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NIEUWE

VERHANDELINGEN
VAN HET

ZEEUWSCH GENOOTSCHAP

DER

WETENSCHAPPEN.

"t >»'»*J9^;a^^«53CK?^e<-€= *<*-^

TWEEDE DE EL,

Te MIDDELBURG^ bij

S. VAN B E N T II E M,
Drukker van het Zecuwsch Genootlcliap

der Weteiifchapfen , wdcccxviii.



Het Cenootscliap vAl , door het hekroon?n 'en

uitgeven van , aan hetzelve in V algemeen

voldoende , Ferhandelingen , geenszins ver-

staan 'worden , alle de daar in vervatte

stellingen volkomen toe te stemmen , en als

de zijne aan te nemen.

Het erkent ook geene Exemplaren voor echt ,

dan die door den Secretaris des Genoot'

schaps onderteekend zijn»

/i^KnJeyri .=S^:/,^.



o P D R A G T. UI.

van den werkkring dezes Geuootsdiaps , open-

Üjk te erkennen.

Moge UWE MAJESTEIT, tot Haar

genoegen , in dezen bundel Verhandelingen

de blijken vinden, dat ook dit Genootschap

nuttige kennis en maatschappelijk heil bij

voortduring tracht te bevorderen

!

Mogen UWER MAJESTEITS

geëerbiedigde Persoon en Vorstelijk Huis,

moge Hoogst Derzelver regering door den

AL MAG TI GEN gezegend zijn! Kunsten

en Wetenschappen en alle nuttige Maat-

schappijen in UWER MAJESTEITS

Rijksgebied , bij ongestoordcn Vrede , in

bloei en luister immer toenemen.'

UWE
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IV. o P D * R A G T.

UWE MAJESTEIT gelieve in deze

uitboezeniing de opregtste wenschen aan te

nemen van hen , die zich met allen eerbied

noemen : -

5 IR E!

UWER MAJESTEITS ^

ZEER GEHOORZAME DIENAREN EN^

GETROUIFE ONDERDANEN,

DIRECTEUREN van het
ZEEUWSen GENOOTSCHAP
DER WETENSCHAPPEN,

In derzelver naam

,

N. C. LAMEPvECHTSEN
VAN RITTHEM,

PRiESID ENT.

Middelburg, J. DE K AN T E R , rilil. Z,

ien 21. van LonvrnaanS secretaris,

1818.



HOUD.
DE VERHANDELINGEN IN DIT TWEEDE
DEEL VOORKOMENDE, ZIJN DEZE:

I. Jrrijsverhandeling over de üpslikking der

Middelburgsche Haven en de middelen van
herstel: door thomas speleveld.
Kapitein Ingenieur. \

II.. Prijsverhandeling over den Pijthagori-

schen fVipgeer a p o l l o n i u s van Tijana

:

door j. A. LOTZE en h. w. tijdeman,
CtoenJ)^ Hoogleeraren te Franeker.

III. Tweede Prijsverhandcling , in de

Fransche taal, over dezelfde vraap- , door
G. s. DE CHAUFEPiÉ, Predikant bij de

Wajfche Gemeente te Delft.

IV Prijsverhandeling over de Iloeksche en

Ka^eljaauwsche partijschappen door il w.
TIJDEMAN , (toen;) Hoogleeraar leFraneker.

V. Verhandeling over een nieuwen Con-

troleur- of Lucht' Thermom:ter , door

J. CANTZLAAR, tc Rotterdam.

VI. Zonderlinge Geneeskundige waarneming,

door 5. A D E M o R A A z , in leven Med.
Doctor te Sommelsdijk, y
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N I KU WE
VERHANDEL.

VAN HET

ZEEUWSCH
GENOOTSCHAP

DER
WETENSCHAPPEN,

II. D E S L,



AAN
Z I^ N E MAJESTEIT

WILLE M,
KONING DER NEDERLANDEN,
PRINS VAN ORANJE NASSAU,

GROOV-HERTOG VAN LUXEMBURG

enz. enz. enz.

PROTECTOR
VAN HET ZEEUWSCH GENOOTSCHAP

DER WETENSCHAPPEN.

SIRE!

H-cefc UWE MAJESTEIT, op het

eerbiedig verzoek van het zeeujfscii

) GENOOTSCHAP DER WETENSCHAPPEN
,

aan hetzelve wel gelieven te vergunnen , het

Tvveedp



II. o P D R A G T.

Tweede Deel van deszelfs Nieuwe Verhando-»

lingen aan Hoogscdezcfve op te dragen , het

mag thans de eer hebben, die hulde aan UWE

MAJESTEIT, den Beschermer dezer

Maatschappij , allereerbiedigst toe te brengen.

Mogt zij voormaals , gedurende eene reeks

van jaren, de bescherming genieten van wijlen

UWER MAJESTEITS Heer Vader,

Dooiluchciger nagedachtenis, het is haar eene

dubbele vreugde , den doorluchtigen Zoon ,

in UW E a M A J E S T E I T S Persoon , in

dezelfde betrekking te mogen eerbiedigen ,

en, met het warmst gevoel vaR dankbaarheid,

4e hooge gunst eener aanmerkelijke onder-

steuning, ter instandhouding en uitbreiding

van
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NIEUWE
VERHANDELINGEN

V A N H E T

ZEEUWSCH GENOOTSCHAP

DER ^

WETENSCHAPPEN.

TWEEDE DEEL.
EERSTE Stuk.

Te MIDDELBURG, bij

S, VA N B E N T H E M^

Drukker van het Zeeuwsch Genootfchap

der Wetenfchappen, mdcccviii.



Het Gemotfchap 'wiU ^oor het behroomn en

uitgeven van-, aan hetzelve in V algemeen

voldoende, Ferhandelingen ^ geenszins ver"

liaan voorden , alle de daar in vervatte ftel-

lingen volkomen toe te fiemmen , en als de

zijne ami te nemen.

Het erkent ook geene exemplaren voor ec^it^

dan die door den Secretaris des Genoot-

fchaps cnderteekend zijn.



A N T W o o li

o P D É

VRAAG,
VdOR IJ ET JAAR

M D C G C I I I

opgegeven:

JP^elke zijn de rdtutirlijhe oorzaken dat dd

Bodem van de Mlddelhurgfche Haven en

van het Kanaal Welzinge
, federt eene reeks

van jaren zoo aanmerkelijk door opjïikking

is verhoogd geworden ? Welke zijn de een-

voudigfle , meest vermogende , en minst kost-

bare middelen , om het voorfchreven onge-

mak voor te komen , en , is het mogelijk ,

gemelde Haven en Kanaal op eene behoor-

lijke diepte te brengen en te houden ?

Aan hcc welk de gouden eerprijs , door

het ZEEUWSCH GENOOTSCHAP DER
WETENSCHAPPEN, den 32. Oaober 1806.

i» coegcwezen.





?L:K- f W'-O^ ü È. D
o P f) 't

-VRAAG:
Welke zijn de fiatuurUjks oórzahen dïïi dé

Sodem van de Middelburgfche Haven eti

van het Kattttiü JVeïzlnge , federt eene reeks

'fanjifren zoo aanmerkelijk door opjlikking

is vsrJumgd geworden ? TFelk: zijn de een-

Votidlgfle^'meesi: vermogende^ en minst kost-

bare middelen , om het voorfchreven onge-

mak i>oor te komen ^ en ^ 'is het mogelijk ^

gemelde Haven en Kanaal op eene behoor-

lijke diepte te brengen en te houden?

DOOR
THOMAS SPELEFELD,

Capitein Ingenieur , in dienst van die Land;

onder de zinfpreuk :

KAT UUR WIJST MIJ HET SPOOR.

\'̂* nnneer mij de vöorgeflelde Vraag öp het

eind tran het Jaar 1804. in handen viel, ge-

voelde ik al het gewigt van dezelve voor de

Ingezetenen der voorajïinile Stad van Zeeland,

II. DEEL. Aft O^-^



4 T. SPELEVELD, OVERDEOPSLIKKINC

Opgewekt door het denkbeeld , dat bijna ge-

heel hun beftaan afhing van eene voldoende

oplosfing van het voorftel , waagde ik het mij-

ne denkbeelden wegens dit onderwerp aan het

Genootfchap mede te deelen , in de hoop dat

kundiger perfoonen daar door mogelijk aanlei-

ding zouden verkrijgen , tet de volmaking van

het ontwerp der verbetering.— Hoe zeer de

plaatfelijke gefteldheid van het gedeelte van

Walcheren , 't welk in het voordel bedoeld

wierd , mij geheel onbekend was , kon ech-

ter deeze zwaarigheid mij niet wedcrhouden,

dewijl het niet moeijelijk valr, zodanige ont-

werpen, welke op goede en algemeene gronden

lleunen , naar den aart der oradandigheden te

wijzigen, en dezelve te fchikken naar de uit-

zonderingen , welke de natuur in dit flag van

zaken zoo dikwijls aanbiedt. Het was hier toe

noodig de eerste oorzaken van het kwaad Ri-

vierkundig op te fpeuren , en uit deze oor-

zaken een llelfei van verbetering af te leiden,

't welk zoo weinig als eenigzins doenlijk was,

9an plaatfelijke toevallen was gebonden , en

—

zal ik het zeggen? — ik befchouwde deze oor-

zaken en de daar uit voortvioeijende mid-

delen van herflel als zoo eenvoudig , dat ik

mij niet wederhouden kon, die aan het Genoot-

fchap te ontvouwen.

—

De
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De zwarigiieden mij door hetzelve geop-,

perd , toonden mij de noodzakelijkheid aan ,

van cer.ige plaaifelijke kennis te ver5inj:^en.

Aangefpoord door depzelfs roeirwaardif^ voor-

beeld, daar bet de Wecenfchappen tor derzelver

nuttigst €n edelst doeleinde rrachrte te doen die-

nen, zoodanige Prijsvragen voorilellende , wel-

len eenc onmiddelijke betrekking tot bet werk-

dadig weleijn der Maatfchappij hebben ; aan-

gevuurd door de moeijeliVkheden ?;e]ve,en voor-

al bezield rae't de innige zucht on , ware het

mogelijk , tot hec heil een er Srad mede te

werken , welker vorige nijverheid en handel

in andere Werelddeelen , tot een der bronnen

van den bloei des Vaderlands^ dienden, beflooc

ik , hoe zeer door onvermijdciijke bezigheden

©verkropt , hoe zeer een onlluimige Winter

alle Wegen tot plaatfeiijk onderzoek fcheen af

te fnijden, in de oogenblikken die ter mijner

befchikking ftonden, op de plaats zelve te be-

oordeelen , in hoe verre noijne gronden en

ontwerpen daar op toepasfelijk v/aren , en door

de verkregene kennis te beproeven , de geop-

perde zwarigheden op te losfen.

Mijne denkbeelden hadden enkel gefceund op

jde Kaarten. Ik ontdekte weldra hoe weinig

<die met de tegenwoordige gefteldheid der zaak

pvcreen Icwanien ; derzelver onnaauwkeurighcid,

A '^ vo^r
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voor ai ten aanzien der Banken en Platen ,

dwong mij alle ileunfel daar op te yerlaten.

}k moest dus zelve de moeite nemen , van die

op de plaats te verbeteren , ten einde een ze-

keren gids te kunnen hebben : de fchets daar

yan, voor zoo ver ik zulks noodig had, is aan

het eind der Verhandeling gevoegd. De bijzon-

dere Kaart van het Eiland JVakheren door de

Gebroeders hattinga gemaakt, ten grondr

fiag nemende , vond ik mij niet weinig belem-

merd , toen ik uit fommige gedeeltens der-

zelve de ftrekking der Platen wilde bepalen ,

alzoo de Dijken op het terrein een geheel ander

JDeloqp hebben dan op die Kaart : ik was dus

genoodzaakt ook het topographifch gedeelte ,

waar ik konde, daar naar te veranderen, en het

overige door lijdsgebrek en zeer ruw weder

niet kunnende onderzoeken, zoo goeden kwaad

^i] doenlijk was , 'er naar te fchikken.

Ik acht mij verpligt in deze bijzonderheid

te treden , ten einde men zich niet verbeelde

dat de hier bijgevqegde fchets eene naauwkeu-

rige afmeeting van het If^elzinger-cn jirnemui-

denfche Canaal, benevens van het daarom lig-

gende land is. De ürekking der Stroomen,

Platen en Voorlanden , de peilingen der Geu-

len en Vaarwaters , het beloop der Dijken in

^cn omtrek yan ecnige mijlen te bepalen , is

«e-
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zekerlijk het \vcrk van vier of vijf Winterda-

gen niet.

Door deze hinderpalen te meer vcrpligt mij-

nen aandacht op het onderwerp te vestigen, be-

kenne ik , dat ik zwarigheden ontwaarde , wel-

ke mij in vele opzigten onoplosbaar toefche-

nen , en dar, hos zeer mijne voorgeflelde gron-

den op het Kanaal zelvcn toepasfelijk bleven,

hoe zeer de voornaamfte ontwerpen van verbe-

tering ten dien aanzien mij voldoende Ichenen ,

'er echter buiten hêt Kanaal ornfïandigheden

plaats hadden , die alles konden verijdelen , zoo

men de ontwerpen niet naar dezelve inrigtte.

Ten einde deze, van buiten plaats hebben-

de omfcndigheden , zoo veel in mijn vermogen

is, klaar te doen blijken , en 'er de noodzake-

lijkheid uit aantetoonen ^ dat bij de uitvoering

van alle ontwerpen dezelve vooraf dienen over-

wogen te worden , ben ik gedwongen, in hec

volgend onderzoek de zaak van wat hooger

op te halen , dan tot de enkele beantwoor-

ding der Vraag, voor zoo ver dezelve alleen

betrekking tot het Kanaal van fFelzings heeft

,

niisfcbien zoude vereischt worden.

A 4 EER-
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EERSTE AFDEELING.

Over de oorzaken van het aanpikken

van het Kanaal fp'^elzinge en van

de Haven van Mid.'Jelhurg.

n'e voorgeftekle Vraag is, wat de hoofd-

punten aangaat , tweeledig:

Voor eerst : JVelke zlj'n de oorzaken van het

aanflikken van gemelde Haven en Kanaal ?

Ten tweeden : Welke zijn de gefchikfte mid-

delen, om heide ulttediepen^ en in het ver

volg op de behoorlijke diepte te houden ?

Zeer wiisfelijk is het , mijns erachtens, dat

het Genootfchap het opTpeuren van de oor-

zaken der aanflikking het tweede lid der Vraag

heeft doen voorafgaan , alzoo van de juiste en

«aauwkeurigc oplosfing van het eerste, ook die

van het volgende afhangt , en 'er zelfs geheel

uit moet voortvloeijen. Men moge buiten ec-

ne grondige kennis van het kwaad , midde-

len ter hand kunnen nemen, welke het voor

een oogenblik verhcelen , doch deze middelen

zelve zijn dikwijls niet dan te zeer gcfchikt

pm liet te verergeren : om het voor altoos

weg



»ER IVÏIDDELBURGSCHE HAVEN. 9

wea te nemen moet men 'er de eerste bronnen

van onderzoeken; ik zeg, de eerste bronnen,

want dezelve zijn in het verhandelde geval

meer dan eene. Zoo zij voor een Hechts op-

pervlakkig onderfigtten moeiielijk te oiitwaren

zijn , zij zijn echter, ten uitterHen gewigtig,

en van zoodanigen aard, dat zij alle middelen,

welke flechfsais enkele hulpmiddelen gebezigd

worden , verwerpelijk moeten doen voorko-

men , 't welk mij toefchijnt uit de volgende

grondbeginfelen en waarnemingen te zullen

Bioeten blijken.

ÏJet is eene algemeene en bekende Waar-

beid, dat alle Stroomen, als wilden zij in hun-

nen loop de hinderpalen der bogten ontwij-

ken , fleeds trachten den kortsten en regtsten

weg te vinden.

Mier uit vloeit voort , het geen de ondervin-

ding altoos heeft bewaarheid , dat de kleine

Zijfpranken van zodanige Rivieren, welke een

onbelcmmerden Stroom genieten , welhaast

moeten aanlanden en verdwijnen , ten zij an-

dere omftandigheden door de Natuur of de

Kunst te weeg gebragt, zulks verhinderen.

A .*? Ik
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§ I I.

Ik zal mij , om dezen grondregel op het

Zuidelijk gedeelte van het Eiland iVakheren

roetepasfen, niet inlaten in het onderzoek van

den eersten, oorfprong van den Hond, Het zij

dat IVakhersn door een keten van Duinen

aan de kust van Vlaanderen is verbonden ge-

weest , het zij dat 'er van de vroegfle tijden

af, waar in Zeeland zich uit het fchuim der

golven verhief, flechts een gering Veer van

Flisfingen op het Land van Kadzand beftond

;

het blijkt in aiien gevalle met eenige zeker-

heid uit de oude Schrijvers , dat flechts eene

geringe geul de fVesterfchelde van de Noord-

zee fcheidde. 't Geweld der Wateren zich een

doortogt banende , hervormde welhaast dit

gcultje in een aanmcrkelijkcn Zee -arm.

Vlisfmgen , door hare aangelegenheid

thans gewigt verkrijgende , wierd van een

Visfchers gehucht in eene bloeijende plaats her-

fchapen , en trachtte zich door alle middelen,

welke de kunst in die tijden den raensch aan-

bood, tegen den krach eigen Stroom te bevei-

ligen » welke zich aan beide zijden een regten

weg zocht te openen ; hier door moest de uit-

XoQZVci'^^t^ Schelde zich alleen aan de zuidzijde

verbreedcn , cix fTisJingen een punt vormen,

v;aar
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waar' door hec Slae niet , dan met een ftom-.

pen hoek, den Stroom ontving. Men kon dus,

uief regt dit Sloe als een fprank der Schel-

de aanmerken, welkers Stroom, uit hoofde

van het in § I. aangchr;alde , te zwakker moest
zijn , als dezelve in den Hond te reo-ter

ylQeide.

§111.

De toenemende bedijkingen van Zuidheve-
land^ het weilc ^ich ver bezuiden het Ei-
land /-T^/r/W^» uitftrekte, moesten ook toe-

brengen om den Stroom te breken , welke in

het Sloe wioi. Deze Stroom immers moest
op dit Land gedeeltelijk fluiten, gedeeltelijk

nog meer door de IFesterfchdds gevoerd
worden.

%l V.

IMen moet eene geringe kennis van den
'aard der Stroomen bezitten, om in de % W, ea
lil. opgenoemde omllandigheden, geene voor-
name oorzaken der aanflibbingen te ontdek-
ken.

Indedaad, wanneer men in acht neemt dat
de Vloed de bodems der Rivieren, om dus te

Ipreken, ontbindende , tev^ens de ligtlle doe-
len daar van cptik en met zich voert, dac:

de-
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dezelve zulks te meer vcrrigc, naar mate dcs-

zelfs Stroom fterker is C<^); volgt hieruit,

dat wanneer die Vloed door eenige hinder-

palen in deszelfs vrijen loop wordt wederhou-

den of verzwakt, deze medegevoerde ftoffen,

welke enkel door de kracht des Strooms wor-

den opgehouden , zeer fpoedig moeten zin-

ken en zich vastzetten , waar door in de

groote Rivieren de Platen gevormd worden

en de volllrekte opftoppingen , gelijk zulks

hooger (§ I.) is gezegd , in de kleine Zijka-

nalen worden veroorzaakt.

S V.

Men zal , dit op § IL en III. toepasfende

,

met regt zich niet zoo zeer over de thans

bertaande onevenredigheid der diepte voor de

Zuidv,'aterwg en in den Hond verwonderen,

dan dat dezelve niet reeds vroeger in groo-

tere mate beftaan heeft , en waarlijk zou die

het geval geweest zijn, zoo eene gunstige om«

Handigheid zulks niet verhinderd, en zelfs

tot de verdieping en verwijding van het Sloe

en de Reede van Rammekens had mede-

gewerkt.

Om

(<j) Men kan hef bewijs dezer eigeafohappen vanden Vloe.1,

voldoende vinden in de Verhandelingen over Az Vcrbe:ering der

I
Rivieren, geplastst in het XIX. Deels Ie. S:uk der Werken vaa d:

Maatfchappij der Weter.fehappen te Haarlem .
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Om hier al weder op een algemeen grondbe-

ginfel te bouwen, moec men in het oog hou-

den , dat , hoe nadeelig de zwakke Vloeden ook
zijn mogen, het gevaar der aanflikkingen ver-

mindert, wanneer de Ebftroom gelijk ftaac met
dien des Vloeds of denzelven overtreft , dac

is , wanneer de Eb de ftofFen, door den Vloed

aangebragt , weder weg kan fchuren , eer de-

zelve zich op de bodems der Rivieren heb-

ben vastgezet.

S VI.

Dit nu moet het geval zijn geweest, na dac

de groote mond der IVesterfchelde gevormd
was. Hoe verward , hoe onzeker de oudfte

berigten der Zeeuwfche Stroomen ook zijn

mogen, blijkt het echter uit de Kronijken,

dat tot in het eind der dertiende eeuw , hec

Land v^nTerveer en Noordbeveland Qnkel door
een eng geultje was gefchei.ien (^}, zijn-

de Terveer toen flechts een gering Visfchers

Gehuchtje. Daar nu de Oosterfchelde twee
armen bezat, die beide zich in het Sloe ont-

lastten
, het Schengen en de Zuidvliet name-

lijk , welke laatfte alleen hier door deszeUs'

benaming heeft ontvangen, is liet natuurlijk

dac

(*) «exuORN, Kroüijk v»n Zeeland , Ie. Deel.
, pag. 58.
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dac al de Sfföoiii der Eb van de Ooste^fchel-

4e ^ welke door het Schehgen , en genoegzaam

«reheel die, welke Jn de ZuidMlitt vloeide <

door het iS/o^ liioest trekken en dit water

<yp öe-ne aanmerkelijke en ftseds toe-jemende

öïcpre moest houden, om dat deze EbftraötM

den Vioedflroom overtrof. ( § V. }.

Dit blijkt overtuigend uit het geen hocgcl*

(§ II. en III.) van den Vioedflmom in het

Sloe gezegd is , en uit de rigting der beide'

evengenoemde Kanalen. Indedaad zijn dezel-

ve zoo, geleegen dat zij even goed alsdd

Schelde bij het Eiland Schouwen , en zelfs de

Zuldvliet in nog regter lijn , den Stroom der

Eb kunnen ontvangen , als makende een min-

deren hoek met het opperfte der Ooste}'fchelde

dan het Land van ^/«Hi^fS^^. Deze Eb v/ierd dan

daar en boven nog meer door den Stroom van

de Keeten af komende, naar de Zindvliei heen

geleid. Derhalven moet de Eoftroom door

het Schengen en de Zuldvliet niet minder dan

die langs het Eiland Schouwen zijn geweest,

(c) of veel Hcrker dan de Vloed in het Slue.

Ik

( c ) Uit hoofde van liet in § I. vastgefteWe , zou de Ebftrooiiï

in de Zuichliet gvooter dan die voor Zicrilzee geweest moeten

2ijn : doch men moet opmerken , dat de Vloed met ki acht door

den Reompot langs bet Eihmd Scbowjuen jnilroomeiidc , racerder

diepte aan dat M'ater moest geven, dan aan de Zm'tvUet en het

Scbengen , wellce toenmaals een zeer gcringcii Vioeditroom moes-

ten
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Ik durf gerust vastflellen, dat aan deze om-

llandigheid alleen het Kanaal voor de Haren,

van Middelburg (door welke benaming ik al-

toos de beids Kanalen van IFclzinge en jir-

fiemuiden verfta) deszelfs aanwezen is ver-

fchuldigd. Het kon niet misfen, of een zoo

fterke Stroom, als door het Schengcn vliette,

moest het Land van IValckeren , daar regen

overliggende , invreten en tot een grooten in-

ham-veranderen. De befchouwing van den

betrckkeHjken ftand van het Af'iemuidenfmt

Gat en het Scheggen is voldoende, om 'er al de

blijkbaarheid van aantetoonen. Immers dit Ga!

ligt juist in de verlenging van het Schengen,

en het Kanaal maakt bij de onde Haven van

Middelburg een hoek, welke elke Stroom die

op een Land afftuic, aanneemt', en "die tot

aan den moiid van het Welzlnger Gat door-

gaat.

Ik meen e in de JValclierfche Arkadia v:in

G ARGON een Penning gevonden te hebben,

op w^elken Middelburg digt aan den zuidooste-

lijken rand van het Eiland ligt , en geheel

het

ten hebben (§ I/) , en dnt de krachten der Stmnmen gcëvcnreJigd

zijn aan de diepten der Rivieren.— Echter was de Eb -VK^i^r ^r-,

titmuiden tegen het einde der vijftiende eeii'.v nog zoo gtoot

,

dat, volgens eoxhorn, de Matrozen bevreesd \\'arcn cm met W\n-

re Sloepen bij de groote Schepen te licwen. Kmniik van 2".ctJ:!nd

pag. spe-.
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hec Nieuwland flechts als eene Plaat worde af-

gebeeld.— Ik weet hoe weinig vertrouwen

'er op diergelijke getuigenisfen , en zelfs op

die onzer vroegfte Schrijvers over deze on-

dörwerpen, te ftellen is ; ik weet dat men

beter uit de oude geulen , welke de Rivieren

als gedenkteekens harer vorige loepbanen

overlaten , derzelver ftrekkingen kan opma-

ken, dan uit de verhalen van onkundige Ge-

fchiedfchrijvers : doch wanneer de menfche-

]ijke gcdenkfchriften overeenllemmen met ge-^

zonde grondbeginfels, kunnen de gevolgtrek-

kingen daar uit opgemaakt, niet dan 'er bij

winnen.

Middelburg v\^as het dan aan het Schengen

verfchuldigd , in hare eerste opkomst eene

plaatste zijn, welke het voordeel genoot van

bijna onmiddelijk aan Zee te liggen , en

tevens eene Baai voor zich te hebben, welke

veilig de zwaarUe Vloten konde bevatten.

Hoe zou het anders te begrijpen zijn , dat een

Volk, 't welk van deszelfs eerste opkomst af,

2ich enkel op den Zeehandel toclag , eene

Landflad
, gelijk Middelburg thans is , tot dQW

eersten ftapel van Handel en Zeevaart zou

verkozen hebben? — Geene plaats kon beter

dan deze, alle de voordeden bezitten, welke,

ten tijde der P>.ümcir.en , Domburg en f-Fe^t-
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kappelk eigen waren , zonder dat daar bij eenige

derzelver nadeelen vermengd waren.

$ viir.

De wisfelvalligheid der aardfche zaken liet

Middelburg niec lang een voordeel genieten

,

*t welk de oorfprong van haren bloei was ge-

weest
; doch ook deze verandering gefchiedde

alweder door dezelfde onwrikbare regelen en

wetten, van welke de natuur zich in hare be-

wegingen nimmer verwijdert.

Het geultje , 't welk tusfchen U^alchereft

en Noordbeveland beft on d C§VI._), liep, vol-

gens boxhorn, tusfchen een laag Voor-
land , 't welk zich zeer breed voor Zandwyk
en Kampen uitftrekte. Daar nu de zuidelijke

punt van Schouwen den ftroom uic Zee llerk

naar dit geultje wendde, daar deeze ftroom

op de westkust van Noordheveland affluiten-

de, het VeerfcheGat even zeer gefchikt maak-
te tot het ontvangen van den Vloed als de

OosterfcheJde^ het welk vooral zichtbaar is in

de Kaart der Zeeuwfche eilanden, te vinden

in de Kronijk van SMALLEGANGE, endaar
geene bedijkingen dit geultje beperkten, is hec

natuurlijk dat het eerst langzamerhand (§ I.^,

en vervolgens , de diepte vermeerderende ,

in verdubbelde reden moest toenemen. Da
II. D I E L. B Vloed
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Vloed nu met geweld invallende, waren de

bedijkingen van het Zuidwestelijk deel ran

Noordheveland niet tegen denzelven beftand

(i). Te zwak voor zulk een droom aange-

legt, braken zij door; een aanmerkelijk ge-

deelte van Noordbeveland en Wolfaartsdyk

fpoelde onder; het Veerfche Gat baande zich

een weg tot de Zuidvliet; en ter Feer door

kracht van bedijkingen en andere werken in

aanwezen gehouden («} wierd eene aanmer-

kelijke Zeeplatts, bloeide door uitgebreide

Visfcherijën, en veranderde binnen korten tijd.

Van een Fis/chers Hkken, in eene fterke Ves-

ting.

% IX.

Dit toeval , uit de ligging van het Noorder

gedeelte van Walcheren natuurlijk voortfprui-

tende , was de doodfteek voor het Sloe, De

ftroom van het Veerfche Gat onmiddelijker

en regtef dan die van Rammekens uit Zee

komende, moest niet alleenlijk dien van hen

Sloe, uit deszelfs aart reeds zwak zijnde

(§11.), fluiten; maar zelfs langzamerhand

achter uit werpen: hier door wierd deeze

llrooni

( <i ) BOXHOK.N, Kromjk van Sceiand, pag. 38.

C • ) Dezelfde.
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ftroom nog veel zwakker en nog meer naar

den Hond afgeleid: de geul van liet Slos

raoesc duis vernaauwen , en de plaat de Kaloot ,

reeds door het Iluken van den vloed
^
op

Zuidbeveland geboren (§ III. ) 5 Spoedig aan-

wasfen.

Doch vooral moest het nadeelig uitwerk-

fel van dit toeval fpoedig geopenbaard wor-

den in de Baai voor Middelburg. De-

Zuidvliet digsc aan het Feerfche Gat liggen-

de, ontving deszelfs flerkften ftroom en nam

dien van het Schengen tot zich : derzelver

£>b, vooral krachtiger dan die van het Schen-

gen zijnde Q$ L), ontlastte zich geheel door

het Veerfche Gat, en fleepte ook een gedeel-

te van die uit het Schengen mede. Hier

door wierd deze Baai van alle fchuring be-

roofd: de Vloed ,van het Sloe, langs Zuii-

beveland heen vlietende, maakte aan de

Westzijde een Wantij , in 't welk alle deszelfs

medegevoerde doffen zich nederzetten, zonder

weder verdreven te kunnen worden. De

plaat voor de Middelburgfche Haven groeide

derhalven fpoedig aan , en wierd in het te-

genwoordig Nieuwland hervormd. De on-

dergang van het eertijds bloeijend j^rnemui-

B ï den
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den was nu zeker: dezelfde plaats, voor wel-

ke nog in het jaar 1396 (ƒ) eene Vloot van

honderd vijf en dertig fchepen konde gebor-

gen worden, was in 1615. (g ) reeds bijna

niet inftaat, derzelver geringe Kil bevaarbaar

te houden, en terwijl door den fterkcn in-

vallenden Vloed van Ter Veer ^ Noordbeve-

land, fVolfertsdyk en een gedeelte van Zuid'

heveland waren afgenomen > volgde in de ja-

ren 1631 , 1645 > ï^^^ï 5 J^?! » c"z. voor

St. Joosland en om het Arnemuidenfche Gat,

de eene bedijking en uitbreiding op de andere.

De onuitputtelijke werkzaamheid, de on-

vermoeide poogingen der Zeelanderen, hoe

wel niet altoos met de vereischte kunde te

werk gefield, hielden alleenlijk nog eene

kleine geul open, zonder welke St. Joosland

zeer fpoedig met Walcheren vereenigd zou

zijn geworden.

S XL
En, waarlijk, dit kon niet anders zijn, ab

men opmerkt, dat het Kanaal voor de Mid-

delburgfche Haven, uit den aanwas van het

St. Joosland geboren zijnde, als eene dubbe-

le

(ƒ) BOXHORN, Ifte. Deel, pag. 346.

C ff ) Dczelflfe , pag. 27^»
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Je en in een lopende Sprank van het Sloe

moet befchouwd worden, en het derhalven

m veel groter mate de nadeelen moest bezit-

ten, die thans aan het iS/oe verbonden waren:

nadeelen die altoos meer en meer moesten

toenemen door de afneming van het Schengen

en den aanwas der Zuidvliet (§ X.) van

welken eerften rivierarm het bovengemelde

Kanaal alleen deszelfs Eb kon ontvangen.

SXII.

Dusdanig zlin, naar mijn gevoelen, de al-

lerwaarfchijnlijkfte oorzaken van ds tegen-

woordige gefteldheid van het Oostelijk deel

van Walcheren^ en van den nadeeligen loop

der Stroomen, welke daar langs henen plaats

heeft. De weinige waarnemingen, welke ik

in ftaat ben geweest wegens èj^zo. twee za-

ken te doen , hebben mij in het oordeel over

deze oorzaken moeten verfterken.

Laten wij kortelijk de gevolgen d£r voor-

gemelde gronden, die niet anders dan de te-

genwoordige bevindingen zijn, onderzoeken-

de, de fom der gebreken opmaken.

§XIII.

Ik heb gezegd ( § II. ) , dat de punt van

VlisU.^ren At^ïi ftroom des Vlocds naar den

B 3
Kond
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Hond moest afleiden, en mijne bevinding heeft

ckar mede overeengeftemd. Den 23 Decem-

ber des vorigen jaars voor de Zuidwatering

op omtrend 40 Roeden afftands van den Wul

ten anker liggende, wierp ik ruim een uur

na het begin van den Vloed voor Vlisftngen

^n plank_fe uit, 't welk deszelfs lijn in

3*40' had afgeloopen : ik herhaalde die proef

toen de geulen A. B.^ door de Kaioot lo-

pende, den ftroora met kracht in den Hond

begonnen te trekken, en bevond toen dat de

lijn 1*41' minder tijds noodig had om af te

loopen. De ftroom was derhalven ruim een

derde fterker, dan bij dè eerfte waarneming;

doch, daar die flerkere llroom zekerlijk niet

gelijk kan gefield worden met dien, welke in

den Hond vliet, om dat de eerfle op de Ka-

hot eenigzins affluit, en de bodem van den

Hond veel dieper is dan die voor de Zuid-

'ivatering^ en het bekend is, dat de fnelheid

der flroomen geëvenredigd is aan den vier-

kants wortel van de diepte des bodems, kun-

nen v/ij gerustelijk vastftellen , dat de flroom

langs de Zuidv/atêring tot den tijd toe, dat

dezelve zich door de overflrooming van een

groot deel des Kaloots , met dien van rlen

Hond vermengt, ruim e^ns zoo zwak is dan

die der IVesierfchelde»

Ik
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S XIV.

Ik heb te kennen gegeven (^IX. ), dat

de vloedtlroom van het Veerfche Gat dien van

het Sloe moest terug werpen ; hier van is

mij ook bij ondervinding de waarheid geble-

ken. Omtrent twee uuren na dat de Vloed

voor Vlisftngen was begonnen, voor Kam-

mekens ten anker liggende, kwam de Stroom

door het Sloe nog van het Veerfche Gai^ en

wierp zich met dien van de Zuidwatering

vereenigt, door de geulen A. en B. in den

Hond. I>eeze Vloed vloeide derhalven op

dat oogenblik door het Schengen en door

het Kanaal voor de Haven van Middelburg,

§ XV.

Daar' nu echter deze Stroora flegts een 'zeer

zwak gedeelte is van dien, welke door deZuid^

vliet trekt ; daar dezelve zich door naauwe en

ondiepe geulen (A. enB.) ontlast ; daar hij nog

meer gebroken wordt door dien van de Zuidr

watering^ met welken hij zich vereenigt; daar

hij hQi jdrnemuidenfcheGat bovendien genoeg-

zaam mis moet lopen, alleenlijk op het land van

Zuidbeveland bij C. moetende affluiten (§I.X5

kan dus ook deze Stroom niet dan zaer zwak in

het Sloe en volftrekt onbeteekenend in het

Kanaal voor de Haven van Middelburg- zijn.

•B 4 ^ Hier
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§ X VL
Hier bij komt nog , dat, zoodra de Vloed

over de Kaloot begint te ftroomen , de zwak-

ke Stroom van het Veerfche Gat komen-

de, weder te rug wordt gedreven doordien

van hen Vlakke , het welk dan een Wan-
tij ^ of eigenlijk twee fluitende Vloeden ver-

oorzaakt, die ik, ten aanzien van het Sloe^

befpeurd heb te zijn, ter plaatze waar de

meeste ondiepte tusfchen de geul van het

Schengen en het Sloefche Veer beft^at, en ,

ten aanzien van het Kanaal voor de Haven

,

duidelijk heb opgemerkt vóór of even bewes-

ten Arnemuiden.

S XVII.

Dezelve waarnemingen beftaan met betrek-

*king tot de Eb. De zware Stroom der

ZuidvUet^ de fterke trek van het Veerfche

Gat flepen in het begin der Eb, die van

het Schengen niet alleen , maar ook die

van het Sioe tot zich. Eerst omtrend twee

uren later verdeelt zich de Eb in het Sloe en

in het Kanaal , ter plaatfe ten naastenbij ,

alwaar zich de Vloedftroom verdeelt, en

vliet als dan Zuid- en Naordwaaris henen.

Daar nu de llerklle Eb langs het Veerfchs

Gat ftropmt , en die , welke vervolgens Zuide-

lijk
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lijk vliet, uit een flechts verdeelden Stnoom
beftaat , welke geen aandrang van boven

Stroom verkrijgt, alzoo het Schengen weinig

Eb bezit; zoo moet de Stroom der Eb in hec

Sloe^ of eigenlijk, van benoorden het hoofd
van Arnemuiden tot een weinig voorbij dac

van Rammekens , even zo gering en nog ge-

ringer zijn, dan de Stroom deeVloeds, hec

welk alles in grootere evenredigheid op hen

Kanaal voor de haven toepasfelijk is.

S XVIII.

Uit al het bovengezegde blijkt derhalven

,

dat 'er geen dan een gebroken Vloed en Eb-
ftroom langs het She en 't Kanaal voor de
Haven van Middelburg gaan kan, en dat de

eens te zwik zijnde om de medegevoerde flof-

fen te blijven voortvoeren, en de andere,

om die weder uictefchuren dezelvo zich nood-
zakelijk moeten vastzetten , en daar door de
vernaauwing, de verondieping van het Slo6

en de geheele aanlanding van het Kanaal moec
plaats grijpen.

Ik heb hst uitwerkfel dezer zwakke ftroo-

men zelve kunnen beoordeelen. Terwijl hec

Vloedwater voor VlisRngen ten uiterfte troe-

bel en graauw van kouleur was, vond ik dac

van het Slos bewolkt en doormengd met hel-

B 5 dere
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dere plekken: ten bewijze dat de medcge-

voerde Slib dch nederzette (z^), en d» Eb,

welke 'er snet (Hl weder doortrok, had bij-

na de klaarheid van een langzaam vloeijend

Rivierwater; waar uit. bleek, dat 'er bijna

geene de minfte fchuring konde plaats heb-

ben.

S XIX.

Men werpe nu het oog op het hier achter

gevoegde kaartje, en men zal zich niet ver-

wonderen over den geweldigen aanwas der

Banken en Platen in het Sloe:^ noch over

de ondieptens welke 'er op zoo veele plaat-

zen in gevonden worden; men zai zich niet

verwonderen in den ingang van het Schengcn

bij laag water naauwelijks 3 voeten diepte te

vinden, en in den ingang van de eertijds

niets beteekcnende ZuidvUet eene middelbare

diepte van ruim 50 voeten ; men zal zich

niet over de uitgebreidheid van de Kaloot ver-

wonderen , welke zich, volgens de naauwkeuri-

ge waarnemingen , door den Franfchen Ingenieur

der Marine beautémps beaupré ge-

daan, (i^ reeds tot voor Vlisfingen uitftrekt,

noch

( * ) Dit kan voornamelijk ten tijde der Stroomkentering bemerkt

werdeo.

( » ) Zie zijne fraaijè Kaart der WtsterfchiUt tot aan^«;w«'/««.
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noch o\'cr de geiladige nadering dezer Plaat toe

Rammekens en tot de geheele ZuUwaterlng\
men zal zich niet verwonderen dat eene Ree-
de , welke eertijds de geheele uitgebreidheid

der JValcherfche en Flaamfche Kusten be-

floeg, ( waar van de naam van het Vlakke
waarfchijnlijk oorfpronkelijk is ) welker diep-

te gelijk aan de grootfte diepte van den Hond
was, thans voor zware fchepen flechts eene

breedte van 50 a 60 Roeden heeft bij Jaag

water, en eene middelbare diepte van 23 a

24 voeten, daar die van den Homd daar tegen

over, volgens de peilingen van den zelven

Ingenieur, tusfchen de 50 en 60 voeten is.

S XX.

Doch het- geen v/ezenlijk mijne verwonde-
ring opwekte, was, het verfchil der peilin-

gen diens Ingenieurs met de mijne. Ik viade
bij hem de dieptens van en vóór het IVester-

hoofd vóór Rammekens en de Kaloot van

25 tot 56 Franfche Voeten. De mijne flechts

vijf of zes Jaren later gedaan, beloopen, in

het diepae, alleen van 18 tot 38 Rhijnlandfche
voeten. Dit verfchil heeft, hoe wel in veel
geringer mate, op alle punten plaats, welke
ik na hem bep&ild heb voor de Zuidwafs*
ring. Van waar ontftaat dit? zou de aanflik-

'

king.
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king, na dat de groote aanwas der Kaloot

bijna geheel het Sloe van den Hond heeft af-

gefcheiden , met zulke reuzenfchreden voort-

gaan ?

Waarlijk, ik oordeele de waarneming van

dit verfchil gewigtig genoeg te zijn, om te

verdienen van jaarlijks te worden nagegaan,

ten einde daar uit een vast befluit te kunnen

trekken.

§ XXI.

Ten aanzien van het Sloe vóór het Arne-

tnuidenfche Gat , heb ik, uit gebrek van vroe-

gere peilingen, geene vergelijkingen deswe-

gens met vorige proeven kunnen maken: maar

indien de zoo geweldige verflijkkingvoorü^wï-

mekens bewaarheid wordt , is 'er nog minder

reden om aan die vóór Arnemuiden te twij-

felen. Men kan die eenigzins opmaken uit

het verfchil der diepte van het Sloe tegen o-

ver de Zuidvliet en vóór het gemelde gat.

Dit zoo zijnde , wat zal dan het waarfchijn-

Ujk lot van het Sloe worden? Wat zal 'er

van worden , wanneer het Borzelfche Gat ,

't welk van jaar tot jaar verflikt, den Stroom

die uit het Feerfcke Gat en langs Ramme-

kern valt, niet meer kan afleiden? wat zal

'er van worden, wanneer het éoor de fleeds

toe-
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toenemende rerflijkking van het Scliengen, ook

van het laatfte hulpmiddel, de Eb, geheel

beroofd zal zijn ?

S XXIL
Daar nu de omftandigheden en vooruitzich-

ten omtrend het ^/ötf zoodanig zijn, zalmen,

alle de vorige gemelde oorzaken in aanmer-

king nemende , zich nog minder over de

ondiepte van het Kanaal róór de Middel-

burgfche Haven verwonderen, daar de bodem

van het Gat van Armmuiden door één 8 k

9 voeten boven laag water, en die van het

fVelzingfche omtrend 3 voeten daar boven

ligt, en derhalven geheel dit Kanaal voor

eenigzins zware fchepen volftrekt onbevaar-

baar is.

§ XXIII.

Wat de haven van Middelburg zelve be-

treft , de (TOTzaak van derzelver aanflikking is

zeer eenvoudig , als men flechts het bijgebrag-

te C§ ^^} wegens de zwakke en fluitende

ftroomen in aanmerking neemt. Het Vloed-

water, in de Haven vallende, ftuit tegen de

Stad aan , en heeft derhalven ^eene de oiin-

fte doorftraling of ftroom ; het gevolg ilaar

van kan dus nie;s anders zijn , lUn dat al

de
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de SJib, welke hetzelve met zich voert, zich

onmiddelijk nederzet : en daar 'er, om gelijke

oorzaak, geene Eb kan gaan, moet de aan-

flikking fpoedig volkomen worden.

Het is waar, 'er doet zich hier, met betrek-

king tot den Vk)ed, eenc fchijnbare tegenflrij-

digheid op; men zoude kunnen zeggen, dat

dewijl in evenredigheid van de fnelheid des

Strooms, de ftoffen van de bodems der Ri-

vieren worden opgetild (^ ^^^-y derhalven bij

een zwakkeren Stroom, zoo als die van het

Kanaal voor de haven , de aanvoering dezer

ftoflpen moet verminderen. Dit is onbetwist-

baar, wanneer de Stroom van deszelfs oor-

fprong af even zwak is, want dan kan hij in

het geheel geene ftoffen mede flepen ; maar

die heeft geen plaats , wanneer de ftroom

Jkrachtig zijnde, eensklaps zwakker wordt; de

zwakkere Stroom blijft als dan nog met de

ftoffen , die dezelve in zijne kracht heeft me-

degevoerd, beladen en laat die, volgens eene

bekende evenredigheid zakken , en dit is juist

het geen in het Kanaal, alwaar de Stroom

zich verzwakt, en in de haven, alwaar hij

ftuit, gebeuren moet.

sxxiv.
Daar wij nu uic de ociftandigheden v/elke

in
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in vroegere tijden ten opzigte van het Kanaal

en de haven hebben plaats gehad, en uit de

beknopte befchouwing van den daar uit voort-

vloeijenden tegenwoordigen toeftand, de gron-

den van het kwaad hebben opgefpoord, kun-

nen wij, al het boven verhandelde zamentrek-

kende , deze volgende grotidoorzaken opgeven.

I "2 Om dat het Kanaal voor de Haven van

Middelhurg van den Stroom des Vloeds eens-

deels is berooft , anderdeels , niet dan een flui-

tenden Stroom heeft.

2° Om dat de verzanding van he't Schen-

gen en de verzwakte Eb \Mi het Sloe ook

dit Kanaal van de Ebllroom berooven.

3° Om dat het water, 't welk ieder ge-

tij in de haven wast , tegen de ftad moet flui-

ten en aldaar , zoo wel als in het Kanaal , de

medegevoerde Zand en SlibftofFen moet neder-

leggen.

Laten Wij onderzoeken weJke middelen ter

wegnemiog dezer kwalen zijn in het werk te

Hellen.

TWEE-
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TWEEDE AFDEELING.

Ovir de middelen van herjlel,

§ XXV.

Xk heb in bet begin dezer Verhandeling ge-

zegd, dat uit het onderzoek van de oorzaken

van hec kwaad, tevens de bronnen voort-

vloeijen om het te verheelen; en in de daad

kunnen deze bronnen niet ontftaan dan uic

de volgende regelen.

1° Om te trachten den Vloed, zoo veel

mogelijk, met kracht in eene der monden

van het Kanaal te leiden.

2° Ora insgelijks de Eb door den tegen-

overgeflelden mond te doen flroomen.

3° Om te beletten, dat door den Vloed

Zand en Slib in de Haven worde gevoerd.

§XXVL
Dan, daar buitenkomende omflandrgheden

de uitvoering der twee eerfte punten kunnen

verhinderen, dient men in dat geval , zoo wel

ten aanzien van het Kanaal , als van de Haven

dezen algemeenen regel in het oog te hou-

den :

^«2 Daf,
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4*. Dat , wmneer den flroom gecnen fter-

ken en vrijen doorloop kan bezorgd worden^

men denzelven allen toegang moet weigeren,—

De liadeelen , welke wij hebben aangetoond

eigen te zijn aan een zwakken Vloed- en nog

zwakkeren Ebftroom , ontflaan mij van do

tioodxakelijkheid om dezen regel te bewijzen»

S XXVIÏ.

Men gevoelt reeds het gewigt van dezeti

tegel , uit het geen in de vorige afdeeling we-

gens den Vloed van de Zuidwatering en het

Sloe is gezegd ( §11, III^ XIII > Daar en

boven , indien 'er al middelen te vinden waren

,

om den Vloed der Zuidwatering door het

Kanaal te leiden, hoe zal men dan die van

Vere beletten 'er tegen in te Uroomen,

(§ VIII, IX, XIV.) zonder tevens de Eb te

keerert, buiten welke de Vloedllroom altoos

in diergelijke Kanalen nadeelig is ? Immers kan

men zich niet vleijen, indien al de Vloed van

het Veerfche Gat te wederhouden ware, de

Eb van het Schengen met eenige vrucht door

het Kanaal te leiden? (§ IX, XVII, XVII I^

XIX.)— zoo men den Vloedflroom van dö

noordzijde 'er in wil voeren , hoe zal men

denzelven dan de behoorlijke kracht geven <

zonder dien van de Zuidvliet af te keeren?

II. Deel. C C§XVÏ^
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C5XVI, X.} hoe zal men dien van de zuid-

zijde 'er dan van afwenden ? ( § XVI.) hoe

zal men eindelijk aan eenen zich fteeds ver-

deelenden ftroora dat vermogen geven , 't welk

*er tot eene genoegzame fchuring vereischt

wordt ? — Eene geheele verandering van de

zeegaten, een geheele ommekeer der ftroomen

zou 'er moeten plaats grijpen; moeijelijke en

zaamgeftelde, zoo niet ondoenlijke werken,

zouden tot het bereiken van het beoogde doel

,

ter hand genomen moeten worden, werken,

welke, indien zij al met vrucht konden gebe-

zigd worden, [geene zekerheid voor het ver-

volg zouden kunnen geven , alzoo bij het ge-

ftadig verloop der Zeeuwfche gaten, duizend

omftandigheden derzelver uitwerkzelen , na ee-»

ne reeks vanjaren, zouden kunnen verijdelen.

Immers deze zwarigheden leiden ons van

zelve op tot het denkbeeld van in de behoed-

middelen op dien regel te bouwen, welke de

eenvöudigfte en minst zaamgeftelde wijze van

werken moet voortbrengen, welke, door het

Kanaal en de Haven van alle gemeenfchap daar

buiten af te fcheiden , beide eenigermate onaf-

hankelijk van de overige Zeeuwfche gaten

maakt; dien regel namelijk, van 'er geheelden

Vloed en de Eb buiten te keeren.CJXXV, 4° )

Doch ook in de uitoefening van dezen re-

gel
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gel , is men verpligt met e^ne behoedzaamheid

tp werk te gaan , welke de gevaarlijke i\and

van het Kanaal, in deszelfs betrekking tot an-

dere gaten, vordert. De beste middelen tef

herftelling van het kanaal en der haven kunnen

daarom gebreken bezitten, die mogelijk niet te

verhelpen zijn.-»- Slechts één Ontwerp is mij

bekend
,

' t welk misfchien die gebreken zou kun-

nen voorkomen. Daar echter de dwaling dik-

wijls tot het befef der waarheid opleidt, zal

ik mij in de opgaaf der middelen niet toe

dit alleen bepalen. Uit de gebrekkigfte ont-^

werpen leidt een verfl:andi§ en van het plaat-

felijke wel onderrigt Man fomtijds de beste ge-

volgen af. De gebreken , welke mijne kort-

zichtigheid mij belet in de volgende ontwer-

pen weg te nemen, zullen door meer kundi-

gen misfchien zonder moeite op te losfen zijn.

§ XXVIIL
Reeds bij den aanwas van het kwaad , nanl

men middelen bij de hand om het voorteko*

men. De Kronijken verhalen, dat men aart

het ^rnemuidenfchs Gai een nieuw Kanaal

graafde, om 'er den VJoèd langs af te leiden;

dat men werktuigen ter verdieping of fchuring

foeftelde; dat men vervolgens het Vloedwater,

door bedammingen of kribben, deszelfs Stroom

G 2 bc-
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benam, dat men flaisjes aanlegde aan het ^r-

nemtiidenfche Hoofd ter meerdere fchuring; dat

men naderhand de vruchteloosheid van alle

deze werken ontwarende , dezelve gedeeltelijk

weder vernietigde , en andere , even weinig

voldoende, daar voor in de plaats legde: ea

zeker; daar ze noch de kracht des Stroom*

vermeerderden , noch den Stroom geheel uit

het Kanaal weerden, konden dezelve niet be-

letten dat de Arne of oude Middelburgfche

Haven onbevaarbaar wierd, en dat men einde-

lijk zich genoodzaakt vond eene ni«uwe aan-

teleggen, welke, op dezelfde gebrekkige be-

ginfelen als de oude vervaardigd zijnde , juist

dezelfde nadeelen in zich moest bevatten,,

gelijk de gevolgen zulks heden aantoonen»

S XXIX.

Den waren toeftand van het Sloe noch niet

genoegzaam kennende , meende ik , dat de mo-

gelijkheid eener voldoende doorftraling van

Vloed- en Ebftroom in het Kanaal niet zeer

bezwaarlijk was : het fcheen mij toe , dat

wanneer het Oosterhoofd van Rammekens ver-

lengd wierd , zoodanig dat het den Vloed

van het Sloe onderfchepte , en h-et Zuidelijk

Hoofd van Arnemuiden zoodanig , dat 'er de

Ebftroom uit bet Bchengen vrierd ingeleid ,

jiiea
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men daar door mogelijk eene genoegzame fchu-

ring in het Kanaal zoude verkrijgen. Het plaat-

felijk overzicht overtuigde mij van de onmo-
gelijkheid van een zoodanig ontwerp. Ora
een voldoenden Stroom van het zuiden te heb-

ben , zou het Oostelijk hoofd van Rammekens
over de plaat de Kaloot moeten gelegd wor-
den, CS II, XIII, XIV.) en hoe zou mea
dan nog de noodzakelijker fchuring der Eb
verkrijgen ? immers niet door het Schenden ,

twelk reeds, blijkens de teekening , door
eene plaat van het Arnemuidenfche gat is af-

gefcheiden ? men zoude dan van de haven van
Middelburg of van Arnemuiden een Kanaal
toe tegen over de Zuidvliet moeten graven,

'twelk met een hoofd derzelver Eb onder-

fchepte
: hier door zou men ongetwijfeld

eene genoegzame fchuring der Eb verkrijgen ,

maar zou de Vloed van het Veerfche gat 'er

niet tevens met even veel kracht , als die vaji

den Hond , in komen , en wat had men dan
met dezen arbeid gewonnen ? — de zuidcr-

ftroom van den Vloed te firemmen , en op
die wijze alleen de Eb door het Kanaal t»

doen trekken , het welk zeer zeker voldoen-

de tot de beddelde diephouding zoude zijn,

C§ V.) kon immers geen plaats hebben dan

door geheel den mond van h^t H^ghinger gaf

C 3 re
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te doppen , ten zij men een middel kond-

bedenken om , zonder Stroom , het water

op het Vlakke of voor Rammekens diep te.

houden? — Ik beken dat deze zwarigheden mij

zoo moeijëlijk, de aantewendene middelen zoo

onzeker toefchijnen , dat ik geheel van het

ontwerp om met den Vloed en Eb , of mep

de Eb alleen in het Kanaal te werken , a^

zie , en mij alleen tot die middelen zal bepa»^

Jen, welke eene geheele affluiting van het Ka-^

paal bevatten.

^ie hier dan mijne ontwerpen desaangaande.

EERSTE ONTWERP.

S XXX.

Dit ontwerp beftaat alleenlijk daarin : niet

flechts de haven van Middelburgs maar ook het

geheele Kanaal in een Dokkanaal te verande-

ren.

Om dit met de minfte kosten te bewerk-

(lelligen , gelige men vooraf , wat de zui-

delijke mond van het Kanaal betreft , het oog

^e werpen op de teekening , zijnde deeze mond

verkleind naar een naauwkeqrig opgemeten

p]an<
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plan. Men befpeiirc 'er op dat een hoofd c

aan de zijde van het kasteel is aangelegd

,

't welk omtrend 65 k 70 Roeden voorbij het

üicerde bolwerk van dit kasteel fchiet. Voorts

loopt 'er van den dijk a (* ) een rijswerk

tot b j en van daar een palen hoofdje tot c ,

't welk zich niet verder dan tot over de bat-

terij d van het Westelijk hoofd e uitftrekt.

Dit Westelijk hoofd nu , zou men kunngn

kten zoo als het is ; doch den dijk a tot aan

^ langs het kribwerkje moeten verlengen , of

zelfs zou men volftaan kunnen , met alleen

dit kribwerkje te verfterken en eenige voeten

te verhoogen , alzoo het met zeer hoog waeer

ondervloeit. Voorts zou men een nieuw Oos-

telijk hoofd ten naastenbij in de rigting van

bfg^ dienen aanteleggen , 't welk even ver als

het Westelijk zou moeten vooruitfchieten.

Tusfohen deze hoofden, ter plaatfe ƒ, zou-

de eene Spui- en Schiufluis moeten aangelegd

worden , bekwaam om zware fchepen door

te fchutten.

t.4 Het

(*) Hst beloop van dezen Dijk is uit hatttnoa <^'ergeno»

tnen ; doch daar het aleer mogelijk is , dat dezelve 7ich thans

door latere inlagen nader aan het She uitttrekt (het welk ik oor-

deel uit de Kaart Van b. b s a ü p r é) zou dit alweder den arbeid

éh ^ kosten vermlndercii,



40 T. SPELEVELD, OVER DE OPSLIEKlN»

$ XXXÏ.

Het fpreckt van zelve , ^ac indien de diep»

(e bij f te groot bevonden wierd voor den aan-

Jeg der Sluis , het voordeeliger zoude uitko-

pien dat men de beide hoofden nog eenige

roeden binnenvvaards verlengde , en aldaar de

Sluis aanlegde. De bodem van het kanaal loopt

aldaar genoegzaam droog met laag water , en

de afkistingen voor het uitdiepen der Sluisput,

en den aanleg der fondamenten der Sluis ,

^oyden derhalven met veel minder kosten en

moeite te doen zijn. Het komt 'er hier

flechts op aan , om zich naar den aard van

het terrein te fchikken , mits dat men in het

oog boude , dat de afftand der Sluis van de

uicerften der hoofden , geëvenredigd zij aan

de kracht der Spuijing , welke de Sluis zal

kunnen uitoefenen.

In het algemeen loopt men geen gevaar, wan-

taper men eene Sluis van die zwaarte , als hier

vereischt wordt , honderd roeden of iets meer

iDinnen de hoofden legt.

S XXXII. /

\r\\iQt Arnemuidenfche gat, ofin de Noorde-

lijke mond van het kanaal , beftaan geene hoof-

den ) dan die door de dijken gevormd wor-

den.
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den. De Zuidelijke dijk is aan het eind af-

gebroken , en voor den Noordelijken ligt een

klein kribwerkje , 't welk zich omtrend 25

roeden voorbij de wste wal uitftrekc. Hier

zoude het dan no^üy zijn , dat de dijk van

h tot i wierd verlegd , en vervolgens een

hoofd van i tot k wierd uitgezet , evenwijdig

met den dijk m. Eindelijk zou men het hoofd

/ behoorlijk moeten optrekken , en binnen den

dijk , ter plaatze n eene diergelijke Schut-

en Spuifluis , als 'm de Zuider-mond moeten

aanleggen.

§ XXXIII.

De Siluizen gelegd zijnde , zoude men kun-

hen aanvangen met de verdieping van de ha-

ven en het kanaal. Da-ar deze Sluizen , zoo

lang zulks noodig zoude zijn , het Kanaal

zouden kunnen droog houden , zou de ont-

graving tot de behoorlijke diepte zeer ge-

makkelijk te doen zijn , zonder dat men

toevlugt tot die kostbare wijze van wer-

ken , de baggering namelijk , zoude behoe-

ven te nemen i zelfs zou men , wat de

haven betreft , mogelijk met vrucht het

werktuig door de Lands Marine in VUsfin-

gen en elders gebruikt , kunnen bezigen ,

bij aidien de rwee Sluizen der Stad eene ge-

C 5 noeg-
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noegzame fchuring daar toe konden te weeg

brengen.

$ XXXIV.

De voordeelen vair^^jiodanig ontwerp ,

't welk in deszelfs dadelijke uitvoering min-

der bezwaarlijk zoude zijn , dan ik mij eerst

had voorgefteld , hebben , zoo men al het bij-

gebragte wel in aanmerking neemt , weinig

betoog nodig.

En zeker ! dewijl de Vloed alleen de ftof-

fen aanbrengt , die het Kanaal en de Haven

doen aandikken, (§ IV &c.) moet deze aan-

flikking ophouden , door de affcheiding der

fluizen. Zoo het eenigermate onbegrijpelijk,

mogt voorkomen , dat , daar tot het doen

der fpuijingen, het zeewater in het Kanaal

moet ingelaten worden, de yioedjïroom of de

ftofFen welke die met zich voert , 'er echter

niet in kunnen dringen , gelieve men in aan-

merking te nemen , dat al het Vloedwater ,

'c welk vóór de fluis (laat , in rust is , van

het uiterfte der hoofden af tot aan de fluis

toe : dit water moet dan al deszelfs ftoffen

aldaar laten zakken , welke vervolgens door

het fpui , wanneer zulks noodig is , weder

worden weggefpoeld: het komt dan , om zoo

te fpreken , gezuiverd in hét dok en kan

nog
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nog ZOO veel te minder zandftofFen 'er in voe-

ren , daar het alleen door de enge flekkeii

of flonsgacen worde doorgelaten. — Daar en

boven behoeft men de dokken niet ledig te

laten loepen , en de hoeveelheid van Vloed*

water welke 'er dagelijks, of wanneer de fpui-

jing noodig is , in moet komen , is dus ge-

ring.

Men behoeft , om proefondervindelijk van

deze waarheid overtuigd te worden , flechrs dea

toeftand van het Vlisfingfche Dok na te gaan.

Ingevolge het naauwkenrigst onderzoek , 't welk

ik deswegens heb kunnen nemen , is mij ge-

bleken , dat de helft van dit Dok in het jaar

1793 omtrend tien voeten is uitgediept , ter

diepte van twee voeten onder de bedding der

fluis ; derhalven moet de aanflikking boven

de bedding, omtrend Sap voeten geweest zijn.

Van 1793 tot 1804 zal de aanflikking van het

uitgediepte gedeelte omtrend een halve voet

zijn geweest : doch dezelve is zoo zeer niet

door het Vloedwater ontdaan , dan wel door

de ingeworpe vuilnis , en vooral door d^

ftoffen , welke van achter het onuitgediepce

Dok naar voren in de diepte zijn gevoerd, door

den trek der fpuijing. Laten wij echter (lel-

len dat het Vloedwater deze ophooging van

6 duimen , ia den tusfchentijd van eiP jaren ,

heeft
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heeft te weeg gebragt, dan moet het, om
eene ophooging van 9 voeten te bewerken ,

den tijd van 198 jaren in het Dok gevloeid

hebben.— Dit zal uit het boven bewezene

niet verbazend voorkomen.

Doch laten wij verder gaan , en ftellen dat

het Vloedwater alleen jaarlijks één duim aan-

llikking in her Dok veroorzaakt , dan maakt

zulks, om de twaalf jaren, één voet; dat is

dus, om de 108 jaren, 9 voeten.

Dat dit op de waarheid moet gegrond zijn ,

blijkt daaruit , dat die genen, bij welke ik on-

derzoek heb gedaan wegens de geheele uitdie-

ping van 't gemelde Dok , hoezeer reeds be-

jaarde lieden , geene kennis droegen van den

tijd, dat zulks heeft plaats gehad. Echter

zou dat gedeelte van het Dok, 't welk in 1793

niet is uitgegraven , nog zeer wel voor zwa-

re Schepen gefchikt zijn, zoo de Dam, wel-

ke ter affchutting van de andere helft des Doks

gelegd is, zulks niet zeer belemmerde,

§ XXXV.
Dit onfchatbaar voordeel van het afHuiten

der Kanalen , zou in het verhandelde geval nog

grooter zijn dan in Vlisjingen.

I °' De grootere uitgebreidheid van het

Kanaal zoude krachtiger fpuijing toelaten , en

de
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de hoofden het fpuiwater onbelemmerd door-

latende , hec welk in Vlisfingen geen plaats

heeft , zou hier door de fpuijing meer uit-

werking hebben , en niet zoo menigvuldig

behoeven herhaald te worden , als in de Lands

haven dier plaats.

2? Tevens zou men, om dezelve uitgebreid-

heid van het Kanaal , des verkiezende , zonder

belemmering der Schepen dagelijks kunnea

fchutten en fpuijen , dewijl hier toe altoos

water genoeg zou kunnen voorhanden zijn.

S XXXVI.

Behalve dit biedt het Dokkanaal nog meer

bijzondere plaatfelijke voordeelen aan. -;
,

1°. De haven en het Kanaal zouden altijd be-

vaarbaar zijn.

a? De bodems der haven, grachtenen Stads

dokken zou men nimmer ledig behoeven te

laten loopen , waardoor de gezondheid der In-

gezetenen zeer bevorderd zou worden , welke

thans, door de nadeelige uitwaasfeniingen der

droogloopende Stads Kanalen , voor al in hee-

ce zomerdagen , bijzonder benadeeld wordt.

3°- Men zou door dezen aanleg der fluizen

zeker wel groote onkosten moeten maken

,

doch daar bij tevens in eens van alle baggering

bevrijd zijn , welke thans alle jaren gefchie-

den



4<5 T. SPEL BV E LD, OVER DE OPSLIKKIN*

c(en moet , en waar van de koften , hoé

nutteloos ook verfpild , op den duur waarlijk

onberekenbaar worden.

§ XXXVIl.

Als zwarigheden tegen een Dokkanaal zoü

men kunnen opwerpen :

1? Dat de twee Stads Watermolens, door

den Vloed en Eb bewogen wordende , hier

door onbruikbaar zouden worden. Deze zwa-

righeid vervalt , wanneer men zich herinnert y

het geen § XXXV 2°, is gezegd , alzoo men

door dagelijks te kunnen fpuijen , ook dage-

lijks eene genoegzame hoeveelheid waters in en

uit het Kanaal zouden kunnen laten om de

Molens aan den gang te houden. Zoo de min-

dere rijzing en daling van het Dokwater aV

niet eene zoo langdurige beweging der molens

mogt toeftaan , als bij Eb en Vloed ; fchijnt

mij nogtans dit ongemak niet van dien aart ,

om met de uitgebreide voordeelen in§ XXXIV,

XXXV en XXXVI aangetoond, in Balans te

kunnen komen.

Het is zeker , dat de herftellingen der Slui-

zen ook de beweging der Molens niet kunnen

benadeelen.— Want, vooreerst, zijn 'er twee

Sluizen, waar van, bij noodzakelijke reparatie

der eene , de andere aan den gang kan gehoU'

dea
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den worden : en ten tweeden , al ware het

,

dat beide te gelijk aan derzelver Huisdeuren ,

beddingen , enz. herftellingen noodig hadden ,

kan altoos het water door de flekken in- en

uitgelaten worden.

a° Doch , zal men zeggen , al toegeftemd

zijnde , dat de Molens , door het in en uitlaten

van water in het Dokkanaal , kunnen werken ,

dan doet zich nog eene nieuwe zwarigheid op

,

ten aanzien der riolen , welke veel lager lig-^

gen dan de Molens , zoo dat dezelve , bij het

djoen werken der Molens, moeten onderloo-

pen of door fchuiven verllopt worden , wel-,

ke derhalven , bij gebrek van fpuijing van

het Dokkanaal geene uitloozing zouden heb-^,

ben , en 'er dus een groot ongemak , 't welk

nu reeds voor de Stad beftaat , zoude vermeer-

deren.

Ik erken , dat hoe zeer 'er verfcheide riolen

van bijzondere huizen ten minften lo voeten

boven laag water peil liggen , de Stads rio-

len echter 'er flechts 3 a 4 voeten boven zijn-

de , men altoos verpligt zal zijn , deze rio-

len met fchuiven te floppen ,~ waneer men

water ter fpuijing, fchutting, of voor de Mo-
lens inlaat. Doch de thans beftaande gebrek-

kige loozing van water uit de riolen zal , door

een goeden aanleg der fpuifluis , geheel ver-

hol-
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holpen worden. Immers ben ik onderrigt ^

4at de flikken in de Haven en in fommige

Kanalen der Stad , op eenige plaatfen het wa-

ter beletten , met de Eb zoo ver afccloopen,

dat het daar mede uit de riolen kan ontlast

worden. Indien men nu de bedding der Sluis

aan den mond of de monden van het Kanaal

,

flechts 4 of 5 voeten onder laag water - peil aan--

legt en het Kanaal op dezelfde laagte ver-

diept , zal men bet water dagelijks en on-

verhinderd ten minsten nog 3 voeten onder de

.riolen kuunen laten wegloopen , en echter nog

4 of 5 voeten water in het dok houden.

Ik zeg, dagelijks, en dit blijkt uit het geen

SXXXV., z°. is gezegd.

Wel verre dus, dat het aanleggen van het

Dokkanaal de uitloozing der riolen eenigzins

zoude kunnen verhinderen , kan het niet dan

dezelve bevorderen : en zelfs zal men ten

minsten 13 of 14 voeten waters kunnen in-

laten , (bij de opgevene verdieping) zonder

dat men verpligt zal zijn , het groot getal der

particuliere riolen voor het Vloedwater te

floppen.

Het blijkt uit deze opmerkingen , dat der-

halven de aanleg der Sluizen niet alleen naar

de zwaarte der Schepen , maar ook tevens

naar de opgegeve omftandig^eden moet ge-

fchie-
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fpbieden. Zoodanig als ik die hier heb be-

paald , zouden de beddingen nog omtrent 5

h, 6 voeten hooger liggen , dan die den Dok-'

(luis te Flisjïngen ; maar dewijl de zwaarste

Schepen welke in Middelburg dporgerchut

worden, flechts 15 voeten diep gaan, en men

op bovengemelde wijs altijd omtrent 17 voe-

ten fchiirting heeft , kan zoodanige aanleg

voldoende zijn : nogtans dient in acht. ge-

nomen te worden , dat hoe lager de beddin-

gen der Sluizen worden aangelegd-, hoe be-

ter zulks is , want : i? Kaa 'er .als, <Jan ï<ï

meer water in het Dokkanaal ingelaten wor-

d.en. 2° Kunnen de ligte Schepen en zelfs

de zware ongeladene , ook met de allerlaagfte

Ipuijing, dan te minder droog vallen. 3° Kan

men als dan zoo veel te krachtiger en dieper,

fpuijing in den mond ef monden van het Ka-^

naai te weeg brengen ; het welk in dit ge-

val hec groote doel moet zijn.

Evenwel zoude men bij eene flechts gerin-

ge verdieping van het Kanaal , het water tot

het allerlaagfte peil kunnen doen wegloopen,

zonder dat zware Schepen , zoo men zulks

verkoos , zouden behoeven droog te liggen ,

(hoewel dit in de mulle bodems onzer Kanalen

weinig ongemaks heeft}. Men behoefde daar-

toe alleenlijk het Stadsdok te hcrftellen en des-

II. Deel. D zelfs
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zelfs Sluis in orde te brengen ; welk Dok
ipen als dan tot een refervoir zoude kunnen

houden , en waarin men diergelijke Schepen

zoude kunnen opleggen.

3° Dezelfde zwarigheid , welke men ten

aanzien der riolen oppert , zoude , met be-

trekking tot eenige Uitloosfluizen , welke ook

binnen het Dokkanar' vallen , kunnen wor-

den opgegeven. Maar ook deze zwarigheid

heeft , om de hier boven opgegeven reden ,

even weinig grond. Het komt 'er hier flechts

op aan , den aanleg der Spuifluisbeddingen

naar het peil der binnen Sluizen te fchikken ,

als wainneer men altoos meester is , dezelve •

met elk Getij in het Dokkanaal te doen loo-

zen , en zelfs met den Vloed , indien men

zulks verkiest , dewijl men willekeurig het

Dokkanaal ledig kan houden , zoo wel bij

Vloed als bij Ebbe.

§ XXXVIII.

De voordeden vain'een Dokkanaal dan zoo

groot zijnde , dat de geringe plaatfelijke na-

deelen , zoo die al mogten beftaan , daar bij

niet in aanmerking kunnen komen ; ja , vol-

gens mijn gevoelen, het nut in 5 XXXVI,
3° aangetoond , alléén tegen alle mogelijke

nadeelen opweegt , blijft flechts overig , te

on-
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onderzoeken, of^ de noodzakelijkheid rati een

Dokkanaal eenmaal toegcftaan zijnde , het ont^

werp echter, zoodanig als ik heb opgegeven^

aan geene groote zwarigheden onderhevig is.

Men herinnere zich wat in de voorgaan-

de Afdeeling , wegens den toeftand van hec

Sloe is gemeld , en men zal als dan , zoo

wel als bij het inzien van het Kaartje , de

moeijelijkheid van deszelfs bevaarbaarheid vooC

groote Schepen in het vervolg gevoelen. Zoo

het ffesterhoofd van Rammekens ^ den Stroom

van de Zuidwatering langs het Slóe bre-

kende , al eenigzins mogt toebrengen tot de

uitbreiding van de Bank jP, welke zich toe

eene zoo groote belemmering van het Slo&

aan het Zuidoostelijk deel van St, Jóostand

nederzet , moet de eenige en onherftelbare

oorzaak van de verdikking van het Sloe nog-

tans alleen in deszelfs betrekkelijken fland

met den Hond en vooral met het Veerfche

Gat en de ZuidvUet gezocht worden. 'Er

blijft derhalven niets overig ^ dan het Slo&

daar te laten , en het Kanaal voor de Haven

tot den doorgang der Schepen te gebruiken:

dit is de reden waarom ik zoo wel aan het

Arnemnidenfche Gat , als bij Rammekens

eene Spuifluis heb voorgellagcn. Maar hoe

zal het nu gaan met de Uirwacering dezer twee

-D 2 Don-
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monden ? Uit het geen § XIX &c. is bijge-

bragt , blijkt , dat de verzanding voor Ram-
mekens en zelfs tot aan de punt der Zuidwa-

tering geftadig toeneemt ; en dat de Kaloot

al meer en meer de kust van Walcheren na-

dert. Zoo èi^z^ verzanding aanhoudt , zal

dan de Zuidelijke ingang van het Kanaal

door den tijd niet verrtopt worden ? zal dan

de Spuifluis aldaar nier nutteloos worden

,

wanneer de zware Schepen de hoofden niet

meer kunnen naderen ? — fchoon 'er thans

nog eene redelijke diepte voor Kammekens is,

toont echter alles niet aan dat het gevaar met

groote fchreden nadert ? —
Is het zelfde niet voor den Noordelijken

mond te vreezen ? men herinnere zich nog-

maals de waarnemingen der voorgaande Af-

deeling , de groote onevenredigheid der diep-

te voor Arnemuiden en tegen over de geul

der Zuidyliet , de fleeds toenemende verzaa-

ding van het Schengen , en oordeele.

