dezer. vergadering , 

dat ‘mij herwaarts riep, niet geheel teleur-ftelde, 

befchouw ik met genoegen het volbragte werk , en 
eindig met den vurigen wensch, dat ons dierbaar 

Vaderland zieh, fteeds moge verheugen in het bezit 

van Staatslieden , Dichters , Redenaars en Weldoe- 

ners der Menschheid , die, op het voetfpoor. onzer 

zalige Voorouders, ‘het rijk. van het goede, ware 

en /choone ; onder Gods zegen „ “uitbreiden „ en 

krachtdadig aan andere volken bewijzen, dat de 

ware roem bij voorkeur het deel van het Neder 

An uk is. — | | 

Ik heb gezegd! 
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BZ, 3 dl, 3 st. bl. 453 

lets over 
de ontdekkingen der Ne- 

derlanders, in de Noorder 
IJszee,enz. medegedeeld 
door j. v. WIJK RZe 1 d,2 st. 
bl. 279. 

Tets over 
de jongtte verkenning en 
opneming van eenige Pun. 
ten op Nova Zembla , met 
betrekking tot de vroce 

„gere waarneming der Ne- 
… derlanders 5 medegedeeld 
door J. Ve WIJK, RZe sdl, 
est, bl, 217. - 

Beoefening (Verhandeling 
“over de noodzakelijkheid 
… van de grondige) der oude 

Letteren voor de Befpie- 
gelende —_ Wijsbegeerte , 
door J.J. DE GELDER , 
todl, est, bl. 169: 

BERG VAN MIDDELBURGH ; 
(r. re.) over de Toepas- 
fing der Vaderlandfche Ge. 
fchiedenis op het Neder- 
laudfche Staatsregt, rodl, 
3st. bl, 295. 

omm Vergelijking tus- 

fchen de Phoeniciërs en 
Hollanders: , 7: dl, 3 ist, 
bl. 349. 

Berigt wegens de: Eilanden 
Andaman ven het in bezit 

„nemen der Engelfehen , 
door R‚G. BENNET ; mede- 
gedeeld door. vowijk Rz. 
sdl. 3st. bl, 453 

BERKHOUT ‚7 (A. 7e) Rede: 
voering over de: Dwee- 
perij , 7 dl. xr st, big 

Beroepsvereeniging vigde 
vijf en. twintig jarige) 
Dichtstuk ‚ doorn, 1: 
KLIJN» 4 di,” Tst, bl, 129. 

Befchaving (De) van den 
„geest „ door ‘het: beoefe- 

nen. van Wetenfchappen 
en Letteren, alsde hechte 
‚fte grond(lag van ’smen- 
fchen geluk en den duur- 
zaamften welftand der Bur- 
germaatfchappijen , doot 
$ 1, WISELIUS, @erfte Ver- 
„handeling, zdl. 2st.bl.24r. 
tweede Verh, 7d 2 ste 
bl. 269. 

Befchaving (over de) van 
Indië, van de- gunstige 
zijde ‘ befchouwd , door 
Ns G. VAN KAMPEN , rdl, 
rst. bl. 83e 7 

“(over de) van 
Indië, van de ongunstige 

zijde ' befchouwd ; „door 
Ne Ge VAN KAMPEN , adl, 
rstobl se 105 

— (Verh, over. de 
Middelëeuwen ;inzonder 
heid met betrekking tot 
derzelver wetenfchappe. 

lijke kennis en) gdl. 3 st. 
bl. 351. ' 

ern ms 

Cover de vore 
en ainap ss, ef 

der) 
dering 
Dd 2 
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veder) sgefchiedkundig be. 
„„fchouwd:, door Ns:G.:VAN 

KAMPEN > 4 dl 2 st, 
bl 189, 
Befchouwing van de: Zege- 
‚ «praal» der “Grieken bij 

1hermopyle en Salamis , 
BE es C‚” GROEN ;-4dl. 1st, 

ersten] 
Betrekking Cover de) van 
shet Christendom tot de 
fraaije Kunften en Weten- 

sbfchappen; door s. MULLER, 
os dl, vst. bl-3. 

(ovêr-de vijan- 
dige) vam het Islamismus 
„tot-het Christendom ‚door 
SS MULLER 1 dl.” 2°st, 
obl.-205. 
Bevolking (het verband der) 
„met de. bebouwing der 
„aarde, door u. F. THIJSSEN , 
„8 dl 2 st‚-bl.ags. 
Bloei (verhandeling over 

den) der Romeinfche wel- 
> fprekendheid in verband 
vátaandesmet de gefteldheid 
des Romeinfchen- Staats, 

„door j. “Ps “VAN WALREE, 
gdl, 1 st.bl, 65. 

Bloemendaal, ‘een Zomere 
‘avond te) » ‘door m. ver= 
BRUGGE , 8 dl, 3 st. bl-419. 

Blijdfchep „ (aanfporing tot) 
„Dichtstulje „door B. KLIJN 

182. 6 dl, esst, bl, 283, 
Boie , (mx) Levensfchrets en 

Hulde aan de-deugden: en 
ohbverdienftenvan)-door-j.A. 

7 SUSANNA 5 “10 dl. a st. 
: bl, 203. 

Borneo, (over bet Rijk ei- 
genliĳjk) (Borneo proper’) 

door Ne G. VAN KAMPEN 
6d, 3 st, bl. 371 
Bosscna, {J.), over de af. 

ebeelding van--den dood , 
1dl. 1st, bl, 3. 

Bowrine ‚ (aan den Heer 
joun) Dichtstuk door 

… We DE CLERCQ s 3d Ist. 
bl, 157, 

BOXMAN , (A.) Verhandeling 
„Over. ZOROASTER En zijn 

… godsdientftig  leerftelfel , 
3dl. 1 st. bl. 3, 

Bruzilië, (over Recife de 
Pernambuco in) weleer 

Mauritsstadt ; door NG. VAN 
- KAMPEN , odl. 3 st, bl, 375. 
Brief aan den Heer cotLorT 

D'ESCURY VAN HEIJENOORD, 
„over de vrijheid van-{pre- 
ken en fchrijven te Athe- 
ne, door C. J. Vs ASSEN; 

bie dh ‘rose. bles. 
—— aan denzelfden, over de 

vrijheid van fchrijven en 
fprekente Rome, door c.p. 

Ve ASSEN, To dl, 1 st, bl, 99, 
Broederschap verhandeling 

over de) bekend. onder 
„den naam van Mratres vie 
-tae Communis , door je H. 

> VAN DER SCHAAFF; 19 dl, 
„3st. bl, 337. 
BROUWER, (P. V. LIMBURG ) 

Hulde aan de nagedachte. 
vonis van B. P, Ve WESELE 
VSCHOLTEN » 9 dl +3Ste 
bl. 427. z 

mn en ae 

„over de-Kikvorfchen van 
ARISTOPHANUS tnt Lt, 
bl, 99. 
on md nn Omme 

„over het onderfcheid tus- 
vofickien den. Xenophonti- 
cofchen-en Platonifchen so- 
CRATES , 1 dl, 3 ste ble 31 5e 

BRUGMANS ‚ (A.) Verhande- 
“ing ever de gevolgen van 

denk» 
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„sdenkbeeldige begrippen, 
‚„befchouwd in eene ver. 
‚… gelijking , van de Staats- 
k aanstaat in Znge- 
land en Frankrijk, 9 et 
ost; bl, 177. 

Burger. (Trrus POMPONIUS 
ATTICUS -als) befchouwd , 

„door. As S‚ Ve REESEMA , 
Sdl. 3 ste.bl, 293. | 

Burger -maatfchappijen, (de 
befchaving van den geest 

‚door. „het beoefenen. van 
Wetenfchappen-en Liette- 

“ren ,als de hechtfte grond- 
flag van ’smenfchen-geluk 

en den duurzaamften wel- 
oftand- der) -door s. je: wie 
‚ SELIUSs eerfte Verh.7-dl. 
‘ast. bl. 241. tweede Verh. 
7.dlg st. bl-269, 

Burgerftaten ‚ (de. Gods- 
‚dienst. de eerfte grondflag 
der) door Nn. SWART , 6 dl. 
est, bl 167 

Burgertrouw € Einarlenis) 
vin 1673. Dichtstukje „ 8dl, 
„ast. bl,-3ór. - 

C. 

Caledonie (west) of de west- 
kust van Noord-.Amerika , 
„door Je Ve WIJK:RZe 3 dl 

tst. bl. IIS. 
CAPPELLE , (J.P. VAN) Ge- 
‘„dachtenisrede op) „door 
DJ. Và LENNEP ; IO dl. 1 st. 

bl. 85. 
CHANDELIER , lets over 

‚den dichter six vAN) me- 
‘degedeeld door jero- 
NIMO DE VRIES „2 dl. «st. 

bl. 119. d 
Chili ,(Tafereel van de Re- 

publiek) en van derzelver 

„bewoners; door N. 6, vAN 
7 KAMPEN, 2.dl. 3 st. bl. 267. 
Christendom, (de Griekfche 

Wijsbegeerte als. voorbe- 
_reiding tot het) be- 
fchouwd , door D. jy. VAN 

„LENNEP, adi, 3 st, bl. 
MOTer 

_ (over de be- 
trekking van het) tot de 
fraaije Kunften en Weten- 

…fchappen,door s,„MULLER ; 
sdl. 1 st, bl, 3e .l 

Cover de vijau- 
dige betrekking van bet 
Islamismus- tot het )-door 
S,-MULLERs-…1 dl: 3 St, 
bl, eos, 

(over „den 
laatften openbare (trijd van 
het). met. den geest der 
Heidenfche Wereld onder 
de regering van den Ro- 
meinfchen Keizer juLrA- 

…NUS ‚ door $. ‘MULLER , 
1dl. 3 st. bl. 349- | 

Cicero's „denkbeelden over 
Dichters «en Dichtkunst , 

‚door A. Ss. VAN REESEMA » 
3dl, ast, bl. 275. 

(Cover) droom van 
SCIPIO ‚ dOOT j. V. De HOE- 
VEN, Ódl. 3st. bl, 393. 

(over het. Staatsbee 
„ ftuur volgens) door c. 7. 
VAN. ASSEN, - eerfte rede. 
voering , 5dl. 3st.bl, ger. 
(over het Sraats- 
beftuur volgens) door.c.j. — 
VAN ASSEN, tweede rede- 
voering, 7dl. 1st. bl.19. 

Cid, (de) en als 
ì het. ideaal van een Held 

der. Middeleeuwen, door 
W. DE CLERCQ; -3 dl, 2 st, 
bl. 193 
Dd 3 CLERCQ» 
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Crerecq (w. pe) aan den Heer 
-_JouN BOwRING, Dichtftuk , 

gdl, 1st. bl.157. 
mn a de Cid, 

voorgefteld als het ideaal 
van den Held der Middel. 
eeuwen „3 dl, 2 st, bl, 193. 
de Grie- 

ken der Nieuwe Geschie- 
denis, ‘1 dl. 1st. bl. 89, 

_— _ — Herinne- 
-ring aan Petersburg , 1 dl. 

3 st. bl, 408. 
an a Korte ge- 

fchiedenis van de orde der 
_ Jezuïten , en onderzoek 
in hoe verre hun beftaan 
eenen voor- of nadeeligen 
invloed gehad heeft op 
Godsdienst , _ Menfchen- 
geluk en Befchaving , 4dl, 
3st, bl. 347. 

Columbia, (de Republiek) 
Aardrijks en Gefchiedkun- 

‚dig bêfchreven door j. v. 
WIJK RZ. 4d). 1 st. bl, 59. 

