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VOORDERIGT;
M en kan vier ontkennen, dat de welfPrekendheid, in de laatfle vijf en twintig jaren, bij
ons groote vorderingen gemaakt hee ft. Om zich
.daarvan te overtuigen, behoeft men flechts de
Kerkelijke redevoeringen in [te zien, Welke van
ti id tot tijd uitkomen, en die te vergelijken met
de beste flukken van die [oar:, in vorige dagen
gergemd.
En geen wonder, daar men meer dan te voren
de welfprekendheid, en te gelijk onze fchoone en
Hike moedertaal, eene ernstige beoefening waar.
dig keurt. Ook was het voor onzen leeftijd be.
waard, leerfioelen to zien vestigen, der Nederlandfche taal- en letterkunde, en bijzonder der
wellprekendheid gewijd. Waar zulke hulpmiddelen aanwezig zijn, en daarenboven, door
een verlicht, letterminnend befluur , nog vender
uitgebreid worden, dddr 'nag men veel vet..
wachten.

bousiChen zijn die vorderingen nog zoo alp.
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meen niet, als zij wel konden zijn. Hoe velen
ireden niet als Kerkeliike redenaars op , zonder
van de welfprekendheid hun werk gemaakt te
hebben, en die voorbereiding te bezitten, Welke
in deli redenaar zoo noodzakelijk word: vereischt I Liefst treed ik in geene bijzonderhe.
den; flechts flip ik aan, dat dezulken, van
echte grondbeginsels ontbloot, al lig: tot het eene
of tot .het andere uiterlie vervallen. Of zij be[Wen pie: de minfle moeite aan hunne redevoeringo,„ en gellen hunne verdienfle in eene flordige voordragt, welke zij met het vernis van
iipostolilche ecnvoudigheid befirijken; very
lagers de kunst van we! te fpreken t-at eene
ijdele woordenpraal, waardoor zij den eenvou.
digen verblinden, maar den kundigen tot filot
en ergernis verfirekken.
lifogten dezen, zoo wel als gqnen, hunne dwaling inzien , en de welfprekendheid uit een sneer
ernstig oogpunt befchouiven! 'it zou voor Godsdienst en deugd van de weldadigfle gevolgen zijn.
De heb daartoe het mijne bijdragen, en
,vond geen getchikter middel ter bereiking van
dat doe!, dan FIVELONS Gefprekken over de welfprekendheid te vertalen, benevens een auk van

zijnen Brief aan de Franfche Akademie, tot
zelfde onderwerp betrekkelijk.
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Zal het noodig zijn, jets ter aanbeveling van
beide stukken to zeggen? „ De naam van FA'.
NiLON ," zegt LA HARPE , 1 , fehittert under de
„ Geleerden, als die van HENDRIK 1V. onder de
,, Koningen (*)."
Inderdaad, FENELON was, een man, door en
door ervaren in Goddel;ike en menfchelijke wetenfchappen. IN had de Ouden vlijtig beoefend,
en paarde een allernaauvkeurigst oordeel met
eene buitengewone belezenheid. ill zijne fchriften
dragen daarvan blijken, vooral dezulke, Welke
tot de fraaije letteren behooren, en meer bijzonder zijne Gefprekken over de welfprekendheid.
„ Er zijn, boeken," zegt GARVE , „ die enkel
11 aanduiden, vat de Schrijver geleerd keg;;
2, maar daar zijn er ook, die sevens toonen,
7, vie Iij vas, hoe hij zelf dacht, vat hij ge„ voelde, en hoe hij handelde. Die van de
,, eerfse foort kunnen onderrigten; die van de
11 tweede den gees: des lezers vormen en verbe.
„ ter, en W." Onder de laatgen ?nag men FEViLONS Gefprekken over de welfprekendheid
rangfchikken.
Offchoon niet gefchreven met oogmerk , orn in
(*) Eloge de

FENAON. THOMAS, Ch i d'ilog. T. II. p. 336f
p
(f) 4nraerk. zu Fergus. Ifloralphilos.
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druk te worden uitgegeven, en een gewrocht der
jeagd, onderfcheidt dat werk zich echter allergunstigst. Het bevat , in een kort beck , de
voornaamfle regelen der welfprekendheid, en
het beste , wat bii oude en latere Schrijvers
over die kunst is opgeteekend. Br heersch t
daarin een regt wijsgeerige geest; alias houdt
een' ordelijken gang, en fleant op onwrikbare
grondbeginfelen, die van het gezond verfiand
en der eenvoudige natuur. Men ontdekt den
Schrijver bijkans in elken regel, en gevoelt met
hem de kracht van het ware en idiom; ter.
y ip zijne bondige , duidelijke, ongekunfielde
voordragt die van PLATO hetinnert , Wien hij
fchijnt te hebben willen navolgen; gelijk hij in
zijne Gefprekken der Dooden zich den vernuf.
tigen tram: van LUCI4NUS tot voorbeeld heeft
be
De beroemdfte kunstregters hebben FENILONS
Gefprekken over de welfprekendheid op h000gen
prijs gefield. ROLLIN noeint ze „ in able op„ zigten geichikt , on eenen goeden Imaak , to
„ vermen, door de verfiandige en oordeelkundige
,, opinerkingen daarin worhanden (*).” BLAIR
zegt , „ dat zij de hoogfie aanprijzing verdieek)

§

Man. dens, CI d'eiud. les 80h letir. T. It. L. 3. Ch 3.
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nen, ais bevattentk het beste, wat eenig
„ tieuw kunstregter over dat onderwerp gezegd
5) beef: (*)."
„ Wij hebben," dus fpreek: MAURY, ,, Been
), beter leerboek voor Predikers , dan /P1s1ELONS
5, Gefprekken over de welfprekendheid. ill de
1, voorfchriften der kunst zijn dddr op bet
„ gezond verfland, op den goeden fmaak en op
5, de natuur gegrond (t)."
Hetzelfde zij gezegd van zijnen Brief aan de
Franfche Akadernie. FANkLoN lchreef dien in
de laatfle dagen zijns levens. De Franfche
4kademie was op eene nieuwe uitgave van haar
Woordenboek bedacht, en gelastte den There RACIER , Karen Geheimfchrifver, FE NELON over
het plan, daarbii te volgen, te raadplegen.
FENELON , lid van dat aanzienlijk Gezelfchap,
decide, in eenen vrij langen Brief, Welke eerst
na zijnen dood het licht zag, zijne denkbeelden
over een en ander mede.
Die Brief is vol van de fljnfle gedachten, op
eene bondige en bevallige wijze voorgedragen,
en afgewisfeld door de keurig/le uittrekfels uit
de fchriften der Ouden. Men vindt daarin den1,

(*) Les. over de Redek. D. II. bl. 94.

(f) .Notee pour l'Elog. de riiNiLor.
p94.

.6831 our

lJloq. T. II. p.
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zelfden goeden fmaak , welken men in zijne Gefprekken bewon der t , denzelfden geest, dezelfde
grondflellingen, hetzelfde doel, aanpriping namelijk van . de fchoone eenvoudige natuur , als
het beste middel, om in de kunst de hoogstmogelijke volmaaktheid te bereiken.
„ De Brief," zegt LA H ARPE ., .), door FENE•
,) LON aan de Franfche Akademie gefchreven ,
51 mag, nevens zijne Gelprekken over de wel1, fprekendheid , een gedenkfluk genoemd worden
,, van de fchoonfle letter- en fchranderfle oor,, deelkande. Bet is niet mogelijk , die ftukken
,, te lezen, zonder liefde voor de -Ouden, voor
Il de Dicktkunde, voor cie Kunfien, v ooral ton,, der liefde voor den Schrijver zelven te gevoe„ len (*)."
IVIAmul, fpreekt daarvan met geen' minderen
lof. ,, De Brief van FENELON ," zegt hij ,"
,, aan die van de Franfi.he ilkademie, over de
,, weljprekendheid, is een meesterfluk. Teri), wij1 men denzelven lees:, bewondert men den
,1 Schriiver , of lever , men bemint hem. Men
11 wordt door des Schrijvers Nis gevoel vertee.
It derd, en men bemerkt duidelijk , dat 0 mag
), ik mij zoo uitdrukken, zijn rmaak niets an(*) Eloge de tic3.g. E.0% THOMAS, 1.; C. T. II. p. 254.
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„ dens was, dan de teederfle aa1idoening zyner

„ ziele (*)."
Voegen wij daarbij nog de getnigenis van den
Schrifver van FENELONS LeVen ,. den beroemden
DE BAUSSET• ,, Die Brief," dus filreekt ny ,"
„ is een van onze beste klasfieke werken, en
een der incest gerchikte ter vortning van
1/
den fmaak, zoo wet door het ver/landige der
99
grontifiellingen, als door de keuze der voor)9
,, beelden en gelukkige toepasfing van ,al de
1, regelen, die er worden herinnerd of aange„ wezen (t).”
1k heb gechts een gedeelte van dien Brief go
leverd, dat namelijk, hetwelk tot de welfilrekendheld eene nicer onmiddellijke betrekking
heeft. Hoe klein ook in omvang, het wettigt
de aangehaalde getuigenisfen ten voile, en gee ft
een genoegzaam denkbeeld van het geheel.
Dat ik met beide ftukken zeer veel op heb,
zal men reeds genoeg bemerkt hebben; ik wit
er nog wet bijvoegen, dat FEDILON geheel mijn
hart bezit, als iemand, Wien men niet to hoog
waarderen kan. Dat ik viii echter door Been
gezag heb laten verblinden, daarvan kunnen
(*) Not. eour l'Elog. de FiNiLoN, 1. C. '1'. II. IN 595.
(t) ilia. de Ttsirkx, T. III. p. 34i,
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tnijne ilanteekeningen getuigen. Trouwens, meer
dan Bens verfchilde ik hi gevoelens van den edelen Man, en gaf ik zulks dan ook met eene,
zoo ik meen, gepaste vrijmoedigheid te kennen.
Ook fcheen rnif menige plaats voor uitbreiding
vatbaar. Het ging mij daarbij , gelijk den
Hoogleeraar CLARISSE 1 toen hij zijne "'anteskeningen op EWALDS Werkje over de uiterlijke
kanfel - welfprekendheid fchreef: ook mijne "Ianteekeningen overtroffen hi aitgebreidheid dra den
tekst. Met datal verbeelde ik mij, daardoor
den jeugdigen Redenaar, Wien ik vooral op het
oog had, geene ondienst gedaan te hebben.
Dus fchreef ik in den fare 1817, toen ik
Pastoor te Bovenkarfpel was. Daar een goes,
de aftrek een' herdruk Van dit Werk heeft
tioodzakelijk gemaakt , zoo heb ik flechts dit
nog te widen, dat hetzelve door mij op nieuw
is overgezien, en aantnerkekke verbeteringen

heeft andergaan.
fiend,
s van Zomermaand
282g,

J. M. SCHRANT.
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EERS TE GESPREK.

A. Wel nu, mijn Vriend ! gij hebt de preek,
naar welke ik u zou vergezellen , gehoord ? a
voor mij, heb mij met onzen kerfpel -prediker
vergenoegd.
B. 1k ben over den mijnen verrukt. Gij hebt
veel verzuimd, mijn Vriend ! met hem niet te hooren.
Ik, hoop, gedurende de vaste , geene preek over
te Haan , en heb mij reeds eene plaats befproken.
Welk een uitmuntend man ! 0 ! bath gij hem
flechts eens gehoord , gij zoudt in al de anderen
geen' fmaak vinden.
.d. Dan zal ik mij wel wachten , hem te gaan
hooren : want ik wil mij niet door een' prediker
van de anderen afkeerig laten waken. Vcel eer
zoek ik zulk een' man, die mij voor Gods woord
zoo veel fmaak en eerbied inboezemt , dat ik mij
te meer opgewekt gevoele om het overal te hooren. — Maar, vermits ik zoo veel verloren heb ,
en gij zoo vol zijt van die fchoone preek , kunt
my ' mij bet gemis vergoeden. Eilieve ! zeg ors
lets van het geen gij onthouden hebt.

GESPREKKEN
B. 1k zou door mijn verhaal die preek ontluisteren. Velerlei fdhoonheden gaan alzoo verlo.
ren. Het moest de prediker zelf zijn, om u te
zeggen. . . .
A. Maar toch? Zijn plan, zijne bewijzen,
zijne zedeleer, de voornaamile waarheden , welke
den inhoud van zijne redevoering uitmaakten .. .
is u niets daarvan bijgebleven ? Waart gij welligt
niet aandachtig?.
B. Vergeef mij ! nooit was ik aandachtiger.
C. Hoe dan ! wilt gij gebeden zijn ?
B. Neen ; maar het zijn zulke fijne gedachten,
welke zoo zeer van de wending en keurigheid der
uitdrukking afhangen , dat zij na op het oogenblik betooverd te hebben, zich in bet vervolg niet
ligtelijk laten achterhalen. En zoo men ze al achterJiaalt, maar in andere woorden voordraagt, is het
niet meer dezelfde zaak ; zij hebben hare bevalligheid en kracht verloren.
4. Het zijn dan wel broze fchoonheden zij verdwijnen , als men ze wit aanraken. 1k houde meer
van eene redevoering, welke meer ligchaam en min
geest bevat. Zij laat een' flerken indruk achter,
en men onthoudt de taken beter. Waarom fpreekt
men , tenzij om te overreden te onderrigten , en
het zoo aan te leggen , dat de hoorder onthoude ?
C. Zie daar u genoodzaakt te fpreken!
B. Wel aan ! dat ik u zegge het gem j1
onthoude4 heb. Zie bier den jekst : Cinercrn
tanOam . Panern . manducabain. Ik at asch a!:

^
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brood. (Psalm CI. vs. IQ.) Kan men voor den

Aschdag eenen zinrijker tekst vinden ? Naar aanleiding van die woorden , toonde de prediker , dat
de asch nu het voedfel onzer zielen moest zijn.
Daarop werd, in zijne vooraffpraak , het verhaal
van ARTEMISIA ) betrekkelijk de asche van haren.
man (I), op de bevalligfle wijze ingevlochten.
Zijn eindval bij bet voorgebed was kunstig, ' zijne
verdeeling gelukkig, zoo als gij zelf kunt oordeelen. Deze asch 1 zeide hij, offchoon een teeken
van boetdoening, is nogtans een beginfel van heil;
offchoon zij ons fchijnt te vernederen, is zij echter eene bron van heerlijkheid; offchoon zij den
dood vertegenwoordigt , is zij nogtans een middel
ter onflerfelijkheid. Meermalen, en op verfehillende
wijzen, kwam hij op deze verdeeling te rug, en
telkens gaf hij aan zijne tegenflellingen nieuwen
luister. Het overige der redevoering was niet min
befchaafd, niet min fchicterend. De taal was
zuiver , de Gedachten waren nieuw, de volzinnen
welluidend; elk eindigde door een' of anderen verb
rasfenden trek. Hij leverde zedelijke- tafereelen,
waarin ieder zich zelven vond ; en ontleedde de
driften van het menfchelijke hart op eene w ijze-,a
gelijk aan de gedachten van DE LA ROCHEFOUCAULD.
Met een woord, naar mijn gevoelen , was die preek
een meesterfluk. Maar wat zegt gij er van? mijn
Vriend!
if. Ik ben huiverig, orn met u over die preek
te fpreken , en u die groote gedachten te benemen, welke gij daarvan hebt. Men moet eerbied

GESPREKKEN
hebben voor Gods woord, nut doen met al de
waarheden , welke een prediker heeft voorgedragen , en den vitlust beteugelen , uit vreeze van
eiders het gezag des predikambts te krenken.
B. Neen , mijn Vriend! vrees niets. Het is
niet uit nieuwsgierigheid, dat ik u vraag. Het is
mij om gezonde denkbeelden , om bondig onder.
rigt te doen , niet alleen ten mijnen behoeve,
maar ook van anderen, daar mijn post mij tot
prediken verpligt. Spreek alzoo tot mij zonder
achterhoudendheid, en vrees even min mij tegen
te fpreken als te ontflichten.
4. Gij wilt het dus ik moet u gehoorzamen. Volgens uw verilag dan , befluit ik , dat het
eene flechte preek was.
B. Hoe zoo?
Gij gaat bet zien. Eene preek waarin
de Heilige Schrift verkeerd wordt toegepast , waarin eene ongewijde gefchiedenis op eene laffe en
kinderachtige wijze wordt ingelascht , waarin men
overal eene ijdele naaping van den fraaijen geest
ziet doorfiralen , is zulk eene preek goed ?
B. Neen , zeker niet. Maar de- preek , van
welke ik gewaag, fchijnt mij niet toe van dien
ftempel te
Een weinig geduldi gij zult mij gelijk
geven. Wanneer een prediker tot tekst geko.
zen heeft de woorden: 1k at asch als brood,
mogt hij het dan bij eene letterlijke overeenkomst
van dien tekst met de plegtigheid van den day;
laten? Moest hij niet beginnen met den waren
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zin van zijnen tekst op te rporen, eer hij dien
op het onderwerp toepaste?
B. Ongetwijfeld ja.
A. Moest hij dan niet de zaken hooger ophalen, en in den geheelen zamenhang van den Psalm
trachten in te dringen ? Was het niet billijk ,
eerst te onderzoeken, of de bedoelde verklaring
ook ftreed met den eigenlijken zin, eer men haar,
als het woord van God, den volke voordroeg?
B. Dat is zoo. Maar waarin kan zij daarmede
ftrijdig zijn?
4. DAVID , of wie ook de opfleller van den
zotilen Psalm zij , fpreekt te diet plaatfe van
zijne rampen (2). Hij zegt, dat zijne vijanden
hem bitterlijk befpotten , nu hij in het itof voor
hunne voeten lag, zoo verve gebragt, dat hij zich
(dit is eene dichterlijke fpreekwijze) met asfche.
brood en met tranenwater voedde. War hebben
de klagten van DAVID, geftoten van zijnen croon,
en door zijnen zoon ABSALOM vervolgd , gemeens
met de verootmoediging van eenen Christen, die
zijn voorhoofd met asfche beflrooit, one aan den
dood te denken, en zich aan de wereldfche geneugten los te rukken ?
Was er dan Been adder tekst in de Heilige Schrift
te vinden ? Heefc JEZUS CHRISTUS , hebben de
Apostelen , de Profeten , nooit van den dood gefproken, nosh van het ftof des grafs, waartoe
God onze ijdelheid brengt? Is de Heilige Schrift niet
vol van de treffendfle beelden, rakende deze
waarheid? Zouden de woorden zelve nit Gene/is,

8
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zoo eigenaarclig, zoo natuurlijk voor die plegtlg.
held gefchikt, en door de Kerk zelve gekozen,
niet der keuze eens predikers waardig zijn (3)?
Zal hij , door eene verkeerde kieschheid , vreezen
eenen tekst dikwijls te herhalen , welken de Heilige Geest en de- Kerk onophoudelijk jaarlijks willen
herhaald hebben? Waarom dan die plaats en zoo
vele andere pasfende plaatfen der Heilige Schrift
diar gelaten, en eene opgezocht, welke niet past?
Het is een bedorven fmaak, eene blinde drift,
om lets nieuws te zeggen.
B. Niet te driftig, Vriend! het is zoo, die
tekst komt niet overeen met den letterlijken zin.
C. 1k voor- mij,, ik wil weten , of de zaken
waarachtig zijn , voor dat ik die fchoon vinde..
Maar bet overige?
if. Het overige der preek is gelijk de tekst.
Ziet gij dat zelf niet? -mijn Vriend! Hoe ontijdig
toch, bij zulk een ijsfelijk onderwerp te wilier)
behagen, en den hoorder met dat wereldsch
verhaal van ARTÈMISIAS .droef held te vermaken,
als men moest donderen, en flechts verfehrikkelijke
beelden des doods doen optreden?
B. Ik yen to u. Gij houdt niet van geestige
trekker). Mar wat zou er zonder dat bevallige
van de welfprekendheid worden? Wilt gij alle
predikers tot de eenvoucligheid der zendelingen
bepalen? Voor bet yolk is* deze noodig; maar
bcfchaafde lieden hebben een fijner gehoor; m e n
moet zich naar hunnen fmaak fchikken.,
4. Gij brengt mij op lets antlers, 1 k wil d e
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Rijn -betoog Jun einde brengen, hoe flecht die
preek ontworpen zij. Er bleef mij nog overig, van
de verdeeling te fpreken ; maar ik vertrouw,, dat
a zelf genoeg begrijpt , wat ik daaraan vind te
berispen. Het is, dat de man bet onderwerp van
zijne geheele redevoering uit drie ilukken doer beflaan. Als ' men verdeelt, moet men eenvoudig ,
natuurlijk verdeelen ; het moet eene verdeeling
zijn , welke geheel in bet onderwerp zelf ligt ,
eene verdeeling, welke opheldert, de zaken rangfchikt , zich gemakkelijk laat onthouden , en al
het overige helpt onthouden ; eindelijk , eene verdeeling, welke de grootheid van het onderwerp en
deszelfs deelen in bet licht ftelt. Daarentegen ziet
gij bier een' man, die al aanitonds begint u te
verblinden , die u drie bijfchriften (Epigrammen)
of raadfels uitkraatnt , welke hi) zoo behendig weet
te, wenden en te draaijen , dat gij u verbeeldt ,
goochelfpel te zien. Is dat die ernst en deftigheid,
gefchikt om iets nuttigs en belangrijks te doen
verwachten? — Maar , komen wij op uw gezegde
te . rug. Gij vraagt , of ik dan de welfprekend.
held van den kanfel wil verbannen?
B. Ja , het fchijnt mij toe, dat gij dat wilt.
ael. Wel ! laat ons zien : wat is welfprekendheld?
B. Zij is de kunst , van wel te fpreken.
A Heeft die kunst geen ander doe! , dan vary
wet te fpreken? Hebben de menfchen , als zij
fpreken , daarmede niet jets voor? Spreekt men,
oni te fpreken?