Niet aangezet door eene fchuldige IJdelheid,

welke flechts in ontwerpen tracht te fchitte-

ren , die altoos zoo gemaklijk op het papier

te vormen zijn , en dikwijls meer eer aan het

vernuft dan aan het oordeel van den Maker

doen ; alleen bezield met de zucht om we-

zentlijk van nut te zijn , deel ik met dezeif-

- « de



DER JIIDDELIURGSCHE HAVEN. 53

de vrijmoedigheid de nadeelen van het ont-

werp , als het ontwerp zelve mede , in de

hoop dat meer kundige , dan ik , mogelijk

de middelen zullen vinden , om deze nadee-

len te overwinnen; en ik acht mij verpligt,

de belanghebbenden te waarfchuwen , niet tot

de uitvoering van een ontwerp als hier is op-

gegeven over te gaan , voor dat men wel

overtuigd zij , dat de gevaren , welke ik voor /

de monden van het Kanaal vreeze , of niet

beftaan , of voor altoos kunnen verholpen

worden.

TWEEDE ONTWERP.

§ XXXIX.

Inde vooronderftelling van het een of ander,

deel ik een tweede ontwerp mede , 't welk hier

in beftaat ; het Welztnger Kanaal van dat van

Arnemuiden door een Dam aftefcheiden en

vervolgens de Haven van Middelburgs bene-

vens het Kanaal van Arnemuiden , tot één Ka-

naal te maken 't welk door den aanleg eener

Spuifluis aan deszelfs mond , tot een Dok-

kanaal hervormd zijnde , raec de helft min-

D 3 der
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der kosten , dezelfde voordeden van het eer-t

(Ie ontwerp zoude aanbieden.

S XL.

Het is waar , de uitgang langs IVelzings

liiet alleen , maar zelfs van het Zuidelijk deel

van Walcheren , zoude daar door verllopt

kunnen worden , alzoo men niet altijd op het

Sloe moet rekenen : doch dezelve zoude even

gemakkelijk en zelfs gemakkelijker dan thans

langs het Veerfche Gat en den Roompoi

gefchieden.

Dit ontwerp zou derhalven in allen opzich-

te verkieslijk boven het eerste zijn , zoo het

uitgewezen was , dat de aanflikking van het

Sloe voor Arnemuiden tot tegen over de geul

der ^uldvliet , aldaar niet dezelfde hinderpa-

len van § XXXVIII zoude tegen Hellen.

Deze zwarigheid leidt ons dan natuurlijk

PP? het

PERDE ONTWERP.

S XLI.

Dit ontwerp beftaat in het graven eener

metiwe Haven tusfchcn Vere en Arnemuiden. j

De
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De Vloed , welke van het Noorden langs

Walcheren llroomt , vak , langs Noordbeve-

land en Vere heentrekkende , met kracht m
de Zuidvlkt , "en gededrelljk in het Schen-

gen. Dqzq Stroom heeft zoo wel aan de zij-

de van Fere als aan die van Noordb?veland

eene vrije en onbelemraerde doorftraling in

het eers'te der genoemde Kanalen.

Vervolgens valt de Eb van dezelfde Zuid-

vliet tegen de Oostkust van Walcheren^ ftoo-

tende ter plaatfe o van waar dezelve zich langs

die kust henen in Zee begeeft , tevens denzclf-

den weg nemende , langs Noordbeveland door

een geul , waar door ook de Vloed trekt.

Daar dezelve zich nu , even als de Vloed ,

onbelemmerd langs de JValcherfche kust kan

ontlasten ; is het niet te verwonderen , tegen

over de geul der Zuidvliet in het Sloe^ van 42
tot 58 Voeten, en van daar vervolgens, zelfs

digt langs het land henen , tot Vere altijd

eene diergelijke diepre te vinden , welke ze-

kerlijk in het midden van het Vaarwater en

verder op , nog aanmerkelijker zal zijn.

Tegen over deze geul der Zuidvliet zoude

men een nieuw kanaal dienen te graven , het

zij onmiddelijk van de Stad af, het zij van

eenig deel van het Arnemuidenfche Gat , ge-

lijk in de teekening ^met o p h 9.ïgQb'^dd. ,

> D 4 Ijic-
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biedende zich dit punt als den korften afftand

r.an , ea waarbij de eigendommen en wonin-

gen der bijzondere perfoonen , het minst zou-

den te lijden hebben.

Aan het eind van dit Kanaal zou , even als

in de twee vorige Ontwerpen, eene Spui- en

Schut-fluis q dienen te liggen.

S XLII.

Met Kanaal van Welzlnge zou door een Dijk

f*, of overal elders waar men zulks zoude ver-

kiezen , moeten worden afgefneden.

Insgelijks zou de Oostelijke Dijk der nieuw

gegravene haven tot aan het St. Joosland bij s

dienen door te loopcn ; en in dezen Dijk zon

men , wanneer men dit goedvond , een klein

Sluisje kunnen leggen. Vervolgens zou men,

even als in het eerste Ontwerp is opgegeven,

de uitdieping van het Arnenmidenfche Kanaal

en der haven kunnen bewerkftelligen.

§ XLIII.

Dit Ontwerp op dezelfde gronden rustende

als de voorgaande Ontwerpen , biedt, wat de

Haven en het Kanaal aangaat , ook gelijke

voordeden aan , wcshalven ik alle nadere op-

gaaf deswegens als overtollig befchouw.

1 Ten
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Ten aanzien van de kosten ter uitvoerins:

,

zal het minder bedragen dan het'eerfle, om
dat 'er flechts ééne groote Sluis behoeft ge-

legd te worden.

Het kleine Sluisje zou des noods agterwe-

gen gelaten kunnen worden , dewijl bij nood-

zakelijke reparatie der Sluis , het water door

de flekken in- en uitgelaten kon worden.

Dit Ontwerp zou zelfs weinig kostbaarder

vallen dan het Tweede : wajit , wel is waar

dat 'er eene geheele ontgraving van een nieuw

Kanaal zou moeten plaats hebben, doch daar

de uitdieping van geheel het IFelzingsr Ka-

naal benevens een goed gedeelte van dat van

Arnemuiden , daar door noodeloos zou wor-

den , weegt znlks 'er tegen op.

§ XLIV.

De zaak is dan , te onderzoeken of dit Ont-

werp niet aan de zwarigheden, in % XXXVIII

& X L wegens de twee andere Ontwerpen ,

opgegeven , onderhevig zoude zijn.

Er beftaat, gelijk in §XLI is gezegd eene

geul van de Zuidvliet tusfchen Noordbeve-

land en de plaat D voor Vere. Z2X deze geul de

Eb en Vloed, door den tijd, niet van de Wal-

cherfche Kust aftrekken en daardoor de platen

«isfchen Arnemuiden en Fers doen toenemen ?

D 5 Hec
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Het is waar , uit hoofde van het geen' in

5 i. wegens den loop der ftroomen is bepaald,

fchijnc dit mee betrekking tot den Vloed niet

20 zeer te vreezen te zijn , alzoo deszelfs

ftroom al zoo regt door dit gedeelte van het

Sloe als langs het Zuidwestelijk deel van Noord-

beveland kan ftroomen ; maar ten aanzien

van de Eb verdient dit de ernstigfte overwe-

ging , alzoo het mij voorkoiiK , dat dezelve

zeer door de geul tusichen Noordheveland en

Vere moet getrokken wordea , het welk dan

te-vens veelligt eene afleiding van den Vloed

in het vervolg zoude kunnen veroorzaken.

Het zou derhalven noodig zijn , dat men

door herhaalde proeven zich verzekerde of de

diepte ter plaats waar het nieuwe Kanaal ge-

opend zou worden , afneemt of niet.

§ XLV.

In allen gevalle kan 'er thans , naar mijne

gedachten , geene gefchikter plaats dan deze

voor den aanleg eener goede Middelburgfche

Haven gevonden worden. De diepte is 'er

een derde meerder dan voor Rammekens , en

ruim eens zoo groot dan voor Arnemuiden,

Daar en boven kan 'er de aanflikking nies

ligt in die mate plaats hebben.

Door de fluis zo digc als mogelijk is , aan

de
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éc nitwatering te ieg-gen, kan men met ds

fpuijing krachtdadig de diepte bevorderen en

op de daar voor liggende plaat fchuren.

§ XLVI.

Ik acht het zelfs niet moeijelijk de plaat D
nog meer te doen afnemen door het uitbren-

gen van een hoofd of kribwerk u v y waar

door de Vioedllroom langs den hoek dier

plaat gedreven zou worden , en het welk de

verdeeling der Eb in het Sloe belettende , ook

aan derzelver ftroom meer werking zoude bij-

zetten.

S XLVII.

Indien deze maatregel in het vervolg nood-

zakelijk zou mogen geoordeeld word-en , is

het buiten twijfel dat het Sloe daar door niec

benadeeld zou worden , als men gelieft opte-

merken dat de Noordelijke Vloed en Eb geen

nut in het zelve doen ; en boven dien kan hec

bij zoodanig ontwerp als dit , ook niet in aas-

merking komen. Inderdaad hoe zou men een

fchooner ftand eener uitwatering kunnen ver-

langen , dan zodanig een , welke door de

zamenkomst van de ZuidvUet en van het Feer-

fche Gat ^ 'zoo wei voor binnen als buiten

'sLands
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's Lands , zelfs voor de zwaarfte Schepen

eenen gemakkelijken weg aanbiedt; een weg ,

welkers ruimte ten aanzien van beide de ga-

ten , nog gefladig toeneemt , en die derhal-

ven aan geene der zorgelijke vooruitzichten on-

derworpen is , welke op alle andere punten

van het Oostelijk deel van het Eiland , al den

aangewenden arbeid voor het toekomende kun-

nen verijdelen ?

§ XLVIII.

Immers de diepte in de Zuidvliet gefladig

toenemende en die voor Vere niet verminde-

rende , kan 'er , gelijk § XLI V. gezegr is ,

geene andere zwarigheid tegen dit Ontwerp

bedaan , dan de vrees , of de diepte voor

het nieuwe Kanaal niet eenigzins naar de

zijde van Noordbeveland zal verloopen , van

het welk men alleen door herhaalde en naauw-

keurige proefnemingen kan verzekerd worden.

En zelfs in de vooronderftelling , dat die

eenigzins plaats heeft , is nog wel de vraag ,

of het in die mate beftaat, dat daar door hec

vaarwater vóór het Kanaal verftopt worde

,

gelijks zulks in de andere deelen van het Sloe

te verwagten is ?

Hier bij komt dan nog in aanmerking, dat,

üidien deze plaats aiec tot het oogmerk ge-

fcfeikc
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fchikt bevonden wierd, 'er geen anderen weg

zoude overig blijven dan een Kanaal achter F»-

re te openen.

§ XLIX.
Zoodanig zijn , naar mijne geringe kennis ,

de oor;:aken der aanflikking van de Haven van

Middelburg en van het PFelzingfche Kanaal;

zoodanige de middelen om deze aanflikking in

het vervolg te voorkomen. Alle fl:eunen zij op

een en hetzelfde grondbeginfel ; alle kunnen

derhalven tot een algemeen middel gebragc

worden , daar in beftaande , dat den Stroom

allen doorgang geweigerd worde , wanneer

hem geene voldoende doorftraling te bezorgen

is. C§ XXVI.)

§ L.

En daar mij niet bewust is , dat 'er eenige

andere middelen dan de voorgemelde aa» het

bedoelde oogmerk kunnen voldoen , fchijnt

het mij tevens toe , dat dit gedeelte der vraag

van het Genootfchap , betreffende de eenvou-

digfte en meestvermogende middelen , hier te-

vens mede wordt beantwoord : want de

eenigfte middelen moeten altijd de ecnvoudigde

en meest vermogende; zijn.

§ LT.

Het is waar , de vraag van het Genootfchap

en-
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enkel betrekking hebbende op het Kanaal van

iVelzinge^ en de Haven van Middelburg • zou-

de ik ter oplosfiag dezer vraag misfchien met

de opgave der twee eerfte Ontwerpen hebbea

kunoen volflaan ; dan daar de beste middelen

ter bewaring van het Kanaal vruchteloos vcr-

fpild zouden zijn , zonder zich vati de behoor-

Jijk-e uitloozing te verzekeren , heb ik het ge-

waagd hier in buiten mijn Onderwerp te tre-

den , dit punt als onaffcheidelijk van het eer-

fte oordeelende.— Ik erken dat dit niet het

minst moeijelijk onderzoek is ; de ongemak--

ken in het Kanaal kunnen met het wel be-

lleden eeniger kosten , gemakkelijk verholpen

worden ; doch het is aldus niet gelegen met

die , welke daar buiten plaats hebben , om

dat dezelve grootendeels afhangen van omllan-

cligheden , op welke de kunst zonder de ver-

fpilling der uitterfte vermogens, weinig vermag,

S LIL

Ik heb in hetnafpeuren dezer omflandighöden

alle omflagtigheid trachten te vermijden , wel-

ke niet dan verwarring kon baren ; — ik heb

mij ook in de Opgave der Ontwerpen flechts

tot de algemeene aanwijzing der hoofdmidde-

len , met terzijde Helling der bijzondere wij-

ze van uitvoering , bepaald : dit oordeelde Jk

meer
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meer tot een Bedek dan tot eene Verhandeling

te behoren : bovendien zou dit tot in de min-

fte kleinigheden eène volkomene plaatfelijke

kennis , welke mij ontbreekt , en meer tijda

dan ik hefteden kan , vereifchen.

—

Om dezelfde reden wederhoude ik mij ,

eene opgave der betrekkelijke kosten van ie-

der Ontwerp te geven , waar door het ver-

fchil door deskundigen , bij derzelver verge-

lijking
, genoegzaam zal kunnen opgemerkt

worden.

S LUI.

Er blijft mij dus niets overig , dan eene

allergewigtigfte opmerking () te herhalen,

namelijk: dat alle middelen, welke het kwaad!

niet onmiddelijk in den wortel aantasten , mij-

toefchijnen even nadeelig te zijn , als de zaak

in ftatu quo te laten.

En onder zoodanige middelen verfta ik zelf»

de enkele uitbaggering , zonder de verdere

voorbehoedfelen tegen de aanflikking in het

werk te Hellen. Dit is in de daad , in den

eigenlijken zin , niets anders , dan den arbeid

der Danaïden te verrigten.

Want , als men het Kanaal en de Haven

zoodanig als die thans beftr.an , verdiept , dan

volgt

( '^ Bladf., 7.
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volgt daar uit , dat 'er op dien tijd meer

Vloedwaier dan vóór de uitdieping , ?al inko-

men : maar dewijl die water in dit geval Hechts

te meer zand en flib zal invoeren , en 'er geen

eigenlijke vloedl^room, of zelfs geen, dan een

faiitende, in het Kanaal en in de Haven kaa

plaats hebben, volgt natuurlijk, : dat naar ma—,

te 'er meer waters inkomt , 'er zich tevens

zoo veel te meer Itoffen moeten nederzetten,

en dus, de aanflikking te grooter moet worden.

Derhalven is men gedwongen , zonder op-

houden vruchtelooze kosten te maken, welke

ten laatften veel hoöger moeten loopen , dan

het aanleggen van zware werken die het kwaad

in eens kunnen wegnemen , en waar van de

kosten door derzelver wezenlijke nuttige uic-

werkfelen duizendvoudig vergoed worden.

Even eens zoude het gelegen zijn met het

graven eener geheel nieuwe Haven , zonder

den aanleg der Sluizen , als welke aan dezelf-

de ongemakken der tegenwoordige Haven on-

derhevig zoude blijven , en met deze wel-

haast een en het zelfde lot met dat der Ar-

fie ondergaan , terwijl Middelburg eindelijk,

na veele kosten vergeefs verfpild te hebben,

in eene binnenftad, ontbloot van dien Zeehan-

del, welke jierzelver opkomst en grootheid is

geweest , zGude veranderen.

Uier
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En dus is het ook met alle diergelijke halve

middelen gelegen.

Hier mede zjil ik mijne aanmerkingen over

de voorgeftelde vraag afbreken , met bijvoeging

dat , indien ik geoordeeld heb (§ L. ) dat de

voorgeflagene Ontwerpen als de eenigjle kon-

den befchouwd worden , het vermetel zoa

zijn, daar mede te Willen bevestigen, dat men

met uitgebreider kundigheden en meer plaatfe-

lijke kennis niet in ftaat zoude zijn, eenvou-

digere en gefchiktere middelen uit te vinden.

Mijn doelwit ftrekt zich derhalven niet

verder uit , dan iets te mogen toebrengen

tot bevordering van zoodanige middelen ; en

ik zal mijne moeite genoeg beloond achten ,

hierin alleen de goedkeuring van het geëerd

Zeeuwsch Genootfchap der Wetenfchappen

verkregen te hebben.

NATUUR WIJST MIJ HET S ^ O O R.—

'

Den 18 Februarij

1806.

II. Deel. E ANT-
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NIEUWE
VERHANDELINGEN

Van HEI

ZEEUWSCH GENOOTSCHAP

DER

WETENSCHAPPEN.

IWEÊDË DEEL»
TWEEDE Stuk.

t

Te MIDDELBURG, bij

S. V J N B E N T H E M,

Drukker van het Zeeuwsch Genootfchap

fier W«tenfchappen, mdcccviii.



Het Gemotfchap 'wil^ door het hekroomn e»

uitgeven van, aan hetzelve in V algemeen,

voldoende, Ferhandelingen , geenszins ver-

fiaan worden , alle de daar in vervatte flel-

iingen volkomen toe fe fiemmen , en als ds

zijne aan te nemen.

Het erkent ook geene exemplaren voor echt,

dan die door den Secretaris des Csnoi)t-

fchaps onderteekend zijn^

^T r'/'p^^ f'

^



ANTWOORD
OP DEVRAAG,

VOOR HET JAAR

M D C C C V.

opgegeven:

Haar de Pijthagorifche Wijsgeer" apollonius
van Tijana , door fommige Heidenjche en

aj2der& Schrijvers in gelijken rang met on"

zen gczegenden Zaligmaker jezus Chris-

tus geplaatst is : vraagt het Genootfchap ,

in de eerste plaats : wat men naar -waar-

heid of waarfchijnlijkheid van dien zonder-

' lingen Man denken moet ? en vervolgens , of

ook , 671 in hoe verre , eene vergelijking der

berichten^ ons door philostratus cji

anderen^ -wegens apollonius, en door

de Euangelisten, nopens jezus Christus.
nagelaten , met en gevoegd bij eene vergelij-

king van de uiterlijke omflandigheden dier

Schrijvers , eeji bey/ijs kan opleveren , voor

de echtheid der Euangelifche Schriften ?

Aan het welk de gouden Eerpr^s , door

het ZEEüwscH genootschap der we-

tenschappen , den negenden van Win-

termaand 1807. is toegewezen.

E 2





ANTWOORD
O P D £VRAAG,

Daar de Pijthagonfche Wijsgeer apollonius
van Tijana , door fommige Hcidenfche en

andere Schrijvers in gelijken rang met on-

zen gezegenden Zaligmaker jezus Chris-
tus geplaatst is .: vraagt het Genootfchap ,

in de terste plaats : .wat men naar waar-

heid of waarj'chijnlijkheid van dien zonder-

lingen Mati denken moet ? en vervolgens , of

cok , en in hoe verre , eene, vergelijking

der berichten , ons door philostratus^«
anderen^ wegens apollonius, en door

de Euangelisten , nopens jEZUS Christus
nagelaten , inet efi gevoegd bij eene vergelij-

king van de uiterlijke omjtandlghcdcn dier

Schrijvers , een bewijs kan opleveren , voor

de echtheid der Euangelifche Schriften ?

DOOR.
' jOHJNNES JNTONIJ LOTZE^
Theol. Doft. & Prof. et Concionator Academicus te Franeker

,

E N

HENKIK WILLEM TIJDEMAN,
j, V. D. et Piofesfor , aldasr.

onder de Zinfpreuk :

IA K.AI-SON NOUS EST COMMUNE, ET NOUS AVONS
LE MêMK INTERET k L'éceUTER.

ROUSSEAU.
••o^XXKXXXXCj*»"

INLEIDING
JljLet Christendom , dat aan elk onbevoor-

oordeelden zich aanprijst , door de zuiver-

E 3 heid
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heid en verhcveiiheid van zijne grondftellin-

gen , heeft zich met eene verbazende fnel-

heid verbreid, in weerwil van al den tegen-

iïand , die afgoderij en bijgeloof boden, j u s-

TijN de B'Iartelaar zegt tegen den Jood

T RIJF ON : „ dat 'er, hoe zeer hij en zijn

„ Volk op de algemeenheid van hunnen Gods •

„ dienst roemden , zeer vele plaatfen in de

„ Wereld waren , daar hij nog nimmer was

5, geweest , terwijl er daar en tegen gcene

„ foort van Menfchen was , 't zij Grieken of

„ Barharen , of met wat naam zij genoemd

„ worden, zelfs niet de woeste Volken, die

„ gecne gebeden en dankzeggingen aan den

„ grooten Schepper der Wereld, in den naam

„ van den gekrnisten je zus, opdroegen (^}"

zulke en dergelijke verklaringen meer , vindt

men allerwegen in de Schriften der vroegfte

Kerkvaders (h^ ; en dat ze geen ijdele groot-

fpraak zijn , blijkt onder anderen zeer duide-

lijk uit den zeer bekenden brief van den jon-

gen pLiNius z^iVi Keizer trajaanC^^.
Naar

(<7) Dial. Gum Trijphone , Opei-um, pag. m. 345. cdit Col. 1686.

(5") Confer. Irenaeus advers. Haerefts , Lib.III. Gap. 3. pag.

ir. 39., Tertullianus Jpolcgia , Gap. 37- "d Scapulam Gap.

J5., et adverfus Judatos Gap. 7. Origenes contra Celfnm
Lib. 1. pag. 7. 21 et 32. Lib. III. pag. 124., Arnobius adverfus

geittes, Lib. I. pag. m. 53., lib. II. pag. 61. Lactantius Lib. V.

C. 13. Pag. m. 443.

(e) Plinitts Epist. Lib. lo. Epïst. 97.
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Naar mate dat het Christendom zich al ver-

der en verder uitbreidde, naar diezelfde ma-

te neigden ook het bijgeloof en het ongeloof

fpoediger tot hunnen ondergang. Het kon

niet wel anders , of deze gebeurtenis moest

den haat der Joden en Heidsnen ontvlammen

,

te meer , daar zoo vele bronnen der inkoraften

der Heidenfche Priesterfchaar , daar door ten

eenemaal verflopt werden. Bekend toch is

het uit de getuigenisfen der Heidenfche Schrij-

vers , dat onder anderen de godfpraak te

Delfos, die zoo vele rijkdommen aan de Pries-

ters verfchafte , niet lang na de uitbreiding

van het Christendom , zweeg (d?). Bekend

is het geval van demetrius, den Zilver-

fmid, Handel. XIX. : 55., en plinius

berigt aan den Keizer , wiens bevelen hij

met opzigt toe de Christenen hadt opgevolgd,

dat de (lagtofFers , die dus lang weinig koo-

pers vonden , weder ter markt gebragt wor-

den. Deze en meer andere oorzaken (^e) , had-

den ten gevolge , dat men van de zijde der

E 4 Hei-

(rf) Conf. Suidas ia AugUJto ; Lncani Pharfalia , Lib.

V : 3. Juvenalis Satijra 6 vs. 544'

(e) De oorzaken vau den haat van den Romeinfchtn Keizer

en Senaat tegen de Christenen zijn voernamelijk geween , voor

eerst : dat Ue Oiristenen maar één God beleden ; en ten an-

deren : dat zé woigerden voor de btcidtenisfen des Keizers te

tm»lep , of die door offers te eeren ; zie dit breeder gellaafa

door
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Heidenen velerhande middelen beproefde, om
de verdere uitbreiding van het Christendom te

beletten , en den geheelen val van het Hei-

dendom voortekomen. Dit was het doel van

zoo vele harde befchuldigingen tegen de Chris-

tenen , die men affchetste als vijanden van de

openbare rust; als menfchen, die niets dan on-

lusten en beroeringen verwekten (ƒ), en die

de oorzaak waren van zoo vele rampen , als

van tijd tot tijd den Staat troffen (g-). Dan,

hoe zeer men ook toenmaals van alle zulke

pogingen veel goeds zich beloofde , ze wier-

gen echter ongenoegzaam bevonden , ja zelfs

dat ze in hare uitvverkfelen dienden tot eene

meerdere bevordering van de zaak des Chris-

tendoms. Veel gevaarlijker was daarentegen

voor dezes belangen , de beflrijding van den

Christelijken Godsdienst door dezen en genen

Hei-

door Bijnier si oek di ReHgione peregrina , p»g. 192. feqq ;— ook waren de Romeinen zoo verdraagzaam niet, als men denkt,

gelijk onder anderen bewezen is door Wal eb.

if) Van hier, dae Ta ei pus Annal. , Lib. XV. C. 44. de

Christenen noemt haters van 't Menschdom , (over deze plaats

van Ta citus , die zoo zeer beftreden is geworden , verdient

ragezien te worden 7, F. Greenerus de odio bum. generis

Christ. olim,& Romants objeSto') en Suetonius in Nerone Cap.

i6. noemt den Christelijken Godsdienst eene bposaardige bijge-

lovigheid.

(^) Men kan hier over naflaan Kort holt Pagonas obtrec-

t»tor f feu d» Calumniis gtntilium in Clristianos , J o, jfac.

Huldricius de Calumniis getitilium in Cbristiauts.
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Hcidenfcheu Wijsgeer ondernomen , als van

CELSüs (A} en FRONTüs (/} die beiden

in de tweede eeuw leefden. Nog zorgelijker

was de toeleg, om op allerlei wijze den Stich-

ter van den Christelqken Godsdienst te ver-

nederen , het zij dan , dat men hem voor

eenen Bedrieger uitmaakte , het zij dan dat

men dezen en genen met hem in gelijken rang

plaatfte , om te bewijzen , dat hij niets had

verrigt, dat ook niet door anderen verrigt was

geworden- Hier van daan, dat hierokles
den beruchten apollonius vanTijana in

gelijken rang met c hr is tus plaatfte (^^} , en

<laar in door anderen in later tijd is gevolgd ge-

worden, als: door charles bloünt(/_)

Es en

(zo Schoon zijn werk ve/loren is gegaan , kan men evenwel

over zijn aanval op den Christelijken Godsflienst genoegzaam ocr-

deelen, uit het geen Origenes in 2ijU3 wedeflegging van heiji

heeft bewaard.

( / ) Conf.Mi nu t i us Fel ix O et avitis , pag, 366. ed. Heraldl.

(^) Eufebius gefchrift , dat opzettelijk tegen hem gerigt

is , heeft O learius hij Zijne Uitgave van Pbiloftratas ook

laten .-ïfdi likken. Eufebius C. i. bij Olear. pag. 4:9. getuigt , dat

geen der vroegere tegenftrevers van iiet Chiistendom , (derhalven

geen Ce lfus , geen Porp b ij ri us') micir 't eerst deze Hiero-
kles (die eerst 200. jaren na ^ti ol Ion i u s , 100. jiuen na P h i-

l»ft r af u s leefde) de flouiheid geliad hebben Apollonius bij

onzen Heiland te vergelijken.

(/) Hij heeft in het jaar 1680. eene Vertaling uitgegeven van

de twee eerste boeken van Pb i los tmtu s ; en in zijne bijgevoeg-

de aanmerkingen, vele bedenkingen tegen de wonderen van deu

Zaligraaker geopperd, Het ooideel], dat Baijle, DiS. Jiiif. Ciit.

Art.
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en THOMAS WOOLSTON O??) ' ^^^ HU ME
heeft zich op de voorgewende wonderen van

APOLLON lu s beroepen , om het bewijs te

bellrijden , dat uit de wonderen , door je-

zus verrigt , voor zijn hoog gezag als Gods-

gezant wordt afgeleid.

Hoewel het nietige van alle deze pogingen

meermalen voldoende is in het licht gefteld

geworden , en het dus overtollig zou we-

zen , daar over eenige woorden te verfpillen,

kan men echter zulks niet beweren van dac

voordel , welks beantwoording wij onderne-

men. Nimmer nog, zoo verre ons bekendis,

heeft men de gefchiedenis van apollonius,

of liever de berigten van zijn leven en bedrij-

ven uit dat oogpunt befchouwd, waar uit Z2,

volgens het opgegeven voorllel , befchouwd

moeten worden. Dit zou ons op zich zel-

ven niet bewogen hebben, aan de beantwoor-

dino;

Art. Apoll. over hem en ziin werk velt , ftaat hier niet overtol-

lig ,
— hij zegt : „ il avoit joint a fit traduSlion des notcs fort

„ am^les
,

gtt'il avoit tirées pour la f luspart des manufcrits dtt

„ fameiix Baron Ilerbert de Cherbery, Ces notes nt tenéent ,
gu'a

f, rtilnerla religion reveUe , et li rendre titeprifable Cecritiire fain-

„ te, L^auteur ne travaille pas a cela par des raifons proptfits gra-

„ vewent et ferieiifcment ,
• mais presque toujours par des raille-

„ ries profanes , tt par des petites fuhtilités." Het werk van

£ lotiiit vinden wij , dat weer uitgegeven is te Amfterdam 1779«

4. ton. onder den tijtel van r»'e </* ApolL de Tijana ; maar heb-

ben 't niet kunnen bekomen.

(m) Discours I. on the miracles of Ower Saviour pag. 13.
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ding onze fnipper-uren te wijden ; veeleer

drong ons hier toe de rustelooze poging van

eenigen, die in onze dagen niets onbeproefd

laten , om de echtheid der Schriften van het

Nieuw Verbond , ware het mogelijk , ge-

heel en al omverre te rukken , en welke men

op geene gepaster wijze kan tegengaan , dan

door aan te toonen , dat , buiten het Nieuw

Verhond
.,

geen werk zoo vele innerlijke

•overtuigende kenmerken van echtheid draagt.

Ons dan tot de, behandeling van het opge-

gevene vraagftuk zettende , zullen wij deze

orde volgen , dat wij eerst onderzoek doen

,

wat wij te denken hebben van apolloniüs
van Tirana , en daarna zullen wij onderzoe-

ken , of uit de vergelijking der berigten en

der bcrigtgevers van apolloniüs en van

onzen Zaligmaker de echtheid der Euangeli-

fche Schriften geftaafd kan worden.

EERSTE AFDEELING.

SI.

Zullen wij aan het eerste lid van het op-

gegevene vraagftuk voldoen , het zal dan noo-

dtg
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dig zijn , dat wij vati apolloniüs le-

ven en bedrijven het een en ander opmerken.

Daaruit , en daaruit oolc alléén kan men met

zekerheid tot het karakter van dien beruchten

Man befluicen ; en zoo doende zullen wij al-

thans geen gevaar loopen , om een overhaas-

tend oordeel te vellen , of ons door het ge-

zag van anderen te laten verleiden. Men ver-

wachte intusfchen niet eene opzettelijke en

uitvoerige Levensbefchrijvin^ van apollo-
niüs; zeer velen hebben hier aan hunne

kragten beproefd , en fommige althans met

dat goed gevolg, dat wij niet vermetel genoeg

zijn , te denken , als of wij inftaat zouden

wezen , hunnen arbeid te verbeteren ; inte-

gendeei , wij zullen daarvan het noodige ge-

bruik maken , en waar wij van hun mogten

verfchillen , zullen wij met alle befcheiden-

heid de gronden van ons gevoelen opgeven,

terwijl wij het oordeel daar over gaarn aan

het beter oordeel van anderen onderwerpen.

Dit eene moeten wij alléén nog zeggen, hoe

groot ook het aantal is , dat over apollo-
niüs en zijne bedriiven gefchreven heeft Q»},

al-

( » ) De voorna»mfle Schrijvers , die geraadpleegd kunnen wor-

den , zijn : Pbotius Bibl. cod. 44. en voord cod, 241 S ui das

V. A're>i>i«v. Annales i' r o 7; ; ; , inprimis ad anmun C. 68. 98.

Tillement Uistoire il* Em^creurs . T. U. Baijli 1. C, heeft

4le-
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allen hebben nogtans uit eene en dezelfde bron

moeten putten, te weten uit philostra-

T u s ; maar van wat waarde dezen bron is ,

blijft het onderwerp van eene gezette en on-

partijdige nafporing , waarmede wij ons ook

zullen moeten bezig houden.

ApoLLONius was, naar het berigt van

philostratus geboren te Tijana , eene

Stad gelegen in hetlandfchap Cappadocia, van

waar hij dan ook bijgenaamd wordt Tijaneus,

oï Tijanen/ts. Schoon het genoegzaam ze-

ker is , dat hij geleefd heeft in de eerfte eeuw

van het Christendom , kan echter het jaar van

zijne geboorte met geene volkomene zekerheid

be-

dezen bij zijn verflag ten gronde gelegd • maar ook be-

rispt. Met Verbaal van TtUemont is ook door Olearius

in 't Latijn venaald , en met aanmerkingen , ia de prolegomena

zijner Uitgave van Philostratus gep-laatst , p. XX—XXII. Het-

aelve is door R o bert Je tik int in 't Engelsch yertaald , met

Voorrede en Aanteekeningen , en in de Engelfcke Algemeene His-

torie ingelast. Ook heeft Priiieanx in 't EugeUch ; en de Abt

</u Pin , in 't Franseh over htm gefchreven : immers aan dezen

laatsten wordt toegefclireven 't Franfch? Werkje Ilistoire d^ylp. de

T. convaincue de fausfeté.-^ Wij hebben geen gebruik kunnen

maken van Era» Cbrist. Sc broeder , ftofesf. Wittenberg.

Disputa'iones 3. de Apollon. Tijuneo , 1723. die vermeld worden

«^oor lieumcn Adnut: ad Fabric. Biblioth. Grsec, ed. Harl. T. V. p.

561. Eerst na 't uiiweiken en bekroonen dezer Verhandeling heb-

ben wij kurren gebruik ranken van Wielan s Agatbodaeiiion (d.

i. /\poUonius , zie ftraks § II. aanm,) Saramtl, Werk. 32. Band.
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bepaald worden (o); Indien men op het v^r-

(lag , dat de genoemde Levensbefchrijvcr van

hem geeft , aangaat , dan zou zijne geboor-

te door buitengewone omftandigheden geken-

merkt , en door verfchijningen der Goden ge-

ëerd zijn geworden (^). Wat hier van zij,

willen wij als nog niet beflisfen , fchoon elk

een voor zich reeds uitfpraak doen zal. Van

zijne kindfche jaren is ons weinig met genoeg-

zame zekerheid bekend , ook is het van geen

belang voor ons , om daar mede ons bezig

te houden.

Toen hij den ouderdom van veertien jaren

bereikt had , werd hij door zijnen vader ge-

zonden naar Tarfus , om op de beoefening der

welfprekenheid zich toeteleggen. Dan meer-

dere neiging gevoelende voor de Wijsbegeer-

te , gaf hij zich , aan deze wetenfchap geheel

over , en vervoegde zich , zestien jaren oud

zijnde , bij de fekte der Pijthagoreërs (^q')*

Wat hem bewogen hebbe , zich zelf opentlijk

voor êiQZQ fekte te verklaren , is ons niet ge-

meld geworden ; doch , als wij zijn geheel

vol-

Co) Indien hij zoo oud geworden is als men van hem zegt,

moet het nagenoeg met de geboorte van den Zaligniflker inv:J-

len. - Vid. Olear. praef. ad Pbilotr p. XXXVI. et Cbronol.

Vitte ^>:oll. Brucker , IÜst. Grit. Phiios. ï. a, v'. lOI.

ip j Pbilostratas , Lib, 1. c. 4. 5.

(?) P bitostiiitus , Lib. I. C. 7.
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volgend leven in aanmerking nemen , zijne Ie-

vendige verbeelding , zijne zucht tot het

vreerade , zonderlinge en opziens verv^^ekken-

de , komt het ons niet onwaarfchijnlijk voor ,

dat 20 wel de Thetirgie , als de geneeskonst ,

die beiden door de Pijthagoreërs beoefend wer-

den (r), hem hebben overgehaald , om een

Pijthagoreër te worden. Dan , hoe het ook

hier mede zij , dit is ons genoeg, dat hij de

Leer van pijthagoras met zeer veel ijver

omhelsd en voorgeilaan heeft.

Wat zijn eigenlijk karakter betreft , dit

wordt van fommigen als zeer gunftig gepre-

zen , maar door anderen als zeer ongunllig ge-

laakt. Zonder in de beoordeeling der gronden,

die voor en tegen beide gevoelens zijn inge-

bragt , ons intelaten , willen wij alléén zeg-

gen, dat het berigt van philostratus op

dit iluk aan zich zelven ongelijk is. Hij ver-

haalt ons, dat APOLLONius eene zeer fter-

ke

Cr) Z. Cctta , Verzuch eiuev ausfurl. Kirchtn Hist. des

f4. T. 111. T. p. 550., doch voorsl he«ft ffieland in zijnen

^'gnZHaemon -L. B. K. S-, 4-, f' 71- en volgg. dit in 't bijzonder,

gelijk doorgaanb 't overige van 't karafter en gedrag vm Apollotitus

zeer fraai en Menschkimdig omwikkeld. Te regt heeft Gaiier

^eue8t. Theol. journ. 9.B. 3. St. in de recenfie van dit Werk, «an-

gemeikt, dat, hoezeer Wi eland in dat Werk fleclits zijne hij-

pothele geelt, en in het kleed van fiftie , nogians 'c WVrk hoo-

ge wanrde heeft, als nn elan ds oordeel eo rcfultaat van zijii

eudcrzoek over 4^olloniu^ <iïi F hil os tratv.s behelzende.
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ke onthouding heeft geoefend ; noch wljtl.

dronk , noch vleesch at , maar alleen moes-

kruiden en peulvruchten gebruikte (5) , en

zeer ingetogen buiten het huwelijk leefde (/);

dan hij kan niet ontkennen , fchoon hij zijnen

held poogt te verdedigen , dat veel en hcra van

buitenfporige wellust befchuldigd hebben («}

:

eene befchuldiging door luc anus ook her-

haald, volgens wiens berigt , zijne voornaam-

fle leerlingen aan de fchandelijkfte ontucht zich

overgaven ^v^. Philostratus verheft de

belangeloosheid van apollonius, waar van

hij onder anderen berigc , dat hij de helft van

zijn vermogen gegeven had aan zijnen oudlleii

Broeder , en een aanzienKjk gedeelte van de

overige helft uitgereikt aan zijne behoeftige

bloedverwanten , een gering gedeelte flechts

voor zich houdende (w^. Die zelfde Berigt-

gever kan evenwel niet ontkennen , dat hij van

zekeren Priester , duizend drachmen , als wa-

re 't voor reisgeld geëischt heeft (^x').— Zoo

wij

(ï) Phi lostratus , L. 1. Cap. 8. et pasfim.

(«) Philostratus, Lib. I. Cap. 13.

(a) Philostratus , Lib. 1. Cap. 13.

(•o} Lucianus in Vita Alex. f. Pfeudomanti.

(w) Philostratus. Lib, I. C. 13.

,;.ir) Philostratus , lib. Vil'. C. 17. Apoüoniiis bedank-

te voor 't goud , maar acccptecic.c edele gefreentens ; ook 'c goud

wjl-
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Vfi) op deze tegenftrijdige berigten moesteti

afgaan , zou hec ongetwijfeld ittoeijelijk zijn*

zijn karakter juist te kenneh t maar *er izijrt

andere daadzaieii voorhanden , Waaruit ontegen-

zeggelijk blijkt, dat apolloniüs, door dê

büitenfporigfte ingenottenheid met zich zél-

ven gedreven , in alles eenen hoogmoed ver-

raadt, die geen weergaê kent. Wanneer ^ om
flechts eeii enkel voorbeeld te noemen , het

beeld van dön Vorst der Parten hem werdÈ

getoond , en te gelijk bevolen , overeenkom-*

ftig de gewoonte van dat Volk , om het tö

aanbidden, gaf hij dit verwaande andwoord i

,j De Vorst , dien gij vereert , mag zich

„ gelukkig achten , zo hij Van itiij geptè^

j, zen en geacht wordt Cf/)*" J^» zoó Vér-*

re vervoerde hem zijne inbeelding , dat hij

gereedelijk het Volk vergund zou hebbeü ^

hem als eenen God te aanbidden , zoo herat

niet de vrees van benijd te zullen werden ^

ha4 weerhouden (z),

II. Deel. F Apöt-

Trilde Jiij wel , indien hij deu fchijn vsin 't «antenemen vefmijderi

Iton , zie Pbilostr:, L. II, c. 40 fin. add. Epist. 42, nogtans w«S

geld en goed zijn hoogfte doel nie; , dit bewijst ^/ e//, of Philosffé

vrij goed in de Apolog. c. 2. Fit. Phihstr. p. 344 , «jaaC ÖOK

iaavidt volgt niet j dat ?,\\n hoogfte doel rein was.

( <ƒ ) PhiiostratuSf Lib, 1. cap. 27. fqq.

Cs) Dit laat Phi

t

ostratvs , heih zelf belijden in lijr.é

/pol. ad Üomitian. , Lib. VI il. Phihstr.
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S ni.

Apolloniüs zucht tot het opziens verwek-

kende en veel geruchts makende zette hem aan,

om alles aan zijn oogmerk dienstbaar te ma-

ken , wat maar onder zijn bereik vi^as-. Van

hier zeker , dat uiterlijk vertoon van eene

flrenge levenswijs, zijn linnen rok, zijn lang-

durig verblijf in den tempel van aeskulapi-

us, en zijn (Ireng Pijthagorisch llilzwijgen

gedurende den tijd van vijfjaren, in welken

tijd hij alleen door teekencn en gebaarden fprak

(^). Het kan niet misfen, of dat alles moest

hem , by het gros van het volk , groot aan-

zien geven , en naar mate , dat bij in die

zijn doel gelukkiger flaagde \ naar diezelfde

mate moest hy aanhoudender gebruik maken

van alles , dat aan zijne eerzucht voedfel gaf.

Dat vond hij ook in den tempel van aes-

KULAPius; daar verfcheen, gelijk men voor-

gaf de Godheid in den droom , en deelde ha-

ren raad mede , en daar hadden de Wijs-

geren des nachts met haar verkecn'ng (^b).

Apollonius, en wat was natuurlijker bij

zijne flemming tot dweperij , welke men mede

voor een der grondcrekken \m :iijn karakter

fchijnt

(fl) Fb*7ostrat us , Lib, I. C. 14. iS-

(i) Pb llostra4*^^ M Viiis So^bijiarum ^ Lib. II. pag*

56b , tdit. üle«rii.
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fehijnt te mogen houden (f), overreedde zich
zelven, du hij een lieveling der Godheid was,
aan wien zij telkens verfcheen en zich open>
baarde (^d). Dit gaf hij ook overal te ken-
den

, en daar men aan zijn voorgeven geloof
floeg, waagde het niet alleen een Leei'aar
der deugd bij het volk , maar ook een JLee-
raar der Priesteren te zijn , en het ongerijm-
de van veele godsdieiiftige g-ebruiken t^ ver-
beteren (d). Hoe zeer velen vöór hem iets

desgelgks te vefgeefsch beproefd hadden , kon
bij in dit doel te beter flagen , als de Pries-
ters in de vermeende heiligheid van a poll.o-
N I u s en in zijne vriendfchap met de godheid , de
bevestiging van het gezag van ^ e s k u l a p i u s
en van zijn genezend vermogen vonden (ƒ;.
Trouwens, het is 2eer waarfchijrilijk , daü
apollonius, gedurende zijn lang verblijf in
den Tempel, ingewijd is geworden in de Magi-
ca.'éiQ veelal »beftond in de Geneeskunst C^),
waar door hij zich In ftaat gefield zag , vele
ziekten en kwalen te kunnen genezen , die

F a an-

CO UcookPbilöstratus, Lib LCap. 9-12. enCap.Kïi

C'') Philostratns
, LJb. I. c. 9 & ia.

(O Phtjostr n.tus
, Uh. l. cie.

'

if) Pi'losfrotus, Ub.1. c.9, zoete. .

Cg-) VUmasHüt.mp.h.zo. Lucianu. in Pf<^dma,:ti^
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anders voor ongeneeslijk gehouden werden.

Indien wij deze onderftelling aannemen ( >4 ) ,

en daarbij overwegen , dat de Priesters van

AESKULAPius zcer zorgvuldig verborgen

hebben gehouden vele goede geneesmid^

delen , om aan de wonderkracht van dien

god meer gezag te geven , dan is het te be-

grijpen , hoe APOLLONius zoo veel opgang

heeft kunnen maken , en 200 veel invloed

bij de Priesters gehad : deze toch , wel ver-

re van iets door hem te verliezen , zagen veel

meer hun gezag en hunne inkomften beide ver-

zekerd , te meer als de godfpraak zelve ten

voordeele van apollonius fprak , waar door

zjjn aanzien en invloed moest toenemen («)

$ IV.

.Apollonius, die in alles zich vormde

naar pijTHAGORAs, reisde ook op zijn voer-

beeld naar vreemde landen, bezoekende inzon-

derheid zulke , die in een algemeenen roep

Honden van geleerdheid , of liever vermaard

waren geworden door hunne Wijzen , van wel-

ken men beweerde , dat zij in het bezit wa-

ren

(i) Wij hebben gevonden, dat deze gisfing airede doot Mat-

hêim is geopperd geworden i» netii ad Cudwwrth, yol. I. pag.

^lot V«i). 'j. pag. 862.

CO fbittstr. fc ï, Capp. «ÜN
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ren van zekere geheime en bovennatuurlijke

kundigheden. Om in deze geheimen ingewijd

te worden reisde apollonius naar Indien

om de Braminen te bezoeken , en naar Per-

fien , om met de Magi van dat land bekend

te worden (^k^. Op deze zijne reis kreeg hij

te Nineve kennis aan zekeren d a m i s , die zich

bij hem als zijnen tolk aanbood Ql). „ Ik

„ ken ,' was het antwoord van apollonius,

^ alle talen, zonder ze geleerd te hebben ;

„ ja, de gedachten der menfchen zijn mij be-

„ kend (»«)" Dam is zulks horende, viel

neder en bad hem aan , en was van dien tijd af

'^\zijn reisgezel , en zijn Lofredenaar.— In hoe ver-

re apollonius in zijn oogmerk is geflaagd

,

zoo in Indien &h Perfien^ blijkt ons niet («);

welligt ook dat hij 'er niet vond, het geen hij

zocht, en overtuigd is geworden, zulks zij ner-

gens te vinden (0). Wat hier van zij , hij

F 3 nara

<*> Tbiloitr. L. \, c«p. I8.

( / ) P è i / o j ï r, L. I. C. 19.

(w) PbHostr. Lib. I. cap. 19.

< » ) fyi e l an d V.B.kl. fchrijft fteUig , dat ApoU» zijn o«fg-

merk zelfs om Indie te bezoeken, niet bereikt, maar, opgegeven J^eb-

be. Zijn grond hier voor fchijnt. 1. De moeijelijkheid iii deTij'Jrf

ketting, met welker oplosfing reeds Olear: prohg. p. zich heeft

opgehouden, a. De geograpbifcha fouten , welke bij , S. 122. in 't

leisverhaal, ('t zij dan 4oor Damis verzonnen, 't zij door ApoU.
aan dezen ondergedoken) aantoont.

(») En diUi j«« dooj' deze overtiMfiing en 't onjervindan , wat

het
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nam de terug reis aan nsar Klein - Afta ^ na al-

vorens den tempel zePafos bezocht, en bij des-

zelfs Priesteren eenen goeden naam verworven

te hebben (p). Zijne verfchijning verwekte

allerwegen veel opziens ; te Ephefe bleef geen

handwerkman aan zijn arbeid ; andere Steden

zonden tot hem gezanten , om zijnen raad

intewinnen , of hem derwaards te noodigen.

Van Colaphos , Pergamus en andere plaatfen

kwamen er godfpraken , die aan apollonius
het getuigenis gave«, dat hij ingewijd was in

de geheimen van hunne tempelwijsheid , of

'kranken tot hem zonden {qy Zijn langdurig

verblijf te Ephefe deed zijn naam en aanzien

dalen ; hierom verliet hij deze Stad , om el-

ders zijn zinkend gezag te doen rijzen. Hij

bezocht dan Smirna en eenige andere Steden

in Afta , en vertrok vervolgens naar Grie-

kenland , zich ophoudende te Athene en te

Corinthe. Van het geen aldaar door hem ver-

ligt zal zijn , zullen wij ftraks melding moe-

ten maken, gelijk ook van het geen voorge-

vallen is, gedurende zijn verblijf te Rome,

wer-

hct vnzen zij van den blinkenden fchijn, — laat zich de zanicn-

voeging of overgang van dweperij tot bedrog zeer wel verklareiv

Wie land Agathod. y II. B. cap. 6. en V. B. cap. 3» S. 243. f.,

zie pok onder § 9.

(/>) PbiUstratus, Lib. III. c. s8.

^i') Pbilostratus , Lib. IV. g. li
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tv erwaards hij uit Griekenland over Creta zich

hadc begeven. Van daar ondernam hij de reis

naar Spanjen tot de zuilen van herkules,
voorgevende , dat ook de bewoners aldaar over

goddelijke zaken philoropheerden(r}. Hier

ieerde hij , dat de Eb en Vloed veroorzaakt

werden door onderaardfche Winden , wier

werking , gelijk aan het ia- en uitademen ,

de Zee naar den oever dreef , en van den

oever terug voerde is ). Na dat a

p

o l l o-

Niüs andere m erkw^.ardige landen bad be*

zocht, begaf hij zich naar Bgijptcn, om de

Gijmnofophisten , die verteld worden daar toen

beftaan te hebben , te leeren kennen. Dezen

verlatende , begaf hij zich naar Afia^ en ver-

volgens ten tweedenmaal n^r Rome , om zich

bij D o M I T I A N u s te zuiveren , van de be-

fchuldiging , als of hij een aanflag tegen zijn

leven had gefmeed. Te Romen gekomen zijn-

de, wierp men hem in de gevangenis. Do-
MiTiANUS verhoorde, en ontdoeg hem:

maar hij was Hout genoeg , om den Keizer

fcherp te onderhouden , dat hij zijne aan-

klagers en befchuldigers nog duldde, hetgeen

deze met de uiterste gelatenheid aanhoorde(/^

F 4 Hec

(r) Pbilostratus^'L.JM. Cap. 4*?. «

C*) Pbilostralus , Lib. V. Cap. 2.

iC * ) P b il o s t f d t tn , Ub. VUL c. 4 & 5 , De natuurlijke Ver-
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S V.

Het meest belangrijke^voor het oogmerk de-?

jcr Verhandeling, is, in het leven van apolt

l^QHivs, het groot aantal vv^onderen , dat door

hem verrigt zou zijn. Men zal van ons niet

vergen , dat wij die alle te zamen naauwkeurig

optellen ; het zal genoeg zijn , eenige derzel-

ven te noemen. Terwijl hij te Smirna zich

ophield , woedde te Ephefe de Pest. Van hier

kwamen 'er tot hem gezanten , die hem ba-

den , hij mogt toch fpoedig overkomen , en

de Stad van die plaag bevrijden .' Laat ons

gaan, fprak apollonius, en hij was in

dat zelfde oogenblik te Ephefe. Hier riep hij

het volk re zaam , en het bij een hebbende ,

jfiep hij het toe : „ heden nog wil ik de Pest

„ doen ophouden , volgt mij in den Schouw-

burg!"— Apollonius aldaar een Bede-

laar ontdekkende , beval , hem te fteenigen.

Kort

^larüig hiervan vindt men bijm eland; zie onder § X. aant. (g)
Volgens Pbilestr. zelf, hieldDomitiatms, Ap ollonins voor

een Tovenaar, L. VIL c. 33 , 34. add. L. VIU. c. 3. ook dan was 't

geen wonder, dati) oyiit. wanneer hij niet boven alle bijgeloof ver-

hieven was, heimelijk wat bang was voor den Man, wien hij te ver-

ge^Es poogde te verfchiikken. 2ie ook W»»/. zelf, S. 254—258.

i^et vyonder dat Ap o 11. losgelaten , oogenblikkelijk drie dagreizen

ver, te Puteolie bijDamis weer zou zijn aangekomen Phil. VUT.: 10.

Van door App o! 1. aan pign verfchrikten en ligtgeloovigen Man zijn

ifp dcD mouw gefpeld, of, zoo als Wie land lievet wil, inbeel-

^SPg dezes Mans geweest zijn , in welken blijden droom Ap o II. hem

lift f ^!*/,S. 310-^-312— Pocb deze dingen behooren cigenlijl^
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Kort na de fteeniging , als de fleenhoop was

weggenomen , vond men in plaats van den

doodcn Bedelaar een groocen doeden hond ;

die was de Daemon der Pestziekte , en van dat

oogenblik hield de plaag op («}. Te Rome
gaf hij aan eene jong geftorvene Bruid , die

uit een Burgemeesterlijk geflacht afftamde ,

op hec oogenblik dat men haar begraven zou

,

het leven weder C")* Behalven veele ande-

re wonderen , die voor hec raeerderdeel be-

llaan zullen hebben , in hec uitvi^erpen der Dae-

mons, (w) en hec genezen van kranken, mo-

gen wij hier niet onopgemerkc lacen , dac

APOLLONlus ook toekomende dingen zal

voorzegd hebben, die mee de daad vervuld zijn

geworden. Die zou Keizer vespasiaan be-

wogen hebben , om hem raad ce vragen , ea

F 5 op

(») Pbi los tra tu s, Lih, IV. C. S, 4 > 5. ffi e l anJ lil.

B. 4, 5, S. 167. merkt zeer wel op, dat even deze fnelle too-

vervlugt maakte , dat Damis van dat wonder geen ooggetuige zijn

kon.— Denkelijk was 't geheel Verhaal door P h i l o s t r, opgeraapt

uit het geen de legende vertelde, ter uitlegging van den dollen Hond,

(zinnebeeld van de verderfelijke woede der pest) welke gevoegd was

bij 't beeld , aan ytp o II. (volgens zijne Apol. in Lib. VIII, P A f-

Itstr.y onder de gedaante van HtrkuUs AUxikakos te Ephefen op-

SMigt.

(t>) Pbilostratus, Lib. IV. c. 45 , baar durfde echter P b i-

lastr. zelf niet voor meer dan fcbijndoode optegeven.

( » ) Dat van de Empufé of booze geest , die in Vrouwenfchijn een

zijner leerlingen beminde , om dien ftraks te verflinden : P b i l o s tr.

L. IV. c. as. heldert /r« «/«•'»'< zeer geestig op , S. 153— i6<J,
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op het vernemen van zoo veele geheime za-

ken als APOLLONiüs hem ontdekte , zou hjj

uiterst verbaasd zijn geweest (^jtr). Al ver-

der, APOLLONIÜS zou iemand niet alleen van

bloedfchande hebben overtuigd, maar ook hem

alle de oratondigheden van zijne misdaad ont-

dekt , waarvan niet alléén geene aanwijzingen

voorhanden waren , maar waarvan zelfs ge<en

getuige hem kon overreden C^i)* Hij zal te

Ephefe^ in het oogenblik, dat domitiaan
te Rome vermoord werd , zijn dood heb-

ben aangekondigd (2), en aan nerva voor-

zegd hebben , dat hij flechts geduurende een

korten tijd, op den Keizerlijken troon zou zit-

ten C^). De opgenoemde wonderen en voor-

zeggingen zijn de voorn aamfte , en wat van

dezelve te denken, zal ons hierna blijken C^).

Wij hebben niets meer hier bij te voegen ,

be-

(.t) Pbilostratus, Lib. V. Cap. 10.

(O') Pbilostratus, Lib. L C. 7.

(2) Fbilos tratas, Lib. VIIL 0.2$. & 26. Di» C*sf.

maar eigenlijk Hechts J 0. Xipbil i n , Lib. 67. in fine.

(a) Pbilostratus, Lib. VUL C. 27.

( é ) Wie mser begeert van Ap ollonius wonderen t« Ie2en ,

kan raadplegen P hileleutberus , Helv e t i us , (_J. J. Ziii^

fit er man) de miraciilis qua Pijtbagora Ap o 1 1 o n i o Tijavgn-

fi &c. tribuuntur, Cap. 3. & 10. pag. 15. feqfq. Brucker, Hist.

Crit.Philofophia , T.2. pag. I36. Teqq. Hu 'ét Demonftr. Euan-

gel., T. t. pag. 97Ó. feqq.^ Witzius Meletem. Leidens. Dip.

7. pag. n. 275. D. Tiedemann Geist der Sptkulativer Pbihfo*

fbic , 3. C. pag. 118. feqq. Wielan d Agatboi., .S. Buch.
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iiehalven , dat apollonius in eenen hoo-

gen ouderdom geftorven is. De plaats waaï*

hij ftierf , is onzeker , volgens fommigen zou

hij te Creta in den tempel zijnde , deze aar-

ie hebben verlaten onder het gejuich van een

Choor henielfche rnaagden, zingende : „ Ver-

„ laat de Aarde! ga in den Hemel ! C^)"

§ VI.

Zoodanig was het leven van apollonius,

die geene bijzondere Sekte gefticht C/s?) , geene

Leerlingen nagelaten , en door niets bijzon-

ders uitgemunt heeft , dan door buitengewo-

ne daden , die hem werden toegefchreven.

Dit alléén kan men met regt van hem zeg-

gen dat hij verfterkt en in meer omloop ge-

bragt heeft het Volksgeloof , met betrekking

tot de denkbeelden , die het koesterde , van

de verkeering der goden met de Priesters ,

en foramige Wijsgeren , van de ingeving der

denkbeelden , van de wonderen en voorzeg-

gingen , en dus mede den grond gelegd heeft

tot de Wijsgerige Magie en Theur^ie ^<?).

Hij

(<r) Philostrnsus , Uh.VlU. C.

{d) Hij had echter leer- en volgelingen, "vvelke ook nsar zijnen

naam genoemt wierden , zie P hilos »-., L&. I. c. 18. L. IV. c.

ji. et c. 37. Lib. V. e. 21. et c. uït, Lib. VIII. c. 21., ïi. Epst.

4}oll. XI. XIII.

^#") Titdtm ann , L. c^i^. t2i.
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Hij zal , naar fommiger oordeel (/) , de uit-

vinder zijn van de Talismans (^), doch zulks

tvordt door anderen weerfproken (/i). phi-

LosTRATus berlgc ons ook, dat hij ver-

fcheidene werken gefchreven heeft, als één

over de Starrenwigchelarij (/} , een over

de offeranden en hoe elk een mtet offeren ,

die de Goden wil behagen (k^ , en nog ee-

nige andere (/} , die alle , uitgenomen eenige

brieven , welker echtheid betwijfeld wordt

,

verloren zijn gegaan. Men vindt nog wel bij

PHiLosTBATUs de apologie van apollo-
Niüs, die hij voor domitiaan zou heb-

ben

(ƒ} Confer. Oltarius ad Phil. Lib, g. cap. 21, pag. U2..

Cg' ") Door Tal i s m an s verfta man zekere bczworenc beel-

den, die men als behoedraiddelen aanzag tegen ondcrfchcidene ram-

pen. Zie verder over dezeïve -janArpe de Talisman, pag. 24. Auc-

tor quaest. ad orthod. infer. op Justini M. quaest. 24. pag. 4. , 5.

(i) Confer. Mosbeim, Disf.de ioioginibus elestich Apol-

Jonii in Bibl. Brem. vol. 3. pt. l. pag. I. feqq. et in Comment. fi?

Orat. a Millero editis , pag. 463. feqq. Tegen hem heeft gefchre-

ven C.lFaeciitlir, eenDresder Regtsgeleerde , in een brief ge-

plaatst in deAfta Erud. Lipflens. anno 1721, pag.i777— 178:. Mos-

heitn antwoordde hem in Bibl. Brem. vol. 5 pag- 212—'242, waar-

op if^a ecb tier weder antwoordde in ASt. Erud. L ipfiens , an. 1 723.

pag. 292—308, Miller^zegt t. a. p. pag. 496 , d^t Mosbeim
niet langer dezen twist heeft willen voortzetten , om dat hij ze niet

gewigtig genoeg oordeelde.

(O Lib. 111. c. 41.

(*) Ibidem.

( ;) B. V. «ver de Leeringen, en ovw het levsn van P ijtba-

g«fasy
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ben opgefteld (w) , maar ook die (lak is

zeer verdacht, en zoo ook al de ftof van hem

is , dan heeft evenwel PHiLOSTRATUsdie

in zijnen eigenen ftijl gegoten.

S VII.

Na dit voorafgegane kotte berigc van

APOLLONIUS ,
gaan wij over tot de behan-

deling van de hoofdzaak , te weten , wat wij

naar waarheid ofwaarfchijnlijkheid yan dien

zonderlingen Man denken moeten.

In onze nafporingen hebben wij ontdekt ^

dat de gevoelens van vroegere en latere

fchrijvers , die zich met de gefchiedenis vaa

APOLLONIUS hebben bezig gehouden, aan-

merkelijk verfchillen : wij achten het niet on-

dienftig , te dezer plaats daarvan eenig verflag

te geven , te meer , om dat wij , dus doen-

de , aks van zei ven de uitersten , die vermijd

moeten worden , zullen leeren kennen , en

tegelijk ontdekken, hoe en wanneer apol-

LONius zoo grooten naam verworven heeft.

Dat APOLLONIUS bij zijn heven zeer veel

naams

gorus, waar over wij nader zullen fpreken. Fid. Fahr! c, Bibl.

Gr,£i:. Edic. Harl. Totn. V. p. S^Si fq. 31 o s b e s m , ManU^fa ti$

Scriptis ApoUonii post Disfert. de exisiimatione. Ap. Tijan. in

Coram. et Orat. varii Argumenti , p. 453—464.

(»») BbilutratMSy Life. VIII. cajf.ö., r«» pae.32<—35».
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naaras heeft gehad, kan niet wel betwijfeld

worden ; maar dac hij , na zijnen dood , van

tijd tot tijd , meer of min vergeten is gewor-

den, zoo verre zelfs ^ dat men of met verach-

ting van hem fprak, ofwel naauwelijks noem-

de , blijkt uit PHiLOSTRATUs zelvG (_ ft )i

Het is echter zeker , dat zij , die voor hem

ingenomen waren j hoog , zeer hoog van hem

gedacht hebben. Van Keizer alexander
s E V E R u s wordt verhaald , dat hij a p o l-

LONIÜS met CHRISTUS, ABRAHAM Cn

ORPHEUs , onder zijne huisgoden heeft ge-

plaatst (o). EuNAPius fchilderde hem niet

blootelijk ajs een Wijsgeer , maar beweerde

zelfs, dat apollonius een middenperfoon

was tusfchen de menfchen en de Godheid (/>).

Sommigen zijn zelfs van oordeel geweest, dat

hij , na zijnen dood tot den rang eener God-

heid verheven , en , zoo van Volken als Ste-

den , godsdienstig vereerd zij geworden (q).

ïloe

in") Pbilostr atus, Li.b.L cap. a.

(ff) Conf. LampriJiui, in Vit, Alex, Sect cap. 29. Adda«

tur vero Salmas. in No». 1. c.

(/>) In Procemio libii de Vitio philofophorum et Sophiflaium ,

funt autem ejus verba hsec: «x. «< <piXoa-o<poi u,>.h* n niov rt x.»i

cCi!^^u7rii(te(rot.- addit. Philostrati opeiis ti.tulum esfe debinsfe,

iTnê'^^iMv eiv «r'JeiwTres Sea Confci'. Fabrie. BibJiath. Graca

tiUt. Harl.T. V. p. 541.

(?) £.ii'jle Lex. V. apollonius , waar hij TilUmotit
tracli: te wcirlcg^en , die /olks, op Ik: geeag vxi Ladantiui
outkccde.
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Hoe veel waarfcbijnlijk ) dit gevoelen in den

eersten opflag fchijnt te hebben , heeft even-

wel MosHEiM bewezen , dat het op geene

genoegzame gronden fteunt (r). Anderen,

hoewel ze niet zoo ver in hunne verheffing

van APOLLONius gegaan zijn als de zoo ge-

noemden , belchouwden hem echter, op het

voorbeeld van philostratüs (5-), als e^-

neu door de Goden bovennatuurlijk verlich-

ten Man(^), of telden hem, gelijk ammi-

ANüs MARCELLiNus («), Onder die be-

gunstigden , die fteeds meer onmiddelijk ea

blijkbaar den invloed van hun gelei -geest

genoten. Zoo evenwel dachten op verre na niet

iallen. Voor den tijd van phïlostratüS^

of wel , voor dat hij de Levensgefchiedenis

van APOLLONIUS uitgaf, hield men hem

voor een Toovenaar ,
gochelaar en geesten-

bezweerder ; zoo oordeelde moeragenes,

wiens gegeven berigt van dien Man, fchoon

voor ons verloren , hierna beoordeeld zal

moeten worden , uit het geen daar van ons

nog bekeiTïi is. Met dat oordeel Hemmen

meer

(r) In Disfert landata de exiHimatione Jpollonii Tijan. qu» in-

venitiu in iW o y i . Comment. ecOr.it. Vaiii Aigum. aM»//«r. editis,

p 347 ^452. et in Mosh. Ohfnv. Sacr. Amsicl. 1721.

(^j) thiloitratMs yXJÜa.l. C;;p. 1., 2., et p lifim.

( r ) Vof ifc K ; , in Aurelian. c. 24.. E»napius\. fupra cit.

<u) Ammifl». Marcell Histoi., Lib. XXI. cap 14.
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meer anderen in , hoewel op zeer verfchillert-*

de wijze. Zoo bewees antoninus cara-
CALLA , lliefzoon van de Keizerin ju Li Af

eer aan de gedachtenis van apollonius ,

om dac hij een groot en kundig Toovenaar

is geweest .( y ) ; even zoo, maar min gunftig

oordeelde lucianus ('*')* gunlliger denke-

lijk APULEjus Cxy Dit gevoelen is ge-

durende een geruimen tijd vrij algemeen ge-

weest , althans zoo dacht men ten tijde van

HiERONijMUs («ƒ), en zelfs later ten tij-

de van FijNESius (z). Daar nu dit oor-

deel van den dood van apollonius af,

^ich fteeds meer en meer uitgebreid had , ja ,

daar hij door dezen en genen als een loozen

bedrieger ten toon gefteld is geworden i,a),

is het ligt te begrijpen , dat in het begin

van de derde eeuw, toen pïiilostra-

Tus fchreef , zijn roem aanmerkelijk was

was

(«) Xiphil. in /!/>»». Dion. Casf. Lib. LXXVII. c. 18.

fin. edit. Rei mart. p. 1340.

(w) Lucian. \n Pfeudcmanti s. Vita Alex. conf. il/ o jAf w.

Disf.de tx\mm.Ap9il. Tijan. § XL

(*) Apulejus in Apthgia nhi exemplo ApolIon ii ie muniE

atque defendit , ab calumnia Rlagise pravse.

(«7) Vid. Mos hem. laud. Disf. de existimat. ^/ e //• Tijan.

Lib. XVIIL p. m. 430. fqq.

(2) Vid. itfofie*j. d. 1. §XX p. m. 44S.f<.iq.

(«) Mosbem.DhCm.lméi.^Xl,XU,X.m.
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was gedaaldr— Dat intusïchen nafHiLOS-

TRATus, APOLLONius naam meer ver-

maardheid heefc gekregen , en gunftiger over

hem geoordeeld is geworden, is niec onnatuur-

lijk , en zelfs hebben eenige Kerkvaders het hun-

ne daar toe bijgedragen, door dien zLj apol-

LONiüs karakter niet alleen ongemoeid lieten,

maar hem zelfs zeer verhieven , offchoon

zij zijne wonderen ontkenden. Niet weinig

hielp ook daartoe het berucht werk van hie-

R o c L E s , waar door veroorzaakt werd , dac

er een geroep uitging van aé wanderen van

APOLLONius(^}, gelijk reeds vroeger ver-

oorzaakt was door Keizer AURELIAAN, die,

tegen zijnen eed , !r/;^«<? Willende fparen, zeide

eene verfchijning gehad te hebben van a p o l-

LONiüS (c). Den hoogften roem ver-

kreeg hij in de zesde eeuw onder de nieuwe-

re Grieken , bij welken de fabelen van de

Talismans of Amuleten , en derzelver won-

derkrachten , ger«eden ingang vonden ( d ).

Uit deze opgave der verfchillende gevoe-

II. Deel. G lens

(i) Vid. Olesbem. Disf. laud. § XVI. et § XVIII. p. 4»9.

fqq. et p. 428. fqq., mant Hier at les zejf putte alleen mt Pbi'

lostr. gelijk uit het gefchrift van E ufe bius tegen üi 1 r. blijkt,

(c) \iA.yopifc. 1. c, conf. omnino Mosbem. laud. Disf. §

XI ir. p. 408—412.

(rf) Mosbem. d. 1. §XXI. p. 440i,,feqq. ec disf.de imogfn.

^/>«//. V. fupra $ VI.
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lens , en derzelver afwisfeling of teh voor-

of ten nadeele van apollonius, blijkt on3

,

dat men over het geheel nier met die naauw-

keurigheid in het onderzoek van apolloni-

üs leven en bedrijven is te werk gegaan, die

met reden in deze zaak gevorderd wordt. Dac

fommigen
,
gelijk h ii; RocLEsen eünapius

hem verhieven , is uit hunneti haat tegen hec

Christendom afteleiden. De poogingen vaa

dezen, om door de vergelijking van apol-

LONius met den Zaligmaker , het Christen-

dom éenen doodelijken flag toetebrengen , brag'

ten de Kerkvaders in geene geringe verlegen-

heid : van daar , dat 2ij , niet tivijfelende

aan de berigten van philostratus, ge-

loof gaven aan zijne wonderen , maar tevens

Beweerden , dat hij die gedaan had door bülp

en Invloed van den Duivel (f). Deze uit-

vlugt is , als men de denkwijze dier tijden

gadeflaat, zeer ^latuurlijk , vermits men eene

vrij algemeene overhelling had , om aan

tooverij en Duivels konftenarij geloof te ge-

ven. Maar men verloor hier bij geheel uit

het

(«) Te verwonderen is het, dat zij, blijkens de volgende aaa-

inerking, ook onder de Geleefdcn van later tijd, zoo vele navolgers

fehad hebben , daai- toch het ongelijmde van dat gevoelen zoo zeef

in het oog loopt, en niet anders daa hoogst nadcelig zijn kan vocwr

het bewijs, onUeend ui: de wonderen, >oc ftr/ing v«a jLZUi God-

delijke zendifig.
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-het oog, dac
•
de. waarJtieid der wondenen, die

.APoLLONius v^rrigc.zaK hebben , mei.4er

.daad ftaan bleef ,€ii deze , eenmaal oaaano^e-

vochten, blijvende , -kan. bet. niet ^vVel. ,anders

>

-hoe en door wiens invloed, hij .die^, dan, ook

verrigc mag hebben , of ;Z^n na^m^ i^^.eic. z^cji

.uitbreiden, en (gaande houden.

% Vil!.

InJateren tijd ,. bijzonder in de vaorgaan-

,4e, ?euw , Avaafin men_ begonnen heeft, mee

meerdere kritifche naauwkeurigheid de Wef-
-ken-der Ouden, en hunne bedgten te behan-

:del,ep, 2ijn,;'er velen geweest , die zich met

.het onderzoek der gefchiedenis van apol-
LONiiJs hebben bezig gehouden , maar hun

.oordeel loopt uit een. 'Eris 2elfs, die be-

twijfek , of 'er wel immer een a p o l l o n i-

us geleefd hebbe , doch bij dit gevoelen ,

dat van allen grond ontbloot is , zullen wi|'

ons niet ophouden.— Zeer velen , en ^qzq

meestal oader de vroegeren , geloovende ,

dat met de ontkenning der gefchiedenis van

A p o L L o N 1 u s , alle historifche geloofwaar-

,^igheid verloren moest gaan , hebben de be-

rigren van philostRatus aangenomen ,

,en beweren, dat apolloniüs wonderen

gedaan heeft j maif fleliea tevens vast , dac

G 2 fei}
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hij ze door den invloed des Duivels verrigt

hebbe : waarom ze hem noemen een Dui-

vels kunftenaar , of houden voor een Tove-

raar , die door den Duivel geinfpireerd is ge-

weest , om het Christendom in zijne geboor-

te fmofen (ƒ). Sommigen zijn van oordeel,

dat APOLLONius, deels door zijne gehei-

me Icundigheden , deels door zijne bedriege-

rijen , het een en ander verrigt heeft , het

welk fcheen de menfchelijke krachten te bo-

ven te gaan^^). Anderen wederom zijn van

oordeel, dat pmilostratus ter kwader

trouw is te werk gegaan , en alles wat hij van

APOLLONIUS verhaalt, of zelfs verzonnen

of ontvangen hebbe van zulken , die al het

wonderbare , dat hem toegefchreven wordt

,

hebben verdigt(>4). Nog anderen beweren

aan de eene zijde, dat apoll^onius , die

zich "als Geestdrijver kenmerkt , gebruik ma-

kende van zijne grooce natuurkennis, den rol

va.n een bedrieger heeft gefpeeld , terwijl zij

aan

(ƒ) Zie Baron. Atinal. ad. A. C. Ö8. n. 30-3S. J^- Cafau-
hult- ad yopifc. 1. fupra cit. Cafaubon. Picus Mirandula. U.

Grotius. Sam. Marefius ^ H. Pïorus, P. D. Huët^
Lloijd, de Fleur ij en anderen , aangehaald bij Olear. prafot.