Cyropaedie( Iets over de)van 
XENOPHON ‚ door Cc. PRUIJSs 

“Ve De HOEVEN, 4 dl, 1 st. 
bl, 119. 

D. 

DANTE ALIGuierI, (overde 
…_verdienften van) door j. 

P. VAN WALREE, 4dl 1 st. 
bl. 87. 

Dauw (Redevoering over 
den) door A. DE wIT, 
4dl. 3st. bl. 393. 

DeELAMBRE, (j. B: 7-7 ) Tets 
over den Sterrekundigen)) 
door G; MOLL, 2 dl, 1 St, 
bl. 29.“ / 

DEMOSTHENES, (over den 
ftijl van) 7 dl. a st. bl, 215. 

p 

Denkbeelden ,  (cicero’s) 
over de dichters en 
dichtkunst , door A. s. 
VAN REESEMA, 3dl. ast, 

… bl, 275. r | 
Denkbeelden. (over de ver: 
fchillende) die de oude en 
nieuwe volken zich van 
vrijheid en volksgeluk 
hebben voorgefteld , door 
C«'A. DEN TEX; 3dl, 2 ste 
bl. 165. 

Deugden (Levensfchets en 
Hulde aan de) en ver- 
dienften van H. BoIE , door 
Je A. SUSANNA, todl.2 st. 
bl. 203. 

Dichter (Lets over den) 
‚SIX. VAN CHANDELIER 
medegedeeld door jero- 
NIMO DE VRIES, 2 dl. Ist, 
bl. 119. k 
== (over den Arabifchen 

… Held en) ANTAR, door 
H. A. HAMAKER ; 2dl,ast, 
bl, 265- | 

(over den. Perfi- 
fchen) rFerpoust, door 
H. A HAMAKER» 4 dl. 2 st. 
bl. 249. 

Dichters (cicero's denk- 
beelden over) en Dicht- 
kunst, door A. S. VAN 
REESEMA; 3 dl. 2 st. bl, 
27e 

Dichten,/ Redevoering over 
het voor de vuist) door 
Me. C VAN HALL, 9dl, 2 st. 
bl, 293. ln 

Dichtkunde, (Verhandeling 
over de oorfpronkelijk- 
heid in de werken der) 
vooral met betrekking tot 
de Nederlanders, 8-dl, 
1st. bl. 11. ) 

Dichtkunst, (cicero’sdenk- 
beel- 
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béeldén ôver-de Dichters 
„ €en) door A. S; VAN REE- 

_ SEMA , 3 dl, 2 st. bl. 275. 
Dood , (over de afbeelding 

van den) door j, BOSSCHA ; 
tdl. rst. bl, 3. 

Dood (overde troostgron- 
den der Ouden bij den) 

‚kunner kinderen , door 
GF. SARTORIUS, 1dl ast. 
bl. 155. K 4 

Dore, (j.- vaN) over de 
opvoeding van den mensch 

door. de Godheid, 3 dl, 
3st. bl. 317. 

(J.P. VAN) over de 
vrees voor het natuurlijk 
fterven, a dl. ast, bl. 165. 

Droom, (over cicero's) van 
“_SCIPIO, door j. V. D. HOE- 

VEN; Ódl, 3st. bl. 393. 
Duinzang „ (Hollandfche)) 
Dichtstuk , door pn. 7. vAN 
LENNEP, 7 dl. 1 st. bl, 143. 

Dweeperij , (Redevoering 
over de) door A, jy. BERK- 
HOUT, 7 dl, 1 st. bl, 3. 

E‚ 

Eigenwaarde, (gevoel van) 
Dichtstuk , door B. KLIJN 
BZ., 2dl, est. bl. 237. - 

ErFreN (J. VAN)-over en des- 
zelfs verdienften omtrent 
den Nederlandfchen Pro- 
zaftijl, door N. G. v. KAM- 

PEN, 9dl, 3st, bl. 393. 
Engeland , (Verhandeling 

over de ‘gevolgen van 
denkbeeldige begrippen, 

„ befchouwd in eene ver- 
gelijking van de Staatsom- 
wentelingen in) en Frank- 
rijk ; door A. BRUGMANS , 
gdl, ast. bl. 177. ® 

uropa, (Verh, over den 
invloed, welke den val 

van Konstantinopel op den 
fraat der Leeren ín) ge- 
had heeft; doors, MUL” 
LER's 7 dl. rst, bl. 5te- 

F. 

Ferpous1; (over den Perfi- 
fchen-dichter) door #1. Ae 
HAMABER ,° 4 dl. a st. 

‚bly 249. | ed 
Froris „ (Graaf) eerfte ' 

Krijgstocht , Dichtstuk , 
door j. VAN LENNEP; 5dl. 
ast. bl. 971. be 

Frorisz. (pieter) Vice= 
… Admiraal. van Molland. en 

Westfriesland. in het 
_ Noorderkwartier ‚ door 
SG. VAN ORDEN, to dl, 

3 st. bl. 275. 
Fragmenten ,betreffende den 

Indifchen Archipel enom- 
liggende gewesten, 4 dl, 
ast. bl. 223, : 

Frankrijk , (Verhandeling 
over de gevolgen van 
denkbeeldige begrippen, 
befchouwd in eene ver. 
gelijking van de Staats. 
omwentelingen in Zngee 
land en) door A. BRUG- 
MANS, 9 dl. 2 st. bl, 177. 

Fratres vitae Communis , 
(Verhandeling over de 
Broederfchap , bekend onr 

„der den naam van) door 
Je He V.D. SCHAAFF zero dl, 
Zet bl:33Fs … 

a | 
Gedachtenisrede op p. j. vAN 

CAPPELLE , door D. j, VAN 
LENNEP ; To dl, 1st, bl.85, 

GEEL 
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Grrr, (j.) Fets over den 
Smaak , 5 dl 3 st. bl. 379, 

over MILMAN's 
Dramatisch „Gedicht der 
val van Jerusalem „a dl. 
3ête ble 417. «… 

Proeve eener 
Navolging van de Ladyof 

the Lake van WALTER 
scorr, 1dl, 3st. bl. agt. 

Geest, (de befchaving van 
den) door het beoefenen 
van Wetenfchappen en 

Letteren, als de hechtfte 
‚_grondflag van 's menfchen 
- geluk en van den duur- 

zaamften welftand der Bur- 
germaatfchappijen „ door 
S. J. WISELIUS , eerfte Verh, 
7 dl, ost.bl.e4t. Tweede 
Verh, 7dl, ost. bl. 269, 

(verdediging van den 
oorfpronkelijken) van het 
Islamismus , door H.A. HA- 
MAKER » 7 dl. 3 st. bl, 407. 

(de Gefchiedenis der 
befpiegelendeWijsbegeer. 
te, befchouwd als de ge» 

… fchiedenis der ontwikke- 
ling van den menfchelij- 
ken) door je NIEUWEN= 
Huis, 6 dl. 3 st. bl. 321. 

=_ (over den) van onzen 
leeftijd , vergeleken met 
dlen onzer ouderen , door 

‚Je DE VRIES, Ó dl. 3st, 
bl. 293e 

Geestdrift (Redevoering 
over de) van den Kun 
fteraar, door. A. DES AMO- 
RIE V. D. HOEVEN, 9 dl, 
ost, bl.327. 

Gerpers (Je j- DE) Verhan- 
” deling over de noodzake- 
‚_liikheid van de grondige 

Levsefening der oude Liet- 

teren voor de befpiege- 
lende Wijsbegeerte , rod]. 
ast. bl, 169, 

GELDER, (J. je DE) Verhau- 
deling over den toeftand 
des Koophandels bij: de 
oude Grieken ,en deszelfs 
invloed op hunne Kunften 
en Wetenfchappen „9 dl, 

Est. bl, 975 
Gefchiedenis (de) der Be- 

fpiegelende Wijsbegeerte, 
befchouwd alsde gefchie. 
denis, der ontwikkeling 
van den menfchelijken 
geest ‚ door j. ‘NIEUWEN- 

„HUIS, Ó dl, 3st, bl. ger, 
_— — (over de Toe- 

pasfingder Vaderlandíche) 
op het. Nederlandfche 
Staatsregt ; door T. E‚ BERG 
VAN MIDDELBURGH ‚ TO dl. 
3 st, bl. 295. 

(de) der be. 
fpiegelende wijsbegeerte’, 

_befchouwd als de Gefchie. 
denis der ontwikkeling 
van. den menfchelijken 
geest, door j. NIEUWEN= 
HUIS, Ódl. 3st.bl Jer. 

en de Grieken 
der Nieuwere) door w. pe 
CLERCQ, 1dl, 1 st. bh, 39. 

(Korte) van 
de Orde der Jefuiten en 
onderzoek. in hoe verre 
hun. beftaan. eenen voor- 
of nadeeligen invloed ge- 
had heeft op Godsdienst , 
Mevfchengeluk enBefcha- 
ving ‚, door w. DECLERCQ ; 
4dl, 3, st. bl. 347. 

Gefchiedfchrijver , (Rede- 
voering over het wijsge- 
rige en karaktermatige van 
TAG Tus als) door M.C. 

VAN 
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2 VAN HALL, Ó6dl, 1 st. bl, 3. 
Gefchiedverhaal (over Grie- 

kenlands verlosfing en 
overwinning op de Perfen, 

„naar HERODOTUS) door Cc. 
| PRUYS V.D. HOEVEN , rdl, 
est. bl. 257. 
den (Verhandeling over — 
“het belangrijke van ol: 

„ dands grond en oudheden 
voor) en « verbeelding , 
“door D.J. VAN LENNEP;, 
“gdl 1st. bl 113. 
van. Eigenwaarde , 

Dichtstuk , door B. KLYN 
“pz adh. ost. bl. 287. 
a (welke isde invloed 

…_ van het) voor het Schoone 
op de zedelijke volmaking 

“des menfchen , door w‚ u. 
WARNSINCK BZ.» 9 dl, 1 st, 

nig. €: 
Gevolgen Verhandeling 
“over de) van denkbeeldige 
begrippen, befchouwd in 
„eene vergelijking van de 

Staatsomwentelingen in 
Engeland en Frankrijk, 
door A+ BRUGMANS, odl. 
est bharyj. 

GisSIUS NANNING,’ (F. P.) - 
Lied naar jacosr, Dicht- 

„stukje, 5 dl,-3 st; bl, 389. 

naar @er oud Procaals 
“vlied, Dichtstukje van za- 

CoBI, 5 dl. 3st, bl. 387. 
Godheid, (over de opvoe- 

ding van den mensch door 
de)’ door J.VAN DORP, 

g dl. gest. bh 17°. 
Godsdienst (de) de eerste 

grondflag derBurgerftaten, 
door N, SWART, 6 dl. ast. 
"lr Ope HEN 

„Goede (Redevoering over 

„de vereeniging van het) 
en Schoone in het gebied 
der kuust,: door .r. vAN 
TEUTEM, 3dl.1 st, bl. 131. 

Graaf FLORIS; eerfte Krijgs» 
«tocht „- Dichtstuk „door 
ee V. LENNEP , sd 2 ste 

271. 
Grieken, (over de opvoe. 
der jeugd bij de) door N, 
hl VAN KAMPEN, 7 dl. a st. 

19e 
(Verhandeling over 

“den toeftand: des: Koop- 
handels bij de oude) en 
deszelfs invloed op:hunne - 

‚Kunsten en Wetenfchap- 
pen , door j. J-DEGELDER ‚ 
gdl, Tst, bl,g7. … …— 

(de) der Nieuwere 
Gefchiedenis , door. w‚ nr 
CLERCQ » rds 1 st. bl. 39. 