30

GESPREKK EN

B. Neen , men fpreekt , om te behagen en om

te overreden.
4. Met uw welnemen, mijn Vriend! laat ons
die beide zaken zorgvuldiglijk onderfcheiden. Men
fpreekt, om te overreden: dat is klaar. Men
fpreekt ook , om te behagen: dat gefchiedt al
te dikwijls. Maar, als men nu tracht te behagen, dan heeft men nog een meer verwijderd doel,
hetwelk niet te min bet hoofddoel is. De regt.
fchapen man tracht niet te behagen , dan om geregtigheid en de andere deugden in te boezemen, door
ze beminnelijk te waken. Hij, die zijn eigenbelang, ztjn' roem of fortuin beoogt, zoekt enkel te behagen, om de genegenheid en achting te
winners der genen , die zijne begeerlijkheid of eerzucht kunnen bevredigen: zoodat oak dit op eene
foort van overreding uitkomt, door den redenaar
bedoeld. Hij wil behagen, om te vleijen, en hij
vleit, om van dat geen te overreden , dat met
zijn belang ftrookr.
B. Dus kunt gij niet loochenen, dat de menfchen dikwijls fpreken , alleen om te behagen.
De heidenfche redenaars hadden dat doel. Men
kan het in de redevoeringen van CICERO gemakkelijk ontdekken , dat het hem om eenen naam te
doen was. Wie zal niet hetzelfde van ISOCRATES
en van DEMOSTHENES gelooven ?
Al de oude lofredenaars waren minder bedacht,
om hunne helden, dan om zich zelven te doen
bewonderen. Zij beoogden den roem van een'
vorst, ilechts om den roem, die hun zelven most
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toekomen, omdat zij hem wel geprezen hadden.
Ten alien tijde fchijnt die roemzucht bij de Grieken en bij de Romeinen geoorioofd te zijn geweest.
Door middel van dien naijver volmaakte zich de
welfprekendheid , en werden de geesten tot verhevene gedachten en groote gevoelens opgevoerd;
daardoor zag men de oude gemeenebesten bloeijen.
Het fchouwfpel, dat de welfprekendheid aanbood,
en het vermogen, dat zij op de volken had,
bezorgden haar bewondering, en befchaafden bij
uititek de geesten. Ik zie niet, waarom men dien
naijver , zelfs in Christelijke redenaars, zou laken,
nits dat er in hunne redevoeringen geen onbetamelijke
gemaaktheid dooritraalde, noch de zedeleer van
bet Evangelie er eenigszins door verzwakt wierd.
Wen niag toch niet taken lets, dat jonge lieden
aanmoedigt en groote predikers vormt.
4. Gij menu daar verfcheidene dingen onder
ten, mijn Vriend Eilieve ! laat ons die ontwikkelen , en ordelijk zien , wat men daaruit moet
befluiten, Vooral laat ons, met vermijding van
twistzucht deze flof vreedzaamlijk onderzoeken,
als lieden , die flechts de dwaling vreezen; en
ftellen wij er geheei onze eer in, op onze meening niet te blijven staan, zoodra wij bemerken,
dat wij in dwaling verkeeren,
B. Dus ben ik gezind, of ten minite verbeeld
ik mij te zijn, Gij zult mij dus verpligten, met
mij eenen wenk te geven, als gij befpeurt , dat

ik van dien regel afwijke.
4. Spreken wij niet terttond van de predikers;
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-zij zullen op hunnen tijd hunne beurt hebben;
beginnen wij met de ongewijde redenaars, op wier
voorbeeld gij u heroepen hebt. Gtj hebt DEMOS.
THENES naast ISOCRATES gefteld, en daardoor aan
den eerflen onregt gedaan. ISOCRATES is een laf
redenaar,, flechts bedacht om zijne gedachten 'te
befchaven , en aan zijne woorden welluidendheid
te geven. Hij had niet dan een laag denkbeeld
van de welfprekendheid, en ftelde haar bijkans
geheel in de woordfchikking. Eefi man, die,
volgens eenigen , den, volgens anderen, vijfcien
jaren beiteedde aan het ronden van de volzinnen
zijner openbare redevoering (Panegyricus), eene
redevoering aan den nood van Griekenland gewijd,
verflrekte den flaat wel eene zeer zwakke en langzame hulp, tegen de ondernemingen van den Per.
zifchen koning. Geheel anders fprak DEMOSTHENES
tegen PHILIPPUS. Gij kunt de vergelijking zien,
welke DIONYSIUS de Halikarnasfer tusfchen beide
redenaars maakt, als ook welke wezenlijke gebreken hij in ISOCRATES opmerkt (4). Men vindt
bij dezen niets dan bloemrijke en verwijfde reden
dan volzinnen , met de uiterfte zorg bewerkt,
om her oor te ftreelen ; terwip DEMOSTHENES de
harten roert , ontvlamt , en weg fleept. IN is
door de belangen van zijn vaderland te levendig
geroerd, om zich met a1 die geestige fpelingen
van ISOCRATES bezig te houden. Het is eene
ineengedrongene en hevige redekaveling ; het zijn
edele gevoelens van eene ziel , flechts voor het
groote vatbaar; het is eene rede, welke klimt,
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en zich bij elk woord, door nieuwe bewijzen,
veriterkt ; het is eene aaneenfchakeling van floute
en treffende beelderi. Gij kunt zijne redevoeringen
niet lezen , zonder te ontwaren , dat hem het vaderland diep in het hart lag. Het is de natuur
zelve, welke in zijne verrukkingen, fpreekt. De
kunst is er zoo volkotnen , dat zij zich niet vertoont. Niets geleek ooit aan zijne hevigheid en
onfthimigheid. — Hebt gij nooit gelezen , wat
LONGINUS in zijne verhandeling over de Verheven.
held daarvan zegt (5)?
B. Neen : gij meent die verhandeling , welke
BOILEAU vertaald heeft ? Is zij fchoon ?
4. 11c aarzel niet te zeggen , dat zij, mijns
inziens, de Redekunst van ARISTOTELES overtreft.
Die Redekunst, alhoewel zeer fchoon , bevat toch
ook vele drooge voorfchriften, meer fraai dan
nuttig in de beoefening: zoo dat zij meer gefchikt
is, om de genen , die reeds welfprekend zijn , de
regels der kunst te doen opmerken, , dan om wet.
fprekendheid in te boezemen, en ware redenaars
te vormen (6). Maar de verhandeling van LONGINUS voegt , bij de voorfchriften, vele voorbeelden, welke die verzinneiijken. Die Schrijver behandelt het verhevene op, eene verbevene wijze,
gelijk zijn Vertaler zich uitdrukt. Hij wekt de
verbeelding op , verheft den geest des lezers , vormt
deszelfs fmaak , en leers hem in de beroemde
redenaars der oudheid het goede van het kwade
met oordeel onderfcheiden (7).
B. Hoe! LONGINUS is zoo voortreffelijk? Well
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leefcie hij niet ten tijde van keizer AUREL1AAN en
van ZENOBIA ?
A. ja: gij kep t hunne gefchiedenis.
B. Was niet die eeuw, in befchaving , bij de
vorige eeuwen zeer achterlijk ? Hoe! gij zoudt
willen , dat een Schrijver van dien tijd eenen beteren fmaak dan ISOCRATES had? Inderdaad, ik kan
het niet gelooven.
4. Ik zelf ben daarover verwondercl , maar
gij hebt hem flechts te lezen. Offchoon hij in
eene zeer bedorvene eeuw leefde , had hij zich
echter naar de Ouden gevormd; terwiji, hij bijna
niets van het gebrekkige zijns leeftijds heeft. 1k
zegge, bijna niets: want men moet bekennen,
dat hij meer aan het fraaije dan aan bet nuttige hecht, en dat hij de welfprekendheid wei.
nig tot de zedeleer betrekt. Daarin fchijnt hij
die bondige inzigten niet gehad te hebben, welke de oude Grieken, vooral de wijsgeeren, hadden. Maar nog moet men hem een gebrek ten
goede houden, waarin ISOCRATES , fchoon van
eene betere eeuw, verre beneden hem is. Vooral
kan dat gebrek verfchoond worden in eene afzonderlijke verhandeling, waarin niet van bet geen de
menfchen leert, maar hen roert en trefr, gehandeld worth. 1k fpreek u van dien Schrijver,
om dat hij u zeer kan dienen ter opheldering van
bet geen ik wil zeggen. Gij zult bij hem een
fraai afbeeldfel van DEMOSTHENES vinden , van wien
hij zeer verhevene plaatfen aanhaalt, en ook datgeen
yinden , wat ik u betrekkelijk de gebreken van
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ISOCRATES gezegd

IS

heb. Om die beide redenaars
te leeren kennen :runt gij niets beters doen , dan
LONGINUS lezen, zoo gij de moeite niet wilt nemen , hen, nit hen zelven , door het lezen van
hunne Schriften , te leeren kennen. — Maar laten wij ISOCRATES da r, en komen wij tot DE•
MOSTHENES en CICERO te rug.
B. Gij laat ISOCRATES cia4r, om dat hij u niet
past.
Laat ons dan nog eens van ISOCRATES fpre•
- ken, om dat gij niet overtuigd zijt. Laat ons
over zijne welfprekendheid oordeelen, volgens de
regels der welfprekendheid zelve , en volgens het
gevoelen van den welfprekencifien Schrijver der
oudheid, namelijk PLATO. Zult gij hem gelooven?
B. Ik zal hem gelooven , als hij gelijk heeft;
ik zweer niet bij het woord van eenig meester.
•
Onthoud dien regel: dat is het, hetwelk ik
verlang. Zoo gij u ilechts niet door zekere vooroordeelen van onze eeuw laat beheerfchen , zal de
cede u dra Overtuigen. Geloof dus noch ISOCR ATES noch PLATO ; maar oordeel over den eenen
en anderen volgens duidelijke grondbeginfelen.
zult toch niet kunnen ontkennen dat her
duel der welfprekendheid is om van de waarheid
en. de deugd te overreden.
B. Dat geef ik niet toe; ik heb het u reeds
ontkend.
•
Ik ga het u dan bewijzen. Zoo ik mij ni
bedrieg, kan de welfprekendheid op driederlei
ze opgevat worden ten eerfte , als de ku
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om van de waarheid to overreden-, en de menfchen te verbeteren; ten tweede, als eene onirer.
£chillige kunst , waarvan flechten zoo- wel als
goeden zich kunnen bedienen ,T en 'welke zoo wel
van de dwaling en ongeregtigheitl , als van de
waarheid en geregtigheid, kan overreden; ten
derde , als eene kunst , welke , baatzuchtigen men,
fchen dienen kan , om behagen, roeni te verwerven , en fortuin te maken. Gij zult ten minfte
eene van deze drie wijzen toegeven.
B. 1k geef ze alien toe, :wat befluit gij daarnit?
Z. Geduld ! het vervolg zal het u toonen.
Likud u te vreden als ik u flechts niets zegge
dan hetgeen duidelijk is , en, ik u tot mijn doel
brenge. Ongetwijfela zult gij van die drie wijzen
van wel te fpreken de eerfle goedkeuren ?
B. Ja: zij is de beste.
if. En wat denkt gij van de tweede?
B. Ik zie u komen : gij gaat eene drogrede
maken. De tweede is laakbaar,, wegens het fledit
gebruik dat de redenaar van de welfprekendheid
maakt, om van de dwaling en ongeregtigheid te
overreden. De welfprekendheid van een' Hecht
nlensch _is op zich zelve goed ; maar het doel ,
waartoe hij haar betrekt is verderfelijk. Doch
wij moeten . over de regels der welfprekendheid
handelen, en niet over bet gebruik , dat men
aarvan moet maken. Laat ons , bid ik u, van
eigenlijk gefchilpunt niet afgaan.
. Gij zult zien, dat ik mij daarvan niet verwijder,
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zoo gij {lean wilt voortgaan , met mij aan te
booren. Gij laakt dan de tweede wijze , of, om
alle dubbelzinnigheid weg te nemen, gij laakt dat
tweede gebruik der welfprekendheid.
B. Regt zoo! Gij fpreekt juist. Wij zijn beiden bet volkomen eens.
J. En wat zegt gij van het derde gebruik der
welfprekendheid, hetwelk beitaat in den toeleg om
door woorden te bebagen , ten einde zich alzoo
roem en fortuin te verfchaffen ?
B. Gij kent mijn gevoelen reeds; ik ben te
dien aanzien niet 'veranderd. Dat gebruik der
welfprekendheid fchijnt mij toe loffelijk te zijn.
Het wekt den naijver op, en befchaaft de geesten.
4. In welk opzigt moet men trachten de geesten te befchaven ? Gefteld, gij bath eenen that
of een gemeenebest te vormen , waarin zoudt gij
de geesten willen befchaven? '
B. In alles, wat hen kon verbeteren. 1k zott
goede burgers willen maken , vol ijver voor bet
algemeen belang. Ik zou willen , dat zij in oorlog bet vaderland wisten te befchermen, in vrede
de wetten re helpen nak omen , hunne huishoudingen te beituren , hunne akkers te bebouwen of te
laten bebouwen, hunne kinderen tot de deugd op re
leiden , dezen Godsdienst in te boezemen, naar de
behoeften des lands handel te drijven , en zich op
werkelijk nuttige wetenfchappen toe te leggen.
Ziedaar,1 naar mij dunks, het doel eens wetgevers.
2
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A. Uwe bedoelingen zijn zeer juist en verftandig.
Gij zoudt dus burgers willen hebben, van lediggang afkeerig, met zeer ernilige zaken bezig , en
die altoos het algemeen welzijn beoogden?
B. Ongetwijfeld ja.
4. En al het overige zoudt gij uitfluiten?
B. Dat zou ik.
Gij zoudt dan de ligchaamsoefeningen flechts
wegens de gezondheid en ilerkte dulden? Van de
fchoonheid des ligchaams fpreek ik niet, vermits
deze, in welgevormde ligchamen , een natuurlijk
geyolg van gezondheid en ilerkte is.
B. Slechts zulke oefeningen zou ik dulden.
Alle zoodanige dus, welke flechts dienden
om te vermaken , en den mensch niet in flaat
ftelden om de geregelde werkzaamheden des vredes
en de vermoeijenisfen des oorlogs te beter te ver.
dragen, _zoudt gij uitfluiten?
B. Ja: dien regei zou ik volgen.
4. Ongetwijfeld zoudt gij, volgens datzelfde
grondbeginfel , (want gij bebt dat reeds gezegd)
ook alle zulke oefeningen des geestes uitfiuiten,
welke niet dienden, om de ziel gezond, Clerk en
fchoon te maken , door haar tot deugd te vormen 7
B. Ook dat geef ik toe: wat volgt daar uit?
1k zie nog niet, waar gij been wilt uwe omwegen zijn wei lang.
4. Ik wil flechts de allereerile grondbeginfelen opfporen, en niets twijfelachtigs achterlaten.
Wees zoo goed mi; te antwoorden.
B. Wel nu, ik beken, dat men, na, ten aan%