«.d Philottr. ,p. XXXIV. Brucker Ilist. Crit. Pbilost.

T. IL p. 141. i?oo 0"k Ttli em»»t, 1. lupra cit. Cudviartif

Sifit. t/iieü. , T. i. p. 304. edit. fol.

C^) Zol», jeüealieUik (P'its ;iie!(fer,i.Le:'d.jy,sC. 7, 57.envO(»

3\ tl u Pin 'w. Jïist. a'.ip lil, couvainc. dt faus/eté.
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aan de andere zijde ftaande houden , dat phi-

LosTRATus, de bfonnen , waar uit hij put-

te , zonder oordeel gebruikende , alles heeft

gedaan , om den held zijner gefchiedenis in

het fchitterendst licht te plaatfen (O* I»

deze opgave van zoo verfchillende oordeelvel-

lingen mogen wij niet onopgemerkt laten , dat

B R u c K E 11 in zijn eigen oordeel over a p o l-

tLONius , de tegenftrijdigfle dingen te gelijk ^

als waar aanneemt , en met de daad zig zel-;.:i

ven tegenfpreekt. Eerst de wonderen , die

APOLLONius ^verricht zal hebben, geloof

gevende , fchrijft hij ze toe aan Toverij en ,.

Theurgie , en dan weer ze ontkennende, be-"^

weert hij , dat ze door damis en philostr a« \^

Tüs verzonnen zijn geworden (i). Zo onge*;'i

G 3 lijk

C*) OH was reeds oudiijds 't gevoelen van JBn/eJ. Contre Hie'"

r»»l. Photius 1. 1. cc. later van Naudi in Z. Apol. pour les

grandt btmm. foüpe. de magie. Buddeus G. Ni ch o lis. Rob,

Jtnkins. H.Prideaux opp. fupra. c. Dat alle die wonderver-

halen verdigt zijn zouden, mishaagt zeer 3?in Mos b e im , ad Cud-

iBor tb. p. $10, „ ne omnjs fides histoiica concldat."

(/) Vid. oran. Mosbem. ad Cadivor tb. T. I. p. 3iq. Tie-

éemann geist d. fpeiul. Piili>t. boven aangehaald. Mijmrs in't

bened. aangeh. Werk bl. 244—24Ó, 200 ook tevens den Zegsman

van Philostr. Damis , te regtbefchuldigende, H^i e l n it d,hov. aangeh.

Opmerking verdienen, om dit zaraen begrijpeüjker te maken, de

Rifultaten die men vindt, uit het fiistema der Eciedinclie wijs-

begeerte bij £rutker Hist. Crit. Pèilts. Tom s.p. 363-»-79- N.

S—10. 12. 14. 16.

Ci) Tom. a. Op. laüd. p. 142—-145,
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lijk aan zich zelven is ook morhoff, die op

de eene plaats alle de berigten door, p ki-

los tratus gegeven, verdedigt, en op

cene andere twijfelt , of niet wel de berigten

van APÓLLONius van den kant der Heide-

nen vergroot zijn geworden (/_),

Dit overzicht van zoo veele en zoo uiteen-

lopende oordeelvellingen , die evenwel in één

punt fchijnen zaamtelopen ; te weten , dat hec

karakter van apollonius hoogst verdachc

is , en hij voor een bedrieger is te houden

(«ï}', dit overzicht, zeggen wij, doet elk ge-
.

ijoegzaam zien, dat de vraag niet overtollig

is , -wat "wij van dien zonderlingen man naar

rvaarheid of waarfchijnlijkkeid te denken heb^

hen ? Maar even dit zelfde overzicht leert niet

min duidelijk , dat elk zijn eigen ftandpunc

heeft gehad , waaruit hij de berigten , door

PHiLOSTRATus gcgevcn , heeft beoordeeld,

cri waar door hij geleid is geworden , o.m

gun-

<./) Moritf. Polijb. UteTar. L. i. C. 13. n. 17. Sqq.coa. Folijli.

Thilts. L. I. C. 2. n. 5.

;(«) 'T zij dan zonder of met een groot en goed orgmerk; gelijk

7r<V/i7»rf hem doet voorkomen; huichelaar en bedrieger blijft hij, ook

volgens Wielanti, en deze zelf erkent dit (onder den naam van

/Foll. zelf) in het laatfte deel zijns Werks, en erkeai en bcwstjt hier

w zeer fchoon de voortrefielijkheid en verhevenheid van jezos
CRRisTus, hoven apollonius."-' Hoe zeer /?^. zelf, helaas ! de

Goddelijke waardigheid en de wonderen rao den gezegendeo Zalig-

maker miskent.
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gunftiger of ongunftiger oter derzelver waar-

dij te oordeelen , terwijl deze uicflag de op-

losfing bepaalde van al dat vreemde en zon-

derlinge , 400T PHILOSTRATÜS van APOi-

LONius geboekt.

§ IX. -
Wanneer wij , om dan nu de voorgeflelde

vraag te beantwoorden , de gefchiedenis va»

APOLLONius, zelfs ingcvoIge flechts van de

daadzaken, welke zijn lofredenaar en eenige

overgebleven levensbefchrij ver p h i l o s t r a-

Tus vermelde , onbevooroordeeld nagaan, zon-

der voor als nog over hare geloofwaardigheid

uitfpraak te doen , dan dunkt ons , dat wij

met reden, de volgende bijzonderheden, die'

het geheele karakter van apollonius ken-^

fchetzen, mogen vastftellen.

Vooreerst, hij bekleedt onder de Wijsgeren

van zijnen tijd eene plaats.— Eene eigenlijke

Sekte , die zich van de overigen op den duur

bleef onderfcheiden , heeft hij niet gefticht ,

gelijk wij reeds § VI. opmerkten , maar hij-

heeft omhelsd en voorgedaan de gevoelens van

pijthagoras. Behalven de ^)ewijzen, hier

van te voren aangevoerd , zijn 'er nog voor-

handen eenige fragmenten uic z^n werk over

bet leven van pijthagoras, bewaard deels

G 4 door
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door PORPHijRius(^«), deels door jam-
BLiCHusrp), in welken, wjit de hoofd-

zaak betreft , het zelfde van dien beroemden

Wijsgeer is te boek geflagep , dat te vo-

ren door HERACLIDES CU HERMIPPUS iS

^ berigt geworden C/» ). Sommigen hebben ge-

twijfeld, ofde gezegde fragmenten wel afkom-

ilig zijn van apollonius van Tijans^ en

of ze niet veeleer behoorden aan eenen ande-

ren, bet zij ^an apollonius den Wijsgeer

of aan apollonius den Redenaar, die bei-

den tegen het einde van de tweede eeuw heb-

ben geleefd: maar meiners Cf > heeft be-

wezen , dat ze werkelijk herkomftig zijn van

d0n Tijaneër. Of hij intusfchen het Pijthago-

reisch flelfel alleen hgeft aangenomen gehad,

dan of hij in het een en ander fluk daarvan

i§ afgeweken , en zich gevoegd hebbe bij he-

KACLiDEs, die tot de Semt - Pijthagorei

behoorde, zoo als brucker beweert (r),

laten wi] aan de beflisfing van anderen over.

Dit alléén willen wij nog aanmerken , dat

ons

C») Lib. I. cap. 2,

C») S€cx. 1.30. 254. -•2«4.

C/) Mainirt. 1> C. f. 24^.

(?) Cefch. d, urQ)r, fong. und verf. der Wisfenfch. in Grieken-

land und Rom. i B. f. 239—342.

ir^ Brucktr WJl. Crit. PhUpt. T. 3, f. JS2<^iS4.



, . •I.

OVER APOLLONIUS VAN TIJAWA 10^

ons nog geene genoegzame gronden zijn voor-

gekomen , om hem eenige bijzondere leer-

ftellingen toe te fchrijven , of zulke gevoe-

lens , die eenige overeenkomst zouden heb-

ben met dier die gemeenlijk het Spinozisme

heten (j).

Tén anderen , apollonius was een Geest-,

drijver , een man van eene verhitte inbeel- '

dingskragt, maar v;iens hoofdtoeleg was, zich

een groot aanzien te verwerven , en zijn naam

onfterfliik te maken— (/}. Zoo wel van hec

cene als van het andere zijn ons reeds genoeg-

zame rtalen voorgekomen § II. IV. Het is

trouwens onmogelijk , dat iemand , die door

.

de rede zich laat leiden , in flaat is , zulke^

dingen voor te geven, en met eenen zoo hoo-

gen vraan van zich zelven behield te zijn, als

Q 5 wij

rf
(*) Conf. Brticker. c. 1. p. 1S4— ISö-

(f) Deze roem en eerzucht, zeifbehaging en zucht om anderen

te leiden , welke hem , ook van eerften af, en toen zyn oogmerk r»g

geheel zuiver en dwcepend yoor 't herilel van 't Measchdora was

,

bezield hebben, worden zeer menfchkundig ontwikkeld en hem zelve

bij herhaling in den mond gelegd door Wi»land op velü plaatfea

van zijnen Jgathodjimon.— De geheimenis-kramerij en'i heilig duifter ,

waarin hij zich zelven hulde , was hier aan verbonden , om cp de me-

nigte beter te kunnen werken van 'teen en anderZ./f'f'e /« « i, S. 45

,

60, Ö4, 72, 139, 534, 235, 247» 33* j 325. VTunWzx verfmaad'

de hij gekunstelde welfprekenhtcid , fTiel. s 260. üói. hij Wilde

krachtiger fprcken,kon af, en als magt hebbende, en Goddelyk,

ïiiet als de Sophisten. 2. Phiüftr. L, jk C. }? etc. coU. Lnau^. Matth.

Q. 7. in üa. etc.
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wij van APOLLONius vermeld vinden. De
toon zelfs, waarop hij, naar philostra-
Tus berjgt , gewoon was te fpreken , de

raagtfpreukeir , van welke hij zich (leeds be-

diende , en zijn eigen gezegde , dat hij , nu

zijne Jaren bereikt hebbende , niet nodig ha4i

iets meer^vte onderzoeken («), zijn zoo vele

benisfende bewijzen voor zijne hooge inbeel-,

ding van zich zelven.

Jen derden., Apollonius was een be-

drieger , die van de ligtgelovigheid der men-

fchen , en van hunne zucht naar wonderen

zich meesterlijk wist te bedienen , om zijne

oogmerken te bereiken.— Indien wij alleen-

lijk nagaan , hoe hij dam is wist te overre-

den , dat hij werkelijk de wijzen in de lucht

zag wandelen , twee ellen boven de aarde;—
da: twee fteenen Vaten dienden , om den re-

gen en den wind te veroorzaken , al na dat de

Wijzen zulks goedvinden; — dat zekere ja r-

CHAS, het hoofd Aqv Indifchs Wijsgeren,

aan wien hij een brief hadt, terftond aan hem

had gezegd, zelfs voor dat hij nog den brief

had gezien , dat 'er ééne letter in ontbrak ; (y^

indien wij dit alles, dat met vele andere bij-

zon-

^u") PbiJonr. L. I. c. 17 esc.

<r) Pbilostr. Lib. lü. C, l6.
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Zonderheden ligt vermeerderd kon worden ,

nagaan , dan moeten wij tot het befluit ko-v

men, ^ polxon iu.s.was een bedrieger (w)»'

In dit gevoelen. worden wij te meer verfcerkt,.

als. wij in aanmerking nemen , dat hij dam is

zeer zorgvuldig van zich verwijderde , wan-ft

neer h^ met; de M-iT^i handelde Qx'); en dal*

DA MIS zelve meermalen verhaalt, «iet ge«fc

zien te hebben , die wonderdaden , die hij??

heeft aangeteeketid , maar die van a poll o»/

Nius gehoord- te hebben (//)• Waarom zoo

gehandeld ? Indien alles de proef kon door-

ftaan , was zoodanige verwijdering geheel on-

noodig.— Wat waarde hebben toch zijne zoo-

genaamde wonderwerken ? Behalven , ydat 'er

niet een onder die groote menigte is , dat duch-

tig bewezen is geworden ; en dat hij van ge-

heime geneesmiddelen zich bedienen kon,; zoo

geeft hij ook iets voor een wonder uit, dat

het niet is. Hij zal, bij voorbeeld, t&Athenen

een Daemon uit een Jongeling verdreven heb-

ben (z), maar wat is dit? hij maakte een

weï-'

(w) Hoe dit, ontfanks hctevan te voren gezegde, waarkan zijw,

en in een Mensch , en wel bepaaldelijk in ^p olJonius, kon vallen ,

ontwikkelt, Tiede mann pag. 113. u8. 6cc. en ITi eland bov.

aangeh. % IV. (a)

#«) Pbilostr, Lib. l. c, aö.

<y) Pbiltstr.'L. III. C. 57.

^2) Pbilostr. Lib. IV. C. 2a-

ji
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wellustig jong rnensch tot zijnen navolger (<?)<

Zeer zeker zou de bedriegerij van apollo-

Nius nog veel kenbaarder zijn, kon men be-

u-ijzen , dat hij uic haat tegen het Christen-

dom , en om aan het zelve eenen doodelijken

flag toetebrengen , den rol van een wonder- .\

doener had gefpeeld. Het bevreemt ons niet,.

dat fommigen op die gedachten zijn gekomen ,::

ja zelfs denken , dat hier en daar waarfchu-

wingen in het N. V. gevonden worden , die

regen zijne bedriegerijen zijn ingerigt C ^ ) fi

want pHiLOSTRATus berigt , dat APOWq
LONius Griekenland door reisde, om het ou-

de bijgeloof der Grieken, en de verëering hun-

ner oude Afgoden te bevoorderen ( f ^ ; maar

nergens vinden wij eenig blijk, dat apol-

LONius aan het Christendom kennis heeft

gehad , of met oogmerk om dit tegen te wer-

ken , die reis ondernomen C ^) * veel meer

vor-

(*) Zoo ook J^ieland jtgatb., 3 B. 5 kap. s. 153. ss. doch

ïiier, geljjk ook met het ftraks gctegde , blijft de vraag : hebben ook

Damis zelf, of naderband Philostr. deze verhalen verzonnen , of door

ze te willen opfmukken, misvormd? vergel. boven § IV. (»)

(_&") Hiertoe brengen fommige Epief. VI. vs. i6.0peabar. II. vs. a.

zie M! ebaelis 'mBibliotb. Brtm.vol. 8. p.77Ö—8, cn de ge«

leerden door hem aangehaald.

(O Pbilostrat: Lib. IV. L. VIII.

(i) Men kan geen genoegzamen ftaat maken op het herigt van

AlaJpharag aangefa. h\]H*rb$lêt jMibl. Oriënt. V. JppolUniut ,
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vorderde het doel , dat hij zich voorftelde ,

om het bijgeloof te begunftigen , zonder welk

hij niet alleen geen opgang zou hebben ge-

maakt , maar ook geene onderfteuning ge»

vonden bij de Priesters. Het is boven dien

2oo^eker niet , gelijk ook is opgemaakt ge-

worden door wijlen den Utrechtfchen Hoog-

leeraar VAN A L p H E N ( c) , dat in die tijden,

en toen paulus fchreef , apollonius

zoo grooten naam door zijne bedriegerijen zott

verkregen hebben , of door de verbreiding

van zijne zoogenaamde wonderen , de wonde-

ren van CHRISTUS en van z^ne Apostelen zou

hebben willen verdonkeren.

Eindelijk in de vierdeplaats , Apollonius

was een voor den Staat gevaarlijk Menfch ,

die aan muiterij en zamenzwerïng tegen deVors-

ten zich fchuldig maakte.— Dat hij deel heeft

gehad in de gfoote famenzwering tegen öomi-

TiANüs , kan zijn lofredenaar , philos-

TRATüs, niet ontkennen Qf), en blijkt ook

daaruit overtuigende , dat hij den bepaalden

tijd

dat hij zoude gezegd hebben, „wee mij! dat ik na den Zoon van

Maria in de Wereld gekomen ben!" noch op dien anderen Oosterling,

aangeh. h\] Hot ting. Hist. Grient, p. 189. 190.

(e) Proleg.ad Pauli tpist. ad Epbejios pag. m & fcqq.

(ƒ) Hij confpireerde eerst, volgens Philostr. zelf, L.V. cio.

tegen Nert : naderhand tegen Dvmitiantis. Pbilost. L. VU. C. 4.

fqq, etc. y
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-tijd wist, waarop Domitianus van het

:Jeven beroofd zou worden ; geen wonder dan

•'idat hij te ^p/^^ dien moord op hec o<?gen-

blik. , dac die te Rome voltrokken werd , aan-

f kondigde (g). Te Cadix zijnde , ftookte hij

-den' Gouvenreur dier Provintie tegen nero
• öp (i^}. Zulke duidelijke bewijzen , .door

i^HiLOSTRAxus zelve opgeteekend, kunnt^n

^niet- ontzenuwd wtorden.

- ---Zoodanig leeren wij apollonius kennen

»

'die zoo verfchillende beoordeeld is geworden»-—

"Hoe is het mogelijk , dac men met zulk eenen

Neerloozen bedrieger onzen Verlosfer j e s u s

CHRISTUS heeft kunnen vergelijken (O^
Wij

C?) 2. bov. § 5. n. (z) Deze namurlyke Verklaring, welkefteutrf

.op 't geen Philostr. zelf getuigt van Apoll. deel aan de conspiratie,

- tièeft ook Wie land: evemivelis 't ook IF. niet omgaan, dat Ap. wel

-den perfoon des daders kan genoemd hebben, en het uur overeen uit-

gekomen kan zyn ; maar dat het gejuich van Apoll eenige dagen later

' dan de JMoord, hoewel vóór dat de tijding te Ephefe zijn kon ,

jnoet geweest zyn. Immers de moord van Domitianus was door toeval

eenige dagen verhaast, Dio Caü.c.ój.Wï el. S. 294,295, S'S—3iS.

Uit deze Zamcnzweering laat zich ook verklaren , en is ook door ff^,

verklaard , hoe ApoUonius zoo genadig van Domitianus vrij kwam.

Pb il. L. vai. lyitl. S, 307—309. ons dunkt, dat het wonder, bij

Philostr. Vn. 38._ dat Apollonius ui den Kerker dea voet naar

welgevallen uit den boei kon wekken , ligt verftaanbaar is uit de

viisndfchap en verftandhouding van Apoll. met den PrsfectuB Prae:.

Fhil. ald. c. ló. 17. 1».

(è) Philostr. L.V.C. 3.12.35. L. VII. C. 3- 4'

(/) üit zou raaczelachtig blijven, zo men niet wist, het geen de

ev.uiiig nu icdsrc vecle jaaicn bevosügt, da: 2Ulks i> toeteichajven

J aaa
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Wij hebbon toe dus verre ónderfteld , dat

het werk van philostratus die zelfde

waarde hebbe , die wij toekennen aan ge-

lij kfoordge lèvensberigcen , ons door anderen

medegedeeld ; ook meenden wij dien weg fe

moeten inflaan , om des te beter te kunnen

voldoen aan het opgegevene Vraagftuk, eh

te toonen , dat het eigenlijke karakter vjfn

.APOLLONIUS duidelijk 'genoeg zich ken-

merkt, zoo men zijne gefchiedenis raadpleegt,

die geenzihs aanleiding geeft tot alle de vèr-

fchillende oordeelvêllirigen , die wij ontmöec

hebben. Intüsfchen , daar al het geen dien

'b«ruchten Man betreft , gegrond is op het

hè'

"aan de pogingen, om cle leere' van Jezus' èn 'zytie y^postéTen voor

biooteleere vanden Natuurlijken Godsdienst te ' doen doorgaan. Zoo

hui hoog gezng van Jezus als Godsgezaut valt, wat grond van zeker-

heid is er daii voor aile die ftukken , wier kennis buiten het berrfik

der rede ligt? W;UJ^poll. betreft, hoe zeer hetfi'aaije Werk van ^7e-

lanii over hem,flechts hiipothcK; , jaflechts ideale fictie behelst, kfiXi

tnèn hem evehwel toegeven , dat Ap.' aen doel gehad hcbbe , kieota

*tin louter eigenbaat, dat hij iets groots wilde, en 't welk hem nuttig

voorkwam : hoe zeer ijdelheid zijn geheime drijfveer, en ook zyne

middelen niet zedelijk zuiver waren;— zoo blijft hij altoos nog verre

boven een Cngliostro verheven , met wien hij door fommigen , vol-

gens de aanmerking van den geleerden 5". Scharp, in Disf. Tbeol,

inai:g. en in zi^ne Verhandeling fc^cw (fe i)e;Vr«» ,
gelijk gefield wordt,

'maar C. fchijnt enkel uit eigcnbaan bedrieger' en gochelaar gewccit

te ^ijn; alih;;ns' indien ' men volgens" de uitgcgevene ftukken \-ia7.\iQ

£1 uic-s mag ourdeeles.
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berigt van philostratus , en op de

bronnen van welke hij zich bediend heeft

,

is hec volftrekt noodig , dat wij zoo het een

als het andere nader kennen leeren.

P H I L o s T II A T u-s meldt , dat door hem ge-

bruik is gemaakt geworden van de levensbe-

rigten van apollonius , door d a

m

i

s

zaamgefteld , en noemt verders , zoo het Tes-

tament van apollonius, als het werk van

MAXIMUS AEGiENsisendat van m o e r a-

GENEs ; doch ten aanzien van dit laatste

zege hij , daar van geen gebruik te hebben

gemaakt , om dat aan den Schrijver zeer vele

zaken onbekend waren (^), of, zoo als de

oorfpronkelijke woorden eigenlijk verftaan moe-

ten worden (O» ^™ ^^^ ^9 ^^^^ zaken ver-

keerd heeft voorgedragen. — Het zal noodig

zijn, dat wij, doch met beknoptheid, onder-

zoeken , wat waarde deze bronnen hebben ,

en hoe die door philostratus zijn ge-

bruikt.

Men opzicht dan tot de bronnen zelven ,

beginnen wij met maximus aegiensis,

die,

(*) Pii/ojfr. Lib. I. C. 3-

(/) Verba Pi ï/. d.l. h»c. Aint, oy yxp Mipxysvtt TS
vrpcTeKTsov , ttoX^x tccv TTspi rov a>'Spx ac/vofjo-ixvTi.

vid Olear. proleg. ad Phïl. p. XXXIÏ.Moshtmii Disf. de Existen-

ria ApoU. § 18.
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die, naar de eigene verklaring van philos-

TRATüs , alleen heeft verhaald, hec geen

te Aegea door apollonius zal verrigt

zijn. Dit werk is verloren geraakt , en bij

niemand vinden wij *er enige melding van ge-

maakt , dan bij EUSEBius(m), wiens be*

rigt ons nogtans zeer weinig zegt , alléén

behelzende , dat hij eenige buitengewone da-

den van APOLLONIUS kort befchreven Üeeft.

Uitvoerig kan zeker zijn verflag niet geweesc

zijn , als niets anders behelzende , dan het

geen met hem te Aegea is voorgevallen ,

waar uit philostratüs iets heeft overge-

nomen C ^ )• I^^^ raadplegende , blijkt hec

ons , dat maximus hooge gedachten heeft

gehad van apollonius, die alles vermogc

door de hulp der Goden , bijzonder van aes-

kulapius,— en overigens, zonder behoor-

lijk onderzoek te doen ; alles alleen op goed

geloof heeft aangenomen.

Van een geheel anderen aart was het werk

van MOERAGENES , dien wi) overigens niet

kennen. Zijne gefchiedenis van a p o l l o*

Nius , die vrij uitvoerig moet geweest zijn,

is almede verloren geraakt. Philostra-

tüs, zo als wij reeds hebben aangemerkt

,

II. Deel. H oor-

(/») Lih. in HierocUm. pc>it Pbiltttr.f. 430. €dft, Oltar,

C » ) Pbilottr. Lib. I. 6. 3' l»*
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oordeelde 'er niec alleen zeer ongunstig over ,

raaar heeft 'er ook geen gebruik van gemaakc.

Geen wonder ook, wan: dezelve diende niet toe

zijn oogmerk. Origenes immers» van die

boek melding makende in zijne v/ederlegging

van CELSUS (ö) zegt ons , dat m o e r a g e-

NES verklaard heeft , apollonius zij een

doortrapte bedrieger en gochelaar geweest , die

zelfs de geoefendfle Wijsgeren misleid heeft.

Zou het nu wel zoo vreemd zijn te denken»

dat PHiLo STRATUS , gecncn kans zicndc ,

om zulk een tegenpartij bondig te wederleg-

gen , daarom zoo laag op zijnen arbeid is ge-

vallen ? Het moet zeer zeker voldoende en be-

llisfende geweest zijn, anders zou orige-

nes, die in zijji gefchrift tegen c e l s u s zo

veel oordeel aan den dag legt , op dat werk

met zoo veel vrijmoedigheid zich niet beroe-

pen hebben.

Met zeer veel ophef gewaagt p h i l os r r a-

T ü s overal van de berigten van zekeren d a-

Mis, die in de geheele gefchiedenis zich

kenmerkt als een zeer onnozel en ligrgeloo-

vig mensch , gereed om ailes voor goede muur

aan te nemen, wat apollonius hem ver-

haalde, hoe ongerijmd het ook was, en door

zijme "ingenomenheid met dezen zo verblind,

dat

( » ) o ri^, eontrs CsJs. Lib, VI. p. 3©ï,
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dat hij ook bij meerder verftalid , niet in (laat zou

geweest zijn , om alles wat zijnMeeHer fpra-k eii

verrigtte , aan een bedaard en ftreng onderzoek

te onderwerpen , zoo leerden wij reeds boven

dezen man kennen en zullen beneden nóg iets

tot nadere bevestiging hier bij voegen Q)).

Bij deze genoemde bronnen voege philos-

T R A T u s nog eenige andere , als het Testa-

ment van APOLLONius; mondelijke narig-

ten , ontVcftigcn uit die Steden, die zijn held

bewonderden ; de Tempelen , door hem weder

opgebouwd, en eindelijk zijne brieven C^)*
Alle deze narigten kunnen, het geen de airc'

der zake ook leert, geene waarde hebben.'

Wat, trouwens, is natuurlijker, dan dat alle

deze narigten apollonius van zijne fchoon-

fle zijde voorftelden, niet zoo als hij werke-

lijk heeft gehandeld, maar zoo als het bijge-

^loüf, gerugfteund door het listig Priefterbe-

drog, hem zich voorftelde, en aan anderen

vertoonde.

Maar hoe heeft philostratüs alle deze

bronnen gebruikt ? hij heeft, ja, eene getrouwe op

telling gedaan der bronnen, die hem ten diensc

ilonden , maar , zoo als ons gebleken is , die zijn

H 2, oog-

•m
(/)) Zie §10. aant. (w) Men kan het een en ander breederontmk.-

Keia vinden bij Ti t ti«atan n i. A.p. Jiu»t i, c. i>. iiri tfc<i'Jf.

(2) Lib. 1, ca,
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oogmerk niet begunftigden , fchoof hij aan eene

zijde. Ten aanzien van de overigen bekommer-

de hij zich niet om derzelver innerlijke goed-

heid, toetst niet hunne berigten, voert geene

bewijzen aan voor derzelver geloofwaardigheid,

maar het is hem geheel onverfchillig, wat en

hoe zij verhalen. Hij bouwt geheel op de be-

rigten van D A M I s , die zeer onaangenaam ge-

fchreven waren , en door hem in een reiner en

lierlijker gewaad zijn gekleed geworden, (r)
Hier nu ontftaat de vraag, die bezwaarlijk

beantwoord kan worden, wat blijft er, na

dat de gefchiedenis van apolloniüs ont-

daan is van het kleed, waarin zij door phi-

LOSTRATus gejloken is ge.:orden, van da-

mis berigten over? Heeft hij er niet van

het zijne bijgevoegd? Heeft hij niets ver-

groot? Heeft hij ook, gedreven door andere

beweegredenen , alles gedaan , om de groot-

heid van APOLLONIÜS zoo te verheffen , dac

hij elk ander mensch overtrof! Het is bekend,

om van het laatfte te beginnen dat een groot

aantal Geleerden in het gevoelen Haan, dac

PKiLOSTRATUs, of de latere Platonici

de wonderen en voorzeggingen van apollo-

niüs verzonnen zullen hebben, om het ge-

zag der wonderen en voorzeggingen van ch ris*

Tüi

<OiLlb. I. c. 3.
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TüS te verzwakken (^) : anderen echter ver-

klaren zich tegen dit gevoelen of bcflrijden

het opzettelijk (/). Het is zoo, 'er is eene in

het oog loopende overeenkomst tusfchen de

wonderen van christus en de zoogenaam-

de van APOLLONiusC«); maar het is ook

waar, dat men in het werk van philostra-

Tus geene andere fporen vindt, die tot die

gedachten leiden. Intusfchen, de overeenkorall

is te groot, is al te zeer in het oog loopen-

de, en te fterk doorgezet, om althans phi-

LOSTRATUs van het oogmerk om , dus

doende , christus te vernederen , te kunnen

vrijfpreken, dat toenmaals zoo vreemd niet

was , gelijk men ziet in de gefchiedenis van

VESPASIANUS , aan wien men de wonderda-

dige genezing van Blinden en Lammen heeft toe-

gefchreven , niet zonder vrij duidelijke fporen

van toeleg , om dus de wonderen van jezvs

te verdonkeren (v). Mogen wij aannemen

H 3 dat

(^s") Haet. 1. c. Tilletnont , Wttziiis, OlearittSy

Brucker en vele andere , bij welken men nog uit de latere kan

voegen Cotta t. a. p. 3 th. bl. ISÓO, Scbroeck Christ, Kircbtn-

Gefcbichte, 2. d bl. 265 &c. —
(^t") Tledemann t. a. p. bl. 3. &c, zijne bewijzen echter gaan

lang niet door. Hij fchijnt ook niet genoeg de zaak ondcrfcheidente

Iiebben met opzicht tot jij) ollonius & Phi los trattts, In dit

gevoelen ftaan adkMeiners t,SL.p.&.Harle sBibl. Gr.T.s.p.543'

(a) Mon vindteene zeernaauwkeurige vergelijking bij /^« f r l.c.

(i') Over de wonderen van ye spa^iinuiVcrhiiik\tSue ten tuf

Jn Vesp, c. 7. voorts zie. S eb r o c c k t.. s.-p. hl, 2.66.
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datPHiLosTRATus mct dat doel zijne ge«

fchiedenis van apollonius heeft vervaar-

digd, dan zeker wordt de geloofwaardigheid

van zijn berigt zeer veel vermindert, maar

'er volgt nog niet uit, dat hij de narigtenniet

bij D A M I s heeft gevonden

.

fi
De vraag is en blijft ook dan nog, wat is

door dam IS te boek gefield, en wat behoort

tot de opfiering van philostratus of met

andere woorden : wat heeft d a m i s al en niet

gefchreven , en wat heeft philostratus
bij zijn berigt gevoegd? Deze vraag is, ge*

lijk ieder merkt, onderfcheidcn van eene an-

dere , en wel deze , wat waarde heef: het be

rigt van d a

m

i s door philostratus ge-

bruikt? Immers dat voorftel zou vorderen te

bepalen, wat trap van geloofwaardigheid aan

het getuigenis van dam is moet gegeven

worden? maar dat flaat wederom in verband

!T!ec verfchillende andere bijzonderheden, als:

is D A M i s in de gelegenheid geweest , om
raauwkeurige berigten te bekomen? wat ge-

bruik heeft hij van die gelegenheden gemaakt?

is hij door geene vooringenomenheid geleid

en beduurd geworden? heeft hij zich niet la-

ten
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ten misleiden ? met een woord : was hij een

man, die een geestvan proev'end onderzoek

bezat? Alle deze bijzonderheden kunnen ge-

noegzaam en voldoenend v/orden behandeld,

en zijn ook zoo wij vertrouwen , volledig

genoeg door ons behandeld om het befluit

optemaken. Da mis was een ligtgeloovig

en zwak mensch, ongefchikt om daadzaken

te beoordeelen, en te partijdig om een getui-

genis naar waarheid afteleggen (•)*').. De an-

dere vraag dan, met welker beantv/oording

wij ons moeten bezig houden, is van dien

aart, dat wij met reden hebben gezegd, zij

is bezwaarlijk te beantwoorden. Trouwens,'

zoo men niet geheel willekeurig en naar eene

zoGgenoemde hooge krietiek wil te werk
gaan, waarvan wij verklaren afkeerig te zijn,

ï^ 4 die'

(w) Het karakter vmDamis zelf, en dat, hetwelk zijngcfchrift,

*en ten gevolge moet gehad I»ebben , en de weinige ftaat, welke men
op hetzelve., al was men van zijne waarheids liefde en goede trouw,
nog meer verzekerd, zou kunnen ranken, zijn uitmuntend befcln-e-

Mtn door Wi e l a n d , ^gathod. S. B s , BS, B9, 175, 219, 223,
232 , enz. een ftaaltje, 't welk D. zelfs in zijn gefchrift bewaard, eti

Pbi lostratu L, ook gelukkig voor ons behouden heeft , zal genoeg
zijn. Apoïl. wa» hïj Domitiaanv^n zameiizwering tcgen.hembefchul-.
<ligd; hij kiest de partij ('t zij dan, om niet onverhoord, door afge-

zondenen vermoord te worden, of om dat bij berigten had van de'

lieimelijke vrees des Keizers voor hem als eenen Tooveraar) om zich
}:elf naar üe»»e ter veianfwoordir.g te gaan aanbieden:— hij zegt,'
aan Damis, ik gaa cene zonderlinge reis ondernemen, en Z>/ï;;;/.f ver-

"

ftïat daaryit , A^tAfoIl. tiH KéXz^t ^baris dt Scijth , opeen bezem,
ftokdoor de luch: zal gaan vWc^e-n^ziaPhilostratus, L:ViI.c. 10.

cehè'idicTgcliike wonder-iabctSdiRg van Djgiii volgt u.V. c, 41.
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die Biets toelaat , het geen het Jubje&ief ge-

voel van den kritikus oordeelt onbeftaanbaar

te zijn; dan zou men moeten in ftaat zijn, om
pHiLOSTRATus mct D A

M

I s zclve te ver-

gelijken of met anderen, die ook van da mis
hebben gebruik gemaakt, of eiftdeUjk, zoo

ïioc^i het eene , noch het andere kan gefchie-

den, na te gaan, of, *er in het werk van

PHILOSTRATUS zclvc duidelijke bewijzen

voorhanden zijn , dat hij da mis berigten

heeft vervalscht, en op zijn naam gefield,

het geen van hem niet afkomflig kan zijn.

Het laatfte hulpmiddel kan alleen gebruikt

worden ; want het werk van dam is is

verloren gegaan, en buiten phil ostra tus
heeft ook niemand, althans zoo veel ons be-

kend is , van hetzelve gebruik gemaakt. Laat

ons dan onderzoeken, wat de berigten van

DAM IS behelsd hebben? Om hier in wel

te flagen, zal het niet ondienftig wezen, dac

wij vooraf het volgende opmerken :

foor eerst, philqstratus heeft niet

flechts in 't gemeen de bronnen , waar uit hij

gefchept heeft, ontdekt, maar ook telkens vrij

ïiaauwkeurig vermeld, wat hij in dezen en gee-

nenvond. Immers aan het einde van het twaalfde

hoofddeel des eerften boeks zijne uittrekfels

uit MAXIMUS ABGiE^sis eindigende, zegt

W4
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hij zulks, mee zoo veele Vv^oorden(a;). Wan-

neer hij vervolgens de gefchiedenis van zijnen

held uic dam is narigten levert, verklaart hij

een gedeelte van het begin dier narigten over

te flaan , ((;) en elders getuigt hij, dat het

geen d a m i s geboekt heeft van a p o l l o-

Nius verklaring , rakende zijne ingenomen-

heid met de Pijthagorifche W^sbegeerte ,
ge-

heel overeenftemt met de brieven door de-

zen gefchreven (z> Op andere plaatfen,

(alle kunnen wij niet opnoemen) gaat phi-

LOSTRATus cven zoo te werk , bij voorbeeld

,

de redevoering van apollonius aan de

Egijptenaars ^ uit welke een fragment door

hem is aangehaald, Lib. 3. c. 15 ia), getuigt

hij uit DAM IS ontleend te hebben, Lib. 6.

c. 12. In het 41 hoofddeel des ^^r^e» boeks

onderfcheidt PHiLosxRATusde verfchillende

bronnen, uit welke hij zijne berigten van de

H 5 wer-

(x") TxuTXKx) TflAAi» roioüna Ma^ifio) rc^ Ar/isi

crwyyéypXTTTiZi. Zoo vermeldt hij 't ook L. VIÜ, c. 28. dat

zijne exerpten uit Dam is daar ophielden.

(1/) Lib 1. c. 20.

{2) Lib L c. 32.

(4) Pbilostratus geeft ald. L. 3 c. iS^SDditreadzelaebtsgei

gezegde uit Damis, eene verklaring van Damis zelf, virelke geheel

beuzelachtig en ongerijmd is : derhalve heeft Damis die dingen wel

«an jip o 1 1. hoeren zeggen , maar heeft eene dvraze wonderverkla-

hng zelf 'er bij verdicht, iie O lear^ § 105, not. 2. Zoo was be$

P«ul(ter van fifmhf m aanineibiog (w).
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werken door apollonius vervaardigd ,

genomen heeft, en in het beginvan het zeS'

de boek betuigt hij van dam is vi'oordelijk

overtenemen het verhaal der gebeurtenisfen, in

Egijpte en Etiüopien voorgevallen. In het

27 hoofddeel van dat boek betuigt philos-

T R A T u s , als uit eigene ondervinding , dat 'er

Satijrs en deze vrouwziek zijn, enz. Met een

woord , het is bij eene aandachtige doorblade-

ring van PHiLosTRATus werk gemakkelijk

optemerken, wat hij uit zijne verfchillende

bronnen gefchept heeft (althans getuigt ge-

fchept te hebben; want verder kunnen wij,

om dat wij zelf die bronnen niet kunnen ge-

bruiken , hier niet komen). Dit zal nog dui-

tlelijker blijken, als:

Ten anderen, in het oog valt eene aan-

merkelijke verfcheidenheid in het verhaal van

fHiLosTRATus, wajinecr hij d

a

Af i s berig-

ten volgt, en wanneer hij die van elders ont-

leent. In het cerfle geval fpreekt hij meer

onbepaald , en is het : men zegt QpmOy
of D A M I s zegt (^0^<Tiv ó Ak/xic") , hem zeer

eigen ; in het laatde geval , daar en tegen

,

fpreekt hij meer flellig en bepaald. Zoo, bij

voorbeeld, worden de wonderdadige genezin-

gen, die APOLLONIUS in Ljdien verrigt zal

hebben, Lib. 3, c. 38—40 niet op die gewone

^_. wijze
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yfi]ze aangehaald , maar meer direkt en flel-

Irg geboekt ; derhalve zijn deze denklijk niec

uit DAMis (^\ Nergens is dit meer iti

het oog loopende , dan in het vierde boek,

in het welk da mis maar zelden is aange-

haald , terwijl in het volgende vijfde boek

gedurig weder voorkomt die wijze van aan-

halen , welke men in die drie eerjien ont-

moet. Daar wij nu doorgaans dit verfchil heb-

ben waargenomen, zoo meenen wij dat zulks

ons regt geeft , om te befluiten, dat p hil o si-

tra tus in alle die gevallen, waar in hij meer

flellig en bepaald fchrijft, zich als dan heefc

bediend van zijne nafpeuringen , van welke hij

in den aanvang zijns werks melding maakt.

Ten derden , philobtratus heeft meer-

malen door uitweidingen , welke hij zich veroor-

looft, om zijne eigene geleerdheid aan den

dag te leggen, het verhaal van d amis afge-;

broken. Het is van belang, dit wel op te

merken , vooral om dat fomtijds de eigene rer:

denering van philostratus ongevoelig in

een loopt met de uittrekfels uit damis C^)»
waar door dan de onderkenning van het geen

bij

( * ) En juist in deze Verhalen van wonderdadige genezingen is

rrii wat overeenkomst met die, 'welke de Evangelisten van onzen

2«]!gmaker vermelden,— dit verfterkt ons gezegde, ^ lo.aün't einde.'''
.''I T!ca

C') Men vindi hier yap een fj^rekend bewijs, l,ib. V. c. 4 vs.,s.
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hij uit dezen gefchiedfchrijver heeft ontleend

,

en wat hij zelve daarbij heeft gedaan, moeije-

lijker wordt. Tot die geleerde uitweidingen

behooren inzonderheid de Aardrijks en Na-

tuurkundige aanmerkingen, die men fchier ge-

durig ontmoet (</}, gelijk ook eene enkelde

gefchiedkundige ((?). Hier toe moeten ver-

der gebragt worden, de apologien voor apol-

LONius, om hem en zijn karakter te verdedi-

gen, tegen anderen, die min gunftig over hem

oordeelen (ƒ). Het is van des te grooteraan-

gelgenheid, op dit ftuk te hechten, als dit

ens ontdekt den trap der kundigheden van

PHiLOSTRATus, die niet zelden grove mis-

flagen heeft begaan , ongelukkig genoeg dooi:

o L E A R I u s foms verdedigd ( g }.

Eindelijk en ten vierden, philostra-

Tus verhaalt vele dingen, bij welke da mis

niet tegenwoordig is geweest , of heeft kun-

nen tegenwoordig zijn. Opmerkelijk is , dat hij

,

melding makende van de wonderen der Indi-

fchs

<rf) Men vergelijke Li'o. I. c. ao., 22., 25. Lib. II. c. 1—4.

Lib. III. c. I. & c. 6—8. Lib. V. c. 1. et feqq. Lib. 6. c. i.

(«) Lib. IL c. 21.

(ƒ) Lib. V^ c. 12. vergeleken Lib. VIL c. 39» disputeert Ph%~

lostratus tegen hen, die jipoUonius hielden voor een Too-

Tcnaar, en lib.VlLc. 35. verdedigt hij zijnen held, van wien men

«en brief had verfpreid , waarin hij D o mi t i aan om het «nt«

flag uit zijue gevankenis verzocht.

(j) Zie een voorbeeld Lib. IV. c. 35. pag. 176. not, 4.
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fche Gijmnofophisten , zoo fpreekt , als of a po l-

LONius zelve die verhaalt (A). Zeker is

het, dat damis volgens zijn eigen berigt,

niet tegenwoordig is geweest bij de ontmoe-

ting, van den Koning der Meden met jar-

cHAsen APOLLONius (*} terwijl het zeer

bedenkelijk is , of d a m i s , die deze ontmoe-

ting van APOLLONIUS vernomen heeft, wel

tegenwoordig is geweest bij het gefprek tus-

fehen dezen en jarchas, althans dat a

p

o l-

LONius om DAMIS tot zijn oogmerk te

gebruiken, hem zeer veel heeft diets gemaakt,

lijdt geen twijfel. Dit geldt ook van apol-

LONius wonderen in Indien , en van ande--

re te voren opgenoemde bijzonderheden , voor

al van het doen ophouden der Pestziekte iii

Epheze , door philostratus zoo verhaald

,

dat men niet twijfelen kan, of hij heeft hen

berigt des aangaande van elders ontvangen.

Dat damis eindelijk bij de laatfte verantwoor-

ding van APOLLONiu s voor domitiaan,
niet tegenwoordig is geweest, blijkt uit L. 7.

c. 41. hij was trouwens vroeger naar Puteoli

gezonden (^}.
Uit

CA) Lib. III. c. 14.

(»•) Lib. lil. c. 26.

(*) Dit ten vierden opgemerkte, geldf althans voor dti: gene-

zen der Fést t« Etbife , zie bgveu § V. n («) — ook van 't ver-
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Uic deze aanmerkingen kan men nu reeds

afleiden, hoe veel da mis berigten behelsd

hebben; te weten, zoo wij ons niet bedrie-

gen, mee uitzondering van al het opgenoem-

de, liggen zij ten gronde van philostra-
Tus werk, C/) die overigens bijgevoegd

heeft, al het geen hij, om zijnen held te

verheffen , had kunnen ontdekken. Meermalen

trouwens gevoelden wij bij het doorlezen van

zijn gefchrift, hoe zeer hij alles aangreep,

wat tot zijn oogmerk kon dienen, en fomtijds

fcheen het ons toe , als of hij fiudieus de ver-

halen des Euangeliften in enkelde trekken hecfc

willen navolgen,omAPOLLONiüs des te meer

te

éwljitett van den vrijgefproken ^J> o II. uit de gerigtszaal van Da-

mi tianus , Lib. Vlll. c. 5. fin. Lib. VII. c. 41., andeis bekennen

wi] , dat deze aanmerking meer behoort tot de andere vraag , over

de geloofwaardigheid van de berigten van Damis zelf : want vele de-

zer dingen, waarbij ü. niet was tegenwoordig geweest, had hij

echter, 't zij uit den mond v.in Apoll. ot van anderen, in 2i.in

verhaal geboekt, en heeft Pb il. ook — vergel. de lüer in den

test aangehaalde plaatfen.

( / ) 'Er komt echter nog iets in aanmerking , 't geen van veel

invloed kan geweest zijn : maar welke wij niet meer bepaald kmi-

ncn nagaan: namelijk: Philostr. moest eene nieuwe redaStie le-

veren der opieekeningen van Damis , wiens ftijl zeer verwaarloosd

was, Phil. Lib. I c 3. , dit moest nu wel, gelijk PhiL zelf ge-

tuigt
, voornamelijk flechts den ftijl betreffen , maar hij liet 'er ook

wel eens iets uit , Lib. I. c. 20. Lib. Vil. c. 28. hij onderzocht ook
zelf, en laschte hier en daar in, en maakte 'er een eigen werk van,
(gelijk wij gezien hebben) en vanden flechten ftijl van D. maakte bij

een weik, welks befch.iafden , zelfs gekunftclden ftijl, dooralienïr-

kend wordt : hoe zeer kan daii ook dat geca , lit ; vvtik , wat di i.aak be-

ii.-efi_,
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te verheffen (ot): zulks kan ons ook te min-

der bevreemden , daar philostratus, blij-

kens zijne Heroka^ een ligtgeloovig man,

was C^)ï ongemeen ingenomen mee alles,

wat vreemd, grootsch en buitengewoon was.

Wat kon en moest men natuurlijk van zulk

een man verwagten? Dit, dat hij, zelfs zon-

der eenig oogmerk om anderen te misleiden ^

zulkeene opgefmukte gefchiedenis moest fchrij-

ven , die alle kenmerken droeg van overdreven

en even daar door ongeloofwaardig te zijn.

PHILOSTRATUS toch heeft niet anders dan

zoo gefchrcven , dat elk moet zeggen, hij heeft

zijne

treft , waarlijk uit D. is oveigecomen , bij dê. bearbeiding , doop
anderen uitdruk , van gedaante veranderd zijn:— te meer, daar

P b i l. öok een eigiu doel bij zijn werk had. L. I. c. 2. enz.

( w ) Bov. bladz. 1 23. aant. <^b^ Pbilos tr. IV. 20. vergel. Mar-
cus V, jip e 1 1 on i us had ook niet noodig dat hem iemand iet.

2cide, want hij zelf wist wat in den meusch was, Pi&//. Lib. I. c.

19, vergel. Euang. Joann. C. II. vs. 25. en het geen Philostr.
Lib. VII. c. 14 (als had hij \mx. Damis , — maar die zeker derge-

lijke redevoeringen niet zoo volledig en zoo fraai had opgeteekend)
aan jlpolï. laat zeggen = aoCpog l'xvyip tXToSv^tTKSTOVoy.a

"rrgotTTsroiKTOd , fchijnt aanfpeling op de plaats uit Paulus brief

aau de Rameineu k. s. vs. 7.

(j/) De Heroica vau Pbilostr. vergeleken met zijn vita.

^folU toonen i. zijne ligtgeloovigheid. Zie 't ftellig Verhaal en

betoog van de veelmaal gevonden Reuzen -gebeenten , Heroic. c. I. •

§2,3,4, vergeleken vita ApoU. Lib. VI. c. 27. 2. Vooral ook
zijne bijgeloovigheid 5 en zelfs, raar mij dunkt, kunnen wij daaruit

ctpmaken, welk denkbeeld eigenlijk Pbilostr. zich van Af o II.

Vormde , namelijk als van een Wezen , wel geen god, maar echter

van bovcumtnfc-liclijke meer Goddelijke nauiurj eeu licros of half

Goi



J28 J, H. L0T2E EN W. H. TIJDEMAN,

Zijne gefchiedenis gedicht (o): maar het is

'er verre van af, dat hij alles zou verzonnen

hebben, het welk door de gefchiedenis ook

weerfproken wordt. In tegendeel , hoe hij ook

DAMis narigten opgefierd heeft, apollo-

Wius blijft in de eerfte plaats te befchuldigen,

die van dezen onnozelen zich heeft bediend,

om na zijnen dood een grooten naam te maken.

TWEEDE AFDEELING,

S X L

Eindelijk dan brengt ons de orde tot het

gewigtig vraagfluk , in het laatfte gedeelte

der opgave aldus vervat : „ of ook , en in hoe

„ verre, eene vergelijking der berigten, ons

„ door PHiLOSTRATUs CU anderen wcgens

„APT3LL0NIUS, en door de Euangelisten

„ nopens jezus christüs nagelaten, mee

„ en gevoegd bij eene vergelijking van de

„ uiterlijke omflandigheden dier Schrijvers , een

„ bewijs kan opleveren voor de echtheid der

„ Evangelifche fchriften?"

God, Als zoodanig had ApoU. gemeenzamen omgang met AcMlles

Lib. IV. c. II— 16. enz. 3. De Heroica van Pbil'str. gelijk

mede zijne Icones bewijzen zijn talent tot Romaneske fidie.

( » ) 't Werk ran i> i / / o f r r. is , offchoon denkelijk buiten zijn

toeleg, flechts historifche Ao»j««.— Fraaie kritiek van Pit los tr.

en 2i,a werk, geeft fFi tlanil^ Agathcd. V. B. 2. kap. f. 129 , 43c.
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' Ons dunkt, dit gedeelte van het Vfaagftük

te moeten beginnen met dé bepaling van hec

denkbeeld, de echtheid van een gefchrift»

In het algemeen is echtheid (^oi-JavTix^ zod

veel als geloofwaardigheid (^a^to'ö-igix') , waarf

van, om flechts één voorbeeld te noemen^

terwijl wij in de aanmerkingen aan den voet

der bladzijde meerdere zullen opgeven (p)>
ten bewijze kian verftrekken de Latijnfchè

vertaling van den Bijbel, de Vulgata geheten

>

die, ingevolge een befluit van de Trentfch^-

Kerkvergadering (^}, de auchentike genaamdl

wordt, tot aanduiding, dat zij boven allean*

dere Latijnfche vertalingen, zeker en geloof*»

waardig zij. Ingevolge dan van d-eze bepaling,

wordt gevorderd, zal eenig werk voor echt

gehouden worden, dat het bl^ke, een boek

zij van dien fchryver , wiens naam het draagt ,—

•

dat het niet door latere Affchrijvers zoo vei**

valscht zij geworden, dat de ware meening de*

Schrijvers nu niet meer gekend kan worden, en

dat men het dus voor een geloofwaardig wetk

kan en mag houden. Offchoon dit nu is de eigen*

lijke betekenis van hez -wooyó. authenfia , zoö

heeft men echter in de oordeelkunde (kritiek^ dé

IL Deel. I echt*

O) Cicteo ad Atticum 9, 14. 16, $).

(f) Decreta Cötadl. Tridi fess. 4. ï>ag. 8 ed. Anti*.' XiMi
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echtheid van de onvervalschtheid en geloofwaar-

digheid onderfcheiden. Wij weten te wel, wat

gronden voor deze onderfcheiding zijn aange-

voerd geworden , dan dat wij die eenigzins

zouden willen wraken; maar nu het Genoot-

fchaphet denkbeeld van echtheid niet heeft be-

paald, meenen wij vrijheid te hebben, om hier

tevens het eerftgenoemde en ruimere denkbeeld

te volgen. En in de daad , behalven dat de echt-

heid éQxvier Evanëelien zoo overtuigend isbe-

wezen en verdedigd geworden, dat elk onpartij-

dig onderzoeker der oudheid die niet kan be-

twijfelen (r^ , moeten wij ook rondborstig ver-

klaren, dat wij niet zien, hoe een afdoenend

bewijs voor de echtheid der Evangeliën , in de

gewone beteekenis van het woord echtheid, kan

worden aangevoerd uit zoodanige vergelijking

als het Genootfchap vordert. Immers, en dit

zal ons nader blijken, al het geen op die wij-

ze kan gedaan worden, is, dat men aantoone,

de Evangeliën hebben veel meer inwendige

kenmerken van echtheid , dan de gefchiedenis

Van APOLLONius. Maar de inwendige be-

wijzen , wel verre van beflisfende te zijn ,

maken het üechts mogelijk en waarfchijnlijk,

dat

C » ) Verg. Lot ze OorHeeJk. In!t:\1ing tet d» Schriften dtt N,

Vrii, SI. 139. &c. en de Scbiijve» daar aafigthaald.
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dat een boek echt zij C^)5 ^^ wat zou daar-

mede voor de goede zaak van het Christendom

gewonnen worden? Maar mogen wij het meer

algemeene denkbeeld volgen , dan kunnen wij

eenen paalzow Qt^, en foortgelijke onbe-

fchaamde vijanden van het Christendom , wel-

ken het onverrchilljg is , met hoedanige wa-

penen zij het Christendom beftrijdën, den

mond faoeren.

S XII.
c

Zulk eene vergelijking als wij meenen dac

het Genootfchap van ons verwacht, en als wij

zullen pogen te geven— zulk eene vergelijking

en betoog der hooge waarde van de Evangeli-

fche gedenkfchriften des Christendoms, waan

bij de gefchiedenis en berigten van apol-

LONius in geene de minde vergelijking kun-

nen komen; betoog, derhalven, dat het geen

I a wij

(O Verg. Lotze t. a. p. BI. 7.

(») Deze heeft onder verdicbte raamefl meer dan een werfe

tegen het Christendom gefchreven , onder anderen Gewisfbeit ier

Bc^eife des AfoUinismus ^ odtr Wïdgrlegung der Prufung unl
vertheidigung der Apolhnifchen Religion , angefteld von deit

Herrn Micbaelis. l'on Aemil. Luêin. Cotta. Ober- priester hij

dem Tempel des Jup. CapitoJ. zu Rom. «, Mitglied der Acad.
der JP'isfetis, zu Athen. a. d. Lat. uherfefzt von dem Verf. deS

' Hi* rolt les. Franif. & Leipzig , (^eigenlijk Helmfiedt^ 1787.

Tegen hem fchreef üT/e «*er zijn bekend werk, en inzonderheid

y. B. Lei derwald. Anti -Hierocles , oder J. C' tind Af.
van Tijana. in ibrem grosjtn ungleicbleit dargeftelt , Halle I79i,
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wg tegen deze zeggen , op de eerde geheel

niec kan terug liaan, is hoogstnoodig.

Voorheen toch had oleariüs ^proleg.

p. XXXIV.} met al te groote zwakheid , en

dit hemelsbreed onderfcheid uit het oog ver-

liezende , zijne vrees geuit , dat het van wege

die zeer fchadelijke coepasfing , hoogstgevaarlijk

ware , de wonderen , welke van apolloniüs

verhaald worden, wat den grond dier daadza-

lien aanbelangt, aantenemen, maar ze tevens,

met eenige ouderen en lateren , toe te fchrij-

ven aan Duivelskunsc, of met andere nieuwe-

ren , ze bloot natuurlijk te verklaren ; en laatfte-

lijk, na dat wie land in de fraaije fiftie van

zijnen Agathodamon , vooral ook de natuurlijke

,

meestal zeer ongedwongene, en waarfchtjnlijke

verklaring der wonderverhalen , door d a m 1 s

befchreven, endoor philostratus over-

genomen of aangevuld, had opgegeven, heeft

een Duitsch Godgeleerde , Doctor ja Hoog-

leeraar der Godgeleerdheid, joh. phil. gab-

LER in 't uittrekfel 't welk hij in zijn neues

Theol. Journal,, (IX B. 3. ft,} van 't v/erkvan

WIELAND gaf, eerst, (f. aai.} gezegd, als iets

dat van zelf fprak, „ dat ê,ezQ voortreffelijke

„ proeven van zeer natuurlijke verklaring van

„ DAM IS wonderberigten, voorzeker wel na-

>, gevolgd zouden worden bij foortgelijke won-

9i der-
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„ derverhalen der Evangelisten," ja, tegen 't

einde van zijn relaas, (f. 248.) wekt hij zelfande-

ren , en in de eerfte plaats w iel and, daar toe

op , en geeft plan en hulpmiddel aan de hand («},

Zoo veel verder nog van het Christendom

is deze Godgeleerde dan wieland, die,

fchoon hij zelf 't gefchiedkundige van 't Chris-

tendom onzeker ftelt, of er geen acht op fltat,

echter uit de gefchiedsoorkonden het zedelijk

reine, ja 't Goddelijke van onzen gezegenden

Heiland , en zijne oneindige verhevenheid bo-

ven de onzedelijke kunstgrepen van eeneii'

APOLLONIUS heeft weten optefpören , ea

meesterlijk aantoont ; maar ook zóó fijn , om
daar voor regt gevoelig t^ zijn , is 't zede-

lijk gevoel van gabler niet (v}.

I 3 Hoe

( » ) „ Nach dem geist unfers zeitalters zu urtheilen , wird «s

„ min auch nicht an Nachahmungen und uebertragung diefer Wielan-

„ difchen manier auf den Weifen von Nazareth fehlen , wozu dex

„ gehaltvolle Commentar des Hern Dr. Pauins uber die Evangeliën

„ reichen ftof darbketen könnte. In einen folchen Haibroman, wur-

j, de vielleicht ein Nathanael den Weifen von Nazareth eben fo auf

,, dem gebirge L«ia»fl» wieder finden , wie hier HegeCas AtnApoll-

„ lonitts auf dem Diftaeïfchen gebirge. Nur ist zu wunfchen «

„ dasf keine ungevieibete band fich an ein folches Werk wagsn

„ moge. Nur JP'ielands JMeisterhand möchte einen vvui-digen Pen-

„ dant zum Agathodaemon liefem konnen. Wenigftens ist ein neuer

„ verzuch gewisf nicht durch die Naturiicbe Gefcbicbte des gïosfen

^ Propbeten von Nazareth ^ (3. Theile 1800—1802.) uberflustig

„ geworden."

(t) Het lijdt naauwelijks twijfel , of'toordeel dat /;r/ e /«»</,

af » êlliai lis, ib afzvnderiflg tot rust en aaa 't eind van zijne loop-

baan
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Hoe welmeencnd nu de zoo even aangehaal-

de vrees van olearius ook moge wezen, 't

blijkt echter genoeg van zelf, dat zulk moge- j

lijk misbruik het vereischt gebruik der historie 1

fche kritiek niet kan weg nemen; het refukaat

dier kritiek moeten wij eerlijk aannemen , maar

mogen 't ons niet fcheppen ; alle die wonder-

verhalen voor leugen en verzinfel te verklaren

,

kon even fchadelijke gevolgen hebbep (w).

Het werk van philostratus te ontleden

en in deszelfs onderfcheiden beilanddeelen op

te losfen, is aan 'tGenootfchap zeer gewenscht

en zeer gewigtig voorgekomen. Wij hebben

®ns aan dezen wensch geleend, en geene moei-

te ontzien ; maar immers wil juist nu eene

fchare van Schrijvers onze Bijbelboeken, voor

al wil men de Evangeliën op eene wijze die

gelijk fchijnt aan deze , behandelen , ontlee-

den

laan gekomen, over zich zelf laat vellen, (f. S."8 is 't oordeel van

Jfi eland, en de fterke lofsverheffing van j e z u s en zijnen Gods-

dienst , welke W. aan Apollonius in den mond legt, (f. 3I3.)

Wiel 071 ds gevoelen.— Nu laat ;^. (f, 345.) zijnen Hegefias, op

^ie Confesfie en zelfsveroordeeÜng van Ap o II. antwoorden : „ Du

„ bist fehr ftreng gegen dich felbst , Ap ollonius^" Dit is bij fT.

ilechts een converfatie woord , gelijk 't natuurlijk daar vallen moest;

maar dient hem ook om den overgang aamebrengen , en Ap o II. die

harde bekentenis te laten ftaven , door 't vermelden der hoogere

voortreffelijkheid van dien jongen Joodfchen man , die gelijktijdig met

hem geleefd had: maar Ga bier (f. 447.) ftelt bet voor: „ mit

„ recht fcheint ihm hierauf Heg. zu grosfe ftrenge gegen fich felbst

„ vor zu werfen,"— Ga bier, mogt men zeggen, (hat tot fFi e-

/*<7rf niet hooger, Aan Damis welcei tot Apo llonitts,

C») Zie 't geen Mesitlm opmerkt, § VIIl. aant. Qb") aangeh.
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den en fchiften. Geeft dan 'c Genootfchap,

geven wij , door onze handelwijze , voet aan

zulk verminken en fchenden van Gods woord?

Dat zij verre! welk eerlijk Onderzoeker zai

ons dit verwijt doen ? — Maar 't blijkt hier

uit, dat alles aankomt op de vergelijking der

Evangelifche verhalen met de berigten nopens

APOLLONius. Deze nu komt geheel uit ten

voordeele van onze gewijde Boeken, en tot

iierzelver fterkfte bevestiging, en fielt derzeU

ver inhoud, en alzoo 't geh^ele gefchiedkun-

dige van 't Christendom van deze zijda ge-

heel fchootvrij,

S XIII.

op dat wij ook wederom den loop der vraag

volgen, zullen wij eerst de berigten nopens

APOLLONIUS , met die der Evangelisten

nopens JEZUS Christus, vergelijken (xX
Foor eirst^ de berigten nopens je zus

CHRISTUS zijn, wat derzelver herkomst be-

treft, zeer zeker echt; daarentegen zijn de

berigten nopens apollonius ten dezen aan-

zien, zoo al niet ondergefchoven , althans zeer

verdacht.— Wij zullen deze ftelling korte-

lijk betoogen.

i 4 Voar

(.«) Hietocles, (welk fragment Etifeb. c.Hier. c. 2. bcwaarf)

had reeds de ftouthcld , de Levensbefclirijvers van Ap oll anitis

aict flechts Kgen over, maat boven de Evangelisten te Hellen.
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P''$or- eerst y de berigten nopens jezus ia

de Evangeliën zijn met de daad van hun ver-

vaardigd geworden , op wier naam zij gaan.

—

Dat de vier Evangelisten werkelijii de levens-i

gefchicdenis van Christus hebben gefchre-

ven, is het eenparig getuigenis der grijze oud-

heid, dat meermalen zoo uitvoerig als over-

tuigende is betoogd geworden Cy'). Wat po--

gingen men ook heeft aangewend , om dit ge-!-

tuigenis te ontzenuwen, ze zijn altijd mislukt,

2elfs de jongden;— bij welken ten gronde ligc

de flelling , die door geene historifche be-

wijzen is geftaafd , dat ze uit een gemeen-

fchappelijk werk, (Ur- Evangelie} ontdaan

2ijn, — bewijzen , dat het algemeen gevoe-

len der Christenheid lleunt op gronden, die

te echt zijn, om door losfe gisfingen, wille-

keurige redeneringen en verkeerde voorftellin-

gen, of, om rond uit te fpreken, verdraaijin-

gen, te kunnen worden omgewroet (2). Kan

jnen zulks zeggen van de berigten , waarop phi-

LosTRATus zich grondt ? Wie was d a

m

i s

,

die van apollonius zooveel verhaalt? Nie-

mand kent hem,— Hoé weten wij, dat dam is

wer'

(31 > Vers. Lotze t. a. p. Bjl. 1(62. &o,

Cz) Nog onlangs heeft dit bewezen de Reanfent , van Eick-.

koms Einleitung in das N. B. in de AUg. Litteratuur zeit. 1805. en

«uder de onzen , de waardige Greve, in de Virfir. Cetiad-^

fSK, He. ftukje.
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werkelijk zulke berigten heefc vervaardigd?

PHiLOSTRATUs is dc cenigc, die 'er van mel-

ding maakt,— en ons van derzelver eigenlijke

gefleidheid nicc alléén niets heeft berigt , maar

ook zonder eenig kritisch onderzoek die heeft

gebruikt? wie ftaat ons borg, dat da mis zelf

niet een geheel gefingeerd perfoon is? of zoo

dit niet al, wie flaac ons dan borg, dat niec

iemand van zijne familie , of wel hij , vaa

wien ze in handen der Keizerinne juha ge-

komen zijn , die opgelleld heeft?

Ten anderen, de berigten der Evangelisten

nopens jezus zijn werkelijk in dien tijd ver-

vaardigd geworden, waarin ze gezegd worden

gefchreven te zijn, en niet eerst later op hunnen

naam uitgegeven. Ook deze Helling, naauw

met de voorgaande verbonden , is bondig be-

toogd, en wordt door de voorftanders van hec

zoogenoemde Ur-Evangelie m&iomkQnó.. Trou-

wens, wij weten, dat ze reeds in de eerjlei.

EeuW bekend en gebruikt zijn geworden; zelfs

hebben de Ketters en de Beflrijders van het

Chriftendom zulks erkend (ay Wij kunnen zelfs

met tamelijke zekerheid het juiste Jaar bepalen ,1

wanneer de Evangelie - Boeken zijn vervaar-

digd gewgrden , zoo bekend zijn ze geweest.

—

I 5 Kan

( d ) i o ; 2 # t, a. p. BI. zi%, &c.
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Kan men die zeggen van de berigten nopen»

APOLLONius? Laat ons eens toegeven,

dat OAMis berigten van apollonius heeft

vervaardigd , wanneer zijn die dan nog , of

waar zijn ze vervaardigd; waarom zoo lang ver-

borgen gehouden ? Is het niet zeer vreemd ,

dat de berigten van eene zoo merkwaardige

gefchiedenis geheel onbekend zijn vóór phi-

LOSTIIATÜS.

S XIV.

Ten fveeden, zoo men het werk van phi-

LosTRATus voor ecn echt ftuk houdt, niet

tegenftaande zijne berigten nopens apollo-
nius geene waarde hebben, dan moeten de

Evangeliën althans echt zijn, om dat derzelver

"berigten nopens je zus alle waarde hebben.

—

Wordt niet hedendaags de echtheid der vier

Evangeliën beftreden, om dat ze zoo vele

wonderen verhalen, die door jezus Chris-

tus rerrigt zijn? Wie eenigzins bekend is mee

de latere aanvallen, zal hier geen bewijs vor-

deren, (^). Men had hier bij niet uit het

oog moeten verliezen , dat zulk eene redene-

ring in allen gevalle flechts toepasfelijk is op

het verlland en de waarheidsliefde van eenen

Schrij-

C*) Men vergelijke aechts Ekermaaa ïh. Beijtr. V.B. 3.

fi. BI. 47,
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Schrijver, maar geenzins de echtheid van zijri

werk, als zoodanig, betreft.— Daar wij nu

voor de echtheid van de vier Evangelieboeken

geene andere bewijzen bij brengen , dan men

voor elk ander werk bijtebrengen gewoon is,

zoo konden wij deze aanmerking niet voorbij

gaan. Of, is de eisch onredelijk, als wij verlan-

gen, dat men de echtheid van onze Evange-

lieboeken zoo zal beoordelen als men gewoon

is elk ander werk te beoordelen? Dit en niets

meer vorderen wij van eiken Beftrijder.— Waar

vindt men nu ergens bij een eenig Schrijver on-

zekerder berigten, ongerijmder verhalen, en

«ene opeenflapeling van wonderen, bij welken

het bedrog kenbaar is, dan in philostra-

Tus gefchiedenis van apollonius? Tot

nog toe echter is het niemand in den zin geko-

men , daarom dat werk aan philostratus
te ontzeggen, offchoon het oordeel eenparig

is, dat zijne narigten hoogst ongerijmd zijn.

Kan dit gezegd warden van de berigten no-

pens JEZUS in de Evangelieboeken? Wij

durven gerust eiken Beftrijder derEvangelifche

wonderverhalen uitdagen , om ons dat laffe,

dat ongerijmde en weerfprekende in dezelve

aantctoonea , dat men overal in de wonderver-

halen van APOLLONIUS ontmoet. Maakt

men nu in weerwil daarvan gene zwarigheid,

oin
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om het werk van philostratus, als eea

door hem gefchreven werk te erkennen, dan

vervalt althans die tegenwerping tegen onze

Evangelieboeken geheel en al. Dezelfde gron-

den, die voor het eerfle pleiten, zijn nog

veel meer toepasfelijk op de laatften, bij wel-

ken die in grooter getal voorhanden zijn , daa

bij het eerde.

S X V.

Ten derdsn^ de berigten nopens jezus in

de Evangelieboeken vervat, zijn geheel onver-

valscht , fteilen ons de wonderen door Chris-

tus verrigt, zoo voor, als ze werkelijk ge-

beurd zijn ; maar de berigten nopens a p o l-

LONius en zijne zoogenoemde wonderen zijn

door pi-iiLOSTR ATUs zoo bewerkt gewor-

den , dat wij geene zekerheid hebben , nopens

het gene hij gedaan heeft.— Als men mee

een open oog, door geene vooroordeelen ver-

blind, de Evangelifche wonderverhalen leest,

dan gaat het ons niet anders , dan of wij tegen-

woordig waren op het fchouwtoneel zelve, en

wij worden door de innerlijke baarblijkelijk-

heid der berigten gedrongen , om ze als echte

en onvervalschte te erkennen. Behalven deze

overal doorftralende kenmerken van waarheid,

kunnen wij ons nog l^eroepen op het getuige-

nis
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nis der vroegfle vijanden van het Christendom,,

die de echtheid en waarheid dier verhalen (la-

ven (c). Maar geheel anders is het gelegen

met PHiLosTRATus berigten nopens apol-

LONius. Hij, die xe van anderen ontleend

heeft, geeft niet het geen deze hebben ge-

boekt, maar heeft dat nader bewerkt, zoo,

dat het nu voor ons geheel onzeker is, wat zijne

bronnen eigenlijk behelsden. Wij zijn thans

ijiet in ftaat te beflisfen of alles werkelijk

zoo gebeurd is , als philostratus zulks

vermeldt; wij moeten geduurig twijfelen, of

hij niet omftandigheden , die plaats gehad heb-

ben, opzettelijk heeft weggelaten (^d), ofwel

omftandigheden heeft verzonnen , alleenlijk om

xijti held te doen fchitteren. Het zijn even

deze innerlijke kenmerken van vervalfching of

verdichting , die ons regt geven , het berigc

van PHILOSTRATUS als geheel onzeker te

verwerpen.

Ten

(f) Men Tergdjke 5 e r c B j « J Getulgeitisfeti van Jezus,
getrokken uit de Schriften der Heidenen. Arnhem 1769 , zie OOk

de Verh. van Me ij er en eenen ongenoemden , in de Werken van

tet Haagfebe Gen. voor het jaar 1799.

(rf) Hoe onnaamvkeurig en onzeker verhaalt bij de opwekking

van ecne jonge Dochter te Romen, waar over is natezien, bchalven

Evfebius in Hieroclcjn, p. 461. Hautez ilïe Religion Cbre-

titne prouvée par les foits , Li V. III. § 1062. & 1063. Hier t/ver

fcepaaldclijk handelt ook de lltnv. £ «ru* th , lei pka-fc in Ue

•«olgende aanieckeiiingen aang«haald.
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Ten vierden: de berigcen nopens je zus

in de Evangelieboeken zijn gelijktijdig met

de gebeurtenisfen zelve, maar het tegengeftelde

beeft plaats met de berigten nopens a p o l-

LONiüs.— De berigten door de Evangelis-

ten medegedeeld, zijn niet genomen uit ande-

re , die later zijn vervaardigd , en waarvan

de gefchiedfchrijver zoo weinig als zijne Le-

zers kon weten; zij zijn genoegzaam gelijktij-

dig met de gebeurtenisfen zelve geboekt ge-

worden, in een tijd, dat deze alom bekend

waren en elk een 'er zekerheid van heb-

ben , öf tegen hen optreden , en hen in 't aan-

ge-zicht weerleggen kon. Philostratus
daarentegen maakte de gefchiedenis van apol-

LONius meer dan honderd jaren na zijnen

dood eerst bekend, terwijl het inderdaad twij-

felagtig is, of hij waarlijk een echt en vroeger

faerigt heeft gehad , om aan z^ne gefchiede-

nis een grond van voldoende zekerheid te ge-

ven; en wie kon, na die honderd jaren, het

opgefmukt verhaal van philostratus mee

ftrijdige getuigenisfen ofdaadzaken gaan weder-

leggen ( ^ ) ?

S XVI.

( e ) Paleij , Ueherfielt urj Prufung ier BtvHtze und Zeug-

resft fur das Chrisunthum I. B. BI. 247. Zeer goed is deze aan-

meiking ontwikkeld en aangedrongen door den Eenv. Heer iJornsfi,

in 2ijne Red. en hefcbeid. TTeerlegg. der bedetid. Deist. en Vrtjg,

1767. Voorr. BL XV—XLI. Zie voorts bened. § XWy XIX.
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S XVI.

Ten vijfden: vergelijkt men het vreemde,

beuzelachtige , ja dikwijls ongerijmde en onze-

delijke van. 't geen philostratus nopens-

APOLLONIUS geboekt heeft, met het een-

voudige, natuurlijke, maar waarlijk edele en

godlijke van de verhalen der Evangelisten no-

pens JEZUS, dan kan men niet nalaten inte-

ftemmen in de opmerking van den laatften

uitgever en al te veel verdediger van philos-

tratus, „ dat zijn werk, wel verre van fcha-

de te doen aan het Christendom, ten luis-

terrijken bewijs flrekke , hoe onmogelijk hec

voor den fcherpzinnigften valle, wonderea

te verzinnen, welke verdienen vergeleken

te worden met en tegengefleld aan die ,

waarmede christus en zijne gezanten

hun gezag bevestigd hebben ; ja, hoe de

menfchelijke wijsheid niets vermoge te be-

denken, 't welk eenigzins nadere aan de

verhevene heiligheid en zuivere zedelijkheid

dier leere door hun ons nagelaten (ƒ}.'*

APOLLONIUS daarentegen, met alle die ver»

hevenheid , welke hij bij philostratus
heeft

,

(ƒ) Confer. Oltarii j/rtefuti» pag. 33. Aóde Brtttkcr^

t. II. paf. 142. & 145*
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heeft, dringt zich in bij de Keizers Cg'), fpanc

zamen met de Priesters (-^}, wedijvert tegen

ftndere philosophen van zijnen tijd (/')»

reist en trekt zonder ophouden meer dan tach*-

tig jaren lang, maar zonder iets van blijven*

de

C^) Vespaflaan op 't Keizerlijk bewind belust, zocht de VrienJ-

fchap van uf
i>

o 1 1. die bij 't wuft en bijgeloovig Egijptisch Volli in

hooge aclitins ftond.— Ap o 1 1. drong dan ooli Vespafiaan om het

bewind aan te grijpen , maar wilde ftraks den Keizer behcerfchen

,

«n (lak zich in Regerings zaken , welke hem geheel niet aangingen i

hier aan gaf Vespafiaan niet toe, maar liet hem varen, nu htj hem
aniet meer nodig had ; het welk Apoll. zeer euvel opnam. Pi/-
J o s t r. Lib. V. c. 17—^41.