(Befchouwing van 
„de zegepraal der) bij 
Thermopyle en Salamis, 
door Cc. GROEN; pan „st. 
bl. 25. 

Griekenlands. Cover), ver- 
losfingen overwinning op 
de Perfen, naar HERODO- 

rus gefchiedverhaal, door 
Cs PRUYS »V« De “HOEVEN ‚ 
rdl, bl. 257 

Griekfche (de) Wi isbegeerte 
„als voorbereiding tot het 

Christendom befchouwd, 
door D.J. V. LENNEP.; ad, 

03 ste bl. 295. 
GROEN; (C.)- Befchouwing- 

van „de zegepraal der 
‚Grieken bij Zhermopyle 

en Salamis, 4 dl, Ist. 

Grondflag (de Godsdienst de 
„eerfte) der Burgerftaten, 
doof'.N‚swART;Ódl.ast. 167. 
Ee GrooT : 
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Groor, (Mr: Pierer DE) 
Redevoering over) door 
C. W. WESTERBAEN, 3 dl. 

„ast. bl 69. 
Grootheid (de) en den val 

van Zyrus, door C. DE 
KONING , LZ. 6 dl 73 St, 

bl. 353. 

Haarlems Burgertrouw , in 
_ 1673, Dichtstukje, 8 dl. 
“st. bl. 361. 
HaLL; (Mm. C. VAN) Mr. u. 
NOORDKERK « beschouwd 
als Nederduitsche Rede- 
naar en Letterkundige, 
edl. est. bl, 191. 

Gen mw vs Redevoe- 
“fing over het wijsgeerige 

en karaktermatige van TA- 
…errus als. gefchiedfchrij. 
ver , 6dl. 1 st. bl.3- 

mn mn mmm Redevoe- 

ring over het voor den 
_ vuist dichten, (lmprovise- 

ren) gdl- ast. bl. 293. 
HAMAKER ‚ (H. A.) OVEr Os- 

SIAN’s Berathan , 1 dl 
1 st, bl, 126. 

teder naieve OVEr den 
ArabifchenHeld enDichter 
ANTAR, 2 dl. 2 st, bl. 265- 
mn mn mm Over den 

Perfifchen Dichter Frr- 
DOUSI, 4 dl. 2 st, bl. 249. 
mn en — Over den 

invloed der Engelfche 
magt in Zndië, en de Fran- 
fche omwenteling op de 
Oosterfche Letterkunde , 
6dl, rst. bl. 443. 

mmm gn verdedi- 

“ging van den oorfpronke. 
‚lijken geest van het Ísla- 
mismue, 7 dl, 3 ste bl 407. 

REG IS TE Re 

Handelsbetrekkingen. (lets 
over onze) met Zurkye, 
door C‚ DE KONING Lz. 
rod. 3 st. bl. 325, ger 

Held (over den Arabifchen)) 
en Dichter ANTAR4 door 
H. A. HAMAKERSs 2 dl, 2 ste 
bl. 265. ii î 

Herinnering aan Petersbure , 
door w. DE CLERCQ, 1 dl, 
3 st. bl. 408. 

Herinneringen(onze den ver- 
wachtingen „ Dichtstuhje, 
door c. P, E. ROBIDÉ V. De 
AA, 6dl. 3st, bl. 413. 

Heroporus, (over Grieken. 
lands verlosfing en overs 
winning op de Perzen, 
naar) Gefchiedverhaal , 
door C‚ PRUIJS V, D. HOE“ 
VEN, 1 dl, est, bl, 257, 

HOEVEN , (A. DES AMORIE 
v. D.) Redevoering over 
de geestdrift van den Kune 

_ ftenaar, dl. ast, bl. 327. 
omme (Je Ve De) Rede- 

voering over de oorfpron- 
kelijke Aarde en hare om- 
wentelingen , zoo als wij 

die kennen uit den tegen- 
woordigen toeftand onzer 
Planeet , 3dl. 2 st‚bl 247. 

: : over CICE- 
„ROS droom van sciPIo, 
„6dl, 3 st. bl, 393. 

_—_—_— (C, PRUIJS V. D. ) over 
Griekenlands verlosfing 
en overwinning op de 
Persen , naar HERODOTUS 
Gefchiedverhaal, 1 dl. 2 st. 
bl, 257, dà 
mm (C. PRUIJS V.D ) OVEF 
SOCRATES , zijne leer en 

leerwijze ‚… naar -XENO- 
PnonNs Gedenkfchrift, 3 dl. 

3 st, ble 465. 
Hoge 



REGISTER. dk 

Hoeven, (C. PRUIJS v‚p.) Tets 
van de Cyropedie van xe- 
_NOPHON , 4 dl, 1 st, bl, r19. 

Hollanders( Vergelijking tus- 
fchen de Phoeniciërs en) 
door F.E. BERG VAN MID- 
DELBURGH, 7 dl, 3 st, 

“bl. 349. | 
Holland’s(Verhandeling over 

… het belarigrijke van)Grond 
en Oudheden, voor ge- 
voel en verbeelding , door 

De J. Ve LENNEP, 7 dl. 1 st. 
zc 13 
Hollands roem; Dichtstuk , 

door B, KLIJNBZ. £-dl, Tst. 
_ bl. 149 k 
HFoltandfcheDuinzang, dicht- 

stuk , door D, J. VAN 
SLENNEP , 7dl, 1 st. bl. 143. 
Hoor, jr. (A.v.p. )Redevoe- 

ring over den waren roem; 
rodl. 3st, bl, 373. 

Hulde aan de Nagedachtenis 
“van B. P. VAN WESELE 
SCHOLTEN ; door P. v‚ LiM- 
“BURG BROUWER, 9dl 3 st. 

bl. 427. | 
Hulde (Levensfchets en) 
„aan de deugden en ver- 
…_dienften vann, Bore, door 
Je Ae SUSANNA, Todl, 2 st, 
bl, 203. 

Iets over, den Dichter six 
_ VAN CHANDELIER , mede- 
gedeeld door jeRONIMO 
DE VRIES, 2 dl 1 st. bl, 119. 

mm over de hedendaagfche 
Muzijk, door j. pr vos 

“WZ.s 7dl, ost, bl.a8r. 
over de jongfte verken- 

ning en opneming van 
eenige punten op Nova 
Zembla, met be:rekking 

‘tot de vroegere wäarne- 
ming der Nederlanders, 
door R,‚ G. BENNET, Me- 

„degedeeld door j. v. wijk 
RZ., 5d. 2 st. bl. 217. 

Iets over-de Joden, door 
Je Ps V. WALREE, 9dl, 2 st, 
BR 22e rn 

—— over de ontdekkingen 
der Nederlanders in de 
Noorder IJszee, en hunne 
waarnemingen aldaar, wel - 
ke de mogelijkheid van 
eenen N. O. doortogt doen 
vermoeden, dooft RR. G, 

“BENNET , … medegedeeld 
“door j. ve WIJK RZ: 1 dl, 
ast, bl.279 … 

__ Over den Sterrekurdí- 
geny. B.J. DELAMBRE, doot 
G. MOLL, adil. r st. bl, 99. 

a Over den Smaak , door 
J. GEEL; 5 dl 3 st, bl. 379. 

=—_ Over de Cyropaedie 
‘van XENOPHON, door c. 

“_PRUIJS Ve D, HOEVEN ; 4 dl, 
Ist. bl, 119. | 

== OVEN JOHANN DE WIT s 
door M. SIEGENBEEK ‚ 2 dl, 
3 st. bl. 333. | 

—= over onze Handelsbe. 
trekkingen met Zwrkije, 
door C. DE KONING LZ, 
rodl. 3st, bl, 325. 
a Over onze onderlinge 

verkeering, ódl.est.bl,2ór. 
sms ter nagedachtenis van 

Ie Le NIERSTRASZ JRe door 
C. Ps E: ROBIDÉ Ve De AAs 
todl. rst. blar23. 

Improviseren , (Redevoe. 
ring over het voor de 
vuist dichten) , door m. c, 
VAN HALL, 9dl, ast‚bl. 293 

In hoe verre mogen wij uit 
“het plaats hebbende tot 
Ee a hier. 
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‚…hiertoe.tot „eene voort- 
‚gaande volmaking van het 
menschdom , naar. geest 

„Zoo, wel als hart met 
eenigen grond besluiten, 

„door N. swaRT , 5 dl. 2.st, 
zade A3Ze a | 

Indië, (over den invloed 
der Engelfche magt in) en 

„de Franfche omwenteling 
„op de Oosterfche Letter- 
kunde, door #, A _HAMA- 
KER. Ó dl, 1 st, bl. 143. 

(over de. Befchaving 
van) van de gunftige zijde 
„befchouwd , door n.6. 

VAN- KAMPEN ‚ 1 dl, 1st. 
ble 83 7 

(over de Befchaving 
„„van) van ‚de oungunftige 

zijde befchouwd , door 
„NN G, VAN KAMPEN, 2 dl. 
„estble 25, pe 

_ Endifchen GPV de Vuurbere 
gen van den) Archipel,door 

10Ge C. REINWARDT 3-5. dl. 
ist. bl. 71. ka 

Invloed (over den) der En- 
gelfche magt in Indië en 
de Franfche Omwenteling 
opde Oosterfche Letter- 
kunde, door m1. A. HAMA: 
cKER» Ódl, ïst. bl. 143. 

(over den) van pr- 
TRARCA op de, klasfieke 
Letterkunde, door jp. 

‚VAN. WALREE „6 dl, 1 st. 
ik 28e 

(Verhandeling over 
den) welken den val van 
Konstantinopel op den 

„staat der Letteren in Zu- 
„ropa gehad heeft, door 
S. MULLER , 7 dl, 1 st, bl.51. 

(Verhandeling over 
den roeftand des Koope 

REGISTER, 

handels bij de oude.Grie: 
ken en deszelfs) op hunne 

…Kupften en Wetenfchap- 
pen, door-j.J. DE GELDER ; 
9d, 1 st. bl.gz.. … 

Invloed (welke .is.de) van 
het gevoel voor het fchoo- 

ne op de zedelijke vol- 
making « des menfchen , 
door w. „Hs WARNSINCK 
BZ, Qdl. 1 st. bl. 3. 

Islamismus (over. de vijan- 
dige betrekking van, het) 
tot het Christendom , door 
S. MULLER, --I,-dl., a ste 

-_b. 205. 
Nena (verdediging van 

denoorfpronkelijkengeest 
„van het) door, H‚, A. HA+ 
MAKER» 7 dl, 3 st. bl, 407. 

„T 

JacoB1, (Lied naar) Dicht-, 
stukje , door.r, p. Gisius 
NANNING , 5.dl g st, bl. 389. 

(naar een oud Provins 
caals Lied , Dichtstukje 

van) door. F, Pp. GISIUS 
NANNING4 5 dl, 3 st. bl.387. 

Jerusalem. (OVEr MILMAN's 
Dramatisch „Gedicht, de 

val van) door j. GEEL, 
adl. 3 st. bl. 417, 

Jefuiten (Korte Gefchiede- 
nis van de Orde der) en 
onderzoek. in hoe verre 

‚hun bestaan eenen voor= 
of nadeeligen invloed ge- 

had heeft op Godsdienst , 
menfchengeluk en befcha. 
ving ‚door, W. DE CLERCQ» 
4dì, 3 st, bl, 347. 

Joden (lets over de) door 
Je P. VAN, WALREE, 9 dl, 
2st, bl. 223. 