4.
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zien van het ligchaam dien regel vastgefteld te
hebben, men denzelven, am nog gewigciger reden,
ten aanzien van de ziel volgen moet.
A. Al die wetenfchappen en kuniten, welke
flechts tot vermaak, tot tijdverdrijf en voedfel der
nieuwsgierigheid ftrekken zoudt gij die dulden ?
Wat zou het lot zijn van dezulke, welke noch
tot de pligten van het huisfeliike, noch tot die
van het burgerlijke leven behooren?
B. 1k zou die uit mijn gemeenebest verban.
nen.
A. Zoo gij dan de wiskunilenaars dulddet, het
ware wegens de werktuigen, de zeevaart, de landmeting, wegens berekeningen, welke er moeten
gemaakt worden , wegens den vestingbouw enz
dus hun nut zou hen wettigen. Zoo gij de art.
fen, de regtsgeleerden toeliet, het ware ter ver.
zorging der gezondheid en van het regt. Her
zelfde zou het geval zijn met de overige beroe.
pen, waaraan wij behoefte ontwaren.
Maar wat zoudt gij met de toonkunitenaars doen ?
Zoudt gij niet van het gevoelen zijn der oude
Grieken, die nooit het nuttige van het aangename
fcheidden? Zij, die de toon- en dichtkunsi, te
zamen gepaard . tot eene zoo groote volmaaktheid
gebragt hadden, wilden, dat dezelve dienden, tom
den moed op te wekken, en verhevene gevoelens in
te boezemen. Her was door de toon- en dichtkunst , dat zij zich ten ftrijde bereidden; met
toonkunflenaars en fpeeltuigen trokken zij te vel.
de. Van daar de trompetten en trommels, welke
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hen in eene verrukking en eene foort van woede
bragten, door hen Goddelijk genoemd. Het was
door de toonkunst en de welluidende maat der
verzen, dat zij de woeste volken temden. Het
was door die welluidendheid, dat zij, met bet
vermaak , de wijsheid, diep in de harten der kinderen deden binnen treden. Men het hun de verzen
van HOMERUS zingen, om hun, op eene aangename wijze, verachting van den dood, van de rijkdommen en de zielontzenuwende vermaken , voorts
roemzucht, vrijheids en vaderlandsliefde in to boezemen.
Zelfs hunne danfen hadden op hunne wijze een
ernflig doel: ten minste danste men niet enkel om
vermaak. Wil zien, uit bet voorbeeld van DAVID,
dat de Oosterfche volken de danskunst , zoo wel
als de toon- en dichtkunst, als eene ernitige
kunst befchouwden (8). In hunne fabelen en
gedichten waren velerlei leeringen gevlochten;
zoodat de erniligile en itrengfle wijsbegeerte zich
nooit dan met een vrolijk gelaat vertoonde. Zulks
blijkt nog uit de geheimzinnige danfen der Priesters , welke de Heidenen onder hunne plegtigheden
op de Godsdienitige feesten gemengd hadden.
Al die kunften, welke, of in welluidende klanken , of in ligchaams bewegingen , of in woorden
beflaan, met een woord: de toonkunst, de danskunst, de welfprekendheid, de dichtkunst, zijn
flechts uitgevonden , om de hartstogten uit to
drukken , en om die, door ze uit to drukken,
in to boezemen. Het was al zoo, dat men in der
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menfchen ziel verhevene gevoelens wilde irldruk.
ken , en hun , op eene levendige en roerende wij.
ze, de fchoonheid der deugd en de leelijkheid
der ondeugd fchilderen. Dus waren bij de Ouden.
al die kuniten , onder den fchijn van vermaak ,
ondergefchikt aan de erniligile bedoelingen , betrekkelijk zedekunde en Godsdienst. Zelfs de jags
was eene voorbereiding tot den oorlog. In de
rneest aanlokkelijke vermaken lag eenige opwekking tot deugd. Van daar in Griekenland zoo vele
heldendaden , door alle eeuwen bewonderd.
Het is waar,, dat oorfpronkelijk onderrigt verbasterde ; ook had het op zich zelf groote gebreken. Een wezenlijk gebrek was, dat het eene
valfche en verderfelijke Godsdienst tot grondflag
had. Daarin dwaalden de Grieken, even als al
de overige wijzen der wereld , alstoen in de afgoderij gedompeld. Maar,, fchoon zij in het wezen
der Godsdienst en in de keuze der grondffellingen
mistastten, daarom dwaalden zij niet, ten aanzien
van de wijze om Godsdienst en deugd in te boezemen : alles was daaraan zinnelijk , behagelijk en
gerchikt , om een• levendfgen indruk te makers.
C. Gij zeidet zoo even , dat dat oorfpronkelijk
onderrigt verbasterde : eilieve ! vergeet niet, ons
zulks te verklaren.
4. ja , bet verbasterde. Deugd alleen brengt
ware befchaafdheid aan ; maar dra , als men niet op
zijne hoede is , ontzenuwt de befchaafdheid allengs.
kens. De Aziatifche Grieken verbasterden het
eerst. De yonie'rs werden verwijfd (*). Die
('') L1otus docori gaudet Jonicos. }WRAP. Cairn. Lib, III. C. b.
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geheele kust van /hie .werd een tooneel van wellust (*). Insgelijks verbasterde Crete, in weerwil
van mrNos wijze wetten. Gij ke p t de verzen, c door den Apostel p Almvs aangehaald (p).
Corinthe was berucht wegens weelde en ongebon.
denheid. De Romeinen , hoe ruw nog, begonnen
ook al middelen nit te vinden, om hunne boerfche
zeden te verzachten. iithene bleef niet vrij van
die beimetting; geheel Griekenland werd ervan
aangedaan. Het vermaak dat flechts een middel
mogt zijn , orn de wijsheid binnen te leiden , nani
de plaats der wijsheid zelve in. De wijsgeeren
fielden zich daartegen. SOCRAMS verzette zich
en toonde zijnen verdoolden medeburgers , dat het
vermiak , waarbij zij zich bepaalden, flechts do
weg tot deugd mogt wezen. Zijn leerling PLATO,
die het zich niet tot oneer rekende , uit de gefprekken zijns meesters zijne gefchriften zamen te
ftellen , fluit buiten zijn gemeenebest allerlei muzijktoonen , allerlei roerende voorilellingen uit treur.
fpelen , allerlei dichterlijke verhalen , zelfs die plaatfen uit HOMER y s , welke geene flrekking hebben,
om liefde voor goede weaen in te boezemen.
Zie daar,, hoe SOCRATES en PLATO over de
dichters en toonkunilenaars oordeelden. Zijt gij
Diet van hun gevoelen ?
13. Volkomen, Diets onnuts mag er zijn.
Vermits men in bondige zaken vermaak kan brengen , behoefc men het niet elders te zoeken. Zoo
lets de deugd kan gemakkelijk maken , het is,
(*) V e Iffile'sische labels getuigen daarvan.
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Saar Met het vermaak te parer'. Scheidt men
daarentegen beiden , dan brengt men de menfchen in eene iterke verzoeking , om de deugd er
aan te gever. ; terwiji van .den anderen kant alles ,
wat vermaakt , zonder te leeren , tijd verbeuzelt
en ontzenu wt. — Wel nu , vindt gij niet, dat ik,
federt ik u gehoord heb , wijsgeer geworden ben 7
Maar gaan wij verder : want wij zijn het nog niet
eens.
Z. wij zullen het dra zijn, mijn Vriend ! Daar
gij reeds zoo geheel wijsgeer zijt , zoo veroorloof
mij nog eene vraag. Zie daar dan de toonkunftei
naars en de dichters verpligt llechts de deugd in
te boezemen ; en de burgers van uw gemeenebest
verfloken van vertooningen , waarin het vermaak
met geen onderrigt gaat gepaard. Maar wa t zult
gij met de waarzeggers doen ?
B. Dat zijn bedriegers die moet men weg
jagen.
J. Maar, zij den geen kwaad. Gij houdt
hen toch niet voor toovenaars ; dus zult gij geene
duivelskuniten in hen vreezen ?
B. o Neen ! Ik ben er verre of van 'zoo lets
te vreezen : want ik N. het minite geloof niet aan
al hunne fprookjes. Maar zij doen reeds kwaad
genoeg , dat zij het y olk ophouden. Ik duld in
mijn gemeenebest geene lediggangers, die anderen
ophouden , en die geen ander beroep dan van
fpreken hebben.
4. Maar zij winnen daardoor den kost ; zij
verdienen alzoo geld, voor zi ch en hunnehuisgezinnen.
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B. Dat doet niets af: dat zij een ander beroep
bij de hand nemen, om te kunnen levee. Het is
niet genoeg, dat men den kost wins; men moet
dien winnen , door bezigheden nuttig aan het al.
gemeen. Hetzelfde gelds al die ellendelingen, die
de voorbijgangers met hun gefnap en gezang ophouden. Al fpraken zij nooit logentaal, al zeiden
zij nooit lets onflichtelijks, moesten zij Loch ver.
bannen worden. Dat zij onnut zijn, is alleen ge.
noeg , om hen fchuldig te maken. De regering
moest hen dwingen, om eenig geregeld beroep bij
de hand te nemen.
A. Maar zoudt gij de treurfpelers dulden?
1k onderflel , dat er in hunne flukken niets onze.delijks of oneerbaars voorkomt. Ook fpreek ik
bier niet als Christen. Antwoord mij flechts als
wetgever en wijsgeer.
B. Zoo die treurfpelen bij bet vermaak, dat
zij verfchaffen , geen onderrigt bedoelen , zou ik
ze veroordeelen,
4. Goed! Daarin zijt gij bet volkomen Bens
niet PLATO , die in zijn gemeenebest noch gedichten, noch treurfpelen wil toegelaten hebben, wel.
ke niet te voren door de wethouders onderzocht
zijn, opdat het yolk nooit lets zie of hoore, dat
niet diene ter bekrachtiging der wetten en inboezeming van deugd (*). Daarin volgt gij den
geest der oude Schrijvers, die wilden, dat bet
treurfpel over twee hartstopen liep , fchrik na•
(*) De Legib. Lib, VII.
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melijk , welken de heillooze gevolgen der ondeugd
moeten te weeg brengen , en medelijden , door
de vervolgde en lijdende deugd ingeboezemd. Dit
is het plan, hetwelk EURIPIDES en SOKIOCLES ult.
gevoerd hebben.
B. Gij herinnert mij (lair, dat ik dien zelfden
regel in de Dick:kunst van BOILEAU gelezen
heb (1o).
X. Gij hebt gelijk. Die Schrijver kept niet
alleen grondig de dichtkunst; maar ook het wezenlijke Joel, waarheen de wilisbegeerte, aller kuniften voogdes , den dichter leiden mder.
B. Maar eilieve ! waarhedn leidt gij mij?
4. 1k leide u niet meer; gij gaat geheel al.
leen : ziedaar u gelukkig aan het einde I Hein
gij mij niet gezegd , dat gij in uw gemeenebesc
geene lediggangers duldt, die anderen ophouden
en geen antler beroep - dan. van fpreken hebben ;A_
Is het niet volgens dat zelfde grondbeginfel , dat gij
alle .treurfpelers verbant , zoo met bet vermaak geen
onderrigt is vermengd? Zal .dan in onrijm geoorloofd zijn, hetgeen in rijm ongeoorloofd is? Hoe
kunt gij, na zoo ifreng geweest te zijn, genade
bewijzen aan woordenkramers (Declamateurs),
die flechts fpreken , om hun fraai vernuft– to
toonen.
B. Maar die fprekers, van welke wij gewagen, hebben twee oogmerken, op zich zelve prijsfelij Ici
4. Noem ze.
B. I-let eerfle is, voor zichzelven te arbeiden :
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zij bezorgen zich alzoo een eerlijk bellaan. De
welfprekendheid verfchafc roem , en roem geeft
fortuin , waaraan zij behoefte hebben.
4. Gij zelf hebt reeds uwe tegenwerping beantwoord. Zeidet gij niet, dat het niet genoeg
was, den kost te winners; maar dat men dien
moest winnen , door bezigheden nuttig aan het
algemeen? Hij, die treurfpelen vertoonde , zonder
daarin onderrigt te vermengen , zou den kost winnen ; en toch zou dat u niet beletten , hem uit uw
gemeenebest te banners, Neem , zoudt gij tot hem
zeggen, een nuttig en geregeld beroep bij de
hand ; houd de burgers niet op. Wilt gij van
ben een wettig voordeel trekken , werk aan jets
wezenlijk goeds , of om hen tot deugd te vormen.
Waarom zoudr gij niet het zelfde op den redenaar
toepasfen?
B. Wij zijn bet eens. Do tweede reden, wel•
ke ik wilde aanvoeren , verklaart alles.
4. Hoe zoo? Eilieve i zeg ons die.
B. Zij is , dat de redenaar zelfs voor het al.
gemeen arbeidt.
4. Waar door ?
B. Hij befchaaft de geesten; hij leert hun de
welfprekendheid.
Een weinig geduld ! Zoo ik eene herfen.
fchimmige kunst of eene denkbeeldige taal uitvond , waarvan men niet het minile nut kon trekken, zou ik het algemeen dienst doen, met het
die kunst of die taal te leeren ?
B. Neen om dat men anderen flechts in zoo
verre dienst doer als men hun jets nuttigs leert.
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4. Dus zoudt gij ook niet bondig kunnen
bewijzen , dat een redenaar het algemeen dienflig
is, als hij het de weliprekendheid leers, tenzij
gij reeds bewezen hack , dat de weifprekendheid
op zichzelve tot jets dient. Waartoe dienen de
fraaije reden eens mans , zoo zij , hoe fraai
ook , geenerlei nut doen aan het algerneen ?
De woorden, zegt de H. AUGUSTINUS zijn
om der menrchen wille ; maar niet de menfchen
om der woorden wille (*). Die reden, wel
is waar zijn dienflig den genen , die ze voordraagt : want zij verblinden de hoorders, en doen
van -hem , die ze voorgedragen heeft, met ophef
fpreken ; terwiji men Hecht genoeg van fmaak is,
om hem voor ,ziine, onnatte woorden te beloonen.
Maar die loonzoekende , en voor het alg,emeen
nuttelooze welfprekendheid mag die _geduld wort.
den in den bat , welken, gij wilt vornien? Seri
fchoenmaker ten minfle maakt fchoenen , en on.
derhouth zijn geziri flechts van het geld, door
hem gewonnen , ,terwiji hij her algerzieen in wezenlijke behoeften . voorziet. Zoo, ziet gij, hebben de onaanzienlijkfle beroepen een nuttig doer;
en alleen de kunst der redenaars zou Been ander
doel hebben , dan de menfchen met woorden op
re houden ! Alles zou dan hierop uitkomen , van
den eenen kant , des hoorders nieuwsgierigheid te
bevredigen , en deszelfs lediggang te voeden ; van
den, anderen kant , des fprekers ijdelheid en eer(1 De Doctr„ Christ, Lib. IV. C. 1o. n. 24.
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2ucht te voldoen! Om de eer van uw gemeenebe§t, mijn Vriend! duld toch nooit zulk een mis.
brbik.
B. Wel nu! ik erken , dat de redenaar tot
doel moet hebberf, de menfchen te onderrigten en
te verbeteren.
Onthoud wel, wat gij mij daar toegeeft;
gij zult daarvan de gevolgen zien.
B. Maar dit belet niet, dat iemand, die, ter•
wijl hij zich toelegt, om anderen te onderrigten ,
ten Zelfden tijdq,zich verblijden mag, dat hij roem
en gold bekomt.
4. Wij fpreken bier nog niet als Christenen.
1k heb tegen u flechts de hulp der *wijsbegeerte
van nooden. Alzoo, ik herhaal bet, volgens u,
zijn de redenaars lieden, verpligt om andere men•
fchen te onderrigten en hen beter te maken dan
zij zijn. Zie daar dus teritond de wootderikramers
veibaiinen Zelfs moth men de lofredenaars flechts
in zoo verre dulden, als zij voorbeelden der
riavolging waardig voorilelden, en zij door hunne
loffpraak de deugd beminnelijk maakten.
B. Hoe! eene lofrede zal niets deugen, tenzij
vol van leering?
Hebt gij zelf niet dat befluit gemaakt?,
Men mag flechts fpreken, om te onderrigten; men
mag eenen held flechts prijzen, om het yolk met
zijne deugden bekend te maken, om het ter navolging op te wekken, en te toonen, dat roem
en deugd onaffcheidbaar zijn. Dus moeten nit
eene lofrede alle onbepaalde, overdreverie en Wei-
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jende loffpraken geweerd worden ; geene dier
fchrale gedachten, welke niets leerzaams voor den
hoorder bevatten , mogen er in plaats hebben ;
alles moet daar henen ilrekken, om hem de deugd
beminnelijk te maken.
Doch daarentegen de meeste lofredenaars fchijnen flechts daarom de deugden te prijzen, om
de menfchen te prijzen, die haar geoefend, en
wier lof zij ondernomen hebben. Moeten zij
eene lofrede op iemand houden, zij verheffen de
deugden, door hem geoefend, boven alle andere. Maar alles heeft zijne beurt. Bij eene andere gelegenheid zullen zij, ten voordeele van eenig
ander voorwerp, dat zij willen vleijen, de deugden verlagen, welke zij te voren hebben verheven. Het is volgens dit zelfde grondbeginfel , dat ik
PLINIUS zou kunnen laken. Hadde hij TRAJAAN
geprezen, om helden, dezen gelijk, te vormen,
dat ware een doe!, den redenaar waardig. T RA.'"
JA AN , hoe groot hij ook zij , mogt niet het doe!
der redevoering wezen. TRAJAAN mogt flechts
een voorbeeld zijn , den menfchen voorgeffeld , om
hen tot deugd uit te noodigen (Ii). Heeft een
lofredenaar geen ander dan het lage doel, om eea'
eenig mensch te prijzen, dan voert flechts de
vleijerij tot de ijdelheid het woord.
B. Maar, war zegt gij van de dichtwerken ,
gemaakt om de helden te prijzen? HOMERUS
heeft zijnen ACHILLES, VIRGILIUS zijnen ENEAS :
Wilt gij die beide dichters veroordeelen ?
4. Neen , rnijn Vriend ! Maar gy hebt
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bet doel hunner dichtflukken flechts te overwegen.
In de Blade is ACHILLES werkelijk de eerfte held ;
maar zijn lof is niet het hoofddoel des gedichts.
114 wordt natuurlijk met al zijne gebreken voorge..
field ; terwijl die gebreken zelve een der onderwerpen zijn, waarvan de dichter de rtakome.
lingfchap heefr willen onderrigten. De hoofdzaak
in dat werk is, den Grieken zucht mar roem ,
Welke door ilrijden N erk regen worth , in te boezemen 1 gelijk merle vrees voor tweedragt , als waardoor
alle groote uitkomilen verhinderd warden. Zulk
een zedelijk plan ilraalt zigtbaar in dat geheele
dichtftuk door. Wel is waar,, vertoont de Odys.
fea, in ULYSSES, een' geregelder en volkomener
held ; maar dat is bij toeval. Trouwens een man,
wiens karakter wijsheid is, gelijk ULYSSES, heeft
in der daad een nieer regelmatig en gelijkvormig
gedrag , dan een jong mensch van eenen driftigen
en oploopenden aard , zoo als ACHILLES. Dus
heeft HOMERUS , in bet eene zoo wel als in het
andere , flechts de natuur getrouwelijk willen
fchilderen. Overigens , bevat de Odys/ea overal
eenen fchat van zedelesfen , voor al de omftandigheden des levens ; en men behoeft haar flechts to
lezen , om te . zien, dat de dichter daarom een'
wijs man gefchilderd heeft, die door zijne wijsheid alles te boven komt, om de nakomelingfchap op de vruchten aandachtig te maken , went°
men van vroomheid , voorzigtigheid en goede zem
den, mag verwachten (TO.
VIRGILIUS heeft in de Eneltie, wat het karak.
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ter van zijnen held betreft , de Odysfea gevolgd.
Hij fchildert hem als bezadigd, vroom , en bij
gevolg zich zelven gelijk. Het is ligtelijk te zien ,
dat niet ENEAS zijn hoofddoel is. Hij had in dien
held het oog op bet Romeinfche yolk , dat van
hem moest afflammen. Hij wilde aan dat yolk
voorhouden, dat deszelfs oorfprong Goddelijk
was ; dat de Goden van verre voor het zelve het
gebied der wereld bereid hadden waardoor hi;
dat yolk wilde opwekken , om, door deugden,
den roem van deszelfs beftemming te . onderfchragen (i 3). Eene belangrijker zedeleer dan deze
kon er voor Heidenen nooit zijn. Het eenige
waarin men VIRGILIUS verdenken kan, is, dat
hij in zijne verzen wat te veel aan zijne fortuin
gedacht heeft, en dat hij zijn gedacht op eene,
welligt te vleijende , loffpraak van AUGUSTUS en
deszelfs huis heeft doen nitloopen. — Maar zoo
verre moest mijne beoordeeling niet gaan.
B. Hoe ! gij wilt niet, dat een dichter of
redenaar op- eene eerlijke wijze zijne fortuin zoeke?
Z. Zie daar ons, na , niet geheel te verged's ,
over de lofredenaars uitgeweid te ' hebben , op ons
gefchilpunt terug gekomen. Het komt er op aan to
weten, of de redenaars onbaatzuchtig moeten zijn ?
B. 1k kan dat niet gelooven. Gij werpt alle
gemeene grondifellingen om verre.
4. Wilt gij niet, dat het in uw gemeenebest
den redenaars verboden zij , iets anders dan de
waarheid te zeggen? Eischt gij niet, dat zij Heeds
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zullen fpreken , om de menfchen te onderrigten,
to verbeteren , en om de wetten te bevestigen ?
B. Zeker!
if. Dan behooren ook de redenaars, wat hun
eigen belang betreft, van hunne hoorders niets
te vreezen, noch te hopen. Laat gij eerzuchtige
en loonzoekende redenaars toe, zifflen deze zich
tegen alle driften der menfchen verzetten ? Zoo
zij aan gierigheid , eerzucht , weliust krank qt.) i
kunnen zij anderen daarvan genezen ? Zoo zij
rijkdommen zoeken , zullen zij gerchikt zijn , om
anderen daarvan los te maken? 1k weet , dat
men een' deugdzaam , en onbaatzuchtig redenaar
niet aan het noodige gebrek mag laten lijden.
Ook zal dat nooit gebeuren, zoo hij een waar
wijsgeer is, zoodanig namelijk , als hij zijn moet,
om de zeden der menfchen te verbeteren. Hij
zal dan een eenvoudig, zedig, matig, werkzaam
leven leiden , hij zal weinig behoeven, en dat
weinige zal hem niet ontbreken, al moest hij, het
met eigene handen verdienen. Het overige mag
zijne belooning niet zijn , en is zijns onwaardig.
Het yolk kan hem eer bewijzen , en met gezag
bekleeden :, maar, is hij vrij van hartstogten en onbaatzuchtig, zoo zal hij van dac gezag enkel' ten
algemeenen nutte gebruik maken , gereed om bet
neder te leggen, zoo dikwijls hij hetzelve niet
behouden' kan dan door te veinzen en de menfchen
te vleijen. Een redenaar alzoo, zal hij waardig
zijn de volken te overreden, moet een onomkoopbaar man zijn : zonder dat zouden zijne bekwaam-

OVER DS WELSPREKENDHEID.

33

held en kunst in een doodelijk vergifc vbor het
gemeenebest zelf verkeeren. Vandaar dat, volgens
CICERO , de eerfte en wezenlijkite eigenfchap eens
redenaars de deugd is (*). Men moet eene eerlijkheid bezitten , welke de zwaarite proef uithoudt , en alien burgers tot voorbeeld kan flrek.
ken : zondet dat, kan men niet overtuigd fchij.
nen , en bij gevolg anderen niet overtuigen.
B. 1k gevoet zeer we! het gewigt van uw gezeg.
de. Maar eindelijk , mag iemand zijne bekwaamheid
.tiet gebruiken , oni zich eerambten te bezorgen?
A. Kom attoos op onze grondaellingen terug.
Wij zijn overeengekomen, dat de welfprekendheid
en het beroep eens redenaars aan het onderrigt
en de zedelijke verbetering :des yolks zijn gewijd.
Om daarbij met vrijmoedigheid en met vrucht te
ivirerk te gaan , moer de mensch onbaatzuchtig zijn.
hij moet anderen den clooct, de rijkdommen , de
vermaken leeren verachten; hij moet zedigheid 3 matigheid , onbaatzuchtigheid, ijver voor het gemeene
welzijn en _onkreukbare trouw aan de wetten inboezemen ; en dat alles moet zoo wel in zijn gedrag ,
als in zijne reden uitichitteren. Kan nu iemand,
die, fortuinshalve , voorheefc te behagen; en bij
gevolg een' seder heeft te ontzlen , dat gezag over
de gemoederen bekomen ? Al zeide hij alles, wat
hij zeggen moet, zou men het gezegde van iemand
gelooven , die zelf het niet fcheen te gelooven?
B. Maar hij doer web niets lkaads, door fortuin te zoeken , welke ik onderilel, dat hij behoefr,
(*) De Orat. Lib. IL C. 434
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4. Het doer niets af: dat hij langs andere
wegen zoeke, het geen hij tot levensonderhoud
behoeft. Er zijn andere beroepen , welke hem uit
armoede kunnen trekken. Heeft hij nog jets noodig, en moet hij dat van het algemeen verwachten ,
zoo is hij nog niet gefchikt om redenaar te zijn.
Zoudt gij in uw gemeenebest behoeftige, hongerige lieden tot regters verkiezen? Zoudt gij niet
vreezen, dat de nood hen tot eenige lage infchikkelijkheid mogte brengen? Zoudt gij niet liever
aanzienlijke mannen nemen, die door geene nooddruft konden in verzoeking komen?
B. Zeker I
4. Zoudt gij dan niet, om dezelfde reden,
tot redenaars, dat zijn leeraren, die het yolk
moeten onderrigten, verbeteren en befcbaven , lieden kiezen , die niets noodig hadden, -en onbaatzuchtig waren? En, zoo er zich anderen opdeden,
wien het niet aan bekwaamheid tot foortgelijk beroep ontbrak , maar die nog eigene belangen hadden te verzorgen, zoudt gij niet wachten van hunne
welfprekendheid gebruik te maken, totdat zij het
hun noodige hadden, en, terwiji zij tot de menfchen fpraken, van geenerlei eigenbelang meer
verdacht waren?
B. Mij dunkt toch, dat de ervaring onzer eeuw
genoeg bewijst, dat een redenaar met nadruk over
de zedeleer kan handelen, zonder zijne fortuin te
laten varen. Kan men firenger zedelijke tafereelen
ontmoeten, dan die welke thans in zwang zijn ?
Men belgt zich daarover niet; men y in& er vet.
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maak in ; terwiji de gene, die ze maalt, niet nalaat
zich langs dien weg bij de wereld te verheffen.
4. Geene zedelijke tafereelen hebben bet vermogen om te verbeteren , zoo zij noch door
grondftellingen noch door goede voorbeelden zijn
onderfleund. Wien ziet gij daardoor bekeerd?
Men gewent zich aan zulke fchildering; zij is
niets meer dan een fraai beeld, dat het oog voor.
bij gaat. Men hoort zulke reden aan , zoo als
men een fchimpfchrifc zou leven , men befchouwc
den genen , die fpreekt , als een' man , die eene foorc
van rol wel uitvoert; men geloofc veel meer hec
geen hij doer , dan het geen hij zegt. Is hij baatzuchtig , eergierig, trotsch , aan een weelderig
leven gehecht; verzaakt hij zelf niets van dat alles,
war hij zegt, dat verzaakt moet worden : men laat
hem welitaanshalve fpreken ; mar men gelooft,
men doer, gelijk hij. En wat nog het ergfte is,
men gewent zich alzoo te gelooven, dat die foorc
van lieden niet ter goedercrouw fpreekt: zuiks
maakt hunne bediening verdacht ; en, wanneer na
hen anderen zich met een' opregten ijver laten
hooren, kan men kwalijk gelooven, dat dit zoo
is (14).
B. 1k beken , dat uwe gronditellingen zamenihangen en overmigen , als men ze rijpelijk overweegt. Maar, is het niet enkel uit vromen Christelijken ijver, dat gij dit alles zegt?
4. Om dus te denken , behoefc men geen
Christen te zijn ; men moet Christen zijn, om het
wel na te komen : want de Goddelijke genade
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ulleen kan de eigenfiefde onderdrukken, maar otn
die waarheden te erkennen, behoeft men flechts
rede te gebruiken. Zoo aanitonds beriep ik mij
op SOCRATES en op PLATO ; doch gij wildet u aaii
hun gezag niet onderwerpen. 'bans, nu de rede
begins u te overtuigen, en gij geen gezag meet
behoeft, wat zoudt gij zeggen, zoo ik u toonde,
dat deze redenering de hunne is?
B. De hunne waarlijk? Daarover zoude ik
mij zeer verblijden.
4. PLATO laat sodRATts met een' redenaar,
GORGIAS (15) genaamd, en met een' leerling van
dezen , CALLICLES, fpreken (*). Die GORGIAS was
een zeer beroemd man. 'SOCRATES, van wien wij
zoo vtel gezegd hebben, was deszelfs leerling.
Die GORGIAS is, zoo als CICERO zegt, de eerfte
geweest, die zich flerk maakte over alles fierlijk
te kunnen fpreken CD; eene verwaandh_eid , daarna door tie Griekfche redefunftenaars nagevolgd.
Doch :komen wij op bet gefprek met GORGIAS en
CALLICLES te rug. Die beide mannen fpraken over
plies, overeenkomilig des eerften leerwijze, fterliik ,
het waren van die fraaije geesten , die in den omgang fchitteren, en geen ander beroep hebben,
dan van wel te fpreken :, maar het fchijnt, dat hun
ontbrak, hetgeen SOCRATES in de menfchen zocht ,
te weten , echte zedelijke grondbeginfels en regelen eener naauwkeurige en bondige redenering.
Na dat atzoo PLATO het belagchelijke van
zulk eenen geestesaard Orel heeft doen gevoelen ,
(*) Gorgias.