(i») In zijne jeugd fchijnt ^j) o //. half onwetend en in zijne

dweperij door flimmer Priesteren als werktuig te zijn gebruikt ge-

weest, b. V. te Aegae in den Tempel v.in Aesculapius.—^ Nader--

hand betuigt hij (leeds de hoogde achting voor de heiligdommen , en

Volks godsdienst, die toch bij geen verftandigen meer achting en in-

gang Vond, en ook door hem Hechts bij 't gemeen en voor eenigen

tijd verkrijgen kon. Sommige Priesters , 't fijne der zaak niet vatten-

de , miskenden hem eerst ; maar berieden zich ftraks beter. P b t-

lostr. Lib. I. c. 9— 12. Lib. IV. c. i3. Lib. VUL G. 17, 19. etc

(/) Het bezwaart .<^/i o / /. zeer , da.t Éuphrates , die (leeds al-

gemeen vereerd wierd (v. cit. ab. Olear. p. 16. not. 17.) de beften-

dige en hevige vijand was van Ap all. die na zijn dood geen , of

een kwaden naam behield , en denkelijk zijn roem geheel overleef-

de: — maar gefteld dat het Vejhaal van Pbilos tr. en 't geen in

de brieven van Ap o II. voorkomt , en de kunftige verklaring of hij»

pothefen v.in Wielar.i (6. B. i. kap. f. 30a—6.) Apolloniut

in dezen outfchuldigen , zoo bHjft het veel tegen hem afdoen , dat dé

waariijk edele Romein en Wijsgeer i>/«/on>«j Rufus , (nadef

bekend uit de uitmuntende disfert. vvaNi e üivl an d ,
pras.JVij t-

T e r.he ch') asxï wien Ap o 1 1. zich zeer opdrong , hem zepr droog

en koel afwees, duidelijk toonende , niet met hem in eenige betrejt*

king te willen kumcn. Zie Ph'.lcstr. zeJf, Lib IV. 0.45»
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de waarde verrigc ce hebben (/?•)., en zelfs

de meest opgefmukte berigcen van hem zijn

beuzelachdg en zelfs onzedelijk, verlteken van

alles, wac dezelve op den duur en algemeen

kon aanprijzen (/}.

Eindelijk, eene oplettende onderlinge ver-

gelijking der berigten, nopens jezus, Chris-

tus en nopens APOLLONIUS, overtuigc

ons van de onpartijdigheid der Evangelisten >

en de éénzijdigheid van philostratus,
waardoor de zekerheid der narigten van den

eersten zoo veel wint , als de narigten van

den laatften verliezen.— Philostratus,
gelijk wij te voren hebben opgemerkt, ver-

vaardigde, uitbaat tegen het Christendom, en

om deszelfs belijders in ongelegenheid te bren-

gen zijn werk: hij wilde toonen, dat de Hei-

denen, even zoo wel als de Christenen, konden

II. Deel. K roe-

< i ) ^/ e / i. bad ook zijne volgelii^en, fchreef zelfs Boeken ,

leisde 80. j arcu lang overal rond , en vras toch in ds geheele eerfte

Eeuw na zijnen dood, of onbekend , of Hechts voor een Tooverïir

©f looze guichelaar gehouden: de Heere jezus, die zoo kort en

Hechts in 't af'tezonderde Joodfche land leerde , bebeerscht ileïds

de geheele Waereld.

(/) Het kon niet anders, of'er moesten frarlje daden en fchoo-

r.e gezegden in de VIII. BoCken van Pbilostr. en 9S- Brievea

van Apoll. voorkomen: maai hoe zeer verfchilt alles van 't edele

eenvoudig verhevene der Evangeliën ! en ora. F h i l o it r a t-» s va

daar te iaten , mApcIlonius eigen brieven wordt Hechte laorecX

geleerd, Ep. 11. go. en dwaze ijdele trooït gegcvca Vifl hem ,> ^^^

n kccnc hope tid." jg//:;, Jö , 5»,
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roemen op eeii zeervoortreffelijkman,en groo*

ten wonderdoener; dat apollonius m
niets hoefde te wijken voor Christus. Het

is 200 , PHiLosTRATüs heeft wel zooda-

nige vergelijking niet ondernomen, en nergen»

zelfs den naam van c h r i s t u s genoemd ; maar

zulks vorderde ook zijn doel: want had hij

dit duidelijk ontvouwd, en de vergelijking

doorgezet, dan zou men hem terftond hebben

verdacht, en het bedrog ontdekt. Hij is dus

eigenlijk de Advokaat van het Heidendom e»

geen onpartijdige Gefchiedfchrijver.— De Evan-

gelisten daarentegen zijn bloote Referenten^

zij verhalen eenvoudig het leven , de lotge-

vallen en bedrijven van jezus, zonder zich

in dit hun verhaal te laten beilieren door an-

dere beginfelen , het zij haat tegen Jood en

Heiden^ hetzij goedwilligheid tegens de Chris-

tenen. Het is hun alleen om de waarheid te

doen, en zij laten gerust het oordeel over

hunne berigten aan den Lezer over. De fchoon-

lle gelegenheid hadden zij, om tot meerdere

aanprijzing van het Christendom, de daden

van JEZUS te verheffen door eene vergelijking

met die van vroegere Godsgezanten : maar

zij zijn 'er zoo verre van af, om dezer aanzien

en gezag te vernederen , dat zij die veel meer

handhaven tegen- de willekeurige handelwijs

Tan
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ran velen hunner tijdgenooten. Nergens ,

waar zij het zelfs konden, verdedigen zij je zus

gedrag, tegen de hatelijke befchuldigingen

van zijne vijanden, noch fchetzen met hate-

lijke kleuren dezer onbillijke gedragingen.

Zij verhalen zijne wonderen zonder 'er eenig

ophef van te maken , zonder den lezer tot

derzelver berigt voor te bereiden ; 'er is zelfs

tusfchen deze en andere berigten geene de min-

fte verandering te befpeuren, alles loopt af

op denzelfden eenvoudigen toon. Indien wij

het een en ander overwegen, dan komen wij

van zelven tot het befluit , de berigten no-

pens CHRISTUS zijn zoo zeker als die nopens

APOLLONIÜS geheel ongeloofwaardig zijn.

Ja, hetgeen ons toefchijnt van 't grootst ge-

wigt te zijn, de handelwijs van philostra-

Tus, die 'er overal op uit is, om wonderen

aan zijnen held toe te fchrijven, leert, dat de

wonderen van je zus bekend en onbetwis-

baar waren, dac men het gemakkelijker vond,

nieuwe wonderen te verzinnen, dan de won-

deren van CHRISTUS met llijve kaken te ont-

kennen , gelijk door lactantius en eu-

SEBius tegen hierocles is opgemerkt,

en naderhand ook door cyrillus tegen

Juliaan (w^»

(«) Lib. Hl.



34* J. H, LOTZfi EN H. W*. TIJDEMAN,

§ XVII.

*Er is overig, dat wij nu nog de uirerlijke

omftandigheden der Evangelisten envanpHi-

LosTRATüs befchouwen, en onderzoeken,

toe verre eene vergelijking van dezelve, de ze-

ierheid der Evangelifche Schriften bevestigt»

Allereerst doet zich hier als van zelven aan

•ons voor, de aanleiding die philostratus
kreeg , om de gefchiedenis van apollowius
te vervaardigen, en het geen de Evangelisten

aanleiding gaf, om de levensbijzonderhedea

an JEZUS te boeken.— Philostratus
ontving de aanleiding door jülia, de Ge-

malin van den Keizer severus. Zij was

eene Dochter van eenen Sijrifchen Priester

der Zon, bassianus. Zeer veel zucht heb-

bende voor de Wijsbegeerte en fchoone Weten-

fchappen , die zij beoefende ,' vond zij een

bijzonder genoegen in de verkcering niet aller-

lei Geleerden, die dagelijks aan haar Hof wier-

den toegelaten, en onder welken ook geteld

werd PHILOSTRATUS («). Ingenomen

met alles, wat vreemd, wat buitengewoon en

wonderbaar was, droeg zij aan hem op, de

levensberigten van apollonius, die door

-den onbekenden da mis zullen gefchreven zijn

ge-

(») Meerdere bertgten van hsar, vic(k «a bij Be ijl* Dilt.

Jiiii. et Crit. ï. li. p<<.ï. 878. feqq.
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geworden, en aan haar door eenen onbeken-

den gegeven waren, te befchaven en in orde

te brengen (fl^. Hij, de Keizerin willende

behagen , fchikte zich naar haren hem bekenden

fmaak. en vervaardigde eene befchrijving van

bet leven en de bedrijven van apollonius,
die eer het aanzien heeft van een roman dan

van «.eene ware gefchiedeais. Hier bij waag-

de hij voor zich zelve niets , maar bereikte

bij JULIA en elk ander , die hoog van apol-

LONius ddchc, zeer gemakkelijk zijn oog-

merk. De pl'.gt vin een getrouwen en onpar-

tijdigenHistoriefchrljver nakomen, zijne bron-

nen mot oordeejkundiï toetfen en gebruiken,

of geheel varen laten, vermogt hij niet, al

had hij anders 't oordeel en den wil 'er toe

gehad. Even dit ontnee?nc hem alle geloof-

waardigheid, en moet elk overtuigen, dat alle

zijne berigten geeue zekerheid hebben — Zon-

der ons intelaten in eenige navorfchingen,

van de bijzondere aanleiding, die ieder der

Evangelisten heeft gehad, om zijn berigt van

JEZUS leven te fchrijven, zijn wij echter vol-

komen zeker,, dat ze nimmer eene foorcgeliike

als PHiLOSTRATUS gehad hebben. Zij,

trouwens, die hunne berigten gretig aanna-

men, verkeerden niet in zulke omflandighe-

K 3 dea

< « ) Pbil t str. ÏJb, I. cap. s.
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den , die hen konden bewegen alles naar hm>
nen fmaak interigten : bovendien, zoo zij dat

ook al hadden willen doen , wierden ze echter

daarin verhinderd door dat groote aantal van

hunne vijanden , aan wien het leven en de da-

den van JEZUS zoo wel als aan hun ze]ven

bekend waren. Hun lag 'er uit dien hoofde

alles aan gelegen, deftrenge waarheid te fchrij-

ven, en zich niet bloot te geven agn de regt-

matige bellraffing van hunne tegenpartij , die

op de gelegenheid vlamde , de onoprecht-

heid en verkeerde handelwijs der Evangelie-

Predikers te kunen ontdekken, en den verde-

ren voortgang van hunne prediking te fluiten.

De Evangelisten daar en boven waren te eerlijk

,

dan dat zij, om iemand te behagen, al waren

zij in de gelegenheid geweest, dat gedaan zou-

den hebben ten koste der waarheid. Hoe me-

nigmalen leden zij niet het aanzoek, om den

Joodfchea Raad te behagen en te verzoenen,

alleen door te zwijgen van je zus en zijne leer,

maar zoo veel vermogt op hen ^de eer der

Wereld niet.— God meer dan menfchen te

gehoorzamen , was het beginfel dat hen be-

^
iluurde , dat hen aan de waarheid verbond ,

hen zonder arg of list deed fchrijven , en

op elk blad van hun werk zoo kennelijk door-

draait , dat ieder , die waarheids-zin heeft , zeg-

gea
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gen moet, indien der Evangelisten berigc no-

pens JE2ÜS niet zeker is, dan is 'er niec een

cenig waarachtig berigc voor handen.

S xvïii.

Het verdient in de tweede plaats opgemerkt

te worden, dat philostratus niet alleea

niet nodig had, zijne gefchiedenis van atol-

LONius te bevestigen, maar ook aan geene

onaangenaamheden wegens zijn werk werd

of kon worden blootgefteld ; daar en tegen wa-

ren de Evangelisten , even als elk ander Chris-

ten-Leeraar, aan lijden en vervolging bloocge-

fteld ^ maar droegen dat alles , uit overtui-

ging, dat het geen zij berigtten waarheid was.

Philostratus, aan het hof van de Kei-

zerin JULIA gezien, voldeed als hij, ten haren

gevalle, de narigten van da mis in een rein

€n fierlijk gev/aad ftak, en was bij het vol-

brengen van zijnen taak volkomen zeker van

hare genadige goedkeuring. (^} — Geheel

anders is het gefteld met de eerde Leeraars

van het Christendom , en de berigtgevers van

JEZUS leven.— De lotgevallen van je zus,

den ftichter van het Christendom , voorfpel-

K 4 dea

O) Alle de Schrijvers, die over den (Hjl vinPbiUstr. oor-

deel vellen
,

getuigen v;m zijne uitgezochte fieilijklicid. Zoo ueds

Cïj'rUl, Lib. III, ad win. Jvliait. bov. nwsali, F i « f i u s 2, c.erc.
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den aan hen , die zich nan zijne zaak toewijd-

den, geen goed, maar alles wac hun moest af-

fchrikken van dat voornemen. Zij hebben ech-

ter , zonder het gevaar optezoeken , of doldrif-

tig in het lijden zich te ftorten, alle mishande-

ling en vervolging manmoedig gedragen.— At

dit lijden echter ondergingen zij voor de ge-

fchiedenis en de zaak van CHRisrus. Trou-

wens in de voortduring van het Christendom

vinden wij daarvoor het overtuigend bewijs.

Indien zij toch voor eene zaak die geen

grond had , het lijden hadden ondergaan

,

ze zou , even als de geheele gefchiedenis van

APOLLONiüs, vergeten zijn worden , en , zoo

min als deze, eenigen invloed op de Wereld

hebben gehad. Het eigenaardig en natuurlijk

gevolg nu, dat hier uit voortvloeit, is, hec

Christendom is geen verdichtfel, en de bcrig-

ten, die wij van de Evangelisten ontvangen

hebben, en de gefchiedenis van den Stichter

van het Christendom behelzen, zijn zeer zeker

echt en geloofwaardig.

S XIX.

'Er fsnog eene derdg om{!andigheid, die niec

mag vergeten worden , en van groote aangele-

genheid is, zeis deze: de Evangelisten fchre-

ven in een tijd, waarin zij leefden: het geen

door
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door hun geboekt is , hadden zij zelven bij-

gewoond : maar bij philostratus heeft

juist het tegendeel plaats. Zij waren oor- en

oog -getuigen geweest van het geen zij ter

neder Helden, of hadden kennis van het ge-

beurde door oor- en oog -getuigen ontvangen,

ook door ziilken , die geen gering aandeel had-

den in de voorgevallene gebeurtenisfen. Toen

leefden zelfs zij nog, die in ftaat waren, om
iiunne berigten nopens jezüs, zoo ze ver-

zonnen waren, te wederleggen. In die tijden

zijn de Evangelie - berigten uitgegeven en ver-

fpreid geworden ; ze waren overal bekend,

^elfs waren zij in handen der Heidenen ,

waarom ook tertülliaan voor d.ezen op

dezelve zich kon beroepen C^)* Berigte»

in die tijden gegeven, algemeen erkend, door

gcene vijanden weerfproken, en die boven

dien in andere zaken van gefchied- en oudheid-

kunde getrouw zijn bevonden, kunnen niet

verdacht worden, maar dragen het onbedriege-

lijk kenmerk van zekerheid.— Maar hoe is

h^t roet de berigten nopens apollonius?
MAXIMUS AEGiENsis befcbrijft Hechts wei-

rjige van de eerfte en minst aanmerkelijke jaren

van zijn leven, apulijus en luci anus bei-

de veel nader bij apolloniüs levende, dan

K 5 PHI-

C f ) Antigeliaald bï) L0 rz* t. i. f.
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rfllLOSTRATu» , teekenen apolloniuj,
êe eerfte, als eenTosvenaar^ de laacfte, als een

doortrapten en flechten Bedrieger (r> M o e r a-

CENES, nader bij den leeftijd van apollo-

Wius dan philostratüs, befchrijft hem

als een Toovenaar, en philostratüs groot-

fte zorg is zijne Lezers voor hem te waarfchou-

wen.— Deze, honderd jaren nd zijn held le-

vende , grondt zich voornamelijk op de gedenk-

fchriften, die apolloniüs reisgenoot da-

mis zal hebben nagelaten, en door deszelfs

Erfgenamen bewaard zullen zijn gebleven. In

deze berigten fchildert da mis zich zelvea

als een zwak en ligtgeloovig mensch , en ver-

haalt vele dingen, die hij erkent niet gezien,

maar flechts van zijn Meester gehoord en voor

goede munt aangenomen te hebben . Philos-

tratüs die overnemende en bewerkende,

lieeft daarbij zich zelven vergeten, en in zijne

gefchiedenis zoo vele tegenftrijdigheden ea

mis-

<r) Zie boven § Vil. Lnciaamt befchrijft dien ffenioma»'

tis Altxünitr als erfgenaam der kunst van eenen zwervende kwak-

zalver, waarzegger en wonderdoender , flecht en doortrapt bedrie-

ger , die zelf zijn kunst regtftreeks van den Tijanenfir Apolloniue

fcad overgenomen en in alle de geheimemenisfen van dezen was in-

gewijd
, (aldus eenvoudig verftaan wij 't geen Lu ei anus eigenlijk

zegt , die zijn geheele treurfptl kende.— Voor een kltcbtfpel toch

was de zaak te ernstig). Die PfeuJomantis weerde Ac' Christtnem

«n de Epicureifcbe. (natutrondetzodiende} Wijsgeren beide eve»

zeer van zich «f.
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niïsflagen(^), dat olearius zelfs, die hens

veelal ten koste van zijne eigene eer tracht te

verdedigen (?), ten flotte gaarne toegeeft,

dat hij voor leugenachtig en zijne wonderver-

halen voor ongegrond en valsch mogen gehou-

den worden («). Geen oordeelkundige, ten

zij hij tegen het Christendom is vooringeno-

men, gelijk een Hl EROCLES en vopiscüs,

zal zich dan op philostratus gronden,

maar dit overlaten aan zulken , die gelijk zijn

aan die befaamde beuzelfchrijvers cedrenus
en malala, en tretzes die in latere tij-

den nieuwe en grotere wonderen nog van

APOLLONius opgeven C)*— ^^^ iets in

flaat is ons te overtuigen , dat de berigten

nopens dezen onzeker zijn, dan zijn het de

aangevoerde omftandigheden , die vergeleken

met die der Evangelisten, aan de hunne alle

zekerheid geven.

—

Laat ons bij het gezegde nog met een enkel

woord flechts dit voegen: offchoon de Evan-

ge-

(/) Vid. Baronii Annales ad An. C. 68. pag. 648. Tille~

ment 1. c. pag. 54. Mosbeim \, c. pag. 473, 474» 484.

£rueker 1. c. pag. 148. feqq.

( ï ) Vid. O II ar. praf. p. XXXI—IX. er pasfim. r«'otatus ideo

et reprehenfus m Mosi em. 1. c. pag. 484.

C*) Conf. Olearii prsef. proleg. pag. 35.

(« ) Mosbtim\, Q. Olittrius a.i P b i l u ;, Liu. VI. c, 39.

et paj. 372—4.
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gclisren mee philostratus daarin overeen-

komen (matthkus welligt uitgezonderd,

hoewel die ook niet zeker is), dat zij hunne

berigten niet fchreven ter plaats, waar de ge-

bc'jrtenisfen , door hun geboekt, zijn voor2:e-

vallen, zoo is 'er nogthans dit grooie verfchil

tusfchen hen , dat de Evangelisten die vervaar-

digden in de nabijheid van het Schouwtoneel

der gebeurtenisfen , en vau hun, die 'er .e-

tuigen van geweest waren, zoo dat elk, die

'er belang in ftelde, alle zekerheid kon ver-

krijgen, dat zij de waarheid hadden getuigd.

Philostr.atus daar en tegen fchrijft niec

zoo in de nabijheid van het Schouwoneel, al-

thans ten aanzien van h.et aanmerkciijklte ge-

deelte der bedrijven van apollonius; ini

jners, zijne meeste wonderen zullen in Indien,

andere zeer aanmerkelijke in klein Jfie^ ande-

re in Griekenland verrigt zijn ; maar 'er is niec

een getuigenis voorhanden , dat men aldaar

ïets van zijne gefchiedenis of wonderen gchouii

lieefc.

Wij vertrouwen, door dezege(Ic!de aanmer-

kingen althans bewezen te hebben, d.!/ de

echtheid en zekerheid der Evangelifche Schrif-

ten op echte gronden rust, en onderwerpen

nu dezen onzen arbeid, die wij, zoo verre

«>nze vermogens, andere bezigheden en betrek-

kin-
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kingen toelieten , uit zucht voor de waarheid

ondernamen , aan het oordcel van het geleerd

Getiootlchap , over welks pogingen wij den

zegen van God toebidden.

Sijmbolum.

LA RAISON NOUS EST COMMUNE, ET NOUS

AVONS LE MÈME INTÉrÊT A L'ECOUTER.
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//tf; Gtmotfchap wil , ^öor A<fr hekroonen en

uitgeven van , aan hetztlve in *> algemeer»

voldoende , Verhandelingen , geenszinfs ver-

fiaan worden, allede daarin vervatte ftel-

iingen volkomen toe te ftemmen, en als d»

zijne aan tö nemen»

Het erkent ook geene Exemplaren voor eckt^

dan die door den Secretaris des Genoot-

fckaps ondefteekend zijn.

/



TWEEDE
ANTWOORD

Cl N L E FRANSCHE T J: A L.')^

OP DEVRAAG,
VOOR HET JAAR

M D C C C V.

OPGEGEVEN:

jDaar de Vijthagorifchc IFysgeer APOLI^ONIÜÖ

van Tijana , doof fommige Heidenfche en

andere Schrijvers in gelijken rang met onzen

gezegenden Zaligmaker jEZUS Christus
geplaatst is; vraagt het Genootfchap in dd^

eer[Ie plaats : 'W^at men naar 'waarheid of 'waa?'^'

fchijnlijUieid van dien zonderlingen Man den"

hen moet? en vervolgens ^ of ook , eninhocverrt

cene vergelijking der berigten , ons door p H i-

l^osTRATUS en anderen , wegens A p o L L O*

N I U s , C/2 door de Evangelisten , nopens je z U S

CHRISTUS nagelaten , met en gevoegd bij eenc-

vergelijking van de uiterlijke omflandighedcn

dier Sehrijvers , een bewijs kan opleveren , voor

de echtheid der Evangelifchc Schriften?

Aan het welk de zilvere Eerprys , door

het ZEEUWSCH GENOOTSCHAP DER WE*

TENSC HAPPEN, den negenden van Winter-

maand 1807 is toegewezen.

II. Deel L I>^^'
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DISSERTJTION
SUR

:APOLLONWS DE TYANE

^

EN RÉPONSE fl LA QUBSTION PROPOSÉB
PAR LA SOCIÉTÉ ZELANDOISE DES

SCIENCES.

Séance du 2. Novembre 1804.

5J Pïufieun Ecrivains Payens , et J' autres après

5, ci:x , ayant place Ie Philofophe ApoUonius

„ de Tyane au mSme rang que N, S. je sus

„ CHRIST, Ia fociéte demande :

I* „ Ce q^u^il faut penfer avec certitude ^ ott

5, felon les apparences , dffeet homme fmgulier ?
^°

5? Jusqu' oüla comparaifon des renfeigne»

„ mens ^ qui nousfontfournisparPhihstrate^

5, et par d"" autres touchant Apollonius , avea

3, ceux qu-e les Eyangélistes nous ont laisfés

„ au fujct de J. C. ^ jointe d, une comparaifon

„ des eirconflances , oü ces Ecrivains fe foni

5, trouvês ^ pourroit fêurnir un argument en

35 faveur de la vériié des Ecrits Evangóligues ?

par

ÖEORGE SAMUËh DE CHAUFEPIÈ4
Pasteur de PEglife Wallonne d, Delft,

Sous rEpigraphe

:

Ia folie de dieu est plus sage que les homvies*

Si





öi Ton recherche quelles onc été de cout teflis

les principales caufes, quioncarrêté les pro-

grès de Jaraifon, et qui ont empêché la véri-

té de se faire connoltre, on verra qu'elles

peuvent convenablemenc être rangées fous

deux clasfes principales : une crédulité flu-

pide , qui se laisfe asfervir sans examen par

Tempire des préjugés ou par les fables de

rimposture ;— et un brgueil téméraire, qui

s'élève jau desius de tout , qui veuttout ana-

lyfer , tout expliquer par foi mêrae, et qui

méprife ce qu'il n'a pas inventé. •

De ces fources fatales naisfent des ruis-

feaux empoifonnés , qui , entrainant dans

leurs cours les premiers gerracs des con-

ïioisfances , les empêchent de pousfer , ou

qui, leur communiquant un faux principe

dé vie , les élèvent fubicement pour leur

préparer une déstruftion inévitable.— C'esc

a l'une de ces caufes qu'il faut attribuer

la peine qu'on trouve a déraciner d'ancien-

aes erreurs , et c'ést par l'autre que si fou-

h 2 venc
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venc les nouveaux fystemes , par lesquels

on les remplace , sonc ausfitóc mal enten-

dus , outrés , défigurés ; que fouvent on

prend des routes oppofées , qui nous aban-

donnenc a un cruël Pyrrbonisme.

Depuis la naisfance de la Philofopbie elle

euc a lutter contre ces obflacles ; mais tou-

jours on vic la vérité profiter de cette lut-

te elle même , pour percer avec plus d'éclat

,

en modérant d'une pare Ie pencbant des

bommes pour la nouveauté , tandis qu'elle

entretenoit de l'autre Ténergie indispenfable

pour aller en avant.

Ce qui esc vrai des fciences bumaines

,

Test ausfi de la Religion.— Deux clas-

fes d'Ennemis fe font toujours élévés et

s'clèveront toujours contr' elle tant qu'il y

aura des bomraes , et des passions. D'un

cóté Ie ftiperftitieui , confondant avec la

vérité Terreur qui la défigure, fe croit obli-

gé par devoir de défendre , comme article

de füi , ce qu' on lui a fait envifager une

fois comme tel ; fans penfer h épurer les con-

noissances les plus fublimes d'un indigne al-

liage, il Qrie au facrilêge au moindre efForc,

qu'on fait pour Ie ramener h. des fentimens

plus conformes a la nature du Dieu qu'il veut

fervir
; plus Ie principe qui l'abufe est facré

,

plus
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plus il est difficile de Ie détruire, et, faifanc

taire tout autre fentiment, bientót les moyens

les plus violens font mis par lui en ufage

pour exterminer ce qu'il respefteroit profon-

dément, s'il pouvoit Ie mieux connoitre.

—

D'un autre cóté Ie téméraire, qui ne veut

rien admettre , que ce qui s'accorde avec les

conceptions de sa prétendue fagesfe , s' op-

pofe pareillement a taute espèce de dogmes,

dès qu'ils pasfent sa portee: il traite la Ré-

vélation de chimère, les objets les plus faints

de contes , et ces railleries, et ces farcasmes,

et cec cEuil de pitié qu'il jette sur ceux dont

il déplore la foiblesfe d'esprit, tendent^iefFacer

entieremeiit de la terre une foi , qu'il foutient

mettre des enrraveg aux progrès de la fcience.

La nature de eet écrit ne nous permet pa^

de comparer dans leurs efFets ces deux prin-

cipes oppofés, pour décider la question si

fouvent agitée, quel des deux est Ie plus pré-

judiciable au bonheur des hommes , et a Ia

fociété.

Peut être n'a - 1 - on cru en général, que Ia

fuperftition l'emportoit a eet égard, que par-

ce qu'elle agit avec plus de violence, d'une

maniere plus direélement fenfible, tandis que

fes menées de I'incrédulité font plus fourdes:

peut-^'tre les exemples frequens d'Etats entiers
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gouvernés par la fuperftitioti , tandis qu'en

général Tlncrédulité fe borne h. quelques in-

dividus, n'a- 1 -elle pas permis de se fervir dans

ces recherches d'une balance parfai cement egale

;

peuc-être enfin pourroin on s'appuyer sur une

cxpérience trop récente, pour foutenir que,

Ie relachement de la croyance influant néces-

fairemcnt fiir les moeurs, Ie défordre Ie plus

criant et Ic plus funeste doit être cliez un

peuple la fuite de la dcflrudion des opinions

Ileligieufes.

Ce qu'il y a de certain, c*est que ïa Super^

ftition cc rincrédulicé , oppofées dans leura^

principes, ont a Fégard de la Religion beau*-

coup de conformité dans leurs moyens.

lei comme ailleurs les excrêmes fe touchent.

Des deux cótés on agit par préjugé : on

se prévient pour ou contre un objet avant da

i'avoir recherche convcnablement, et d'avance

on est réfolu de croire, ou de ne pas croire.

Des deux cótés on a la même cause a

combattre , et ces Ennemis , fi difFerens l'un

•de l'autre , fe rcunisfpnt pour prendre fouvenc

les mêmes armes dans Ie méme desfein. Ainfi

Ie Christianisme , asfailli a la fois par ces deux

ïidverfaires , leur vit fouventréunir leurs efforts,

La Superftition , qui manqua de Ie défigurer

cafuifie , lorsqu'elle se fut glisfeé dans fon fein

,
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fattaqua des fon origine, ponr édifier fiir Tc?

ruïnes les Dieux des Paycns : et i'Incrédiilité

médira pareillcment sa déflruélion pour éta-

blir Ie Règnc de je ne fais quel fyftême de

Philofophie, et de raifon.

• Depuis J. C. Tune et l'autre ont cohfpiré a

aa perte, et on les a vu se fervir des mêmes

moyens. C'est ainfi qu'on 's'esc plu entr'au-

tres a Thumilier par des paralleles : a op-

pofcr au modele de perfcflion, que les Chré-

tiens trouvent dans l'Auteur de leur Religion,

les fages du Paganisme, et a exaker Iqs mira-

cles qu'on rapporte de ces derniers , pour

décruire Ia force des preuves , que nous dé-

duisons de ceux de TEvangile.

Parmi les hommes extraordinaires, dont on

a fait fervir la mémoire a ce but, on ne fau-

roit oublier Ie célébre apollonius, natif

de Tyane en Cappadoce , tant k caufe de l'é-

tenduc avcc laquelle son Histoire nous esc

confervée, que par ce que nous favons de Ia

régularité de sa vie , et dé fes prétendus mi-

racles. Ce fut a ces derniers titres qu'il eut?

la préférctice, pour être oppofé a notre Sau-

veur. La Superllition du Paganisme eut re-

cours a lui pour prcvenir, s'il étoit posfible,

fa propre ruïne , en arrétant les progrès de

Ja Religion Chrctienne , et les Dcistes mo-

L^ «Ier-
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dernes, qui font arme de tout, onc reproduit

cette hiscoire comme décifive contre Ie Chris-

tianisme. Chez les Payens hierocles Gou-
verneur d'Alexandrie C^) * après avoir fer-

vi d'inftrument a la perfecudon de l'Empereur

Dioclécien, tacha encore par fes écrits de r\di-

culifer l'écricure fainte, en exaltanc le'ï prodi-

ges d'APOLLONius par desfus ceux de nótre

Sauveur, et, environ 1400 ans après, on vit pa-

roitre en Angleterre une traduélion des trois

premiers livres de fon Histoire faite par un

certain chs. blount(^) grand Apótre du

Déisme, et munie de notes fort amples, dont

Ie but n'étoit autre que de rendre toute TEcri-

ture

t^) Lsctatice (^Injtlt. Dlvin. lib. n. Cap. 2 et 3) pnrle de

«3eux Livres , qu' Hierocles a adresfés ailx Chrdtiens pour cou-

vrir de ridicule Ia Religion , et rEcritiire Sainte. C'est eet ouvra-

ge, intitulé \oyoi (pi?.y,},-J^Ssic , Tph Xpi'^ixvog , dont Enfïl>»

Tefutc quelques endroits , dans un traite place 4 'a fin de Hi Di-
miotiflration Evaitgèliqu»

, qui a pOUT titre : "E^vrsfiioU TOÜTlKfJ!.''

^^hxv Trpo: tx vtto <Pt\ó?pxTOU ei: Attoa^^vicv tov Tv-
avsx Stx rïjv 'IspozXëi TxpaX^ip&eKTxv uurov Tê k») tov
'Xpn^OV (Tuyxpi'ffrj. J.jo nfiusde Scriptorib.Hist.Phihs.m. 18.

ditJ'// i e redes, qu'il a pubJié une Histoire d"^ p ollonius; tnais

a n'existe aucutie tracé de quelqu' autre ouvrage , que celui qui vienc

^'etre cité, etfl neparoit pas qu' Eufébe ait eu autre cbofe en vue.

Vid. Philostrati Opera illustr G. Oléario Lipfise 1709 pag.

41 S in nota.

(i) Cet ouvrage, qui fut aclievé jusques ia dês l'année 1680;
ne parut qu'en 1693. et fut ausGtót défendo paa: Ie Göuvemeipcnc*
V. JBaili Dieiionn. art. ^fftlltnimu
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ture ridicule , et de ruïner de fond en com-

J>Ie la Pvcligion révélée. Le même argument

a été répété par d'autrcs; (c) mais ces deux

exemples fuffifént pour juftifier l'asfertation de

la Société Zelandoife des Sciences dans fon

Programme , que ,» plufieurs Ecrivains Payens

,

^ et d'autres après eux, ont place le Philofo-

„ phe Pithagoricien apolloniüs de Tyans

„ au même rang que N. S. jesus christ,"

et pour faire fentir i'intérêt de la doublé questi-

on qu'elle propofe en conféquence.

Engagé par l'importance de ce fujet a l'ap-

profondir , autant que mes foibles talens me

le permettront , je m'escimerois heureux , fi les

détails, oü je val entrer, pouvoient emporter,

au moins jusqu'a un certain point, l'approba-

tion des hommes éclairés, aux yeux desquels

je fouraets eet écrit , et s'ils leur paroisfoient

en quelqu« forte propres aprouver, combien

peu la Religion a a redouter les objections

de fes adverfaires , combien peu fur tout fon

pivin Chef peut admettre de parallele ou de

comparaifon.

Pour éclaircir les questions propofées et

trai-

te) On awa occafion dans la fuite de voir, combien ApolU-
Mius fut encenfé pai' quelques Auteurs des demiers tems du

Paganisme.— En Angleterre Thov, Wtoljlon. T;k's,c. I. inths

Miracles af our Saziour pag 12) a fait aller les vnii-aclcs ^T.^/ oX
ttnius éi pair ave c ceiix ds 'je sus chkist.
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traiter ce fujet avec Methode , il me paroiö

nécesfaire d'invertir en qu.elque £39011 l'ordre

fui vi dans Ie Programme — La perfonne d'A p o l-

LONius de Tyane ne nous etanc connue

que par Ie rapport des Hiftoriens qui nous en

parlent, il est utile de rechercher avant tout

les circonflances des ces derniers, leur Carac-

tère, leurs titres de crédibilité, et Icurs preu-

ves , pour pouvoir apprccier leur témoigna-

ge, et pour asfcoir enfuite un jugement foli-

de fur la perfonne de leur Héros.

Un autre ordre m'obligeroic a des répéti-

lions, a moins de fuppofer dans un premier

point, ce qui ne pourroit, que dans la fuite,

t'tre établi par des preuves.

Voici Ie plan que je me propofe

:

ï. Je comparerai d'abord les circonflances

des Historiens d'APOLLONius de Tyane

avec celles des Evangélistes pour recher-

cher ce que les uns , et les autres méri-

tenc de croyance.

IL Je tacherai enfuite de fixer l'opinion ,

que nous devons nous forraer d'APOL-

LONIUS.

II L Je déduirai enfin de ce qui aura été

dit quelques conféquences en faveur de

la Rcligion Chrétienne en général , et

de nQs Ecrits Evangéliques en particulier.

CHA-
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C H A P I T R E ï.

Parallele entre les circonflances des Hisio- .

fiens d'Appollonius et celles des Evangélistes,

Quand on veut exarainer les Historiens , qui

nous otic transmis l'Histoire d'APOLLONius

de T'^ane pour les comparer avec ceux de

J. C* touE revienc en dernier resfort a appré-

cier Ie témoignage de flavius philos-

TRATE (ö?) qui a écrit fa Vie en 8 Livres ,

qui font parvenus jusqu'k nous.

Les Auteurs , dans les écrits desquels il

a puifé , ont per! depuis longtems , et leur

mémoire raênie Ie feroic avec leurs ouvrages^

s'il ne l'eut confervée. C'est fur fes raemoi^

res que nicomachus (e) a eompofé ceux,

qui , \ leur tour, ont fourni a taciüs vic-

TORiANUs (ƒ) les matériaux nécesfaires ;

et nous ignorerions Ie nom de ces Auteurs fi

SIDONIUS APOLLINAIRE, (g) AutCUr

Chrétien , donc il nous reste des Epitres , et

des

(<r) Voyez au fujet de la Perfonne de Philostratt de Leiit

ros , et des divers Auteurs qui ont porté ce nom , les orinions des

^Savans recueillics par Oléarius .clans la préface k fon éditioa

«Ie Fbiiostratc déja citc'c, pag. XIV et fuiv.

(e) Vid. Jonsius de Scri^torib. bist, Tlubfopè. UI- I3- -•

(ƒ) Ibid IV. 47.

C^) Cajus Solius Apollinaris Sithlli'iis, né Vcrs

-C-AU 53i vii. Jonsxs 1. c. UI. ly. J.
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des Poëmes , n'en eiit fait mention dans fa

Dedicace a Ia tête de fa traduction Latine.

Il ne paroit pas , que flaviüs vopiscus,

(^h) qui nous a donné Ia Vie d' a u r e l i e n , ec

jious y promic de s'occuper de celle d'APOL-

LONius , aic renu parole ; ec si l'on cxcepce

quelques Anecdotes détaciieés , rclanives a ce

qui fe feroic pasfé après Ie déparc de ce der-

nier, rout ce qu'on dit de lui repofe fur Ia'

foi depHiLOSTRATE, etce font les cir-

conftances de celui -ei , qu'il s' agit de cora-

parer avec celles de nos Evangélistes , pour

être en état de fixer l'opinion que l'on doic

fe former d'APOLLONius , et du parallele

qu'on a voulu inftituer entre lui et J. C.

—

Pour eet effet confidérons de plus prés cec

Auteur dans Ie but qu'il paroit s'être propo-

fé , dans fes moyens , dans fon Caractère,'

flans Ia nature de fon témoignage , et dans

fes preuves , et voyons a ces differens egards,

s'il peut entrer en ligne de compte avec les

Historiens de Jesus.

I. Pour connoitre Ie fond, qu'on peut faire

fur ce qu'un Historiën nous rapporte, il esc

fort utile de s'appliquer k découvrir Ie but

qu'il

( i ) Historiën Romain du tems de Conit anti n Ie Grand.

Jonsius (1. c. III. i6. I.) cite Ie fameux pasfage de eet Auteur

,

qui fe rapporte k jlp nlioni u s, et donne les riilons ,
qui eropéchaaï

qu'il ait eu Ie tems d^exécuter fon projör.'
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qu'il fe propofe. Si on parvient a Ie déméler,

on a fouvenc, si non une preuve direóle , du

moins une préfomption tres forte pour , oii

contre 'la crédibilité de fa dépofition. C'est

ainfi qu'on fe défie naturellemenc d'un Auteur,

quand il fait fon propre éloge , quand fon

intérêt est vifiblement lié a la gloire de fon

Héros ,
quand il paroït fe laisfer conduire

par l'adulation , ou par l'appat de la recom-

penfe , au lieu qu'on est dispofé d'avance k

admettre les détails , qui nous font communi-

qués par un Historiën , dont la fimplicité an-

nonce la bonne foi , et qui paroït n'avoir eit

d'autre but , que de rendre hommage a lavérité,

C'est ce qui prévient naturellement en fa-

veur des Auteurs des écrits Evangéliques. La
condition même et l'éducation de la plus pare

détruit d'abord Ie fou^p^on qu'ils ayent com-

pofé a plaifir une Histoire pour faire briller

leurs talens ;— leur peu de commerce avec les

grands , et la nature même des Evangiles

prouve leur éloignement pour la flatterie

,

et leur naïveté , leur defmteresfement , et Ie

llile uni dont ils fe fervent, montrent asfez leur

amour pour Ia vérité.— Mais on nc fauroit dire

la même chofe de l'Historien d'APOLLONius.
Il nous apprend lui même (/), que ce fut

C'j Piilottr, vita A{el. lib, I. esp. j.
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JULIA DOMNA, Epoufe dc l'Empercur severs,

et Mère de caracalla, qiii rcngagea a

rcdiger les mémoires d'im certain damis

au fujcn du Pliilosophe ds Tyatie , poui' en'

rctoucher Ie ftyle , et en corriger rélocution.

Ën apprenanc dans la fuite a .connoicre cc

BAMIS, on verra ce qu'il faut croire de ces

mémoires : il fuffic maincenant: de favoir qu'ils-

furent rédigcs par Philostratc , a la réquifi-

tion de Flmpératrice, cc qu'en conscqucnce Ie

premier but , qu'il fe propofoit , étoii: natu-

relleraent de lul, complaire , ce qui déja ne

formc point une préfomption en fa faveur.

Ec fi confidéranc de plus pres la cour de Ro-

me, on fe rappclle ce que Philostrate lui rae-

me (^k^ nous die du gout de cette juli»

pour les Orateurs , les Sophistes ec les Phi-

lofophes, (circonflance que Dion. Cassius ce

d'autres confirmcnc} en qu'on fe rappclle que

PEmpereur caracalla avoit Ie même peii-

chanc , il n'est pas dificile de calculcr que ,

pour faire fa cour a fa Souveraine, philos-

trate devoi: exalter Ie plus posfible l'Apo-

tre de Ia Philofophie Pythagoricienne : a cela

fc joint Ie defir d'oppofer un perfonnage dis-

tingué au Chef des Chrétiens , non feule-

menc

(k^ PhilistrA. c. ~ y. Jluet Dem. Ev. Pi op. Ia. C i-4/.
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menc poiir arrétet ainfi les progrès inquiétans

de ce qu'on appelloic fa feéte ; mais furtout

pour en détourner Ie jeune Empereur C / )

dont Ie gout pour les fciences fpéculatives in-

clinoic Tespric vers ces nouveaux dogmes ,

tandis que les partifans de cette Religion cher-

choienc a lui infpirer a eet égard un préjugé

moins défavorable. Que Philostr ate aic
t

eu en efFecen vuëde fournir au Paganisme, dont

il ne pouvoic fe cacher la décadence , un

argument contre les Ghrétiens , c'est ce que

prouvent les raprochèmens frappans , qu'on

rcmarquedans divers traics de la vie' d'APPOL-

LONius , avec celle de J. C. et Fufage qu'

HiEROCLES entr'autresa fait dans -la fuice de

cetouvrage, pour exalterlePhilofophe par des-

fus N. S. (ot). De plus, quand on fait attena-

on Ji tous les hors-d'oeuvres, que cette histoir©

II. Deel. M ren-

(O *«ƒ«*. HisP. EctUs. lib. VI. OJèarias in frifat:'

pas. XXXIX.

(m) Lactance (^Ittftlt. Div. Cap. 3.) dit poGtlvement que eet

Ennenü des Chrétiens a youIu prouver qu' yf /> o /

/

o « j «< j a fait,

non feulemcnt des miracles égaux ^ ceux de N. $ -. niai<- que m:-

nie il les a furpasfts ; et c'est en effet ce qu'indiquent asfez les

pasfages qu" Eufi b e cite de lui au chap. a. de fon uai'é ,

puisqu' Uier o c Ie I , en parlant d'jip ol l o ni»s , se feit de C«t»

te exprcsfion TOv roixuTCi ^eTTOiyjxórx lui qui a f»>f de gnm-
ies cbofe! , tandis qu'il nomme les prodigés operés par J. C. et

par C»6 ^potres S/J'/^^S 7tpeiTélX? UVXf guel^uts ^eu dc]>resti'

ges.
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renferme , a routes les digresfions rélatives

h. la Philofophie Pythagoricienne , k la Phy-

fique , ^ THistoire, aux Antiquités («) ort

ne peut se disfirauler qu'il n'entre beau-

coup d'ostentation dans eet ouvrage , et que

l'Auteur n'aic eu desfein , en l'arrangeant

,

ée faire parade de son érudicion.

Si on réunit ces reflexions , on verra dans

FHistorien d'APOLLONi os un homrae, qui

se propofoit de faire sa cour k sa Souveraine,

d'écaler fes connoisfances , et d'oppofer son

héros k J. C. pour ruïner Ie crédit de sa Re-

ligion.— Ce ue font pas la des titres k notre

confiance,

II. Il est afsé y aprês ce qui vient d*être

dit, de comparer les Historiens de J. C. avec

celui d'A POLLONiüs, par raport aux moyens

qu'ils avoient pour divulguer leur narration ,

pour la faire recevoir , et pour la transmettre-

a la postérité. On a vu Ie crédit de phil os-

tra te k la cour de Rome , et on comprend

la proteüion , que devoic trouver un livre

écrit

C » ) Pour convenïr de cette Riffexion . il fiifïït de lire les di-

tresfions de Pbilostr ate toiichant lei horames i 4 coudée* ,
les Pygmées , les Eléphans , les curiofités du mont Jaurui (lib II ,)

Ie fleuve HyphaGs , Ie fecours des finges pour rasferabler les Aro-

mates , la chasfe des Dragons (lib lU) , Ia dégcriprion des difiïrens

pays , les entreiiens avec les Mages fur les matieres les plus alr-

ftraites, fur tout concemant la Thöurgie, l'expiication d'un PWn».
TO^ne oblcrvé au Soleil, (Ub. VIH. Cap. 43) flic.
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écric en quelque forte par ordre du Gouverne-

ment , oiure qu'il avoic tous les ticres a étre

acceuilli par tous les rangs de la Société

,

puis qu'il favorifoic l'opinion publique , en

flattant tous les gouts, l'Elégance du ftyle ,

€t les graces de l'élocution , dont il est orné

devoient Ie faire lire avec plaifir : on devoic

aimer a y voir exaltée une Philofophie ,

qui étoit de mode , et l'amour du merveil-

leux , qui est si naturel k l'homme , y trouvoic

fuffifamment de quoi se fatisfaire. Le Disci-

ple de PYTHAGORE étoit jaloux de la gloi-

re d'un pareil Apótre de^son fyllême ; le peu-

ple couroit avec avidité apres ce recueil de

prodiges : le Clergé faifisfoit avec transport

un antidote ausfi puisfant contre le poifon de

la nouvelle doftrine , qui menagoit l'existen-

ce du culte , qu'il avoit tant d'intérêt de voir

maintenu, et le fiécle entier Co) qui s'écou-

la encore, avant que le Christianisme ne s'é-

tablit sur le trone des Cézars , et que la croix

ne flottat sur les étendarts de l'Empire, four-

nit tous les moyens posfibles h l'histoire de

PHiLosTRATE de se foutenir par Taucoricé

M 2 civile

(e) TEmpereur Sivire mourut l'an aio après «J, C. Phi-

los tra te doit donc aroir écrit vers ce tems \ii , et ce ne fuc

que l'an 30Ó que Conft an ti n leGrand, prómier Eaipefcui"

^ui ait erobrasfé le Chrisüanisme
,
parvin t ii r£i»pixc.
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civile appuyée du fatanisme Religieux. Tl

feroit fuperflu de lui oppofer a eet égard nos

Auteurs facrés , puisque leur défaut abfolu de

proteélion et d'appui , et les obftacles «n

foule , qu'ils eurent k furmonter, sont asfez

connus.— Simples dans leur récit , les Evan-

géliftes étoient étrangers aux fubtilités des

Philofophes: ils négligeoient tous les accesfoi-

res
, qui auroient pu répandre de Tagrémenc

fur leur récit , ou piquer la curiofité ; ec

tout ce qu'il y avoit de puisfant , ou de fa-

natique dans la Judée ow dansl'Empire, voyant

la ruïne de l'etat aétuel des chofes dans l'éta-

blisfement du Chfistianisme , joignoit la rufe

a l'adresfe , pour Tétouffer en enfévelisfanc

dans l'oubli les Livres qui Tétablisfoient.

—

Nous ne tirons point de conclufion de ce pa-

rallêle : elle est facile a former , et on aura

occasion d' y rcvenir.

III. Je pourfuis plutot Ia comparaifon en

recherchant Ie caraftére des hiscoriens d'APOL-

LONius, et de ceux de notre Sauveur.— Si

lejugement d'Hierocles étoit ici parole d'Evai>

gile , nous faurions bientóc a quoi nous en

tenir, puisque felon lui la vie et les adtions

5, de jésus ont écé fjngulierement exahées

^ par ua Pierre , par un Paul ,
par quelques

a, historiens de cette trempe , hommes men-

„ teura.
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„ teurs, ignorans, et fanadques : taiidis que

„ les faits et gestes cI'apollonius ont été

5, arrachés h i' oubli par Maximus d' Aegas ,

5, par Ie Philofophe da mis, compagnon de

„ fes voyages , par philostrate d'Athé-

„ nes : perfonnages avances dans les fciences,

„ jaloux de la vcrité , zêlés pour Ie bien-être

9, du genre humain, et méritanx hla foisle titre

„ de grands hommes et d'amis degDieux"Cp)*

Bel éloge fans douce ! maïs dont Ie plus

léger examen oblige bientót de rabbattre ,

tout comme il engage a porter fur les Au-

teurs Evangéliques un jugement plus favora-

ble, que ne l'est celui du Uouverneur d'AIex-

andrie. Celui ei nomme dami§, m aximi
et PHILOSTRATE : il auroit pu y ajouter

un quatricme, f^avoir woERAoéNES, qui,

avant Ie tems de philostrate, avoit écric

quelques Livres concernant apollonius;.
mais qui ne purent lui fervir, vu I'ignorance

M 3 ^ui

C/) Volcilesp:iTo\esm'meid'HierocJes, telii* qu'elles font con-

fei-vd'cs par Enfèbe; K'^Xf/Va ^.ovla-pcadiK: a^iov , cri rat

(Aèv Tov Ifia-ov Uérpo? Kxt IljttDAo? , Kxt tivsq toÓtmv
7ccipxT?,yt7ioi KSKÖf^iraoiv , «vSpcoTrot tpsügxt , xki xirai-

"ie'jTxi , Kxi ye'tfTf^ Tx ïf ATroK?^avlov Moc^iiA,o<; 5 Aiyt"
hjg , Kxl J\x/^tg ó <piXÓ7o(poq , o aruv^ixrpl4^a<; avTio ,

Kxi (^uKiqpxToq 'o Advjvxio? , 7rxi^£iiiT£cci i-'-h 'fff/rA.^r-

^ov ijxovTii; , To ^^xXviöèg rif^üvreg , ^ix (t>i>^»vêp:-i7T'.xv

dvlph; •ye-jvütou kxi êaotq <pi\ou Trp.i^si; f^ii fiov^ó[/.e-

vat Xxiiiv. Enftk. in irierocl. cap. 2.
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qiii y pcr^oit Cq^ C'est probablemenc Ie

nombre de ces hiscoriens , qui a fait croire

^ un favant (^r) qu'on avoit voulu les oppo-

fer aux quatres Evangélfstes ; ceci cependanc

re paroit nulle-part. Quoi qu'il en foit c'est

MAXIME , c'est DAM IS , c' est P H I L O S-

TRATE, qui font ces grands hommes , et ces

amis des Dieux.— Maxime n'a fourni de mé-

moires , que pour la moindre partie de la vie

du Héros , n'ayant parlé uniquement que de

ce qui s'est pasfé \ fon égard a ^ega , dans

Ie temple d'EscuIape. Ce n'est pas Ie mor-

ceau Ie moins intéresfant de la vie d'APOL-

LONius, telle que philostrate nous

l'a confervée , probablement d'après ces mé-

moires ; bien qu'on foit uu peu furpris d'y

voir Esculape ("j) lui même communiquer

confidentiellement a fon Pontife , combien il

€«t charme d'avoir apollonius pour témoin

de fes cures.

Du reste il est trop difficile de favoir au

juste ce qui est de lui , pour apprécier fon

Caraftère , et fon genre d'écrire.— d a iw i s

nous

Cg") Philes trat. ï. I. c. s-

C»-) C'est Vide e de Mericus Cafaubon C'» the frtf. t»

the relation of ivhat fasfed hetwttn Dr. J t h n Die & fomt
fpirits') V. Oliarii prifitionêtn in P h i l » 1 1 r. p. XXXII.

(*) PbiUstr. üb. l. cap. 8.
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nous esc mieux connu puisque c*eiK un des

perfonnages de Thistoire : malheureufemenc

ce que nous en favons, ne confirme pas trop

Ie jugement d'Hierocles , et Ton feroic tenté

<3e douter de sa circonfpeftion , quand , dès

]e premier enrreden qu'il a avec Ie Philofophe

de Tyane , on Ie voit recevoir fans examen ,

ce qu'il Jui die de l'étenduë de sa fcience ,

et l'adorer en conféquence comme un génie

fupérieur ("/}.

D'autrefois il décële une timidité exceslï-

ve , et s^effraye («) d'un fonge , que fon

Maitre lui confie pour rencourager, et on Ie

raconnoit pour un homme sans caradêre

,

quand on voit (v) la promtitude , avec la

xjuelle il profite de la permisfion de boire da

vin des palmiers , fans fe foucier de toutes

les raifons , que son Maitre vient d'alléguer,

comme rempêchant
, pour lui même , d'ea

faire ufage ; pour ne point alléguer son de-

guifement (w) en arrivant k Rome pour évi-

ter la perfécution.— Pour philostrate
iui même il faudroit une bonne dofe d'indul-

M 4 gence

CO Pbitottr. lib. I. cap. if.

(u) ibid cap. 53.
|

(») ibid lib. II cap. 7.

(w) ibid lib. VII. cap. 14.
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gence pour Ie disculper d' inconféquence ec'

de crédulité (x^.

Il est vrai , qu'en parlanc de Ia métamor-

phofe de Dophné en laurier, il nous dit (^v)

qu'il n'aime pas les fables , et qu'il en craint

Je reproche : maïs il est f^cheux qu'il ne se

foutienne pas , et quand on Ie voit admettre

bonnement ('s) qu'il existe des prétresfes de
'

Venus, qui ent la moitié du corps noire, et

l'aucre blanche : quand on lit les (<?) repas

IMagiques sur la colline des fages , cu les

mets forroient, tout apprêtds, avec les tables,

et les échanfons, de la terre , et ces fameux

facs (^b^ remplis de' vent et de pluie, pour

départir au befoin , fur les Campagnes de

l'Tnde , la pluie et la fécheresfe ; quand il

raconte (^c') qu' apollonius fit cesfer 1^,

peste k Ephefe , en faifant lapider un men-^

dianr , qui se trouva enfuite ctre changé en

un chien monstrueux : quand il lui fait aver^

tir

^*^ H est des Auteurs qui , en pr.rlanr de Iiii , -mploient

i fon tfgard des dónominarions moins doaces. Voyez Ie jugement

de quelques uns chez Tb. Pope Blouiit cinfura celeh. auctir,

f. i86 , ?^ , vid. et Uuët , Dem. Evarig. I. c. p. 981.

Cy") PhïlostrT lib. I. eap, 16,

(«) Ibid. lib. III. cap. 3,

!(<») Ibid. üap. 37.

<i) Ibid. iib. III. cap 14, /~

(;«) Ibid. lib. IV, cjp. 10;
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tir (^d') nn jeune hommc que sa maitresfe ésc

une forciere , qui se nourrit de chair humaine,

et qui projette de dévorer la fienne : quand

enfin il débite tous les contes ("«) qui cou-

rent sur l'ascension prétendue de son philo-

fophe , on a de la peine k reconnoitre eet

homme inftruit , qui ne cherche que la vérité,

Ie bonheur du genre humain , et Ie profic

des lettres ('ƒ}: ausfi a t-il Ie malheur de se

contredire asfez fouvent , comme p. e. quand

il parle d'APOLLONius , comme entendanc

toutes les iangues , Cg) et qu'il Ie répréfen-

te '. h ) comme ayant befoin d'interprête

,

quand il lui fait (i} guérir miraculeufement

•la peste k Ephefe , comme nous l'avons vu

,

et expliquer (^} par des causes naturelles ,

Ie presfentiment de cette contagion : quand il

lui fait prévoir (/) l'isfuë de fon audience ,

chez l'Empereur, et préparcr Qm') une énor-

M 5 me

(i) Ibid. cap. »5.

(e) Ibid, lib. VlU. cap. 30.

(/) C'est ccpendant'ce qu'il asfure lui mCmc. lib. I. cap. 3.

(^) Pb i los tr. lib. I. cap. ij.

C*) Ibid. lib. III. cap. 31.

(») Ibid. lib. IV. cap. 10.

C*) Ibid. lib. VIII. cap. s. v. Eufeb. \n Uiin cl. cap. 27.

CO Ibid. lib. VIII. cap: 10. '

C»0 Ibid. lib, VUI. cap. 7.
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me Apologie &c. C«) D'autrefois on ren-

contre chezlui des traces d'ignorance , oud'en-

vie de parier de chofes qu'il ne connoit pas,

pour faire briller fon érudition. C'est ainfi qu"il

nous décrit (0) fort au long les merveilles

èe Bahylone , et qu'il pretend qu' apol-

LONius les a vifitées, la oü il est prouvé par

Ie témoignage de Pline , et de Paufanias (^)

que déja dans ce tems, il ne restoit de la mag-

nifique Bahylone^ que Ie feul temple de Bélus.

Dans la déscription qu'il nous fait enfuite des

Jndes ("^) il adopte une multitude de fables,

conformes aux préjugés vulgaires, fondées sur

la foi de quelques écrivains crédules (^r), mais

contredites dans la fuite par des voyageurs

plus éclairés ; et fans rechercher si c'est avec

raifon , qu'on raccufe d'avoir pareillement

commis bien des fautes de Chronologie , et

d'his-

C«) On a ausli obfervé qn'il n'étoit pis conféqnent de Ia

part A'Ap ollonius , dans Ie moment oö il devoit se défendre

de raccufation de Magie , de dégager fon pied des ceps , et de

disparoitre de l'audicnce.

C") Ibid. lib. I, cap. 25 feqq.

O) Plin. bist. nat. lib. VI. cap. 30. Pavfsnias lib. XXXIII.

VIII. OUarius tJche fans fuccèJ de défendre P*i/»/ »r#r»

d eet égard, in nota ad. cap. 32.

<j) Ibid lib. ri. cap. I, fqq.

( r ) OliariiisQn ^rafat. p. X X X V t.) aomme ici Otèfitif

et Agatbarcbide,
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'(Thistoire en parlant de I'Empire C^), ou si

Ton peut admettre les excufes (/), qui ont

écé alléguées a eet égard, il esc certain tou-

jours que tanc debévuës manifesces, raportées

en général , non comme des traditions , mais

comme des obfervations de fon Héros lui mê-

me, apprennent fuffifamment Ie fond, qu'on

peut faire fur la véracité de Thistorien.

—

Les Evangélistes n'ont pas cette élégance

<3e ftyle, ni ce talent pour amufer Ie Lefteur;

mais on ne réusfit pas non plus a les convain-

cre d'inexaftitude dans leur récic , ou dans

leurs déscriptions , et depuis tanc de tems ,

que nos Déistes ont fait efFort pour les trou-

ver en faute , leurs infinuations malignes et

ïeurs remarques, prétendues critiques, ont été

toujours refutées fans peine , et nos Au-

teurs pleinemenc disculpés.— En vérité si on

dépouille Ie récit depHiLOSTRATE des gra-

ces de l'élocution pour Ie comparer pour Tes-

fentiel avec nos Evangiles , on diroic qu'il a

fleuri quelques fiècles plutóc , et dans un tem.s

oü les ténèbres des préjugés et de l'ignoran-

ce couvroienc infiniment d'a^antage la fur-

face du globe.

IV. Si

(j-) Voycz un excmple assez frappant d'incXvKflimde chezC/ «-

rictis Ilist. Ecchs. p. 511. N. II.

(r) Olearius y consacre un ras^jge asfez long de fa prtf-

facc pac. XXXVI—XXXIX.
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IV. Si l'on compare encore ces différens

historiens dans Ia nature même de leur té-

inoignage , on ne pourra que remarquer une

grande différence.

Les Evangélistes nous parlent toujours de ce

qu'ils onn vu, ec entendu eux mêmes («}. Du
nombre des Apótres ou des Difciples du Sau-

veur, ils l'avoient accbmpagné en tous lieux :

•tous les discours qu'ils nous ont confervés, ils

les tenoient de sa bouche : tous les miracles

qu'ils rapportent , ils en avoient été les té-

moins oculaires : jamais ils ne fuivent Ie ré-

cit d'autrui ; jamais ils ne, se fondent fur des

traditions incertaines ; et tout ce qu'ils nous

difent, ils l'avancent comme en ayant par eux

mêmes une pleine certitude. Peut-on en di-

le autant de philostrate? Certes il ne

faut que lire son ouvrage, et que se rappel-

Ier les circonflances , oü il Ie compofa , pour

se convaincre du contraire. Il vêcut un siècle

et au de la après la fin d'A p o l l o n i u s ; ( y )

il est donc obligé nécesfairement de puifer

dans d'autres fource*, que dans sa propre ex-

périence , et ces fources encore , il ne les

don-

C»") I. Jean I. i.

(») On voit par Ie chap. 27. du VIIl 1. qu' Ap tllmias dïs-

pamt dans Ie même tems , oü Nerva parvint d l'Empire , ce qui

eut lieu Tan 97 apres J. C.—On a déja vu que PUloitratc
a vécu au commsncement du troiöémc fiécle.
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donne pas lui même comme bien fures. Il

nous apprend (w) qu'un certain damis, qu'

on ne connoic pas d'ailleurs , avoit recueilli

des mémoires louchant fon compagnon , et

son Maitre; que ces mémoires, inconnus jus-

ques la , c. a. d. pendant au de la de loo ans,

avoient été communiqués par un de fes pa-
rens a rimperarrice julie, en qu-e celle-ci

les lui avoit remis, pour les mettre en ordre.

Voyez quelle autorité respeftable , quel dé-
gré de bonne foi il faut avoir pour s'y ren-

dre ! On ne fauroit pas que jamais il y a eu'

un DAMIS , si un parent
, qui n'est pas feu-

lement nommé , n'eut resfuscité fa mémoire:
comment décider si ce parent a confié k l'Im-

pératrice des piéces authentiques , ou faites

après-coup et, fuppofé qu'elles foyent en ef-^

fet de DAMis , s'il mérite quelque croyance,
chofe dont nous avons déja vu qu'on a lieu

de douter. Et ce damis encore , quand on
voudroit lui faire grace de' toute recherche
ultérieure, pourroit-il exiger que nous regusfi-

ons sur sa parole , norabre de chofes , dont
il avoue qu'il n'a pas été témoin ; comme
l'audience d'APOLLONius a la cour de do-
MiTiiN, et Ia maniere furnacurcJIe dont-il

échap-

(«) Piiltstr, Ub, I, CS.



l8S G. S. DE CHAOFEPlè, D I S S E R T A T 10 r^ï

échcip'jia. (x^— Du rcste , comme il a été

déja dit, maxime ne fournit des matériaux

que pour ce qiii s'esc pasfé en quelque lor-

re pendant fes premières études , et moera-
ge nes, quelques mémoires incomplecs, qui

ne peuvcnt fervir a philostrate.
Quand donc celui-ci n'auroit rien ajouté

du Hen et de fon imagination , il n'a faic

toujours que ramasfer quelques piéces déta-

chées , fans autorité, et fans fuite, qui cer-

tainement font bien éloignées d'avoir les carac-

téres requis , pour faire , de fon témoignage,

un des fondemens de l'évidence raorale.

V. Ce qui vient d'ètre dit de la nature

du témoignage de l'historien d'APOLLONius,

est finguliérement applicable encore aux preu-

ves , dont il appuie sa narration. En général

ü n'en donne aucune. Il se contente de ci-

ter des faits , comme si l'on étoit obligé de

l'en croire fur sa parole , et Ia plupart du

tems il ne les propofc lui même , que com-

mes des rapports incertains.

C'est ainfi p. e. qu'en parlant d'une jeune

Romaine , dpnt les parens et Ie fiancé pleü-

roient la mort , et que apollonius auroit

rendue a la vie, il ajoute qu'il est difBcile de

dé-

(j:) Pb il OS tr. lib. Vni, cap. 5. 8. g—B avoue ausfi qu'il ne

lui lut pas pcimis craccompagncr fon niaïtre , lors de la confiJ-

leiice avec les IMagtu de üal/ylen» Oib. I. cap. aó.,)
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décider si fon ame avoic en efFet cesfé d*ani»

mer fon corps , ou s'il restoic encore un fouf-

fle caché de vie , qu'ïl n'a fait qu'exciter

,

ec que les parens avoienc été dans la même

incertitude (y): du reste il ne cite presque

jamais de témoins , ec comme il n'avoit pas

ï. craindre d'être démenti par les contempo-

rains, tous raorts depuis longcems , il n'entre-

prend pas feulemenc d'en appeller a aucun

monument qui existdt encore. Quoique apol-

LONius ait vifité tous les païs , aucun des

Auteurs de ces tems la («) ne fait mention de

lui, du moins de ses prodiges , et philos-

T R A T E est Ie premier , qui les avance , fans

donner aucune autre preuve que Ie témoi-

gnage de d a m i s , que nous avons déja examiné»

Qu'elle difFérence de cctte conduite h. celle

des Evangélistes
, qui n'exigent jamais qu'on

les en croie fur leur parole , dont Ic récic

peut foutenir Ie plus févère examen , et qui ne

crai-

*/

Cj ) Ei rs a-TivSiipx r^g 4'^X^'^ lupev iv oiuT^. og iA£-
^viösi Toug öspxTTsvovrxg , . . . . hr' 'ixttsuISvjxvïxv Ti^v

^^Zhv xvéSxX-ps re kou xvé^(x,(^sv "appvirog yi kxtx-
^vj^iq Toórou yéyovsv , "oux if^oi fióvu , xXAx asci rcig

^xpxTVXVTiv Lib. IV. cap. 45. Voyez a ce fujet Hmtii
Dimottfltr. Evang. Prop. IX. cap. 142. p, 957.

^(r)l'Auteur de fartick Apollonius dans VEncyclopédie
Ü'YviTdon

, remarque avec raifon
, qu'aucnn historiën Grec ni

Latin i ni Tacite
, ni Suetone , ni Plutarque . ni aucun Poëte

Payen,de ceux qui ont Ie plus aimé Ie mejveüleua , n'on: fait
mention A"A ^ »l Uniu s ux de fes miracles.
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craignent pas de publier les merveilles opérées

par leur Maitre fur les lieux mêmes, ou ils

pretendent qu'elles font arrivées , ec dans Ie

tems OU les témoins vivoienc encore , tandis

qu'ils indiquent au juste Ie moment ou ils onc

eu lieu , ec qu'ils en appellenc a fes Ennemis

eux mémes , intéresfés a les convaincre de

fausfeté ; raais qui confirment leur téraoigna-

ge par leur silence.

Tels font les apper9us que nous préfente

ce que nous pouvons recueillir des circon-

ftances des historicus de la Vie d'APOLLO-.

mus.— C'esc a desfein que nous nous fom-

mes attachés sur touc a montrer avec plus de

détail , combien ils onc été en défaut; tandis

que , pour ce qui regarde les Evangélistes ,

nous nous fomiKcs contentés d'indications plus

générales. Leurs circonflances font plus con-

nues : tout Ie monde a en mains les ou-

vrages Apologétiques en faveur de la Re-

ligion Chrétienne , oü l'on prouve la validité

de leur dépoficion. Ce que nous avons die

nous paroit fuffifanc pour rappel Ier ces objets ,

et l'extrême difFérence qu'il y a entr'eux et

PHiLOSTRATE faute aux yeux , quand on

cxamine Ie témoignage de ce dernier. Du
reste la conclufion générale a former de ce

parallêle viendra a point dans Ie troificme Cha-

pi-
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pitre. Prises en elles mêmes, les circonflan-

ces des Historiens d'APOLLONius facilite-

rontlcs recherches nécesfaires pour fixer i'opi-

nion qu'il fauc fe former a fon fujet.

C H A P I T R E II.

jfugement qu'il faut porter ^'a p o l L o n lu s^f

I. Pour porcer a eet égard iin jugement qui

foic équitabk etfondé en raifon , il est néces-

faire d'u fer de beaucoup de discernement

,

pour ne pas outrer les chofes , et ne pas re-

courir a des fuppositions , qui elles mêmes

feroient fujettes k de nouvelles difficukés

,

en entrainant des conféquences infoutenables,

I. Il est incontestable d'abord, qu' apol-

LONius deTyane^i étéaccufé de Magie: foup-

conné h ce fujet pendant fa Vie , comme il paroic

entr'autres parl'interrogatoire de domitien,

C«) et par fa propre Apologie (^), il pas-

foit généralement pour tel du tems oü phi-

LOSTRATE écrivoit fonhistoire, et quoiqu'k

dire vrai, la maniere dont il s'y prend pour

Ie défendre foit asfez fingulière , on voit ce-

II. Deel. N pcn-

io-) Philostr. lib. VIII, C3p. S«

ib) ibid cap, 7, • •
.
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pendant des lecommencemencCc), que c'cst Ik

fon intencion. Ausfi esc-ce fur ce ton que

nous parlent de iui les deux Auteurs (dj^ qui

ont fait mention de lui avant philostrate.

Les Pères de i'Egliie (e) font dans la même

idéé 5 et on Ia voit adoptée chez les Ihéolo-

giens raoderaes , par Ic grand nombre de eeux

qui se font appliqués h combattre les argu-

mens puifés dans cecte histoire contre Ie Chris-

tianisme (ƒ;, au point même qu'un de nos

favans les plus didingués et de nos plus ju-

dicieux Commentateurs , Ie célébre grotiüs

a cru trouver ici raccomplisfement d'une

partie du fameux Chapitre XIII. de VApoca^

lypfs ig)' Le commcrce d'APOLLONius

avec les mag es de Vlnde ^ coufirme asfez

opi-

(^c^ Pb ilostr. lib. I. cap. i. !ib. VUL cap. 39.

(^dy Luc 1 anm s In Pfsudomansi, Apnlejat in Apolog. IL

Vid. OUarii pr^fat. p. XXXIII.

(e) O rige tt e s contra Celfum lib. W, Augvstinus Epist. 4.

(ƒ) Hu et Deviomtr, Evang. prop. IX. cap. 147. N. 6. 3f,

Ti 1 1 em e fi t y dans fa disfertjtien fur ApolieKttis iarélÉe

dans fon bistnire /les Empereurt Tom.. IL après Ja Vtc de D «•

VI i tiet).— Boroitius Annaies ad aiu C, 68 et d'iiuncï tneo-

tioiiés dans la préface tTOiéiirius p. XXXiV.