Jeugd 



REGIS TEE R.:, 

Jeugd Cover de Opvoeding 
_«der) bij de Grieken, door 
Ne Ge’ VAN KAMPEN) 7 dl. 

g ste ble19Ze:. 
EK: (over de opvoeding 
‚„der) bij de Romeinen, 
_door.N. G, VAN KAMPEN 3 
7 dl. 3st, bl. 381. 

JULIANUSs- (over den laatften 
„openbaren. ftrijd van. het 
_Christendommet den geest 
der Heiden{che Wereld on- 

‚derde regering van den 
RomeinfchenKeizer)door 
8. MULLER, 1 dl. 3 st, bl, 

gr zet Mets 

KAMPEN. (6. N. VAN) over 
„de Befchaving van Indië, 
vande gunftige zijde be. 
fchouwd „1d, 1 st, bl. 83. 

de Befchaving van Indië, 
van de ongunstige zijde 
befchouwd ; 2-dl, 1 st. 
bl. 75. 
a _ —_—… Taefe. 

reel ván. de Republiek 
„Chili en van derzelver 
„bewoners, a dl.3 st. bl. 367. 
mm nn a mmm OVEN 

de vordering en verachte- 
ring der Befchaving, gee 

…„fchiedkundig befchouwd, 
4dl. ast, bl, 189. 
er TTT, over 

ALFRED DEN GROOTEN ; els 
„voorbeeld. van een--vol: 
‚ maakt Regent en groot 

man, sdl, rst. bl, 39, 

„overvaart over den Styx, 
of de Tiran, zamenfpraak 
van LUCIANUs ; 5 dl, 2 st, 

bl, 235. | 

nen e 
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KAMPEN ‚ (NG. VAN) over 
het rijk eigenlijk Borneo 

„(Borneo Proper) 6 dl, 3 ste 
bl, 371. Ht eta, 
a Over 

de Opvoeding der jeugd 
„bij de Grieken, 7 dl. 2;ste 

bl. 193: 

de Opvoeding der jeugd 
bij de Romeinen, 7 dl. 
3 st, bl. 381. 

dm en en me OVEN 

Recife de Peruambuco in 
Brazilië ‚weleer Maurits- 
stade, 9 dl. 3 st. bl. 375, 

—_ over 
JUSTUS VAN: EFFEN en des- 
zelfs verdienften omtrent 
denNederlandfchen Prozae 
ftijl, odl. 3st. bl. 393 

Karaktermatige (Redevoe- 
ring over bet Wijsgerige. 
en) van TACITUS Als ge- 
fchiedfchrijver „door. m.c. 
VAN HALL, 6 dl, 1 Ste 
bl. 3 

Kemper, (Je M.) Redevoe- 
ring over) door M., VER- 
BRUGGE „8 dl. 2 st, bl. 347. 

Kennis (over den omvang en 
de zekerheid onzer) de 
natuur «en den rang , welke 
zij daarom onder de andere 
wetenfchappen. verdient , 
door G, F. SARTORIUS; 

„Ódl. 2 st, bl, 233. di 
—__— (Verh, over de Middel. 
„eeuwen, inzonderheid met 
betrekking. tot derzelver 
wetenfchappelijke) en Be- 
fchaving, gdl 3st, bl. 351. 

Kieschheid (over de Begrip- 
pen van) bij de Ouden, 
door C. J. VAN ASSEN , 7 dl. 
ast 169. Alle à 
Ee 3 Kik- 

mn nd 
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Kikvorfchen (over de) van 
“ARISTOPHANES, door P, VAN 
“LIMBURG BROUWER, 5 dl, 

1 st. bl. 99, 
Kind (het ontflapene) aan 

deszelfs vader , Dichtstuk, 
“door j. L. NIERSTRASZ JR. 
3 dl. est, bl, 309, 

| Kinderen (over de Troost- 
grondender Ouden bij den 

“dood hunner) door G. F. 
SARTORIUS , I de 2 St, 
bl. 155. 7 

KLIjN; Bz. (B) Hollands 
roem, Dichtstuk ; 1 dl. 

st, bl. 149, 
—_ Gevoel van 

“eigen waarde , Dichtstuk , 
“ad. ost. bl. 2 297. 

totBlijdfchap, Dichtstukje, 
“6 dis ast. bl. 283. 

aan de nage- 
“dachtenis van w‚ SUNDORF ; 
 Pichtstuk 7 dl, Est, 

bl; Isr. | 
denk Gt. mi de vijf en 
_twimuúgjarige Beroepsver. 
—eeniging , Dichsstuk ‚4 dl. 
‚tst, bl. rog. 

De Kunst ge. 
fchetst als’ die heerlijke 

band, welke de zinnelijke 
-en bovenzinnelijke wereld 
« îuú den mensch vereenigd, 

‚ <pdl,rst. bl. 89. 
_KoniNG, Lz. (€ De) Proeve 

eener 'Lofrede OP M. As DE 
RUIJTER , dl. 2 st. bl. 191. 

—— — deGroot- 
heid enden e wer Hi 

- over de 
„ voordeelen der Scheep- 
vaart. 7 dh, 3 st. bl, 335. 
a _—_ óver de 

“Aanfporing 

REG ASTER: 

verandering in de Leef. 
wijze en Zeden des Ne- 
derlandfchen volks, 8 dl. 
3 st, bl, gore 

KoNING ,. LZ. (C. DE) ters 
„over onze Hlande!sbetrek- 
kingen met Turkijen, 1odl, 
3 st. bl, 325, 

Konstantinopel (De verove- 
ring van) door de Turken, 
door s, MULLER, Ered 
bl 173, 

verh. over 
den invloed welke de val 
vab) op- den ‘staat der 
Letteren in Zwropagehad 
heeft , doors. MULLER , 

_zdl 1st. bl.5t. 
Koophamkels (Verh. over 

den toestand des) bij de 
Oude Grieken en deszelfs 
invloed op hunne Kuntten 
en Wetenfchappen. door 
J-J- DE GELDER, 9dl. 1 st. 
bl, 97. 

KooPMaNs ; (Rr. ) Het Belang 
als beginfel veroordeeld, 

vals drangreden der deugd 
„verdedigd, dl, tst. bl.3. 
KoONIJNENBURG , (j.) Vern. 

over de Trekvogels, die 
gewoon zijn de Nederlans 

den jaarlijks te bezoeken, 
„odl, 1st. bl; 125. 
Krijgstocht, (Graaf FLoris 

eerfte ). Dichtstuk „ door 
j. V. LENNEP, sdh. 2 st, 

Kunst. (de) gefchetst als die 
‚heerlijke band , welke de 

zinnelijke en bovenzinne- 
lijke wereld inden mensch 
vereenigd , door H.H. 
“KLIJN, 7 dl, 1st. bl. 89, 

Kuntteun (Verh, over den 
toefland des wed 

b 
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…bij de Oude Grieken „en 
…deszelfs invloedop hunne) 

en Wetenfchappen , door 
Jeje DE GELDER; 9 dl, Ist, 

bl. 97. - 
Kuntten Cover de Betrekking 

van het Christêndom tot 
de fraaije) en Wetenfchap- 
pen, doors. MULLER; 5 dl. 

ue st, bl, 3. 
Kunftenaar , (Redevoering 

overde geestdrift van den) 
door A. DES AMORIE Ve. D. 
HOEVEN ‚ 9 dl, ast, bl, 327. 

rilate 

Leeftijd, Cover den geest 
‚van onzen) vergeleken 
met dien onzer ouderen, 
door 7. pe VRIES, Ó dl, 
3 st-bl, 293. 

Leefwij ze (over de verande. 
„ring in de) en zeden des 
Nederlandfchen … volks , 

„door C. DE KONING» LZ 
8 dl 3 st. bl. go1. 

Leer (socrares zijne) en 
„Leerwijze naar XENOPHONS 
Gedenkfchrift „ door c. 
PRUIJS V.D HOEVEN , 3 dl. 
3 ste bl. 465. 

LENNEP, (D.-J. VAN) de 
„Griekfche Wijsbegeerte 
als voorbereiding tot het 
Christendom befchouwd, 
edl, 3st… bl, 295. 
a Ver. 

handeling over het-be- 
langrijke van Holland's 
ground en oudheden voor- 

‚gevoel «en _ verbeelding , 
…7dl, 1 st. bl, 113. 
nn Hol- 

landfehe Duinzang „Dicht- 
stut pedl, a st.bl, 143 

LENNEP, (Ds j. VAN) ‘Ges 
dachtenistede op Pe. Js VAN 
CAPPELLE; “Todl,- 1 ste 
bl, 85. 

mn a a Re- 
devoering over het aan- 

„wezen en het nut eener 
zoogenaamde ‚oppofitie 
ook ín vakken buiten het 
ftaatkundige, zo dl, 2 st. 
bl, 143. 

mn (Je VAN) Graaf 
__ FLORIS eerfte Krijgstocht , 

Dichtstuk , 5 dh 2 st, 
bl. 271. 

Letteren (Verh, over den 
invloed , welken de val 

van Konstantinopel op 
den ftaat der) in Zuro 

gehad heeft, door s. MUL 
LER» 7dl. tst. bl, St. / 

___ (Verh,overde nood. 
zakelijkheid van de grone 
dige beoefening der oude) _ 

„voor „de befpiegelende 
Wijsbegeerte , door j. je 
DE GELDER, 10 dl, 2 st. 
bl. 169. 

Letterkunde (over den in- 
vloed van. PETRARCA- Op 

_ de klasfieke) door jy. Ps 
VAN WALREE Ódl.1st. bli33. 
== (over den in= 

vloed der Engelfche magt 
in Indië en de Franfche 
omwenteling op de Oos- 
terfche) door H.A, HA« 
MAKER, Ódls ïst. bl, 143. 

Levensberigt van jAcoB vos= 
MAER s door W. VROLIK , 
4 dl 3 St. bl, 377. 

Levensfchets en Hulde aan 
de deugden en- verdien- 
ten. van. m. BOIE, door 
k ‘As SUSANNA, TOd!, 2 ste 

« 203, 
Lied 
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Lied naar jacoBr, Dicht- 
stukje, door r. p. Gistus 
NANNING, 5 dl. 3 st. bl.389g. 

(naar een oud Pro- 
vincaals) Dichtstukje van 
JACOBI, door F. P. GISIUS 

T_ NANNING, 5 dl, 3 st. bl.487. 
Lofrede (Proeve eener) op 
“M.A, DE RUIJTER , door 
“C. DE KONING LZ. 6 dl, 2 St. 
„bl I91. 
Lucranus (deOvervaart: over 
“den Styx, of de Tiran , 

-zamenfpraak van) doorn. 
Ö: Sk KAMPEN, 5dl-est, 
ke) A 

Lijk Con het). van mijn 
ZOONtje Ff. G. W. PAPE, 

‘…Dichtstuk, doorc.w.PAPe, 
k Jy dl, 3 Ste bl, 443. 

M, ne 

Magt (over den invloed der 
Engelfche) in Indië en 

der Franfehe Omwenteling 
op de Oosterfche Letter- 
kunde, doof H. A. HAMA 

SKER, Ódl. rst, bl,143. — 
Mauritsstade, (over Recife 

de Pernambuco inBrazilië, 
weleer) door N. G, VAN 
"KAMPEN , 9 dl. 3 st, bl. 375: 

Mensch, (over ee Opvoe- 
ding van den) door de 
Godheid , door j. VAN 
DORP, 3 dl. 3=st. bl. 317. 
== (dekKunst gefchetst 
ccals die heerlijke band 
. welke de” zinnelijke en 
_bovenzinnelijke wereld in 
den) vereenigd, door n, 

“CH. KLIJN 7 dl. 1 st. bl 89. 
Menschdom (In hoe verre 

mogen wij’ vit het plaats 
hebbende tor-hiertoe tot 

“eéne voortgaande volms- 
king van het) naar geest 
zoo wel als hart met eeni- 

‚gen grond befluiten , door 
N. SWART, 5 dl. 2 st. bl, 137. 