(f) 1)e Drat. Lib. III. C. 52.
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fchildert hij , hoe SOCRATES, onder den fehijn van
ahem, op eene koddige wijze, beide redenaars
zoo in bet naauw brengt, dat zij niet eens kunnen
zeggen , wat welfprekendheid is. Vervolgens wont
socRATrs, dat de redekunst, re weten , de kunst
dier redenaars, niet eens eene ware kunst mag
genoernd worden verflaande hij door kunst een
geregeld onderwijs, hetwelk de menfchen iets
leers doers, dat dienen kan, om hen b e' ter te waken
dan zij zijn. Diensvolgens toont hij, dat hi) onder den naam van kunst flechts de vrije kunften
vertlaat, en dat die kunflen ontaarden, zoo dike
wijls men ze tot een ander doe', dan em de men,
fchen tot deugd te vormen, betrekt. Hij bewijst,
dat de redekunftenaars zulk een doel niet hebben ;
zelfs doer hij zien , dat THEMISTOCLES en PERICLES
bet niet hebben gehad, en bij gevolg geen ware

redenaars zijn geweest 06). Die beroemde , man-pen, zegt hij , dachten aan niets anders , dan om
e Atheniers over te halen tot het maken van
havens, van muren, en tot bet behalen van 'overwinningen. Zij hebben hunne burgers fleefits rijk,
pagtig, oorloguchtig gemaakt, en zijn vervolgens
door hen mishandeld: waarin hun wedervoer naar
verdienife. Hadden zij hen, door hunne welfpre.
kendheid, tot goede menfchen gevormd,- hunne
belooning ware zeker geweest. Hij toch ,• die de
menfchen goed en deugdzaam m4akc, kan zeker
zijn, voor zijnen arbeid geen' ondank te zullen
inopgilen , omdat ondankbaarheid en deugd niet
1unnen te zamen gaan. .Dock het is 'niet noodig
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alles Ban te !mien , wat hij over het onnutte dier
redekunst zegt: want al wat ik u daarover, als
van mij zelven, gezegd heb, is van hem ontleend.
Beter doe ik, met u te verhalen , war hij van
het kwaad zegt, hetweik die verwaande redekunilenaars in eenen flaat aanrigten.
B. Ik vat wel , dat die redekunitenaars to
duchten waren in de Griekfche gemeenebescen,
alwaar zij het y olk konden verleiden, en zich
van bet oppergezag meester maken.
4. Inderdaad, bet is bijzonder van dit nadeel ,
dat SOCRATES fpreekt ; maar de grondflellingen,
door hem 1:.4 die gelegenheid aangevoerd, flrekken
zich verder ult. Voorts, wanneer wij beiden bier
over het vormen van eenen flaat fpreken , dan wor4en niet alleen die Platen bedoeld, alwaar bet yolk
regeert ; maar elke flaat, welke ook , hetzij er de
yolks , hetzij de veelhoofdige , hetzij de eenhoofdige regering plaats hebbe. 1k raak alzoo den
regeringsvorm Hier aan. De regels van SOCRATES
zijn bruikbaar in alle landen.
B. Nees dan zoo geed die te ontvouwen.
4. SOCRATES zegt daar de mensch uit geest
en ligchaam is zamengeffeld , zoo moet men bet
eene zoo wel als het andere oefenen. Er zijn
twee kunflen voor den geest en twee voor bet
ligchaam. Die voor den geest zijn de kennis der
wetten en de regtsgeleerdheid. Door' de kennis
der wetten verflaat hij al de grondflellingen der
wijsbegeerte , gefchikt om de gevoelens en zeden ,
zoowel van bijzondere perfonen , als van het geheele
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gemeenebest te regelen. De regtsgeleerdheid is
bet middel , waarvan men zich . moet bedienen ,
om de kwade trouw en ongeregtigheid der burgers
te beteugelen ; door haar beflist men de geclingen ,
en firaft men de misdrijven. Dus moet de kennis
der wetten dienen , om het kwade voor te komen ,
en de regtsgeleerdheid, om het te verbeteren.
Twee gelijke kunflen zijn er voor het ligchaam ,
de kunstmatige ligchaams - oefening (Gymnastik),
welke de ligchamen oefent , gezond , gelijkvormig,
vlug , kloek , fterk en bevallig maakt , (gij weet ,
dat de Ouden van die kunst , welke voor cans is
verloren geraakt , uitneniend wisten partij te trekken) (17); voorts de geneeskunst, welke de
ligchamen geneest, als zij de gezondheid hebben
verloren. War de kennis der wetten voor de ziel
is, dat is de kunstmatige ligchaams-oefening voor
de ligchamen : zij vormt, zij volmaakt. Zoo ook
is de geneeskunst voor bet ligchaam , wat de
regtsgeleerdheid voor de ziel is: zg verbetert ,
zij geneest.
Maar, gaat SOCRATES voort , die oorfpronkelijk
zoo zuivere inrigting verbasterde. Voor de kennis
der wetten heefc men de ijdele fpitsvindigheid der
drogredenaars in de plants gefteld, valfche wiisgeeren , die de redenering misbruiken , en die,
terwij1 het hun aan echte grondbeginfelen ten atgemeenen nutte ontbreekt, flechts hun bijzonder
belang bedoelen. De regtsgeleerdheid, zegt hij
verder , is door de pracht der redekunftenaars vervangen ; lieden, die wilclen behagen en verblinden.
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In ilede van de regtsgeleerdheid, welke de artfenij
e'er ziel moest zijn, en waarvan men zich ilechts
=est bedienen, om de driften der menfchen te
gonezen, ziet men valfche redenaars, die niets
anders beoogden dan een' naam. De kunstmatige
ligchaams • oefening , merkt nog SOCRATES aan
is opgevolgd door de kunst van de ligchamen
te blanketten , en daaraan eene valiche en be..
driegelijke fchoonheid te geven; terwiji men flechts
*iaar eene eenvoudige en natuurlijke fchoonheid
Inoest omzien, welke van de gezondheid en
evenredigheid van al de ledematen voortkomt,
betgeen alleen door leefregel en oefening wordt
verkregen en onderhouden. EindelWc bee* ook
cle geneeskunst pleats gemaakt vow . de uitvinding
van lekkere geregten, en van al die gekruide
fpijzen , welke 's menfchen eetlust prikkelen. In
flede van den mensch van zijne overtollige vochten te zuiveren om hem de gezondheid en al.
b oo den eetlust . te rug te geven , doet men der
natuur geweld aan , en verwekt men een' gei
kunilelden eetlust, door allerlei zak,en, met de
matigheid
Ziedaar de opmerkingen van SOCRATES betrekke,
lijk de zedeliike wanorde van zijnen tijd. Hij be.
fluit met te zeggen , dat de redenaars, die , om de
menfchen te genezen , hun, zelfs met nadruk,
onaangename waarheden moesten zeggen, en alzoo
bittere artfenijen ingeven, daarentegen voor de
ziel gedaan hebben , wat de koks voor het ligchaath doen. Hunne redekunst was nie:s anders
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de kunst van gekruide fpijzen te bereiden, OM
zieke menfchen te vleijen. Men was flechts bezorgd, orn te behagen, om de nieuwsgierigheid
en bewondering op te wekken; de redenaars fpraken alleen voor zich zelven. Waar zijn, vraagt
hij , ten flotte , de burgers, welke door die redo,
kunflenaars van hunne kwade gewoonten genezen ,
waar de lieden, die door hen matig en deugdzaam
geworden zijn 7
Meent gij niet iemand onzer eeuw te hooren
fpreken, die getuige is van het geen daar in voorvalt , en van tegenwoordige misbruiken gewaagt?
Na dien Heiden gehoord te hebben , wat zult gij
van die welfprekendheid zeggen, welke niets
antlers beoogt dan om te behagen en fraaije tafe.
reelen te leveren, wanneer men, zoo als hij zelf
zegt, moest branden, tot op het leven infnijden,
en , door bittere middelen en een' firengen leefregel, naar genezing ernilig moest trachten ?
Maar oordeel daarover naar uw eigen gevoel.
Zoudt gij het goedvinden, wanneer een arts, die
u behandelde, zich, op het ergife van uwe
ziekte, bezig hield met het uitkramen van fraaije
gezegden en fijne gedachten? Wat zoudt gij
clenken van een' advokaat , die, terwiji hij eene
zaak bepleitte, waarvan het ganfche welzijn van
uw gezin , of uw eigen leven afhing, in plaats
van met nadruk te fpreken , en de regters tot medelijden te bewegen , den fraaijen geest vertoonde,
en zijn pleidocii met bloemen en fieraden opvulde?
Liefde voor goed en !even doer bet belagchelijke
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daarvan genoeg gevoelen maar men is te onvere
fchillig ten aanzien van goede zeden en Gods.
dienst , om her in de redenaars op te merken , die
de zedemeesters en artfen van het yolk moesten
zijn. Na gehoord te hebben , hoe een SOCRATES
daarover dacht , behoorden wij ons te fchamen.
B. Ik zie thans wel , volgens uwe grondftellingen , dat de redenaars de verdedigers der wetten
en de onderwijzers der volken behoorden te zijn
om hen tot deugd op te leiden maar de baliewelfprekendheid by de Romeinen doelde op zoo
jets niet.
A. Ongetwijfeld was dat haar Joel , mijn Vriend!
De redenaars moesten de onfchuld en de regten
der bijzondere perfonen verdedigen , als z4 geene
gelegenheid hadden , om de algemeene belangen
van den ftaat in hunne redevoeringen voor te dragen.
Vandaar,, dat dit beroep zoo geaerd werd , en dat
CICERO ons zulk een verheven denkbeeld van den
waren redenaar geef t.
B. Maar zien wij, op welke wijze die redopaars moeten fpreken. Ik u, mij daarover
uwe gedachten te zeggen.
4. Ik zal u niet de mijne zeggen; maar llechts
voortgaan met tot u te fpreken , volgens de regels ,
door de Ouden ons voorgefchreven. Zelfs zal ik
alleen de hoofdzaken aantoeren trouwens gij verwacht niet, dat ik u de bijkans oneindige reeks van de
voorfchriften der redekunst ordelijk ga verklaren.
Er zijn daaronder vele onnutte. Gij ke p t ze nit
de boeken, waarin daarover in het breeds words
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gehandeld. Vergenoegen wij ons alzoo met het
meest belangrijke aan te roeren.
PLATO in zijn gefprek, waarin hij SOCRATES
met PHAEDRUS fprekende invoert (*), wont ,
dat het hoofdgebrek der redekunflenaars hierin
What, dat zij de kunst van overreden zoeken uit
te oefenen, voordat zij, volgens de grondaellingen
der wijsbegeerte, hebben geleerd, welke de zaken
zijn, waarvan men de menfchen moet trachten to
overreden. I-Jij wil, dat de redenaar beginne met
zich op algemeene menfchenkennis toe te leggen,
en voorts zich toelegge, om die menfchen in het
bijzonder te kennen, tot welke hij moet fpreken.
Alzoo moet hij weten , wat de mensch is, zijne
beflemming, zijne ware belangen; waaruit hij is
zamengefteld , te weten, uit ligchaam en ziel ; de
ware wr)ze, om hem gelukkig te maken ; welke
zijne hartstogten zijn, hoe zij kunnen uitipatten
hoe zij geregeld, hoe zij nuttig opgewekt kunnen
worden , ter bevordering van de liefde tot het
goede; de regelen, gefaikt om hem een vreed.
zaam en gezellig leven te doen leiden. Na deze
algemeene oefening volgt de bijzondere.
moet de wetten en gebruiken van zijn land kennen , derzelver betrekking tot den aard des
y olks, de zeden van elken !land, de verfchillende
wijzen van opvoeding, de meest heerfchende
vooroordeelen en belangen der eeuw waarin men
leeft ; zoo ook bet middel, om de verflanden te
bnderrigten en te regt te brengen. Gelijk gij
ziet, bevatten deze kundigheden de geheele meest
(*) Phaedrus.
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bondige wijsbegeerte. Daardoor alzoo room PLATO , dat bet fleehts den wijsgeer voegt een waar
redenaar te zijn. In dien zin moet men alles verklaren , wat hij in zijn gefprek GORGIAS aanvoert
tegen de redekunftenaars, te weten , die foort van
lieden , die zich eene kunst gemaakt hadden van
het wel fpreken en overreden, zonder zich te be.
kommeren , om, volgens grondffellingen, re weten,
waarvan men de tnenfchen moet trachten te over=
reden. Zoodat, volgens PLATO , de geheele eigenhike kunst hierop uitkomt: wel te weten , waarvan
men overreden moet, en de hartstogten der men*
fchen wel te kennen, te gelijk met de wijze om
die op te wekken , ten einde alzoo tot de overre*
ding te komen.
CICERO heeft bijna bet zelfde gezegd. In bet
eerst fchijnt hij te willen, dat de redenaar in niets
onkundig zij , om dat de redenaar in de noodza,
kelijkheid kan komen, om over alles te fpreken ,
en men, zegt hij SOCRATES na, nooit wel fpreekt
dan over het geen men wel weet. Doch naderhand bepaalt - hij zich, uit hoofde van dringende
behoeften en de kortheid des levers , bij de meest
noodzakelijke kundigheden. flij wil , dat een redenaar ten minfle dat ganiche gedeelte der wijsbegeerte, dat de zeden raakt , wel kenne; llechts in
de fterrekijkerij en wiskundige berekeningen mogt
hij onkundig zijn. Vooral wil hij, dat hij 's men,
fchen zamentlelling , alsmede den aard van deszelfs
bartstagten kenne, welker drijfveren tijdig in be,
weging te brengen, het doel der welfprekendheid is.
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Wat de kennis der wetten betreft, deze eischt hij
in den redenaar als den grondflag van al zijne redevoeringen. Slechts eischt hij niet, dat hij zijh
leven hebbe doorgebragt met al de vraagftukken der
regtsgeleerdheid , voor elk bijzonder geval , uit te
pluizen , dewiji hij, als het noodig is, zijne toevlugt kan nemen tot grondige regtsgeleerden , en
alzoo aanvullen , wat hem van dien kant mogte
ontbrekeri. Even als PLATO, eischt hij, dat
de redenaar een goed redeneerkundige zij; dat hij
wete te bepalen, te bewijzen , en de fijnfle drogreden te ontwarren. Hij zegt: de redekunst van
de wijsbegeerte te fchelden , is haar verwoesteri,
en de redenaars tot kinderachtige, onverflandige
woordenkramers maken. Niet alleen eischt hij
eene naauwkeurige kennis van al de groridaellingen
der zedekunde , 'mar ook eerie bijzondere beoefening der oudheid. Hij beveelt het lezen der oude
Grieken aan ; hij wil , dat men de gerchiedichrijvers beoefene , niet flechts orn hunnen ftijl , maar
ook om de gefchiedkundige daadzaken. Vooral
wil hij de dichters beoefend hebben, wegens de
groote overeenkomst , welke er tusichen de beelden der dichtkunst en die der welfprekendheid
beflaat. Met een woord: hij herhaalt dikwijls,
dat de redenaar zijnen geest met kennisfen moet
opvullen, voor dat hij fpreekt. Ilc geloof, dat ik
mij zijne eigene woorden zou kunnen herinneren ,
zoo dikwijls heb ik die gelezen, en zulken indruk
hebben zij op mij gemaakt. Gij zult verwonderd
zijn over al wat hij eischt. De redenaar, zegt hij,
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moet de fcherpziinnigheid der redeneerkundigen ,
de kennis der wijsperen, bijkans de taal der dichters , de hem en de gebaren der beroemdite tooneelfpelers bezitteln (*). Zie eens , Welke voorbereiding tot dat alles gevorderd words (T8) !
C. Inderdaad , meermalen heb ik opgemerkt ,
dat bet Been aan fommige redenaars, die anders
vele bekwaamhede0 hebben, het meest ontbreekt,
voorraad van kennisfe is. Hun hoofd fchijnt ledig
te zijn. Men zit, dat het hun groote moeite
gekost heeft-, de noodige ftoffen voor hunne redevoeringen te vinden. Zelfs fchijnt het, dat zij
niet fpreken , om 4at zij met waarheden opgevuld
ziin, maar dat zij naar de waarheden zoeken , naar
mate zij willen fpreken.
4. De zulken .loemt CICERO lieden , die, zone
der den minflen voorraad, dagelijks verteren wat
zij winnen. Ondanks al hunne moeite, hebben
hunne redevoeringen altoos een mager en fchraal
voorkomen. Het is niet tijdig genoeg , dat men
zich, voor het doen eener openbare redevoering ,
drie maanden voorbereidt : die bijzondere voorbereidingen , hoe lastig zij ook vallen, kunnen niet
dan zeer gebrekkig zijn ; terwip een bekwaarn
man fpoedig het zwakke ervan ontwaart. Men
moet verfcheidene jaren hebben doorgebragt met
eenen rijken voorraad te vergaderen. Na deze algemeene voorbereiding, kosten de bijzondere weinig. Leg men zich daarentegen flechrs op ftukwerk toe, dan is . men gedwongen fradje gezeg.
den en tegenflellingen te leveren , men verhandelt
(*) De Oral, Lib, I. C. i4, 23 , 54.
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ilechts gemeene zaken; men fpreekc in het wilde
voort; men lapt flukken te zamen, welke niet bij
elkander pasfen ; men toont niet de ware grondbeginfels der zaken ; men bepaalt zich bij oppervlakkige en dikwijls valfche bewijzen; men is niet
in ft= den geheelen omvang der waarheden aan
te wijzen: trouwens alle algemeene waarheden
iladn tot elkander in bet naauwfte verband, en
men moet ze bijna alle kennen, om over eene
afzonderlijk bondig te handelen.
C. Intus fchen maken de meesten der genera, die
in het openbaar fpreken, zich een' grooten naam,
zonder anderen voorraad te bezitten.
4. Het is zoo : zij worden door vrouwen en
den grooten hoop, die zich ligtelijk laten verblinden, toegejuicht; maar zulks bepaalt zich bij een'
zekeren eigenzinnigen toeloop , welke nog noodig
heefc door eenige kuiperij onderfeund re worden.
Zij, die de regels der welfprekendheid kennen ,
en weten, waarin haar doel beftaat , hebben niers
dan afkeer en walging van zulke beuzelachtige
redevoeringen, en vervelen zich daarbij zeer.
C. Gij zoudc willen, dac iemand wel lang
wachtte, mec in het openbaar te fpreken. Zijne
jeugdige jaren zullen alzoo voorbij zijn, eel- hij
den voorraad verkregen hebbe, 4 welken gij in hem
eischt, en hij zal zich niet meer in dien leefcijd
bevinden, om daarvan gebruik te maker).
ii. Ilc zou willen, dat hij zich bij tijds oefende: want ik weec te wel , was de uitvoering ver'nag; maar ik zou Diet willen, -dat hij, onder
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voorwentirel van zich te oefenen zich al aatiitonds met openbare bedieningen inliet, welke de
vrijheid ontnemen, om kundigheden te verzamelen.
Een Jong mensch kon van tijd tot tijd eene proef
nemen; maar het gedurig lezen van goede boeken
moest lang zijne hoofdbezigheid zijn.
C. Ik ben bet met u eens. Dit doet mij aan
een' mijner vrienden, een' prediker, denken , die
ook , zoo als gij zeidet, dagelijks verteert wat bij
wins. Hij denkt niet eer over een onderwerp
clan wanneer hij verpligt is daarover te..handelen.
Dan fluit hij zich in zijne boekkamer op, door.
bladert de Concordantien,. Polyanthea, eenige
preekboeken welke hij zich . heefi aangefchaft,
en zekere verzamelingen van losfe gedachten, door
hem als bij toeval gevonden en opgeteekend (19).
4. Gij vat toch wel, dat dit alles den bekwamen man niet maken kan. Dus toegerust, kart
men niets met nadruk zeggen ; men_ is zelfs van
niets zeker. Alles heefc het aanzien van geleend
en zamengelapt te zijn; niets vloeit natuurlijk
is oorfpronkelijk. Waarlijk , men doet zich zelven
groot ongelijk wanneer men zoo ongeduldig is,
om zich bekend te maken,
B. Zeg ons dan, eer gij ons verlaat, waarin,
volgens u, de groote virerking der welfprekendheid
gelevn is.
A. PLATO zegt, dat eerie redevoering flechis
in zoo verre welfprekend mag genoemd worden
als zij op het hart des hoorcleKs werkt (*). Het is
daar naar, dat gij over ale redevoeringen, welke
(*) :Phaedrus.
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gij hoort , een veilig oordeel kunt vellen. Alle
redevoering, welke u koel laac , welke uwen geest
flechts bezig houdt , zonder uw binnenfle , uw
hart te roeren, hoe fchoon zij ook fchijne , is
niet welfprekend. Wilt gij cickRo, even als PLATO, hier over hooren ? iiij zal u zeggen, dat al
de kracht des woords flechts daar been ftrekken
moet , om de verborgene drijfveren, door de natuur in 's menrchen hart gelegd , in beweging te
brengen (*). Raadpleeg dus met u zelven , °Rite
weten , of de redenaars, die gij hoort, hunnen
pligt doen. Maken zij op u een' levenaigen indruk , uwe ziel aandachtig en gevoelig voor het
geen zij zeggen , brengen zij u in drift, en ontvoeren zij ii. aan u zelven : geloof dan vrij ,
dat zij het duel der welfprekendheid bereikt hebben.
Daar en tegen , wanneer zij , in plaats van u te
roeren of iterk in drift te brengen , niets anders
<ben dan u behagen , en u over den glans alsmede
de juischeid hunner gedachten en uitdriakkingen tot
verwondering ilemmen , baud het dan daarvoor,,
dat het geen ware redenaars zijn (so).
B. Eilieve ! toef nog wat. Duld, dat ik u
nog eenige vragen vooritc,11e.
A. Lc wenschte nog wat te kunnen bliiven:
want ik ben bier wel. Maar ik heb jets te doen,
dat ik niet wel kan uitflellen. Morgen zal ik u
weder komen zien, en dan kunnen wij meer op
ons gemak deze ftoffe afhandelen.
B. Vaarwel dan, Vriend! tot morgen.
(*) De Drat. Lib. I. C. 12.
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B. Gii

zijt een beminnelijk man, dat gij zoo
flipt terug gekornen zijt. Het gefprek van giste.
ren heeft ons ongeduldig gemaakt, om het vervolg
er van te hooren.
C. 1k heb mij gehaast , nit vrees van te last
te komen: want ik zou niet gaarne iets verliezen.
J. Soortgelijke onderhoudingen zijn niet onnut. Men deelt elkander zijne gedachten mede;
elk verhaalt, wat hij bijzonders gelezen heeft.
Ik voor mij, mijne vrienden! haal groot nut nit
onze redeneringen. Gij houdt mijne vrijheden
ten goede.
B. Pligtpleging ter zijde ! Ik voor mij kat
mij Ilechts regt wedervaren , en zie zeer wel,
dat ik, zonder u, nog in verfcheidene dwalingen
zou fteken. Wil mij, bid ik u, geheel daaruit
trek ken.
4. Uwe dwalingen, zoo gij mij veroorlooft
dus te fpreken , hebt gij gemeen met de meeste
brave lieden, die deze zaken niec grondig hebben
onderzocht.
B. Wil mij dan geheel genezen. Er is ons
nog zoo veel over te zeggen. Laat ons geen' tijd
verliezen, en , zonder vooraffpraak, ter take komen.
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Waarover fpraken wij gisteren, toeti wij
Van elkander gingen. Inderdaad, ik herinner het
inij niet meer.
C. Gij fpraakt over de welfprekendheid, wel.
ke geheel betlaat in te roeren.
B. Zoo is het. 1k had moeite, dat te begrij.
pen. Hoe, verftaat gij dat?
4. Zie bier! wat zoudt gij vat lemand zeggen,
die overreedde , zonder te bewijzen? Dat zou
geen waar redenaar zijn t hij kon de overige men.
fchen verleiden, daar hij den vond bezat, hen
te overreden, zonder bun te toonen, dat hetgeen, waarvan hij hen overreedde, de waarheid
was. Zulk een man ware zeer gevaarlijk in den
that, zoo als wij nit de redeneringen van sOCRA'
TES gezien hebben.
B. Ik geef dat toe.
4. Maar, wat zoudt gij van iernand zeggen
die de waarheid op eene naauwkeurige, drooge
naakte wijze bewees, die zijne bewijzen in bee
hoorlijke orde voorilelde, of zich in zijne openbare redevoeringen van den meetkundigen betooga
trans bediende, zonder daarbij lets levendigs en
figuurlijks te voegen? Zou hij een redenaar zijn?
B. Neen : hij zou .flechts eeti wijsgeer ziin.
Alzoo, om een' redenaar te bekomen $
moet men een' wijsgeer kiezen, dat is , een' man,
die de waarheid weet te bewijzen en , opdat
bij redenaar zij , bij de naauwkenrigheid zijner
redeneringen , de fchoonheid en den nadruk eener
afwisfelende voordragt voegen.
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B. Ongetwijfeld ja.
Z. En daarin juist bellaat bet onderfcheid
tusfchen de overtuiging der wijsbegeerte en de
overreding der welfprekendheid (20.
B. Wat zegt A ? Ik heb het niet wel verflaan.
di/. 1k zeg, dat de wijsgeer flechts overtuigt ,
en dat de redenaar , behalve dat hij overtuigt ,
ook overreedt.
B. 1k verfla u nog niet wel. Wat blijfc er
over te doen, als de hoorder overtuigd is?
4. Er blijfc over te doen, wat een redenaar
meer dan een bovennatuurkundige doen zou, wanneer hij u het befraan van God betoogde. De
bovennatuurkundige zal u een eenvoudig betoog
leveren , dat zich enkel bij befpiegeling bepaalt.
De redenaar zal daarbij alles voegen , wat gevoelens in ur opwekken , en u liefde yoor de bewezene waarheid inboezemen kan. Dat is het , wat
men overreding noemt.
B. Thans veril y ik uwe meening.
Z. Daarom zeide CICERO te regt , dat men
nooit de wijsbegeerte van de welfprekendheid mogt
fcheiden (*). Trouwens, zonder kennis en zonder wijsheid is de gave van te overreden verderfelijk ; terwijl de wijsheid, zonder kunst van te
overreden, niet vermogend is, om de menichen te
winnen , en voor de deugd toegankelijk te maken.
Het kan geen kwaad, dit, in het voorbij gaan ,
op te merken, om te bevatten , hoe zeer de mannen
van de laatst verloopene eeuw gedwaald hebben.
(*) Orat.