(?) Grotiu! fuppofe <]'.ie \z iircmierc fa?te , dont il «1

parlij c.ans cc Oi.-ipiire, mar<iiie i'idoiatrie, teïle qu'eile fuï' en vi-

guear dans Threpire Romaiii , durant les premiers fiécles , et qit"iï

laut CKpliquer la tcconde de la Magie , 2 Jaqueile ia PhÜofcphre

Pytliaioricieiirii recomui erjünte pour venir au fc-coiirs du n>iSin»-

ice 'J.\piran[. v. Cojnmentar. in. Aj'0€ : Xlli. de Ttrilart ü. C tl*

Antichrist» p. 407. £iC
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Topinion de ces Auteurs , et Ia maniere p. e.

dont PHiLOSTRATE rapporte la guérifon

niyllérieufe de la peszQ k Ephefs , femble lui

düuner plus de force (/^). Je n'oferois cc-

pendant décider qu' apoll,onius doive être

range parmi les Mages' proprement dits, si ce

n'est pour autant que les fecrets qu'ils lui de-

couvrirent furent mis par lui en ufage, pour

avancer fon fyftême favori , et toujours je ne

puis m'empécher de gouter la réflexion de

ceux qui trouvent , qu'en avouant ce qu'il y

a de furnaturel dans les contes , qu'on débi-

tea son fujecpour les attribuer a Tart magique,

k quelque puisfance furnaturelle , a l'asfiftance

de quelque génie , on hazarde des fuppoliti-

N 2 ons

( i ) On a vu dója en quoi conCstoit cette guérifon , et P i #-

lostréHê nous apprend qu'en raémoire d'ellc les EphéCens éri-

jèrent une Ilatus.— C'cst probablement cdle d'Hercule, dont il

est parlé plus bas.— Du reste les favans ne font pas d'accord, sL

uif 0: lont Ui s'est fervi de Talismans magiques. On pretend que

Icngtems après , il restoit encore de ces images mystérieufes « qu'U

avoit laisfées dans les diflTörentes villes , ou il avoit pasfé ; mais

comme fes premiers Historiens n'en difcnt mot non plus que P b i-

iistrate, et qu' Hicrocles ; qu'Eufcbe (/» ir/£r<»f . cap. 44.) en

pai-le en termes tres généraux, comme d'un bruit qui commcn-

^uit a fe rvipandre; et que ce n'est que dans Ie 5e. fiècle qa" IJiiier»

de Ptltife (Epistol. lib. I.) en fait mention , comme d'une chofe

plus coraiuë, ces pieces me paroisfont avoir été fuppofées dans la

fuite. Un pasfage de Celfe ( ap. Orig. lib. VI.) foumit un argu-

ni'ïnt il ceux qui foait d'une autre opinion. Si l'on veut,voir cette

«juestion agitiie , on n'a qu' il lire la disfertation de y-L. Mosb$i M
(placc'e dans Ie Bibliotb. Bnm. Clasf. lil. fafic. I. N. %. avcc 14

reponfc de li'"ach:el acta Erud. Lipf. 1721, p. 177. et U rcpli-

^u« de Moshcim) Bibl. BreM, cap. V. p. 216.
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ons extrêmement dangereufes , qui diminuent

en effet la force de toutes les preuves , pri-

fes des miracles , et que c'est donner en quel-

que forte du poids au raifonnement des Pha-

rifiens du tems de J. C. qui l'acoufoient de

chasfer les Demons par Ie Prince des Diables

(/). Pour peu qu'on pèfe Ie témoignage de

PHILOSTRATE, et fcs preuves , on voit que

les miracles d'APOLLONius font trop peu

conftatés , pour qu'on foit réduic a de pareil-

]es explications , et qu'il est bien plus natu-

rel de les regarder , linon comme entiere-

ment fuppofés , du moins comme extrême-

ment exagcrés par la prévention et par des

vues particulieres , enforte qu'une pénétracion

fort ordinaire , jointe peuc-étre a une connois-

fance plus étendue des fecrets de la nature,

a pris les couleurs du prodige , et de la con-

noisfance de i'avenir.

a. Obfervons en fecond licu que pour ne

pas faire d'APOLLONius un Saint, un demi-

Dieu , un homme qui approche en quelque

force

<;0 C'est la RéCexion de NauJie C-^pelogU ftur les grauJf

hatntKis aecufès de Magie p. 239. (O J é a tius t^ïcL p. XXXV.)

iku restc cette m 01e remarque me paroit applicable k l'asferdon

.

^ Ketttier Obf. de Relig. Mtrac. & BJiscell. Lipf. Tom. VflI.

p. 192. 93.3 qui pretend qu'il n'importe pas si fes miracles ont été

Téritahles, par ce qu' egalement , fa doctrine éuntfausle, c'est Ie

dimon feul ^ui pem i'avoir aslisté.
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forte de celui , en qui la plénitude de la

Divinité habita corporellemtnt , on n'a pas

befoin pour cela de prêter Toreille a la ca-

loninie , qui l'a dépeint des couleurs les plu3

noires, ou de Ie répréfenter, comme un hom-

iTie perdu de principes , fans foi , et fans>

mocurs , comme un émisfaire du Demon,

Les calomnies débicées h fon fujec pendant;

fa vie n'ont pas leulement. été recueillies par

ceux , qui étoienc Ie plus intéresfés a Ie noir-

cir. St. Augustin (y^) reconnoit qu'il vauc

raieux que Ie jupiter des Payens , et voici les

parohs d' Eufehe : „ Pour moi j'ai toujours été

„ perfuadé qu' a p o l l o n i u s de Tyane-

y, avoit fait de grands progrès dans la fages-

„ fe humaine , et j'aime encore h nourrir cet-

5, te opinion : je ne balance pas a te dire mon

„ fenciment a ce fujet , si tu me Ie deman-.

„ des , e'est que , pourvu qu'on écarté la fa-

„ ble , je fouffre volontiers qu'on Ie compa-

„ re a quelque Philofophe que ce foit" (/}.

N 3 De-

(i) August. Epist. 4,

CO V.yoo Ts ffoCpóu rt'jx roe, uvêpocTnvoc rov Tuxvs»

cic 'eiiccv èivxi pou?.éif/.y,'j , xxi (toi [xsv ''xuto; 'sf^xu-

70~J TTSp) "XUTOV ^Ó^XV ixöslüV X-J , è(>UTcij1/TI. Cpi?.o-

có^cüv (j^h OTU rig poÜKoiro y.xrx, Kiysiv rov x)/opx ,•

Tfxpx, f^yjöiv dtsvoxKovvTX rxig Trep) xurc/v ju.-j^Jc?,oyf^^

ciiqt^M. Enfeb. m IIint cl. .cap. 5.
'-' '
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Depuis parmi les Chrétiens il n'a pas manqué

d'Apologistesoutrés: témoinsl'éloge de sido-

Nius APOLLiNARïs (?7z_) et Ie poëme de

JOH. FRETZES («^ sutcur du 15 Siécle ,

OU fes prétendns miracles font ridiculement

exagérés ; et chez les auteurs du Paganisme,

fa réputation s'est accrue de concert , avec

la haine pour la Religion Chrétienne. fla-

vius vopisèus C^)ï auteur du tems de

Confiantin , parie d'une apparition prétendue

de Tombre d*APOLLONius a rEmpereur

AüRELiEN, pour Ic détoumer de détruire

la Ville de Tyane , et il s-exprime fur cela

dans les termes les plus enthoufialles , tandis

qu*

(« ) Voiei comraent il recoramande au Roi des Gottis fa traduéH-

Oti latine A'jlp ollonius : Lege virum (fidei Catholicae pace praefata)

in pliiiimis fimilem tiü, idest, a divitibus atnbitum , nee dividas atn

bientem : ciipidum fcientia» , cantinentcm pecuniae , inter epulas ab-

fiemiunt, inter purpuratos lineatura, inter alabastra cenforitim, con-

cremin, hispidnm, hirfutura : in medio nationiim delibutarum at-

que inter fatrapas Regum tiara torum myrrhatos , piimicatos , nialn-

batratos, venerabili fqualore pretiofum; ciimque proprio nihil efui

ant indutui de pecude conferret , regnis ob lioc
, qux peierravit

,

non tam fuspicioni
,
quam fuisfe fuspedui , et fortimd regum fibi in

«niiiibus ob(ecundante,iIla tantum beneficia poscentem , qus magefit

fuctus oblata praestaré, quam fumcre. (Lib. VIH. Epist. 3.)— Vid.

^onfius de Scriptorib. Uist, Philofopb. (Lib. III. cap. 19. 2.)

t^w) Ch ili ade s lib. L hist. 60.

^ » ) Quid enim illo viro fanifHus , r'^nerabüins , antiquius , devi-

ninsque inter hominesiuit ? I!Ie mortuis rcddidii viram. Tl!e tnul-

ta ultra bomincs et fecit, et éixit, &c. in Attrelien» % 6. Jtrifiut

1. c- c. 16. t.
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qu'EUNAPius , auteur prévenu contre les

Chrétiens , au poinc de les traiter de Scélérats

et de Sacriléges (p) pretend qu' „ apol-

„ LONius a été moins un Philofophe qu'nn

„ Etre niitoyen entre Dieu et Tbomrae C^^
„ et qu'il eut fallu intituler fa vie: la descente

^ d'un Dieu fur laterre.**Cr) On trouve ausfi

fon image fur d'anciennes monnoyes f s^.

Sans partager eet Enthoufiasme , auquel les

exagérations de philosïrate ont donné

lieu , je ne vois rien cependant qui obli-

ge a prendre Ie contrepied de ce qu'ii nouï!

dit, beaucoup moins k Ie placer, commeon l'a

fait (?), fur la liste des Héréciques , tandis

qu'il n^a eu aucnne relation avec la Re]igi_

on Chrétienne , et qu'il ne paroit pas
, qu'il

ait été dans Ie cas de la combartrc. Du-

moins que ce foit a TimaginvAtion de l'histo-

N 4 rien »

C?) In v:td Aedcifii — V.Jonfius 1. C. c. 17. 1.

êCvSpÜTTCV (iS<7CV jiroosm in vjt. Chryfantii,

C»") ÉTTlOi^f/Jxv 'f^T avSpcilTOl/g CsOV. Ibii.

(j) Havtrcamp QUsfertationes de Alextindri M. numismate

et denummis confarmatis^ faic mentioti d'un de ces demicrs.

(;) J'ai en vuë un cenain J. Siatida, qiri piibüa en 17JS.
Hn Ltxicoa poUtnicjim , ii: que putioriim Ilercticorutn vita per-

ftringitiir &c. Voycz Ia ciidque de eet ouvragc, en particulier

de Vvmc\c A poll on i ut f qui y trouve fa place .rft'»» Eru^. Lipf,

I73S. p. 166. fqq.
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rien , qu'il faille en attribuer Ia gloire , ou

que ce foit un hommage rendu k la vérité ,

il esc incontestable qu'on trouve de beaux

traits dans fa narradon. De ce genre est la

reflexion qu'il communiqué au pontife dEscu-

iape («) au fujet des riches préfens , ofFerts

par ceux qui venoient demander des graces

a ce Dieu , préfens , obferve -t-il , déplacés

et inutiles , puisque toutes les richesfes de

rinde ne fauroient engager les Dieux a accep-

tre les voeux des méchans, et que cette prière

fuffit : o Dieux accordez mot les chofes qui

me conviennent : de ce genre est encore la

le^on qu'il donne (v) a fes Compagnons de

voyage, en approchant dij mont Taurus , que

pour connoitre Ia Divinité et les devoirs

qu'elle exige, il n'est pas nécesfaire de monter

les endroits plus elevés , et la morale qu'il

propofe ('M') a tóle sinus Conful de Rome,
au fujet de la prière. Ajoutez y les entretiens

avec les Gymnofophistes d' Ethiopië fur les

répréfentations de la Divinité (^x) et fur ce

principe de morale , que pour être juste ,

il

(«) PhiJóstrat. I. I, cap. H.

C"

)

Ibid. lib. II. cap. 5.

(w) Ibid. lib. IV. cap. 46.

(.ï) Ibid. lib. VI. cap. 19.
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il ne fuffit pas d'éviter Ie mal Qy^ et ceux

avec TEmpereur tite sur Texemple que les

parens doivent a leurs Enfans (2) &c. &c.

Je ne parle pas de la régularité de sa vie (^),
de sa continence , et du mépris des riches-

fes (^): cela tenoit a la vie Pythagoricien-

ne qu'il avoic embrasfée , et nous verrons

bientót que cesvertus dégénéroient chezlui en

affedlation; mais je ne puis m'empêcher d'être

frappe des pasfages , que je viens de citer ,

et d'autres que je pasfe fous filence (c},

et touc en avouant que l'enthüufiasme de

PHiLosTRATE adü Ic porter a flatter Ie por-

trait de son héros , je ne vois aucune raifon

non plus de Ie couvrir de blame comme on

a cherché fouvent a Ie faire,

3. Enfin pour se former de lui de justes

idees , il est nécesfaire de distinguer , au-

tant qu'il est posfible, Ie Roman de ITIistoire.

Dénué de toute autorité , l'ouvrage de phi-

LosTRATE ue peut-être confidéré que com-

me une narration vraie pour Ie fond , mais

ajuscée des couleurs propres a avancer fes

N 5 vues

()i) Philostr. cap. 21.

(z) Ibid. cap. 31.

<<») Ibid. lib. I. cap. 8.

(i) Ibid. lib. I. cap. 13.

C*') Ibid. lib. IV. cap, 7, cap. 30. fcc..
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vues. Il faut donc employer Ie creiifet pour

réparer ralliage , en écartaac ce qiii est viii-

blement faspefl. Ainfi toutes ces découver-

les d'ames d'anciens héros dans des pcrfonnes

encore vivantes id) , celle d'Amans qu'il re-

trouve dans un Lioo C^) , et ce qii'il ra-

conre de la (ienne (^f) , lors qirelle animoic

uncapicaine d(» navire, font aiuan: d'Epifodes,

qui tendent h établir Ie fydemc de la Me-

tempfycofe. Ainfi encore il est palpable que

PHiLosTRATE s'cst actaclié a placer dans

la vie de son Héros , des traits de celle de

J. C. pour oppofer l'Apótre du Paganisme au

Chef des Chrétiens. Je m'étendrois trop en

citant tous les traits qui justifient cette asfer-

tion. J'allégue p. e. Tannonciacion de fa nais-

fance a sa Mère comme celle d'un Dien (g) :

Ie canrique entonné enfuite par les Cignes

( /? ) , (ce qui rappelle les Anges ,) Tadmiration

que , jeune encore , il excite chez les Doc-

teurs (/) : sa connoisfance des penfccs les

plus fecrettes Qk^: Tordre qu'il donne a un

De-

^O Philtstr. lib. m. Cap. 19, 21. 22.

(«) IbicI, lib. V. cap. 42.

C/) Ibid. Kb. III. cap. 23. 24.

(l") Ibid. lib. I. cap. 4.

(i&) Ibld. lib. I. cap. s.

(O Jbid. lib. I. cap. 7.

(*) Ibid. lib. I. cnp, 17.
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Demon de fortir du Corps d'un posfédé pour

renverfer une ftatue (/), la fermere de sa

réfolution de se rendre au lieu , oü des per-

fécutions ratcendent( »/ ) , Ia liberté qu'il lais-

fe h. fes disciples de se retirer («): Tabandon

de ceux-ci (0} : fon apparicion a deux d'entr' eux

a Poufoles en leur permettant de Ie toucher

pour s'asfurer de Ia réalité de fon corps (/>} :

fon déparc furnaturel (f ) » ^^^ inftruétions

qu'il donne enfuite (f*) , et fur tout la fable

Qs) que THistorien rapporte fans Taffirmer,

„ qu' APOLLONius étant entre dans un cer-

5, tain temple de Diane en Crête , fans en

„ étre empêché par des chiens , qui fans cela

„ y faifoient une füre garde , auroit été ar-

„ rëté par les Prêtres comme Mage , et Hé

„ comme tel , qu'ayant jetté fes Hens et ou-

„ vert les portes , qüi étoient bien fürement

„ fermécs , il feroit disparu après qu'on eut

„ entendu des voix de vierges , répéter ces paro-

5, les : Viens de la terre , viens au Ciel , viens"

Qtii

i

CO Ibid. lib. IV. cap: ^^
(«») Ibid, lib. IV. cap. 36., lib. \U cap. 13.

(«) 1

(O J
Ibid. lib. IV. eap. 37- 38.

(^) ]bJj, lib. Vin. cap. 10,— 12.

C?) l'oid. lib. Vin. cap. 29.

ir) Ibid. lib. VlII. cap. 31.

CO Ibid. lil. Vili. Cip. s*.
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Qui ne voit ici une allufion manifeste k la

prife , a la mort, a Ja refurrection de N. S.?

—

Enfin toutes les discusfions favantes placées

dans la bouche d' apollonius, quand il

inftruit fes disciples des fccrets de la nature,

me feniblent faites a loifir dans Ie fiience du

cabinet: l'apprèc (t) qu'on y remarque, con-

trascant vifiblemenc avec Ie Laconisme qu'il

afiectoit toujours («), trahit les foins du Ré-

dacteur , qui dans toute Thistoire prend bieii

plus Ie ton d'un Orateur , que celui d'un

historiën fidele.

II. Si Ton prend ainfi un juste milieu

entre la prévention des uns , et l'enthoufiasme

des autres et qu'on écarté Ie plus posfible

Ia vérité de la fable , on parvient h fixer

plus exaflement l'opinion qu'il faut porter

d'APOLLONius. On ne pcuc rcvoquer eti

doute qu'il n'ait existé , sans ébranler tous

les fondemens de la verité historique , et touc

me paroit annoncer en lui des talens extraor-

dinaires , et eet efforc de génie , qui est re-

quis pour s'élever au desfas de la fphère du

commun des hommes Entreprenant et En-

thoufiaste par caradère , il me paroit avoir

pous-

( » ) Voyez p, e. Philostr. lib. VII. cap. 14. , la réponfe qu'il

Smi 4 Demetrius qui veut 1'engager A fuir la psrfécudoi» de Domitie».

(a) Pbiicstrat. lib. 1. cap. i?.
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pousfé rambition ausfi loin qu'il étoit posfible»

Ses premières études Tayant familiarifé avec

Ie fyftéme de Pythagore (v), raiillérité du

genre de vie de ces philofophes a fait fur lui

dautant plus d'impresfion , qu'il étoic plui

indigné de la molesfe , et du luxe des habi-

tans de Tarse (w). Inftruic par un Maitre,

qu'il n'eut pas de peiüe a furpasfer Qx') , fon

amour propre , flatté par ce fuccès , lui mie

en tête de furpasfer ainfi tous fes femblables ,

et de pasfer chez eux pour un homme fingu-

liéremeni éclairé par les Dieux , et choifi par

eux pour épurer leur cuke. Toute sa vie me

paroit Ie développement de ce plan , qui fut

fingulierement favorifé par la longe carrière

qu'il fournit , et par Ia vigueur de fa conftitu-

tion. (j) En Ie fuivant oA voit partout un

homme rempii de foi même , qui traite tous

les mortels, de quelque rang qu'ils foyent,

comme fes inférieurs. C'est pour briller qu'il

pasfe 5 ans dans un filence parfait (^z') con-

fa-

(i») Philostr. lib. I. cap. 7.

(w) Ibid.

(*) Ibid-

(>) Ibid. lib. VIII. cap." 28. P hilost ratt obférve qu'on

ne fait-pas au 'yme l'Sge qu'il a atteiiit ; mais 11 est certain qu'il

est parvenu ö une viciilesfe fort avancée , exenipte d'iiitirtaitiis , cc

doué jusqn'au bont de l'ufage de fes facuUés,

(s) Itid. Ub. I. cap. J4.
"^
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facré aacquérir des connoisfances : c*est pour

les écendre et les faire valoir qu'il se déter-

inine a d'aussi longs voyages C<^); c'est pour

faire plus d'impresfion fur les Esprits , qu'il

emprunce les fecrets desfages deBabylone(^),

de rinde (c) , de l'Ethiopie (^), qui ,

cxcédanc Ia portee des hommes ordinaires

,

fembloient pour cette raifon lui être confiés

par les Dieux : c'est pour en impofer plus

furement , qu'il outre l'austérité d'un régime

qu'on adraire d'avantage a proportion qu'on a

moins de gout pour Ie fuivre (e), qu'il afFec-

,te Ie mépris des richesfes, des honneurs (ƒ}»
qu'il ne témoigne aucune frayeur du péril

,

(.S^ *1^*^ court au devant de la perfécutioa

€xer<;ée contre~1es Philofophes ; ec ce zéle

quil

^ö) Pbilostr. lib, 1. cap. IS.

(*) Lib. I. cap. 26.

(c) Ibid. lib. III. cap. 16.

(^) Ibid. lib. VI. cap. 10 feqq.

(<) Apollonius s'accoutuina de bonne beure aux règtes de Ia

philofcphic Pijthnsoricienne , ne buvant pas de vin , ne prenant

p;iit t aucun plaiiïr des fens , Jie se iervant d'aucure cbofe qui vint

d'üii aniinal
, qui ciit eu vi": , nj pour fa nouriture , ni pour foa

habillcmcn: , et il ainioit A vanter fa régularité J> ees egards (lib. I.

Cip.1. 8., lib. II. cnp. 35. 37.,;ib.VlIl. 5-) Fidèie A fes principes, il

s'nbfHnt des femmes (hb. I. cap. 13) et de tout ce que les princi-

pes coTidamnoient.— 11 exprimoit fon respec: pour !a Divinitè p»
l'hommagc qu'il rendoit au Solei! (lib. I. c.a6,, lib, il. S^O ^c.

(ƒ) Ibid. lib. 1. cap. 13.

(,0 Lib. IV. cap, 33. lib. VU. \U
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qu'il fait paroitre pour Ie fervice des Dieux,

ec ce ton d'autorité dont il parle aux Pontifes

de leur culte C^3 » aux fages de leur doctri-

ne (I) , aux grands de Texercice de leurs

charges , ( ^ ) aux Princes de l'acceptation de

leurs dignités cl) , et cette fermeté en pré-

fgnce des perfécuteurs (m), et cette part qu'il

prend aux intrigues policiques , («^ font au-

tant d'alimens qu'il préfcnte k sa propre gloi-

re , a Tadmiration de la muhitude , au presti-

ge univerfel. Concis dans fes discours (o),-.

il aime a prononcer des fentences qui ont l'air

d'oracles ; — fier dans fes réponfes il donne (p )

pour raifon de ce qu'il ne cherchoit plus

a s'intruire , que sa tache étoit d'enfeigner les

autres ; (ingulier avec art, il étale (^) une

Hste de vertus au péager qui lui demande

celle de fes efFets; dédaigneux avec affeélation,

il reprend (r; avec fes disciples une conver-

fa-

(i) P. e. lib. I. cap. 11., lib. IV. cap. 19.

( » ) P. e. lib. \'I. cap, 10. fqq.

(*) P. e. iib, I. cap. i8.

(;) L pousfokmême cette liberté un peu ioki. lib. VR 27. f^<j,

(a) Lib. IV. 44. , lib. VH. 32. 33.

(«) Lib. V. cap. lo.

C») Piilostr. lib. L c. 17.

<;) Ibid. lib. I. cap. 17. 28.

(4) Ibid. lib. I. cap. 10.

(.r} Ibid.. lib, I. cap. 30.
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fation abftraite , pour etre censé ne pas s'ap-

percevoir de la magnificence de la Cour ;—
extreme dans ses prétentions , il dit (s) que

toute ia terre lui appartient;— excesfif dans

les éloges qu'il donne a la Philofophie , il

ravale (/) pour elle les metiers les plus uti-

les;— remuanc dans ses intrigues , il confpire

concre Néron r«), il engage Vespafien a ac-

cepter l'Empire '^v), il prêche ouvertemenc la

revolte contre Domitien iw) , la communauté

des biens (x ), l'indépendance et Tégalité. 'y)

Tous ces traits réunis confirmcnc ce que

je dis de fon ambition infatiable , et cette am-

bition n'eut pas mal lieu d'être fatisfaite , si-

l'on croit sur Ie récit de fon historiën, que

fon crédit fut tel , que même fans parier , il

appaifa nne émeute causée par ie monopole

des blés iz) que lespeuples, [a) les Empe-

reurs (^) les Rois Cc) et les Philofophes (^)

s'em-

( j) Ibid. lib. I. Cap. 2t.

(f) Ibid. lib, IV. cap. 3a.

(n) Ibid. lib. V. cap. 10.

(©) Ibid. lib. V. cap, 35.

C») Ibid. lib- VII. cip. 8.. lib. VIII. cap. ló.

(i) Ibid. lib. VI. cap. 2.

(.y) Ibid. lib. IV. cap. 3.

(s) Ibid. lib. I. cap. 14.

(<j) Ibid. lib. IV. cap, i. &c,

(/j) Ibid. lib. V. cap. 27., lib. VIII. cap. 17.

( c ) Ibid. lib. I. cap. 33. &c. , lib. II. cap, ap. &c.

(«/} Ibid. lib. 1 1. cap. 2Ó. , lib. 1 1. cap. i6. , lib. V. cap. 10. &c
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s'empresfèrent a I'envi de lui rendre hommage.

On a prétendu même qu'il a voulu se faire a-

dorer comme Dieu. Je crois cette accufatioa

injuste. Qiiand il prend ce titre , il imice.

les Brachmanes de l'Inde, ex déclare Qe^

entendre comme eux , par-larAmi, Ie con-

fident d£s Dieux : Hierocles eraploie en

propres termes eet argument contre les Chré-.

tiens que , „ malgré la futiliré des oeuvre»

„ de J. C. , iis r adorent comme un Dieu ,

„ tandis que les payens ne pensene pas a nom-

9, mer Dieu, un horame qui a fait de fi gran-

,j des chofes , fe contentant de Ie regarder

a, comme un ami des Dieux" (ƒ}. Il ne me
paroit pas prouvé non plus qu'il ait prétendu

^ des hommages Réligieux.

La flatuë érigée a Ephéfe en niémoire de Ia

cesfation de U peste , portoit Ie nom d'Her-

^ule , et fi l'on veut (g) que les Ephéfiens

XI> Deel. O ayenc

(«) Pïr»/»t/r. Mb. VIII. cap. s.

(ƒ) Eufeb. in Uierocl, cap. a.

(^) C'est entr'autres ce que pretend i<fc f ««c« InJlit.Dit.

lib. V. cap. 3, Ap*Uoni ut lui mêrae dit dans fon apologie

(lib. VIII. cap. 7. f. 9.) que la ftatue portoit Ic nom di lUrcuh
CiTrCTpOTTXiO!^ (mot qui revientau mSmeqae celui tPx?.£'4iyJyM7

emploié par Lactance comme Ie prouve Oléaritis not. ad.

lib. IV. cap. 10.) mais il ne dit rien qui marque qu'il s'cn attribne

Aonneur.-^ Au reste la fenfation qu'^^ oUon : u f a faite i Ephè-

fc fait croirc k y. G. MiebaëJis que c'est eu parriculicr comrc

les
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ayenc eu desfein de l'adorer fous Timage de ce-

demi - Dien , n'est il pas touc ausfi naturet

de dire que leur intention a éié de rappor-

ter au fils d'Alcmène qu'ils regardoient com-

me leur protefteur,. Ia gloire de Ia délivrance

qu'APOLLOTnus leur avoit procurée. Après

fa mort L'Empereur caracalla (^) lui

a confacré un Temple, eomme a un Héros ,

€t fon image fut eonfervée par Alexandre Se-

vère(/) avec celle de J. C. , d'Abraham ,

et d'Orphée , parmi les Dieux penates : mais

ces honneurs , qu'il dutk l'éloquence de phi-

LOSTRATE, ne prouvCHt autre chofe que la

fuperftition des Princes^y qui fe portoit fur |

tout ce qui est naturel. H n'y a point d'au-

tres traces qui indiquent qu'on ait jamais vou*

lu lui faire ITionneur de TApotheofe, et rien*

n*autorife Ie foup^on qu'il y ait aspiré ;•

mais qu*il ait cherché h. s'élèver par desfus

les mortels , qu'il ait afFecté une fupériori-

té marquée , que fbn ambition infatiable ait

ton-
i

fes impostures , que s. paüx a voulu munir les fidèles d« eet-

te Eglife , en divers cndroits de TEpltre qui leur est adresfc'e,

et des actes des Apotres (in disfert. de Scuto fidti inferta ia

JBlbliotb. Brem, Clasf. VIH. p. 763. f'iq)

(i) Xiphylinus e Diont , V. Huti. Dem. Rvang. p. 91u

( j ) Vid. Distribe C. H Zeibichii de imagine Christi in LararJ©'

Augusci Alexandri Severr conspicuo^ ir.fertam in RJijceU. LiBS-a»"

ris, Vol. !H. p-, 64.. fqq.
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éoiijöürs recuèilli póur föii cfrgüeil dé üövi^

teaux alimens, c'est ce que cöüce (a vie proii-

ve , et ce qii'il ne faut pas perdre de \üé eii

fiiivant fes actiofis. Un aüteiir Anglöis (^ky

a prétendü qu'il n'impofte paè quelle idéé

on se fü^rae de lui, et de fes miracles^ |)ar-

cequ'égalei^ent il he prétendoit êcre envoyé

par aucun Dieü , pour annoncer ,- oü con^J

^rmer une nouvelle Doftrine». Cette confé-c

ijuenöe h'est pas jüste , puisqu' il a fait fervip

fon crédit k rétablir les autels dés IdoleS, qué

ces prétendus prodiges ont fèrvi d'argumeni

én faveur du Paganisme contre Ia; Religiorf

Chrétienne , et qitie toujours il eSt esfenciei

de favoir fi l'Apotre d'une faüsfe Dodirine j

é'importe qu'elle soit nouvelle oii anciennes

a eu oüi oü non Ie poüvoir de faire des^ mi-

facies : mais il n'en est pas moins vrai poür

cela , qu'APOLLoïJius n'a pas été ün Chef

de sefle, qü'il est étonhant qu'on ne Taic

pas exalté d'avantage , et que même', mttlgré

les moyens , que fon historiën a eu' pour éta-

blir fur des fondemens folides ,• Ie monümenc

qu'il fondoit k fa Gloire , eusebe art ofé

avancer , fans doüte avec connoisfance de

caufe , ,y qu'il y avoit des Auteurs de son'

O 2 ,«, tems

(i) riectWood Esfay «pon Miraclés, p. 549— V, pr^f. OH-'
*Tii p. XXXV.



^W G. 5. DE GHAUFEPIE, D I S S ^ R T AT I O tf

„ tems qiii ne Ie pla^oient pas feulement

„ ^ntre les Philofophes" (/).

C II A P ï T R E UI.

Conféque7ices cnfavei/r de la Reltgton Chrétienne.

Pour achever Ie plan que je me fuis propor

fé , il s'agic d'indiquer encore les principales

conféquenees , qu'on peut légitimeraent dé-r

duire de l'hiscoire d'APOLLO Nius , et des

circonftances de ses historiens , en faveur de

notre fainte Religion , contre la quelle on l'a

fouvent fait fervir.

I. La première n'est en efFet que Ie réfur

jné des reflexions qui ont été propofées dans

Ie parallèle entre philostrate et les au-

teurs Evangéliques. Tout, comme on voit, y

est a l'avantage des derniers, et s'il est vrai que

]e contrastefait mieux sortir Ie merite, il n'est

pas douteux que Ie crédit des historiens fa-

crés ne doive y gagner , quand on voit com-

Vien a tous egards l'Orateur de 1' Impératrica

leur est inférieur. On voit dans l'ouvrage de

ce»

(;/) Rufebius in Hierochm c. 36. Bayle (DiSiionnaire Art.

4pollonius in not.) regarde cette asfertion d'Eufebe comme fort

ejcagérée ; mais Ie jugement que nous avons vu qu'il porte lui

jn'me d'^polleni us , fu©t po«r Ie diseulper du foupjoji dt

partiahté k cci éssrd, «
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celui -ci , comment s'y prend un Ecrivain ^

quand il fe propofe quelque but perfonnel i

quand il veuc faire fa cour a quelque grand , oü

qu'inférant dans les avantures de fon héros deS

détails étrangers, il en fait des matériaüx pouï"

l'édifice qu'il veut conftruire. On y voic com-

bien un ouvrage , éeric avec toutes les gra-

ces de l'éloquence , orné de tous les char-

mes que peut procurer Ie langage humain ,

annonce cependant rimperfedlion des chofes

humaines , et laisfe découvrir une multitude

d'endroits foibles , de bévuës mêrae , en de

fausfetés manifestes. On y voic Fauceur ^ ac-

tentif a ne donner aucune prife , fe contredi-

re cependant , abbattre dans un endroit ce

qu'il édifie dans un autre, décéler fon igno-

rance , en voulant faire parade de son favoir^

et trahir l'envie de s'établir autant un monu-

raenc k foi même , qu'a fon Héros.

Chacun de ces traits esc a l'avantage des Au-

teurs des Evangiles : ils rélévenc la limplicité

de leur recit , Ie définteresfement de leurs

vues, la conformité de leur temoiguage , et

tout concourc k asfurer la vérité de leur narra-

tion. On a fous les yeux, quand on lit phi-

1,0 s T R A T E , comment les Evangélistes s'y fe-

roient pris, s'ils eustènt écé des Imposteurs, et

plus que jamais on se fcnt porté a les dégager
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(èle toute ombre de roup9on. Leur fupériorité

par desfus 1'historicn d'APaLLONius , qai

javoic tous les fecours humains, dont ils étoienc

privés , nous rappelle a cetre influence céles-

t€ , .^ui feule pouvoic leur donner le$ talen?

fiécesfaires , pour expofer les faits , ec la mé-

pioife requife pour les conferyer dans leur in-

tégrité primidve. L'Orateur de la cour , inicié

jdans tous les fecrets de la Philofophie, inftruit

de toutes les Régies de la Rhetorique , prcte

aux eenfures les plus justes , et quatre Gali-

léens j étr-angers par leur naisfance , par leur

patrie , par leur condition , aux lettres et aux

fciences , écrivent chacun h. part , l'histoire

(du Sauveur , fans qu'on puisfe les trouver eti

faute. Quelle viftoire pour ces derniers! quel-

|e preuve de Tasiistance qui leur fut accordée!

II. On a vu d'ailleurs dans rhistoire de

pHiLOSTRATE, des rappiochemens fenfible$

avec celle de J. C. et si l'on vouloit entrer dans

jles détails , il feroït facile d'en fournir de nou?

yelles preuves. Quelque fois on voit les mi-

racles de l'Evangile répétés , quant k l'esfen-

tiël , quoiqu'avec des couleurs difFérentes

;

jd'autrefois c'est la conduite du Sauveur avec

fes Apótres : ce font fes discours ; ce font

^cs parcicularités remarquables de sa vie qu'oa

fecrpuye. T^uc ceci ne plaide-t-il pas

|)OMf
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-Bour rintégrité de nos livres Saints ? tout c.e-

ei prouve-t-il pas que la parde historique

jCn étoic esfentiejiemenc la même il y a 1600

ans , que nous l'avons aujourd'hgj ? et quoi-

jqu'il foit inconteftable , que nous avons , danf

les Ecrits des Péres de TEglife , et dans leurs?

.citations des exemples bien plus frappans , de

cetce véricé , n'est-il pas intéresfant cependant;

id'en retourner les traces chez les ennemis dn

Christianisme ? Ouï : il n'y a pas jusqu' aux

,dogmes , qui n'y re<joiyent en quelque forte

jdel'appui: iquandon voit appollonius (x)

témoigner k Tite combien il approuve la ré-

ponfe donnée par lui k peux qui venoient Ie

féliciter de la prise de J^rufalem , on y voit

eet Eraperear réconnoitre qu'il n'a fait que.

préter fa main a un Dieu, qui vouloit exécu-

ter. fa vengeance : cette vengeance fait nai-

tje la question en quoi les Juifs étoient dönc

fi parcicLilièrement criminels , et cette ques-

tion rappelle, avec leurs torts , Ie crime af-

freux , dont la deftruélion de leur Ville , et

de leur temple fut Ie juste chatiment.—. Je

ne fais au re;5te qu'indiquer cette idéé.

III. Mais il est une autre confidération

,

^ui ne peut que frapper quand on réfléchit

tjjans l'histoire d'APOLLONius ay but que

PUI-

Cf».} ^iiltftr. \ib. Vf. wp. ï^.
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PHILOSTRATE paroit s'y êtré propofé d'op-

[
pofer fon Héros k TAuteur de la Réligion

Chredenne , ainfi qu'a Tufage qu'on en a

fait certainement par la fuite , pour combat-

«re Ie Christianisme : c'est k quelles armes ori

fut obligé de recourir pour Ie combaccre *

et combien de pareils moyens décélenc , avec

Ie caraftère respedable que préfentoit dès Ie

moment la Réligion de J. C. , rextrême de-

nuëment de fes adverfaires. Plus proche que

nous de l'origine du Christianisme , philos-

TRATE et fes contemporains n'en étoient pas

plus heureux k convaincre fes prédicateurs ,

et fes partifans par des argumens plus ou moins

valables , de la fausfeté des principes aux

quels ils étoient attachés. lis étoient reduits

k rendre hommage a leur Chef, en emprun-

tant de lui des couleurs pourembellir ie Héros ^

qu'ils vouloient lui oppofer. Ni leur habilité

dans Tart des Sophismes , ni leur attention k

tirer parti de tout , ne pouvoient les dispen-

fer de moyens ausli foibles , et , pour préve-

nir contre les Chrétiens les puisfances del'Em-

pire , ils étoient obligés de tra\;ailler k afFoi-

blir , par des contes , l'impresfion que devoit

faire immanquablement fur les Esprits reelat

des oeuvres et des vercus de son Infticuteur.

On peut dife la raême cbose; de ceux qui ,

dan«
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dans des Siecles moins éloignés , ont eu re-»

cours a la même resfource.

Les Reflexions odieufes , que Thistoirö

d'APOLLONius leur a donné lieu de faire,

et les conféquences qu'ils en onr tirées , pour
couvrir Ie Christianisme de ridicule , doivent

convaincre Tobfervateur impartial, qui ne peuc
qu'étre frappe de la futilité de pareils argu-

niens, des extrêmités au quelles on a été obli-

gé de recourir.

Tant il est vrai que Ie Christianisme forc

vidorieux des asfauts , qu'on kji livre , et

que fes adyerfaires eux mêraes ajoutent a fon
excellence

!

I V. Enfin rhistoire d'APOLLONius nou»
fournit de nouveaux fujets d'admirer rétablis-

fementprodigieux du Christianisme, et d'y re-

coTinoitre I'intervention particuliere d'une pro-
vidence attentive. Philostrate écrit fous
la proteélion immédiare d'une Cour puisfanie,

et il orne fon récit de toutes les graces
, que

la fagesfe humaine peut lui fournir. De puis-
fans amis foutiennent sa narration ; elle est ac-

ceuillië avec avidité par des perfonnes placées
en autorité , qui s'en prévalent pour affojblir

1'influence et les progrès toujours augmentails
du Christianisme

, qui n'avoit aucune protec-
ïion humaine pour se foutenir , ec qui d'ail-

leurs

,
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leurs , asfailli de toute parr , expofé k des

humiliations continuelles , et a des perfécün-

ons fréquentes , ne pouvoit être embrasfé ,

profesfé et fuivi , qii'aii prix du repos , ec

fouvent de Ia vie de fes Sedïateurs.— Malgré'

tout, Ie Paganisme ne continue pas moins k

décroitre : les prétendus prodiges, opérés par

APOLLONiüs pour épurer les temples , ec

redresfer les autels , restent fans crédit , fans

cfFet, et font bientót oubliés : Ie Hvre qui de-

voit en conferver Ia mémoire , demeure touc

au plus au rang des ouvi'ages de pure curiofi-

té, tandis que Ie Christianisme , qu'il devoic

étoufFer , conrinue k faire des progrès , et

Voit bientoc les Empereurs eux mêmes lui

rendre partout hommage.— Qu'on entreprenne

d'expliquer par des caufes fecondes, un phé-

nomene ausfi étrange , on n'y réusfira jamais ,-

et Ie Chrétien adorera encore ici la main du

Fondateurde faReligion, qui a prouvé par de«

preuves irréfragables , qu'en effec fon départ

de ce monde ne l'a pas privé du pouvoir de

protéger les fiens , que fa protedion est fu-

périeure k toute la force des puisfances tcr-

restres , et qu'aucun obftacle ne fauroit être'

tl redouter quand il veut Tétablir.

C'est en envifageant fous ce point de vu'é

h vie d'A p o L L o N I u s de ly^ne , que fon
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M^o'iTQ devient véritablement intéreffante eiT

foftmctive : c'est ainfi qu'après avoir fi sou*

vent fervi de prétexte pour tourner notre Re-

Ügion en ridicule , et pour énerver la force'

de nos preuves, elle fournit de nouveaux ar-

gumens en fa faveur , et c'est ainfi que eet

«xemple confirme la certrtude de la déclara-

«ion de S t. Paul, que nous avons choifie

pour dévife,

SA FOLIE DE DIEU EST PLUS SAGE QUE LES HOMMES

] Cor, I : as»
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]^£t Gemotfchap wil., dcor het hekroonen. efj;

uitgeven yan^ aan hetzelve in V algemeen

voldoende^ Verhandelingen^ geenszins ver^

paan worden , alk de daar in vervatte jieU

Ungen volkomen toe te jiemmen , en als de

zijns aan te, neynen.

[Het fcrP.e ftuk van die Tweede Duel der Nieuwe Verband,

is de Prjjsvsriiaiidelii^ van den Heer t. speleveld, over ie

«pflikking^.eT MMilhurifM Haven; het tweede, die van de HH.

J o T 2 B en T IJ D E MA N , OVCT AFOLLONIUS Vfl« T IJ A N A i

,i>et éaÉe, die van den lir. ;b e cha o j.' e piii, over denzelfdcn.^

i



ANTWOORD
OP DEVRAAG

VOOR HET JAAR

M D C C C V.

OPGEGEVEN.

Daar de bloedige oneenigheden, hekend ondsr

den naam van Hoeks en Kabeljaauwsch, zulk een

aanmerkelijk gedeelte onzer vroegere Landsge-

fchiedenis heflaan; en men omtrent eenige bij-

zonderheden, dezelve betrefende, verfcheidenlijk

gedacht heeft: Wenschte men nader en voldoen-

de bewezen te zien, uit welke eerfle beginfelen

beide die partijfchappen zijn ontfiaan? of die

beginfelen geenen vroegeren oorfprong hebhen,

dan de landverdervende gefchillen tusfchen Mar-

gareta van Henegouwen^ en haren Zoon ÏVillem

den V? Wat aanleiding tot de benaming van

Hoeksch en Kabeljaauwsch gegeven hebbe? of de

ware afleiding dier bewoordingen uitgemaakt zij?

En welk het hoofdoogmerk dezer partijen geweest

zij , federt derzelver oorfprong tot het uiteinde toe P

Aan het welk de Gouden Eerprijs door hec

Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen,

den 9 van Wintermaand i^o^ i§. toegewezen.
D9 0R
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Mr, HENRIK WILLEm TIJDEMAN^
J. U. ])octor S \joeji] Profesfor aan de Academie

iijFraneker,

Onder de Zinfpreuk;

Em bcdcnckel;^ck dingh^ enz.



V o o R B E R I G T
VANDEN

SC H R IJ V E R.

jQ(} reden, dat d(ze Verhandeling , "waaraan reeds

^n irintermaand 1807, door het Ztcuwsch Genootfchap

yan Wetenfchappen , de uitgeloofde ceryrijs wö; toege-:

"i^èzen (*^ , eent eenige jaren later in het licht ver-

(*) Uittrekfel uit h£t Progr. van het jaar 1807. „ Bij het Program-

ma van -180^. had het Genootfchap eene Prijsvraag uicgefchreven , no-

pens den oorfprcng rf^rHoekfche ^k Kabeljaauwfche panijfcbappen en de

aanleidende redcizen dier lenamingen. By het Programma des vorigew

Jaars maakte het Genootfchap bekend , een Antwoord onder de fpreuk:

Een kedenckelyck dingk, en?, te hebben ontvangen, en oordeelde, dat

dit Stuk alzins blijken gaf van des Schrjjvers kunde in dit yak: dcchdac

de voortreHeiykheid zijner Verhandeling in 't algemeen meer gelegen \vas

in het ontkennende, dan in het flellige, en dat de Schrijver meer be-

toogde, waar in de oorfprong dier oueenigheden niet, dan wel, waarin

dezelve al te zoeken ware. Het Genootfchap gaf, bfl hetzelfde Pro-

gramma, denSchvijver gelegenheid en noodigde hem uit, om z^nStuk

nogmaals te ©verzien, tot meerdere volkomenheid te brengen, zich,

onder zyne zinfpreuk, eenige bedenkingen van het Genootfchap te la-

ten toefchikken enz. en hield overzulks de Uicfpraak over deae Ver-

handeling aan, tot de Algemeene Vergadering van dit Jaar.

Het Genootfchap heeft het genoegen gehnd , dat de Schrq'ver niet

alleenlijk de uitnoodiging en aanbieding van het Genootfch,ap bereid-

vaardiglijk heeft aangenomen, maar ook zyne Verhandeling zoodanig

heeft verwerkt, vermeerderd en verbeterd, dat het geen nog zoude

]tunncn gerekend worden aan dezelve te ontbreken , geenszins aan den

Sduflver, maar aan het gebrek van Yroegere en gelyktjjdige SchriKjfii

en bcfcheiden te \yyten is.

De eindel^ke Uitfpraak der Vergadering was dan nu deze: Z^j neemt

genoegen in des Schrijvers ten dezen verrigten arbeid en aangewende

vlijt; wy'st hem den gouden Eerepi ijs toe: zijn bekroond Antwoord zal

ender 's Genootfchap? uit te gevene Verhandelingen worden gedrukt.

Bij opening yan het Billet bleek Schrijver te z^n, henrik wil-
le m T I j D E M A N , J. U. D. en Profesfor aan de /Icademie ts Franeker."
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fchijnt , ligt in die hevige én herhaalde flaëtkundigd

fchokken, welke om geheclc Vaderland ^ en Zeeland in

het bijzonder , in deze laatfie jaren heeft moeten ver^

duren, — In het jaar 1809 was de beurt aan dié

Stuk, om ter drukpers gegeven te 'oorden, en alles

•was daar toe bereid^ toen de inval der Engelfchen it}

'Zeeland, en, na derzelver aflogt ^ deszelfs bezetting

door de Franfchen , en daarop de afgedv/ongcn afflaud

aan Frankrijk , dat gewest van het overige van onzen

Staat affcheurdcn. Onze andere Gewesten werden eok

wel in 18 10 met Frankrijk, en in zoo VQrre wederom,

met Zeeland, vereenigd; maar
, gelijk alle uitgave van

boeken onder het Franfche bewind moeijelijk werd gi'

maakt , zoo was de druk en uitgave van cene Vcrhande-

Ung als deze , in dien tijd van rampfpoed en miitnoedig-

hêidi en Vjooral de uitgave in Zeeland, van waar het

Vjcrke^r en de verzending op de overige Ilollandfche.

Gewesten Jieeds belemmerd bleef, niet wel te ondernemen.

Ik verzocht echter en verkreeg van het Geno$tfchap de

vrijheid, o.m de uitgave zelf en V£or mijne eigene rf-

kening tf mogen bezorgen , en begon daartoe fchikkin.

gen te maken; dan de hachelijke en noodlottige toe-

fiand der Iloogefchole te Franeker , welke het rampzalig

fiagtofer werd van Napoleon's woeste everheerfching

,

en mijn eigen toefiand ten gevolge daarvan, veroor'

zaakten wederom eene fchorfing, tot dat ik mij her-

waard verplaatst en gezeten bevond. Toen werd dan

ook, reeds vroeg /« 1813, de vereischte aangifte der

votrgenomene uitgave aan den Directeur Generaal des.

Boekhandds te Parijs gedaan; do^h dezelve vond goe.(l,

het

\
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het Handfchrift op te dfchcn^ om vmraf onderzochi

U 'Worden, Dit overgezonden affchrift is nimmer van.

parijs terug gekomen: doch, daar de verlosfmg des

Vaderlands fcheen te genaken , en het beste Handfchrift,

^houden tvas gebleyen , wlde ik geen nader aanzêek

te Parijs doen, en de gebeurtenisfen afvachten, Wijl

^agen dan ook, in Slachtmaand des voorleden jaars

^

het Fransch ge^mld uit deze Jireken den wijk nemen:

maar , ongelukkig ! bleven , aan den eencn kant , Wal-

cheren, aan den at\deren kant, Deventer {alwaar

^

\olgens fchikkingen, reeds te Fraiieker gemaakt, het^

Stuk gedrukt zou -worden^ n$g dvor de Franfchen be^

zet , en^ vertraagde zich de ontruiming tot in het voor-

jaar van 1814. ^00 zal het dan 181 5 worden, eer

dit gtfchrift algemeen uitgegeven en bekend kan zijn.

Doch deze jaren van verwijl kunnen weinig in aan-

pterking komen, zoo wel bij de lengte, als bij det^

verren afjiand van het tijdferk, waarover deze Ver-

handeling gaat; en dezelve is ^een gefchrift voor het

eogenblik, maar het is mijn we^sch, Z9o wel als het

doel des Cenootfcha^s , dat dezelve be/lendf:g in aan*

merking moge genomen worden, bij het beoefenen van

dit belangrijk punt der vroegere gefchiedenis onzes

Vaderlands. Ik zou dus deze onaangename aaneen-

fchakeling van oorzaken der vertraagde uitgave niet

veder hebben opgehaald, indien ik niet gemeend had

^

het misverjland van het tegenwoordig publiek , het zif

tfgen het Genootfchap of tegen mijzelf, wegens het

lang achterblijven dezer bekroonde Verhandeling, te

moeten 'doorkomen. Ik betuige mijnen openlijken dank

aan den gefierdm sn verdienstelijken Voorzitter des
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Oemotfchaps^ den Heer il/»', N. C. Lamb recht-
se n, voor zijne aanhoudende en onvermoeide belangd

Jfdling in dit fiitkje, en pogingen om deszelfs uitga-

ve te doen tot Jland komen.

Tevens hetuige ik mijnen dank aan onze geleerde

Cefchiedkundigen ^ de Heeren M''\ W, van Wijn
en W. BiLDERpijK, ytelke beiden deze Verhandeling

•Wel hebben 'willen lezen ^ c^ mij hunne aanmerkingen

mededeelen , velke , benevens hctgene ik zelf later heb

Dpgemerkt^ men hier bijgevoegd zal vinden^ van het

vroegere door haakjes
[ ], of door een ander merk

der aanteekefiingen ^ buiten de doorgaande volgreeks

des alphabets , onderfchciden, — Het was een verziiiin-

van 7nij y dat ik bij de aanteek. (u), bl. 18—20, en

later , alwaar Heer J a n van K É a u m o n t voorkomt ,

niet bijgevoegd had: dat over dezen edelen Ridder

nader vergeleken konde worden, het gene de Heer van
Wijn geleverd had, Huiszitt. Lev. /ƒ. Z). i St. igia.

hh 191—197» bl. loi, en Voorr. bl. xxvir, v. —

i

Te regt zegt de Heer \i W, ter laatstgemelder plaatfe:

5, Hij was een der beroeradfte mannen van zijnen tijd,

en zijne Staats- en krijgsbedrijven verdienden eene af-

zonderlijke Verliandeling:" voorts aldaar bij voorraad

vermeldende de Befchrijving der Heeren van Schmnho"

ven en Gouda ^ wtlke door den Heef de Lange
van Wijngaarden Jlond uitgegeven te 'wordefi.

Beszehen Gefchiedenis der Heeren en Befchrijving der

StaJ van der Goud e /. Deel, is eerst in het licht vër-

fthenen^ toen de boveugem. bladzijden (jilsrnede bladz%

%-df' mijner Ferhand. reeds afgedrukt waren. Bat

"jpb'^j '\yaarvoor ieder ^ die eentg bclizfigin da'Vadèr-

laiid'
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landFche Oudheidkunde eu oude Gefchiedetns fieli^

den geleerden Schrijver dank verpligt is, bevat in de

daad van bi. 9 1 af, genoegzaam dat- gcheele boekdeel

door, eene, menigte van groote en kleine bijzonderhe^

den nopens het leven en gcheele bedrijf van dien Vor-

jlelijken ridder*

Ik zeide daar in het voorbijgaan, dat ook bl. Gt

dezer Verhand. reeds afgedrukt was, voor dat hét

gemelde werk des //« d. L. v. W, in 't licht verfcheen.

Anders haa deszelven naam moeten geplaatst vfordefïy

hij de reeks van Schrijvers, aldaar opgegeven, Hei

.doet mij leed, doch kan geenszins bevreemden , dien

Jiundigen Schrijver mede te zien deelen in het oude en

algemecne vooroordeel, door mij vermeld %, 3.7, en in

het bretde weerlegd, %. 28—36. Het toont Jlechts op

nieuw, hoe noodig het was, dat dat oud gevoelen eens

grondig onderzocht werd. De Heer d. L. v. W. bh

\ *74 zijner Gefchiedeiiis enz, beroept zich Jlechts op de

Êijvoegf. en Aanm. op Wagenaar, welke door mij reeds

cp de gemelde lijst bl. 60 waren aangeteekend , en

voegt er niets ter nadere Jiaving bij, hetgene mij

noodzaken zoude, hierbij nog langer flil te fla^n. —
'Ik neem dus affcheid van den Lez^r , met den 'wenseb,

t
dat deszelfs oordeel over mijne poging , dat des Zeeuw-
fcheii Gsnootfchaps moge bekrachtigen!

Leiden,
^ lu IV, T,

d^ 1 van Wintermaand'

1814,



KORTE SCHETS
DER

VERHANDELING.

Inleiding §. i. — toegepast op dit Onderwerp, $, a,

Voorllel der Vraag §. 3.

Verdeeling, — en aanmerking over dezelve $. 4.

I. DEEL.

Of de Hoekfche en KabelJ. partijfchappen eeri vroc-

geren bron en oorfprong hebben gehad , dan de twis-

ten van Keizerinne Margareta en haar Zoon Graaf

Willem? Bepaaldelijk; i. bij den dood van Graaf

Dirk VII, in 't jaar 1203, in de twisten tusfchen

Graaf Willem I. en Ada? $. 5. Of, 2. In het

misnoegen , 't welk aan Graaf Floris V. het leven

kostte, en de burgerkrijgen door zijn' moord ont-

daan? S* 6 -^ Of wel, 3. in die, welke reeds bij

de minderjarigheid van dezen Vorst ontftonden? 5* 7«

Of de H. en K. twisten door invldcd van buiteiiland-

fche Staatkunde berokkend zijn, of daarmede za-

menhingen? bepaaldelijk, a. ten opzigte vanDüitsch-

land? $. 8. — i>. van Engeland? J. 9. en — ^i

van Frankrijk? §.10.

Of de oorfprong dezer burgertwisten te zoeken zij, in

cenige aanfpraak, door Heer Ja?i van Beaumont ge-

maakt, op de opvolging van Graaf Willem IV? §. ii.

De beginfelen der twisten te (lellen, gelijktijdig cri

naauw verbonden met den krijg tusfchen Margareta

«n Willem V. $. 12.

Doch
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Doch hieromtrent doen zich Weder zeer Veirfchillende

berigten en wj^^en van voordragt op, welke opge-

geven worden $. 13, 14, r5. Ce«ne voorfteliing

van Huijdecofcr getoetst, §. 15 aanteek. (^ad) aan

't einde.)

Aanmerking oVer het gebrek aart ^elljktydige echte Gï-

fchiedverhalen en oorkonden. §. 16.

Eene ftelling van Wagenaar^ nopens den oorfprong

dezer twcefpalt, getoetst. §. 17.

Over eene plaats van Phil, a Leijdis, nofiens hêt

vroegfte beftier van Willem. $, 18.

Nadere opgave en voorRelling der drieëerlei mogelijk-

heid en gevoelens. §. 19.

Het eer/ïc (op grond van het boven beredeneerde)

verworpen. §. 20.

.Het twade en derde verbonden; — opgehelderd uit

FAU, a LtijdiSf §. ai, en verder geftaafd, §. as.

U. DEEt.

Over de aanleiding tot de benamingen van Hoeks en

Kabeljaamvsy enz. §. 23.

De ecrfte melding dezer partijnaraéi in échte oude

(lukken eerst in den jare 1428 ; — in Westfriesland

dezelve nog eene halve cÉuw later voor 't eerst ge-

hoord. §. 24.

Over den voorrang , dien 't oude ftuk , en het gevvrone

fpraakgebruik , aan den naam der Hoekfchen geeft. —
Over de kleuren van onderfcheid der factiën. $. a5.

III. DCEL«
Onderzoek naar het hoofdoogmerk der partijen, §. a$.

Twee hoofdgevoelens hieromtrent in zwang, §. aö.

^. Het oude en algemeens gevoelen.

Vogr-
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Voorgemeld i §. 07. — Aclrttal gronden deszelven ojj-

gegeven, §. 23. —' nen ééa voor één weerlegd.

B. Het gevoelen van van Loon, Idfinga en Kluit,

Opgegeven, §. 37.

Tiental grohden, door Kklit birgebragt, §. 38.

— één voor één getoetst en wederlegd. §. ?9 47.

(Over de Gelderfcbe factiën der TIecckere?]s en Eronc-

horften, §. 45 — over de Vriesfche Schieringers en

Ve:koopers, §. 46 — over de Engelfche rode ch

yfitte roos, §.47.)

C. Denkbeeld van den Schrijver aangaande Het begin-

fel en den geest der H. en K. partijen;

Voorloopige aanmerking. §.48.

2. Aanmerking. De fcheuring der partijen en de loop

dien de tweefpalt nam, was een natuurlijk gevolg der

omftandigheden. §. 49.

ji. Insgelijks , de voortduring der ééns " oniiianc fac-

' tien. 5. 50.

3. Aanm. over de algemeenheid der partijfchnppen e«

familietwisten der Edelen in die een wen. §. 51.

4. Bijzonder ook tusfchen de Hollandfchc adelijke ge-

llachten. §. 52.

^. Aanm. nopens de doorgaande eer- en hecrschzucirt

van het edel geflacht van Brederode. % 53.

Befluit der Verhandeling. §, 54.
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Jrloe zeer ook de algemeene zoo wel als <3e ini^aij^

bijzondere gefchiedenis van Vorden en Volken

,

veelal flechcs het tafereel vertoone van de zwak-

heden en dwaasheden , of de boosheid der men-

fchen; blijft echter de beoefening der gefchied-

kunde nuttig en noodzakelijk, niet alleen, maar

ook aangenaam voor ieder ^ wien het om raen-

fchenkennis en llaatkunde te doen is. Die groo-

te geduchte Staatsomwentelingen vooral, die zelfs

den oppervlakkigen lezer treffen , zijn proefduk-

ken voor den geest, en tevens nieuw vocdfol

voor den wijsgeerigcn navorfcher , die de verfchil-

lende ooi^^aken, wier zamenloop eindelijk de

groots losbarfting veroorzaakt , elke afzonderlijk

ontdaan en werken en tot de nndere naderen

ziet; en den loop der o.mwenteling, en dcrzelver

uitwcrkfclen , ook op andere land'n en het nage-

flacbt, berekent en gadeflaat. Hatelijk, akelig»

vcrnioeljènd mogen den oppervhkkigéfi befchou-

A wef
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wer toefchijnen die verdeeldheden en partij-

fchappen in de Staten, die, uit gewigtige of

onbeduidende oorzaken, eensklaps of langzamer-

hand oncftaan, dan eens in openlijke veete bran-

dende, dan weer in fchijn gedempt door uiter-

lijk bedwang of regeerkundig beleid, maar

fmeulende en lleeds levendig gehouden door het

belang en de konstenarij^n der hoofden en

des adels, en door erfclijken wrok in de

Gemeenten, doorgaans niet eindigen, dan met

het ongelukkig land, waar zrj gevoed worden,

geheel te verteeren en te verrtielen: — de ver*

ftandio-e ziet en volgt méc de meeste belansr-

jftelling deze lang betwiste Staatsomwentelrngen.

Hij ziet hier den loop en de opvolging der

driften van de Grooten en van 't Gemeen; de

verandering en verbinding van ónderfcheidene

belangen, 't afwisfelcnd gehïk in de woelingen

en den ftrijd, en de oorzaken van alle die lotwis-

felingen; het binnenfte van den Staat zich ont-

wikkelen en voor de toekonrst vormen. Hij ziec

in dat geheele tijdperk één groot fchouwfpel,

met onderfcheiden bedrijven, fteeds nieuwe in-

en ontwikkeling, en hoogstgewigtigen uitflag.

§. 2.

Toegepast Het gezegdc past vooral op de noodlottige

onderwerp. Verdeeldheden, gedurende het tijdperk der vroe-

ge-



EN KABËLJAAtJWICHÉ T^lSflEN. 3''^

gëre gefchiëdénis ' van ons Vadériand, welke

onder den naam van Hotkfche en Kaheljaawii^-

fche bekend zijn , en volgens de gewoone en

ntetigfte berekening nagenoeg anderhalve eeuw"

gewoed hebben ; en welke tevens met *s Lands

nieuwere gefchïedenis onmiddelijk verbonden

,

dé voorbereiding eri dé oorzaken behelzen der

latere' Staatsgefteldheid eri lotgevallen. -^ Wef-~

ke veranderingen de openlijke betrekkingen óf

Innerlijke vorm van ons Vaderland, grootendeels

door de gevolgen van riieuwerè en geheel an-

dere burgertwisten , ook mogen geleden hebben,

of thans eerst ondervinden: immer gedenkwaar--

dig echter zulleil voor eiken Hollander blijven'

de honderdvijftig featfte jaren der oudere Lands-

gefchiedenis; het overgaan .dezer gewesten in.

de huizen van Beijeren, Bourgondië en Oosten-'

rijk; de val van de magt der Edelen, en het-

wasfen van'de magt der Stedeii; en dus ook^^

de kennis van de beginfelen en den geest van

die pardjfchappen, welke zoo' grooten invloed

op dit alles gehad hebben. '• -

S- 3-

Dewijl er echter, deels door gebrek aan Voorfiet
der

gelijktijdige voldoende berigten, deels door Ia- Vraag,

tére partij fchap en eenzijdig oordeel, en deels,

door nieuwere ^tdekkingen ten opzigte der

A 2 CXh



4> OVER DB IIOEKSCHE

oude Staatsgeileldheid en van het oude Staats-

regt onzes Vaderlands, eenige duisterheden ont-

flaan zijn, zoo omtrent het eerfte begin, als

omtrent het beftendig doel, en den geest (ora

zoo te fpreken} van die verdeeldheden en ftrij-

dende partijen : heeft het geleerde Zeeuwsch Ge-

nootfchap de opzettelijke behandeling dezer on-

derwerpen , te reg: eene openlijke opwekking enf

Prijsvrage waardig geachc.

Het Genootfcbap vraagt geene nieuwe door-

loopende gefchiedenis dier partij fc happen : eu

ook dit te regt ! Want eene fchets ot' kort be-

grip moest van zelf oppervlakkig of ingewikkeld;

worden, en eene behoorlijk uitgev/erkte gefchie-,

denis ver boven 't bcftek eener Verhandeling,

uitloopen. De feiten zelf zijn ook doorgaans.,

bekend genoeg en overal te vinden .•j en worden;,

dus in 't antwoord, gelijk in de Vraag, alsr

bekend vooronderftcld. Het komt hier aan op,

't gene, ondanks die kennis, ovcrblijfc als ftof;.

tot nader onderzoek, of uit die kennis als be-

fluit moet worden opgemaakt.

5.4.

verjeciing, Over wclk ccu CU ander de vruchten onzer

nafporingen wenfchende mede te deelen, zulle

wij, volgens de leiding der Vrage, ons eerst|

bepalen bij den oorfprong, der Hoekfche en

Ka-

1
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Kabeljaauwfche partijfchappen ; vooral ook, of

die vroeger', of geen vroeger' oorfprong had-

den, dan de landverdervende gefchillen tusfchen

Margareta van Henegouwen, en haren Zoon,

Willem den V? En wel-ke de aanleiding fchij-

ne tot — , en de ware afleiding van de partij/;<?-

•men van Hoeksch en Kabeljaauwsch? Daarna

zullen wij naauwkeuriger de gedachten van an-

deren toetfen, en befcheiden onze eigen ver-

moedens voordragen, over de vraag: welk het

hoofdoogmerk dezer partijen fchijne geweest te

zijn, federt derzelver oorfprong tot het uitein-

de toe?

Het laatfte ftuk heeft op het eerfte groorer

wederkeerigen invloed , dan zich eerst laat aan- ^'"S*

zien. Want men zou /eggen, dat het eerfte

Hechts in daadzaken, het laatfte in het oordeel

üit en over de zaken befta : maar ons denk-

beeld over de geileldheid der gemoederen on-

der Margareta en IVillem en vervolgens , en

over de doorgaande Itrekking der partijen , wij-

;Eigc ons oordeel, waar men in vroe^re ge-

beurtenisfen aanleiding en beginfelen dezer ver-

deeldheden te zoeken, wat men daarvoor al of

niet te houden hebbe? Men gelieve dus beide

ftukken te vergelijken, en het eene uit het an-

dere aan te vullen.

A 3 %' i'

en

Aanroer-
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ï. DiEL. Wanneer men, volgens de ftelling van van
Overvroe- LOON, IDSINGA en KLUIT, OVer WClke Wij

fprong en beneden in 't breede zullen handelen, het v^raar

en K. cwis- cp doorgaande verfchilpunt der partijen ftelt ge-

' weest te zijn, over de hoedanigheid yan het Leen,

t. Bq den en het regt van opvolging dezer gewesten; zal
dood van

Graaf Dirk men Ügtelijk de eerfte beginfelen der Hoekfche
VIL in 't rr 1 f
jaar 1203, in en Kabeljaauwlche partij fchappen nog omtrent

tusfcheii anderhalve eeuw vroeger Hellen , dan gewonelijk

hn> i. en gefchiedt : namelijk bij den dood van Graaf Dirk
Adat

VII in 't jaar 1 203 , in de toenmalige verdeeldheid

en binnenlandfchen oorlog over de erfopvolging,

welke de naaste mannelijke bloedverwant, des

overledenen Broeder fFillem, aan deszelfs ei-

gen Dochter ^^a betwistte (^}. Doch r.

was

Ca) Zoo zegt ook waarlijk de Heer Kluit, Ex»

curf. X. nd Chron. Egmund. II:J?or. Crii. Cum. Holk

T. I. P. 2. p. 456: haec prima est fcintilla et disco*','

4ite flammula ,
qu^e fostea [ub nutiore Hoekiorum ^

Kabeliaviorum noniine in fuccesfionihus Comitum tot

domestica incendia tt bdla excitavit. — (Het is waar,

het geen de Heer K. er op volgen laat: Hactenus

fiulli unquam hcmini neslri Comitatus in mentem vene-

raty utrum Comitatus Hollaudije foret masculae an

promVscuse fuccesftonis V' Maar toen Hij , in het al?

proef gedrukt fragment der Disfert. 14, in den Con'

ffeeius Hift. Crit. p. lxv, txvi zegt; dat er in 't

•" "':

HüJ-

i
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was er, ook buiten alle gedachte aan Leen-

erfregt, gronds genoeg tot verfchil over den

perfoon, welken men wenschte te zien en te

doen opvolgen ; <?ƒ, namelijk de dochter van

den overleden' Landsheer, maar geregeerd door

hare loze en heerschzucbtige moeder, en ge-

huwd aan een' uitheemsch' echtgenoot, of, des

overledenen Broeder, wel de naaste niet, maar

I

een Hollander, een dapper en beroemd en be-

mind man. 2. De Heer kluit zelf getuigt,

(////?. Crit. d. 1. p. 193 & 459, et Confpect,

p. cxxxi,) dat de meeste en voornaamfte Ede-

len vrij eendragtig de zijde van Graaf Willem

kozen, en hem ftaande hielden; daar toch,

in de eigenlijk gezegde H. en K. tweefpalt,

de verdeeldheid veel grooter, en wel de meer-

derheid der Edelen voor Margareta was (^).

A 4 3-

Hoilandsch Grariffchnp , door gebrek aan wettige op-

volging, (iiaiiielijk van Vader op Zoon,) zes apertu-

ren j of zesmalig xerval aan den Leenheer, en wel de

eerfte maal nu in 1203, zoude geweest zijn, fchijnt

hij niet gedacht te hebben aan het gebeurde in 1048,

wanneer Florïs II. aan zijnen broeder Dirk IV. op-

volgde , niet ^ (gelijk de Heer K. zelf betoogt, Hift.

Crit. T. I. P. I. p. 47, door regt vsn erfenis) —
offchoon hij begonnen was, met zich door wapenen

in 't bezit te flellen, en te l)andhaven — maar door

gunst en nieuwe verleening van den Keizer.)

(f) Wagenaar, Faderl. HifiorU^ III. D. bl.sdo.
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,3. In allen gevalle^ mag men ftellen, dat door

Je latere groote gebeurtenisfen en verwarrin-

gen, tusfchen de tijden van Ada en Marga-

reta hier te lande voorgevallen, de zaden de-

zer verdeeldheid wel zullen verftrooid en ver-

nieügd , en de latere H. en K. gefchillen juist

niet uit deze ontdaan zijn.

§. 6.

o. In het Dit gezegde, van „ latere groote gebeurtc-

•cweikGraai nisfen en verwarringen hier te lande," doelt

het leveii bijzondcr op de twisten , welke in 't laatst der

de buVger- dertiende eeuw aan Floris V. het leven kostten

,

rijn"' tnoord en dje. Welke door dat vermoorden van hem

' *^" ontflonden. Men kon vermoeden, en het bloot

vermoeden \yare eens aandachtigen onderzoeks

oyerwaardig, of ook de Hoekfehe en Kahel-

jaauwfche ftrijdigheden moesten toegefchreven

worden aan onwil der Edelen tegen de was-

f^nde magt der Steden, (waaraan men de za-

menfpanning tegen Graaf Floris plagt toe te

fchrijven,) en aan de wederkeerigc vervolging

der Edelen door de Steden, om dien moord te

wreken. Evenwel, i.} vindt men in de ge-

fchiedenis en den geheelen loop der H. en K.

twisten, en in het gene men uit de gefchiedenis

nopens derzelver geest kan opmaken, geenen

grond voor, maar wel gronden tegen dit vermoe-

den. -!.
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den. — 't Is waar, gelijk wij -zelf even te

voren meldden, dat de meeste Edelen in 't be-

gin de Hoekfche zijde fchenen te houden; ter-

wijl bij het bekend verbond van 23 Mei 1351

(eigenlijk 1350) verre de meoste Steden met

Willem zamenfpanden : deze partij verwoestte

,

als in éénen togt, zeventien floten van Hoek-

fche Edelen; de Hoekfch&n hadden, omtrent

dien tijd, de flad Naarden verbrand; — Doch

ieder weet, en 't blijkt overal, dat, van den

beginne af, en federt altijd, ook eene fterke

partij der Edelen zich, erfelijk, voor de Kabel-

jaauwfche zijde verklaarde; terwijl ook in de

Steden zelve, onder de burgeren verdeeldheid

en partij fchap woedden; daar nu eens de eene,

dan de andere partij in deze of die ftad boven-

dreef: dus geenszins de Edelen en Steden als

tvyee tegengeflelde partijen voorkomen, -r— a.)

Ook volgens 't ©ud gevoelen over de oorzaken

van den moord van Graaf Floris , zocht men

deze niet zoo zeer in onwil over het begunstigen

der Steden alleen, als wel in wrok over het

vernederen van den Adel^ het geen wel meê

gefchiedde door de Steden groot te maken,

doch waartoe men ook brengt, het fcheppen

van een groot aantal nieuwe boerfche Edelen,

en grove beleedigingen, ja misdrijven tegen een

A 5 e»
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en ander oud Adelijk geflacht (r). Want ook

,

dac de Vorst de Steden met handvesten en

voorregten befchonk, was reeds begonnen door

Koning Willem , den Vader van Floris ; en

fchoon men geenszins het denkbeeld , om" den

Edelen een tegenwigt te Hellen, behoeve uit

te fluiten , was het ook op zich zelf het na-

tuurlijk gevolg van de veranderende gefleldheid

der burgermaatfchappij. De Vorst, de hulp

der Steden noodig hebbende, moest die koo-

pen door inwilligen van fteeds meerdere voor-

regten en meerdere magt; gelijk vroeger de-

jKlfde oorzaken de overgroote magt der Eder

kn

(O Wagen. rhJ. Hifi. III. D. bl. 68-71. Na-
lez. op Wagen. I D. bl. 145 en volg. Zie voorts

Voss. ^nnal. L. IV. Cerisier, Stijl en ande-

deren. — De wenk , dien de Heer Kluit, Hift. d.

Holl. Staatsreg. IV. bl. 405, geeft tot Mieris Chay-

terb. I.D. bi. 572, om dieper liggende oorzaken van

*s Graven dood te vinden, heeft, naar mijn inzien,

niets, dan het geen men reeds duidelijker vindt bij

Wagen. V^ad. Hifl. III. D. bl. 64-71. — [De

Heer Bilderdijk berigt mij: „ Ik heb, nog in

), 1806, Kluit's meening daar over gevraagd: wat

„ die diepliggende oorzaken zijn mogten , die hij

,

„dat fchrijvende, bedoeld had? Hij verklaarde

„ mij toen, zich niets bijzonders daaromtrent te

„ herinneren ; en 't kwam loeu ai pratende verder op

» het bekende uit." —

]
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len en voorname Vafallen uitgewerkt hadden (/sf).

— 3.) Blijkt het zelfs met betere bewijzen en

gronden, dat men bet ongeval van Grave Floris y

liiet alleen i en niet zoo zeer^ aan den algemee*

nen haat der Edelen hebbe toetefchfijven; maar

aan oorzaken, die nog meer bijzonder perfonelijk

en voorbijgeande waren: vooral aan den toorn

des Engelfchen Konings, over de ontrouw van

Floris aan de verbintenis tegen den Koning van

Frankrijk ; voor Welken afval hem willende ftraf-

fen (5) , Eduard zich bediende van de flechts

in fchijn verzoende veete, maar blijvenden wrok

der Heeren van Amflel en Velfen^ tegen welke*

zijne eigen landzaten, Floris weleer met de

Utrechtfchen had zaamgelpannen , en hen zeer

vernederd (^/).

Reeds te voren, in 't begin der regering dezes
iifjif^ lj|,eu

Graven , Floris V. , gedurende en van wege zijne '^^ „"jer-'a^

minderjarigheid , fchier juist eene eeuw voor den j^'^^^^qj^
^f

burgeroorlog derHoekfchen en Kabeljaauwfchen, oniiïüuden?

vindt men hier te lande, hevigen, bloedigen

twist;

(jO Robertson, Inleiding tot de Hifi. van Keiz,

Kar. V. -» Wagen. Vad. Hifi. II. D. bl. 306-312^

lil. D. bl. 25, 133, 203, 35p. Stijl, Opk, en Bloei

der Vereen. Nederl, bl. 36 , 37. Meerman, GefchieJ,

V. Gr. Will. II. D. bl. aa, volg. 27, volg.

CO Wagen, Vad. Hifi. III. D. bl. ^5-68.