Menfchen (welke is de rme 
vloed van het gevoel voor 
het Schoone ‘op de zede- 

_ lijke volmaking der) door 
__W‚ He WARNSINCK BZ, gul, 

tst, “bl ’g, 
Middeleeuwen, (Vertande- 
„ling over de) inzonder- 

heid met betrekking tot 
derzelver wetenfchappe- 
Ike kennis en befchaving, 
g dl, 3st. bl. 351. 

MiLMAN’s(over) Dramatisch 
Gedicht , de Val van Jeru- 
salem , door j. GEEL; adh, 
3 St. bl. 417. 

Moens, (ep ) Tafereel van 
een gelukkig Burger Huis- 
gezin, Dichtstuk, pre 2 St, 
bl, 273. | 

Mou, (c.) lets over den 
Sterrekundigen j. B: je. DE- 

_LAMBRE, 2 dl, Tst, bl. 29, 
MUrrER, Gs. ) over de vijan- 

dige betrekking van het 
‚_Islamismus tot het Chris- 
tendom, 1 dl. 2 st. bl. 205. 

over den laate 
sten openbaren ftrijd van 
bet Christendom. met den 
geest der Heidenfche we- 
reld ,- onder de regering 
van den Romeinfchen K ei- 
zer JULIANUs, 1 dl, 3 st. 

< bl. 349. | 
ii ed over de betrek. 
‚ «king van het Christendom 

tot de fraaije kunften en 
arabier ded nd Ist. 

de verovering 
TNA 
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„van Konstantinopel door 
deTurken, sdl. est, bl.173. 

„Murrer, (s.) Verh, overden 
‚invloed welke de val van 
Konstantinopel op den 

„staar der Letteren in Zu= 
_ ropa gehad heëèft, zl, 
Cr Sst, bl st, 
Muzijk , (lets over de He- 

dendaagfche ) door jy. De 
vos wz. , 7 dl, a st, bl, 281e 

Ne 

Naar een oud Provencaals 
Lied , Dichtstukje , van 
JACOBI, door pP. GIsSIUS 
CNANNING, 5 dl. 3 st. bl.387. 

Nagedachtenis (Aan de) van 
W. SUNDORF, dOOr B. KLIJN 
BZ. , Dichtstuk , 7 dl. 1 st. 
bl..15r. 

amd CHulde aan 
de) van, B. P. VAN WESELE 
SCHOLTEN, door p. v. LIM=’ 
BURG BROUWER, Ó dl, 3 st. 
bl 427. 

En —_ (lets ter) van 
Je Le NIERSTRASZ JR.» doór 
C.-PrE- ROBIDÉ V‚ De AA; 
ao dh 1 st. bl. 123. 

NaAuuis ;-(e,A.) Schets vân 
Benkoelen op de Westkust 
van het. eiland: Sumatra , 
„medegedeeld mec eene 
Voorrede en Aanteekenin- 
gen, door j. VAN OUWER- 
KERK DE VRIES, 6 dl, 1 St, 
bl. 87. , 

Nakomelingfchap, Coverden 
„roem van het voorgef}acht 
met betrekking “tot de) 

‚doór- A. BAKE, 4 dl. -3 st. 
bl. 308. 

NANNING, (Ps zt k 2 naar 
een oud Provencaals Lied, 

Dichtstukje, van JACOB! , 
sdi, 3 st. bl. 387. 

NANNING, (r. P. Gistus )Lied, 
naar JACOB, Dielestdije, , 
gdl. 3st bl, 399, 

Natuur (over den omvangen 
de zekerheid onzer kennis 
der) em den rang welke 
‚zij daarom onder de ane 
dere werenfchappen vet- 
dient, door G. &. SARTO= 

“ RIUS EN 6 dl. ast. bl. 23e 

‚ Navolging (Proeve eener) 
van de Ladyof the Lake , 
van WALTER SCOTT , doof , 
Je GEEL, 28° on 3 st. 
bl. 44le ' 

Nederlanden CVerh. over de 
Trekvogels, die gewoow: 
zijn d&) jaarlijks te be- 
zoeken , door j. KONIJNEN. 
BURG, odl tst.-bl 135e-- 

Nederlanderen-( over de ver- 
“dienften der) fn het ont- 
dekken en bekendmaken 
van onbekende en fchaars 
bezochte werelddeelen en 
„gewesten , doof Mé sie- 
GENBEEK ‚2 dl, 2 Ste 
bl. 227, 

Nedertoadetd (Este over de 
ontdekkingen der) in de 

Noorder ZJszee enz. door’. 
CR. 'Gy BENNET ; medegee 

deeld door js v. WIJK RzZe 
1 dl. ast. bl.479s 

a (lets over de 
jongfte verkenning en op: 
neming van eenige punten 
op Nova Zembla; mmeë 
betrekking tot de vroe- 

„gere waarneming der) 
‚door R. G. BENNET; mede- 
gedeeld door y.vs wijk Rze - 
sd. xt, bl. &ize 

F£ _QOfe 
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„vorfpronkelijkheid in de 
‘werken „der Dichtkunde 
„vooral met betrekking tot 
‚de).8dl, rist. bl. 11, 

Nederland{che Staatsregt , 
„Goverde Toepasfing der 
eVaderlandfche Gefchiede- 
suis.op het) door r‚E‚ BERG 
„VAN, MIDDELBURGH,; 10 dl, 
„3e st.-bl,-295. 

NIERSTRASZ JR (J. Le) bet 
ontflapen kind aan deszelfs 
vader, Dichtstukje, 3 dl, 
ast, bl. 309. 
mennen (lets ter 
„nagedachrenis van) „door 
C‚ P. E‚ ROBIDÉ Vs:D. AA; 

„todl.1 ste bl, 123. 
NaeuweNHuis , (j.)-over het 
greg EEn | ze 3 St. 

ej Nee 

_Achiedenis. en befpiege-” 
dende Wijsbegeerte, bee 
‘fchouwd als de Gefchie- 
edenis ‘der ontwikkeling 
„van. „den. menfchelijken 
„geest, ó6.dl, 3 stesbl.get. 
__ _— _—_— over het 

verband der Wiskunde met 
«eene befchdafde „opvoe-” 
„ding „/8-dl. 3st, bl,-371e 

Noodzakelijkheid „GVerhan- 
„deling over. de). van de 
„grondige „beoefening der 
oude Letteren voor de 

vbefpiegelendeWijsbegeer- 
te ‚door jj. DE GELDER; 
vrodle 2 st. -ble:169s 

NooRDKERKs (Mr. 1.) be- 
fchouwd als -Nederduit- 
{fche Redenaar en Letter- 
“kundige „door Ms C‚ VAN 
„HALL 2d}, 2st. bli gt. 

Nova Zembla, (Tets over 
‘ desjongfte verkenning en- 

R'E:G:1 ST: ER, 

opneming van eenige pun- 
ten, op) met betrekking 
tot de vroegere waarne- 
ming der ‘Nederlanders „ 
„door R‚ G, BENNET , mede- 
„gedeeld door jz. v. wyr rz. 
sdi, 2 st, bl, 217, 

Nut (Redevoering over het 
aanwezen, en het) eener 
zoogenaamde _oppofitie , 
„ook in vakken buiten het. 
Staatkundige, door p. y. 
VAN LENNEP, IO d, 2 st, 
bl, 143. 

Á 

Omvang (over den) en de 
‘zekerheid onzer kennis: 
‚der Natuur en den rang 
„welke zij daarom onder 
de andere wetenfchappen 
verdient , door-G. Fr. SAR=. 
TORIUS , 6 dl. 2 st. bl, 233 

Omwenteling (over den in- 
vloed der Engelfche magt 
in Indië en der Franfche) 
„op de Oosterfche.Letter-. 
‘kunde „ door H.A, HAMA- 
KER s 6d. Ist. bl. 143. 

Onderfcheid (over het) tus- 
vfehen den -Xenophonti= 
‚fchen en Platonifchen so- 
‚CRATES 5. door P. VAN LIM- 
“BURG westi 1 dl. 3 St. 
bl-315. 

Ontdekkingen Clets over de) 
der Nederlanders in de 
„Noorder 1Jszee, enz, door 
SR. Ge BENNET , medege- 
deeld door j. v. WIJK RZ. 
1 dl, ast, bl, 279. 

Ontflapen (Her) kind aan 
deszelfs vader, Dichtstuk , 

„„door- js NIERSTRASZ-JRe 
‚sdl. est, bl zeg 

On- 
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REGIS TER, 

Onweder (over het) door 
J. NIEUWENHUIS ; 5 dl, 3 st. 
bl, 355- 

Onze herteneritgeid en vere 
wachtingen, Dichtstukje, … 
door P. C. E‚ 'ROBIDÉ V‚ De 
AA, Ódl.-3st. bl, 413. 

-Oorfpronkelijkheid - (Verh. 
over de) inde werken der 
Dichtkunde, vooral met 
betrekking tot de Neder- 
landers , 8 dhr sr. bl, He 

Oppofitie , (Redevoering 
over het aanwezen en: het 
nut eener zoogeuaamde) 
ook in vakken buiren het 

‘Sxaatkundige door p. y. 
V. LENNEP, Io dl, 2 st, 
bl. 143. 

Opvoeding (over de) van 
den mensch door de God- 
heid, door j. VAN DORP, 
3dl. 3st.bl. 317. 
a a a der 

Jeugd bij de Grieken, 
door N. G. VAN KAMPEN , 
7d o st, bl. 19} 

Jeugd bij de Romeinen , 
door N, G. VAN KAMPEN , 
7 dl, 3st. bl. 381. 

—_ (over het verband 
der Wiskunde met eene 
befchaafde) door 7. Nieu- 
WENHUIS 8 dl 3 st. bl, 371, 

ORDEN (G. VAN) PIETER FLO- 
Risz, Vice - Admiraal van 
Holland en Westfriesland 
in het Noorderkwartier, 
ro dl, 3 st. bl 275, 

Osstan's Berrathon, (over) 
door H. A, HAMAKER ; 1 dl. 
Ist. bl, 126. 

Ouden (over de Troost- 
gronden der ) bij den dood 
hunner kinderen , door 

„19 

Ge Fe SARTORIUS: Idle 2;st. 
bl.-155. 

Ouden Cota ‘de begrippen 
‚van kieschheid bij dejdoor 
C. Je VAN ASSEN 7 dl, ast. 
bl. 169. 

‘Ouderen „(over den: geest 
van onzen leeftijd verge- 
leken met dien onzer), 
J. DE VRIES,” 6 dl, 3 st. 
bl. 293. 

Overvaart (de) over ‘den 
Styx, of de Tiran, zamen- 
fpraak van LUCIANUS,; door 
Ne G, VAN KAMPEN,-5-dl, 
ost. ble23s.s on 

Overwinning (over Grieken- 
lands verlosfing en). op 
de Perfen, naar HERODO- 
rusGefchiedverhaal, door 
C. PRUIJS V<,D. HOEVEN , 
1dl, ast. bl, 257 

Haen Ge nen bij het Lijk 
van mijn zoontje ,,Dicht- 
stukje, 7 dl. {3 st. bl. 443 

Perzen (over Griekenlands 
verlosfing en overwinning 
op” de) naar. “HERODOTUS 
Gefchiedverhaal , door c. 
PRUIJS V.D. HOEVEN ‚ 1 dl, 
este blegsze 0, nara 

Petersburg „ (Herinnering 
aan) door w DE CLERCQ. 
tdi, 3 st. bl, 408, 

Perrarca (over den invloed 
van) op de klasfieke Let- 
terkunde, door j, P+ van 
WALREE, 6 di, 1 st.-ble:33. 