C. 4, 32.
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Van den eenen kant vond men fraaije geesten ,
wien het flechts om zuiverheid van taal en fierlijk
geichrevene werken te doen was. Dezen, van
echte grondige kennis verfloken, waren , met al
hunne befchaafdheid en geleerdheid, meestal vrij*
denkers. Van den anderen kant zag men drooge
en flroeve fchoolgeleerden , die de waarheid op
zulk eene onbehagelijke en zoo weinig zinneliike
wijze voorftelden , dat zij bijna elk afchrikten.
— Vergeef mi.) dezen uitftap. Thans weder ter
zake !
De overreding !weft alzoo boven de enkele
overtuiging vooruit , dat zij niet alleen de waarheid doet zien , maar ook beminnelijk affchilclert, en de menfchen gunstig voor haar flemt.
Dus komt in de welfprekendheid alles hierop
uit : bij de bondige bewijzen , ook de middelen
te voegen, om den hoorder belangaelling in te
boezemen , en zijne hartstogten , overeenkomstig
het voorgeflelde doel , te flemmen. Men boezemt
hem verontwaardiging over ondankbaarheid , affchrik van wreedheid, medelijden met het ongeluk , liefde voor de deugd in , en zoo voopts.
Zie ! dat noemt PLATO op bet gemoed van den
hoorder werken , en deszelfs binnenste roeren.
Vet-Eat gij bet nu?
B. Ja , ik verb, bet, en zie nu wel , dat de
welfprekendheid geen ijdele uitvinding is, om de
menichen door fchitterende reden te verblinden.
Zij is eene zeer ernitige, en voor de zedeleer

hoogst nuttige kunst.
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A. Van daar, dat CICERO zegt, dat hij vele
welberpraakte mannen onrmoet heeft, dat is , die
met bevalligheid en op eene fterlijke wijze fpraken;
maar dat men bijna nooit den waren redenaar ontmoet (*), te weten, den man, die in bet hart
van anderen weer in te dringen, en hen mede
{ieept (22).
B. Daarover verwonder ik* mij niet meer ; ter.
wijl ik wel zie, dat bijna niemand zulk een doe'
beoogt. 1k beken, dat CICERO zelf, die dien re,
gel vasttlelde , daarvan dikwijls ichijne afgedveken.
Wat Loch zegt gij van al die bloemen, waarwede
hij zijne redevoeringen heefc opgefchikt? Het
komt mij voor , dat wei de geest zich daarmeie
vermaakt ; maar bet hart worth er niet door be,
wogen,
A. Men moet bier een onderfcheid maken,
rnijn Vriend! De ilukken, door CICERO nog jong
zijntle, geleverd, toen bet hem flechts om eenen
naam te doen was, hebben dikwijls da . gebrek.
Het blijkt genoeg, dat de zucht om bewonderd
te worden hem meer ter harte gaat, dan de regtvaardigheid van zijne zaak. Dic zal wel alms
bet geval zijn , als eene partij, ter verdediging van
hare zaak, eenen man gebruikt, die zich met zijn
gelling verder niet bernoeit, dan om zijn beroep
met glans waar te nemen. Ook zien wig , dat de
pleithandel bij de Romeinen dikwijls in hoogdravende woordenpraal verkeerde. Met dat al nioet
(*) .De Orat. Lib. I. C. 2I.
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Men bekennen, dat et in die redevoeringen, 2elfs
In de meest bloemrijke, veel kunst ter overreding
en- roering : gevonden worth.
Ncigtatis is het niet langs dien kant , tat then
tiento moet befchouwen. Men leers hem het
best kennen nit die redevoeringen , door hem id
eenen meergevorderden leeftijd, en ten behdeve
van den flidt, vervaardigd. Toen toch deden zijne
ervarenheid In gewigtige zaken , zijne vrijheidse
liefde, de vrees vdot hem dreigende gevaren, hem
pogingen aanwenden, den tedenaar waardig. Al§
het er op aan kott, onl de zieltogende vrijheid
re helpen, en het ganfche gerneenebest tegen des.
zelfs vijand ANIMUS op te hitsett, dan ziet gij
heni :nlit-nteer . op 'geestige fpelingen en tegenflelIingeti -jags maken ; dan is hij waarlijk welfpre.
trend: alles is dan veronachtzaamd , zoo als het I
gelijk hij 'zelf in zijn' Orator zegt, zijn moet,
als het et by aan koint, om nadrukkelijk te zijn
hij zoekt dan in de natuur wat gefchik
is, otti de thenrchen aan te tasten, aan te vuren
en merle te flepeti (23).
C. Meermalen hebt gij Otis van geestige fpe.
lingen gefproken. 1k wenschte wel te weten,
wat die eigenlijk zUn : Avant ik beken u , dat ik
wanneer de gelegenheid zich opdoet, moeite heb,
om de geestige ilielingen van de overige fieraden
eener cede te onderfcheideni Mij dunkt, in alle
fierlijke reden fpeelt de geest.
Vergeef mij i Er zijn , volgens CtCERO
zelven , uicdrukkingen, welker geheele fieraad nit
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derzeiver kracht en uit den aard des onderwerps
°what (*).
C. Ilc verfla al die kunstwoorden nier. Ver.
klaar mij , als het u belieft, op .eene gemeenzame
wij ze , waaraan ik terflond eene geestige fpeling
en een wezenlijk fieraad kan onderfcheiden.
Lezen en overdenken kunnen het u leeren.
Er zijn honderd verfchillende foorten van geestige
fpelingen.
C. Maar nog eens ik bid u welk; is daarvan
het algemeene kenmerk ? is het gemaaktheid ?
4. , Geene gemaaktheid in het algemeen ; maar
die van te willen behagen , en zijn' geest te vertoonen.
C. Dat is jets; maar ik, had, ,gaarne npg meer
bepaalde kenmerken , om beter te kunnen onclerfcheiden.
Wet aan ! zie bier er een, hetwelk u wetligt zal vergenoegen. Zoo als wij reeds gezegd
hebben , beilaat de welfprekendheid niet flechts
in ha bewijzen, maar ook in de kunst om de,
hartstogten op te wekken. Om ze op te wek•
ken , moet men ze fchilderen , zoo dat, meen 1k,
de geheele welfprekendheid uitkomt op bewijzen,
fchilderen en roeren (24). Alle fchitterende gedachten , welke tot geene van deze Brie taken
firekken , zijn flechts geestige fpelingen.
C. Wat noemt gij fchilderen? 1k verfta Diet
geheel uwe tail.
(1 D4

Oral. Lib. III. C. 3
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Schilderen is niet enkel de zaken berchrij.
yen; maar de omaandigheden daarvan op eene
zoo levendige en zoo zinnelijke wijze voorftellen
dat de hoorder zich verbeeldt , dezelve bijkans te
zien. Een koel gefchiedfchrijver,, bij voorbeeld,
den dood van DIDO verhalende, zal zich verge,noegen met te zeggen : „ zij was , na het ver„ trek van ENE AS zoo overaelpt van droefheid,
dat zij het Leven niet Langer kon verdragen. Zil
„ klom boven op haar paleis, wierp zich op eene
9 , houtmijt, en brag zich zelve om.” Bij het hooren van deze woorden, verneemt gij wel de daadzaak ; maar gij ziet die Hier. Hoor nu VIRGILIUS;
hij zal u dezelve voor oogen ftellen. Is het niet
zoo, als hij al de omflandigheden dier wanhoop
Yerzamelt ; als hij u DIDO razende toont , met een
gelaat , waarop de dood reeds gefchilderd hat; als
hij haar, bij den aanblik van dat afbeeldiel en van dat
zwaard, laar fpreken vervoert uwe verbeelding u
dan niet naar Carthago? Gij meent de vloot der
Trojanen te zien , zich van de kust verwijderende,
alsmede de koningin, welke niets in ftaat is
te troosten (25). Gij deelt in al de gevoelens,
welke de ware aanfchouwers alsroen hadden. Het
is niet meer VIRGILIUS, dien gij boort ; gij let te
creel op de laatfle woorden van de ongelukkige
DIDO, om aan hem te denken. De dichter yendwijnt ; men ziet niets meer dan betgeen hij
zien ; men boort flechts ben , die hij laat fpreken.
Zie daar de kracht der naboorfing en der fchilde.

ring. Van daar, dar cr tusfchen een' fchilder en

58

GESPREKKEN

een' dichter zoo groote overeenkomst is. De
eene fchildert voor de oogen , de andere voor de
ooren ; beiden moeten de voorwerpen in de verbeelding der menfchen overbrengen.
Ik heb u uit een' dichter een voorbeeld bijgebragt, om u de zaak verllaanbaarder ce maken
trouwens bij de dichters is de fchildering nog
veel levendiger en flerker dan bij de redenaars.
De dichtkunst verfchilt van de enkele welfpre.
kendheid in niets anders, dan dat zij met verrukking en met flouter trekken fchildert. Ook de
Proza heeft hare fchilderingen, offchoon meer gematigd; zonder die fchilderingen kan men de verbeelding des hoorders niet gaande maken , noch
deszelfs hartstogten opwekken. Een eenvoudig
verhaal kan niet roeren. Men moet de hoorders
Diet flechts omtrent de daadzaken inlichten , mar
hun die ook verzinnelijken, en hunne zinnen treffen, door eene volkomene voothelling van de aandoenlijke wijze, waarop zij zijn voorgevallen (26).
C. Ik had dat alles nooit zoo ingezien. Thans
zie ik wel , dat bet geen gij fchildering noemt
tot bet wezen der weliprekendheid behoort. Maar
gij zoudt mij doers gelooven, dat er geene welfprekendheid zonder dichtkunst is.
A. Dat moogt gij vrij gelooven. Men moet
flechts den versbouw, dat is, het bepaalde getal
van zekere lettergrepen , waarin de dichter zijne
gedachten bevat , er van afdoen, De onkundige hoop verbeeldt zich, dat daarin de dick,
kunst beitaat. Men meent dichter to zijn, wane
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ivieer men in afgemetene woorden gerproken of
vfchreven heefc. Het tegendeel is waar. Zeer velen
maken verzen, zonder poiizij; terwij1 vele anderen
Vol zijn van poezij , zonder verzen te maken,
Den versbouw alzoo late men (lair ! Overigens is de
dichtkunst niers anders , dan eene levendige verzinning, welke de natuur fchildert. Heeft men
lien aanleg van fchilderen niet , nimnier zal men
de zaken in het gemoed des hoorders indrukken;
alles zal dor, krachteloos en vervelend zijn.
Sedert het oorfpronkelijk bederf, fleekt de mensch
geheel in het zinnelijke. Dat is zijn groot gebrek.
Het afgetrokkene kan Diet fang zijne aandacht
trekken. Al de onderrigtingen , welke men zijn'
geest wil bijbrengen, moet men verzinnelijken ;
er moeten beelden zijn, waarbij hij zich ophoudt,
Van daar,, dat, al aanftonds na den val van het
menschdom , dichtkunst en afgoderij , altoos te
zamen gepaard , de geheele Godsdienst der Ouden
uitmaakten. Maar last ons van ons onderwerp
Diet afdwalen. Gij ziet dus, dat de dichtkunst,
dat wil zeggen , de levendige fchildering der zaken , als de ziel der welfprekendheid is (27).
C. Maar, zoo de ware redenaars dichters ziin,
dan, dunkt mij , zijn de dichters ook redenaars:
want de dichtkunst is ter overreding gerchikt.
4. Ongetwijfeld : zij hebben bet zelfde doel.
Al het onderfcheid beflaat in het geen ik u gezegd het). De dichters hebben boven de redenaars
de verrukking vooruit, die hen zelfs verhevener ,
levendiger en flouter maakt in hunne uitdrukkin-
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gen. Gij herinnert ti. nog wel, wat ik ti te voren
uit CICERO heb aangehaald?
C. Wat ? Dat . .
if. Dat de redenaar bijkans de voordragt der
dichters moet hebben. Dit bijna zegt alles.
C. Thans verila ik het wel ; dat ailes wordt
Maar aan mijnen geest. Maar komen wij terug
op het geen gij ons beloofd hebt.
il. Gij zulr het dra bevacten. Waartoe kan
in eene redevoering al dat gene dienen, hetwelk
Diet dient tot eene van deze drie zaken, tot be.
wijzen, fchilderen en roeren ?
C. Het zal dienen, om te behagen.
ii. Eilieve ! laat ons wel onderfcheiden. Dat,
wat dient, om te behagen , ten einde te overreden,
is goed. Bondige en wel ontvouwde bewijzen
behagen ongetwijfeld ; eene levendige en natuurlijk
roerende voordragt Bens redenaars heeft veel bevalligs ; getrouwe en bezielde fehilderingen bekoren. De drie zaken alzoo, welke wij in de welfprekendbeicl erkennen , behagen ; maar iii bepalen
zich niet bij behagen. Het komt er op aan te
weren , of wij zulke gedachten en uitdrukkingen
zullen goedkeuren , welke niet verder fIrekken, dan
om te behagen, en geene meer bondage werking
kunnen doen? Zie dat noem ik geestige fpeling.
Wees dan altoos wel indachtig , dat ik in eene
redevoering alle zulke bevalligheden, welke ter
overreding dienen , prijze; flechts zulke verwerp
ik , waarin de met zich zelven ingenomen redenaar
zich zelven heeft willen fehilderen , en den hoot-
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der door zijn fraai vernufc vermaken , in plaats
van hem enkel met zijn onderwerp te vervullen.
Derhalve meen ik , dat men niet alleen alle woordfpelingen, als hebbende niets dan lafs en kinderachtigs, moet veroordeelen ; maar ook allerlei fpea
lingen van gedachten , dat zijn al de zulke, welke
flechts dienen , om te fchitteren , vermits zij niets
wezenlijks bevatten, noch hetgeen ter overreding
gerchikt is (28).
C. Ik wil dat gaarne toegeven. Maar zoudt
gij , door die ftrengheid, niet de voornaamile fieraden eener redevoering wegnemen ?
.d. Houdc gij niet Hommus en VIRGILIUS
voor genoegzaam bevallige dichters ? Zouden er
wel bevalliger zijn? Nogtans zult gij bij hen
niet vinden, hetgeen men geestige fpeling noemt.
Het zijn eenvoudige zaken ; overal vertoont zich
de natuur; overal verbergt zich zorgvuldig de
kunst. Gij vindt bij hen Been enkel woord, dat
blijkt ter nedergefteld re zijn, om den fraaijen
geest des dichters te doen uitkomen. Hij ftelc al
zijn' roem in zich niet te vertoonen , om u enkel
bezig te houden met de zaken, welke hij fchildert. Dus is een fchilder alleen bedacht, om u
bosfchen , bergen , rivieren , verfchieten , gebou.wen , menfchen , derzelver lotgevallen, daden en
onderfcheidene hartstogten voor oogen te itellen ,
zonder dat gij de ftreken van het penfeel kunt
bemerken. De kunst wordt grof en verachte.
lijk , zoodra zij zich vertoont (29). PLATO, die
dat alles veel beter dan de meeste redenaars on-
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derzocht had , melt als zeker,, dat men, als mert
fchrifft , zich altoos moet verbergen , zich doen
vergeten, en niets antlers- vertoonen , dan de zaken
en perfonen , welke men het oog des lezers wil
voorflellen. Zie eens , hoe die Ouden veel veti
hevener en gezonder denkbeelden hadden dart
wij.
B. Gij hebt ons reeds genoeg over de fchildering gerproken ; zeg wi g ook iets aangaande
bet rocrende : waartoe dient dat?
4. Om in bet hart des hoorders zoodanige
roering te veroorzaken, als met het doel des
fprekers overeenkomt.
B. Maar dat roerende , waarin doer gij bet
beflaan ?
4. In de woorden en in de ligchamelijke ge'
baren.
B. Welke roering kan er in de woorden zijn ?.
Z. Gij zult dat zien. CICERO verhaalt , dat
zelfs de vijanden van ORACCHUS zich van tranen
niet konden bedwingen (*) , als hij deze woorden
nitre : „ Ach mij rampzaligen ! waarheen zal ik
„ gaan ? Werwaarts fzal ik mij wenden ? Naar
0, het Kapitool ? Het is overflroomd van bet
,, bloed mijns broeders ! Naar mijne woning ?
0 , Om er eene ongelukkige , jammerende en wan.
0, hopige moeder te aanfchouwen (3o)?" Zie !
dat is roering. Zeide men dit bedaardelijk weg 1
het zou zijne kracht verliezen.
(*) De Oral. Lib, III, C, 56,
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B. Meent gij dat ?
4. Gij zult u met mij daarvan verzekcrd hou.

den , zoo gij het flechts beproeft. Laat ons zien :
/) Ik weet niet waarheen ik mij in mijn ongeluk
,, begeven zal. Er is voor mij geene fchuilplaats
over. Her Kapitool is de plaats, waar men
9/ het bloed mijns broeders heeft vergoten mijn
huis is eene plaats, waar ik mijne moeder van
,, draefheid zou zien tranen florten." Zie daar de
zelfde zaak; maar waar is die levendigheid? Waar
zijn die afgebrokene woorden , welke de natuur
In vervoering van droefheid zoo wel uitdrukken ?
De wijze , waarop men de zaken zegt , wont de
wijze aan , hoe men ze gevoelt ; en dat is het ,
wat den hoorder het meest roert. Op zulke plaatib
fen komen niet flechts geene gedachten te pas
maar men moet de orde en den zamenhang veronachtzamen. Zonder dat heefc de hartstogt geene
waarfchijnlijkheid meer terwij1 er niets zoo aanflootelijk is, dan een hartstogt, met woordenpraal
en in regelmatige volzinnen uitgedrukt. Ik verb
wijs u , wat dit punt betreft, naar LONGINUS ; gij
zult bij hem voorbeelden uit DEMOSTHENES yin.
den , bij uitilek fraai.
B. 1k verb. dat alles. Maar gij hebt ons ook
nog op eene verklaring van de uiterlijke voordragt
doen hopen? Ik fcheld het u niet kwijt.
4. Ik ben niet voornemens hier de geheele
redekunst te verhandelen: daartoe ben ik ook niet
in that ; flechts eenige opmerkingen , door mij ge.
maakt, zal ik u mededeelen. Bij de Grieken en
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de Romeinen wa g de voordragc vrij wat Nevi.
ger,, dan bij ons, wij /ien dat bij CICERO en
QUINCTILIAAN. Zij flampten met de voeten ; zelfs
floegen zij zich het voorhoofd. CicEito vertoont
ons een' redenaar,, die zich op den genen werpt,
welken hij verdedigt; die deszelfs kleederen vet.fcheurt , om den regters de wonden te toonen,
door hem in de dienst des vaderlands bekomen.
Zie daar hevige gebaren; dock welke flechts bij
buitengewone zaken te pas komen. Nergens gewaagt hij van eene gedurige gebaarmaking. Inderdaad, het is ook niet natuurlijk, bij het fpreken, de armen altoos te bewegen. Men moet de
Armen bewegen, omdat men in drift is , maar
niet, om driftig te fchijnen. Zelfs zijn er zaken,
welke men bedaardelijk moest zeggen , zonder
zich te bewegen (3r).
B. Hoe? Gij zoudt willen, dat een prediker,
bij voorbeeld, bij fommige gelegenheden geene
gebaren maakte? Dat zou wel zeer vreernd fchijnen.
A. Ik beken, dat men bet tot eene wet, of
ten minfle tot een gebruik gemaakt heeft, dat een
prediker zich bij alles, fchier om het even wat
hij zegt, clerk moet bewegen ; maar het vale
gemakkelipc aan te toonen, dat onze predikers
zich dikwijls to clerk bewegen, en oak , dat zij
dikwijis zich niet genoeg bewegen.
B. Eilieve! verklaar mij dat nader : want ik
heb , naar bet voorbeeld van den Heer ** *, altoos
gemeend, dat er in eene geheele preek flechts
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twee of drie foorten van handbewegingen waren
te maken.
4. Laat ions de zaak in haar grondbeginfel nafporen. Waartoe dienc de uiterlijke voordragc ?
Is het nier, om de in de ziel heerfchende gevoe•
lens en hartstogten uit te drukken?
B. Zoo rneen ik.
it. De beweging van bet ligchalm is dus eene
Cchildering van de gedachten der ziel ?
ja.
Z. En deze fchildering moet gelijkepd zijn,
Alles moet daarin de gevoelens van den genen die
fpreekt , en den card der zaken , waatvan hij fpreekt
levendig en natuurlijk vooraellen zoo riogtans ,
clat dit niet in eene lage en kluchtige vertooning
mag ontaarden.
B. IVItj dunks; dat gij gelijk hebt , en ik zie
ieeds , war gij zeggen wilt. Duld , dat ik u in
de rede valle , om u te toonen hoe wel ik at
de gevolgen van uwe grondftellingen vatte. Gij
dm de redenaar,, door eene levendige en natuurlijke voordragc, uitdrukke , wat zijne woorden
flechts op eene zwakke wijze uitdrukken zouden.
Alzoo is, volgens u , zelfs de voordragc eene
fchildering.
Ongetwijfeld. Maar zie bier, wat men
daaruit moet befluiten: dat men, om wel te fchilderen , de natuur rnoet nabootfen , en zien , wat
zij doer, als men haar laat begaan , en de kunst
haar niet dwingt.
B. Dat ged ik toe.
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A Laat ons nu zien. Maakt men natuurlijk