C/) Wagen, rad. Hifi, III. D. bl. 3^, 4».
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twist; deels, door en tusfchen *s Lands Edelen

zelven; deels tusfchen en om Vorstelijke perfö*

uen: of oridcr dezen' eene VrbuW, nadere aanver^

wantë, of een mc-nnsliik n-,aar verder aanverwant;

de Voogdij erh het Rüwaardfchap C^) hebben

zou? Welke, toen fchielijk befliste, en, naar 't

fchijnt, daarmee geëindigde tweefpalt, een vóor-

afbecldfel of vóorfpel oplevert dier latere oneiu*

digc treur - toon'céiën {^hj. Fóórfpel en gelijk-

heid dief volgende twisten en partijfchappen ziet

hier ieder; hegin, door erfelijke vee te en factie,

welke gedurende de volgende eeuw, én door

alle dë grootcgebéurtehisfen derzelve heen, be-

dekt maar levendig zoude gehouden geweest zijn
^

Vinde ik hier niet («};

§. Z,

Of de H en jjg q(j(^2 bctfekking dezer landen tot het

d„rbu;ccn RoofJisch- Dultfche Keizerrijk; het vermelden

acaatkuiide van ZOO vtoegc Engclfchc ftókerijeni en het

her-

(g) Het onderftheid dezer woorden en ^aken heeft

Kluit, Hifi. d. Hüll. Slaatsreg, V. D. bl. 244. (be-

iied. aanteek. ((!!•(;)")

(/O Den üorfprong en afloop dezer twisten befcbrijf^

onze Melis Stoke, mèt de naïviteit aan de oude

rijm KTonijkrcbrijvers veelal eigen, IV. B. vs. 70- 143.'

(O Nogtans konu, buiten deze opmerkelijke gelijk-

heid, deze zank ook zeer te pas, ter vergelijking

met-, en opheldering van den oorfpronj der latere

Hoekf. en Kabelj. twisten ; gelijk ons riog op meer

dun 4iae plaats blijken zal.
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herdenken aan de ftaatskonstenariien onzer t?^-^'jkkend
-"

zijii, of daar-

Franfehe en En^elfche naburen , door alle de '"^'^'f .

^^'

tijden henen van het beftaan onzer Republiek,

leiden tot het vermoeden: of ook de Hoekfche

en Kabeljaauwfche ftrijdigheden door buitenland-

fche ftaatkunde berokkend en onderhouden mo-

gen zijn? — Doch ook dit vermoeden vindt

in de gefchiedenis geenen genoegzamen grond.

Want, wat het eerfle betreft, Margareta^„. ten %pi

en, door haar, Willem^ hadden beiden hunSscwL^d

regt van een en denzelfden Keizer: de beroe-

ringen in het verkiesbaar Duitfche Keizerrijk

hadden geen beftendig karakter , 't welk op deze

landen en partijfchappen gedurig konde werken:

de Keizers leenden eigenlijk flechts hunne be-

vestiging aan den eenen of anderen overweldi-

ger, om het vroeg vetzwakt en betwist regt des

Rijks op deze landen erkend te zien, daar zij

dft, bij weigering, bezwaarlijk met de wapenen

zouden hebben kunnen doen gelden. — Men
vindt de blijken in de handelwijs van Graaf

Birh IV (^), en in de verbindtenis van Lo-
dewijk van Loon en zijn' tegendinger Willem
L met de ftrijdige Keizers Otto en Henrik

{pj , in het gebeurde tusfchen Keizer Jlherf en

W KlHit ^7^ aron Egvtund. 1. fupr. cit.

(/) Wagen. P^ad. Hifi, II. D. bl. 331-4.
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Jan van Avennes (jn) ^ tiisfchen Keizer 5i-

gismund en Jan van Beijeren (»), en ein-

delijk, in dé, door Filips van Bourgondiër

wegens deze landen han*^ den Keizer laat en

langzaam gedane hulde (0).

*. van En- Evefi min vinde ik grond tot befchuldiging

der Engelfche en Franjehe hoven. — 13e bin-

nenlandfche twisten in beide die rijken kunnen

met deze Hollandfche partijfchappen in geen

Verband gebnogt worden: voor dadelijke de-

gelijke deelneming (p_) in de langdurige oorlo-

gen

(/»> Wagen. J^ad. Hifi. lil. D. b!. 144-6.

(«) Wagen. III. D. bl, 322-5.

(ö),Wagen. /^^^. Hifi. III. I>. hl 549.

C/) 'c Is waar, Graaf IVilkm III had, zeer kort

voor zijnen dood, in Mei 1337, en flraks op nieuw

Willem IV, in
f ulij deszelfden jaars , zich met den

Engelfchen Koning Eduard III, tegen Koning Philips

IV VM Frankrijk verbonden : maar onze Willem ving

dien krijg flaauwelijk aan', liep in denzelven over eii

weerover, en reeds in September 1348 hielden dè

vijandelijkheden op, door een verdrag, waardoor de-

ze landen buiten den twist geraakten, z. Wagen.
^aderl. Hifi, III. D. bl. 230-2, 237—41, 244-8.
Ook was de Graaf in dezen twist meer perfonelijk,

dan wegens zijne landen, en dan nog meer Henegou-

weu,
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,. gen der beide rijken tegen elkander, bleven

deze landen gelukkig bewaard, zoo lang ze

niet, onder Filips van Bourgondië, onmiddelijke

tiaburen van Frankiijk geworden wafen; en

pok deze Vorst betoonde zich in zijne vriend-

fchap zoo veranderlijk , dat er althans geen za-

menhang van eene dier buitenlandfche , met eene,

onzer binnenlandfche ftrijdende partijen beftaan

of blijven kon.

Wel is waar, dat bij de opvolging zelve vaü

Margareta tot deze gewesten, Eduard IN,

Koning van Engeland, van wege hare Zuster,

zijne Gemalin Philippai ook een^e aanfpr^iak

tot opvolging maakte, en zich in het beftier

der landen zelve mengde. Maar dit laatfle deed

bij ten behoeve van Margareta, welke hij

reeds als Gravin erkend had C^),- en hij liet

flraks toe, dat WilUm zich met eene Prinfes

van zijn geflacht in den echt verbond, en be-

werkte de verzoening tusfchen Moed.er en Zoon,

Z(MÏ-

wen , dan Holland er in betrokken ; en er blijkt van

geen den minsten zamenhaug dezer , hoezeer kon na'

volgende burgertwisten, met dien korten krijg.

(^) Eenige nadere blijken van Eduard's eerfte aan-

Hatigiugen en aanftalte om die met geweld door te.

ae^tten, heeft de Heer van Wijn onlangs in de Gra-

felijke rekeningen van dien tijd ontdekt j en zal daar

van zelf aan het Publiek verflag doetf.
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zonder eigenbelang te doen gelden (r). Men
vindt ook van den Engelfchen kant geene ge-

welddadige poging meer op deze landen , zoo

men uitzendere de zwakke, door Engeland zelf

afgekeurde en gehinderde flappen , door den

Hertog van Glocester^ Jacoba's Echtgenoot ge-

daan, om haar, meer dan om de Hoekfche

parfij, bij te flaan tegen Philips van Bour-

gondië, die toen zelf bondgenoot van Engeland

tegen Frankrijk was.-

§. 10.

ene. Aan den anderen kant, Frankrijks mogelij-

trankrjjic. j^gn jnvlocd betreffende , is het waar , dat in het

laatst der veertiende eeuw. Hertog Alhrecht's

Zoon, Willem Graaf van Oostervant, zijnen

Vader grovelijk beleedigd hebbende , en voor

denzelven moetende vlugten, zijne toevlugt tot

Frankrijk nam; en dat, honderd jaren later,

onze Jonker Franfen oorlog van verre zamen-

hing met Frankrijks oorlog en oprokkeningen

tegen Maximiliaan, en Bredcroclè's helper,

de Heer van Naaldwijk, eindelijk in Fftmk-

rijk geruste fchuilplaats vond, en daar als bal-

ling flierf. — Maar het blijkt niet, dat in het

eerstgenoemd geval , het Franfche hof Willem'

opgeruid, of, met hem te ontvangen, llaatkun-

di-

CO Wagen. Vai. Hisu XI Boek.
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dige inzigten gehad hebbe: en even min, dat de

blijvende, door meer dan één hUvVelijk ontlkne

of bevestigde verbintenis, van Wllkm en zijne

dochter Jacoba met Frankrijk, welke verbin-

tenis ophield door den dood van haar echtge-

noot, den Daufijn (i), eenigen invloed op

onze Nederland fche burgertwisten gehad heb-

be. Nog: minder is de andere daadzaak voK

doende, om tot de tijden van Margareta eia

Willem terug te bcfluicen : vooral, daar in de

tijden van Philips den Goeden en Karel den

Stouten, welke beiden zich zoo geheel in de

Franfche zaken gedoken hadden, onze binnen-

landfche twisten flapen, althans geen blijk vaiï

Franfche opwekking en oaderileuniag dragen.

\. il.

Wij moeten ons dan bepalen, om de begin-

felen dezer partij fchappen te zoeken binnens-

lands, en eerst omtrent het einde der eerfte*

helft van de veertiende eeuw; in de tijden, die

op Graaf Willem s IV. ongclulvkigen dood

volgden.

Hier echter vihd ik ergens den oorfprong,pf de éor-,
° fprong itexer

dezer jammerlijke tweefpalt opgegeven, vroeger burgenwis-

dan men geloofd had, in de aanfpraak, weikeken 20, icf

B .

.

^^

(j) Men 2ie OYer dit alles Wagen. Vad. HiSU

XII. Boek. ' ,
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vdkc lieerde Oom vati Willem IV. en Marzareta.
'Jan van ö »

r.catvnoiit Heer Jan van Beaumont. Heer van Gouda,
gemaakt
fia.i op de Schoonhoven enz. wijlen Willem''s naaste man-
opvoigin» •'

V3n Graaf neliike bloedvcrwant, op de erfopvolging dezer
Wilkm IV? r ö 5

landen gemaakt zou hebben, ' die door velen

onderfteund zou zijn, terwijl de meestcn zich

voor Margnreta verklaarden; wier tegenpartij

'• nogtans, zich naderhand, in de twisten tusfcheri

Margoreta en haar Zoon Willem bijeen-^

en bij Willem gevoegd zou hebben (O* Doch ^

men vindt van die begeerte van Heer Jan wel

eenig , fchoon flaauw bewijs («) , mrar geen

be-

CO I^'t wordt fleUig voorgedragen in gerchreveu

akademifche voorlezingen '[dictaten'), die toegefchre-

ven worden aan wijlen den beroemden Hoogleeraar

W e I s s , over O c t o 's Noiit, Rerumpubl. Cap. ö.

§. 26. n. 8; en ilt iieb hierom gemeend, het niet

geheel te mogen voorbijgaan, fchoou het, zoo veel

ik wete, op geenen grond rust.

(«) z. Wagen. V^ad. Rist, II f. D. bl. 'x66. —
[Maar op dit gefchrevene is door de Commisfie van

't Zeeuwsch Genootfchap het volgende aangemerkt:

„ Ook zelfs geen flaauw bewijs van lieer Jan's be-

„ geerte naar het Graaffchap dezer Lauden kan mea

„ vinden. Onze treffelijke Wageuaar zegt, 't is

„ waar: „ Men leest dat hij (Jan van Beauraont) de

„ Grafelijke regering van Henegouwen aanvaard heeft ^

>, en 't is te vermoeden, dat hij zich ook het bewind

,i mr Holland m Zeeland zal hebben aangematigd,

_,t,fchoo»- \
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bewijs van zoo ernflige aanmatiging, of ^00

veel ingangs bij de landzaten , dat hier door

die zoo hevige fcheuring en bittere vijandfchap-

had'

• .144(1. nii;': .

j, fchóon men zulks, or.zes wetens, nergens vindt aan-

„ geieekend :^' — doch hij haalt Froissard aan; ea

„ deze Schrijver zegt: „ ain^ vacqua la Comté dó

„ Haynatit un temps t et la gouver na Mesftre j^e-

' „ han de Haynaut ^ jusques ^ tapt, que Mada*

,f tn^.Margarite de Haynaut fh tira celle part ^ et

„ prit la faifins et fheritagé'' &c. Er gant niets voqir,.

„ ook vülgc er niets, van eenige begeerte van Heer

i, yan naar het Graaffchap. Hij gouverneerde ^ hi]

y „ i/ejiuurde, tot Margarite, herwaards gekomen,

„ zelve het roer in handen nam. £n niets was nar

„ tuurlijker, niets eenvoudiger. Hij was bij 'e af-

„ fterven der Keizerinna en harer kinderen , 't naaste

., mans oir in deze gewesten, en die, bij 't leven

„ van Graaf fVil'em IV, door dezen, bij deszelfs

,, afwezigheid, te meermalen tot Gouverneur was

„ aangefteld geweesu Te Mons in Henegoüweu

„ vindt uien een Charter, gegeven te Valenciennes ,

„ S20 Maart 1342, bij 't v}€i\i WtUem IV. hem ba*

,, noemt tot „ Baut et Souverain (Baljuw en Oppep»

„ hoofd) de totis fes pays , avec ponvoir de les '%0Mi'

„ verner, d'y mettre et oter les officiers , et faire

„ tout ce qWil feroit., s'il y etoit prefent ^ cependant

„ Ie viage (voyage) e» Grenade :" en van hier komC

„ Beaumont ook als 's Graven Stadhouder voor, in

„ August, 1343, bij Mi.^Ti.s, Gr. Ch,- B. y. HoU.

» IJ. D. èl' 6/^, Die man dan vau vertrouwen , be-

• B a rocmd
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had kunnen ontflaan. Daarentegen vinden wi}

hem eerlang, vereerd, naar 't blijkt,' door

Margareta en Willem beiden, aan 't hoofd

der onderteekenaars van Margareta's eerften

affland dezer landen aan haren Zoon (v); na-

derhand wederom begunstigd door Margareta

eiï

jj'foemd én geécht ter zee en te lande in dien tijd^

„'nam, 't zij üit zich zelven , 't zij misfchicu wel

,^' op last van Keizerin Marien rela , tot hare liomst ,.

,^ het Gouvernement, mocrmalsn r^oor hem bekleed,

„ wederom op zich: zeker in Hemgomven ; mogelijic

„ ook hier te lande, daar men, naar den aart en dea

„ geest van die tijden , iii regeringloosheid zou ge-

„ weest zijn , éu in vrees of ondervinding van op-

,,.rü"er, zoo hij dit niet gedaan had." — Ik heb niet

anders k'inn^n doen, dffn deze belangrijke en isitge-

werkte aanmerking in . haar geheof over te n^men~

Men ziet, dat ze mijn gevof-len , om geene ambitie.

of aanmatiging van J. v ü als oorfprong der troebe-

len te erkennen, krachtig ftnafc. Mijn in den tekst

gezegde , rustte oj» W a g e n a a r , maar ook vooral

op het ftellig ten laste van- Heer Jat voorgedragene ,.

en door mij vroeger vermeïdde (van Profr. fVeifs)

;

terwijl ik zelf ook ftraks hier na cenigc redenen had

opgegeven, waarom ik aan Heer J. v. I> geene ei-

jfeubatige heerschzuchtige bedoeiing-en durfde te laic

leggen.]

(v) D!t ftuk is in 't Groat Plac B. Hl. D. bl. i

,

en in Mstchaei Ami. T. V. p. ^61-77 y ed-iii

>tto.
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cn Willem Civ), ja mede tot fcheidsman gekozen

in de gefchillen over \ gebied (^x); en, daar

feij nog verfchei^en jaren leven bleef, zou het

vreemd zijn, dat, met zulk een' geest bezield,

deze Heer, midden in het land gevestigd, zich

beftendig ftil gehouden hadde, zonder gebruik

£e maken van de fchoone kans, om in troebel

water te visfchen, en aan beide partijen den

vetten brok te ontrukken. —

§. 12.

Het blijve dan in 't ala;emeen daarbij r dat]^^ i>eginre-
^ •' Ln der cwis-

de beginfelen dezer noodlottige verdeeldheid ^-"^ t^ '^ei-
° lcn,se!;jkty-

fr^ partijfchap^ voor zoo ver yan ^(?2^/j;tf dillen naauw
. verbonden
tets met zekerheid lekend is, sefield moeten ^^^'^^^^^^U

, ,
^ •'

ttislchen

•worden , eentgen tijd na den dood van Graaf Mar^nretn

frtlLem ly
, gelijktijdig en naauw verbonden

met den jammerlijken krijg ttisfchen Moeder
€n Zoon.

%' 13-

Met voordacht druk ik dit, hetgeen uit het Doch hie>

, j - omtrent we-
vorig beredeneerde overblijft en uitkomt, dus 'i" zeer ver-

1 . fchillende
• fluister en onbepaald uit; omdat juist hier, in Menigten «i

wijzen vai)

i3 3 het v«yrdragt,

(nO Mieris, Charterb. \\, D. bl, 821, a. — Ook
^eeds te voren had Margareta, pas aau 't bewind
gekomen, hem hare gunst betoond, 2. ald. bl. 7«p,

(*) Mierisv, ald. bl. 7^5, 821, 22, 24, 25.
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'liet nader bepalen dezer algemeene flelling , zich

een groot en zeer gewigcig verfchil tusfchen de

Gefchiedfchrijvers opdoet: of, namelijk, de

verdeeldheid der landzaten en de H. en K.

partijfchap eerst ontftaan zij, uit en door den-

twist ovei het gebied tusfchen Margareta en

fVillem? dan of, van de reeds gevormde twis-

tende en ftrijdende partijen, eerst de eene fFll-

lem hebbe ingeroepen, aangezocht en overge-

haald, om het verlaten befticr dezer landen we-

der op zich te nemen ; en de andere , 't zij

reeds te voren, 't zij door natuurlijk gevolg

daarvan, zich voor Margareta s beflicr ver-

klaard, haar weer ingeroepen en onderfleund

bebbe ?

ï' 14.

In het eerfte dezer gevoelens is nieuwe twij-

feling uit verfchillende verhalen: 'oï Willer.t^

die van zijne Moeder in Januarij 1349 ('3')»

de landen van Holland, Zeeland en Vriesland,

als eigen Graaffchap, maar tegen belofte eener

jaarlijkfche uickeering had verkregen , aan iiQZt

be-

(^y) Dit immers gaat vast, dat dit ftuk tot het jaar
"

134P, niet tot het vorige jaar gebragt moet worden;

wegens den toen gebruikelijkeu hofllijl en telling:

welke bijzonderheid ook in vele andere ftukken moet

worden in 't oog gehouden, z. Bijvoegf, en ^anm-

op Wagea. UI, D. bl. 58 , volg.
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belofte, ter kwader trouwe niet voldaan ?>—^

dan of ook te geUjk Margareta, uit wispeltu-

righeid, berouw van haren afftand zou gekregen

hebben? (2) - oï mUefU, het jaargeld in-,

houdende , zich in 't bezit der landen zou heb-

ben willen handhaven, tegen den wil en \ regt

van Margareta , welke dan , herwaards komen-

de, haren afftand ingetrokken, en door 't geweld

van wapenen, hem zelf tot fchuldbekentenis en

^eder-afftand gedwongen hebbe? — dan oïfFil-

lem^ ziende hoe gevaarlijk en kommerlijk de ge-

fteldheid der landen was, en het bewind, na af-

trek des beloqfden jaargelds , niet langer waardig

npch begeerlijk vindende, vrijwillig het gebied

'

verlaten hebbe, en 't land ruimende, naar Bei-

jeren vertrokken zij ; wanneer , overmits Mar^

garetas gedurige afwezigheid en haar te flaamw

B 4
be-

(2). Een enkel Schrijver, C<sfe fft/de Chromjk van

jUbertus yirgentinenfis of uilbert van Straatsburg ^

ook afingch. bij Gouthoeven bl. 387- M zeg^»

dat zij helde ^ot een ongelijk huwelijk, maar zegt

er uiet bij, met wien? en of de ongelijkheid in

jaren of in ftand zou geweest zijn ? O
(*) De lieer van W«" erkent de juistheid mijner twee

voorgaande ftellingen, mij verzekerende, dat, behaiven Alz-

reiter,i« dnnal. Boj. P. 11. p. 82, 83, die de?en Schrüver

i/tlb. Argeminenfis namelijk ,) aanhaalt , hem , ondanks alle na-

vorfching , bü anderen niets hier van zii voorgekomen ,
zelfs

niw hij -R c b d e r f (in F r e h e r i rerum Gem. Script. T, I,

p. 6i6 tn 638) die «lezen t^d beleefde.
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beftuur (^aa)^ fommige Edelen en Steden mee

herhaalïfc bezpndingen fVtllem weder aange-

zocht, en hem, hoe fterk hij ook eerst wei-

gerde, gedrongen en overgehaald hebben, om
zich weer in 't bewind en aan het hoofd te

ftellen; waartegen anderen zich verzet, en ge-

toond zullen hebben Margareta alleen te er-

kennen, en haar iQt weder- overkomst en bij-r

frand aangezocht ; Doch waarop Wiliem en

2ijn aanhang dezer flp^-en beftorrndcn , en vele

daarvan verwoestten , en zich op nieuw tegen

de gcvlugtcen of verdrevenen verbonden, bij de

bekende zamenCpanning ,
gedagteekend 23 Mei

1351; maar welke door Mieris bewezen,

en federt erkend is, tot 1350 te behooren (^ah)^

ondanks welke hij echter reeds in 'c eind van

September tot fchuldbekentenis en wederafftantj

genoodzaakt werd. —
' IFtlkm, m Januarij 1351

door Margareta met Zeeland begiftigd zijnde,

moet echter onmiddelijk weer tegen haar znam-

gefpannen en gewapend hebben, daar weinige

maanden later, Margareta, door Engelfche

hulp gefterkt , hem bij Arnemuiden flag leverde

en

(.aa) Een enkel Schrijver, (Gouthoeven, in zijn

bijvnegf. bl. 388 <j.) «leldc van afkeer der Laudzaten

wegens hare ftrafheiJ,

iab') Mieris Charterb II. D. bl. 779. Bijvoegf.

en ^anm, op Wagejj. III, D. bl 55,.
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en hem overwon : maar zelve , reeds in 't begin

van Julij, eene beflisfende nederkge ontving,

welke haar de hoop benam van zich hier té

lande, daar de meeste Steden met Willem ver-

bonden waren, te kunnen houden, en haar de

wijk naar Engeland nemen deed, enz. — Ter-

wijl dan in deze twisten, eerst de partijen van,

Margareta en JVillem door bijnamen onder-

fcheiden, en door den twist het land in jam«

nierlijk onleschbaar vuur. ontfteken was {ac).

§. 15.

Een geheel andere voordragt van deze ge-

beurtenisfen en het begin der parcijfchappen., is

tij vele Schrijvers, die te kennen geven, dat,

na den eerften vrijwilligen afftand en 't vertrek

van Wühm^ Vrouw Margareta afwezig blij-

ven-
r

iac) z. Wagen. Vad.Hist.lU.'DM.^ès, 278, en

tn AQnTegenv. Staat v. Holl. I. D. bl. 54. (De tijdor-

de der gebeurtenJsfen is naauwkeurigst in de Bijveegf,

en aanm, op Wagen. III. D. bl. 59-62.) Ma^ft*

Chron.Belg. ap. Heem 5 k. Batav. Arcad. (Heems-

kerk zelf fpreekt twijfelachtig) V. H. Hiftorie der

Gravel. Reger. in H«ll. Cap. ai. Stijl, Opk. en

Mloei der vereen, Nederl. bl. 53. Cerisier, Tafereel

enz. I. D. bl. 43Ö, 7. Zoo zingt ook Laugeo-

dijk; eni '

B5
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yende C*), en zich dezer landen weinig bekreu-

nende, binnenlandfche twisten en geweldenarijen

waren aangevangen, en heel Holland verdeeld

en in partijen gefcheurd door de Edelen, bij-

zou-

(*) Aanm. des Heerm van Wijn. „ Wat Willem

betreft: uit eena Rekening van den Rentmr. over

Zuid- Holl. , loopende van St. Raven dag (i. Octob.)

I359'~~ï35i> blijict mij, dat hij, ten tijde van dien

afftand, feidert 20 Sepr. 1350 ind, ^ eerst t^Geerirui-

denber^^ en toen te Dordrecht ^ bij zijne Moeder zich

ophield. Daar na viiide ik hem bij Margareta niet

meer, en noch den tijd van zijn vertrek, noch wer-

yiaarts hij zich begsf. In 't geheel komt hij mij fe-
i

dert niet voor, dan op d. 14 Janu. 1350, (bij Mie*

ris, Ch. li, 2. 760'V'

„ Ten aanzien van Margareta ^an men niet wel

zeggen, dat zij afwezig bleef. Uit zooëvengem. Re-

ken, blijkt mij, dat zij van den 10, tot ten minsten

23 Octob. Ï350 te Geertruidenlierg zich ophield. —
Kort voor St. M/iarfen had zij wel een' uitllap, zoo

U fchijnt, nviix Mechelen gedaan, doch van 8 Decerab.

tot \zMs 1350 '' i' 1351» (want zij telde naar deu

Hofftijl) komt zij voor te Zierikzee* Toen moet zij

een' fchielijken togt gedaan hebben naar Beijereni
1

want op den 20 Janu. 1350 was zij te Munchen,

(Mier. /. c. 2, 769,) doch op 6 Febr. i35»

(Mïer. /. c. p. 771) weder te Zierikzee: en de bo-^

vengem. Reken, leert mij, dat zij in die maand, en

*t begin der volgende Maart, in Zeeland bleef, maar

dat zij, op dea 17 Maan, 2icb weder te Dordrtcht

bevond."
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zonder door Arkel en Egmond jjan den eenen,

Brederode aan den anderen kant, en door de

namen van Hoeksch en Kabeljaauwsek toen

reeds onderfcheiden : in welken ftrijd der fac-

tien dan eerst de Kabelj. partij Willem toe

hoofd had aangezocht en weten te overreden;

wanneer , natuurlijk , de Hoekfchen betuigden

Margareta alleen te erkennen, en voor Haar

te llrijden, aari welke de landen, daar PVillem

ze eerst, verliet, van zelf weder vervallen wa-

ren {ad^.

(jtéT) Chron* auct. J o. de B e k a , M a 1 1 h. ^nal.

T. III. p. 244. Chron. Osnabr, ap. Meibom. ald.

aaiig. door M a 1 1 h a e u s. ^ppend. ^<^ li e k a m , itJ

Margar. p, m, 143 fq. Heda, p. m. 244. Rei-

gersb. Chrón. v. Zeel. 36 Kap. Oude Hol/. Kron%

tij Gout hoe ven, bl. 384. Chron. de Ho.'l. in

M a 1 1 h a e i ^nal. T. V, p. 566. Schotanus Frief,

JJisi. VI. Roek. A 1 k e ra a d e , jonker Franf, oorlog , |

Iloofdd. — Denopftaiid tegen Margareta , niet berok-

kend door Willem , ftelt ook V o s s i u s Annal. L. x.

(Deze lijst, zoo wel als die in {ac) kan zeker ver-

meerderd worden, want ik heb noch tijd noch gele-

genheid gehad, om alle Schrijvers na te zien. Velen

echter fpreken hier zoo kort en onduidelijk , dat ze

in dezen niet in aanmerking kunnen komen.)

Nog eeue andere veronderftelling heeft Hnij de-

co per, in zijne Lambaeheriana ^ bij Mei. St. III.

D« \>l. 544. dat Keizer Lo4ewijk door zijne bemoci-

jiug
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Aanmerking

nïanS: Moeijelijk en gevaarlijk is het, in djt ver-

S'cf*°'V^^^" ^^ beflisfen; vooral, dewijl wij juist hier

fchiedberig- 200 zeer hjden , door gebrek aan gelijktijdige

,

kundige en onpartijdige Schrijvers, waardoor

vele van de gcwigtigde gebcurtenisfen dezer ja-

ren altijd duister moeten blijven ; b. v. Wülems
gedrag jegens zijne Moeder , federt haar eerften

afftand, — de fedenen van zijn hervat of ge-

welddadig vastgehouden bewind, — en van Mar-
gareta's weder aanvaarden van 't gebied; - de

oorzaken, die Willem, na 't fier verbond met

zoo vele Steden en Edelen in Mei 1350, reeds

in

jjing met de verdere opvolging in deze landen , eii

door zijn' oudfteii Zoon van de Erfenis gewelddadig

te verfteijen, oorzaak geweest z^j vau den eerftco

haat tusfchcn Moeder en Zoon. — Maar, gelijk d?

geleerde man in 't algemeen in die Verhandeling, uit

zijn bekend verkeerd oogpunt, zeer vele hifiorifcluï

feiten geheel fcheef befchouwt; en naardien hier de

afftand van dien oudften Zoon zolven voorkomt , (ter-

wijl 't natuurlijk was, dat de Keizer, van dit verval-

len, maar van den Broeder zijner Echtgenoote af-

komftig leen, eene apanage voor hare jonger kinde-

ren maakte:) zoo vind ik niet, hoe dat bcvordereij

des tweeden Zoons tot de opvolging, oorzaak van

haat tusfchen dezen en zijne moeder konde geven,
of hem aanleiden , om zich voor den lijd , bij bajjr

leven, het Graaffchap aan te matigen.
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in September tot nederigen affland bragten, —
en die, waarom hij, van Margareta, die toen

alles inhad, reeds in Januari] daaraan volgende,

Zeeland in eigendom verkreeg, — en die, waar-

om, zoo ras daarop, weer zoo felle krijg ont-

ftoud, — en genoegzaam alle de gebeurtenisfen

bier te lande, gedurende de vierdehalfjaar, die

tusfchen Margaretd's beflisfende nederlage,

en haar tweeden finalen afftand verliepen {ae') ,

en

(/3ö) Over het vorig tijdperk, van-, en vóór het

openlijk begin der w&ebelen , geven de Graafl. reke-

ningen dezer tijden , door den Heer van VV ij n zeer

zorgvuldig bij een gegaderd en goëxcerpeerd , nog al

eenig flaauw, offchoon op verre na niet zoo volko-

men licht als wij mogten wenfchen. M'^ar zij toon en

ons toch, dat Koning Eduard van Engeland al vroeg

in 1346, gewapende demonftratien^ om zijner vrou-

wen vermeend regt te doen gelden, tegen deze lau-

den maakte ; — dat ook in deze landen zelf, voorna-

melijk in Zeeland, veel onlust eu beroerte wasj zelfs

geweld van wapenen, en gruwelijke euveldadeu ge-

pleegd werden ; — dat tVillem reeds in Novemb. 1 347

de J3aljuwcn van Rhijnland , Amftelland en Kennemer-

land gelastte, „ te gebieden, dat alle, die op,?ue brie-

ven hadden van mier Vrouwe der Keizerinne wegen,

die brengen zouden in den Hage, te registreren";

('1 geen welligt tot onaangenaamheden aanleiding kon

geven r offchoon men toen, en later, Moeder en

Zoon nog , zoo 't fchijnt , in goede vriendfchap vindt)

^ Zij toonen ook , dac mep eijgenlijk niet m^t fummi-

se
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en firaks de ware omltandigheden van Willefn's

razerijen en lotgevallen; — of IFilUm bij zijne

Gemalin kinderen , en wel , toen hij krankzin-

nig werd, in leven gehad hebbe, of niet, enz. —
Daar nu dit bijkans geheel onzeker en onbe-

kend is, hoe kan 't ons verwoiideren , dat wij

niet weten (waarop het echter, om den loop

en geest der partij fchappen voor 'c vervolg te

beoordeeleri, zoo zeer aankomt,) of in 1349 en

1350, het begin van de geweldenarijen en van

de fchcuring des lands gemaakt xij door den

twist van eenige magcige adelijke geflachten

,

Wier eene deel den jongen vurigen Vorst in

hun belang en tot hun' aanvoerdei* wist te krij-

gen ; dan of eene partij der landzaten 't eerst

door zijne heerschzucht in oplland en krijg

gekomeri zij? (<«ƒ)

ge kronijkfchrijvers zeggen kan, dat M^rgareta na

ff^ilïem's afflnnd afwezig blijvende, dit nanleiding tot

Qpftaud gaf; gelijk door de Heer v. W. reeds even

te voreii bij deze VcHi. bl, 26 is aangemerkt, — en

MtWHlem's afwezigheid, ui 't weergegeven bewind,

fleclits vaii korten duur kan zijn gev/eest. Zij beves-

tigen büveridfen, en vullen aan, 't geen de Charters

dier lijden, bij Mieris uitgegeven, aanwijzen.—

(Vrees voor inval der Engellchen was ook vermeld

door Alb. Argeniin. p. 135. bij Huijdec. op

Mei. St. III. D. bl. 542.)

(»ƒ) 'ï Schijnt dat de meeste oude Schrijveren

zicfa
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§ 17-

Sommige Gefchiedfchrijvcrs dan , ftellen de

Vorsten voor, als ingewikkeld in den reeds be-

ftaanden twist der Landzaten ; andere, \ Volk,

dat is, de Edelen en Steden, als in partijen"

gefcheurd , om de heerschzucht der Forsten» —
Een derde gevoelen of onderftelling is ons'j.g„g,^gj,j

voorgekomen j welke wij niet onvermeld mogen
^^"Air'^'ge^

laten ; Want , offchoon , - zoo ver wij weten ,
-°""'

^ flechrs in één verouderd politiek dagblad ge-

fchreven, is dat dagblad afkomflig van den

beroemden wagen aar, en blijft ook nog

: ileeds , als uitmuntend voorbeeld voor echt p^
triottifche ^ vrijmoedig befcheidene politieké^

dagbladen, en voor de kennis der Hollandfché

Staats^'

zich voor deze lantst (§. 15) voorgedragehe wijze ver-_

klaren; terwijl echter de meeste nieuweren, de ande-

re, door ons, met hare eigen variatiën , éérst (§. 14)

voorgedrag'eue wijze kiezen. Voor het andere (§. 15)

voorgedragen gevoelen ineeii ik nogtans uit den ftaat

dier tijden, en deu geheélen loop dezer twisten,

meerdere inwendige bewijzen (hoedauige, bij gebrek

van uitwendige, eigenlijk -hiflorifche, veelal ons oor-

deel beftemmen moeten) gevonden te hebben : maar

2al dezelve , wegens den reeds opgemerkten zamenhang

dezes eerften met het laatfte deel der vrage, — na-

tuurlijken zamenhang, van den oorfprong met den g«est

en doorgaande flrekking der partijen —
' Q&Ui later e»-

ann *c einde der Verband, kunnen ontwikkelen.
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Staatsgefteldheid en Scaatsgefchiedenis, in het al-

toos gedenkwaardig tijdflip van 1747 en 1748,

belangrijk

:

De PA TUIGT dan, AT". 9. bladz. 83, fchrljft:

,, De Hoekfche en Kabeljaauwfche Tvveefpak,

„ die , in 't midden der veertiende eeuwe , in

i, Holland ontftond, en tot op 't einde der

„ vijftiende duurde, was zijne geboorte ver-

„ fchuldigd aan "'s Volks misnoegen over de

j, Regeeringe , en werd gevoed door zulken

,

,, die, onder eenen fchoonen naam, naar nieuw

„ gezag (tonden, of zich in eenig verloren be-

„ wind poogden te herftellen. l^ie in 't on-

), derfpit lagen, en wederom op 't kusfen zoch-

j, ten te geraken , riepen , dat zij voor de voor-

„ regten des Volks , of voor de wettige Re-

„ gering ftreden, en beloofden verligcing van

„ gemeene lasten, Zoo "t Volk huri wilde bij-

„ ftaan. Velen gaven hun gehoor. Vele an-

„ deren hielden 't met hunne partijen. De

„ verdeeldheid kreeg eene gedaante. Men on-

„ derkende eikanderen aan roode en graauwe

„ Bonnetten" , enz. — (Hierbij kon dan , ten

opzigte van dez;e latere troebelen
, gevoegd wor-

<ien , ^ 't geen van de vroegere gelijkvormige

partijdigheid melis stoke vermeldt , ter

plaatfe, boven, bl. 12. aant. (^h^ aangehaald.)

TT Maar onze wagenaar fchreef aldaar ^

*c 2ij



ÊN KABELjAAUWSCHE TWISTEN. 33

't zij dan als Patriot, of als politiek dagblail-

fchrijver, althans hij fchrcef daar te veél ad

homines ^ om in dezen van cenig gewigt te

zijn Immers, hoe xeer naderhand, in den loop

dier twcefpak, 's Volks (^dac is, bij hem, ^er

fiedelijke hurgerijen') misnoegen , door de

voórnamereii aangéflookt , meermalen aanleiding

tot opftand moge gegeven hebben; zeker had

die klasfe des volks, voor welke wagenaar
' zijn blad fchreef , geene fchuld aan de geboorts

van dien H. en K. tweefpaici — En vrat de

vergelijking der gemelde plaats van melis

STOKE betreft, behalve dat deze hier eigenlijk

niets ten bewijze afdoet, vind ik ook in die"

plaats zelve, een dubbel', eenigzins verfchillend,

aanzigc der zake. Eerst is 't, vs. 70-82, als

öf de Landzaten zelve ("di i. de Edelen,) on-

vergenocgd óver 't bellier, bijzorider ook oni

dat het Vrouwelijk bellier was, en zij niet ge-

noeg geraadpleegd werden y tegen de Regeutes-

fe waren opgellaan: maar dan volgt er onmid-

delijk, VS. 83 "91 ^£"2 plaats, welke reeds

voorafbeftaanden fiaijvef én vijn:ndfchap tus-

fchen adelijke familiën aanduidt. Waarvan 't

eene deel nu aan de' Vorstinne kleefde, eii

weshalve 't andere een' ander' Vorst of

JLandabellierder voor zich en voor het land

G op"
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opzocht (ag"). Zoo verfchilde dan telü ook

dit niet van de gronden en den oorfprong der

H. en K. facciën, volgens die in de tweede

plaats (§ 15.) opgegeven vyijze vöorg^fleld.

§. 18.

^ulL "an
^^^^ ^^" opzigte dier H. efi K. partijTchap

PHiL.aLEY worden wij nader op den wee; 2;eleid, door
Dis , nopens ' r .^ o '

beftki"^ van " ''' S^^" '^^" ^'""''
'
"op^"^ zekcre klagtc der

mium,
^^ Keizerin Marg^rsta, als had haar Zoon

5, fFillem V, of door zijne jongheid, of door

na-

C^g) Ik ImlG deze verfen aan als echt. AVaiit zon-

der gronden van kritiek, die zediL^er en zekerder zijn,

dan de opime en iiidividud-ele fmaak, zelfs van eeneii

B. Huijdekopef, wage ik het niet, die geheeie

plaats voor ondergefchoven te verklaren. Maar 't is

of Melis Stoke meer ondervinding gehad hebbe

van hqfs-inlrigues en -kabalen, dan Hij, die deze

plaats ver\^erpt, als „ wildzang, die noch te vatten
^

noch te begrijpen is." — GeJdigar argument voor

^e aanwending der hooge kriiiek ter uitmonrtering van

die verfen 83-^p4, raogc diezelfde, door ons hier

opgemerkte , fchijnftrijdigheid dezer met de ftraksvoor-

gaande verfen opleveren : maar een oplettend lezer

ziet ligtelijk , dat het flechts yi:/i//«ftrijdigheid is , en

beide dingen te gelijk kunnen waar geweest zijn ; al-

Züo de gunst eu invloed van de eene partij ten Ho-

ve, natuurlijk bij de andere partij die ftemming, en

die taal en die handelwijs verwekte, die aldaar

t

VS. 70-82, en vj. 102 en volgg. befchreven ftaan.
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„ nalatigheid, of door behendig aanraden van

„ fommige luiden, hare heerlijkheid, rcgt,

„ hoogheid en erfenis verkort, waarom zij ook

„ alle hare officieren gebood, om, zoo dra z^

„ gewaar wierden , dac inen iets van dit boven-

gemelde aantastte, of aangetast hadde, zulks

te wederroepen , én er de hand aan te flaan.'*

fMier. r.hart. B. 11. D. bl. 780.) Eene

zaak, des te meer aanmerkelijk, i. om dai

„ uit die vervreemding, van welke onze Schrij-

„ vers , zoo veel riien weet , niet fpreken, zou

„ kunnen verklaard worden, de redenen, of

„ ééne der redenen, om welke fVillem., vol-

„ gcns zijne eigene bekentenis, het bedongen

„ jaargeld aan zijne Moeder niét heeft betaald,

„ of kunnen betalen. 2. Om dat die zaak

„ voorheen van zoo groot gewigt is befchoüwd,

„ dat PHiLippus a leydis uit het weg-

„ fchenken der domeinen door Willem in zij-

„ ne jeugd , ultra virés patrimoniorum , per

„ importtwitatem petentiuin^ eumque^ fine

„ pudoris velatHcnto vexantium" , gelegenheid

,5 heeft genomen , om zijn boek , de Curd

„ Reipublkte et forte Principantium , blij-

j, kens de eerfte bladzijde \'an dat boek, té

;, fchrijven." (*)

C a De-

O Al bet asDgcdreepte (»") is «aanerkingf van
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Deze aanwijzingen leiden ons roe beter be-

grip en beoordeelin^ veler zaken, leiden ons

op den weg tot hei navorfchen van den oor-

fprong dezer tweefpak en burgeroorlog: -• maar

wij vinden hier nog hinderpalen.

I. Men kan ook, naar men 't opvat, in dat

manifest van Margareta flerker drukken op

de andere woorden: ,, behendig aanraden van

,, fommtge luiden'''' : — eii 't kon fchijnen

.

dat men dit wel niogt doen , om dat zoo , op

dat offici'cele fluk van Blargareta's terugnemen,

dat van JVilleins eerst terug^<?vi?/? des gehee-

lan gebieds den weerklank maakr, alwaar hij

bekent: door aanraden fommige zijner lui-

den y zijne belofcen, en de voorwaarden zijner

Moeder niet gehouden te hebben. Dan konden

deze llukicen becer dienen tot ftaving van \ ge-

voelen, dat den oorfprong dezer landsberoerce

aan de Landzaten zelf, niet aan de Landsvor-

flen wijt: — doch, van wege de gewoonte,

en men zou fchitr zeggen, den aard van <//-

plomatifchen flijl , heb ik bo>/cn , in mijne

opgave en kritiek der verfchilleride gevoelens,

van deze weerkeerige authentieke verklaring

geen gebruik gemaakt. 2.

wege het Genootfchap,. op deze eerst niinvollediff

bL'vverkte VcrlimiJeling gemnnkt; en héoft dus asn-

leidiDg gegeven tot de nadere ontwikkeling, in 't

Volgende, tot op bJ. 4Ó.
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4. Het werk van philips van lp.ijjjen,

en de maatregelen , welke , denkelijk , onder 'c

bellier van Hertog Albrecht op het zelve ge-

grond en gevolgd zijn (^ali), gingen, naar d^n

gcheclen toon en omflagtighcid, en de verfchei-

denhcid van capus pofitien in hetzelve, niet

enkel op die fchadelijke aliënatiën en verfpillen-

de niildheid van IFilkm^ in de anderhalf jaren

fijds van zijn ecrfte bewind ; maar denkelr.k

C 3 ook

(^aji) Bij 't lezen van het werk van Philippus

de Leijdis, kan men, dunkc mij, naauwüjks twij-

felen, of hetzelve moest niet flechts tot leering die-

nen voor het toekomende; — waartoe ook, zou men

zeggen , de treurige ondervinding der jammerlijke ge-

volgen krachtiger werken moest , dan die regtsgeleer-

de rpftsv'jndigheden : — maar moest tevens lot regel

en grond firekken voor maatregelen, welke men ten

opzigre van 't voorledene wilde nemen ; en moest

achteruitwerken , door te toonen, dat de voor'cdciie

daden ipfu jure md., in zich zelve nietig geweest wa-

ren , als ftrijdig \t%sn reeds vroeger beftnande alge-

mcene wetten. — Tooneti , althans volgens den fina.'k

en gewoonte van die tijden, door toep.isfing van de

beginlelen van regcerknnde en Staaisregt der voor-

malige Romeinlche Keizers , als waren die ook nog

,

en ook hier Sr.iatsgrondvvetten. WtHem had wel,

volgens 't getuigenis van P h i l. è Leijdis, reed?

zelf, en zonder op 't boek van dezen te wixhtei^,

vele fchadelijke concesjten herroepen (waarover iets

in de volg. santeek.) maar toch niet alle; denke]i|k

,be£eerde het Hof nog deze deductie.
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ook op de bovenmatige beloften en giften,

welke van weerskanten, door Margcirei^ zoo

wel als Willem ,
gedurende de vierdehalf jaren

nieuwen ftrijds, gedaan waren, om zich te

handhaven in 't bewind, dat Willem weer had

aangegrepen Willem zelf had wei, naderhand,

meester geworden zijnde, de door Margareta

verleende privilegiën, alle, deels "uitdrukkelijk,

deels dooreene niet min duidelijke omfchrijving,

van kracht beroofd; maar veelal meer in naam,

dan in de daad, alzoo hij veelal ftraks in zij-

nen naam , die zelfde wederfchonk (jai').

(jut) Dit een en amler beneden nader verhandelen-

de, hebben wij aldaar de Schrijvers ann.:^ehaald. Ve-

le van de privilegiën, door Vrouw Margareet ^ ook

in 't begin van hare regering , bij hare bltj.ie inkomfle

gegeven, gaf IVWetn ^ toen lii; meester, en beter be-

raden geworden was, niet te rug, waar hield ze in.

Ja eene mericwaardige plaats van P h i 1. de L e ij dis,

Caf. 78, p. 271 leert, dat Wiikm ook zelf reeds

veel van 't geen hij - zelf weleer gegeven bad , weer

had ingetrokken : 't zij dan op den raad en de regts»

geleerde grondei van Mr. Gerard ^kmjnfe (Phil.

de Leijd. caf. 73 , p. 218 etc.) en Mr. Philips van

Leijden, 't zij liever, op grond en analogie van 't

geen de Landzaten , door vorige ondervinding van

zijn prodigaal gedrag geleerd , en de kwade gevolgen

voor 't algemeen, der overmatige mildheid en goed-

heid des Vorsten wel inziende, hem hadden doen ie-

loo%
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§. 19. '- - ' /—^-2

Al het bijgebragte dan , , verfchafc ons C"a|ir
r

iiiij dunkt} zelfs nieuwe gronden, om, waar-

fchijnelijk te ftellgin, en doet ons gemaklijker.

en in 't geiieel verband begrijpen , dat Willem''^

fpoedig hervatten van 't pas weer afgedaan ge-,

bied, en de krijg, die daarvan 't gevolg was,^

groocendeels meê te wijten zijn, aan 't aanzoek-

en den aandrang vaq zulken , die reeds te voren

van hem al te groote gunstbewijzen hebbendck

genoten, nu vreesden door Vrouw Margareet

en haar thans triomferenden aanhang te diep

vernederd, en van 't genotene weer uitgefchud.

te worden, pit was ool^ ig ^;qh zelve ligt

g 4 :
^~=- ge-

loovem ,, dat hij binnen èL^naastvoïgende jnren niets van

gijne heerlijkheden, 'goederen pf regten, verkoopen,

yerleenen, verf;henken zou", enz. enz. Mier. Chat'

terb il. D. bl. 795, 6 Dingende tegen Margareet^

wier ma^t pm te begunstigen en te belppnen geens-

zins op deze wijze gebonden was, heeft Willem deu-

jceiijk zich ook niet ftipc aan dat charter kunnea

houden , inaar wei eens de hand moeten ligten. Hier-

voor was nu wfil in eventum gezorgd , bij die verbin-

tenis zelve: Ende waar '/ zake^ dat mj eenig van de-

ze poincien voorfz. enz. : — maar 't herroepen , ook
uit krachte dier clauful^ wierd niet zonder doel of

vrucht verzeld en opgefmukt , door eene zoo breede

en geleerde deductie dfer claufule, en ftaviiig uit het

algemeene en Staats -regt.
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geloofelijk ; oflchoon wij , door het bijgcbragte

,

iden zamenhang der geheele zaak beter bevroe-

den. — Maar de groote vraag blijft, nopens

den oorfprong van Blargareta's en Willeni's

/(?r/?fi verfchil , ^en eerflen burgerkrijg, de

évrfle vorming der beide biirgerpartijen. —
Gefield , Willem was door zijne bovenmatige

c-oncesfiën en gefchenkcn te zeer verarmd en

uitgeput, dan dat hij, al hadde hij gewild,

aan zijne verbintenis jegens zijne moeder en de

voorwaarde van 't aan hem afgedaan gebied

had kunnen voldoen; maar wilde niet goed-

fchiks,' niet dan déor overmagt in krijg er toe

^noodzaakt, het verbeurd bewind wieder afflaan:

^ zoo blijft nog de vraag: was de grond van die

verarming, van dat fchenden zijner verbintenis,

Nad-rvoor. van dien opfïand, het eerst — (i) in zijne

criei tno.sc zicI , hct zij lu gierigheid, om éfi^t jaargeld niet

gevoelens.*'" te betalen, of in hecrschzucht en drift tot on-

bepaald bewind, waartoe 't hem noodig was, den

landzaat, ook door de grpotfte opofferingen,

te gewinnen? of wel {2) alleen in jeugdige los-

heid van hem. onnadenkend of praalzuchtig ver-

fpillcn en jeugdige vermetelheid? of kwam hier

C3) bij, dat eene partij van Edelen geweten

had, hem geheel in haar belang, en als 't Ava-

>re, in hare magt te krijgen, en zijne onerva-

rene
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rene goedheid misbruikte voor zich zelf, en te-

gen hare. perfonele of erfeUjke vijanden ?

Het boven aangemerkte is nogtans dienstig , ^"^j^"'!!^

om ook hier gemaklijker en veiliger te beflisfen:

v»^ant het eerfte dezer, en te gelijk der boven

(§. 13.} opgegevene gevoelens, 't welk, gelijk

wij boven (aant. ö/) zagen, uitwendig wel het

minst geflaafd wordt, verfchijnt hier tlians ook

als in zich zelf onwaarfchijnlijk. Uit gierigheid

eene jaarlijkfche uitkeering van tienduizend oude

fchilden in te houden, en daaraan eenen oorlog

en 't geheel gebied te wagen, kon in hem niet

wel vallen, die zich uitputtede door onberadene

gulheid: heerschzucht vond ook geen voedfel

bij 't inhouden dezer fchatting aan de wettige

bezitfler, wier loutere goedheid de landen vóór

den tijd, en zoodanig had afgeftaan, dat Wil-

lem^ dit matig penfioen betalende, haar niet

meer te ontzien noch te erkennen had, maar

geheel meester bleef.

Het tweede van de zoo even voorgeftelde keus, **" ^^^, ^"
o ' 3de verbon-

waartoe deze nadere aanmerkingen op zich zelve ^en;

*t meest zouden leiden, meen ik echter niet al-

léén te moeten behouden , maar tevens het

c 5 ^^^- m
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derde , 't welk ieder ziec , dat er zeer wel meê

zamen kan gaan, te moeten bijvoegen.. .Want
Opgehelderd

\^ jjj yjnd in den ffeliikciidigen Schrijver en

LEYDiï, fchranderen Scaatsmari'PHiL. ^ LtvDis, veel

fpoor en meljding van beroerten hier te lande,

toen Willem V eerst xian 't beftier kwam,, en

van binnenlandfche verdeeldheid en factiën der

Grooten, tot welker eene hij zich zelven al te

zeer overgaf. Caf. 73, p. 246. t ex.pediret

Comiti de Hollatidiay nunquam hahere Con'

jfiliarium, ortum hahenten}. de patriee Ju<e

poteniibus — vix^ etenim in partjbus Confu-

les et Cpnfiliarii eligentur^fieviüa partiali-

tatis omisfay qua proh dolor ! n^c judicium

redditur nee ju(litia colitur; en verder aldaar

p, 248, vermeldt hij, dat zelfs tegens de eerde

aankomst van Hertog Willem^ de Granfnjkheids

registers en documenten waren - verloren -ge-

raakt, terwijl flechts de goede trouw en 't goed

geheugen van Mr. G/ier. Alewijmz. des Gr->

ven eigendom weer had te regt gebragt» —
Caf. 61. p. 209. reprehende per hac Prin-

cipes partiales ^ qui nimium obfufcati, ju-

flitiam non exercent; ex qua partialitate

fecuta funt enermia (^ak). .Maar vooral komt

hier

(^ak^ Aan onze meening, hier fporen van vroegere

troebelen te vinden, werpe men aiet tegen i. dat
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hier in aanmerking, de voor aan 't werk ge-

plaatfte metaphora of allegorie, alwaar hij

wel, gelijk gedurende 't geheele werk, de

klagte heeft van 's Vorllen C^illem' s') jeugdi-

ge zwakke goedheid, en 'c misbruik door an-

de-

Phil. a Leijd. in z\']n pro/imiam '
ZQgt : vifa est per.

ftbi pnefidentes Respublica infelix et d/sperfa : want

(a) de prafidentes kunnen ook de Grooteii ziju ,
wier

twiscen 't land verfcheurd hadden, (b), Hij fchreef

flechts om 't verkeerd gedrag des P^orflen aantewijzen,

en de middelen van redres, en oin te nopen tot der-

zelver gebruik. -- 2. dat hij elders, Caf. '>\, p. 243

vermeldt, \\tt folenne facïum Prmc'tpts , mororis pra-

fenti: op/iscuê, qui ob rebellionem fe^andam ^
quamnon-

nulli in Rempuèlkam et ftbi fjtbditosjxcercebant, cas-

tra multa funditus disfipavit: \yant Ca) z;ij , tegen wel-

ken de Vorst zich verklaart, en die toch gewapend

blijven, zullen zoo wel weerfpanrfdiilgen genoemd

worden, als waren zij zei F begonnen tegen den Vorst

op te (taan. (b) de uitdrukking, door Ph. v. L. ge-

bruikt : rebelks in Rempublicam et in fubditos principi

laat ons gevoelen zeer wel toe. — 3. dat hij in zijn

Tvzct.de formis et femitis reipubl.gubern.^ 390, fchijnt

aan te duiden, als of de vleijers zelf, al ie zeer ver-

rijkt zijnde Aoor 's Vorsten al te groote goedheid,

tegen hem waren opgedaan: want (a) er is geen blijk,

dat dit op deHoekfche partij gemunt zjj , of zulks toeii

hebbe plaats gehad, (b) al had zich een der vorige

gunstelingen naderhand zoo tegen Willem gedragen,

kan 't in den tekst gemeld en geftaafd gevoelen over

bet begin der troebelen , hier mede wel beftaan«
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deren onbefcheiden daarvan gemaakt, en deszelfs

geheele berooide verlegenheid, en zijn regt, ja

verpligting , om het zijne terug te nemen : maar

hij laat aldaar deze befchrijving voorafgaan door

,die van den onmiddelijk vorigen toelland der

landen: Cumque dicti Leonis ('s Hollandfchen

Graven} ^^ proh dolor ! pigritlës^ et nonnulli

„ catiiloriim ahfennam dictee regionis ap-

„ peterent curfu volente naturte , et incon-

„ ftteti dictis incolis dediictus imminerent

[deze plaats komt mij voor, vrij corrupt te zijn]

„ per multas adverfitates^ et incommoda la-

.„ cerationis , violentce illationis et jacturd?

„ vocihus frequenter ululabant :" „ o! quam

^^ fanctum et diinnum, pio et foli fuhesfe

5, Principi ! nam uhi regnum in fe dividi-

,„ tur ^ defolationis vicinitas nullaienus elon-

•^y gatur" — y, dictique incolte , exulante oon-

.,s cordia , voca'As quibusdam aliunde''' (fom-

migen zullen zich tot den Koning van Engeland

'gev^rend, anderen misfchien Heer Jan van

Beaumont aangezocht hebben) „ mtituo fe dl-

_jj lacerasfent^ aliqiii eorundevi fuhtllitats

^fy-uatura , ,,refpeetum utilipatis habentes et

^fpem Victoria confeqnendce ^ exquiftis for^

\i tnulis post multas fatigationes et minas y

'yii illustrem Leunculum (Willem V.) de

V, dbéris produ:>;eruni aijuilinis (iiif het Ouic-

j, fche
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j, fche Keizershuis). Hic hnpuhes et fpecio'

ii fus afperitatem ignorans. fuos ^ ut lacta-

„ neus , aperte confovebat. Et qucecunque

), cujuscunque valoris coniitiva adventus fut

,, expofceret , hlandis allectlhus et tractatu

„ fonoro pro nutibus impetravit : — et ai

„ tantam disfimutationem dicti Leunculus et

5, dominji Leaena, nohilis fanguinis et il-

,, lustris Qal) ex ufurpatione dietorurn in'

5, colarum devenerant^ ut^ feclufa verecuit'

„ dia, omnia non recitanda hreviter impor-

), tune petere et ohtinere in nullo verean-

), tur. — De pritnordiis non pavescas. —
Cum enitn hie Leunculus a nido procesfe-

rit Aquilino Cvan Keizerlijk bloed is) ji

5, cum rostri fentiat acutiem et ungularum

3, feritatem , fua non vendieet , ducis erit >

,, non originis. — Et quia foliditate cihorum

53 jam ufus est, non Leunculi utpriüs^ fed

<jtt) Ik verftond hier doof eerst Machteld van Lan-

kaster ; doch op eene gegronde aanmerking des Hee-

en van Wijn, „ dat Ph, v. L. hier dan een' fprong

tot volgende tijden zou doen, en toen Willem niet

meer zoo wel ieuKculus konde heeten" — geloof Ik

liever, dat die „ Dame Leeuwin, van edelen ge-

„ bloede", in tegenoverftelling van het leemvetmelpje

y

de Keizerlijke Moeder, Margareet zelve zal moete»

beteekeuen.

5Ï
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„ Leonis aviti fortem induat animum et

§. 22.

II. Dus opgevat en aangewend, worden de-

ze daadzaken in goed verband gebragt met het

getuigenis der oudfle Gefchiedfchrijvers over

den oorfprong der H. en K. twisten, 't welk

wij boven voordroegen. Zoo verklaren en (la-

ven deze onderfcheiden dingen zich onderling;

mits dat verhaal, dezen ten gevolge, wat nader

bepaald, en dus opgevat worde: Dat die ver»

deeldheid en vijandfchap tusfchen voorname ade-

lijke gedachten niet eerst in dat eenige halfjaar,

't welk tusfchen ff'illeins afftaan en weeraan-

Vatten des bewinds verliep , gerezen zij ; maar

dat zij ,. te dier gelegenheid in openbaren bur-

gerkrijg weer u'itgeborlten , toch reeds voorheen

beftaan hebbe: doch nu de eene (^naderhand

Kaheljaamvfche^ partij, zich, gelijk reeds in

Willem''s éér/ie beftier , aan 't Hof en bij Hem
ingedrongen, en daartegen de andere (de Hoek-

fché^ Vrouw Margareta weer- opgezocht, op-

gewekt en ingehuldigd hebbe.

Ik zoude verfchooning moeten vragen, voor

die

iam) De laatfie plaatfen heb ik uitgefchreven tevens

ter ftaving van het gezegde ia aanteek. (jth) en C^/).
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dit lang betoog, en deze langzaam fchoorvoe-

tende ontwikkeling; maar zoo langzame behoed-

zame gang was er noodig, om zeker te gaan,

en eindelijk 't gewenschte doel te bereiken. Ik

vleije mij, dat ook thans, (behoudens 't geen

eerst heel tegen 't einde nader aangeduid kan

worden — z. aanteek (^afj boven bl. [31] die

belangrijk, eri toch zoo duister punt van *s

Lands vroegere gefchiedenis eindelijk voldoende

opgehelderd, en, — zoo ver thans nog mo.

gelijk — voldaan is aan het eerite deel van 's

Genootfchaps vraag: „ uit welke eerfte begin-

„ felen de H. en K. partijfchappen ontftaan

„ zijn?" ian)

Wat nu betreft de aanleiding tot- en aflei- 11. deel.

ding van de benaming van Hoeks en Kabel- ^^^^^^ "^Jj

jaauws ;

(an) Dus i'i&t men hier weer nieuwe , en thans bij-

nn volkomen gelijkheid dezer twecfpalt , en der te vo-

ren (§. 7.) vermelde, gedurende de minderjarigheid

vanFlorisV. Dat die, althans zoo verre blijkt, geeii

erfelijke fteeds weer opborrelende famillcnoorlog ver-

wekte, was misfchien i. om dat flechts de Ruwaar-

den daar in betrokken waren, hier de Landsvorsten.

2. om dat ftraks de Adel zich tegen F/oris te veree-

nigen had; terwijl de latere Holl. Vorsten zelve te

veel deel in de factiën genomen, en telkens, als 'c

ware, partij fchijneu gekozen te hebben. —
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de bcuair.in- jaauws ,' ook hier zvvijgen echce verhalen , ge-
sen van •'gcii van
Hoekt en üjk ovcr dcii oorfproTig van de roode 01 graau-
Kabeliaauws

, „ i • ^

enz. " -^e kleur oer mutfen , waar aati men beide par-

tijen met een' oogopOag onderkende (in welke

verfchil van factie -naam en kleur, welk juist

de factiën algemeen doorgaande en fchadelijkef

maakt, welligt — gelijk dat met Burgerpartij fchap

gaat,— bij den grooten hoop het gcheele wezen

der partij fchap beftond:) — ook hier is de boven

gemelde en bewezene onzekerheid, aangaande de

redenen en wijze der vot-ming dier beide partij-

en, ons bijzonder lastig.

Met verwonderlijke eenparigheid vindt men

door allen den naam van Kaheljaatiwi Cen hec

Latijnsche Afellatus) afgeleid van den bekenden

Zeevisch , die ook langs onze llranden in menigte

gevonden wordt, en grooter en aanzienelijker is,

dan de andere gewoone Zeevisfchen van deze Ure-

ken: — en van dezen naam ^ (die dan éérst moet in

zwang geweest zijn ,} leidt men dan ook algemeen

dien v^n Hoeks af; als door welken de getergde

partij had willen te kennen geven, dat gelijk een

kleine haak of angel (een hoek^ dien grooten visch

vangt en bedwingt , zijl. dus ook hunne magtige

en trotfche tegenpartij '(vel zouden bedwingen.

't Verhaal (^0)» ^^^ ^P ^^"® maaltijd, eehe

bij.

(,ao) Bij B e V e r w ij k , in zijne Befchrijv. v. I)ordr.

en Alkemade, jonker Franf. OorU bL 10 j ï i. enz".
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bij;5ondere fpotrernij óf geèwers van twee Edel-

lieden, de aanleiding toe die algemcene pahij-

haam zou gegeven hebbeii Cg'^Iijk, volgens fom-

inige Fricrchc Schrijvers j de partijfchap zölvè,

immers het iiitbarftcn van de factien dei* Schier

ringers eri Vetkoopers:, door een tafelgefchil

ontftaari zou zijn {ap^ ) riisc op" zwakken grond.

Wij mogen ook niet beflisfén , óf de naain van

Kaheljaamvjcheh eerst door de eene partij aah

zich Zelve gegeven, en; vroeg of laat, nader-

hand, de wêdèrriag vari Hóekfchen dkarop uit-

gevonden Èij ; dari of 't eerst de Hóekfchen

beide Hdmèn uitgevonden hebben; voor hunn^

weêrpartij, die van dèri fleren, ftérk fehïjned.

den visch; maar die voor eenen kleinen hoek

niet beftand is (*3.

Zcketdel: mag meii ftéllêtf, dat dë naatii vart

HoeU'

. Cap) Gabbema, Hifi Vcrh. van Leeuwari.

Foeke Sjoerds, Frief Jaarboek. III, D. bl. 130;
Volgg.

(*) ^anteek, van den Heer van Wijn. „ baai'

Margdj-eta hafen Zoon befchuldigdé over het \eri^

[pillen harer domeinen , en de Kabeljaaww eene ver*

^indeade visch is , zou men onder de cênjecturen mofj

gen ftellen , of ook daar uit , die p'artijnaam door dé
lio'ekfchen aan tVUlems aanhang gegeven zij." [Ee-

he geheel anderu , insgelijks nf5u.we éy^/ffc/wr/r ^ati

dèa Heer Bildefdijk zal men bij bl. 54 vludöio.^

D
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Hoekfchen wezenlijk van den haak of angel j

niet van de hoekers, JioekeKchQ^^n, ter visch-

vangst gebruikelijk, afgekomen zij, daar rei-

GERSBEÈ.G (^aq) bcfigt , dat eerst na 't eind

dier twisten, omtrent 't jaar 1493, die groo-

tere fchepen ter viscbvangst jegónnen zijn ge-

bouwd, en hoekers genöenid'"'te worden.

Dat de Hoekfche partij zich naar den angcj

noemde, niet naar den klccnen visch, die den

angel bedekkende, den Kabeljaauw verlokt, is

zeer natuurlijk; daar de hoek den Kabeljaauw

vat en bedwingt , zelf doorgaans ongefchonden

blijvende, maar 't weerloos aas onwillig aan

de vangst opgeofferd wordt.-

5. 04.

De eerde Maar het verdient opmerkincj ^ dat de eerÖe'
nelilin;'; de- * "^

zernamen in melding vau de partiinamen van Hoeksch en
echte oude "

.

(lukken Kabeljaauwsch in echte oude Hukken^ eerst
eerst in den

j. I4-8. in den zoen tusfchen FUips fan Bourgondi&

en jfakoba van 1428 ^ dus bijkans negentig

jaren later dan de ftrijd tusfchen Margareta

en Willem voorkomt; dat in dat ftuk de on-

derliggende Hoekfche partij vóór de triomferen-

de Kabeljaauwfche genoemd wordt (/ir)i en

dat»

(<?f) Chronijk v. Zeelsftd , 53 Kap'.

(^r) z. Wagep. Vad. Hifi. IIL D. bl. 48S, cn

bet aangehaalde Stuk aelf. Gr» Fi* B. Hl. D. bl. 17.
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Bat, volgens eene geloofwaardige aanteekening

in de Stad Hoorn ^ die reeds in \ j. 1426 met

zoo veel ijvert eri gcluks tegen ^akoha geftre--

den , ja reeds in het ceMle begin dezer burgeri

oorlogen deel genomen , en toen met hare na-

buren Enkhiiizcn en Monnikendam, de partij

Van Mcrgareta tegen Willem gekozen had (^j)

,

die factieilamen nog eerst eene halve eeuw la-

tér, dan in 't j. 1478, zijil Kekehd gewor-

den (^at)

Wat dit laatfte betreft: Hodi-n eij Westfries-

land, fchoon van zelf fleeds meé betrokken irt

de twisten over de heerfchappij en opvolging,

en blootgefteld vdor de invallen dei* eene éti

andere pardj, fchijnen van den factiegeest be-

vrijd te zijn gebleven, door aloude afzonde-

ring, eii ook toen nog mindere vereeniging dief

landftreèk, en des langzamêi-hand derwaard^"

mgehrGidGn Hollands j en vooral, doordien d«

Edelen en Voornamen , tusfchen welken toch de

factien eri waarlijk Itrijdige belangen meest be-

ftoriden, hunne oogmerken, kuiperijen, aanfla-

gen, meer op 't voornamer deel der Landen^

waar ook de hofplaats was eri zetel van 't be-

wind, gevestigd hielden'.

Da Teri

(as^ Mi eri s Charterh \\\. f), bïi 4, 5, »i.

(«Ó Velius, C/^r*«. y. Hoorn ^ N, 115.
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Ten opzigte der late melding der faetienameni

ben ik 't ééns met wagen aar (jiu^: „ dat

„ er echter geen twijfel is , of zij zijn al veel

if vroeger, aan de meeste oorden, gemeen ge-

„ weesc." Het waren toch oude, reeds voor-

lang gevormde partijen,- wier eene voor Jako-^

ha, de andere liever voor ieder anderen was;

wier eene, onderdrulcc door Haar Vader, IVil^

letn VI. ^ (maar welke gebeurteni'srcn onmidde-

lijk zamenhingen met die onder de regering-

van IVillems Oom en Vader,} bij zijnen dood

bet hoofd weer opllak, terwijl de andere tegen

deze-, dus voor Jakoha^ de wapens aangordde,-

Over het Eindelijk: dat de HoekCche partij in dat
ii)emen der ' j r j

j^^'*fƒƒ''^
*j" openlijk Staatsftuk de eerfte genoemd wordt ,^

tö
;

niet K. fchijnt eenvoudig , zoo als nog in 't algemeens

fpraakgebruik ,
gemaks- en wclluidenberds- halve

gefchied te zijn; fchoon 't hier ook v(>orbe-

dacht, uit beleefdheid, om alicn fchijn van

vernedering aan de ongelukkige Jakoba te be^

fparen, dus kan gefteld zijn.

Over de jn de kUuren van onderfcheid -i— ten op^
Kleuren en

_,
fenz n der ziffcc vau wclkc ik bij de Vaderlarrdfche Schrij-
facciën. °

•yers tot nog toe geheel vruchteloos eene ilelli*

ge melding , of flechts eenige aanwijzing ge-

r -
'

'

> 2ocht

Cau") e. éangch. pi. Ilf, D. bl. 4^8*
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iSocht heb , welke de rede van de beiderzijdfche

keuze dier kleuren mogt geweest zijn — in

de kleuren van ondcrfcheid, zeg ik, kan de

•graauwe kleur die des Kahljaawws nagebootst

hebben, de roode^ \ bloed van den gewom

den visch , 't welk den hoek verft. Maar aan

den anderen kant, zou zelfs de naam van Ka*

heljaaiiwsc'hy na de factie -kleur, en .ten ge-

volge derzelve kunnen ontdaan zijn; indien men

onderftelt,. het geen uit de gewoonten dier tij-

den zeer waarfchijnelijk is, dat de volgelingen

zich dra door de wapen- of gekozen kleur der.

aanvoerderen oaderfcheiden hebben, voor dat

men nog om partijnamen dacht; en dan hier

mede zamenvoegt, dat de Brederodes^ hoofden

éev Hoekfehe partij, den roodeti Hollandfchèn

leeuw in hun wapen voerden, terwijl de graatt^

l^e kleur jjI? die van den graauw • Kabeljaauw-

jchen Egmond wordt opgegeven C^?'}* vo

Men ziec echter, dat deze gisfing bijzonder;

past bij het eene gevoelen over den oorfprong

der troebelen, door ons in §. 15. voorgetleld,

en bij de gisfing, of liever, uitl^omst veler

verflrooide opmerkingen, welke wij, ter nadere'

bepaling van dat gevoelen, tegen 't eipde dezer

Verhandeling zullen voordragen.

3 Der?,

. C<?y) V e 1 i u « Chrom v. Hoorn , W. 1.44.

y^'
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Derhalve, hoe ^oed ook deze conjecturt

weer in dien zamenhang past , en mij plaufihel

fchljne , kan ik ze hier flcchts geven voor *c

geen ze is, voor gisfing; terwijl de prijsvrage

nadere, en voldoende bewijzen vordert. Maar

ten opzigte yan alle de bijzonderheden, vi^aar

pp het hier meest aan zou komen, ontbreken

ons getlijktijdige en voldoende berigten, z. bov.

pnzen §. i6: zoo dat voldoende bewijzen,

naar mij dunkt, nog zullen moeten afgewacht

worden, indien 's Lands oude Gefchiedkunde

nog met nadere ontdekkingen van oude Schrij-

vers of documenten verrijkt mogt worden (*).

(^) Rïit veel genoegen echter, deel ik, daartoe

yan den Schrijver gunstig verlof bekomen hebbende,

fan den Lezer dit gedeelte meê van eenen brief des

Heeren lïilderdijk aan mij; waar Hij , zoowel
pver de kleur als den naam der Kabeljaau^vfchen eenet

?eer vernuftige gisfing vqorflelt, en ze tevens voor-

treiïelijk ontwikkelt; — ,, De Hollandfche Hofklee-

„ ding — dus zegt de overicyering in mijne familie ,—

«

„ is inet het ophouden van 't Huis yan Holland nie{

„ veranderd geworden, maar onder Henegouwen ge-

,, bleven, geel en rood; derhalve ook onder Marga'

,, reta^ als Erfdochter yan Henegouwen. Maar de

„ Hofkleadiug van Beieren was , natuurlijker wijze

,

^y iiaauvt geruit. Deze k.leeding, waarmee men on-

»i de? ff^i^iStn van IJeieren voor dsu dag kwam ,
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§.26,

Wi] fpoeden ons, van die minder gewigdg "'• °"*"

onderzoek, tot het laacfte deel der vraag r naai- het

„ welk het hoofdoogmerk dezer partijen ge- me*rk°''^der

3, weest zij, federt detzelvcr oorfprong, toe
^"'^^"'

„ den uiteinde toe?" - ^''^rj;- ^^=^ ^- '^^==' -^

„vond men bij onze ^atie, 'fpótfifchtJ^ wit deii

„ aard, en warsch van h'e» vreemde, belachlijk; eii

„ men vond goed, de ruiten bij fchubben ie verge-

„ lijken, eii te. zeggen dat de Hovelirigeii van ff^,

,Ver uitzagen als groote Kabeljaauwen. ' Dit eens

„ door iemand geopperd zijnde , Volgde den Beier

„ dit fobriquet yan Kcfbeljaauyien na'; en' men 'iel

„ hièt iqeer de Beieren y maar de KabÜjaauy/en^ eü

„ zo(> vervolgens, vpgr I^clcrsch of Beierschgezind

„ Kabiljaauvisch.

„ De pnrtij van Margaretha uWy behield (natüür-

„ lijk) haar Hofkleeding', dat is de oude ; en zot»

„ ftond 't bleekblr.auw tegen over 't rood, de twee

,, heerfchende jfle^ren in beide Hofkleedingen tegen

„ elkandet',-^U''0 i'

-
,, Die du« vbör den nieuwen Vorst wafen, voer-

y, den den rand hunner hoeden met dit blaauw, de

„ andereu met rood. Dit gemengeld en bleek bkauvv

^, was bij den grooten hoop graauw, 200 dra men

j, uit overmaat vau ijver, den geheelen lederen of

„ wollen- hoed begon te verwen, en van daar dau

,» de graauve hoeden : zoo zelfs het woord graauw

» iu dien tijd niet gemengeld blaauw of vair beteer.

D 4 ^ i> keut,
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Twee se- Zoo gewigtig dezc vraag is, ?oo moeijelijk
voeleishier-

. ° ° , -^ , .,i i

oiTitren: in [s z\] ; bijzondcr wegens twee verfchillende

,

«wang, .

' '•?• van beroemde mannen, inec groote verzekering

jen fchijnbare gronden, voorgedragen gevoelens;.

. — moeir

ft kent, 'c geen mij uit eenige blazoens, die men in

,, oude boeken befchreven vindt, wel zoo toefchijnt.