Phoeniciers (vergelijking 
tusfchen de) en Hollan- 
ders „ door F. E/BER G VAN 
MIDDELBURGH , 7 at 3 st. 

bl. 349. | 
Ff 2 Pie- 
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Pieren FLORIsSz, Vice - Ad- 
miraal van JZolland en 

„Westfriesland , in bet 
Noorderkwartier , door G. - 
VAN ORDEN, 10 dl, 3 st. 
bl. 275. 

POMPONIUs ATTICUS (TITUS)) 
als Burger  befchouwd, 
door A. S. REESEMA, 5 dl, 
3 st. bl. 393. 

Proeve eener Lofrede op 
M. A. DE RUIJTER, door 
C. DE KONING LZ., Ó dl- 
ast, bl. 191. 

mm Eener navolging van 
de Lady of the Lake van 
WALTHER SCOTT, door j. 
HEEL „ 1dl. 3 st. bl. 441. 

Provencaals (naar een oud) 
Lied , Dichtstukje, van 
JACOBI; door Fr, Pp. GISIUS 
NANNING , 5 dl. 3 st. bl. 387. 

„Prozaftijl , (over JUsTUS VAN 
EPFEN en deszelfs verdien. 
ften omtrent den Neder. 
Jandfchen) door N. 6, vAN 
CAMPEN , gdl. 3 st. bl. 393. 

R. 

Recife de Pernambuco over) 
in Brazilië, weleer Mau- 
ritsstadt, door N. G. vAN 
KAMPEN „od. 3st. bl. 375. 

‘Redevoering over de Dwee- 
„“perij, door A. j. BERK- 
HOUT ; 7 dl. Ist. bl 3. 

mm me Over het wijs 
geerige en Karaktermarige 
van TACIHTUS als Gefchied- 
fehrijver , door Mm. Cc. vAN 
HALL, 6 dl. rst. bl, 3. 

over het voor 
de vuist dichten (Impro- 
viseeren) , door Mm. c. vAN 
HALL, 9 dl. 2 st, bl, :93, 

REGISTER. 

Redevoering over de -oor- 
fpronkelijke. Aarde en hare 
Omwentelingen , zoo als 
wij die kennen uit den 
tegenwoordigen toeftand 
onzer Planeet, door j. v. p. 

_ HOEVEN, 3d. ast, bl. 247, 
„ over de Geest- 

„drift van den Kunftenaar , 
door A. DES AMORIE V. De 
HOEVEN ; 9 dl, 2 st -bl, 327. 

mime over den waren 
roem, door A. V. D. HOOP 
JRe todl.-3st.bl, 373. 

—_ over het aan- 
wezen en het nut eener 

zoogenaamde Oppofitie, 
ook in vakken buiten -het 
Staackundige, door D. y, 
V. LENNER, IO dl, 2 st. 
bl, gn 

over hetSchoo- 
pe, als den band en over- 
gang tusfchen het zinne. 
lijke en zedelijke , door 
N. SWART; IE dl, a st, 
bl. 289. 

> — ten betooge, 
dat geene ontdekkingen 
in de Natuur of hare ge- 
fchiedenís eenige wezen- 
lijke zwarigheden. tegen 
de natuurlijke kennisfe 
Gods kunnen opleveren, 
door N. SWART, 4 dl. 1 st, 
bl, 3. 

Ü over de veree. . 
niging van het Goede en 
Schoone in het ‘gebied der 
Kunst , door rF. VAN TEU- 
TEM; 3 dis Tst. bl. 13te 

OVEr J. M. KEM- 
PE ‚ dOOT M‚ VERBRUGGE, 
8dl. 2 st. bl. 347. 
nn over het Dicht. 

werk de. draucana;van den 
Spaan- 
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__Spaanfchen Edelman Don 
ALONZO DE ERCILLA , door 

‚J- P., VAN WALREE, wiede 
„3 ste bl. 417, 
Redevoering over Mr, pie- 
TER DE: GROOT 4;-door Cc. 

‚_ W. WESTERBAENs 3 dl. pst, _ 
bl, 69,» 

3 cd over denDauw, 
door A. DF WIT; 4 dl 3 st, 
bl, 393. 

Reesema , (As SIEWERTS 
VAN) cicero's denkbeel- 
den over Dichters en 
ihre 3 dl. a st, 
275 | 

TITUS POMPONIUS ATTICUS 
als. Burger befchouwd, 
s dl. 3 st, bl.-293. 

_ Reinwarptr, (e, Cc.) over de 
Vuurbergen ven den Indi- 
fchen Archipel, 5 dl, 3st, 
bl. 71. 

Roem, (Redevoering over 
den waren) door-a. v. D. 
HOOP-JR. IO dl, 3. st. 
bl, 373 
__ (Hollands) door Be 

KLIJN BZ. ‚ Dichtstuk , 1 dl. 
Ist. bl, 149. 

—__ (over den) van shet 
voorgeflacht met betrek. 
king tot de nakomeling- 
{chap , door A. BAKE, 4 dl. 
3st. bl. 309. 

Rome, (Brief aan den Heer 
COLLOT _ D'ESCURY VAN 
HEIJNENOORD , _ Over de 
vrijheid van fpreken en 
fchrijven te) door c.z. 
VAN ASSEN; IO dl, tst blog, 

Romeinen, (overde Opvoe- 
ding der Jeugd bij de) 
door Ne. Ge VAN-KAMPENs 
7d, 3 ste Dl, 381, 

_geloof aan 

at 

hin Cm. maik Proeve 
eener Lofrede. op) -door 
C. DE KONING LZ: 6 dl. 2 st, 
bl. _F9Le 4 d 

Rijk (over het). eigenlijk 
„Borneo. Borneo Proper): 
„door N, G, VAN KAMPEN 
uid 3 ste bl, 371 

S, 

SARTORIUS, Ee, F) over de 
Troostgronden der Ouden 
bij den dood hunner kin- 
deren, 1-dl, 2 st‚‚bl, 155. 

overden 
waar fchijnlijken Oor- 
fprong, de algemeenheid 
en duurzaamheid van het 

waarzeggerij 
„en, voorteekenen , 4-dl, 
ast. bl. 135. 

ne d over den 2 
omvang en de zekerheid 
onzer kennis. der Natuur 
en den rang welke zij 
daarom onder. de andere 
wetenfchappen verdient, 
6dl. 2st, bl, 233. 

SCHAAFF » (Je H‚ Ve D.) Ver- 
handeling over deBroeder- 
fchap, bekend onder den 
naamvand'ratres vitae Com- 
munis , 10.dl. 3st. bl, 337. 

Scheepvaart , (over de voore » 
deelen der) door C. DE 
RANING hes 20e il dte 

335 
send Van BENKOELEN op 

de Westkust van het @i- 
land. Sumatra, door.G.-A. 
NAHUUIs medegedeeld „met 
eene voorrede en aantee- 
keningen „doof ‚j.- van 
OUWERKERK DE VRIES „Óódl, 
1st. bl, 87, 
Ff 3 SCHALe 
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SCHOLTEN « (BP. VAN WE- 
zeLE) Hulde aan de Na- 
gedachtenis van) door r. 
V. LIMBURG BROUWER; 9 dl, 
3 st. blh427. ; 

Schoone , (Redevoering 
over het) als den band en 
overgang tusfchen het zin- 
nelijke en zedelijke , door 
N. SWART, 1 dl, 2 st. bl,28g, 

(Redevoering 
‘over de Vereeniging van 
het Goede en) in het ge- 
bied der Kunst, door F. 
VAN TEUTEM; 3 dl. 1 st. 
bl. 131. 

(welke is de 
invloed van het) op de 
zedelijke volmaking des 
menfchen „ door w‚, HB. 
‘WARNSINCK BZ., 9 dl, 1 st. 
bl. 3. 

Schrijven( Brief aan den Heer 
COLLOT D'ESCURY VAN HEije 
NENOORD , overde vrijheid 
van fpreken en)tedthene , 
door C, JV. ASSEN, 10 dl, 
Ist, bl, IT, 

ennen comen 

te Rome, door c. J. VAN 
ASSEN, 10 dl, Tst, bl. 29. 

Scipio, (over CICERO's 
droom van) door j. v. D. 
‘HOEVEN, Ó dl. 3 st, bl. 393. 

ScoTT, (Proeve eener Nae 
volging van de Lady of the 
Lake van) door j. GEEL ,. 
1dl. 3st, bl, 441, 

SIEGENGEEK , (M.) over de 
verdienften der Nederlan- 
deren in het ontdekken en 
bekendmaken van onbe 
kende en en fchaars be- 
zochte werelddeelen en 
gewesten, 2 dl. ast. bl.2e7. 

REGISTER. 

JOHANNES DE WITT, 2 dl. 
3 ste bl. 33 3e 

SIX VAN CHANDELIER ‚(Tets 
over den Dichter) mede. 
gedeeld door den Heer 
JERONIMO DE VRIES, 3 dl. 
„Ist, bl. 119, 

Smaak , (lets over den) door 
J. GEEL, 5 dl.3st. bl. 379. 

Socrates, (over het onder« 
fcheid tusfchen denXeno- 
phontifchen en Platoni- 
fchen) door Pp, VAN LIM- 
BURG BROUWER , I dl. 3st. 
bl. 315. 

(over) zijne Leer 
„en Leerwijze naar XENOe- 
PHONsGedenkfchrift, door 
C. PRUIJS V. D. HOEVEN, 
3dl, 3 st. bl. 465. 

Spreken (Brief aan den Heer 
COLLOT D'ESCURY VAN HEIj- 
‚NENOORD ; over de vrij- 
beid van) en fchrijven te 
Athene , door c. j. v. As- 
SEN, rodl, tst, bl, 1. 

men nn nn ne mma 

te Rome, door c. jy; v. 
ASSEN, todl. r st. bl, eg, 

Staat (Verhandeling over den 
invloed , welken de val 
van Konstantinopel _op 
den) der Letteren in Zu- 
ropa gehad heeft , door 
$. MULLER» 7 dl, 1 sc. bl,5r. 

(Verhandeling over 
den bloei der Romeinfche 
welfprekendheid, in ver- 
band met de gefteldheid 
des Romeinfchen Staats, 
door j. P. VAN WALREE, 
odl, 1st--bl. 65. 

Staatkundige (Redevoering 
over het aanwezen en het 
nut eener zoogenaamde 
Oppofitie ook in vakken 

buis 
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„buiten het) door p. j. vs 
LENNEP , 1odl. 2 st. bl, 143. 

Staatsbeftuur (over het) vole 
gens CICERO, door c, }. 

Ve ASSEN; eerfte redevoe- 
ring, sdl. 3st. bl, 321e 

tweede redevoering , 7 dl. 
1st, bl, 19. 

geer dijn (Ver- 
handeling over de gevol- 

‚gen van denkbeeldige be- 
„grippen , befchouwd- in 

eene vergelijking van de) 
„in Engeland en Frank- 

rijk ‚door A. BRUGMANS } 
od ost,bl. 177. 