veel gebaren , als men eenvoudige zaken zegt , en
waarmee geen hartstogt vermengd is ?
B. Neen.
4. Men behoorde ze dan ook niet bij die
gelegenheden , in openbare redevoeringen , of zeer
weinig te maken : want alles moet daarin de natuur volgen. Nog meer, er zijn taken, waarover
men zijne gedachten beter zon uitdrukken , door
bet ilaken van alle beweging. Een mensch , vol
van een verheven gevoelen , bl4ft een oogenblik
onbewegelijk ; terwijl die foort van bevanging de
ziel van al de hoorders in onzekerheid houdt.
B. 1k begrijp , dat foortgelijke ophoudingen ,
wel aangewend , zeer fchoon- en vermogend moeten zijn, orn den hoorder te treffen. Maar mil
dunkt , dat gij den genera , die in het openbaar
fpreekt, wat de gebaren betreft, niet meer wilt
laten doen , dan iemand, die in het bijzonder
fprak , doen zou.
4. Vergeef mij ! De aanblik van eene groote
vergadering , en het gewigt van het onderwerp ,
dat men behandelt, moeten ongetwijfeld iemand
flerker in drift brengen , dan wanneer hij zich in
een gewoon gefprek be yond. Maar, in bet openbaar,, zoo wel als in het bijzonder, altods moet
hij natuurlijk zijn; zijn ligchaam moet beweging
hebben , als zijne woorden die hebben ; en zijn
ligchaam moet rustig blijven , als zijne woorden
niets dan zachts en eenvoudigs bevatten. Niets
komt mij zoo aanitootelijk en ongerijmd voor,,
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als een' mensch te zien, die zich pijnigt, om
mij lets koels te zeggen. Terwip hij zweet, duet
hij mij verflijven. Voor eenigen tijd, viel ik onder eene preek in {hap (32). — Gij weet , dat
bij de namiddagspreken de "hap ligtelijk overvalt.
Ook wend er oudtijds fiechts voormiddags onder
de Mis na het Evangelie gepredikt. — Dra ontwaakte ik , en hoorde, dat de prediker buitenge.
woon ilerk in beweging was. Ik meende, dat hij,
zich in het midden van zijne zedeleer beyond.
B. Wel nu! wat was •het dan?
A. De man berigtte zijnen hoorders , dat hif
den volgenden zondag over de boetvaardigheid zou
prediken ! Dat berigt, met zulk een geweld gedaan, bevreemde mij, t n zou mij hebben doen
lagchen , had de eerbied voor de plaats en de
handeling mij niet weerhouden. De' mtesten
dier woordenkramers zijn voor de gebaren, zoo
als zij ten aanzien der hem zijn. Hunne ffern
heefc eene gedurige eentoonigheid, en hunne gebaarmaking eene eenvormigheid , welke niet min
vervelend, niet min van de natuur verwijderd, en
niet min ftrijdig is met de. vrucht , welke men
van de voordragt kon verwachten (33).
B. Gij zeidet, dat zij fomtijds niet genoeg
gebaren waken.
4. Moet men zich daarover verwonderen ?
Zij toch onderfcheiden de zaken niet , waarbij
men zich in drift moet brengen. Zij puttee
zich bij gewone zaken uit , en zijn dan wel vet.pligt , de zulke , welke eene hevige voordragt
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eischten , op eene zwakke wijze voor te dragert.
Zelfs moet men bekennen, dat onze landaard
voor die hevigheid weinig gefchlkt is. Men is
te luchtig; men bereft de zaken niet flerk genoeg. De Romeinen , en nog meer de Grieken,
waren in dat auk verwonderlilk. De Oosterlingen,
vooral de Hebreeuwen, muntten daarin uit. Niets
gelijkt de levendigheid en kracht niet llechts der
figuren, welke zij in hunne reden bezigden, maar
ook der gebaren, welke zij maak ten, om hunne
gevoelens uit te drukken , zoo als die van asfche
op hunne hoofden te leggen, hunne kleederen te
fcheuren, en zich met eenen zak te bedekken, ten
teeken van droef heid. Ik fpreek niet van bet
geen de Profeten deden, om de zaken, welke
zij wilden voorzeggen, te levendiger of te beelden,
onulat zij door Goddelijke aandrift te werk gingen.
Maar dit ter zijde gefleld, wij zien, dat die lieden
veel anders dan wij zich er op veritonden, om
hunne fmart, vrees, en andere hartstogten uit te
drukken. Van daar ongetwijfeld die groote werkingen der welfprekendheid, welke wij niet meer
ontwaren.
B: Dus zoudt gij veel afwisfeling in de item
en de gebaren willen?
4. Dat juist is her, hetwelk de voordragt zoo
vermogend maakt, en DEMOSTHENES haar boven
alles deed flellen CID. Hoe eenvoudiger en ge•
meenzamer voordragt en coon zich voordoen,
op plaatfen , waar men llechts onderrigt, verhaalr,
of inueemt, hoe meer verrasfing en ontroering
(*) Ctc. de Orate Lib, III. C. 56.
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Zij bereiden voor die plaatfen waar zij plotfeling
In verrukking zullen overgaan. Het is eene foort
van muzijk , wier ganfche fchoonheid beitaat in
de afwisfeling van toonen, welke rijzen of dalen,
volgens de zaken , welke zij moeten uitdrukken.
B. Maar te oordeelen , volgens uw gezegde
zijn zelfs onze voornaamite redenaars nog verre
verwijderd van de ware kunst. De prediker,
dien vyij zamen voor een paar weken hoorden ,
volgt dien regel niet; zelfs fchijnt hij er zich niet
over te bekreunen. Een dertigtal eerfle woorden
uitgezonderd , zegt hij alles op denzelfden Loon;
terwij1 het eenige onderfcheid , dat er is tusichen
de plaatfen, waar hij zich in drift wit brengen , en
die , waar hij niet wit , hierin beflaat, dat hij bij
de eerfle nog veel fneller dan gewoonlijk fpreekt.
4. Vergeef mij, mijn Friend ! Zijne Item heeft
twee toonen:, maar welke niet zeer geevenredigd
zijn aan zijne woorden. Gij zeidet te regt , dat
hij zich aan die regels niet bindt : ik geloof, dat
hij zelfs het noodzakelijke daarvan niet gevoeld
heeft. Zijne flem is natuurlijk welklinkend; offchoon zeer flecht geleid, bevalt zij echter. Met
dat al ziet gij wel , dat zij op de ziel geene van
die gevoelige indrukfels maakt, welke zij maken zou , zoo zij at de buigingen bad, welke de
gevoelens uitdrukken. Het zijn fchoone klokken,
waarvan de klank header, vol , zacht en aangenaam is , maar ook niets anders dan klokken, die
niets beteekenen , die geene afwisfeling, en bij
gevolg geene zamenitemming en, welfprekendheid
hebben.
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B. Nogtans heeft dat fuel fpreken veel bevalligs.

A. Ongetwijfeld. Ook geef ik toe, dat men
op zekere levendige plaatfen fneller moet fpre.
ken:, maar met overijling te fpreken , en zich niet
te kunnen weerhouden, is een groot gebrek (34).
Er zijn zaken , op welke men drukken mom
Bet is met de voordragt en de flem gefleld, als
met verzen. Somtijds words er eene langzarne en
flatige maat vereischt, om dergelijke zaken te
fchilderen; fomtijds is er eene korte en driftige,
/mat noodig, om hetgeen levendig en vurig is,
aan te duiden (35). Zich altoos van dezelfde
voordragt en van denzelfden toonval te bedienen,
is als wilde men hetzelfde geneestniddel op alterlei foorten van ziekte toepasfen. —
Nogtans moet men lien prediker die eenvormigheid van flem en voordragt ten goede houden :
want, behalve dat hij overigens zeer uitmuntende
hoedanigheden bezir, is dat daarenboven hij hem
een noodzakelijk gebrek. Hebben wij niet gezegd,
dat de mondelijke voordragt fleeds op de woor.
den moet pasfen?, Nu is zijn flij1 geheel effen,
zonder de minfle afwisfeling. Van den eenen kant
doet zich niets vertrouwelijks, innemends , gemeenzaams op; van den anderen kant, niets Leven.
digs, figuurlijks en verhevens. Het is een regelmatige vloed van woorden , welke elkander drin•
gen ; het zijn naauwkeurige afleidingen, wel aan
een gefchakelde en bondige redeneringen , getrouwe,
fehilderingen, , met een woord : het is een man,
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die zich in eigenlijke bewoordingen ultdrukt, en
zeer verflandige zaken zegt. Zelfs moet men erken.
nen, dat de kanfel aan hem groote verpligting
heeft: Iiii toch heeft denzelven uit de flavernij der
woordenkramers getrokken, en met veel kracht en
waardigheid bekleed. Hij is zeer gefchikt om
te overtuigen; maar ik ken bijna geen' prediker,
die minder dan hij averreedt en treft. Zoo gij
flechts daarop acht geeft , bevindt gij, dat hij
zelfs niet zeer afgerigt is: want, behalve dat hij
niets innemends en vertrouwelijks heefr, zoo als
wij reeds aangemerkt hebben, heeft hij ook niers
hartelijks noch teeders. Het zijn redeneringen,
welke infpanning van geest vorderen. Niets bijkans van alles, wat hij gezegd heeft, blijfc in her
geheugen der hoorders over. Her is een flroom ,
welke eensklaps voorbij vliet, en zijne bedding
droog laat. Om een' duurzamen indruk te maken,
moet men den verflanden te hulp komen , door
de hartstogten aan te doen: drooge onderrigtingen
kunnen zelden flagen.
Maar,, war ik her minst natuurlijk aan dien
prediker vinde, is, dat hij zijne armen aanhoudend
beweegt, terwiji er in zijne woorden noch beweging noch beeld worth gevonden. Bij zulk eenen
itiji voegde beer de voordragt eener gewone onderhandeling , of wel bij die hevige voordragt zoi
een tliji vol geest en drift voegen. En dan nog
behoorde hij , zoo als wij reeds gezegd hebben,
die drift beter te Iseiden; zij mDest min eenvormig
zijn. 1k befluic dan , dat her een grooc man ,
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maar geen redenaar is. Een eenvoudig dorpspree
diker, die weer to fchokken, en tranen uit de
oogen te lokken , treft veel beter het doel der
welfprekendheid (36).
B. IVIaar welk middel is er, om in het bijzon.
der te weten , welke gebaren en flembuigingen
met de natuur overeenkomen?
il. Zoo als ik u reeds gezegd heb , beflaat de
ganfehe kunsc van goede redenaars flechts in op
te nierken, wat de natuur doer, wanneer zij niece
words weerhouden. Doe nooit als die &ate
redenaars, die altoos willen uitgalmen, en nook
tot hunne hoorders fpreken. Veel eer moet
elk ewer hoorders zich verbeelden, dat gij tot
hem in bet bijzonder fpreekt. Zie, daarto e
clienen natuurlijke, vertrouwelijke en innemende
toonen. Wel is waar, moeten zij altoos def•
rig en befcheiden zijn. Zelfs moeten zij krachtig
en roerend worden, ter plaatfe waar de rede zich
verheft en vurig. wordt. Vie! u toch nook, alleen
door infpanning der flem, de hartstogten te zullen
uitdrukken : velen, terwiji zij fchreeuwen en zich
flerk bewegen, doers niets anders dare ontitellen.
Om in het fchilderen der hartstogten wel te
Hagen, moet men de bewegingen nagaan, welke
zij veroorzaken. Merk, bij voorbeeld, op, wat
de oogen , wat de handen doen , wat bet ge,
heele ligclia, am doet, en welke deszelfs houding
is, wat de item eens menichen doer, als hij van
droefheid doordrongen , of op bet zien van eenig
vreemd voorwerp verbaasd is. Zie, daar vertoont
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zich de natuur voor u : gij hebt haar flechts te
volgen. Maakt gij van de kunst gebruik , verberg
haar dan zoo wel door nabootfing , dat men haar
voor de natuur zelve neemt. Maar, om de waarbeid te zeggen , het is met do redenaars even
zoo gefteid , als met de dichters, die treurzangen
of andere teedere verzen maken. Om den harts..
top wel te fchilderen , moet men dien gevoelen.
Hoe groot de kunst ook zij , nook fpreekt zij ,
gelijk de ware hartstogt. Gij zult this altoos een
zeer onvol maakt redenaar zijn , zoo gij niet doordrongen zijt van de , gevoelens , welke gij wilt
fchilderen en aan anderen inboezemen (37). Ilc
zeg dat niet als geescelijke ; flechts als redenaar
fpreek ik.
B. Dat verfla ik. Maar gij hebt ons gefproken van de oogen : hebben ook die hunne welfprekendheid ?
4. Ongetwijfeld. CICERO en al de overige
Ouden verzekeren het. Niets fpreekt zoo fterk ,
als het aangezigt : het drukt alles uit , maar de
oogen doen aldaar de voornaamfte werking. Een
enkele blik , vvel van pas geworpen , dringt tot
op den gronci des harten (38).
B. lk hetinner mij daar,, dat de prediker,, van
wien wij fpraken , gewoonlijk de oogen toehoudt.
Van nabij gezien , mishaagt dat (39).
A. Dat komt , omdat men gevoelt , dat hem
eene der zaken ontbreekt , welke zijne rede moes,
ten bezielen.
B. Maar waarom doer hij dat?
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I-lij haast zich in het uitfpreken, en hij
Wait zijne oogen omdat zijn geheugen te zeer is
ingefpannen.
B. Dat het zeer overladen is , heb ik wel be.
merkt. Somtijds zelfs herhaalt hij verfcheidene
woorden, om den draad der rede te rug te vinden.
Die herhalingen zijn onaangenaam , en hebben
jets van den fchooljongen , die zijne les niet wel
kep t ; zij zouden eenen min beroemdeu prediker
nadeel doen.
A. Hec is zoo zeer niet de fchuld des predikers , als wel der preekwijze, welke hij, naar bet
voorbeeld van zoo vele anderen, volgt. Zoo lang
men nog zijne preek van buiten leers, en dikwijls
predikt , fielt men zich aan die verlegenheid bloot.
B. Hoe? Wilt gij dan , dat men niet van
buiten leere? Men zou dan nook met nadruk en
juistheid kunnen fpreken.
4. Ik verzet er mij niet tegen dat de predikers zekere buitengewone redevoeringen van buiten leeren : zij zouden tijds genoeg hebben, orn
zich daartoe wel voor te bereiden; maar dan nog
zouden zij dat kunnen ontberen.
B. Hoe zoo? War gij zegt, komt mij zeer
zonderling voor.
A. Zoo ik ongelijk heb , ben ik bereid, mijr
woord weder in te trekken. Laat ons onbevooroordeeld onderzoeken. Wat is het hoofddoel des,
redenaars? Hebben w4 niet gezien , dat het overreden is? En zeiden wi niet, dat men, om te
overreden, roeren moer, door de hartstogten op
te wekken?
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B. Dar geef ik toe.
A. Dus is de levendigile en roerendile wijze
de beste?
B. Ja zij. Wat befluit glj daaruit?
ii. Wie der beide redenaars kan de levendigae en roerendfle wijze hebben, hij, die van buiten leert , of hij , die fpreekt, zonder woord
voor woord op to zeggen, hetgeen hij geleerd
heeft (40)?
B. Ik beweer: hij, die van buiten geleerd
'weft.
A. Geduld! Bepalen wij eerst wel ons punt
van gefchil. Ik flel aan den eenen kant een' man,
die zijne geheele redevoering naauwkeurig uitwerkt,
en haar tot de geringile lettergreep van buiten
leert. Van den anderen kant verbeeld ik mij een'
kundig man, die zich met zijn onderwerp geheel
vervult; die met veel gemak fpreekt, (trouwens
gij wilt niet, dat lieden zonder bekwaamheid zich
daarmede bemoeijen), een' man, eindelijk, die
bet onderwerp, waarover hij moet handelen, in
at deszelfs' beflanddeelen en in al derzelver uitge$trektheid, grondig overweegt ; die dezelve bij
zich op orde flelt; die at zijne bewijzen rangfchikt ; die de krachtigile uitdrukkingen, waardoor hij zijn onderwerp wit verzinnelijken, voorbereidt; die een zeker aantal van roerende figurer vooraf bepaalt. Zulk een weer ongetwijfeld alle y , wat hij zeggen moet, en op welke
plaats hij elke zaak moet itellen ; zoodat hem
voor de uitvoering niets anders overblijft, clan
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naar de gewone uitdrukkingen om te zien , welke
als bet ligchaam zijner redevoering moeten uitmaken. Meent gij , dat zulk een man moeice zal
hebben , om die te vinden ?
B. ' Hy zal er geene zoo juiste en fierlijke vinden, als hij , op zijn gemak , op zijn boekvertrek
zou gevonden hebben.
4. Dat geef ik toe. Maar , zoo als gij zeif
zegt , zal hij flechts een weinig fieraads verliezen ;
terwiji gij weer, wat wij , volgens de door ons
reeds vasrgeftelde grondbeginfelen, van dat verlies
denken moeten. Wat zal hij van den ander=
karat niet aan ongedwongenheid en nadruk van
voordragr , wat toch de hoofdzaak is , winners : vooronderfleld namelijk , dat hij zich, Zoo als CICERO
wil , in het fchrgven veel geoefend ( 4) , en de
goede voorbeelden gelezen hebbe ; dat hij veel
natuurlijke en verkregene vlugheid bezitte ; dat 114
een' goeden voorraad van grondbeginfelen en kundigheden hebbe opgedaan ; dat hij geheel zijn onderwerp wel overwogen en wel bij zich zelven
gerangfchikt hebbe ! Men moet befluiten , dat hij
met nadruk , met orde , zelfs met woordenrijkheid
fpreken zal. Zijne volzinnen zullen het oar zoo
zeer niet flreelen ; zoo veel te beter ; te volmaakter redenaar zal hij zip. Zijne overgangen zullen
niet zoo fijn wezen : daaraan is niers gelegen ;
behalve dat hij ze voorbereid kan hebben , zonder
ze van buiten te leeren , zullen hem dtarenboven
(*) De Oral. Lib. I. C. 34,
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die onftchtzaambeden gemeen zijn met de wel•
fprekendfle redetiaars der oudheid, die van oordeel waren, dat men daarin dikwijls de natuur
moest na volgen , en geene te groom voorbereiding vertoonen. Wat zal hem dan nog ontbreken?
flij zal ja nu' en dan tot eene kleine herhaling
Vervallen; doh deze zal niet onnut zijn. Niet
tlleen toth zal een hoorder van goeden fmaak
met welgevallen daarin de natuur erkennen ,
welke dikwijls terug koint op het geen haar In
eon onderwerp het meest treft; maar die herhaling zal de waarheden te dieper inprenten
juist de ware leerwijze. Hoogilens zal men fa
zijne redevoering bier en daar eene min naauwkeurige woordichikking , een oneigen of verworpen woord, jets onregelmatigs, of, wilt
gij, lets zwaks en oncioegelijks, hem in de hitte
der voordragt ontfnapt , aantreffen ; maar men
most wel zeer kleingeestig zijn, om die onnaauwkeurigheden als groot aan te rekenen ; men zal er
van dien aard bij de voortreffelijklle meesters yin.
den. De bekwaamiten onder de Ouden hebben
die niet geacht. Hadden wij ook zulke verhevene
bedoelingen als zij, wij zouden ons kwalljk NJ
zulke kleinigheden ophouden. Slechts zoodanige
lieden, die niet gefchikt zijn , om het groote te
onderfcheiden, houden zich daarbij op. Verfchoon
mijne vrijmoedigheid. Ik fpreek tot u daarover
met zoo weinig omzigtigheid, omdat ik u van
foortgelijke geesten wel weet te onderfchei.
den.
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B. Gij behoefc met my geene voorzorg te ne.
men. Gaan wij flechts voort, zonder ons op te
houden.
4. Overweeg dan tevens , mijn Vriend! hoe
veel hij vooruit heefc, die niet van buiten leert.
Hij bezit zich zelven ; hij fpreekt natuurliik, niet
als een woordenkramer; de zaken vloeijen van
de bron ; zijne uitdrukkingen (zoo hij goeden
aanleg tot welfprekendheid heefc) zijn levendig
en vol beweging ; het vuur zelfs , dat hem
bezielt, doet hem uitdrukkingen en beelden vinden, welke hij op zijn boekvertrek niet zou heb.
ben kunnen voorbereiden.
B. Hoe zoo? Men kan zich op zijn boekvertrek in drift brengen, en aldaar zeer levendige
redevoeringen opilellen.
A. Dat is waar ; doch de voordragt voegt
claarbij eene nog grootere levendigheid. Daarenboven is ook bet geen men in de hitte der voor.
dragt aantreft, geheel anders gevoelig en natuurlijk
Het heeft een veronachtzaamd voorkomen; en verraadt geene kunst , zoo als bijna altoos het geval
is met zaken, welke men op zijn gemak heeft
zamengefleld. Voeg bier bij, dat een bekwaam
en ervaren redenaar de zaken fchikt naar den ins=
druk, welken hij ziet , dat zij op den hoorder
maken. Hij Loch merkt zeer w el op , wat al of
niet bij den geest ingang vindt , wat de aandacht
trekt, wat de barren roert, en wat die werkingen mist. Hij hervat dezelfde zaken op
eene andere wipe, hij omkleedt ze met meer
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zinnelijke beelden en vergelijkingen ; of we! _hij
keert tot de grondbeginfelen terug, van welke
de waarheden , waarvan hij overreden wil , afhangen ; of wel hij tracht de hartstogten te overwinben welke den indruk dier waarheden tegenwerken. Zie daar de ware kunst van onderrigren en
overreden; zonder dat alles praat men flechts in
het wilde voort en zonder nut.
Overweeg nu, hoe verre de redenaar, die flechts
van buiten opzegt , van dat Joel verwijderd is.
Stel u een' man voor, die , buiten zijne les, geen
woord durft zeggen. Alles is in zijnen itij1 noodzakelijk afgemeten , en het gaat hem, zoo als
DIONYSIUS van Halicarnasfe zegt, dat het isoCRATES ging, zijn °pita laat zich beter lezen,
dan voordragen. Ten andere, hoe hij het ook
aanlegge, de buigingen zijner item zullen eenvormig en altoos een weinig gedwongen Hij
fpreekt niet als een mensch, maar als een rede.
naar, die opzegt of uitgalmt. Zijne voordragt
is flijf. Zijne te ilrak gerpannen oogen toonen,
hoe zeer zijn geheugen werkt; terwiji hij zich
aan geeri buitengewone beweging durfc overgeven , zonder gevaar te loopen, van den draad
zijner rede te verliezen. De hoorder, de kunst
zoo openlijk ziende doorfiralen, verre van, zoo
als hij behoorde ,geroerd, en aan zich zelveri
ontroerd te zijn, is flechts een koel aanfchouwer
van al het kunflige der rede.
B. Maar deden de oude redenaars niet, hetgeen gij veroordeelt?
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il. Ik geloof, teen.
B. Floe ! Meent gij , dat

DEMOSTHENES en CI.1
die
zoo
uitmuntende
redevoeringen,
welke
CERO
wij van hen hebben , niet van buiten gekend hebben ?
A. wij zien wel , dat zij die redevoeringen
fchreven; maar wij hebben verfcheidene redenen
om te gelooven , dat zij dezelve niet van woord
tot woord van buiten geleerd hebben. Zelfs de
redevoeringen van DEMOSTHENES, zoo als die
gedrukt zijn , duiden veel meer de verhevenheid
en onfluimigheid van een groot vernuft aan , gewoon , over openbare zaken met nadruk te fpre,
ken, dan de naauwkeurigheid en befchaafdheid
van een' man, die opftelt. Wat CICURO betreft i
men vindt op verfcheidene plaatfen zijner redevoeringen dingen , welke onmogelijk konden voorzien
worden. Doch beroepen wij ons , wat dit punt
betreft, op hem zelven. Hij wil , dat een redenaar veel geheugen hebbe (*) , en fpreekt zelfs
van een kunst-geheugen , als van eene nuttige nits,:
vinding ; maar al wat hij daarvan zegt , duidt nog
niet aan , dat men van woord tot woord van bu.i.,
ten leeren moet. In tegendeel, fchijnt hij zich te
bepalen bij den eisch, dat men al de deelen van
zijne redevoering bij zich zelven naauwkeurig
rangfchikke, en de figuren , alsmede de voornaamite
uitdrukkingen, welke te pas zullen komen , vooraf
bedenke ; zich voorbehoudende, dadelijk daarbij te