„ 't Gemeen, hier en daar opgemaakt, fchold de

„ IJslerfcljen voor ^abiljaauw^n. Op 'td^eigeuieDt,

„ dat de Hertog Jiun, wel i,oq veel Kabüjaauwien op

„ ,'ï.ljjf zenden.kon , om die fchreeuwers op te vre-

„ ten, .was lie? ^i.nnvpord gereed: „heeft hij ^aii/^

„ jaauwe», wij hebben hoeken." En zoa bracht d^^

„ eene benamifig de andere voort;.

„ Gij hgbt dus w^I geoordeeld, dat de roode hoe^

'^ of muts, van den roqden HpHandfchen Leeuyv zii-

„oen oorfpronk l^g^
j

alhoewel volgeus deze .tradl-

„ tie, niet juist van Brederode sfkomftig zijnde»

„ Ik heb nog qude flechte afbeeldingen gehad op

„ pergement, van mijne familie, waarin een Beiersch-

,, gcziude (of liever Kabiljaauwfche, want hij wa<

,. aan het Hof yan Filip:;^ van Bourgondië) met den

„ hoed op, vertoond werd: de hoed ongekleurd, de

,, rand doori;efi)eden en opgerold, zoo dat d? blaqu-

„ we randvoering boven kwam. — Ik (la er nietivoo.^

„ in, of het effen blaauw, dan geruit >v^as, wapt dQ

„ verf was vrij wat afgpbladdqrd, en de ftukk<?u-zelf

„ zijn mede in de algemeeije fchipbreuk verloreft. ^
,, De perfoon in quiKstia was een de Hie. — (Het

„ geen mijne oude Aanteekeiiingeii inhielden, omtren^

g, het bewaren van de oude Hofkkeding van 't Hol-

,, land'
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-r jTioeijelijker nog voor ons, die, na beide

gewikt en gewogen te hebben, ze beide ver-

worpen hebben , dus beide moeten weerleggen

;

zonder te mogen vertrouwen, dat ons eenvou-

dig antwoord en ongekunstelde befchouwing,.

den vQorrang boven de uitgewerkte ftelfels van

?oo beroemde Geleerden verwerven zal.
-'

Misfchien is nimmer een gevoelen , althans a. het oude

, , , .... en ai^ciiKCr

dat zoo zeer op vooroordeel en op eenzijdig „e gevotkn.

^anfchouwen gegrond was , zoo algemeen en

ftellig voorgedragen, geloofd, nagefchreven ge-.

wor'^

„ landfihe huis onder Heregomven — waar door de ver-

„ andcring met de Seierfche zoo veel meer opvallea

„ moest — wordt zeer bijzonder bevestigd door hei

,y bewaren van den ouden wapenkreet Holland ^ die

„ onder Ilenegpwwen gebruikt bleef. Zoo meldt M,

„ Stok e zelf, dat in den (lag teg;en de Vlamingen,

„ waar in Willem III (van Henegnu-wen) gebood ne-

5, vens Grimaldi van wegens Frankrijk, de wapen-

j, kreet was: Holland! en Parijs r^ '
'''"'

Men ziet, dat deze wijze van de klétirén van on-

^erfcheid af te leiden vap de wapoükleurefl der lioof-

den yan de factiën, ip 't algen[)een overecnllemt me(

mijn voorgedragen denkbeeld , offchoon deze bepaling

dier afleiding de nanpen en kleuren der factiën van

de Vorflelijke hoofden afleidt. (Zie boven, bl. aa,

olggO -.

3C|5f
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worden, dan het oude, men mag fchier zeg-

gen, algemeen - Hollandsch gevoelen: dat, van

den beginne af aan, de Hoekfchen wel doorgaans

de zwakften, maar ook fteeds de regtvaardigften

geweest waren; de Kabeljaauwfchen daaren-

tegen, geweldenaars, weerfpannigen , uitziende

naar vreemde Heeren en kruipende voor de

Vorsten, 's Lands vrijheid en voorregcen aan

derzdver willekeur opofferende; maar „ dat de

„ partije die men ^Q-Hoekfche noemde, niet

,, en is geweest een factie , maar een deel van

„ de onderdanen van 't Land, die volftandig

„ bleven in haar devoir, om de wetten, uflin*

.,, ciën, vrijheden en geregtigheden var? 't land

„ voor te flaan, die door de Kabeljaauwfch^

„ wierden gecontraveniëerd :" eq du§, na dat

„ de Hoekfche, waarvan wel de principaalfte

„ waren de Heeren uit den Huize van Brede-

„ rode
.f

na vele efforzen gedaan tot 'behoude-

5, nisfe van de oude Vrijheid, onder de groore

„ magt van de Princcn — hebben moeten

„zuchten,*'' "—
eindelijk, „ d' oppresfie vnn

„ de Vrijheid op 't hoogfte zijnde gekomen,

,,. de opregte Haekfche^ tn Voorftanders van

ji-de Vrijheid, en wettige autoriteit van 'de

y; Staten, dóói* hare kloekmoedigheid en ge-

„ trouwigheid, het Spaanfche juk hebben af-

„ gefchud, en de vrije Staatsregering geves-

tigd'»
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„ tigd" (awy Dus fpreekt het Delfs
^^

ja

Nederlandsch Orakel — orakel, mits geen

geest van kerkelijke of ftaatkundige partijfchap

uit hem fpreke.

Hierop fluit dus de taal van een apder be-

roemd fchrijver, die, de nederlaag en dood

yan Jonker Frans van Bredsrode in 1489 ver-

haald, en gezegd hebbende: „ Dus eindigde

„ na 150 jaren dit floeks en Kabdjaatiws"

;

^aarop laat volgen: „ Ten zij men zegge, dat

„ hetzelve daarna tot dezen huldigen dage heeft

„ geduurd, en duren moet, zoo lang e'enig aan-

,, zienlijk Hoofd in deze Landen, eenig deel

„ aan de regering heeft, of gehoord wordt te

„ zullen krijgen ; want die flaats. gezind , en

,, tot eene wettige regering des Lands genegen

„ is, die is Avarelijk Hoeks:, maar alle die fe-

,, dert dien tijd, ó^Q ufurpaciën en dwingelandij

„ des Hoofds, 't zij Keizev, I^oning, Hertog,

„ Graaf, Stadhouder, ofte Prins zijn gunsiig

,, geweest, zijn warelijk verdindende Kabel-

„ jaauwen^ hoewel onder een liefelijker naam

„ geworden" (ax),
, ,

De

Caw) H. de Groot, iu de £h//. CopfulL 2de D,

tont. 225. n. 84 fqq. p. 111. ^32 fqq. ..

C<»jr) V. H. Grafelijke Reger. in Holl. Cap. 129,^

(Zoo koQ men, een 'weinig verder gaande — daar

web
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De Groots gevoelen, als gezegd, wordt

federc bij fchier alle Schrijveren ggvonden (^ay).

§. 28.

toch Raadpenfionarls of Stadhouder even min onder-

fchcid maakt, als Stadhouder en Graaf — ook '6

graauw, dat de de Witten verfcheurde, bij de

oude brave Hpekfchen argumenteren. —
C^j) M. Vosf. Annah Lib. xvii, aangehaald ea

gevolgd door v. Heemskerk, Bat. ^rcad. aan *t

flot zijner Vcrhand. over deze twisten. Scriverius

«n Alkemade aangeh. en gevolgd door Centen^
uianmerk, qp Veliüs, bl. 115 en bl. 138. Otto,

^oiif. Rerumpubl. C. 6. p. 26. n. 8. Stijl, Op-

komsi en bloei der Nederl. bl. 80, 84, p6 Ceri-

sier. Tafereel \\. D. bl. 3 f4 enz. Aldus ook nog in

de Bijvoegf. en Aanmerk, op Wagenaar, IV. D,

b'- 55>,5ö« — [Dus vinde ik mede, federt hei

eerfte binden zenden dezer Verhand* » iliet flechcs in,

de Vaderl. Letteruef, 1806, 1 D. bU 547, ond. aan

,

in 't verflag van 't ftraks te melden werk des Heeron

Meerman, de maziigere Kabeljaau-wfchen tegen éz

httere Hoekfchen overgerteld; maar ook de edele

Meerman zelf heeft nog dit oud gevojlen in Zijne

Voorlezing over V beleg en dó verov, van Leiden in 1429

{J^erhand, van de Maatfch. der Ned^rh Letie*'k- (e

Lei<^en, I. D. bl ö, 7, 8.) — Doch Hij -zelf er-

kent, in die algemcene voorverhalen en inleiding

tot het eigenlijk bepaald doel , meestal de yadsrl-

Hijïorie van Wagenaar, en de bijvuegfe/en des Hee^

ren van Wijn gevolgd te zijn; eu toont toch hier

niet zonder fchroom terplgen; — en volijt hen 0(

i/jiU-i 1J-,';#V i^avï/ «;i5 .j^'^-i* *^''* "^
niet
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§.28.
Ach'tat

Vele en zeer fehijnbaar zijn de fchijngronden foïven oi.
e' e ven.

voor ^ ^

tiet blindelings, maar geeft voor 't oude get^oélea

twee gronden op, welke ik geloof dat nienw zijn,

althans 't heugt mij niet, ze bij de Schrijvers, welke

ik heb kunnen gebruiken ,
gevonden te hebbeu ', wel-

té ook de reden was, dat ik ze hier te voreu niet

inede voorgefteld en beproefd had. Ooft dèz'e argu-

ifiencen echter hebben mij , na 't wederleggen van alle

die oude, niet van gevoelen kunnen doen Verande-

ren, 't Zij mij vergund, met een woord er op aaa

te merken, i. Dat de voorwaarde of uitfpraak, in

't goede- mnnneii -zeggen van eindelijken zoen tus-

fcheu tVilléfn en Margareia vooraangepiaatst : dac

de zoon aan de moeder excus vragen zoude — maar

daar meê 't kamp gewonnen , en geheel zijnen Cnaa'f

't fehijnt, ook der Landzaten) zin hebben zoude —
dat, zeg ik, deze conditie, van bloote , zeer natuur-

lijke formaliteit, geenszins bewijst, dat Willem^ of

de meerderheid der Landzaten, in den eigenlijken

aanleg van den twist, waaromtrent nog zoo veel duis-

ter is, onre^ hadden, i. Het natuurlijk voorobrded

bij twisten iiisfchen ouders en kinderen y geldt meer

rhet'jrisch dan hifiorisch, en blijft op zich zelve toch

Ikeds vooroordeel: terwijl óok in dezen daartegen over

ftaat, het vooroordeel ten gunste der meerderheid,

«loor ons , boven, maar ook zeer juist door deri Heer

Meerman zelven , bi. 6, opgemerkt. En al ha4

Willem^ wegens zijne bijzondere betrekking zedelijk

inisdaan, dat hij zich tegen zijne Moeder tot hoofd
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voor dit gevoelen C^z). Immers, „ i.) had

Margareta^ met wie de Hoekfchen 't hielden,

de Steden, toen zij de l-egering had, vele kos-

telijke privilegiën gegeven. 2) Was Willem

ben geweldenaar, zijne Moedei* met opftand en

krijg uit haar wettig bewind verdrijvende. 3)

Was *t edel geflacht van Brederode ^ van deri

beginne af aan, tot in het nafpel, in dèii }oxi-

kcT-Franfen oorlog, aan het hoofd der Hoek-

fche partij; en zedert, ónder Filips van Oos-

tenrijk, aan 't hoofd der voor 's Lands rég-

ten en privilegiën zaamverbonden Edelen. 4^
Zag men , kort na PFilkins triomf, de Ka-

beljaaüwfcheriy tóen hij krankzinnig wierd, eri

Hij - zelf en 't Land eenen Ruwaard nöodig

hadden, hiln ftokpaard , van „ niet vervrouwd

„ te willen zijn ," verlaten , en zijne Vi-óilvi^

,

eetie Engelfche prinfes , liever dan zijn' Broe-

der en naasten opvoli^er Alhrecht , tot de

Voogdij beroepen. 5) Was immers naderhand,

de Hoekfche partij, die van ^akoba^ de wetti-

ge

Cipwierp, haar beoorloogde en uit het bewind joeg;

dan vilgt hier uit nog niet noodzakelijk het onregt

der Kal/eljaauyvfche partij der Landzaten, in 't eJ-

genlijk verfchil : z. boven, §. Ï3, 15.3

(,az) De meeste zijn verzameld door H. de Groot,
ter aang. pi.; doch wij hebben bij Zijne redenen nog

Verfcbeiden tan elders gevoegd.
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ge Vorstinne; èe Kabeljaauwfchen iloegen zicli

toe alle geweldenaars. Jan van Beijeren,

Jan van Êraband, Filips van Bourgondiër

6) De Kabel]aauwfchen ftemden den Vorst

drukkende beden, en andere dingen tegen dé

privilegiën toe; 7) daartegen moesten in 't jaar'

1482, uit de Hoekfchen, door vonnis van het

Kabeljaauwfche Hof van Holland , de Hoofd-

fchout en een Burgermeester van Dordrecht

hun hoofd op 't fehavot laten ^ om het gebruik

maken van de privilegiën, en weerlland aan

uitheerasch geweld: gelijk eindelijk 8) het ou-

de bekende versje , en algemeen fpreekwoord ,-

voor de Hoekfchen beflist en bewijst,

Hadde regt naar reden gegaan ^

De Hoek hadde den Kabeljaauw gevadn.**
'

Ik heb échter niet gefchroomd, alle deze be- en weerlegd,

wijsredenen, kortaf, /Ci^/;«- gronden te noemen.

Dit kort vonnis mag flechts het bed uit zijn uH
een geleidelijk naaüwkeurig onderzoek. Ik zal

dus de moeite nemen, en verzoek van rtijnert

Lezer het geduld, om deze dingen ée'n voor

één weer na te gaan. — Nopens 't ifte. a} i.

Daar de menfchen vooronderlleid mogen wor-

den, hun tijdelijk en uitwendig belang best '^•^
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ven te kunnen beoordeelen, en ftéeds te willen

behartigen, doet het veel Jif, dat reeds van deri

beginne fchier alle de Steden zich tot de par-

tij van Willem voegden, h) Hertog Willem^

de privilegiën door Margaretd gegeven, her-

roepen hebbende, fchonlc zelf die zelfde weer,

zoo ver ze met de algeraeene billijkheid en wel-

vaart beftaanbaal- waren, en fchonk andere

nieuwe {hay c) Hier komt bij ; 't geen te

regt tegen die geheele ftelling is ingebragt: dat

, de Kabeljaauwfche Vorsten geeae mindere of

Hechtere privilegiën gaven, dan de Hoekfche

;

zöo als inzonderheid Fillps van Bourgondië

^

dien men anders meê befchuldigen moet, hoog»

lijk bedankt en geroemd, en met den grootflien

eernaam van den Goeden betiteld wiefd, door

hen, die hem beter kenden en beoordeelefl

konden.

Si 30.

I. Öp 't 2de.) — Hoe tVillem tot het aanma-

tigen van 't hoog gezag gebragt werd, welke

wettige redenen de Landzaten hadden, om van

Margareta üf te wijken, blijft nog onzeker.

Ver-

(J>d) V. d. Wall, PrmL v. Dordr. I. D. bl. 200^

208 , 227 , 228. Van Oosten de Bruijn, Haar-

km^ I. D. bl. 197. Mieris, Charteri. II. D. ed

- jk 't begin des III. Deels.
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V^'erre de meei-det-heid viel haaf af, en fFil-

lem toe; en men moet in twijfel ten voordeele

der meerderheid, men moet het gros èetis

volks niet fchuldig en misdadig vermoeden.

(Denkt iemand democratisch, dnn heeft hij

te minder grond om 't volk deszelfs vrije keu-

ze te betwisten of te verwijten — doch op

die grondfléllihgeh beiiepeii zich de Kabelj. ze-

ker niet — en die öncfchuldiging gold ook niet

tegen «e groot en van den hove, wiet

'Staats-gezind, alles behalve detno'crdtisch is.)

§. 31-

3.) — De klagten en opftand over de tirari-

hij van Filips van Spanje, hangen geheel niet

zamen, met die reeds lang gedempte en verge-

ten tróebeleii. Dien zanienhang te Willen bé-

ftljzen, uit deri bijval der Bréderodè's ^ wafè

eene erge petitlo principii. 't Kon zijn, dat

men het bellendig aankleven dezer Edelen, eerst

van de HoekJ'che , toen van vde gemeene Hol-

landfche behhgeri, v?el aan den zelfden; maar

aan geen geheel ziiivei*eh geest Hebbe tóe te

fchrijven, waarvan beneden (5-53) — en dat;

gedurende de 150 jaar van 't branden der H.

en K. twisten , de Brederede's beftendig en er-

felijk Hoeks waren, was 't natuurlijk gevolg

der efrfie keuze ^ waar Vari wij de redenen niet

E We-

it
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weten, en van de eens gevormde, mogelijk

reeds vroeger fmeulende vyandfchap tegen de

Egmo*i(/s,

^ 4.) — lïoe zeer de meeste Schryvers dit

gefchil tusfchen de twee partijen, welke def

twee perfonen de Voogdij bekleeden zou,- ver-

halen, moet hetzelve nogtans niet zeer hoog

geloopen hebben; daar de Kaheljaauwfchen

in het vol bewind waren 5 Albert buitenlands

en jong was (hb') , en niet gemeld wordt de

Voogdij geïnvadeerd te hebben, maar om die te

aanvaarden, met gemeen overleg ontboden (^c)

en

(jblT) Immers volgens *t geiïieen gevoelen , zijne ge-

boorte in 1337 ftellende, hem bij zijn overlijden iri

1404, 6j jaren gevende; (z. Wagen. Vad. Hijit

III. D. bl. i268, V. en bl. 352) was hij in 1358 parf

21 jaar. — Volgens éen nieuw gevoelen zou hij ze-

ven jaar ouder geweest zijnj Bijvoegft en uianm, op

Wagen MI. D. bl. 6Z. v.

{be) Zoo zegt ook de Heer Klült, die foCh '«

Lands oude gefchiedenis op 't grondigst had beoe-

fend, van dit opdragen van Wilknis en der Laodejl

Voogdij , eenvoudig dit iHifior. der Hol!. Staatsreg,

V. ü. bl. 244.) „ De Hertog ulalbrecht was doof

„ het voorzigtig ftaatsbeleid zijner Schoonzuster,

„ Machtilde van Lmkaster , Willen!s Gemalinne, mee

„ raad en goedvinilen van 's Vorsten Raden, fpoedig

„ uit Beijeren opoatboden, om de voogdij en be-

„ zor-
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ën goedfchiks ingehuldigd te zijn C^i/); fcehal-

ve de weèrbarftigheid der Delvenaréri; doch

welke, gelijk ook Alhert^i misnoegen tege»

den Baijtiw van Kentlemerland , Bloemejlein ^

\ niét blijkt, dat ook iri 't algemeen, met den

tweefpalt der H. eii K. factieti zamehhing (he^.

En al ware er verfchil, en Wel lusfchen de

m^^ parcijeri óver de Voögdije geweest, heeft

men deswege hoig geëfl' grond, om raèt het

gros der Schrijveren, dè Kabelj. te bèfchuldi-

gen van èigenbatige verloochening huhncr ei-

„ zorging van dèn p'erfoon haari tiemaars, ék heé

i, Ruwaardfchap , of de regering der Landen , gedu-

„ rende dien kranken toeftand te aanvaarden," efiè;

— Evenwel, uilhrt vvas reeds' te voren, en te vroe^

daartoe hier gekomeni, èn toen was er openlijke twisé

van de Gravfnne, Willenis Öemalinne, met hera.'

Mier. Chdrterb. ÏIL D bl. is, aj. JBijvoegf. op

Wagen. III. D. bï. 64 — en de vijandelijkhedea'

"^iifl Delft tegen ^ll/eri waren reeds gep'leegd, en met
vijandelijklieén beantwoord; voor den 6 Maart 1358,
en het verdrag van ^üert met MaehiiMe (iie dac

Verdrag zelf bij Mierrs, lil. D. bl.' pi.) — Door
Machteld ontboden te zijn , Verklaarde nogtans AMrt
den 23 efï 26 Febra. (Mi erf s, ald. bl. 3p', 4Ó.) ja'

Machteld Q.xVzx,r. dit, in het zelfde ftiik van d. dMnart.'

{bd) i. Wagen, zelf, hoe zeer die 't oud verhaal'

niet alle kleuren en vervven voordraagt, lïl Ö. bl. apjf.

<.be\ Fiagm. van oade Rijmk^oa. bij .^aiÉh. ^itah
V. I. p. 65 .
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gene beginfelen, zoo lang 't niet uitgemaakt is^

dat het beginfel dier partij dadelijk, gelijk men

fchrijft Qi)-, afkeer van Vrouwelijk he/ïier

in 't algemeen, en 't mogelijk blijft, dat hen

bepaaldelijk afkeer van Margareta's beftier —
ja dat het oorfpronkelijk twist tusfchen de Lande

zaten, niet tusfchen de Vorsten, geweest zij.

Men heeft ook geen' grond, om die partij te

befchuldigcn van onregtvaardigheid: daar toch,

I.) Hertog PFillems krankheid, althans inden

beginne , geenzins als ongenees felijk en zoo larig-

durig befchouwd werd; en dus, daar \ enkel,

noodig was de zaken aan den gang te houden,

zijne Gemalin en Raden geen ander Vorst ^

(die ligt zich 2elf als Heerfcher zou gedragen,}

behoefdL'n te verlangen; — en, vooral 2.) het

lang niet uitgemaakt is , of niet Willem toen

ter tijde, een of meer kinderen in leven had {hg);

van

g>f) Wagen. Vad. ïlifi. III. D. bl. 293. tegeny/^

Staat V. Moll. I. D. bl. 54, v. en andereu.

{bg) Vele Kronijken getuigen, dat IVillefn bij zijne

Gemalin '^eene kinderen vefwekte, maar dit kan zija

volgens ce.i regel, non esfe et non apparere &c« De

ineening kon zijn, gelijk de waarheid was, dat hij

geene kindfercn naliet. Want dat hi) bij zijne Vrouw

kinderen, en wel beiderlei gedachts rerwekte, maar

die jong ftierven, betuigt Beka, in ^oan. IV. p. m.

Ii5>. Cft dat Mlbert de Voogdij over Vader en kind

vue-
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van welke zeker, gelijk meer dan één vroe-

ger voorbeeld uk 's Lands gefehiedenis be-

wijst

voeren zoude, wordt vrij duidelijk gevonden in de

condiciën en de opdragt zelf des Riuvaardfcliaps , z.

Gr PI. R. III. D. p. 5. Idsinga, -Staatsregt , !
D. bl. 130 en 221,

(Misfchien zou men in 't fterven van dit kind of

kinderen' de reden kunnen yiiidep vnn de nog duistere

dubbele bijzonderheid, dat u4llirecht het Graaffcbap

voor zich op eigen naam in 1371 of reeds vroeger,

door Keizerjijke brieven poogde te verwerven; maar

zich te vrede hield, met die brieven verworven te

hebben, zo«der, zoo lang zijn broeder leefde, den

Grafeiijken titel aan te nemen. z. Wagen. F'ad.HiJi.

lïl. D. bl. 302 — 5. Idsinga, Wagenaar te regt

weerfprekende . geeft geene betere verklaring aan de

hand.) — [Be ka 's getuigenis wordt, althans gedeel-

telijk, gelbafd, door de bijzonderheid, nopens de

geboorte, maar 't fchieiijk afftervcn , eener dochter

van IViuem^ in de lente van 'f j 1556, welke de

Hoer van Wijn iiic Grafelijkheuls- rekeningen van

dien tijd aan 't licht gebragt, en autheutiek bewezen

heeft in zijn Huisziit. Leven ^ (I. D.) bl, 6^\, —»

Maar noch uit lioka, noch hieruit blijkt het, dat

er, toen uilbrecht Ruwaard werd, nog kind of kin-

dereu in leven waren. Het geen ik dan , na I d s i n-

ga, bl. 221, hier van fchreeT, fteunde meer op het

authentiek ftuk in 't Groot Plac. B. — Bij nader oa-

derzoek blijkt mij nogtans, dat Idsinga en ik ons

hieromtrent vergist haddeo. — Want, dat Huk in 'c'

Gr. PI, £, dat ook voorkomt bij Mieris, CL.H^

E 3 ^r .--m-:
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wijst C^A), de moeder de naaste en wettigde

yoogde§fe wa^.

S. 33r

5.) — a) 't Mag nog betwijfeld worden

,

of Jakoha regc van opvolging had, dan of haar

Vader en zij zelve haar de opvolging door ge-

Weid en tegen regt yer/<ekeren wilden. Dit

immers volgt i|it het fteeds meer veld winnen^

gevoelen van d^ yolftrekte leenroerigheid dezer

gewesten, en naap gemeen leepregt. b) I)e

iwederopftand van beide partijen, was, buiten

opzigt op T^etti^e of qpwettige opvolging, 't

na-

III. D. bl. 41 , vergelijkende met gelijkluidende for-

mulieren in aKdere documenten bij Mieris, bl. 39,

40, 42 bis, en 45, bleek dat kind daar geboren te;

zijn enkel uit eene ligt begrijpelijke fchrijffeil, van

^if daar 't wezen moest la (land), — Zoo meende ik

onlangs in e^n charter van Margaretay bij Mi e rif,

|i. D. bl. 708, 9, hare belcentcnis te vinden, dat de

landzaten „ gecogki hadden die pointeu'' enz.: maar

«lic gelijkluidende, bl. 710, 7ïs, 714, bleek die e

^eji / te gijn ', — welke letteren in het oude fchrift

^eer ligt en dikwijls yerwisfeld worden : b. v. alJ.

\>\. 710 (laat getoont ; maar beide plaatfen raoe;ten ze-

^er geëmtndeerci worden uit bl. 71a, getoogt^l

(^A) De Weduwen van Floris \. en II. Voogdesfett

harer Zoiien , Dirk V. en \\, en hunner Landen, z.

Idsiuga, ^. D, bl, up. Stijl, Opk., en Bioeiy
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natuurlek gevolg vafj de vorige gebeurtenisfen

(mder Willem VI. c} In de verdrukkingen

van Jajeoha, was eerst. Jan van Beijeren

^^en Hollandsch Vorst, Zoon van Hertog Al-

^ert, die hier te lande. veel verkeerde en zeer

gegoed was Qèi) : daarentegen was jfaa van

Braband^ wien Jakoba eerst in 't land haalde,

of aan wien ?ij gekoppeld werd, een jong

reemd Vorst. Echter, de peis eens gemaakt,

pn deze Brabander Jakoha's wettige man en

Voogd geworden zijnde, h^den de Kahelj,

even veel regt, hem, ondanks zijne zwakheid

van geest en van moed, te blijven aanhangen,

als de Hoekfchen, van met Jakoha te hunke-

ren naar den Engelfchen Hertog van Gloces-

ter, «en fleqht mensch, en onmagtig om zich

en Jakaha te verweren. — Filips van Bottr-

gondk had een dubbeid regt, dat van jfan

van Beijeren^ 't welk hij geërfd had, en zijn

eigen, als Jakoba"s naaste erfgenaam. Even-

wel deden hij en zijne partij onregt, met Ja-
koba van huwelijk te onthouden en van de ;-e-

gering te verftoten; doch buiten twijfel had

Jakoba , \ zij dan door hare fchuld of onge-

luk , de hoogachting en toegenegenheid der land-

zaten veelal verloren, — Men yoege hierbij , 'c

gezegde op i. c) bj. ^4.

^0 Wagen. VaierU Hifi. III. D, bl. 315.
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S- 34.

(^* 6.") — *t Is waar, dat de Kaheljaawwfchen

doorgaans den Vorst beliefden; maar dit moet

men denkelijk verklaren, niet uit den kwaden

flaaffchen aard dier partij, maar omgekeerd;

getriomfeerd hebbende, vyaren zij in 't belluur,

en moesten doen, wat hunne betrekkingen me-

debragten. "E^en fubaltern regent immers, moet

altijd behoedzaam te werk gaan, en zeemanfchap

gebruiken. En toegegeven ? dat ook hier, ge.-

lijk doorgaans gebeurt, parcijfchap grootendeels

eigenbelang geweest zij , en de bovendrijvende

der beide van hoogere magt afhankelijke par-

tijen, zich zelve ^oor opofferingen ten koste

van 't gemeen hebbe willen ftaande honden;

dan gedenke men, dat het geen, als wij zei-

den, doorgaans gefeeurt, ook plaats had bij de

Hoekfchen, wanneer dezer omftandighedcn 't

raedebragten. Ook zrj willigden, in de rege-

ring zijnde, zware beden in, welke door druk-

kende fchattingen moesten zaamgcbragt worden,

en gaven daar door (lof aan de flokerijen hun-

ner vijanden (^bk^ : Ook zij verhuurden zich

aan FiUps vcin Bourgondië ^ om de Gentenaars,

die hunne privilegiën met de wapenen verdedig-

fJen, met krijgsgeweld te onder te brengen (hiy

en

Qk-) Wagen. P^aJ H)ji. IV. D. bl. 5 & ö»

<^OAV.ageuw^/i bl. 38.
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en te regc is opgemerkt, dat, wanneer zij-zelven

er voordeel uit verwachtten, ook de Hoekfchen

gaarn duldden, dat pasverkregen privilegiën ver-

waarloosd wierden (^m). Eindelijk, men weet,

dat, na den dood van Karel den Stouten, bei-

de partijen eendragtig, van de jonge verlegene

Blaria bovenmatige voordeden bedongen , beide

partijen de lasten en fchattingen even noode

droegen", en beide daarvoor Jijden moesten (^bn),

jr.) — Wat die Hoeksgezinde Dortfche ?•

Regenten betreft; 't is mogelijk, dat dezen

ter goeder trouwe gehandeld hadden, en,

zoo zij meenden, flechts door ijver voor 's

Lands heil en regt, (offchoon denkelijk in de

daad ook door partijfchap) aangevuurd, te ver

gegaan waren; en 't hoog Gerigtshof al se

llreng, ja mogelijk ook wel niet zonder zuchc

voor de tegenpartij bevonden hadden: — te be-

jammeren is het pok, en geenszins te prijzen,

wanneer, gelijk ook toen geftaag gefchiedde,

in burgertwisten de ééne partij de andere van

kwade trouw en misdaad befchuldigt , en met het

zwaard aan de Geregtigheid ontrukt, vervolgt,

r- Doch 't fchijnt ons zeker, dat waarlijk de-

E 5 zfi

Qtn) uild. \\. ipu

C*p) Aid, bl. 165, ï 73;.
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ze lieden in hunne partijzucht, in roerc(n ei^

ftokcn veel te ver gegaan waren: men mqet de

fententie en alle de oiiderfcheiden ftqkken,

hun daar tot fchuld gerekend, zeer bevooroor-

deeld lezen (Jjo)^ om hen, met onzen wage-
NAAR ("IV. D. bl. 199, 200} aan te merken,

als „ weinig of niet anders dan martelaars van

„ Staat, en van het verdedigen en behartigen,

3, der oude, grootendeels pas vernieuwde gcr

„ woonten en voorregteq,'' Ook heeft voor-

Jang de fchrandere en hartelijk Staatsgezinde

BijNCKERsHOEK dcu wcg gcwezcu, om de

eer van 't Hof in deze zaak te verdedigen (hp^ '

waarbij men, om het Hof van de verdenking van

facciegeest te zuiveren, opmerken moet; dat de

jongde verandering in hetzelve, in 1480 ge.

«laan, waarfchijnlijk geenszins, gelijk fommigen

in hun vooroordeel fchrijven, was, om dat gCr

heel Kabeljaauwsch ^.te maliën (bq) ,• maar

denkelijk , om ten gevolge van een pas aange-

gaan verdrag en belofte, aan Hoekfche leden,

dus aan evenwigt, eq daardoor onzijdigheid,

plaats te geven (^r)»

Qo^ Bij Wagen. IV. D. bl. ip8 , v.

{tp) Quasi. Jur. Publ. L. 2. C. i. p. ipi. — ooi?

aaageh- bij Wagen, zelven , IV. D. bl. aoo; ea 7<s-

^*«w. St, V. HolL I. D. bl. 74.

(j,q) Wagen. Tegw*/, Si. I. D. bl. 7^.

{br) Bipoegf. en Aarnn, op \V a g e b. IV. D. bl. 56, v.
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8.) — Het fpreekwoord, igindelijk, bl. 63» Ij

fchijnt gemaakt ii^ de latere Spaanfche troebe-

len (*)i toen men 's Lauds pude gebeurienis-

fen herdenkende en vertellende, medelijden had

met het lot van hun, gn hunne" daden prees,

die lang yoorheeii ?ich tegen de magtig^ Vor-

ften uit de huizen van Bourgondië en Opsten-

lijk verzet, pp gqed en bloed bij hunnen weer-

fland opgezet, en ook verloren hadden. Mep

weet, en heeft er eyeii hier weer een gevyigti^

voorbeeld v;in gezien, ]\op partijifhap en een-

zij-

(*) ^a^pt des Heerea v. Wijn. „ |k zoude dit^

,, ook uit de taal dezer versjes, denken; doch teffeu?

„ vermoeden, dat het niet geheel mis was, wanneer

,, men de zaak wlve op de twisten tusfchen Mar-

,, gareta en Willem V. pppllceert. Immers, 't z\\

„ (200 als ik liefst met den Schrijver denke) Pfllltm

,, dopr daarbij geinteresfe^rde Edelen, wlerde opg*"

,, ïet, of dat de fcliuld meer aan hem ielye lage.,

,, hij brak ten minsten altijd zijne wettige verbintenis

„ aan zijue Moeder, en viel, ïa jaren van genoeg-

„ zame bewustheid, deze zijne Souveraipe af, mee

9, de wapens in de vuist:" — Concedo , gelijk bo-

ven, (bl. tfi, 62, aant.") aau den Heere Meer-

Bian, wat Willem betreft: doch meene ook boven

en hier voldoende getoond te hebben, dat van zijm

zedelijke fchuld , bet be^uit tot onregiu^atijg en fchul-

dig oogmerk der Kabelj partij niet doorjaat. -
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zijdige befchouwing de Gefchiedenis bederft,

zelfs in zaken, die waarlijk geene betrekking

op die partijfchap hefDben. Immers, indien niet

reeds voor de tijden van h. de sroot en Ce»

dert, ten gevolge van den afkeer van 't juk

van Spanje, en der zucht om de magt der Sta-

ten te verheffen, de ware denkbeelden van de

oude magt der Graven en het oude Hollandsch

Staatsregt, geheel beneveld waren geweest,

zou men denkelijk in de voorlang bedwongen

Hoekfchen , geene beftendige Vrij heidsgezinden

gezien, öf hen niet als zoodanigen geprezen

hebben. Een ailernadeeligst befluit voor de

zedelijkheid onzer Voorvaderen moest uit dat

oud gevoelen volgen; wünt het grootlte deel

der natie, vooral der ftedelingen, is, van den

beginne ^f en beftendig , Kabeljaauws geweest.

Was nu de Helling, welke wij hier meenen

weerlegd te hebben , over het goede of kwade

der zaak, gefchiedkundig bewijsbaar, dan „ zou-

„ de er geen land onder de zon te vinden zijn,

„ dat bij aanhoudenheid vruchtbaarder in laffe

5, verraders en onderdrukkers van hun eigen

Vaderland en; medeburgers geweest is, dan

Rolland l" C^ó

3Ï

Qs^ Idsi-ng Staatsr I. D. bl. 164.

Wagenaar zegt wel, (^f^aderl. Hifi. IV. D. bf.
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§•37-

Dit gevoelen opzettelijk Weerfptekende en ^- steiiin*

weer- ^°°^'
'

'°'

SINGA

290) „ dat het omkomen of de vlugt der aauziene-

lijkfte Hoekfclien ook een voorname hinderpaal was*

dat niemand iets voor de vrijheid ondernemen durf-

de:" en Zfker fchijnt men aan 't gebrek van voorna-

me deelnemers, gefehikte hoofden en leidsliedcu vaa

den opftand, het fchielijk beteugelen en verftrooijen

van 't Kans- en-broodsvolk. te danken gehad te heb-

ben. — Aldaar, bl. 289, met het einde van dat bloe-

dig Kaas-en- broods- fpel in 1492, erkent Wa ge-

naar, dat men te gelijk het einde der H. en K. twee-

fpnlt plaatfen mag: maar IIÏ D. bl. 265 had Hij • zelf

gezegd , dat men derzeher overhlijffekh zeifs tot in het

midden der Xf^Ii eeuw befpeurd heeft* — Ik wenschte

wel, dat hij daar, bij 't befchrijven van dat later tijd-

vak, 't welk hij bedoelde, öns eenig nader licht ge-

geven had; maar vinde dit bij hem nergens. Het

2waar Volks -oproer te Gend van 1539 en 1540 heeft

toch met het Hoeksch en Kabelj. niets gemeen. — Of

heefc misfchien Wagen aar (V. D. bl. 185 — vergel.

iV. D. bl. 289, en de boven, in (^ay) aangehaalden)

er evenwel dat, en zelfs de woelingen tegen Philips

j

Gramelle en de Inquifitie volgens zijne denkbeelden

meê verknocht? — Hij fpreekt flechts van „ over-

„ blijff. tot in het midden der XVIde eeuw" — uiaar.

Van den Hove (bov. bl. 59) eenigzins, en duide-

lijk en regtftreeks Ockerse, Onty/erp tot eene algem,

Characterk. Hl. St. bl. 10, 11. voegen dat zoo te

«amen. — Voor dien zamenhang der onlusten, en

on»
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weerleggende (^0» hebben van loon, id-

siNGA én KLUIT ecnc geheel andere ftelling

hopens het waar en doorgaand vetfchilpunt der

|)artijen; Welke door iösinga (^«) dus uit-

gedrukt is: ,j Dat de grond der Verfchrikkelij-

„ ke verwijderingen der Hi en Ki geen andere

„ geweest is , dan , of de Vrouviren van regts-

^ wege iri de landen opvolgen konden , of niet ;

i, 't welk de eerlle ftaande hielden, en door

„ de andere ontkend vêrierd."

Dit echter, diis algemeen uitgedrukt, korf

gebragt worden tot bet geen reeds w ace-

na ar, overigens door den algemeeneri ftrooiri

roede weggefleeptj in éénen adem iamenpaart

(^v) met het oud ge't'o'eleri, door idsiSga

vsrworpen en weerlegd; óver v/elk gezegde

der Kabel]. „ dat ze niet vervrouwd wilden

„ wezen," wij boven reeds iets zeiden (4. §.

320»

onderfcheidene partijen in dezelve, is', naaf mijns

denkbeelden, en het boven betoogd^ en weerlegde,

geen grond: van menschkundigen zameuhang re via-

deu iu 't gedrag en den invloed van het huis van

IJrederode, ben ik zelf niet vreeind , z. bov. 3f.

bl« 65. en beneden, §. 53,

Qf) Idsing. t; aang. pi. bl. 162—4. Kluit,

Confpect. 1. mox laud.

Qti) Staatsr. I. D. bl. 430.

(^v) Tegényt. St. r. HoU, I. D. fel. 54» 55. v^l*/.



EN k'ABBLJAAÜWSCHE TWISTEN. /(>

32.), en nader JJeggeh moetien; en volgens

Ivèlk, zoó alleen dit in 't algemeen de drijfveei'

der partijen geweest ware, onmogelijk de fac-

tiën onder Alhert^ Willem VI. en Maximili-

aan zoo fterk hadden kunnen gedreven worden*

Maar duidelijkei en bepaalder ,verklaart zich fi ktuiTi

hierover de beroemde kluit (b'ii*); namelijk,

dat het verfchil over de itiannelijke of ook

vrouwelijke erfopvolging der Graaffchappen , eri

de vrouwen- liefde der Hoekfchen^ gegaan heb-

be over de natuur van 't teen , over het foort

van leen waartoe de Graaflijkheid dezer Lan-

den behoorde, als welke de Üoekfchen voot

goed, vrouwelijk, leen wilden gehouden heb-

ben, de Kaheljaauwfchen , meer naar waar- "^

heid, voor een gewoon, regt, enkel mannelijk

leen verklaarden, 't welk bij gebrek van wetti»

gen enkel -mannelijk -verwanten opvolger (ag»

fiatus^, aan het Keizerrijk verviel, en door den

Keizer uitgegeven werd aan wien hij vdlde Qx)^

(^w) ilijiür. crit. Comit. Holl. 1. 1. P. 0. p, 455 %7*

et fragm, Disfert* in Confp. Hifi. crit. p. lxxviii-»

txxx—Lxxxiii. — Zoo ook , weleer , K 1 u i t s Leer- -

ling , B i 1 d e r d ij k , in het ade couplet zijner voor-

treffelijke Romance, Arnold Beilaert , en in de aan-

teek. daarop, Mengel. I. D. bl. 113, 127.

O-v; üe. twist over de fuccesjio agna:oram coUate-

féft
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''^'^'"^^
.• Ook hiertoe i.) haalt men het G;ezef»de aarij

gronden door ^ 00'
KLUIT bq-

gij ^ji 't hierop eigenlfjk thuisgebragt hebben,

van niet vervrouwd te willen wezen , en de

waarfchuwing van den beroemden oiuden Hol-

landfchen Regtsgeleerden en Staatsman, om de

Vrouwen ian de regering verwijderd te hou-

den Qf). — Welk gevoelen der meesten, en

de beginfelen van dezen federt zoo nóodlottigen

tweefpalt, difs 2.) reeds in 't j. 1203, over

het regt van Ada tot de opvolging van haren

Vader Dirk VII. in de regering dezer landen

geweest was : — en van hier , 3.^ zoo gewei*

^ • dige (irijd oncflaan, ten tijde van Margareta

en Miniem; — en deze flrijd, 4.} weer uitge-

barften tegen Jakoha y toen zij, zonder wettig

erfregt of Keizerlijke gifte, haars Vaders lan-

den, aan het Rijk vervallen, en door den Kei-

zer aan haren Oom Jajt van Beijeren gege-

ven, mee wapenen ufurperen wilde. — 5.) Fi-

Ups

falium, an liberorum tantum? wordt dóór d(eii Heer

Kluit van dezen afgefcheiden, èn niet tot deze par-

iijfchappen gebragt. —
Qy') Phil. a Leijdis. z. Kluit, Hift. Crit. d.

1. p. 457. — ^Holland niet aan *t ffiwayiiel oï fp'tn-

rokkeriy gean fpUle- oï konkel lem , Uildcrd, t. aang.

pi. bl. 127,) /
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kps van Bourgondi'ê had zich wel , 't zij door

testament: van Jan van Beijeren , of als neef

van Jakoha^ buiten den Keizer in het bewind

gefteld ; maar dit had hem oorlog kunnen be-

rokkenen met den Keizer, wien hij ook nader-

hand behoorlijk hulde deöd. En -^ 6.) dat,

ribg later MaximUiaan^ alè leenman uit kracht

en in den naam zijner Vrouwe, Maria ^ door

deii Keizer 2oo vlot erkend wierd, was, C^egt

ftièn) niet om 't regc \ran Maria , maar om het

groot belang van 't Keizerlijk huis gefchied. —>•

Litatflelijk ,' 7O Was van de nieuwe hardnekkj.

ge poging dei' Höekfche partij,' in den zooge^

noemden Jonker -Franfen- oorlog; dè ware^

<3us ver onopgeinerkre oorzaak te vinden, iii

een bevel dioor Blaximillaan omtrent dien tijd

gegeven, „ dat aüc Hollandfche en Zeeuvvfche

„ Leenen, niet meer op Vrouwen zouden ver^

„ vallen, maar b:j gebrek van mannelijk

,, kroost , tot den Vorst zouden wederkeeren/*

— Gelijk dan ook ,, de gebeurtenisfen in att-^

„ dere landen uit deze zelfde oorzaak^ tot

,-, bewijs dezer flelling verftrekken; alzoö de

^, faciiën 8} der Heeckerens en Bronchorften >

„ in Gelderland, — 9) der Schieringers en

jj Vetkoopers ^ in Vriesland, — 10) der rood^

ii en 'witte roos^ in Engeland, hier uit eenigzins

F - M Kï
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„ te verklaren waren." (Óogifa factiones ..-.-.

hinc quodammodo expUcandas) (bz).

S' 39-

éfetoetst en Zoo croot zljn de verdiensten van den Heer

KLUIT, en deszclts ontdekkingen, omtrent de

oude Gefchiedenis en Staatsgefteldheid dezer

Janden zoo gewigtig, en meestal voor onpartij-

drgen zoo voldoende bewezen , dat men het

ons niet euvel nemeiT, ja zelfs ten pBgt rekenen

-zal, dat wij dit zijn gevoelen^ — zoo herhaald

en Heilig voorgedragen en aangedrongen , en 't

welk door de opeenftapeling van alle dozQ voor-

beelden zoo fchijnbaar wordt ^ — wanneer wij,

(^gelijk wij reeds boven aanduidden,) ons met het-

zelve niet kunnen vereenigen, nogthans fluk voor

ftuk en volledig nagaan, toetfen en wederleggen.

t. Op 't eerst aangevoerd gezegde der Kahel-

jaatiwfcheti^ merken wij kortelijk aan, (en

deze aanmerking past ook op de leer van phi-

Lippus h LEYDis): dac zalks wel perfoneel

op Margareta ^ en federt op Jakoba^ en van

ouds ook van Ada ,
gezegd en waar kon wezen;

i:onder nog te bewijzen , 't weik hier de Hel-

ling is, dat men aan deze Vrouwen V rcgi

der

ibz) Zie alle deze argamenten Confp* Hifior, Crif,

p, LXXVilI—LXJÏV.
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(der regering uit overtuiging der ilrijdige na-

tuur van 't leen betwistte , en voor deze

overtuiging, Voor dat heg' Hiel van 'c Leenregt

flreed. — Zonder écnigziiis te denken op dat

begin fel , of op deszclfs tocpasfing op de Gra-

fclijkheid van Holland, bellonden de redenen,

die van 't befliei* dezer Vrouwen (^ca) , ja dié

in 't algemeen», van voi*en {è priori') vari

Vrouwelijk beftier (r^) afkeerig maakten: maar

noch die ajgemcene, hoch dat pcrfonele bewijst^

dat hieruit ecne quaÈtio Jiiris coniroverfi

Feu'dalis gerezen , en deze 't groot verfchilpunt

in de H. en K. troebelen geWeest is.

§. 40.

2.) De wettigheid of 't onifegt van Ada^s éi*

ei-fopvolging fchijnt controvers geweest te zijn,

Ên 't land is er over in tweefpalt en oorlog-

geweest. Wij hebben echter boven (bl. 7.)

reeds aangemerkt, dat, zonder acht té ftaan op

de beginfeleri van 't rcgt, zeer ligt uit perfonele

verkiezing of onwil partij fchappen kunnen ontdaan'

2ijri. En hier moet vooral opgemerkt worden,

dac Willem I. 2ich als erfgenaam en daar

F 2 door

Ci:/?>Van ^da , z. boven §i 5. — Van Margaré-

ia, §. 14., — Van 'fakohti, §, 33.

icb) Zeer goed uicgeweikt-bij Kluic^ Hiflor.Criti

H. p. 475. - .
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door wettig. Vorst droeg, en algemeen erkend

wierd (re), fchoon hij eerst vele jaren later,

in 1013, de landen van den Keizer ter leen ver-

hief, en plegtig in 't bezit bevestigd wierd Cr^);

maar volgens de gefchiedenis van 'c Leenregt,

ja volgens den Heer kluit zelf C^0> ^^'^ '^^

opvolging der mannelijke zijdmagen^ offchoon

in oude leenen, toen nog geen plaats; dus

Willem in 't leenregt geen erjrsgt had: —
dus kwam ook de controverfie , of deze Graaf-

lijkheid een regt dan vrouwelijk leen ware y

geenszins te pas, maar kwam alles aan, op de

zucht voor de perfonen; men moge dan' Wil-

lem s erfregt of Ada's fout gevonden hebben

waar men wilde.

'c Verfchil van Kci/^er Alhsrt met Jan van

Avennes^ in 1300, over 't regc van dezen tot-

de opvolging van Jan l, Zoon van Floris V,

kan *t regt van zijdmagen,. cn^ wel uit vrouwen,,

dus als' een goed leen, betroffen hebben: —
men vindt echter toen, behalve Renesfe ^ den

delator fisei ^ geene wederfpanniglicid, veel min

't land over deze ilelling in factiën verdeeld.

(Doch mogelijk was hier ook voornamelijk ge-

fchil,

(ec) Z. de plaatfen aangeh. bij Kluit zelf. Cm-

[peet. p. Lxvin, en vergel. boven, J. 5.

Qcd') Kluit, ihid- p. feq»

{fie) ibid. p. Lxviu
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fchil, of de furvivance , door Keizer Riidolf^

in 1296, aan Jan van Avennes gegeven, itt-

dien Floris geen erfgenaam naliet, ook gelden

kon, daar de eenige zoon van Floris, korc na

hem, zonder kinderen overleden was? — wel-

ke vraag vrij wat overeenkomst zoude hebben,

met de eens bij de Romeinfche regtbank zoo

.beroemde caufa Qoponiana Jtvc Curiana (cf^^

5. 41-

3.) Op het verfchilpunt van de tijden van

Margareta en Willem komt alles aan, daar

de Heer kluit erkent (c^), gelijk ook troii-

jyens uit het bovenverhandel,de genoegzaam ge-

bleken Is, dat eeist in die tijden de partijfcbap

onder die namen, en met die blijvende noodlot-

tige fcheuring, oniftaan zij. — Van dezen grond»

llag hangt dus alles af, en yeryalt er mee. —
Pe Heer kluit zelf nogtans, meldt deze fcheu-

ring, als om deze reden gelchied, niet bij 'c

F 3
be-

(/ƒ) Over welke men zie, Cicero, de Oratoren

lf\h. I. c. 39 & 57. in Bruto ^ c. 52. in Ora(. pro

Cacin. c. 18. en Quiactil, Injl. Orat. L. VII. c
6 & p. — Hier had het omgekeerde geval plaats.

icg) Hijlor. Crit. d. 1. p. 456. Confpect. p. lxxvii',

1.XXX1. Lxxxii. — Dus noeiui hij ook Hoeks en Ka-
httjaauY/i de ftrijdige gevoelens over dat (tuk tan

Lcenregt, p. ixxvui. lxxxii.
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.befchouwen van' *t leenverval door den- dood

"VZW Willem IV. veroorzaakt, maar later, bij

'de- volgende apertnre ^ na 't overlijden van

Willem VI, als in 't voorbijgaan, en als 't ware

vergeten, en moetende ingehaald worden (c//).

Jin 'c is mij onbegrijpelijk, hoe dees kundige

man, over dat geval nadenkende, zich- tot dat

gevoelen heeft kunnen bepalen , en hetzelve zoo

ftellig voordragen. Want , vooronderfteld zelfs

,

(^'t welk echter anders fchijnt te blijken,) dat

geen verfchil of nijd der edele geflachten , zonder

|n den beginne eens op die beide Vorstelijke per-

fpnen te denken; maar dat het verfchil van deze

perfonen, de factiën hebbe doen ontftaan: dan

kon daardoor wel Jiet onbcpaalder gevoelen, dat

afl^eer van Margaretas^ of zelfs, in. 't alge-

jpeen van vrouvyelijke regering, dit oproer en

dêh burgertwist veroorzaakt had, onderdeand

woi'den: maar in dien twist tusfchen Margareia
fCifVillem^ kon dat verfchil over dat ftuk van \

Lcenregt niet te pas komen; veel min de par-

tijen nu, anderhalve eeuw na diergelijk verfchil

in Adas tijden, zoo zeer in 't harnas jagen,

dat daaruit deze Hoekfche en Kaheljaauwfche

verdeeldheden ontbonden. Het verfchil^ 't welk

^e Meer kluit ftelt, had alleen kunnen vallen

tus-

:
(ch^ Conppect, N, III. p. lxxvi, feq. Vergel. N,

(V. p. LXXVIII.
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tusfchen Margareta .,en haren Oom ^anva^
Beaumont^ van wien , als nj^asfen mannelijkeii

bloedverwant des overleden Graafs , de Hee^

KLUIT even te voren zelf gefprqken, maar zij-

ne prsetenfie, en zulke fchrik- en jammerlijki^

gevolgen derzelve te re;gt verzwegen bad Q.ci)^

Margareta en haar Zoon Willem ftreden wel^

wie heerfchen zou, maar zeker niet, wie vaa

hun beiden naar Leenregt de' wettige heerfcher

was. Vrouw Margareta 'w?!^ poJ? geene Doch'

ter van fVilleni , den laatften . leenman ; wan-

neer alleen dp vraag \2lw goed o^ kwaad leert

yallen kon ; maar Zuster,. Althans kon geen

gefchil over Leenregt plaats Jiebben tusfchen

Haar en haren Zoon , die toch flechts door

haar met Willem IV. vervs^ant was; even mip

als hij 't regt. yan opvolging, hQm door .zijr»'

iVader beloofd, gebruiken kon, om zijne Moe-

der bij haar leven van 't leen te 9ntzetten. —
Bij Margarepa''s doo4-> indien zij tevens ouder

dochters had nagelaten, had er verfchil over

het erfregt kunnen ontdaan (ck) : maar die

verfchil, welk de Heer kluit als \ fchihho^

^eth. der partijfchappen opgeeft, Ivon voor of

F 4 ' t€.

iet) d. fr(igm. Drsjeri. in Confp. N. III. p. Lxxvi»

(Zie 't geen wij boven, §. ii, gezegd b ebben.)

{j:k') Conf. Voet, Digresf. de Feitdis (post Co;;^

fMtit. ad Lib. 3S Pandect,^ u. 4 ec ibi cicac.
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tegen Margareta nimmer -- vooral niet door

haar zoon , en bij haar leven — aangevoerd

worden (c/).

— (^I DS INGA vergist zich wonderlijk, wan-

neer hij, na zijn boven, bl. 78, opgegeven ge-

voelen , en 't gezegde : dat de grond der verwij*

Öeringen zou "geweest zijn, dat de Hoskfchen

iiet regt der Vrouwen , om in de Landen op te

volgen^ ftaande hielden^ het welk de anderen

(tntkencten ^ onmiddelijk vervolgt: „ dit zelve

,, onderfcheid van gevoelens had wederom in-

„ vloed op het geval van den ongelukkigen

ji Willem V,, wanneer hij krankzinnig wierd,

„ als wanneer hien over den perfoon aan wien

„ de Voogdij behoorde, oneens was" — daar

toch reeds lange algemeen opgemerkt is, dat

hier juist beide partijen, yooral de Kabel},

geheel tegengeflelde gevoelens van die men hun

als eigen toefchrijft, gevolgd zouden hebben.

Waam-

(^/) (Indien eepe qu^xstio juris de partijen verdeeld

hebbe, is het ook wonder, dat geen van beide zich

duidelijlc op hun regt en op de oude herkomst,

•— of op eeije. onpartijdige regtbank, — of op een

wettig Leeu-hof, — oi judicium psrium beroepen;

— of eeuige regtsgeleerdc deductie hebbe doen op-

ftellen, of eenige manifesten uitgegeven tot betoog

van hun wettig regt: — wonder althans, dat geeneï-

lei blijk van iets van dat alles, 't zij door charters,

•{ zij zeHï maar in Je kronijken , on» overig zij.i
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Waarover wij boven, §. 33, *t uoodige gezegd

hebben,}

§. 42. •

4.) Derhalve eerst na vijftig jaren kon in d?

reeds bloedige factiën der Hoekfchen en Ka-

heljaauwfchen die geest gekonien zijn, dien

de Heer kluit haar toefchrijft; namelijk in

de burgeroorlogen voor en tegen Jakoba,

Willenis VI. Dochter. Evenwel, fchoon over

Jakobas regt of onregt nog hedendaags ge-

twist kan vi'orden (^cm) ^ mag men twijfelen,

of juist die controverjia Juris Feudalis het

Wd^ï verfchilpunt der partijen geweest zij.
_
't Is

waar, Jakobas Oom bewoog den Keizer,

hem die landen ter leen toe te kennen, gelijk

vyreleer ook Ada door haren Oom verftoten

was geweest , fchoon federt Jan van Beaumons

F 5 zich

C^»0 De Heer Kluit zelf fchijnt zich vrij duide-

tijk tegen haar te verklaren, Coufp. d. I. p. Lxxvui—
Lxxx, de bt-lufte van Kei/er Rudolf z^n GiAat' F/orés

V. denkelijk aanmerkende als eukel perfoneel , en , al

ware ze van ejject geweest , zonder confequentie moe-

tende zijn; gelijk ze zoo ook voorkomt Confp. p,

ixxr. Maar in de Hift. Crit, zelve, T. i. P. i, p,

176, fchrijft Hij, dat na 1282, en de aan Floris V,

gedane concesfie, de Graaflijkheid een goed leen (^fii^

éum promhcuum) geworden was , en vorscht naar de

reden , waarom naderhand lusfchen de Hoekf, en Ka-

Wj. hier over nog gefcbil en krijg bad kunnen zijn*
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jficb eene .vrouwelijke zijd-mage had moeten

laten voortrekken: maar *t is bekend, dat Jan
van Beijeren aan Jakoka en haren man pleg-

tig verklaard heeft, affiand te doen, en zich

niet te zullen bedienen van het regt, 't welk hem

door den Keizer mogt zijn gegeven, en federt

het bewind uit handen en op naam van Vrouw

Jakoba en haar wettigen man ("wiens regt £i]

'door onwettige fcheiding en nieuwe verbinteriij

niet kon verkorten), ontvangen en gevoerd heeft.

— Vooral moet men hier opmerken, 't welk

hier de zaak beflist , dat' niet na 't geven des

,

zoo men wil, vervallen Lcens aan Jan van

Beijeren de factiegeest begonnen , of uit dien

hoofde weer ontfloken is; maar dat ftraks na

den dood van fVlllem , de Kabeljaauwfchf

Groeten
j,

door hem verwonnen en verdr<;vén,

het hoofd opftakerJ, en tegen' hèt beflnur, dat

aan de Hoekfche zijde was, vijandeiiikheden

begonrren , eer nog iemand, althans Jakoba'

s

Oom Jan zelf, die zich in tegendeel als ha-

''ren Foogd opdrong, dacht om Jakoba's regt

van opvolging te betwisten (en). Welke daad,

even zeer als de volgende, dat Jan, om zijn

eigenbelang en heerschzuchtige oogmerken te

bevorderen, met de KabeIJ. opilandeiingen aan-

fpande, zich beide zeer natuurlijk, buiten de

on-

(<«) z. Wsgen. f^ad.Uif. W. D. bl. 415, volfg»
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oiiderflieUing, die men' hier wil doen gelden,

verklaren lateq. .«bvï-'v .

jj-nr.i:l §-43' -'^^-'^ - •'''-

V

'
Sli ^'^ I" alle de geweldige en bloedige s* 6?

woelingen der beide partijen federt Jakoba^

'tijcl, werd nimmer weer van \yectjgheid of on-

wettigheid van den Landsvorst, nimmer van

dat veffchil óver de natuur der le^fïrén gerept.

lïet waren dolle factiën der ingezetenen, die

zonder het regt van den Landsheer te loochenen,

<sn zonder zijne magt te berekenen ,
gedurig

"met geweld elkander aanvielen en verjoegen

:

'factiën, welke, zelfs bij verdragen met den

Vorst, alle beide erkend en geduld wierden, ja

verzekering van gelijk regt, ook in 't beftier,

ontvingen; fchoon de Vorst zich -zelf tot eene

van' beideni bekende, welke dün 'A^^'béirfcher.dt T

^noerad wierd fc^?). Veelal had' merf "'t meer

op den Stadhouder, dan ojj den Vorst geladen,

of knoopte men bijzondere burgertwisten be-

hendig„5Wi. ^e. .groote zaak (c/»J). Niemand was

! -:.; . .-;; -"--l :-.- '' ';-;7/ et

(^co) Wagen. J^ad. Hifi. IV. D. bl. 12, 165,

'Bijvgegf. bl. 56, 57.

, {ep) ZoQ had de verjaagde Schovit van Hoorn in

1478 zijn regt aan den Heer van Egmond overgedra-

gen ; en daardoor eerst de factiën van H. en K» in

deza Stad gebr^gt. Veliwï, Chronijk, b.U ii5i

volgg.



9a OVER DE HOEKSCHE

er, die na Kavels des Stouten dood de Landen

als aan 't Keizerrijk vervallen verklaarde, veel-

min dat de Kabeljaauwfche Keizerspartij daartoe ,

de wapenen gebruikt zou hebben, ('t Kan zijn

,

dat Keizer Frederik meer belang ftelde in hec

bezit zelf » dan in de quasstie over de lecnroe-

righeid der landen: nogtans bedenke men, dat

hij , zoo gaaf het erfregt van Maria erken-

nende (c^), bier door, indien zij geen rcgt,

maar hij alleen, als Keizer, 't regt der landen

gehad had , i . zich zelf niet bevoordeeld ; en

2. het Keizerrijk , 't welk hij flechts als geko-

zen Vorst, niet als erfgoed beftierde, fchaiïrr

(delijk beroofd en geplunderd zou. hebben.^

%' 44.

7.) Toegeftaan, dat alkemade de oopza-

ken \^n Jonker-Fi'anCcn- tumult of -oorlog

vrij romanesk gedicht hcbhc , kan ik nog niet

toeftaan, dat de Helling, welke dat tumult voor-

al zamenvoegt met, en verklaart uit de voor-

pnderflelling, welke wij hier weerfpreken, be-

ter grond hebbe. 'c h waar, men vindt in

eene onuitgegeven Chronijk van Vlaanderen, en

daaruit bij wagen aar (crj), dat, wanneer,

bij

^ (^^) z. Wagen. /^^^r/. Hij?, IV. D. bl. 181.

icr) Vad. HtJI. IV. D. bl. 241.
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bij den nieuwen opftand van die van Vlaanderen

tegen MaxlmiUaan in 't begin van 1488, zijs

voornaamfte raad, de Schout van Brugge, Pie-

ter Langhals, door zijne eigen burgers opent-

. lijk onthalsd wierd, zulks meê gefchiedde op

aandrijven der Hollanders en Zeeuwen, die hem

voor den inftoker hielden van die verklaring van

MaximiUaan nopens de Leenen, welke doof

ons boven, bl, 81, uit bet Latijn des Hee-

ren kluit vermeld is, en bij wagenaar
nagenoeg even 200 befchreven wordt (c^).

Maar i.) fchijnt mij deze zaak nog zeer on-

zeker: 2.) kan men uit andere oorzaken dien

Jonker Franfen oorlog zeer gemakkelijk ver-

klaren , zonder behulp dier eenzijdige vooron»

derftelling.

I.) Immers a^ de Vlamingen konden op

Langhals, die van Brugge op hunnen Schouc

om

(ts) Oot A I k e tti a d e Jonk. Franf. Oorh bl. 5«. S*

heefc iets van uiisuoegen der Landzaten tegen Maxi-

miUaan, maar wegens de leenroerigheid en wel 't ver-

Val aan *t Keizerrijk, dat men zelde dat hij dreef;

' èn zijne neiging , om de Landen , wanneer zijn Zooti

, minderjarig derven mogt, aan zicü te brengen: doch

"e cerfte was door 's Keizers handelwijs en erkentenis

aelf wecrfproiien , z. N. 6. (§. 43.) — het laatfte wa»

vrij natuurlijk; doch minder volgens 't Leenregc, das

Volgens het gewoon burgerlijk Erfregt.
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örii eigene i-edenen fel genoeg Verftoord zijn.

Hij was de groocfte raadgever van Maximili-

aan , de klagten waren vele , vooral zoodanige

,

daar 't fles volk, dé Kooplieden en handwerkers

veel meer belang bi] hadden, dan bij het eifregc

van de Leenen. Zulk eene völkswraak ftrekté

dus voor den Vorst i althans voor alle zijne Staats-

dienaars^ ten fpiegel. — ^.) Op Langhals bo-

ven al moesten die van Brugge bijzonder gebe-

ten zijn, om dat mede op zijn' raad de intrede

van Maximiliaan den fchijrt gehad had van

verraad, en van de Stad bij verrasfiiig te willen

overweldigen (c/}.

tf.) Men vindt ook die verklaring of pla-

caat, die zoo gewigtig zijn moest, noch in 's

Lands Wetboeken, noch van dezelve bij de

Voorwaarden der loslating van Maximiliaan ,

iioch in al 't gene daarop volgde, nader gewagi

— ^.) tioch ook fchijnt ze, althans voor Hol.

land, waarover 't hier gaat, noodig te zijn ge-

weest; alzoo reeds itt 't jaar 1525 door turhi

van getuigen als overoudgebruik bewezen wierd

:

— (welke manier van bewijs ook, e.') na zölk

placaat niet meer te pas kwam) — dat zelfs de

eude d. i. aangeërfd^ Hollandfche leenen altijd

voor kwade leenen gehouden waren geweest; ;a

zod

(cf) Öüde Ned^rl. Chron. bij G o u i h o e v. bl.

53P, b.
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ZOO kwaad, dat ze zelfs niét verèrfden op ee-

nige, zelfs mannelijke, zijdmagen van den"

Idütflen bezitter, zelfs op geen' broeder <icu).

2.) Die, door verfcheiden oorzaken beroemd

geworden , Jonker Franféh oorlog , fchijnt

,

wat het eigenlijk doel betreft, flechts een der

gewone exploicten der ftrijdende paftijen, waar-

van de jaarboeken dier tijden krielen, en hoe-

danige fchief elke flad leed ,
geweest te zijn;

Aan 't hoofd des opftands was, naast Brede-

rodsy dezelfde Heer van Montfoorty die zoa

Vele jaren , en lang voor dat prsetens decreet van

Maximlliaan, defi'. krijg tegen de Kabeljaauw-

fche Hollanders gevoerd had (cy); Het blijkc

ook niet, dat over iets nieuws of iets bijzonders,

vooral niet over 't harde Leenregt, geklaagd

werd. De benarde toedand van Maximilïaani

door den Vlaamfchen oplland, moest ligt derf

moed der Hoekfche Hollanders doen rijzen ,-

die buiten dat getergd Waren, doordien 't Stad-

houderfchap aan hun' erfvijand Jan van Ëg^

mond gegeven was (cir}. Geen wonder dan

ook i

(,cu) Kort, Traa. va» teenen, V, D.'Kap. 3, fi

de Groot, InletJ, iot dé HjIL Regtsgal. a. 15. ^U

h. iitim. 3.

(cv) z. Wagen, f^aii. Hifi. XIV. Boek, n. 17 eii'

vervolg.

(«w) Wagen. P'ad. Hifi, IV. D, bl. 233.
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ook, dat zich tegen dezen een Brederode üol-,

de (cx^ (men zie boven, bl. 65vOnd. aan, 66
'^

en men volge den geHeelen loop der troebelen)*

Eindelijk, mng men eene wezenlijke verftand-

houding der misnoegde Hollanders en Vlamin-

gen ftellen (cj) , en derhalve tevens den in-

vloed van (lokerijen van Frankrijk, — 't zij

middelijk, in zoo ver dat op Vlaanderen werk-

te (^2), 't zij ook hier meer onmiddelijk eri

jregtftreeks, — niet uit het oog verliezen (^da)*

S. 45-

Om de maat vol te meten, en uit verfchul-

digde hoogachting voor den Heer kluit, en

wegens het gezag, 't welk zijne Helling, door

de gelijkvormigheid van andere Staatsverdeeld-

heden dier eeuwen in andere landen, verwerven

moest ^ zullen wij kortclijk ons oog vestigen,

op

(r.r) Züo wordt ook dit beloop der zank, en dit

beiuagtigen eener Stad ' Rotterdam; enz. zeer eenvou-

dig ontwikkeld door Wagenaars f^ad.HiJï. IV. Di

bl. 244, 5.

(o*) Z' Centen op Veliui bl. 142. Wagen.
Tegenyf. Staat v. Holl. I. D. bl. 76

(j:z) Wagen. IV. D. bl. 236, 238.

{da') Zoo vond eindelijk Naaldsvijky na 't overgaan

van Rotterdam, Woerden en Sluijs , alles vruchteloos

op de eilanden , en in Noord - Holland beproefd heb-

bende, in Frankrijk geruste fchuilplaats.
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. afzonderlijk op elk der. drie door Hem hier toe

bijgebragce voorbeelden of bewijzen. — Hoe

2eer ook uit het een of ander uitheemsch voor-

beeld op zich zelf, (gelijk die nu reeds, door

het boven betoogde, ftaan,3 geen wettig befluic

tot den onbekenden aard dezer oude Neder^

landfche factiën ware afteleiden: is het ons

bovendien, bij bedaard onderzoek, vrij duidelijk

gebleken, dat geenc van die allen, noch die

gemelde Gelderfche, noch Vriefche, noch En-

,gelfche burgeroorlogen, om dat ftrijdig begin-

fel van 't leenregt kan gevoerd geweest zijn.

8.} De " Gelderfche factiën der Heeckereni ^'*

en Bronchorfïen hadden haren oorfprong in

_den naijver en nijd van deze twee geflachten;

wier eene, door 'c andere van invloed aan 't

Hof beroofd, wraak nam, door 's Vorsten

jonger' Broeder Éduardy tegen den wettigen

.Vorst Reinoud III. op .te zettea Die belde

Vorsten, kort op een, beide kinderloos geftor-

ven zijnde, terwijl de beide partijen tegen elkan-

der ijverden, was het natuurlijk, dat elke partij

een' Vorst voor beide wilde kiezen, en elke t^-

gen hem, wien de andere gekozen had, weêr-

ftreefde:— de factiezucht maakte dit verfchil;

riet, omgekeerd. — Hier viel nu wel de keui

der Heeckerens op' eene Vrouw ^ de ztistet der

beide Hertogen, Gravinne van Ulois, terwijl dé
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Bronchorjleii een' ilf^« kozen, Willem van

Gulikf en deze door den Keizer aangefteld

\verd. Maar i. *s Keizers keus volgde na, err

bewerkte dus geenszins de keuze der Landza-

ten, noch vormde hun gefchil. z. IVilleih zelf

was enkel door zijne Moeder, ook eene Zuster

van Relnoud en Ediiard^ aan hun en 't Her-

'tpgdom vermaagfchapt. Na den dood van KeU

'houd IV. wierd Adolf van den Bergy die

,'dobr den Keizer met het Land begiftigd was,

'door fchier al de landzaten verftoten, en kwam

er geene partijfchap voor zijn erf- of leen-regt.

In de Hollandfche twisten ondeffteunden

'doorgaans de Gelderfchen de Kaheljaamvfclk

'partij; maar dat was, deels, om dat de Hoek'

'fclien doorgaans heul zochten en vonden in

"Utrecht^ het welk gedurig met Gelderland in

'oorlog was; deels, om de naauwe maagfchap

der gedachten van Arkel en Egmond'^ met dac

der Gelderfche Hertogen. Gelijk dafi Egmond^

'dooi*' huwelijk met eene dochter van Arkel

^

icleindochter tan Hertog Willem VIII, tot

"hét bezit ' vaö het Hertogdom Gehkrland

fcwam- (J^).'"'"'

XdF) Men zie over deze zaken Wagenaai', T^ad.

JUft. III. D. bl. 300, 31Ö. IV. D. bl. 136. Tegem-i

*r;. V. Gelderl. bl.' 78-^8. Cerisier, Tafer. H. V,

bl. £0, V. n6, V.
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^O De Friezen' gcené ïeenen kennende, j|;

had ook de twist over mannen- öf vrouwen-

leen althans geene fchuld aan de Jange gruwelij-

ke fcheuring der Schteringers en Vetkoopers.

Öök Aqzq kwam geheel uit onderHngen haat

van Edele geflachteli, die zich tegen ander«

Wbonden, en hunne onderhoorigen , dorpen ^

Kloosters en de Steden medefleepten. De vrije

Vriezen vochten ook niet zoo bloedige wie ift

Holland regeren zou; noch voor de regering

3er Hollanders in Vriesland. De zamenhang,

die gevormd wierd tusfchen de Hollaödfche en

Vriefche twisten, waar door men dan eens dè

Vetkoopers nageeft, van in het algemeen voor 'c

Hollandsch beftier geweest te zijn;" dan van de

Schteringers zegt , dat zij dè Hoekfche zijde

gehouden hebben C^c)^ was zeer natuurlijk^

zonder dat zij iets. bewijst van al 't geen hieir

te bewijzen was , of waartoe het vi^ierd bijge-

bragt: —
' maar de zwr;klle partij neigde 3igt

J naar buitenlandrche hulp; dat buitênldöd.zclf 'm

G 2 '*"od 3inil b:V/'Aaf.

..,naC'->oiU'fc'>..iv!E

Uc) z. Wagen. P'ad. Hifi. III. D. R 32e, vi

, 338, 452. IV. D. bl. 211. Schotan. Gefchied. v;ii

' Fr'iesl. bl. 220, 375 enz. Tegtnyv. Si. v. Friesl, I. Do

^'- 425, 544» 558, V. '594, V. (Schoon deze comfH

latïe flcclus tot 1414 gaat, en daar afbreekt.)
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partijen gefcheurd .-lijnde, werd de oppofitie-

partij aldaar weer onderfleund van hier, om

zoo den overweldiger c'huis de handen vol werk

te geven.