Staatsregt . (over de Toe: 
pasfing der Vaderlandfche 
Gefchiedenis op het Ne- 

_derlandfche) door r. . 
BERG VAN MIDDELBURGH 4 
ro-dl. 3sts bl, 205, 

Sterrekundigen (lets - over 
Bt J. B. Je DELAMBRE 3 
doof G, MOLL, 2 die 1 5 

… bl 29. 
Sterven, (Voorlezing over 

de vrees voor het natuur-= 
lijk) door j. P. VAN DORP ; 
a.dl, 2 st.bl, 165. | 

Strijd (over den laatften 
openbaren) van het Chris- 

‚ tendom met den geest der 
‚„Heidenfche wereld „ on- 

der de regering van den 
„„Romeinfchen Keizer ju- 
“-LIANUS ‚ door s. MULLER » 
rd). .3st, bl 349. 
Stijl (over den) van peMos- 

THENES, 7.dl, ost, bl, 215. 
Styx, (de Overvaart over 

den) of de Tiran, zamen- 
v-fprâak ‘van Lucranus ; door 

N, Ge VAN KAMPEN 5” 5 dl. 
a st, bl-235 | 

23 

Samatra, (Schets van BEN- 
KOELEN op. de Westkust 

„van het eiland) door . A, 
_ NAHUIs medegedeeld, met 

eene Voorrede en Aantee- 
keningen , door J.VAN 
OUWERKERK DE VRIES s 
6.dl. « st. bl, 87. 

SUNDORF, Cw.) aan de Na- 
gedachtenis van) Dicht. 
stuk „ door B. KLIJN BZ, 
7 dl. Tst. bl, 151, 

SUSANNA ;, (F. A.) Levens- 
schets en Hulde aan de 
deugden en verdieuften 
van HENDRIK BOIE ; IO dl, 
a st. bl. 203. 

Swart: (N.) Redevoering 
over het Schoone ,- als 
den band en overgang 
tusfchen het zinnelijke en 
zedelijke, rdl.2 st. bl.289, 

—_ Redevoering, 
„ten betooge , dat gesne 
ontdekkingen in de natuur 
of hare gefchiedenis eenie 
ge wezenlijke zwarigheid 
tegen de natuurlijke ken» 
nisfe Gods kunnen ople- 
veren , 4dl, r st‚-bl. 3. 

In hoeverre 
… mogen wij het plaats beb- 
bende tot hiertoe tot eene 
voortgaande volmaking van 
het menschdofn, naar geest 
zoo. wel als hart , met 
eenigen grond befluiten , 

“5 dl, gst. bl, 137. 
de Godsdienst 

de eerfte grondflag der 
‚ Burgerftaten , 6-dl, 2 st. 

bl. 167. 

k s®: 

en 

Tacrrus (Redevoering over” 
het 
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hét Wijsgeerige en Ka- 
raktermatige van) als Ge- 
fchiedfchrijver, door m. 
C. VAN HALL, 6 dl, tet. 
bl. 3. 

Tafereel van de Republiek 
Chili eu van derzelver 
bewoners , door N. G. VAN 
KAMPEN , 2 dh. 3 st, bl. 367, 
ee Van een geiukkig 
‚ Burger Huisgezin, Dicht- 
stuk , door p. MOENS, 4 dl. 
2 st, ‘bl. 27 3e 

Tevrem, (F. VAN) Rede- 
voering over de vereeni- 

… ging van het Goede en 
Schoone in het gebied der 
kunst, 3 dl. r st. bl. 131. 

Tex, (C.'A. DEN) over de 
verfchillende — denkbeel- 
den dië oude en nieuwe 

“volken zich van vrijheid 
„en volksgeluk — hebben 

voorgefteld, 3 dl, 2 st, 
bl, 163. 

Thermopyle en Salamis, 
(Befchouwing van de Ze- 
gepraal der Grieken bij) 
ri C‚ GROEN, 4 dl, Ist, 
bl. 

Tatler, (a. r.) Voorlezing 
over NICOLAAS TULP ; 3 dl. 

“…_3st. bl, 39r. 
ii —_— Het verband 

der bevolking met de be- 
bouwing der aarde, 8 dl, 
ast. bl, 295, 

Tiran, (de Overvaart over 
den Styx, of-de) zamen. 
fpraak van LUCIANUS , door 
Ns Ge VAN. KAMPEN, 5 dl, 
a st. bl, 235. Ads 

TrrUs POMPONIUS ATTICUS, 
alsBurger befchouwd,door 
door A. S. VAN REESEMA , 
Suk 3 st, bl, 2934 

REGISTER, 

Toepasfing nn de) der 
Vaderlandfche Gefchiede. 

„nis op het Nederlaudfche 
Staatsregt „door F. E‚ BERG 
VAN MIDDRLBURGH; 1Odl, 
3 st. bl, 295, 

heien Sprache over 
den > des Koophandels 
bij de oude Grieken 
en deszelfs invloed op 
hunne Kuntten en We- 
tenfchappen , door yr. 
VAN GELDER; 9 dl, 1 st, 
bl. 97. 

Trekvogels, (Nerbeúdeling 
over de) die gewoon zijn 
de Nederlanden jaarlijks 
te bezoeken, door j. Kos 
vergeet 9 di. I St. 
bl. 135. 

Troostgronden (over de) 
der Ouden bij den dood 
hunner kinderen, door G. 
F« SARTORIUS; rd. 2 st, 
bl. 1554 

Ture „ (NICOLAAS) Voorlee 
zing over) door u. F. TuIjs- 
SEN, 3 dl. 3 st. bl, 391. 

Turken , (de verovering van 
Konstantinopel door de) 
door s. MULLER; 5 dl, 2 st, 
bl, 173. 

Furkijen (Tets over onze 
Handelsberrekkingen met) 
door C. DE KONING LZe 
to dl. 3 st. bl. 32 5e 

Tyrus , (de. Grootheid en 
den Val van) door c; pe 
KONING LZ. Ó dl, 3 St, 
bl 335 | 

Vv. 

Vader (de bedrukte) aan 
zijne afgeftorvene Lieve. 
lingen , Dichtstuk „-daor 

We 



RE GES TER. 

_W. H. WARNSINCK BZ. 3 at. 
a st. bl. gur. 

Vaderlandfche Gefchiedenis 
(over de Toepasfing der) 
op het Nederlandfche 
Staatsregt , door F. B. BERG. 
VAN MIDDELBURGH , 10 dl, 
3 st. bl. 295. 

Val (de Grootheid en de’) 
“van Zyrus, door c. DE 
KONING LZ,s Ó dl. 3 st. 
‘bl. 353. 

—_ (Verhandeling over den- 
invloed welken de) van 
Konstantinopel op den 
ftaat der Letteren in Zu- 
ropa gehad heeft, door 
S. MULLER »7 dl, 1 st. bl. 51. 

Verachtering (over de vor- 
„dering en) der Befcha 
ving, gefchiedkundig be- 
fchouwd , door Ne G, VAN 
KAMPEN » 4 dl. 2 st. bl. 189. 

‚ Verandering (overde) in de 
leefwijze en zeden des 
Nederlandfchen 

8 dl. 3 st. bl. 4or. 
Verband (het) der bevol- 
‘king metde bebouwiúg 
der aarde, doorn. f.THijse 
SEN ; 8dl. 2st. bl. 295. 

mm (over het) der Wis- 
kunde met eene befchaaf- 
de opvoeding, door j. 
at an 8 di. 3 st. 
37e 

hedh HA (Verhandeling 
over het belangrijke van 
Hollands grond en oud- 
heden voor gevoel en) 
door Ds j. VAN LENNEP; 
7 dl. 1st. bl.-Tr3. 

VERBRUGGE ‚ (m.) Redevoe- 
ring Over y. M. KEMPER, 
8dl, ast: bl, 347. 

volks , 
door C. DE KONING LZ, ” 
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VeaBruoor, (m.) een Zo- 
meravond te Bloemendaal, 
8 dl. 3st. bl. 419: 

Verdediging van den. oor= . 
fpronkelijken geest vanhet 
Islamismus, door nm. A. 
HAMAKER, 7dl, 3 st. bl.407. 

Verdienften (ovêr-de) der 
Nederlanderen ín het ont- 
dekken en bekendmaken 
van onbekende «en fchaars 
bezochte werelddeelen en. 
„gewesten, door M. SIEGEN - 
BEEK » dl. ost, bl, 227 

En Cover de). van 
DANTE ALIGHIERL, in be- 
trekking tot zijnen tijd, 

dóór j.-P: VAN WALREE » 
4dl, 1st, bl.87. 

zi (Levensfchets 
en Hulde aan de Deugden 
en) van H. BoIE, door .y. 
A; SUSANNA, 1o dl. 2 st. 
bl 203. 

Vereeniging Redevoering: 
over de) van het Goede 
en Schoone in het gebied 
der Kunst, door rF. vAN 
TEUTEM, 3 dl, 1 st. bl, 13r. 

Vergelijking — tusfchen de 
Phoeniciërs en Hollanders, 
door Ff. E. BERG VAN MID-- 
DELBURGH, 7dl. 3 st.bl.349. 

(Verhandeling 
over de gevolgen van 
denkbeeldige. begrippen 
befchouwd in eene) van 
de Staatsomwentelingen in. 
Engeland en Frankrijk , 
door A. BRUGMANS, gdl. 
2 ste :bl. 177. 

Verhandeling over zoroas- 
TER en zijn Godsdientlig, 
Leerftelfel „door A. Box- 
MAN ‚ 3d. rst. bl, 3. 

„ Over--den-—in=.. … 
vloed Gs 
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vloed “welken „de. val-van 
Konstantinopel op den 
itaat der Letteren in Zu 
ropa gehad heeft , door 
S. MULLER, 7 dl. 1st, bl, 5. 

Verhandeling over het be- 
langrijke van Hollands 
grond en oudheden voor. 
gevoel en verbeelding, 
door D.J. Ve LENNEP , 7 dl, 
Ist, bl, 113e 

= = over de oor- 
_fpronkelijkheid in de wer- 
ken der Dichtkunde, 
vooral met betrekking tot 
de Nederlanders, 8 dl, 
Ist, bl. zr. 

k over den bloei 
_der Romeinfche Welfpre- 
kendheid , ín verband 
ftaande met de gefteldheid 
des Romeinfchen Staats , 

‚door. j. P. VAN WALREE, 
gdl. Ist, bl.65.. 

__— over den toe- 
tand des Koophandels bij 
de oude Grieken, en des- 
zelfs invloed op hunne 
kunften en wetenfchap- 
pen ‚door j. j. DE GELDER; 
gdl. 1 st. bl. 97. 

_— overde Trek. 
vogels, die gewoon zijn 
de Nederlanden jaarlijks 
te bezoeken, door j. ko 
rij verg 9 dl 1 st. 

‚ 135: 
pen over de ge- 

volgen van denkbeeldige 
begrippen ,-befchouwd in 
eene vergelijking van de 
Staatsomwertelingen in 

Engeland en Frankrijk, door 
A. BRUGMANS, 9 dl, 2 st, 
bl. 177. 

pr 7 mm OVEr de Mide 

REG IFS: TOESR, 

deleeuwen , inzonderheid 
met betrekking. tot der. 
zelver wetenfchappelijke 
kennis en befchaving 9 gdl, 
3 st, bl. 97, 

Verhandeling over de mooi. 
„zakelijkheid van de gron- 
dige kennis der oude Let- 
teren voor de befpiege- 
lende Wijsbegeerte , door 
Je Je. DE ‘GELDER; IO dl, 
ast, bl, 169. 

over de Broe- 
derfchap „ bekend onder 
den naam van Mratres vi- 
tae Communis , door y. n. 
V. D. SCHAAFF, IOT 3 Ste 

bl, 337. 
Verkeering , (Iets over onze 

onderlinge) ó6-dle 2 st, 
bl. 261. 

Verlosfing (over Grieken- 
lands) en Overwinning 
op de Perfen, naar” HERO- 
portus Gefchiedverhaal, 
door C,‚ PRUIJS V.D. HOE- 
VEN, 1 dl. ast. bl, 257. 