(*) De Orat, Lib. II. C. 87.
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voegen , hetgeen de behoefre en het gezigt der voorwerpen mogt ingeven, Daarom juist eischt hij in den
redenaar zoo veel vlijt en tegenwoordigheid van geest.
B. Veroorloof mij u te zeggen, dat dit alles
znii niet overtuigt. Ik kan niet gelooven, dat
men zoo wel fpreekt, als men fpreekt, zonder at
zijne woorden geregeld te hebben.
C. En ik vat wel, wat u zoo ongeloovig
maakt. Het is, dat gi) daarover oordeelt volgens
de gemeene ondervinding. Zoo degenen, die hunne
preken van buiten leeren, zonder zulke voorberei.
ding predikten , zouden zij waarfchijnlijk zeer
neat prediken. Ik verwonder mij niet daarover:
zij zijn niet gewoon, de naruur te volgen; zij
hebben aan niets anders gedacht, dan em te leeren
fchrijven, en dan nog met gemaaktheid te fchrijy en. Nooit hebben zij er aan gedacht, om op
eene edele, nadrukkelijke en natuurlijke wijze te
leeren fpreken. Daarenboven hebben de meestert
geen' genoegzamen voorraad van geleerdheid, om
zich op zichzelven te kunnen verlaten. De manier van het van buiten leeren, Mt menig beperkt en oppervlakkig vernuft in flaat, som met
eenigen glans in het openbaar te fpreken. Men
heeft flechts een zeker getal van plaatfen en gedachren te verzamelen , waaraan men, hoe weinig geest en hulp men ook hebbe, met der tijd,
een' befchaafden vorm geeft. Maar tot bet andere behoort eerie ernstige overweging van de
eerite grondbeginCelen, eene uitgebreide kennis van
de zeden, bet 1pizen der Ouden, kracht van redeno.
6
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ring en voordragt. Is dit het niet, mijn 'friend !
wat gij van den redenaar eischt, die het geen hij
heeft te zeggen niet van buiten leers?
Z. Gij hebt dat zeer goed uiteengezet. Aileen,
meen ik , moet er nog bijgevoegd worden , dat ,
al wvierden die hoedanigheden niet bij uitftek in
iemand gevonden , hij toch goede redevoeringen
zou kunnen voordragerr, mits hij , bij een gezond
oordeel , eon' redelijken voorraad van kennis be,
sate , en eenige gemakkelijkheid in het fpreken.
Zoo wel bij deze, als bij gene manier kon. den
verfcheidene graden beflaan. Merk nog op , dat de
meesten der genen , die niet van buiten Ieeren ,
2ich niet genoeg voorbereiden. Men moest zijn
onderwerp grdndig overwegen , al de wendingen ,
tot roering gefchikr, voorbereiden , en aan dat alles
zulk eene orde geven, als zelfs dienflig kon zijn, om
de taken in Naar gezigtspunt beter voor te ilellen.
B. Reeds meermalen bebt gij ons van die orde
gefproken. Bedoelt gij jets anders dan eene ver-deeling? Hein gij ook daarover niet eenig bij.
zonder gevoelen ?
4. Gij wilt fchertfen. Nu ja , oak over dat
punt denk ik niet min zonderling, dan over het
andere.
B. In ernst?
ii. Twijfel er niet aan. Daar wij op weg
zijn , g.a ik u toonen , hoezeer het den meesten
redenaars aan orde ontbreekt.
B. Vermits gij zoo veel van orde houdt , mis.
hagen u zeker de verdeelingen nier.
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A. Ilc ben er verre af, die goed re keuren.
B. En dat waarom ? Brengen zij geene orde
in eene redevoering?
ii. Gewoonlijk flechts in fchijn. Daarenboven
geven zij eener redevoering een dor en gedwongen aanzien; zij fnijden haar in twee of drie
Itukken, welke de voordragt des redenaars flo.
ren, gelijk ook de werking, welke zij moec
'doen. Er is geen ware eenheid meer; het zijn
twee of drie verfchillende redevoeringen, flechts
door een' willekeurigen band vereenigd. Loo
maken de preek van eergisteren, die van gismo
ren , en die van heden, zoo daarbij Ilechts een,
aaneengefchakeld plan tot grondflag ligt, gelijk
doorgaans met de advents- preken het geval is,
te zamen even goed een geheel en eene vereeniging van redevoeringen uit, als de drie deelen van
eene dier preken to zamen een geheel uittnaken (4i).
B. Maar wat is dan, naar uw gevoelen, orde?
Welke wanorde zou er in eene redevoering, wake niet verdeeld was, plaats hebben!
Z. Meent gij, dat er in de redevoeringen vats
bEMOSTITENES en CICERO meer wanorde heerscht,
dan in de preken van uwen kerfpelprediker?
B. Ik woet het Hier; ik geloof, neen.
A. Vrees niet, dat gij te veel toegeeft. be
redevoeringen van die groote mannen zijn niet vercleeld, zoo als onze tegenwoordige preken. Niet
flechts zij , Naar ook 'SOCRATES I van wien wij
zoo veel gezegd hebben, en de overige oude
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redenaars, hebben zich aan dien regel niet gehouden. De kerkvaders hebben then niet gekend.
De laatile hunner, de H. BERNARDUS , duidr dikwijis verdeelingen aan; maar hij volgt die flier,
noch verdeelt zijne preken. Nog lang daarna zijn
de preken zonder verdeeling geweest. Het is eerie
leer nieuwe uitvinding, van de fchoolgeleerden
afkomitig.
Be Ik beken, dat de fchool een flecht voorbeeld voor de welfprekendheid is; maar welken
vorm gaf men dan oudtijds aan eene redevoe•
ring?
di. 1k ga bet u zeggen. Men verdeelde eerie
redevoering niet; maar men onderfcheidde daarin
zorgvuldig al de zaken, Welke moesten onderfcheiden worden. Men wees aan elke hare plaats
aan; en daartoe onderzocht men tnet aandacht,
waar men elke zaak moest plaatfen, om haar den
meesten indruk te laten maken. Dikwijls toch zal
eerie zaak, welke , reeds aanflonds gezegd, niers
zou beteekend hebben, van eene beflisfende kracht
zijn, wanneer zij voor eene andere plants bewaard
is, waar de hoorder, door andere zaken zal zijn
voorbereid, om er al den nadruk van te gevoelen.
Dikwijls ftelt een woord, dat deszelfs plaats
gelukkig gevonden heeft, aldaar de waarheid
in al haar licht. Somtijds moet men , volgens
hetgeen CICERO beweert, eene waarheid tot op
het einde omfluijerd louden. Overal moeten de
bewijzen aan elkander fluiten ; her eerfle moer her
tweede voorbereiden, en het tweede het eerfic
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onderfteunen. Eerst moet men het geheele onderwerp in het ruwe vertoonen , en, door een zedig en innemend begin, door een voork omen
van regtfchapenheid en opregtheid, den hoorder
gunflig voor zich flemmen. Vervolgens voert men
de grondflellingen aan; waarna de daadzaken, op
eene eenvoudige, duidelijke en treffende wijze,
worden voorgedragen terwi)1 men tevens de
omilandigheden aanroert , van welke men zich
ftraks zal moeten bedienen. Uic de grondflellingen
en daadzaken lei& men de gevolgtrekkingen al;
waarbij men de redenering zoo moet inrigten,
dat al de bewijzen elkander onderiteunen , om te
ligter onthouden te worden. Men moec her derwijze aanleggen, dat de rede altoos toeneme, en
dat de hoorder het gewigc der waarheid meer en
meer gevoele. Dan bezige men levendige beelden,
en al zulke wendingen , als gerchikt zijn, om de
hartstogten op te wekken. Daartoe moec men ,het
verband kennen , dat er tusichen de hartstogten
beftaat, dezulke, welke at aanflonds het gemakkee
lijkfle opgewekt kunnen worden , en dienen kunnen
om anderen op te wekken; dezulke eindelijk , welke
van de grootfie werking kunnen zijn, en waarmede
men de redevoering moet eindigen. Dikwijls komr
het te pas, op bet einde eene korte herhaling te
does, welke in weinige woorden al de kracht
des redenaars verzamelt, en al hergeen hij bet
meest overredens gezegd heeft, voor oogen fleit.,
Overigens moet men zich niet angstvallig, op
eene eenvormige wijze, aan die orde binden :
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elk onderwerp heefc zifne uiczonderingen en elgenfchappen. Voeg daarbij , dat men in die orde
zelve eene bijkans oneindige afwisfeling vinden kan.
Die orde nu , welke op weinig na door CICERO
worth aangeduid, kan, zoo als gij zelf zier, in
eene redevoering, welke in Brie ftukken geineden
is, niet opgevolgd , noch in elk deel afzonderlijk in
acht genomen worden. Er moet dus eene orde zijn,
mijn Vriend ! maar eene orde, welke niet reeds
van bet begin der redevoering toegezegd en bekend gemaakt is. CICERO zegt, dat het bijna,
altoos bet beste is, dezelve te verbergen , en den
hoorder er hen te leiden, zonder dat hij het
merke. Zelfs zegt hij met uitdrukkelijke woorden , gal.* ik mij herinner, dat men , tot het
getal der bewijzen toe, verb-ergen moet , zoo da,t
zij niet kunnen geteld worden, ofichoon zij op
zich zelven genoeg onderfcheiden zijn :, en dat er
in eene redevoering geen duidelijk aangewezene
verdeeling mag plaats hebben (*). Doch de ruwbeid der laatfte rijden is zoo verre gegaan , dat
men geene orde in eene 'redevoering kent , ten zij
de redenaar haar van den beginne of aankondige,
en bij elk punt zich ophoude.
C. Maar dienen de verdeelingen , niet, om het
verfland en het geheugen des hoorders te verligten? Het is onderrigtshalve, dat men ze maakr.
A. De verdeeling verligc het geheugen van
den genera die fpreekt. Maar nog zou eene natuurlijkO, orde, zonder te zijn aangeduid, dat
(*)

De Oral, Lib, IL C. 4 i ,
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zelfde beter doen : want de beste leiddraad voor
den geest Lis de ware zamenhang der zaken.
Doch wat de verdeelingen betrefr , zij onderiteunen Ilechts dezulken, die eene geleerde opvoeding
genoten hebben , en in de fchool aan die manier
zijn gewoon geraakt ; en , zoo bet y olk de verdeeling beter dan het overige onthoudt, dat komr,
om dat zij meermalen herhaald is. In het alge.
meen onthoudt bet die zaken het best, welke den
geest treffen , en in gebruik zijn.
B. De orde, door u voorgefleld, kan voor
fommige onderwerpen goed zijn; maar zij past niet
voor alle: men heeft niet altoos daadzaken aan te
voeren.
4. Heefr men die niet, men onthoudt zich er
van; maar er is bijna geene flof, waar zij onthre.
ken. Eene van PLATO 'S fchoonheden is, dat hij
gewoonlijk, aan bet hoofd zijner zedekundige fchriften , gelchiedenisfen en overleveringen plaatst ,
welke als de grondflag van het geheele vervolg
der rede zijn. Die manier voegt veel meer den
genera, die de godsdienst prediken: want alles is
daar overlevering, alles gefchiedenis , alles oudheld. De meesce predikers onderrigten niet ge•
tioeg, en bewijzen flechts, zwakkelijk , bij gebrek

van tot die bronnen op te klimmen.
B. Gij hebt reeds zoo lang gefproken , dat
ik u niet langer durf ophouden. Weergierigheid
echter vervoert mij. Veroorloof mij nog eenige
vragen over hetgene in eene redevoering is in acht
te nemen.
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A. Gaarne. 1k ben nog niet vermoeid, en
heb nog eenige oogenblikken over.
B. Gil wilt uit eene redevoering alle beuzel..
achtige fieraden ftrengelijk verbannen; maar leer
mil, door duideliike voorbeelden , die van echte
en natuuritike fferaden -ondertcheiden.
A. Hon& gij veel van trillers of flepingen in
de muzijk? Floudt gij tiler meer van die bezieide
toonen, welke de dingen fchilderen, en de hartstogten uitdrukken?
B. Ongetwijfeld ja. De trillers behagen flecht&
bet oor ; zij drukken niets uit, en wekken geener.
lei gevoel op. Te voren was onze muzijk er vol
van; ook had zij niets dan verwards en zwaks.
Thans heeft men begonnen de muzijk der Oudert
nader bij te komen ; eene muzijk, welke eene
foort van hartstogtelijke voordragt is, en op het
genioed ten flerkfte werkt.
4. 1k wist wel, dat de muzijk, waarvoor gij
leer gevoelig zijt , mij dienen zou, om u, berrek•
kelijk de welfprekendheid, in te Eaten. ook
nioet er zelfs in de muzijk eene foort van wel.
fprekendheid zijn. Nu , zoo we! in de welfpre.
kendheid , als in de muzijk , moet men de trillers
verwerpen. Verflaat gij thans niet, wat ik in eene

redevoering onder dien naam bedoele ? zekere
woordtpelingen namelijk , welke als het flotrijm
gedurig wederkomen, zeker geruisch van flepende
en eenvormige volzinnen. Zie daar valfche wetfprekendheid , gelijk aan flechte muzijk (42).
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B. Maar nog eens , helder mij dat nog een
weinig op.
A. Het lezen van goede en van flechte redenaars
zal , ter vorming van uwen fmaak, veel meer bi.im
dragen, dan alle regels te zamen (43). Nogtans
kan ik u, door het bijbrengen van eenige voor.
beelden, ligtela voldoen. 1k zal die niet uit
onze eeuw ontleenen, hoe vruchtbaar anders ook
in vallche fieraden. Om niemand te beleedigen,
komen wij op ISOCRATES terug, te meer, daar hij
bet voorbeeld dier bloemrijke en welluidende re,
devoeringen is, thans zoo zeer in zwang. Hebt
gij de zoo beroemde lofrede op HELENA gelezen?
B. Ja, wel eer.
A. Floe kwam zij u voor?
B. Voortreffelijk. Nooit heb ik zoo veel geest,
bevalligheid, liefelijkheid, vinding en fcherpzin ♦
nigheid onrmoet. 1k wil u wel bekennen , dat
HOMERUS , wien ik vervolgens las , mij voorkwam
geene zulke geestige trekken te bezitten. 'Mans,
nu gij mij het ware doel der dichters en redenaars
hebt aangetoond, zie ik wel , dat HOMERUS ISO.
CRATFS zoo verre overtreft, als ziine kunst verborgen is, en die des anderen zich vertoont. Maar,
om kort te gaan , wen was ik over ISOCRATES
verrukt , en zou dat nog zijn , hadc gij mij niet
beter onderrigt. Mijnheer * * * is de ISOCRATES
onzer eeuw ; terwijl ik wel merk, du gij, door
bet zwakke van dien redenaar aan te toonen, het
vonnis opmaakt van at de genera, 4ie naar zulk
eene bloemrijke en laffe welfprekendheid ftreven.
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X. 1k fpreek alleen van !SOCRATES. Hij
gins zijne lofrede met de liefde te verheffen, welke THESEUS voor HELENA had, en hij meent al
cen grout denkbeeld van die vrouw re zullen geven , door de heldhaftige hoedanigheden van dien
grooten man , die op haar verliefd was , te fchilderen; als had THESEUS, dien de oudheid altoos
als zwak en onbeftendig in zijne minnarijen heeft
voorgefteld, niet door iets middelmatigs kunnen
getroffen worden. Daarop komt hij tot het oordeel van PARIS. JUNO zegt hij , beloofde hem
de heerfcbappij over MINERVA , de over
winning in het gevecht, VENUS , de fehoone HELEN A. Daar nu PARIS , gaat hij voort , bij dat
oordeel , de aangezigten dier Godinnen , wegena
derzelver glans , niet kon aanfchouwen , kon hij
ook geese uitfpraak doen , ten zij volgens de waarde
der drie taken , welke hem waren aangeboden
hij gaf aan HELENA de voorkeur boven de beerfchappij en de overwinning. Voorts prijst hij de
uitfpraak van hem, aan wiens oordeel zelfs Goden.
nen zich hadden onderworpen. Ik verwonder mij ,
zegt hij nog, ten aanzien van PARIS , dat ietnandbet verkeerd kan vinden dat hij met haar wilde
leven, voor welke zoo vele halve Goden hadden
willen ilerven (*).
C. Ik verbeeld mij onze predikers , liefheb(*) azuggco
IZETG TO461-4;
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bers van tegenflellingen en geestige trekken, te
hooren. Er zijn vele ISOCRATESSEN
Zie daar hunnen meesrer. Al het overige van,
die lofrede is vol van foortgelijke trekken. 'Zij is
gebouw4 op den langdurigen trojaanfchen oorlog,
op de rampen , door de Grieken geleden , om HtLENA terug te krijgen , en op den lof der fchoon.
had , van zoo veel vermogen op den men sch.
Niels is er deftig bewezen ; nergens , komt eene,
enkele zedekundige waarheid voor. Hij oordeelt
over de waarde der dingen flechts, naar de harts.
togten der menfchen, En niet alleen zijn zijne
bewijzen zwak ; ook zijn fliji is geheel opgefmukt
en laf. Ik heb u die plaats, hoe wereldsch ook,
bijgebragt , omdat zij zeer vermaard is , en om
dat die ilechte manier thans zeer worth nagevolgd.
Ook de overige redevoeringen van ISOCRATRS
zelfs de deftigile, hebben veel van dien laffen ilijl ,
en zijn vol van die valiche fchoonheden.
B. 1k zie wel , gij houdt niet van die kunflige,
wendingen, Welke noch bondige en krachtige redenen , noch naFuurlijke en roerende uitdrukkingen
zijn. Het voorbeeld van ISOCRATES zelf, door u
bijgebragt , al loopt het over - een nietig onderwerp , is daarom niet ongepast: want al die ijdele
pronk voegt nog veel minder bij ernstige en bondige onderwerpen.
Komen wij op 'SOCRATES te rug, mijn
Vriend! Had ik dan wel ongelijk , met over dien
redenaar te fpre ken , zoo als CICERO ons verze•
kerr, dat ARISTOTELES over hem gefproken heat?

4.
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B. Wat zegt

CICERO ?