S- 47-

ro. 1 o.) Even eens dunkt mij, dat zelfs niet ee»

nigzins {quodammodo — Zi §. 38, aan 't einde)

hier toe te pas kunnen komen , de gefchillen in

't koninklijk gcflacht, en tusfchen de Rijksgroo-

ten van Engeland, bekend onder den naam van

de roode en "witte roos. Want i. kon aldaar 't

gefchil over de troons - opvolging der mannelijke

of vroiTwelijke linie ^ geenszins afhangen van de

controverfie over de beginfölen van 't Leenregt

;

laat ftaan dan van 't Hollandse h-, of Rijks^

leenregt. 2. Men behoeft Hechts een oog te

flaan op de gefchiedboeken en de ftamtafels tot

óiQZQ gebeuFtenisfen betrekkelijk, om te zien,

dat Eduard IN. van Tork, en zijn broeder ea

opvolger Richard III. hun regc om Hendrik

VI. van Lankaster te onttroonen, wel grond-

den op den voorrang, die aan de oudere FroU'

^we-Ujke linie boven de jongere mannelijke, bij

het onttroonen van Koning Richard II. door

'Hendrik W. van Lankaster , had moefen toe-

gekend geweest zijn; — maar dat ooic Hendrik

.VIL, die Richard III. van Tork onttroonde,

(,..!:. flechc*
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flechcs door zijne Moeder, C^ec door zijn ^stt^

:Vader, een' Graaf Tudor; vyaarom toen ook

het nieuw Stamhuis Tudor begon) aan Koning

Hendrik VI. en 't Huis van Lankaster ver-

Want was. Dus, 't zij hij zijn regt afleidde,

>

gelijk hij verkoos, van zich zelf, d. i. van; zij/

ne Moeder; \ zij van zijn huwelijk, en d,e ftel-

üng, dat zijne Vrouw, dochter van Koning Er

duard III. vóór haren Oonj Richard had

moeten gaan; hij, zoo wel als de Torks

y

ftreed altijd voor Vrouwelijk erfregt.

Het is waar, dat de Torks ook in regt^

mannelijke linie van den gewezen Stamvader,

Koning Eduard III. afdaalden; maar overal

vindt men, dat zij hun regt tot den troon > en

om dien met geweld in te nemen, afleidden

van hunne afflamming (door eene Vrouw) van

Eduard's tweeden Zoon : En 't fprals: van zelf

j

•dat hunne majinelijke afkomst van den vierdei}

«zoon geen regt kon geven, om Hendrik VI,

(die van den derden zoon in mannelijke linie /

voortkwam, te onttroonen, en pevens aan zijn'

zoon Eduard het regt van opvolging te pnf-

?eggen. --

Beide deze door ons weerlegde gevoelens, c. DenJc-

, j beeld van

fPVey t \yaar en doorgaand verlchilpunt van de den schrij,.

Ge. H.
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ardTt"°un"*
^* ^" ^* P^ï'fy^" ftrekken tot nieuw bewijs,

— hoe gevaarlijk het is, door liefde voor '«(Ml

wnïrS^ fystema, of enkele Helling, hypothefö met by-

pothefen te willeh fteunen, en allo gebeurtenis-

Cètïj en zoo den geheelen omvang der Gefchie-

denis, eenzijdig te befchouwen. — Derhalve,

zelf iets anders in de plaats zullende (lellen,

moeten wij ons vooral van dezen niisflag wach-

ten : — Maar wij gevoelen ook hier, hoe veel

gemaklijker dikwijls het afbreken, dan het bou-

wen, het wederleggen dan het verbeteren iss

en vooral hindert ons hier, het boven, §. 13-16,

aangetoond gebrek aan gefchiedkundige berigten

popens die tijden , toen die bloedige tweefpalt
i

aanving, en het groot verfchil der berigten, overj

de wijs van aanvang en de naaste oorzaken van

den tweefpalt zelven, waarvan echter, om tot

het blijvend oogmerk en verfchil derzelve te

befluiten, zoo veel kon afhangen. — Wij mo-

gen dus op de billijkheid rekenen, dat men vaa

ons niet verge, 't geen wij niet geven kunnen,

om dat het er nlei is ^ook hier immers, is

fjon apparere , non esfe^ en zullen voorts,

het geen ons meest -waarfchijnlijk voorkomt,

• |n de volgende aanmerkingen voordragen.

s. 49.

ï. Aanmerk. J. \ 2ij , dat dc ' flictiën zich eerst om en

door

1
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door becverfchil van Moeder «n: Zoon, veirm-[

den, 'c zij dat deze, en dus oök, als van zelf^.

de volgende Vorsten, in de reeds gevormde par-i

tijfchap der landzaten betrokken raakten, laat

het zich, naar mij dunkt, uit de eefteldheid De fchfu-
•* " nhg eii de

Zelve der toenmalige tiiden en perfonen mensch-ioop der

, . ,^ Z
,

tweefpalc

kundig zeer wel verklaren, waarom de partijen was nuiuurj

2ich zoo vormden, en de landzaten op die. wijs

partij k«zen, als wij zien dat ze ,
ged^^n .heb-

ben. Natuurlijk wacht en veronderftelt- men ,' ij}

de Steden levendig gevoel van eene vaste rege*

ring; waarbij zij tegen het geweld, of oude regt

van eigendom, of 't burggraaffchap der Ede-

len, befcherming vonden: — een aantal Edelen,

begeerig naar een' jong en wakker Vorst; bij

wien vreugd van 't Hofleven , aanleiding tot kriigs-

dapperheid, en belooning derzelve, te wachten

Waren (*} : maar d^aar en tegen evenvirel meer

G 4 Eder

(*) u4afivi, des Heeren van Wij a. „ Schoon in

j, deze Vcrhand. duidelijk jgenoeg, ja op eene nit-

,, nuintende wijze is aangetoond , dat hier geen qua;s-

„ de over 't Leen Avas, achte ik echter vrij zeker

}, te zijn, dat, zoo wel als foramige Edelen, in *t

„ bijzonder ook de Steden, ai terftond na doede vart

„ Willem IV. meer tot de regering van een' Vorst

,

*, als die haar beter fcheen ie kunnen befcherraeu

,

jj dan wel tot die van eiene Vorstin geneigd waren,

3j Straks na düode van Willem den IVden, op 14 Oo
i ro-
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Edelen, best in hun fchik met Anarchie ^ of

2wakke Vrouwelijke regering; op dat, ieder van

hun, onafhankelijk, zijn* ridderlijken zin zou

i
kun-

,if
tober 1345, maakten de ÜegeHng en GemceuU van

1^^
Dordrecht reeds gezamentlijk zeker Uefluit nopens

,» het Stads - befluur , en zulks, nis zij zeiden i „ om

„ ruste ende prouffyt om lieffs gerechts Lanisheer,

M Grave van Hollanty Er was toen nog geene

» keuze van den Keizer gedaan, die eerst in Lquw-

f; maand van 1346 volgde, maar men ziet hier den

^ geest uit." [— Ik heb dat Dordfche Huk en die

handeling aangemerkt, als eene poging om zich een

geregelder en vrijer ftadsbclïier te geven , eigenlijk

ten koste des Grafelijken gezags: — hiertoe was ceii

tijd van vacature des Grafelijken zetels, vooral zon-

der bepaald wettig Opvolger, uitermate gefchikt —
^e nieuwe Vorst, vooral wanneer zoo iets, gelijk

natuurlijk was bij uitbreiding der Stedelijke regten^

met gemeen goedvinden gcfchiedde, en er zich nie-

mand tegen opdeed, bevestigde, ook om de gunst

0er landzaten te winnen, ligt de zaken, 200 als hij

ae vond, enz. — De Graaf zelf moest er evenwel

Jfijn* naam tqe lecnen; dit dunke niemand vreemd;

«00 immers wierd ook later, op naam van Koning

^tlips tegen hemzelven krijg gevoerd. — Maar mee^:

}ieb ik in die vermelding van Graaf en Landsheer

ai^t kunnen vinden. Geeue bepaling, dat het eeq

nfan^ geene vrouyf moest zijn. Het wa* natuurlijk, bij

't algemeene onzekere, die woorden hier masculino

8(nere, tg gebruiken. Er was imn^ers nog geene keu?
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kunnen volgen. Van hier vindt men in den

be-

gefiihied ; en toch fpreken zij ook al van den gerech-

ten Landshere. — De Heer van W ij n vervolgt :]

„ Toen men misfchien zag, dat dit niet gaan wilde,

„ koos men (yoXgews^iiertusArncntinenJis'i een' mid-

,, delweg: „ Qentes — fchrijft hij — If^ilhelmï ocei^,

„ Imperatricem ot mi urn de filiis fuis ?« dq-

,, minos decreverani"; doch Z andfliet, hi]Mar-

,y iene et Durand^ Anal. Tom. V. p. 247, zegt breef

,, der : post necem ff^ilhelmi JF"^ qtti non reliquit pro-

«, lem t dsminus dictus UI er i 11 k, Tutor Hollandia:''*

I» Cnieinand was thans Tutor Ho(landiie ., dan 's laat-

„ fteu Graven Oom, ^an van Beaumont , uit welk

„ lafitfte woord hier die naam bedorven fohijnt —
„ deze is dezelfde van wien boven in deze Verhand.

„ §. II, bl. 17— SI breeder gefproken wordt) „ mi-

„ fit ad Ludovicum Bavarum — tit ums ex filiis ejus

5, ftii mitterttur , qui jt^re her^dltario ttrram pnedic-

„ tam guèernet." Wanneer ookYrouvi Margaret i , op

„ 5 Januarij 1349, het gebied overdroeg aan haren

„ Zoon ff^ilkm , geeft zij , onder anderen , voor re-

„ den van haar doen: „ dat onze Landen zeer be-

„,, zwaart ende beladen zyn met crloge, met fcou-

,,„ de ende met alrehande faken, zoo dat fy wel

„„ behoefden een Lantshere die dagelyks by hem

„„ ware" — Maar dit was zeker niet haar verlangen,

,, maar dat haxax partijen , en overeenkomftig de vroe-

„ gere denkbeelden van immers een deel der Land-

,, zaten."

^i} 't Spijt mij, nopens de H. en K. twisten, i.n
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beginne verfcheiden Edelen C^/)., maar fchier

alJe Steden, met Willem en aan de Kabeljaauw-

fche zijde, — bijna geene Steden, maar de

• -^ ,'•• ::\-'aA •:•.

„ het Henegouwfche Archief te Mons geene Wjion-

„ derhedeu gevonden te hebben. Ook met dat oog

5, heb ik, in de 5 weken, welke ik, in 't jaar 1805,

}, te Mons doorbragt, 'hetzelve nagegaan)'*

^dd^ Verfcheiden, ook raagtige Edelen, inzonder-

heid de uirkels en Egtnonds ; z. de volgende IVdel

Aanm. — Dit kan ook , ondanks het evengezegde

,

zeer wel verklaard worden a) uit de jalouGe dor ade-

lijke geHachten tegen elkander, aan welke wij zelfs

den oorfprong dezer geheele partijfchap voornamelijk

toefc'lirijvcn. b.) Uit de redenen van affectie voof

Wilki'n's perfoon, welke hier in den tekst vermeld

*ijn. [c.) Misfchien komt hier vooral in aanmerking

de verplisting veler Edelen aan-, en hunne natuurlijke

verbindtenis met Willem y om hun eigen belang, om
dat, zij tot nadeel der Grafelijke hoogheid en van 's

Lands belang, teveel van hem getrokken hadden, het

geen zij vreezen moesten , Cioox M^rgareta en de Hoek-

fchen weer kwijt te raken -^ maar denkelijk naderhand

evenwel aan hem of aan uiWrecht weer hebben raoetea

afftaan — z. bov. bl. 37—39, aant. ah. ai.l Opmer-

kelijk is hier het naïf verhaal der oude Holl. vertaling

en uitbreiding van Beka, bij Matth. uinah T. III,

p. 245. — „ de Hoekfe partye - - klaagde haren

„ nood aan Msrgareia, De Cnbbeljaus partye dat

„ ziende, overdroegen mei de Sleden van Holland, en

„ bezaten des Hoeks partye kasteel, en wonnen b%-

„ nen een jaar XVII , eu worpenff alle neder
"

A
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fileesten der Edelen, Hoeks, en "voor Marga'

rsta (^de).

2. Insf^elijks

de voortd'-ii

riii;; dtr eens

tiün.

II. De tweefpalt , eens ontdoken , vond jé voortd^;

misfchien reeds in haren aard (als partijlcnap ontftanefac

en factie,) genoegzaam voedfel en aanleiding om

erfelijk te zijn , en flechts door algemeene om-

keering der Staatsgefteldheid te kunnen eindigen,

zonder, in het gedqrig twisten, anderen geest,

dan dien van partijfchap-idvQ te hebben, of

ifihder oogmerk, dan het bovendrijven van ie-

ders partij , 't vernederen of verd«jven der te;-

gendingers. — Dit kon vooral plaats hebben

jn deze partijfchap, welke terftond in zoo felle

woede ontftak, daar Willem en de zijnen zoo

gropte fchade deden aan de Edelen, op welke

zij gebeten waren, en dezen weer hevige wraak

zochten. Toen zat met eens de wrok in *t

bloed, en duurde zoo lang als hun leven; ja

werd wederzijds in de kinderen voortgeteeld.

— Wanneer wij de gefteldheid en gebeurtenis-

fen dier. tijden , en helaas ! , oiize eigen onder-

vin»

{de^ Men kon 't nis een uitwerkfel dier zelfde ge-

•ardheid aanmerken, dat de Hoekfche Edelen, uit het

Landsbeftier verdreven, zich tot bet rooven op zee

«n flroomeu wendden , en daardoor geducht maakten.

Cvergel. Wagcu, IV. D. bl. 244, v. 264, 271,

*74» volg.)
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vinding van de gevolgen van burgertwisten ga«

dcflaan , zal ons dit geenszins onnatuurlijk oï

onwaarfchijnelijk voorkomen (*}. Twist en

llrijd om 'f oppergebied tusfchen Regenten,

die ieder zich -zelf alleen wettig, de tegenpartij

VQor weerfpannelingen , oproerelingen , landver-

dervers vejrklaren, ze uit hunne goederen en ia

ballingfchap verjagen of aan den lijve ftraffen;

d.oor die zelfde ftelling en handelwijs der Vor-

Jlen, de Edelen verpligt, met alle hunne acb-

terleenmannen en onderhoorigen , de eene of

andere partij te kiezen (^); de ftedei? door

den

(*) „ Die den aard v»n burgerlijke beroeringen

„ oplettend heeft nagegaan, (en ongelukkig is oiire

„ leeftijd in dit opzigt een meesterlijk fchool ,) zal er

s, uit hebben opgemerkt, dat de eerfte onderwerpen,

„ die de fcheuring deden ontftaan, laag kunnen uif

„ het oog verloren en verdwenen zijn , en toch de

„ fcheuring voortduren; dat de partijen van elkander

„ kunnen verwijderd blijven, al verfchillen ze, ten

„ minsten voor het tegenwoordige en toekomende,

„niet meer van beginfelen ," enz, Btfeermai^_,

£ekg en Versver. v. Leiden, bl. 7.

(_iif^ Du is zeer waar en juist aangemerkt door den

•Heer Kluit aii Chroti. Egm. in Hiflor. Crit. T. I.

P. I. p. 210 et in prim. tin. Col/. Dipl, Ilift. Polit.

$. 471 , 472 en Hiji. 4. HolL Siaatsreg. IV. D. bl,

400. CWelke laaifte plaats echter geenszins dus mls-

verftaan moet wpfden, als of die geleerde majï den

ge-
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den invloed of het geweld der Edelen genood-

zaakt in den ftrijd te deelen; de partijen, zich

door parcij«i2;w(?« en uiterlijke teekenen ondcr-

fcheidende, waardoor algemeen en tot otider

de gering.fte Handen, factiegeest opgewekt en

onderhouden werd; bijzondere voortplanting der

erfelijke veete onder den Adel, met elk ver-

haal van luisterrijk bedrijf of ontvangen belee-

diging, of herdenken aan hunne geflachtsver-

bintenisfen , of weleer in deze twisten verlorene j

thans door een ander geflaeht bezeten goede-

ren: — de raagt van 't hoog bewind, al fchijm

ze door den tripmf van eene der partijen gé?

vestigd, niet groot genoeg, om de andere pang

geheel te kunnen nedervelleff, of haar- van hei-

melijke woelingen en gedurig blijkbare weer-

barftigheid te kunnen wederhouden ; en telkens

,bij ÓQn dood der Vorsten , de verdrukte partij

gereed om haren flag waar-, en 't overwigt in-

te nemen, genegen derhalve, om zelve voor 'c

ge-

geheelen H. en K. tweefpalt, en ook deszelfs begin,

van die jus fequel^e afleidde; 't welk toch eerst wer-

ken kon , na dat er reeds tweefpalt was , en deze reeds

tot burgeroorlog, met de Graven aan de (pits, aanga-

groeid was: —
' maar ^^ partijen werden toen daar-

door te WgiQT poftijfcJiapperii blijvende faCtiën, lang-

durig eu verwoestend, van wege den, te dier oorzak€>

b-lijvenden Wrok, en blijvend ftrijdig belang*)
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geheele Land een' Vorst ce kiezen, die de maat-

regelen en geest van 'c vorig bevirind verlaten

zou: — alle blizondere burgerlijke twisten, ook

Sionder grond, uit deze factiezucht afgeleid, of

daarmede van achter in verband gebragt: ^
Naderhand, beide partijen, als duurzame • wet-

tige verdeelingen, erkend bij den Landsheer,

die zich zelf nogtans met zijn Hof tot een van

beide rekent, en-Mus niet na ka/fhten, de

eene boven de andere te begunstegen : — Bij

dit alles, de ruwere denkwijze en manieren in

Jdie tijden, gebrekkige denkbeelden van Gods-

dienst en Zedeleer; onvolkomene politie, wetten

én regtspleging. — Ware 't wonder , dat van

1350 tot 1490, de fïictiën Holland konden blij-

ven ' beroeren , en elkander vervolgen, zonder

öp ' despotlstne of republiek^ Frankrijk óf

Engeland^ goed of kwaad leen te denken? —

Om nogtans, ten opzigte, zoo wel van den

öorfprong, als van de doorgaande (trekking de-

zer oneenigheid, iets nader te komen, mogen

— vergeleken mgt het gezegde, boven §. 15,

5. 16, aanteek. (^af) en §. 18 —
• nog de

volgende aanmerkingen dienen,

s Anntn. IIL Wij zien , van het begin tot het einde

•pen en ta- dezer b'crocrten, de Edelen, erfelijk in hunne

ge.
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gefladiten,- aanleggers en aanftokers en hoofden
'j'^'^'^i^^^'i^J^^^"

dezer bllrircrtwisten. — En zoo zien wii reeds >" ^'^^ ceu-
'-' •' wen.

vóór en gedurende die tijden, in dien toeftand

der biirgermaatrchappij, de twisten tusfchen dè
•

Heeckerens en Brónchorften in Gelderland ^

tusfchen de Schieringers en Fetkoopers in

Friesland, dé Lokhorjien en Lichtenbergers

in Utrecht^ tusfchen de 'Blaauwvoetfche eit

Ifengrine factie in Flaanderen (^dg); de Guel-

fen en Oibelïinen- iri Italië, hoe zeer ook

veelal die partijfchappen eenig ander' bepaald

oogmerk hadden of voorwendden^ in den grond

beftaan door verwijdering en erfelijke verhitte-

ting der Adelijke Geflachten. .f

IV. Riizonder merkt men irt deze Neder- 4- Tnsfciiei
'

ile HoUantl-

iandfche troebelen eeni^e voorname Geflachten 'ciia ejeie
^

Geflachcea,

op, aan welke met regt, van den beginne af

€n doorgaans, de grootfte fchuld van de ver-

deeldheid en alle derzelver noodlottige gevolgeri

';-,;)H fchijnt

(ilg) VaH deze é. Heemskerk, Êatav. ^rcad,

bij *t begin zijner uiti\reiding oYet de H; en Ki twitf-

tcu, en Marchant, aldaar aangeh; -^ Ook ondeif»

liöge afgunst der Edelen , gaf, gedurende de minder-

jarigheid van Graaf Floris V. ^ aanleiding tot dö

Landsberoerte, uit liet tvvisten vari Vorstert om *t

bewind; — maar toen flecbts om 't Ruwaardfchap,

ti bovan, §< 7 & 17, en Melis Sioke, ald. «ng.
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fchijnt te mogen gegeven worden. Aan de

Kabeljaauwfche zijde , a r ic e l , zoo magtig

en moedig, en egmond, dat zich van de ou.

de Vriefche Koningen afkomflig rekende; en

welke beiden zich ras met het naburig en

ileeds onrustig Gelderland vereenigden, en ein-

delijk vermengden: — onder de Hoekfchen^

het oude edele naaldwijk, en (doch na»

derhand gezwenkt (^/y^J,) wassenaar; maar

vooral, van den beginne tot het einde, brb-

ÜERODE.-

Si 5:3.

bcpi^h- J^ » V- ? 200 men uit enkele daden van onder-

het'pen'aciu
^cheidcu menfchen , gevoegd bij 'c algemeeri

gerucht, iets mag befluiten tot den blijvendeii

geest en ftemming van een gedacht ^ vindt mea

hier, bij de b re derodes, blijvende geneigd-^

heid en uitzigt, om de heerfchappij over Hol-

land,

(JK) \\\ den ontaarden Zoon van Filipi van Wasjè-

Haar ^ die in 1426 met ^an van Beijeren tegen zijn'

Hoeksgeziuden V«der optrok , en dezen hielp uitfchud-

deu; z. Heemskerck en anderen, [-en vooral de

zeer uitgewerkte Verhandeling van den Heer Meer-
man, federt het eerfte inleveren dezer Verband, lu

't licht verfchenen, en ook reeds boven, bl. 60^

aangehaald; welke over dat tijdftip, uit oorfpronke-

lijke en zekere documenten , een geheel nieuw ept

lieldsr litht verfpreidt,]

van BREDE
RODE.
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Itind,' waarop zi], dooi* de intinn'elijke aJFkomst

tn vrouwelijke verbindrenis (di) dubbele aan-

fpraak maken konden , aan zich te trekken

,

immers iri dé daad , offchoon onder fchijn van

gehoorzaamheid aan andere oppermagt, te voe-

ren — en vindt men hier, iri zóó verre, in dei

een geest, waarlijk zatnenhang in de gedragingen

i'att dat geflacht in al de Hoekfche » en nader-

hand in de Spaanfche, troebelen. Q(^k)

(di) Dirk, VlII. Heer van Brederode, rjrefforven

in 1236) had in huwelijk de Dochter Van ^Sf^^Ai-w»

echten Broeder vnri ï^'/orïs IV ^ Graaf van Ilollandi

]o. a L 6 ij dis de Dom, a Bre^erode Gap. 21. in.

Matth. yïnal. T. I. p. 620. — [De mannelijke af-

liorost ir't de Hollandfche Graven blijft aan de Bre-

dsrodes onbetwist, al ftelt men met den Heer van

Spa en, tan Hardefleirty ten gevolge der merkwaar^

dige opmerking van den Heer Snouckaert van

Schawmburg, dat die afkomst Hechts middeiijk,

<3oor het geflacht van Teijlingen, geweest zij. z.

Kluit, Hij?» der HolU 5taatsre%, V. D. bl.259, 260

en de Rriefwisfeling tusfcheii onze voorname Oud-

heidkundigen, van Spaan, Kluit *n van Wijn;

in het Huiszitt, Leven de« laatstgön. Il- D. I St. bU

«-24-]
. , .. ....

(^^) Vergei. boven, Aant. Cos) in fin. — Df.aren-

tegen heeft welligt de brave Graaf van Egmo^d ,
tot

zijne gevoelens en gedrag, om den Konihg te blij-

ven aankleeven, eenige aanleiding (hoe veri'e dan

oök, en hem zelf misfchien onbewust j) gehad,

H '«
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Immers, behalve dat men, in *t begin der

fcloedige verdeeldheid, als Margareta's groot*

flen fteun, en federt onder Mbrecht, nader-

hand onder Jakoba, de Brederodes aan het

hoofd der Hoekfchen 2iet; gedenke men aan

de vrees en het vermoeden, zelfs onder de re-

gering van Filips en Karel van Bourgondien ,

tegen dit geflacht gerezen (<//), en aan het

iaatfte en grootfle krijgsbedrijf der Hoekfchen

,

onder bellier van Jonker Frans van Btede-
rode ^ die zich als Stadhouder van een jong

kind poogde, te vestigen (^dni). Gedurig zien

wij de mislukte aanzoeken of pogingen der Bre-

derodes ^ om 't Hollandsche wapen, het welk

zij, maar tot hun fpijt, gefchonden, voerden,

weer

iii den aéloiiden naijver en openlijke veetc vaii zijn

geflacht tegen dat van Bredtrode^ — Deze aêloude en

blijvende veete der Èrederodts en Arkds , welke met

de Egtnonds naauw verwant waren, blijkt ook, b. v.

nit ^ppend. Beka; ^ p. isp fin. Chrort. aüct.y. Bekce ^

bij Matth. Anal. T. III. p. 342, 357, 3Ö5. Jo.
a L e ij d. d. reb, Domin, de Breder, c. 37 , 43. ia

Matth. ^nai. T. I.

idO z. Wagen. yad. Hifi. IV. D. bl. 52, voJgg.

bl. 129, volgg.

{^dni) z. Wagen. ald. bl. 264. — Breéro ! was ook

liet Itrijgsgefchrei en de Ijeus def Hoekfche benden

,

iu hunne krijgsdudcn in het laatst der vijftiende eeuw.

Wagen, ald, bl. ip4, 253,
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weer zuiver te mogen dragen (^dtt)* — Zoo

komt men tot Heer Hendrik van Brederodt^

*t hoofd der hervormers, en der tegen het

Spaansch geweld verbondene Edelen, wien toen

ook deze blaam werd aangewreven {dó); eti

die ook dra meer voor zich -zelf, dan voor de

zaak der vrijheid fcheen te ftrijden Qdp). Ter-

wijl onder de Staatsregering in if^54, urede-

B0DE, fchoon aan 't Huis van Oranje verwant,

de vernedering van het zelve doordrijft, als of-

het hem in den weg Hond Qdq); maar, bij wiens

dood, zijn eigen Zoon door de jaloerfche Hol-

landers vernederd wordt {dr^. Zoo vindt men

eindelijk , nog in den Uiatften erkenden afftam-

ineling van dat geflacht, nog in 1678, ontzet-

tende blijken van Grafelijken hoogmoed en

praten/ie, door de Staten tegengegaan; en hun-

ne zorg, dat bij zijn overlijden , dat oud maar

H i ' las-

(^dii) Men zie de gefchiedenis hier van 1)!] Van

{^eeuwen, Batav. Jl/usir. bl. 722, 886.

ido) Wagen. Tegenw^ Sf. v. Holl. I. D. bl. 65

Fader/, Hifi. VI. D. bl. 141 , 199,

(jip) z. Wagen. VI, D. bl. 213 en vervolgens.

(.dg) Wagen. XII. D. bl. 322, 413. — (Dit was

reeds de geest, door ïfiens aandrift wij met afgrijzen,

Egalité - Orkans den dood van «ijnen bloedvervyant,

deu braven Louis XVI. hebbeu zi«n fleiDinen,^

(</r) Wagea. ald. bl. 414.
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lastig huis voor uicgeftoryen en verniecigd wo?r

de verklaard Qc/s).

Het geen ik oratrent den geest en doorgaan^

de flrckking der H. en K. partijen heb voor-

gedragen, is geeFie zekerheid, ik beken het,

maar Hechts hypothefe: doch zulk ecne, weJke

rk ten minste durf te laten wegen tegen de

beide, weleer zoo Heilig voorgcdragene , dan

welke ik voldoende meen weerlegd te heb-

• ben (^<f\ — Wil men ze niet, dan blijve het

vooreerst bij de voldoende oplo^Iing, in § 5P.>

bl. 107—110, gegeven.

?• ^^•

Fefiuit et: E13 hiermede moet ik, om de meerf^euielde

ling." " redenen, ook van dit laarlte deel dor Vrage af-

kappen. — 'cZij mij vergund, tot flot, het yolr

gen-

(^j) 'Wagen. XV. Eu bl, 38, 39. — Is deze laat-

öe zorg der Staten voorbarig en onbillijk geweest,

gelijk niet lang geleden in een alzonderlijk boekje

beweerd is, zoo yeel te üerker blijk geeft zij van

de jaloelie en het kwaad vermoeden tegen dat gedacht,

i^O — En ook reeds eene zoo angstvallige weder-

ïsgging der aangenomen gevoelens, in eene za^Jü van

_t|it ^eivigt , heefc, naar ik vertrouw, hare waarde,

en doet wezenlijken dienst aan de Gefchiedenis. —
Op mijne hypoihefe tlurf en wil ik te minder aantWn»

gen, of haar ftelliger voordragen, wegens 't onguu-

flig rcfukaat mijner combinatie, voor eeu oud door-

luchtig HoUandsch geflacht —
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geilde op te merken: De Nedórlandfche Gewes»

ten, elk op zich zelven zwak, en door pardj-

zucIü: en burgeroörlotjcn geteisterd , moesten

komen aan 't pi te magtig hui? van Oostenrijk,

lijden door vrepmde krijgsknechten, die de oude

Voorregten verdrukten, moesten zelfs meê voor

hun, de zwaarile fchattingen opbrengen; — al-

les in 's Hemels wijzen raad, opdat hier meê

de vijandfchap gebluscht wierde, en nieuwe na-

dere yereeniging ontllonde, tot gewin der Vrij-

heid, herllel van den Burgerilaat , en tqt ver-

werven van den bloei en dat vermagen, waar-

mede ons Vaderland zoo heerlijk in alle Wercld-

deelen fchitterde : — tot dat, pok wel door an-

dere uiterlijke oorjjaken, doch voornamelijk oo^

door nieuw langdurig innerlijk geweld, zelfzoe-

kenden opftand, tweefpalt en vervolging, Ncêr-

land verdeeld, gcflingerd, verzwakt, wederom

vernederd, in flavernij gebragt en uitgemergeld

wierd. ~ [Gave God! mogten ook nu nog weer,

door ondervinding wijs geworden, met verban-

ning aller gedachten aan vorige burgertwisten,

alle hoofdqi , harten en handan' zieh vereenigen

tot ware Vaderlands- en bi^oeder - liefde , ter

onderfteuning der ijverige pogingen en vcrdan-

dige maatregelen van een deugdzaam en onpatT

tijdig Beftuur!]

„ Een hedefickeJyck d'mgh yoor vry^

„ vo/- ,
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„ volkeren, van niet licht haere onder

~

„ linge afgunstigheeden foq verre plaetje

,, te geeven, van in fweefpalt uit te /pat-

„ ten, die felden anders dan met ver-

. „ kortinge van de vryheydt en verderf

„ van landt en luyden kan nedergeleydi

5, 'werden,'*^

HEEWSKERCK. -

DRyKFEILEN.
Biadz. ?. in de Aanteek. lees; niet (gelijk de Heer K,

zelf betoogt. Hifi. Crit T. i. p. 47.) ^oor rtgt

van erfenis — offchoon , enz,

BI. 95. in de Aauteek. reg. 5. lees: Sedert 20 Sept,

tot 10 Ocfob. 1350 irtcl.

BI. 36. reg. 14. fommige^ lees
\
fommiger.

BI. 50. in den tekst, 5 reg. v. qnd. negentig

^

fees: tachtig.

BI. 51. reg. 9. dan in 't j. Ï478, Ues: dat is

- in 'c j. 1478.

BI 6o. r. 10 V. ond. lees: betere Hoekfcheii.

Hl. 67. r. 8 V. onJ. lees: Mieris, III. D bl. 41.

BI. 76 r V. ond Idsiiig Siaatsr inoet ziju : Id-

$ t il g. St/iatsr.

BI. piP. ia de Aanteek. reg. 2 lees: iV.D.W 211. 27^*
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flet Cenootfchap wil, door het bekroonen én

uitgeven van , aan hetzelve in V algemeen

voldoende , Fer/iandelingen , geenszins ver"

flaan worden , alle de daar in vervatte jieU

lingen volkomen toe te Jiemmen > en als de

zijne aan te nemen.

I

Het erkent ooè geene exemplaren voor echt,

dan die door den Secretaris des Genoot'

fchaps onderteekend zijn.

^>^ ylZx-^z'^r^^u.^-^



VERHANDELING
OVER EEN NIEiUWEN

CONTROLEUR'
o F

LÜCHT'THERMOMETER,
door

JAN 'CANTZLAAR,
KOOPMAN TE ROTTERDAM,

LID VAN HET ZEEUWSCH GENOOTSCHAP DER.

WETENSCHAPPEN,

aan wten het Genootfchap , ter betooning van deszelfs

genoegen over de mededeeling dezer uitvinding,

de zihere medaille heeft aangeboden^

Te MIDDELBURG, bij

S. VAN B E N T H E M,
Drukker van het Zceuwsch Genootfchap der Weten-

fchappen, i8i(J.





..
\

UITVINDING

VAN DEN

CONTROLEUR-THERMOMETER,

Xtlet is bij alle natuurkundigen uitgemaakt,

dat de dampkringslucht , eene der door de

warmte meest uitzetbare , en daarom voor den

Thermometer verkieslijkfte vloeiftof is , in-

dien men liaar flechts (Jaartoe konde bezi-

gen. De vermaarde cornelis drebbel,

de ''eerfte uitvinder van den Thermometer j

wist dit reeds op het einde der xviide eeuw,

en vervaardigde zijnen wel bekenden Lucht-

thermometer ; doch welke , daar hij niet

flechts door de warmte , maar ook door de

Srukking des dampkrin'gs wierd aangedaan,

als Thermometer niet kon dienen, en daar-

om ook is lil onbruik geraakt.

-••-i A Mijn
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Mijn wensch zich echter altijd uitilrekïcenw

de, om eencn zoo gcvoeligen hicht-Ther»

mometer, berrijd van de drukking der damp-

krings -lucht , daar te ftellen ; kwam ik, na

vergecfsche proefnemingen, ten jare 1810 op

de gedachte, dat dit oogmerk zeer eenvou-

dig zoude kunnen bereikt worden, door een

luchtbol boven aan een Controleur • p\jp te

^oen blazen ; naardien als dan de uitzetting;

der lucht op het gekleurde voeht op dezelfde

wijze, als anders hare drukking zoude wer-

ken , en de uitkomst beantwoordde ten vol-

len aan mijne verwachting.

Ik meen alzoo door ecne kleine toevoe-

ging aan den algemeen in gebruik zijnden

Qontrokur^ of BaramePer van h u i o e n s y

denzelven in eenen zeer gcvoeligen Lucht-

thermometer te hebben veranderd, welke,ik

mij vlije, dat niet alleenlijk zeer bruikbaar,

maar in meer dan in een opzicht boven deïi

kwik- oï wijngeest- ihQimQïüQifix verkieslijk is»

BENAMING.
,

Tk heb dezen Thermometer Controleur-'

thermometer genoemd ; deels , om dat hg.

volmaakt de gedaante heeft van den Contra-^

leur'
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ieur- barometer ; deels , om dat hij , eren als

deze tégen den Kwik- barometer, een tegeni»

ftiijdigen gang hondc met den Kwik -thermo-

meter, rijzende als deze daalt, en dalende

«Is deze rijst.

* É S è H R 1} V 1 W o.

Er is reeds gezegd, dat deze Lucht - thef-*

mometer wordt vervaardigd door eene kleine

toevoeging aan den Controleur - barometer»

Deze toevoeging belkat in eenen glazeni

Cijlinder ^ oïbol^ welke boven aan de Pijp p

die het gekleurde Vocht bevat , wordt vasc

geblazen , en vervolgens met de hier na te

meidene voorzorgen gefloten , en welke al'»

zoo de lucht bevatten moet, die door hare

meerdere of mindere uitzetting of inkrimping

liet Vocht in de pijp doet dalen en rijzen.

1^(Ien ziet de afbeelding in Figuur u

De grootere lengte welke deze Thermome*

^ ter in vergelijking van de gewone kwik-thep"

tnoroeters beeft, laat reeds van voren begrij-

J>en , dat hij niet kan dienen voor tecdere

Scheikundige proefnemingen, maar ecDiglijlB

Aa be-
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bellemd is , cer aanwijzing van de verande-

ringen in de temperatuur des dampkrings en

der woningen. Hiertoe zal dan eenp uit,

gellrektheid van loo graden , gerekend van

o der fchaal van Fahrenheit (32 graden on-

der het vriespunt) voldoende zijn.

Stellende voorts de lengte der Pijp of der

Schaal op de 28 Rhijnlandfche duimen, dan

is iedere graad = -jgg D. = o, 28 D. dus

iets grooter dan | Duim , of naauwkeuriger

3_g| Lijnen, Men maakt daarvan eene fchaal

op een losfe flrook papier, toe het zoo ter-

itond te melden gebruik.

De Controleur - pijpen dan met den ge-

zegden Cijlinder of bol voorzien , en de eene

met kwik en de andere met gekolcurden wijn-

geest, als naar gewoonte behoorlijk gevuld

zijnde, en de lucht- Cijlinder of bol nu zul-

lende gefloten worden , raadpleegt men een

goeden beproefden kwik-thermometer, welke

in het vertrek, waar de Controleur -Thermo-

meter nu zal gefloten worden, hangen moet.

- Men houdt de reeds op een ftrook papier

gemaakte fchaal aan de fpiritus-pijp, (*_) en

ziet

(*) Het fpreekt van zelve dat de gevulde Controleur' pijpen

regtftandig moeien hangen , of gehouden wordeu ,• en wel iu de:

^bi^heid v^n deo liwik- Tberwometei,
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ziet- of de graad, welke het gekleurde Vocht

teekent , overeenftemc met den graad van

warmte op den kwik - Thermometer : ftaat

het Vocht lager, dan moet het worden aan-

gevuld: ftaat het hooger, als dan moet men

*er zoo veel uittrekken , tot het
,
nagenoeg

met den graad des kwik- Thermometers over-

eenftemt.

Nu moet de Cijlinder door den Weer-

glasmaker voorzichtig gefloten worden, alle

mogelijke zorg drageade dat dit fpoedig ge-

fchiede, en zonder de lucht in den Cijlinder

te doen uitzetten; ten welken einde de Weer-

glasmaker zich van eene foort van koperen

domper bedienen moet , hebbende aan het

boveneind eene opening , waar het puntig

uitgetrokken eind van den Cijlinder door kan

fteken : daardoor is het glas genoegzaam voor

de hitte der vlam beveiligd, mits het digt-

blazen zoo fpoedig gefchiede , Cg^lijk het

g€fchieden moet^ dat de domper niet heet

worde.

DE SCHAAL.

De Cijlinder nu gefloten zijnde , hecht men

de pijpen op eene plank , waarop een wit

A 3
pa-

ct
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papier is vastgemaakt , zoodanig dat heczci-

ve in het vervolg geraakiiclijk kan worden

lafgenomen.

Men hangt den toeftel nu naast eenen be-

proefden kwik-Thermometer, op eene plaafs

waar de lucht aan geene fpoedige verande-?

ring van temperatuur onderhevig is , en dus

het best in eenen Kelder ; na hier twee of

drie uren verbleven te zijn , teekent roen

op het aangehechte papier de plaats , waar

het gekleurde Vocht ftaat , en daar nevens

iden graad door den kwik- Thermometer aan-

gewezen.

Vervolgens brengt en hangt men beiden in

de opene lucht v en doet dezelfde waarncr

iningen , bij den opgang der Zon , en des

paniiddags ten twee- uren ; telkens weder den

iland van het gekleurde Vocht, en den graad

des kwik -Thermometers aantcekenende.

Des winters kan men op dezelfde wijze te

werk gaan in een warm vertrek ; zorg dra-

gende , geene aanteekening te doen , dan

wanneer men ziet dat het Vocht in eenigen

tijd niet van iland verandert : want daar

deze thermometer zeer veel gevoeliger is

(lan die van kwik , zou men , daarop nicE

le^tgnde , jnin juiste bepalingen bekomen.

m
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Het zoo voorname Vriespunt , of beter

van fmeltend iV, ("32° Fahr.} kan niec daa

"des Winters bekomen worden: hetzelve waar-

genomen en bepaald zijnde , is 'er niets te

'doen , dan met den pasfer den afftand tusfchea

•dit punt, en de in warmer jaargetijde bepaal-

de graden; neemt eens den 64^=", ia 32 dee-

len af ce deelen ; welke nu de grootte der

graden zullen geven, die men voorts op enne-

derwaards vervolgt en met cijfergetallen als

gewoonlijk merkt ; waarna men deze papie-

ren Schaal op een koperen of tinnen plaat

kan laten graveren , en ^de^e vervolgens op

de plank vast hechten ; waartoe men te vo-

ren een bepaalden graad op de plank^ moec

hebben gemerkt , en nu is de Thermome-

ter tot hec gebruik gereed. Men heeft nu

•cenen lucht - Thermometer geheel bevrijd

van de drukking der lucht : de kwikkolom

«laakt een beftendig en gemakkelijk te ves-

plaatfen evenwigt tegen de vermeerderde of

verminderde perfing door de veerkracht dec

m den Cijlinder beQotene luchc.

A 4 Aan-



S
J.
CANTZLAAR OVER EEN

AANMERKINGEN.
Na dus het zamenftel van dezen, door mij

uitgevondenen Lucht-Thermometer in \ alge-

meen verklaard te hebben, is het noodig de vol"

gende aanmerkingen 'er over mede te deelen.

a") Het is hoogstnoodig , dat de inhoud

van den CijUnder of bol geevenredigd zij aan

dien der fpiritus-pijp, dat is juist groot ge-

noeg , dat, bij eene temperatuur van loo"

Fahr., de uitzetting der in denzelven beflotene

lucht bet Vocht geheel tot het onderfte der

pijp wegdrukke, en in tegendeel , bij eene

temperatuur van o° Fahr., door de inkrim-

ping der lucht , de pijp geheel tot bij den

Cijlinder' met het Vocht gevuld worde.

Volgens de Proefnemingen van onderfchei-

dene Natuurkundigen , is de uitzetting der

lucht, van de vrieskoude ^32 Fahr.^ tot de

temperatuur van kokcnj^ water (21a Fahr.^

dus voor een verfchil van 180 graden,= Ygg|

van hare uitgebreidheid : gevolgelijk voor

100 graden , = ^§§5 of ^eer na |.— Derhal-

ven moet de inhoud van den Cijlinder of bol

vijfmalen grooter ziju dan die der fpiritus-

pljp. Het komt 'er dus niet op aan, welke

afmetingen of gedaante dit Luchtvat heeft

,
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indien flecbts deze evenredigheid tusfchen des-

zelfs inhoud en die der pijp wordt in acht

genomen- De Meetkunltenaar kan en moet

hier, des noods , den Weêrglasmaker voor-

lichten.

h) Eene der voornaamfte vereischten

eens goeden Thermometers is eene juisc ge-

calibreerde , dat is , eene over deszelfs ge-

heele lengte even wijde pijp , als dan kaa

men met volle zekerheid, indien flechts twea

punten wel bepaald zijn, alle de overige vei-

lig in gelijke deelen afdeelen. Doch Na-

tuurkundigen , die zelve hunne Thermometers

maakten, weten hoe moeijelijk het is, onder

eene menigte lange glazen pijpen , flecht?

één gedeelte van genoegzame Lengte te vin-

den, 't welk overal volkomen even wijd is,

en voor een Thermometer dienen kan. Hoe

wenfchelijk het dus ook ten aanzien van de-

zen lucht - Thermometer ware , kan mea

bij zoo lange pijpen zulks nog minder

verwachten ; docb daar deszelfs graden zeer

groot vallen , kunneti de kleine onregelma-

tigheden der pijp hier ook van geen grooten

invloed zijn ; te minder nog, daar men bij

het maken der Schaal zich zoo ve|e waarne-

mingen , en zoo nabij eikanderen kan ver*

A 5 fchaf-
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fchalFen, als men begeert , en daar men du«

verfcheidene punten naauwkeorig bepaalt

,

moet het verfchil o|) de tusfchcn afgedeeldg

©nmerkbaar v/ordea,

c) Het is al mede in de Natuurkunde

bewezen , dat de lucht , vochtig zijnde ,

aanmerkelijk meer door de warmte wordt

/uitgezet , dan wanneer zij droog is : 't is

daarom ook van aanbelang , den Controleur'

Thermometer niet te fluiten , dan bij eene

jZeer drooge luchtsgefteJdhdd, vermits anders

lèQ hier boven bepaalde evenredigheid van

den Cijlinder tot de pijp ce groot zou zijn.

Overigens kan het wel niet anders , oï ook

moet in dezen Thermometer eenigermate plaats

hebben , 't geen bij den Controleur, als Ba-

rometer, het geval is, te weten : het vervlug-

tigen van eenige deelen der vloeiftof bij aan-

iBierkelijke warmte : het onderfcheid is alleen

dat in den Thermometer deze deelen zich

in den Cijlinder opheffen , en als veerkrach-

ïige luchivormige vloeifl:of , met de daar

zijnde lEcht medewerken ; doch daar zulks

voor eiken graad van warmte ook altijd het-

zelfde uitwerk fel heeft , en onder de bepa-

Üng der graden door onmiddelijke vaarne-

ming
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tning begrepen is , behoeft men 'er verder

niet op te letten.

d.') Om dezelfde reden valt ook noj eene

andere bedenking weg, die men zou kunnen

inbrengen tegen het maken der Schaal door

afpasfing van gelijke deelen tusfchen twee

bepaalde punten , uit hoofde dat , hoe meer

de fpiritus wordt neergedrukt , de kwikko-

lom des te hooger rijst, en meer tegenftand

biedt, waarom daa ook de graden der Schaal,

voor gelijke graden van den kwik-thermome-

ter , gedurig kleiner moeten worden ; te

meer nog , daar de uitzetting der lucht niet

volkomen evenredig aan de vermeerdering van

warmte , maar iets minder is.

BEDENKINGEN TECEN DEN CONTRO-
LEUR . THERMOMETER.

Uit de tot hier toe aangevoerde Aanmer-

kingen, zal men gereedelijk kunnen afleiden,

dat deze Thermometer zeer naauwkeurig ver-

gelijkbaar met den kwik -Thermometer kao

gemaakt worden , hoe zeer in een tegenftrij-

digen gang v en ik zie geene zwarigheid waar-

om men denzelven niet tot een nuttig ge-

Ifuik zoude invoeren. Slechts twee bedeu*

l
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kingen zou men misfchien met eenigen fchijn

daar tegen kunnen inbrengen:

1. de grootte van het Werktuig.

2. de woeijelijkheid, of liever langwij-

Us.heid van het maken der Schaal,

Wat het eerfte betreft , niemand beklaagt

zich over de groorte van den Controleur-

Barometer , en wanneer het nuttige en ge-

makkelijke van een werktuig het kleine on-

gemak van eene meer dan gewone grootte

volkomen opweegt , dan is dit geene reden

hoegenaamd om het te verwerpen. Gedu-

rende eenige jaren , dat ik reeds dezen Ther-

tnometer gebruik , heb ik daarvan geen het

minst ongemak befpeurd.

Men gelieve altijd onder het oog te houden,

dat ik, gelijk reeds gezegd is, dezen Ther-

mometer niet begeer te hebben befchouwd

als beftemd tot Scheikundige Proefnemin-

gen; maar alleenlijk voor dagelijkfche waar-

aemingen van de Temperatuur des dampkrings.

Aanbelangende de tweede bedenking; het

is zoo , deze Thermometer kan door zich zelf

niet op de Schaal gebragt worden : doch

4it is mede het geval bij de gewone kwik-

Ther--
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Thermometers , bij welken men altijd eene®

proef-Thcrmometer moet te hulp nemen. Het
langwijlig^ der- bewerking voor dezen Ther-

ji;omecer kan alleenlijk van eenig gewigt zijn

voor hem , die zelve voor zoodanig eenen

Thermometer de Schaal begeert te vervaar-

digen : doch hier bij kan het werktuig nooit?

verliezen , maar wel winnen ; men bepaale

toch de graden , die de warmte in dat Jaar-

getijde het meest bereikt : — terwijl men der

Schaal maakt, heeft men 'er reeds gebruik

van.

—

Door gedurige herhaalde waarnemingen em
vergelijkingen bekoomt men eindelijk de meesc

mogelijke juistheid , en alzoo des te meer
genoegen bij het volgend gebruik: maar de

bedenking is van geene kracht altoos , wan-
neer men den Thermometer geheel gemaakt
•bij een kundigen Weerglasmaker, gelijk thans,

bij A. UABALLio alhier iq Rotterdam ba»

komen kan.

yooiu
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i. "VOORÜEELEN VAN DEZEN THERMOtó
METER.

• «•) Dat groote graden bij weerkuirdigë

tyerkmigen altijd begeerd zijn , bewijzen zoo

vele verfchillende foorcen van Barometers als

zijn uitgedacht, om de kleine verandering van

ilechts 3 duimen , binnen virelke de geheele

beweging van den eenvoudigen kwik -Baro-

meter bepaald is , eene grootere uitgeftrekt-

heid te geven. Daar nu de graden van de-

zen Thermometer ruim | duim groot zijn ^

is dit dan een aanzienlijk voordeel, waardoor

de mindere veranderingen des te duidelijke!'

kunnen worden waargenomen.-

Men kan zelfs deze graden nog grootef

maken , wanneer men de kwikbuis achter de

plank, en de fpirims-pijp roVr dezelve plaatst,

deze is dan alleen zichtbaar, en men behoeft

ze nu , om de regelmatigheid te bewaren ,

niet evenlang te maken , als de andere ; zij

kan nu aanmerkelijk langer zijn , mits men

den inhoud des luchts - cijlinders of van den

bol in evenredigheid vergroote, zoo dat deze

altijd vijfmalen grooter zij , dan die der pijp.

Het zamenftel wordt hier door ook fmaller,

en meer gefchikt om buiten aan een venfter-

Cijl te wolden vastgemaakt. ZieFig. 2 en 3.
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^.) Gevoeligheid Is een tweede algemeeU'

begeerd rereischte : deze Thermometer is te»

minfte vijf malen gevoeliger dan de gewone,

een noodwendig gevolg van de eigenfchap?

der vloeiftof , die op het Vocht werkr , ea

die in de daad voor een Thermometer zoo

verkieslijk is , dat men wel zeker dien vatf

Drehbel zou behouden en trapsgewijze ver-

beterd hebben, had men toen flechts kans ge-

zien om 'er tle drukking des dampkrings ge^

hiel vaa uit te fluiten.

r.)) Gemakkelijkheid van waarr,etning is

almede een fchatbaar voorregt van een weer-

kundigen toefteL Men zal mij , geloof ik y.

gereedelijk toeilaan , . dat , vooral bij avond

en met 'kaarslicht, den ftand van eenen bui^,

ten hangenden k'wik -Thermometer ^. door de

tctugkaatfing van het glas der buis , veelal

Tiiet gemakkelijk is waar te nemen : — het ge-

kleurde Vocht van dezen Thermometer vak.^

terftond in 't oog.
.

^'

«/.) Eindelijk meen ik nog als een voof-'

deel van dezen Thermometer te mogen aan*

merken , dat, volgens mijne, nu eenige j»^^

Fen gedane waarnemingen , de door muren ,

Ichuttingen, of andere voorwerpen terug ge-;

i ... kaat-
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kaatfle flralen , veel minder invloed op ded-

zelfs gang hebben , dan op dien van de ge-

"wrone kwik -Thermometers ; en men daarom

pok niet zoo fchroomvallig behoeft te zijn,

om hem zoo veel mogelijk buiten alle terug-

kaatfing te plaatfen ; ofschoon men , als men
^an ,, ook zulks niet behoort na te laten.

. En hier mede geef ik mijnen Thermome-

ter in handen der Natuurkundigen , en van

allen die vermaak vinden in het waarnemen

van den Haat des dampkrings : als volmaakt

prijs ik hem niet aan : welligt zal men mid-

del vinden , om hem nog veel te verbete-

ren of te vereenvoudigen , en ik zal dit mee

Vermaak zien.

Nu ik deze mijne vinding mededeel , zal

men waarfchijneiijk zich verwonderen , dac

dezelve niet voor lang heeft plaats gehad. In

de daad, het is niet onaardig door een gering

Bijvoegfel een Barometer veranderd te zien

in een werktuig van een geheel anderen

aart , 't geen nu , niet de veranderingen der

drukking ; maar de temperatuur des damp-

irings aanduidt. Men zal het mijner eigen-

liefde wel vergeven , dat ik hem voor als nog

in denzelfdcn rang plaats, als zijnen tegenhan-

ger , den Controleur -Barometer; en, gelijk

men
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men dezen, om zijn gemakkelijk gebruik al-

gemeen boven de betere en meer naauw-

keurige kwikpijp heeft verkoren , zal men

misfchien ook , ten aanzien van mijnen Cö«-

troleur-Thermomster^ gemak boven uiterst

ftrenge juistheid kiezen, en hem daarom ook

t'eeniger tijd, voor het dagelijksch gebruik,

de voorkeur geven. Hij worde overigens , bij

het afnemen en verplaatfen , met dezelfde

omzichtigheid behandeld , als den Controleur-

Barometer ^ en liefst in eenen loodregten

ftand gedragen , wanneer hij van hangplaa^

moet veranderen.





%fi:'^M6ur/t a^an/ai'it
f^^Mnf(. J'c4.
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Het Oemotfchap wil, door het lekroonen in

uitgeven van , aan hetzelve in V algemeen

voldoende , Verhandelingen , geenszins ver'

ftaan worden , alle de daar in vervatte

fielUngen volkomen toe te fïemmen, en als

de zijne aan te nemen.

Het erkent ook geene exemplaren voor echty

dan die door den Secretaris des Genoot'

fchaps onderteekend zijn.

L^ï:.'722êr:J^*^

7.li



ZONDERLINGE GENEESKUNDIG;»

WAARNEMING,
MEDEGEDEELD

DOOR

S, J, DE MORJAZ,
IN LEVEN

MEÖ. doctor te SOMMELSDTK, en lid VAPt

«ET ZEEUWêCH GENOOTSCHAP DER WETEN*

SCHAPPEN. •

D.̂en één en dertigffen van Bloeimaand dei

Jaars 1798. raadpleegde mij de Heer . . . ;

in het raburig dorp Middelharnis woonachcig,

over een kind van het mannelijk gefiachc

,

't welk zijne Huisvrouw, dien dag, omtrent

?even uren des morgens , zeer voorfpoedig,

hoewel, volgens alle waarfchijnlijkheid, ééne

maand te vroeg , gebaard had.— De aars

van dit Kind was niet alleen gefloten , maajr

pok geen het minste fpoor daar van ie vinden,

terwijl de zwarte drek (^meconiuni) door de

joede met eene ligte perfing ontlast werd.

Die toeval , 't welk de Ouders aeer veront-

A ru3t«
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:^istte, maakte mijne nieuwsgierigheid gaan»

de : mijn eerfle werk beftond daarom in een

naauwkeürig onderzoek van alle de uitwen-

dige deelen van dit Kind, waaruit bleek, dat

alle, met uitzondering van die der navel- en

onderbuik -Itreek, wel gevormd waren , ter-

wijl bet Kind over het algemeen wel gevoed

fcheen en eere bevallige gedaante had ; de

geheele buik was "zeer opgezet, raaar vooral

de onderbuik - flreek (regio hypogastrica)t

boven het fchaambe'en vertoonde zich eene

bijzonder uitpuilende zwelling , hard voor

het gevoel en bruin van kleur; de roede en

bal- zak waren niet misvormd, maar zeer onc-

ftoken, en bij het aanraken pijnlijk; de bal-

let! ontdekte men zeer duidelijk in den bal-

%akV terwijl zich aan beide zijden eene darm-

lies-breuk vertoonde, die zeer gemakkelijk

"werden ingebragt.

•'^ Het Kind Hiep den eerden dag zeer rusc:g

"en veel ; ontwakende gaf he: geene teekens

'van fmart of benaauwdheid, zelfs dun niet,

•wanneer de zwfirte drek- ftof op bovenge-

'noemde wijze ontlast werd , ook gehruikce

het het voedfel, 't welk, daar de Moeder het

niet zogen kon, meest uit melk bertond, mee

'veel graagte.

^- -» De
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De ontfteking der roede en bal-2ak Werd

door eenige verkoelende , in dicrgelijke goj.

vallen gebruikelijke , middelen te keer ge-

gaan ; den volgenden dag was het minder

tierig , begon het meer te ftenen , en fliep

het onrustiger, het zag 'er geel en vervallen

uit, de buik zwol meer en meer op, de eeij-

lusc verminderde. Alle deze toevallen na-

men langzamerhand dermate toe, dat het Kind

reeds den tweeden van zomermaand, op den

derden dag, des middags ten twaalf uren, na

vier- en- vijftig uren geleefd te hebben, on-

der ligte ftuiptrekkingen den adem uitblies,

Het^ gelukte mij de Ouders overcehalen;»

mij de opening van den bulk toeteftaan, ten

einde deszelfs zonderlinge inwendige gefteld-

heid na te fporen.— Wat zich uitwendig

vertoonde, is reeds boven aangeteekend;, al»-

leenlijk voege ik hier nog bij , dat d© navel

eene zeer zonderlinge gedaante had, niet uit-

puilende, maar plat en breed was, zoo dat

deszelfs rond eene oppervlakte bad, waarvan

de middel - lijn ruim i§ duim rhijnl. was^

terwijl de openingen der navel - ader en na-

vel - (lag - aderen op den afstand eens halven

duims van elkander verwijderd , naauvvelijks

meer zichtbaar en zoowel gefloten waren, dat

A 2 oa-r
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bnder of na de geboorte geen droppel bloèds

tik dezelve ontlast werd. (^a)

Na deze befchouwing der uitwendige dee*

len, fcheidde ik, eene kruis-fnede over den

buik gemaakt hebbende, de algemeene be-

kleedfelen en buikfpieren van het buik - vlies

(periton^eum') en bemerkende , dat het bo-

vengenoemd uitpuilend ligchaam geheel bin^

nen het buik-vlies befloten lag , opende ik

nu ook dit vlies door eene andere kruisfnede

,

en vond in het zelve de dunne darmen geheel

bloot liggende, niet door het net (^omenfwn)

bedekt; de geheele onderbuiks - (Ireek was

overdekt door een glad, bol, verheven, don-

ker -rood ligchaam, hetwelk op het fchaara-

been rustte, door ééne groef in twee deelen

gefpleten was, en bij nader onderzoek bleek

ide lever te zijn, hebbende dezelve hare ge-

wo-

(«) Uit dit en meer andere ftelliger gezegdens door den Heer

DE MOR AAZ in dez« Verhandeling gebt-zigd, mag, ja uioet

men befluiten : dat bet kind bij deszelfs geboorte niet meer met

ét Moeder dotr middel der navelftreng verëenigd was ; iiituS-

fchen was het, om aüen twijfel in een zoo zeldzaam geval weg

te nemen , wenfchelijk geweest, dat voorn. Heer, met ronde

Woorden, het bevinden van den Vroed - meester of der VroetJ-

«rrouw, of wel, wanneer die niet waren tegenwoordig geweest,

Iwt berigt van den Vader , of wan anderen , die de Vrouw in haren

atbeid hadden bijgeftaan , dienaangaande gemeld had. Het over-

lijden van den Schrijver dezer Vernandeling , alvorens mij dezelvo

ter redactie overhandigd werd , maakt hier alle verder onderzoek

ten hoogden raoeijelijk en zoude waarfchijnlijk vruchteloos zijn.
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wone gedaante en grootte: de banden, waar-

door de lever gewoonlijk aan het midden-rif

{diaphragma) gehecht zijn, waren, zoo wel

als de navel -ader geheel afgefcheurd en daar-

door dit ingewand, als niet behoorlijk door;

de overige bui ks- ingewanden, Cgelijk wij in

het vervolg zien zullen) gefteund, uit den bo-

ven- in den onder -buik, toe op het fchaam-

been, nedergezakt.

De gedaante en plaats der maag ter linker-

zijde in de boven- buiks-ftreek en met de milt

vereenigd, waren natuurlijk, alleenlijk was zij

iets kleiner dan gewoonlijk , terwijl geen net

aan derzelver bodem gevonden werd; dwars

achter de maag lag de alvleefch- klier (pan'

ereas') met hare regter en dikile zijde aan

den twaalf vingerigen darm (duodenum) ge-

hecht , waarin hare buis zich ontlastte , zich

ter linkerzijde naar de milt uitftrekkende ; da

poortier der maag (pylorus') eindigde in den

twaalf- vingerigen darm, en deze, zijnde da

dikfte en kortfle, in den nuchtercn darm (>>-

junum") die ruim één derde duims middeliij^»

€n eene gevvoone lengte had: deze was ledig

en eindigde 'm den kronkel -darm (iUum)^
welke in zijngantfche beloop veel dunner was,

dogh in lengte de twee laatstgenoemde verre

A 3 over*



( 8 )

overtrof; deze darm nu was met zwarte drek-

ftof geheel opgevuld; dan in den blinden-

darm Qcoecum^ kon bij dit kind de kronkel-

darm zich niet inplanten, uithoofde van een

allerzonderlingst gebrek, het gemis namelijk

van alle dikke- darmen : bij dit gemis ver-

volgde de kronkel -darm zijnen loop door de

roede (^penis'), baande zich door derzelzer

hoofd (gl-'JtJs) eeiien weg naar buiten , even

als bij anderen de pis - fchafc (^urethra) en

ontlastte langs dezen weg de zwarte drelsL-

ftof.

Na deze befchouwing der buiks- ingewan-

den, binnen het ligchaam , fcheidde ik het

darm-fcheel (^mefenieriuin^ en met hetzelve de

dimne darmen van de lende- wervelen af, nam

alle ingewanden, die binnen het buik-vlies

befloten waren geweest , uit deszelfs holte,

zonder van dezelve de roede, den bal -zak

(fcroturn) en bilnaad (^perinaum') aftefchei-

den, opdat deze zonderlinge natuur -fpeling,

geheel ten toon gefteld en in geestrijk vochc

voor bederf zoude kunnen bewaard worden —
Op de lende - fpieren , buiten het buik-

vlies , waren , tot mijne groote verwondering,

noch nieren, noch bij -nieren of pis-leiders,

zoo min aan de regter- als aan de linkerzijde te

ont-
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ontdekken ; alleenlijk bij een nader onderzoek

vertoonde zich ter regterzijde van het midden-

rif, 't welk zeer hoog in de borst was opge-

rezen, een hard ligchaam, dat in een met vet

gevuld celachtig weefzel zeer naauw was in-

gefloten, niet zonder moeite daarvan kon wor-

den afgefcheiden : van het vetvlies ontbloot,

bleek het ten duidelijkften de regter nier te

zijn, hebbende eene donker- roode kleur en

eene boons-wijze gedaante; dezelve was glad

en effen, en hierin van die eener vrucht of

van een pas geboren kind verfchillende: der-

zelver lengte was bijna twee duimen, de breed-

te één en één vierde , en de dikte omtrent

drievierde van een' duim, aan het boven-einde

dezer nier, was de bij-nier of nier-clier, (ren

fucceiituriatusj gehecht, naauwlijks één der-

de gedeelte van dit ingewand groot ,en dus

kleiner, dan zij meestal bij eene vrucht gevon-

den wordt , bij welke men haar altijd naar

evenredigheid grooter dan bij den volwasfen

mensch, en fomtijds zoo groot, ja wel eens

grooter dan de nier zelve aantreft.— Deze

nier, vervolgens door eene infnijding geopend

zijnde, vertoonde zich geheel natuurlijk ge-

field te zijn; het nier- bekken, waarin geene

pis gevonden werd, liep trechtersgewijze uit,

A 4 ia
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ifii een' pis -leider (^areter); maar deze ein-

digde kort na deszelfs uitgang in een' blin-

den -zak, en men ontdekte van denzelven

evenmin iets verder, als van nier-flagader of

ader. (arteria ö* vsna emulgetis).—
- Ik vond geen den minsten Ipoor eener pis-

blaas, ook was de pis- weg (urethra) hier

rot een geheel ander einde aanwezig, gelijk

ik reeds te voren heb aangemerkt.

De moederkoek (placenta) had hare ge-

wone gedaante, als ook de daaraan nog vasc

zijnde navel -ftreng (funiculus umbilicalis)

alleenlijk hadt zij bij haar uiteinde aan dea

navel eene meer dan' natuurlijke dikte.

Gedurende het leven van het Kind, waar-

van ik zoo even de ziekte - gefchiedenis en

het overlijden vermeld, en wat bij de daar-

op gevolgde opening van het lijk gevonden

werd , heb opgegeven , maakte ik mij , en

waarom zoude ik het ontkennen? een geheel

ander denkbeeld van de oorzaak der zcldza*^

me verfchijnfelen , welke zich bij hetzelve

opdeden; ik meende toch de uitpuiling boven

hec fchaambeen &c. te moeten afleiden van

eene verzameling en ophooping dezer zwarte

itek in de blaas , welke in dezelve door mM
del
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del eener verëeniging van dit ingewand met

den regter-darm gevoerd en door de roede

ontlast werd.

Op die denkbeeld bragt mij de overweging

van de natuurlijke gedaante en plaats , welke

aan de blaas van eene vrucht of eerstgeboren

Kind is aangewezen , welke in evenredigheid

mee die van een volwasfenen , altijd langwer-

piger , hooger op naar den navel en zich voor

een gedeelte boven het fchaambeen uitftrekt,

terwijl ik in dit mijn gevoelen nog meer ge-

fterkt werd door de waarnemingen eener ver-

ëeniging van den regter- darm met de pis- blaas

door onderfcheidene beroemde ontleedkuadi-

ge aangeteekend (b). Niemand toch zoude

vermoed hebben , dat de lever , anders bij

eene

(J) Men vindt voorbeelden, dat de regter-darm zich bij Ivin-

deren van het mannelijk geflacht, in de pis -blaas of pis -buis

oj>ent, inde Blem. He l'Academie des tciences 17S5, pag. so, bij

HILDANUS, Cent. I. Observ. 7S. KALTSMIED Ptogr.

ie raro casu , ubi intestinum rectum in vesicam urinariam in-

terturn fuit , & H O R C H E ÏS S ^i&ifl>»rf. der Kinderkrankbeitett,

pig. 183. Bij Kinderen van het vrouwelijk geHacht ziet men even-

eens de regter-darm zich met de fcheede verëenigen, waarvaa

een voorbeeld bij Van SWI E T EN , Ctmment. /» H BR M. B O E R.

H AAVE, de ctgnoscendis & curanais morbis Tom. Jf^. pag. 651,

van een huwbaar Meisje , die voor het overige tamelijk gezond

,

met dit gebrek geplaagd was: men zie ook JVIAURICEAÜ»
Traite des maladies des Femmes grosses , Part. L Lib. IV. Gap. 29,

Zelden overleven Kraderen van het mannelijk geQacht langen tijd

üt gebrek , waarvan imiufcliea een zonderling voorbeeld in d«

Mi!-
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eene vrucht in de bovenbuik -ftreek, (regio

epigastrica) en gewoonlijk nog hooger ge-

plaatst , en door derzelver banden aan het

middenrif gehecht Czoo als het bij het ope-

nen van den onderbuik van dit Kind geble-i

ken is) geheel los van hare banden, op het

fchaambeen rustende , zoude gevonden wor-

den. Welk , denkbeeld moet men zich ma-

ken van den omloop van het bloed in deze

vrucht ? welk een van de wijze waarop het

Kind, tijdens deszelfs verblijf in de baarmoe-

der, gevoed werd, daar de navel -ader van de

poort-a(fer was afgefcheurd, en, blijkens de

gefleldheid der navel en der ftreng zelve, de-

ze waarfchijnlijk reeds eenigen tijd voor de

verlosfing van de navel was afgefcheiden ,

zonder dat men de minste bloeding uit de

vrucht befpeurd heeft? Wordt dan eene vrucht

niet alléén door het bloed der moeder, 't welk

de navel -ader aanvoert, gevoed, of mag men

uit dit geval en een ander van een volmaakt

ge-

tiiitoire de VAcademie Royale des sciences 1755» pag- 113 ï ver»

gelijk ROS EN VANROSENSTEIN, over de Ziekten der Kin'

deren , vert. door Prof. E. SANDIFORT. (i)

( I ) Men treft buiten de hier aangehaalde , nog vele voor-

beelden aan van dit gebrek , zoo wel in Kinderen van het mannelijfe

aU van het vrouwelijk getlacht : zie eenige verzameld door Dr,

F. G. V GIG TEL, in zijn voortreffelijk Handbueb der PatbohgU

fcbe Anatomie, Band. 2 , pag. 640. R, "
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geboren Kind, wiens navel - ftreng geheel ver-

tot was, door f. hoffman medegedeeld, ert

waarbij l. heister (<:) nog, andere voor-

beelden voege, befluiten, dat de vrucht ook

uit het lams - vlies - vocht (liquor amnii')

waarin zij drijft, haar voedfel ontleent, het

zij het door den mond in het ligchaam ge-

voerd.» of liever, gelijk andere willen, door

de inzuigende vaatjes der huid van zijne voed-

zaamfte deelen beroofd wordt.

De lever nam , zoo als wij bij de ontle-

ding gezien hebben, eene geheel tegennatuur-

lijke plaats in : uit den bovenbuik was zij ,

met verfcheuring der banden en navel -ader,

in den onderbuik tot op het fchaambeen ne-

dergezakt : welke mag wel de geweldadige

oorzaak dezer verplaatfing zijn ? raisfchiea

wel geene andere, als het gebrek aan fteun,

hetwelk de maag en de andere ingewanden,

vooral wanneer die opgevuld zijn , aan de

lever verlenen, en dezelve dus, met behulp

van haren ophangenden hundQigamerjtum Jus-

j)ensorium) , in haar ftandpunt houden , eij

idien zij nu, bij gebrek van dikke darmen ea

'pis -blaas, zeker gedeeltelijk misfen moest.^'

Te

(f) Zie ziiti Cemfenjium Anatamitum ,'no\. Cs?*).
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. Te verwonderen is her, hoe, bij alle voor-»

noemde omftandigheden , eene niet alléén le-

vende , maar voldragene , welgevoede en be-

vallige vrucht kon geboren worden, en ein-

delijk, hoe dit Kind, beroofd van zoovele

werktuigen, welke tot het leven volftrckt on-

misbaar zijn , bij de verkeerde plaatfing der

lever en vele andere misvormingen nog vief'

en vijftig uren na deszelfs geboorte geleeft,

en, in den beginne althans , geene teekenen

van fmart, benaauwdheid of eenige ziekelijk-

heid gegeven heeft.

Er zijn bij onderfcheidene Schrijvers ^wanc

ik onthoude mij kortheidshalve van meerdere

aanmerkingen , waar toe dit geval nog aanlei-

ding zoude kunnen geven ,) vele voorbeelden

van het gemis of de mismaaktheid der boven-

genoemde deelen in eene vrucht voor han-

den , het zij van ingewanden , nieren , pis- lei-

ders, pisblaas of pisbuis C^}j mzzi dat deze

bij-

(J) Zoo vindt men een voorbeeld eener ontaarding der nieren

jtn zameDgroeijing van de beide nier- bekkens en pis- leiders door

llTTRE befchreven, en door L. HEISTER in zijn Comptr.i.

Jiaotom'ic. aangehaald. S. GROSSIUS vond in een Meisje
,

't geen

echter negen weken geleeft had, geene pis -blaas en de pis -leiders

die uit de nieren voortkwamen, in de buiks- holte los hangende»

in vleeschachtiee en volkomen gedotene iiitwasftn veranderd: zie

de Ephem. Acad, Cats, Leopold. Nat. curiot. Cent. I. & II. Obs.

83. V»orbeeldea vu eene gtidoten pis • buis , welk gebrek her-

.
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bijna alle , zoo als bij dit kind, gemist wof*

den , hiervan heb ik nergens een voorbeeld

aangetroffen , (s") en het is , om de zeldzaam-

heid van dit geval , als ook, om aan mijn<>

verpligting, als lid van het Zeeuwfch Genoot^

fchap der Wetenfchappen , te voldoen , dat

flielbaar, of niet te genezen was, en hoe in diergelijke gev^Ien tte

«atuur zich, ter ontlasting der pis, een' weg baande door eene ver-

zwering in den bal- zak of door het pis vat (Uracbus') rijn aangetee*

kend door VAN SWIETEN Comm. cit. Tom. IV. pag. 651 &C.

& H ALLER Elem. Pbyficl. Tom. VIII pag. 313: van het laaiftc

heeft ook LI TT RE drie gevallen medegedeeld in de boven aan-

gehaalde Ephemer. Cent. 17. Obs 14. Somüjds vindt reen de

opening der pis- buis onder aan de roede , waarvan ik zelf een

voorbeeld gezien heb. In een zoogenocmde Hermaphrodiet was

alleen bet gemis der pis -blaas merkwaardig, en dat de pis-lciderj

eich in het midden der teel-deelen, langs eene zekere klierachtige

verhevenheid, die eenige uiterlijke overeenkomst met de manne-

lijke roede had , openden ; dit geval door Doctor VAN HORN E
verhaald , vindt men bij T H O M. B A R T H O L I N ü S Ctnt. IV.

Sfist. 38. B A U X befchrljfi , in het Journal de Medicine Tom.

VIII. pag. öo , het geval van den Meisje , oud twintig jaren , hij 't

welk , door gemis van fcheede
,
pis - buis en aars , de pis door de

borsten en de afgang door de mond ontlast werd. (2)

( 2 ) Nog oneindig meerdere , waar onder vele zeer opmer-

kingswaardige, voorbeelden van gemis der, ofgebreken in een der

bovengenoemde deelen , vindt men in het 2de en 3de Deel van

het aangehaalde Handbucb der patbohgifcbe /fnatemie van Dr.

F. G. V 1 C T E L : men zie ook A. P R T A L<<>urs d^Anatoni»

medicale, Tom. V. Par. 1S05. R, *

(« ) Des niet te min zijn 'er voorbeelden , door geloofwaardige

Schrijvers aangevoerd, van pas geboren Kinderen, die met het ge-

niis van even zoo vele, ja van nog meerdere en zelfs gewigtiger

deelen ter wereld gebragt zijn : zie de Breslautr Samml. ana.

lyaa, Jun. Jtumal di Triv»ux wa, I706,.julii &c. &C.
R.
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t(at ik de eer Iieb , deze waarneming aan het

zelve aantebieden , waar bij ik het prepa-

'raat, waarvan bij de opening van het lijk

melding gemaakt is , ten gefchenke gezon-

'denheb, zoo om der waarneming duide-

lijkheid bijtezetten, als om het kabinet van

het Genootfchap met eene andere zeldzaam-

heid te verrijken.