Verovering (de) van Kon- 
stantinopel door de Ture 
ken , door s. MULLER , 5 dl, 
2 st, bl, 173. 

Verwachtingen; onze Her- 
inneringen en) Dicht. 

„stukje, poor Pp. CE. ROe 
“BIDÉ V. D.- AA, 6 dl. 3st. 
bl. 413. 

Valken (over de. verfchil- 
lende denkbeelden , die 
oude en nieuwe) zich 

„van vrijheid en volksge- 
luk hebben voorgefteid, 

‚ door Cc. A. DEN TEX; 3 dl. 
ast. bl. 165“. 

Volks, (over de verande 
ring in de levenswijze en 
zeden . des Nederland- 

fchen) 
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fchren) door” ct pe: ko- 
NING LZ. 38 dl. 3 st. bl, 401. 

Volksgeluk (over de ver- 
{chillende - deukbeelden, 
die oude en nieuwe vol- 
ken zich van vrijheid en) 
hebben voorgefteld „door 
C. A. DEN TEX, 3 dh. 2 st, 
ble165. 

Volmaking - (in hoe verre 
mogen. wij uit het plaats 
hebbende tot-hiertoe , tot 
eene voorgaande) van het 
menschdom , 
zoo wel ais hart, met 
‘eenigen ground befluiten , 
door N. sWART / 5 dl,2st. 
bl, 137: , 

men (welke is de in- 
vloed. van het Schoone 

op de zedelijke) des men- 
fchen , door w. He WARN- ° 
SINCK BZ, 9dl. rst, bl, 3. 

Voordeelen (over de) der 
Scheepvaart, door c‚ DE 
KONING LZ, 7 dl, 3 St. 

… bl 335 
Voorgeflacht , (over den 

roem van het) met bes 
trekking tot de Nakome- 

. lingfchap, door A, BAKE 4 
4dl. 3st. bl;308, 

Vorrif2ies: over de vrees 
voor het Natuurlijk ster- 
ven , door jep. VAN DORP , 

…_e dl. 2 st, bl, 165. 
_— Over 
TULP, dOOr H‚ F. THIJSSEN } 
3dl, 3 st. bl-3or. 

Voorteekenen… (over den 
‚ waarfchijnlijken oorfprong 
der algemeenheid en duur- 
zaamheid. van, het geloof 

aan waarzeggerij.en) door 
G.F, SARTORIUS, 4dl, 2 st 
bl, 135e 

naar geest, 

NICOLAAS. 
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Vordering (over deer ver 
achtering der Befcha- 
ving , gefchiedkundig be. 
sfehouwd , door -N, Ge VAN 
KAMPEN 4 dl. o ste bl 189. 

Vos wzs, (je pe) fers over 
de hedendaagfche Muzijk p 
7 dl, 2 st.281, : 

VoOSMAER , (J-) Levensbe- 
rigt van) door w. VROLIK » 
4dl, 3 sts-bil 3774 17 > 

Vrees voor het Natuurlijk 
fterven, (voorlezing over 
de) door J. Pe VAN DORP; 
adi. ost, bl, 165, 

Vries, (JERONIMO pe) Îets 
over den Dichter six vAN 
CHANDELIER, medegedeeld 
„door den fleêr; 2 ds rist. 
„bh 119, Keten | 
an a en OVL 

den geest van onzen leef- 
tijd, vergeleken-met dien 
onzer NEER 6 dl3 st, 

bl. 293. 
(je Ve OUWERKERK DE) 

Schets van Benkoelen op 
de Westkust vanhet -ei- 
land Sumatra „door Gw. 

… NAHUIS ‚ -m@degedeeld „ 
„met: eene. Voorrede-en 
‚„Aauteekeningen , door) 
riódle. # ste -bhr8Re 2 1101, 
Vrorr, Cw.) Levensberigt 
ho J. VOSMAER 5,4 dl 3,Sts 

vrijhèrd. CBrief aan den, Heer 
„COLLOT D'ESCURY VAN HEIJ- 
NENOORD „ over de) van 

{preken en {Schrijven te. 
Athene, door €. je VerAs- 

„SEN, todl. 1st.- blie 
en ne ee en ee 

te. Lome „door CJ 
VAN ASSEN, 10, dl,” 1ste 
bl. 29. 
Gg 2 Vrij» 
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Vrijheid (over de verfchit 
tende denkbeelden. die 

oude en nieuwe. volken 
zich.van) en. Volksgeluk 
hebben voorgefteld „door 
C‚ &. DEN TEX, 3dl, 2 st, 
bl, 165. 

‚ Vuurbergen (over de) van 
“den Indischen „Archipel, 
door G. C. REÏNWARDT , 
5 dl, zst. bl.71. 

Vijfentwintigjarige (de) Be- 
…_ roepsvereeniging , Dicht. 

stuk, door u, u. KLIJN, 
Adl, rst, bl, 129, . 

w. 

Waarzeggerij (over denwaar- 
fchijntijken oorfprong , de 

“algemeenheid - en duure 
zaamheid van het géloof 
aan) ‘en Voorteekenen, 
“door G.F, ‘SARTORIUS , 
4 dl. 9 st, bl. 135. 

WALREE, (J. P. VAN) over 
de Verdienften van DANTE 

“ ALIGHIERI, in betrekking 
tot zijnen tijd, 4dl, 1st, 87, 
‘ Rede. 
voering over het Dicht- 
werk de Zrauvcana van 
den Spaanfchen. Edelman 
Don ALONZO DE ERCILLA, 
4 dl, 3st. bl- 417, 
na a a Over 
“den invloed van PETRARCA 
op de Klasfieke Letter 
kunde, 6dl, 1st, bl, 33, 

mn a Vere 
‘handeling over den bloei 
der Romeinfche Welfpre- 
kendheid „in verband ftaan- 
de met de gelteldheid des 

nn a en 

REGISTER. 

Warrre, (je Ps VAN) Tets 
over de Joden, gdi, r st. 
bl. 223, Belde 

WARNSINCK BZ. (w. B.) de 
bedrukte vader aan zijne 
afgeftorvene Lievelingen , 
Dichtstuk , 3 dh a st, 
bl, 

Welfprekendheid, (Verhane 
deling over den Bloei der 
Romeinfche) in verband 
ftaande met de gefteldheid 
des Romeinfchen Straits, 
door j. P. VAN WALREE , 
dl, 1 st. bl. 65. : 

Wereld (de Kunst gefchetst 
als die heerlijke band, 
welke de zinnelijke en 
bovenzinnelijke) in den 

_ mensch vereenigd, door 
He He KLIJN; 7 dl, xt st. 
bl. 89, 

Werken (Verhandeling over 
de oorfpronkelijkheid. in 
de) der  Dichtkunde , 
vooral met betrekking tot 
de Nederlanders , 8 dl, 1 st, 

Gobi. rr N 
West - Caledonië of dé Weste 

kust van Noord Amerika , 
door j. VAN Wijk RZ. 3 dl. 
Ist. bl, 115. 

WESTERBAEN, (c. w.) Re 
devoering over Mr. pieren 
DE GROOT: 3d, 1 st. ble 6g, 

Westkust (West Caledonië 
of de) van Noord Amerika, 
door js Vv. Wijk Rz, 3 dl. 
1 st. bl, 115. 

Wetenfchappen , (over de 
betrekking van het Chris- 
tendom tot de fraaie Kun- 

_ften en) door s, MULLER , 
‚sdl. rst. bl, 3. 

_Romeinfchen Staats, dl. —— —— — (over den 
1 st. bl, 65. ad omvang en de zekerlieid 

on. 



onzer kennis der Natuur 
en den rang welke zij 
daarom ‘onder de andere) 
verdient, door G, F. SAR- 

Tortus ; 6 dl, a st‚ bl, 

233. | 
Wetenfchappen -(Verhande- 

ling’ over den toeftand 
des- Koophandels bij de 
oude Grieken, en desze)fs 
invloed op hunne Kunften 
en) door j. j. DE GELDER } 
-gdl 1 st. bl. 97. 

Wistraus , (s. j.) de be- 
fchaving van den geest 
door het beoefenen van 
wetenfchappen en lette- 
ren, als de hechtfte grond 
flag van 's menfchen geluk 
en van den duurzäamften 
welftand der Burgermaat- 
fchappijen, eerfte Verhan. 
deling , 7 dl. 2 st. bl. o4t. 
Tweede Verhandeling , 
2 dl. a st, bl. 269. 

Wiskunde (over het verband 
der) met êene befchaafde 
Opvoeding , door j. Nieve 
WENHUIs » 8 dl. 3 st. bl.37 1, 

Wir, (A. DE) Redevoering 
over den Dauw ,4dl. 3st. 
bl. 393. 

Wijk Rz. (j. vaN) Tets over 
de ontdekkingen der Ne- 
derlanders în de Noorder 
IJszee, enz. door R. G. 
BENNET „ medegedeeld 
door) 1 dl. rst. bl. 279, 

orn __ West Cas 
ledonië of de Westkust 
van Noord Amerika , 3 dl. 
Ist, bl. 115, 

(Berigt 
wegens de eilanden Anda- 
„nan en het in bezit nemen 
der Engelfchen, doorr. o. 

29 

BENNET medegedeeld , 
door) 3 dl, 3 st, bl, 453. 

Wijk rz. (j. VAN) de Re- 
publiek Columbia, Aard- 
‘rijks- en Gefchiedkundig 
befchreven ; 4 dl. f st. 
bl. 59. 

mn ee Tets Over 
de jongfte verkenning en 
opneming van eenige pun- 
ten op Nova Zembla, 
met betrekking tot de 
vroegere waarneming der 
Nederlanders , door R‚ G. 
BENNET medegedeeld , 
door) 5 dl. ast, bl.a17, 

Wijsbegeerte (deGriekfche”)- 
als voorbereiding tot het 
Christendom befchouwd „ 
door D. J. VAN LENNEP ; 
a dl. 3 st. bl, 295. « 

== (de Gefchie. 
denis der Befpiegelende) 
befchouwd als de Gefchie. 
denis der ontwikkeling van 
den menfchelijken geest, 
door j. NIEUWENHUIS ; 6 dl. 
3 st. bl, 321. 

Wijsgeerige (Redevoering 
over het) en Karakcerma- 
tige van TACITUS als Ge- 
fchiedfchrijver, door Mm. 
C. Vs HALL, Ó dl. 1 st, Dl, 3e. 

A 

XENOPHONS (ov@r SOCRATEs 
zijne Leer en Leerwijze, 
naar) Gedenkfchrift , door 
C» PRUIJS V. De HOEVEN ‚ 
3 dl. 3 st. bl, 465. 
== (lets van de 

Cyropaedie van) door c, 
PRUIJS V, De HOEVEN , 4dt. 
rst, bl, FrQ. 

G5 3 IJ. 
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AJszee, (lets over de. ont- Zeden (overde verandering 
dekkingen der Nederlan. in de Leefwijze en) des 
ders in de Noorderjenz,  Nederlandífchen — Volks , 
door RG. BENNET , me- door C. DE KONING LZe 
degedeeld door j, vaN 8 dl. 3st. bl, 4or, / 
WIJK RZ,» Xx dl 2 st. Zomeravond (een) te Bloe 

‚bl, 279. mendaal ‚ door Mm. VEr- 
ï BRUGGE, 8 dl. bl. 419. 

Zoroaster (Verhandeling 
nd en zijn Godsdiene 
ftig Leerftelfel, „door A. 
BOXMAN,; 3 dl, 18t, bl, 3. 