id. Dat ARISTOTELES, ziende, hoe ISOCRATtS
de geregtelijke, zoo wel als de gewone, weliprekendheid in vermaak en ijdele praal had doers
overgaan , en daardoor de aanzienlijkae leerlingen
WE zich trok, op hem een vers van PHILOCTETES
toepaste, ter aanduiding, hoe fchandelijk het ware,
re zwiigen , en dien woordenkramer aan te booTen ''''). En daarmede genoeg; ik moet gain.
B. Gij vertrekt nog niet, min Vriend! Gij
wilt dan geene tegenflellingen?
A. Vcrgeef mij. Wanneer de zaken, welke
men verhandelt, nit haren aard tegen elkander
overftaan, moet men er de tegenilelling van aan.
duiden. Zulke tegenftellingen zijn natuurlijk , en
brengen ongetwijfeld eene wezenlijke fchoonheid
aan. Dat is dan de kortfle en eenvoudigfte wiize
om de zaken uit te drukken. Maar een' omweg
te zoeken , oni eene lading woorden te vinden,
is kinderachtig. Lieden van eenen flechten fmaak
worden in het eerst daardoor verblind; dock in
bet vervolg vermoeijen die gemaaktheden den hoot,.
der. Kent gij de dusgenoemde Gothifche bouw.
orde van onze oude kerken?
B. Zeker ken ik die; men vindt die overal.
4. Hebt gij dan niet die rozen, die fpicien,
die, kleine doorfnedene en planloos los ter neer
geftelde fieraden, kortom, al die beuzelingen opgemerkt, waarvan die bouworde vol is? Zie daar
(*) De Oral. Lib, III. C. 35.
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in de bouwkunst, wat de tegenftellingen en de
overige woordfpelingen in de welfprekendheid
zip (44.). De Griekfche bouworde is veel eenvoudiger. Zij duldc flechts groorfche en natuurr
lijke fieraden ; men ziet daar aan niets dan groots,
evenredigs en her gene op zijne pints is. Die
bouworde, welke men de Gothifche noemt, is ons
van de Arabieren toegekomen. Daar die foort
van vernuften zeer levendig was, zonder regelen
en befchaving , kon het niet misfen , of zij moesten tot valfche fpitsvindigheden vervallen : van
daar hun llechte fmaak in alles. Zij waren drogredenaars bij het redeneren , liefhebbers van beuzelingen in de bouwkunst, en uitvinders van
geestigheden in de dichtkunst en welfprekendheid.
Dat alles kenfchetsc hetzelfde vernufr.
B. Dat is vrij koddig. Dus eene redevoering,
vol van tegenitellingen en andere foortgelijke flee
raden , gelijkt. naar eene kerk , op de Gothifche
wijze gebouwd.
Volkomen.
B. Nog eerie vraag, bid ik u t dan laat ik u
pan.
4. Wel nu ?
B. Het komt mij zeer moeijelijk voor, bijzon•
derhedeu in den deftigen ftj1 to verhandelen; en
nograns moat men het doen, wil men bondig zijn,
zoo als gij wilt, dat men zijn zal. Eea
woord daarover.
Men vreest order ons zoo zeer in het lage to
vallen dat men gewoonlijk droog en onbepaald in
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zijne uitdrukkingen is. Wil Men een' Heilige
prijzen, men zoekt naar prachtige fpreekwijzen;
men zegt , dat hij Verwonderlijk was, flat zijne
deugden hemelsch waren; dat hij geen mensch ,
maar een engel was. Zoo beftaat alles in uitroepingen , zonder bewijs en zonder fchildering. Geheel anders was bet bij de Grieken. Zij bedienden ziCh zelden van alle zulke algemeene bewoordingen, welke niets bewijzen; maar zij voerden
vele daadzaken aan. Zoo , bij voorbeeld, zegt
XENOPHON in de geheele Cyropedie niet eerimaal ,
dat CYRUS verwonderlijk was; maar hij doer ' hem
()Nerd bewonderen. Het is alzoo , dat men de
Heiligen moest prijzen, door een omftandig verhal aangaande hunne gevoelens en handelingeti
te leveren.
Wij hebben in dat opzigt eene verkeerde kieschheid , gelijk aan die van fommige landbewoners ,
die voor fraaije geesten willen doorgaan. Zij
durven niets zeggen , dat hun niet als uirgetocht
en verheven voorkomt. Zij zijn altoos noog,drarend, en zouden zich te zeer theenen te verlagen;
door de zaken bij derzeiver naam te noemen. Mies mengt zich met de onderwerpen, welke de
weliprekendheid moet behandelen. De dichtkunst
zelve, welke daarvan de verhevenfte foort is,
llaagt maar in zoo verre, als zij de zaken met al
derzelver omitandigheden fchildert. Zie eens bij
V1RGILIUS , hoe hij de Trojaanfche fchepen voor.
flelt, als zij bet iffrikaanfthe ilrand verlaten , of
aan de kust van Italia komen ; al de bijzonderhe-
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den zijn er gefchilderd. Nogtans moet men be.
kennen , dat de Grieken het omilandige nog veel
verder dreven , en de natuur nog flerker volgden.
En juist wegens dat omaandige , zouden velen ,
zoo zij durfden , HOMERUS voor ' te eenvoudig houden. Juist door die zoo oorfpronkelijke
eenvoudigheid , waarvan wij den ° fmaak zoo
zeer verloren hebben , heeft die dichter groom
overeenkornst met de Heilige Schrift ; offchoon
deze , in het natuurlijk fchilderen der zaken, hem
zoo ver overtreft, als hij de geheele oudheid
heefc overtroffen.
Wanneer men lets ornilandig heeft te verhandelen , dan moet men den geesc des hoorders niets
vooritellen , dat zijne aandacht niet verdient , of
niets bijdraagt cot het denkbeeld, dat men hem wit
geven. Men moet dus in de keuze der omftandigheden oordeelkundig te werk gaan , maar ook
niet fchromen , alles te zeggen , war dienen kan.
Het is eene verkeerd begrepene kieschheid ,
fommige nuttige flukken daarom achter te houden ,
em dar men ze voor geene fieraden vatbaar ache;
behalve dat HOMERUS ons , door zijn voorbeeld ,
genoeg leers, dat men alle onderwerpen , elk op zijne
wijze , kan verfraaijen. Ten andere , moet men
erkennen , dat elke redevoering hare ongelijkheden
hebben mom Men moet grout bij groote zaken,
eenvoudig , zonder plat, bij kleine zaken zip ; nu.
eens words er natuurlijkheid en naauwkeurigheid ,
dan weder verhevenheid en nadruk vereischc. Een
fchilder , die nooit iers Anders dan paleizen van' eerie
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prachtige bouworde vooritelde, zou niets wezen•
lijks doen , en fpoedig vervelen. Men moet de
natuur in hare verfcheidenheden navolgen. Heefc
men eene prachtige clad gemaald, dikwijls k omt
het te pas , eene woestijn en herdershutten te vent,
toonen. De meesten der genen , die fraaije redevoeringen willen maken , trachten ,„ zonder keuze
gelijkelijk overal naar woordenpracht. Zij meemen , alles gedaan te hebben, als zij eene *me,
nigte van verhevene woorden en onbepaalde gedachten verzatneld hebben. Zij denken aan niets
anders dan om hunne redevoeringen met fieraden
te- beladen : gelijk aan flechte koks, die niets behoorlijk weten toe te bereiden , en die de fpijzen
regt fmakelijk meenen te maken, door er veel
zout en peper bij te doen. De ware welfprekendheid heeft niets winderigs, noch gezochts; zij
matigt en voegt zich naar de onderwerpen, welke
zij behandelt, als mede naar de genera, die zij
on-derrigt, zij is flechts dan groot en verheven,
als zij het moet zijn (45). ,
B. Wat gij daar van de Heilige Schrift zeidet,
maakt mij zeer verlangend, om aangaande hare
fchoonheid nader ingelicht te worden. Kunnen wij
ons morgen niet op een of ander uur wederzien ?
il. Morgen ? dat zal moeijelijk gaan. Nog.
tans zal ik trachten 's avonds te komen. Om dat
gij .het dus wilt, zullon wij over het woord van
God fpreken: want tot hiertoe fpraken wij llechts
over het woord der menfchen.
C. Vaarwel , Vriend! 1k bid u ) woord to hourn
den. Komt gij niet, dan komen wij u opmeken.
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C. ik twijfelde, of gij wel zondt komen, en
er fcheelde weinig aan, of ik ware naar M * * *
gegaan.
A. Er was lets, dat mij verhinderde maar ik
heb er mij gelukkig uitgered.
B. Ik ben er zeer blijde om: want het is zeer
noodig de 'begonnen ftof ten einde te brengen.
C. Dezen morgen was ik onder het gehoor
van * * *, en ik dacht aan u. De prediker fprak
op eene ftichtelijke wijze; maar ik twijfel, of het
yolk wel verItond, vat hij zeide.
4. Dar is dlkwijls het geval. Ik heb eene
geestige vrouw gekend, die zeide, dat de predikers Latijn in Fransch fpreken. De wezenlijkfte
eigenfchap in een' prediker is, dat hij onderrigtend is. Maar, om anderen te onderrigten, moet
men zelf wet onderrigt zijn. Van den eenen kant
moet ‘ men al de kracht van de uitdrukkingen der
Heilige Schrifc volkomen bevatten van den anderen, moet men naauwkeurig bekend zijn met de
vatbaarheid der genera , tot welke men fpreekt.
Daartoe words eene zeer grondige kennis, en veel
.00rdeels gevorderd (46). Dagelijks fpreekt men
tot het y olk van de Heilige Schrifc, van de
Kerk, van de beide wetgevingen, van de offers,

7
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van mom , AARON , MELCUIZEDEK , van de Profeten , van de Apostelen , zonder dat men zich bekommert, om bun te leeren , war al die dingert
beduiden , en die perfonen gedaan hebben. ' Men
zou vele predikers twintig jaren kunnen naloopen,
zonder zoo veel Godsdienstkennis op te doen,
als men noodzakelijk hebben mom
Meent gij dan, dat men die zaken, waar.
B.
van gij fpreekt, niet kent?
C. Ik voor mij, twijfel er flier aan. Slechts
weinigen kennen die genoeg, om met eene preek
nut te doen.
B. Ja , bet onbefchaafde yolk is daar van on.
kundig.
C. Wel nu! het yolk? Is het niet het yolk ,
dat men moet onderrigten ?
.4. Vo€g daarbij, dat bet meeste deel der
fatfoenlijke wereld in dat opzigt tot bet y olk beboort. Doorgaans zijn drie vierde gedeelten der
hoorders onbekend met die eerfle grondbeginfelen
der Godsdiensc, welke de prediker nogtans als
bekend vooronderfielc.
B. Zoudt gij dan willen , dat een prediker
voor een aanzienlijk gehoor den katechismus ging
verklaren?
4, Ik weer, dat men daarbij den middelweg
moet houden ; maar men kan, zonder zijne hoor.
ders te beleedigen, bun wel de gefchiedenisfen ,
welke den oorfprong en de inflelling van alle heilige zaken bevatten, herinneren. Wet verre dat
die narporing van den oorfprong onedel ware, zou
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zij aan de meeste redevoeringen eene kracht en
fchoonheid geven , welke er aan ontbreken. Reeds
gisteren hebben wij , in het voorbijgaan , die opmerking , vooral met betrekking tot de verborgen.
heden , gemaakt. Eene vergadering words noch
onderrigt noch overtuigd , zoo men niet tot de
bron opkiimt. Hoe zoudt gij, bij voorbeeld, het
yolk doers verflaan , hergeen de Kerk , in navolging
van den Apostel PAULUS , zoo dikwijls zegt, dat
jEzus cmusTus ons Pascha is , zoo gij niet ver.
klaardet, wat het • Joodiche Pascha was; ingefteld,
tot een altoosdurend gedenkteeken van de verlosfing
uit Egypte, en oni eene nog veel gewigtiger ver.
losfing, den Heiland voorbehouden, of te beelden?
Daarom zeide ik u , dat in de Godsdienst bijna
alles tot de gefchiedenis behoort. Om deze waarheid wel re veritaan, behooren de predikers in de
lieilige Schrift wei bedreven te zijn.
B. Duld , dat ik u, bij gelegenheid van de
Heilige Schrift,' in de rede valle. Gij zellet ons
gisteren, dat zij welfprekend is. Ik was zeer
blijde, u dat te hooren zeggen ; terwiil ik wel
wenschte , dat gij mij de fchoonheden er van
leerdet kennen. Waarin beflaat die weliprekendheid?
Het Lattjn komt mij op vele plaatfen als onbe.
fchaafd voor; ook vied ik er geene fijnheid van
gedachten. Waar is dan het Been gij bewondert?
4. Het Latin is flechts eene letterliike vertaling , waarin men, eerbiedshalve, vele Hebreeuwfche en Griekiche fpreekwiizen heefc behouden.
Veracht gij HOMERUS , omdat wij daarvan eene

ilechte vertaling bezicten ?
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B. Maar zelfs het Grieksch (dit Loch is de
grondtekst van bijna her geheele Nieuwe Testament) komt mij voor , zeer- flecht te zijn (47).
A. 1k geef dat toe. De Apostelen , die in het
Grieksch hebben geichreven, kenden die taal gebrekkelijk , even als de overige Griekfche Joden van
dien tijd. Daarom noernt de Apostel p Atnius zich
onbedreven in woorden, maar niet in kennis (*).
Bet , is duidelijk te zien, dat de Apostel belijdt,
in de Griekfche taal niet wel bedreven te zijn ,
offchoon hij antlers de leer der Heilige Schriften
bondig verklaart (48).
C. Maar hadden de Apostelen de gave der talen niet ?
4. Zeker hadden zij die ; zelfs ging zij tot
een groot aantal van eenvoudige geloovigen over.
IViaar, war de talen betreft, welke. zij langs den
gewonen weg reeds kenden , hebben wij reden
van te gelooven , dat God hen die Het fpreken ,
zoo als zij die te voren fpraken. De Apostel PAULus, die van Tarsus was, fprak natuurlijk her
bedorven Grieksch der Griekfche Joden. Ook
zien wij , dat hij dus gefchreven heeft. De H.
LUCAS fchijnt daarin een weinig meer ervaren geweest te zijn.
C. Maar ik heb altoos getneend, dat de Apostel PAULUS , te Bier plaatfe, wilde zeggen , dat
hij van de welfprekendheid afzag , en zich alleen
bij de eenvoudigheid der Evangelieleer bepaalde.
(*) 9 KORt XI.

6.
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ja gewis ; en ik heb bet verfcheidene vrome lieden hooren zeggen , dat de Heilige Schrift niet
welfprekend is. De H. HIERONYMUS werd geftrafc , omdat hij van hare eenvoudigheid eene
walg had, en het meer met CICERO hield (49).
De H. AUGUSTINUS fchijnt , gelijk uit zijne Belifdenisfen blijkt , betzelfde gebrek gehad te hebben.
Welligt beeft God , niet flechts door de duisterbeid , maar ook door den platten fliji der Heilige
Schrift, even als door de armoede van JEWS
CHRISTUS ons geloof willen beproeven?
A. 1k vrees, mijn Vriend! dat gij te ver gaat.
Wien wilt gij liever gelooven , of den H. HIERONYMUS, geftraft , omdat hij in zijne afzondering
den fmaak zijner jeugdige letteroefeningen te veel
bot vierde , of den H. HIERONYMUS , als hij , in
gewijde en ongewijde kennis door en door ervaren ,
PAULINUS in eenen brief tot bijbeloefening aanzet,
hem meer vermaaks van de Profeten belovende,
dan de dichters hem hadden gegeven. Had de
AUGUSTINUS in zijne vroege jeugd , toen hem de
fchijnbaar platte fill der Heilige Schrift, zoo as
hij zelf zegt, walgde , meer gezags , dan tom hij
zijne boeken over de Christelijke leer zamenfletde ? In die boeken zegt hij meermalen , dat de
Apostel PAULUS eene buitengewone welfprekendheid
bezit , en. dat de krach; zijner welfprekendheid
gefchikt is, om her ware, zelfs op flapenden
te werken. Nog zegt hij , dat bij dies Apostel
de wijsheid niet naar fchoonheid van woorden gezocht heeft; maar dat deze de wijsheid is vooraf-
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gegaan. Hij haalt verhevene plaatfen uit deszelfs
brieven aan, en toont, dat daarin al de kunst der
ongewijde redenaars wordt overtroffen. Slechrs
twee dingen wil hij bij die vergelijking doen opmerken , voor eersr, dat de ongewiide redenaars
naar de fieraden der welfprekendheid zochten ;
terwiil de welfprekendheid , bij den Apostel
PAULUS en de overige gewiide Schrijvers, natuurlijk van zelve volgde. Ten andere, betuigt
hij, de fijnheden der Griekfche taal niet genoeg
te kennen, om in de Heilige Schriften die wellui.
dende fchikking en ronden affoop der volzinnen
te ontdekken, welke men bij de ongewijde Schrijv
. ers aantreft. Ik vergat nog, u te zeggen, dat hij
de plaats van den Profeet Amos biprengt: Wee

den mactigen in Zion! en die op den Berg van
Samaria vertrouwt! enz. (*). Hij verzekert,
dat de Profeet te Bier plaatfe alles heeft overtroffen, wat bij de Heidenfche redenaars voortreffelijks
gevonden wordt (t).
C. Maar, hoe verflaar gij die woorden van den
Apostel PAULUS: Mijne reds en predtking beflon.

den Piet in overredende woorden van menfcheliike wifsheid (§). Zegt liti niet tot de Corintilers, dat hij niet gekomen was, om hun jEzus
ow IsTus met verhevenheid van woorden en
Wi'sheid te verkondigen; dat hij onder hen niets
geweten had dan jEzus , en wel pus gekruist ;
(*) Amos VI. 1-6.
(t) De Doar. Christ. Lib, IV. C. 7 , 2o.
(5) 1 COL H. 4, 5.
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dat zijne prediking gegrond was, niet op de overredende taal van menfchelijke wijsheid , maar op
de tastbare werkingen des geestes en der kracht
Gods, opdat uw geloof, das vervolgt his, niet
gegrond zou zijn op mesa lchelifke wijskeid, maar
op de kracht van God? Wat beteekenen dan die
woorden , Vriend ! Ron hij in fIerker uitdrukkingen zijn' af keer betuigen van die overredingskunst ,
welke gil bier voorflaat? Ik voor mij , beken u,
dat ik geflicht was, toen gij at de gezochte fieraden , welke de ijdelheid in eene redevoering wil ,
laaktet; maar her vervolg beantwoordt niet aan zulk
Len vroom begin. Gii gaat van het predikambt
eene geheel men fchelijke kunst maken , en de Apostolifche eenvoudigheid zal daaruit verbannen zijn.
4. Gij zijt wegens mijne achting voor de wel.
fprekendheid weinig geflicht ; en ik ben zeer geflicht wegens den ijver, waarmede gij mil daarover
berispr. Intusfehen zal bet, mijn Vriend! niet
ondienftig zijn, dat wij ons daaromtrent nader inlichten. Ik verkeer met vele brave lieden , die ,
even als gij , meenen , dat welfprekende predikers
de Evangelirche eenvoudigheid to kort doen (co).
Mitsdat wij elkander maar wel verilaan, zulien
wij het fpoedig eens zijn Wat verflaat gij door
eenvoudigheid ? War verilaat gij door wel fprekendheid ?
C. Door eenvoudigheid verfla ik eene redevoering. zonder kunst, en zonder pracht ; door
welfprekendheid daarentegen, eene redevoering,
vol kunst en fieraden.
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A. Wanneer gij eene eenvoudige redevoering
verlangt, wilt gij dan eene zonder orde, zonder
zamenhang, zonder bondige en overtuigende be,
wijzen, zonder leerwijze, gefchikt om onwerenden
te onderrigten? Wilt gij eenen prediker, die niets
roerends 'weft, en die zi,ch niet toelegt, om de
buten te treffen ?
C. Juist het tegendeel: ik wil eene redevoering I
welke onderrigt en treft.
4. Dan wilt gij ook , dat zy welfprekend zij :
want wij hebben reeds gezien, dat de welfprekendheid niets anders is, dan de kunst van te
onderrigten , en door hen te treffen, de menfchen
te overreden.
C. 1k geef toe, dat men onderrigten en trefl
fen moet; maar ik wilde, dat men, dit zonder
kunst en met Apostolilche eenvoudigheid deed.
A. Zien wij dan, of de kunst en de Apostoli'
tche eenvoudigheid met elkander niet kunnen beHaan. Wat verhat gij door kunst?
C. Ik verfta zekere regels, welke het menfchelijke vernuft heeft uitgevonden , en naar welke
het zich in eene redevoering fchikt, om haar
fraaijer en befchaafder te niaken.
4. Wanneer gij door kunst niets anders verilaat
dan de uitvinding, om aan eene redevoering een
befchaafder aanzien te geven, ten einde den boorders te behagen , dan is onze ftriajd, een woorden.
CHO, en erken ik , dat men uit de preken de
kunst moet wegdoen. Trouwens, zulk eene ijdel•
held is, gelijk wij reeds gezien hebben , onwaar-
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dig der weirprekendheid, zoo veel te meer der
Apostolifche bediening. Juist daarover heb ik met
onzen Vrienci B. zoo heel geredekaveld. Maar
verflaat gij door kunst en door welfprekendheid,
wat al de deskundigen der Ouden daaronder yen*
flaan hebben, dan moet men niet dus redeneren.
C. Hoe verflonden zij dat dan?
4. Volgens hen, beilaat de kunst van we! te
fpreken , in de middelen, welke overweging en
crvaring hebben doen uitvinden, om eene redevoering
zoo in tc rigten, dat zij van de waarheid overtuigt , en de harten der menrchen voor dezelve
flcmt: en dat juist is het, war gij in een' prediker verlangt. Hebt gij mij niet zoo aanilonds ge,
zegd, dat gij orde , eene geichikte leerwijze,
bondigheid van redenering, en eene roerende voor.
dragt begeert, namelijk eene, welke de harten
treft cn roert? Niets Anders is de welfprekenclheld: p oem haar dan, gelijk gij wilt.
C. Thans zie ik wel , waarop gij de welipreq
kendheid doet uitkomen. Onder zulk eene ernflige
en deftige gedaante, vied ik haar den kanlet
waardig, ja zelfs onontbeerlijk , om met vrucht te
onderrigten. Maar hoe verftaat gij toch die plaats
van den Apostel PAULUS , tegen de welfprekendheid? Ik heb u reeds de woorden er van geegd: is zij niet uitdrukkelijk?
4. Mag ik u wel east lets vragen?
C. Gaarne.
A. Vindt gij niet , dat de Apostel PAULUS in
zijne brieven voortreffelijk redeneert? Zijne rede.
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neringen , in zijnen brief aan de Romeinen , tegen
de Heidenfche Wijsgeeren en tegen de Joden,
zijn die niet fraai? Het geen hi.) over her onvermogen der wet ter ' s menfchen regtvaarcliging zegt,
is dat niet krachtig?
C'. Ongetwi)feld ja.
4. En wat hij in ziinen brief aan de Hebreers
gewaagt , van het ontoereikende der oude offers,
van de door DAVID aan Gods kinderen beloolde
rust, boven die, Welke zij federt josuA in Pales.
tina genoten, van de orde van AARON en van die
van MELCflIZEDEK , van bet geestelijke en eeuwige
verbond, hetwelk het vleeichelijke verblnd, door
M0ZFS flechrs voor een' tijd te weeg gebragt,
noodzakelijk moest vervangen: is dat alles Beene
fljne en diepzinnige redenering?
C. Ik geef dat toe.
4. De Apostel heeft alzoo niet van zijne rede
de wijsheid en kracht van redenering willen uit'When?
C. Dat blijkt nit zijn eigen voorbeeld.
4. Waarom meent gij dan, dat hij Bever de
welfprekendheid dan de wijsheid daarvan heeft
willen nit fluiten?
C. Omdat hij ter plaatfe, waarvan 1k u de
verklar ng verzoek , de welfprekendheid verwerpt.
if. Verwerpt hij ook , niet de wiisheid? Ongetwijfeld. Die pints is nog meer beflisfend regen de wijsheid en de menfchelijke redenering, dan
tegen de welfprekendheid. Echter laat de Apostel
zelf niet na, te redeneren en welfprekend te zijn.
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Gij geefc het eene toe, en de H. AUGUSTINUS
verzekert u het andere.
C. Gij doet mij wet volmaakt de zwarigheid
zien ; maar gij neemt die niet weg. Hoe verklaart
gij dat?
.4. Zie bier! De Apostel heeft geredeneerd;
hi) heeft oxerreed: dus was hij wezenlijk een nit"
muntend wijsgeer en redenaar. Maar zijne predi.
king was, zoo als hij ter plaatfe, waarover het
geichil loopt, zegt, noch op redenering noch op
menfchelijke overreding gegrond ; het was eene
bediening, welker geheele kracht van boven kwam.
Volgens de voorzeggingen, moest het bekeeren
eener geheele wereld het groote wonderwerk des
Christendoms zijn. Dit was dat koningrijk Gods,
komende van den hemel, en Cat al de volken der
aarde aan den waren God moest onderwerpen..
JEZUS CHRISTUS gekruist, den volken verkondigd,
moest alles tot zich trek ken , maar alles trekker
alleen door de kracht zijus kruises. De wijsgeeren hadden geredeneerd , zonder de menfchen en
zonder zich zelven te bekeeren. Den Joden was
eene wet toevertrouwd geweest, welke hun hunne
kwalen monde, maar geen geneesmiddel aanbragt. Alles was op aarde van dwaling en bederf
overcuigd. JEzus komt met zijn kruis, dat is:
Hij komt arm, nederig, en lijdende voor ons.
Om onzer trotfche en verwaande rede het itilzwii.
gen op te leggen , redeneert Hij niet geltjk de
wijsgeeren; maar Hij bellist met gezag, door zijne

wonderwerken en door zijne genade. Hij wont ,
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dat Hij boven alles is. Om de valfche wijsheid
der menfchen te befchamen fielt hij daartegen de
dwaasheid en ergernis van zijn kruis , te weten
het voorbeeld van zijne diepe vernedering. Het
geen de wereld voor dwaasheid houdt , hetgeen
haar bet meest ergert, dat moet haar tot God te
rug brengen. De mensch, heeft noodig , van zijnen
hoogmoed en van zijne neiging tot het zinnelijke
genezen te worden. God tast hem van die zijde
aan , en toont hem zijnen gekruisten Zoon. De
Apostelen prediken dezen ; terwiji zij zijne voetflappen drukken. Zij nemen hunne toevlugt tot
geenerlei menfchelijke middelen, noch tot wijsbe*
geerte , noch tot welfprekendheid, noch tot itaatkunde , noch tot rijkdommen , noch tot gezag.
God, jaloersch omtrent zijn werk , wil den voortgang daarvan flechts zich zelven fchuldig zijn.
Trlij verkiest het zwakke ; Hi) verwerpt het flerke,
pm zijne magt te fterker te openbaren. Om de
wereld te bekeeren, gelijk bij here vorming , trek t
Hi) alles uit het niet. Aldus moet dat werk het
Goddelijk kenmerk bebben , van op niets gegrond
te zijn , wat naar den vleefche waarde heeft.
Met ware, gelijk de Apostel zegt, de wonderbare
kracht des kruises , verzwakken en verijdelen , wanneer men de prediking van he,t Evangelie op natuuriijke
huipmiddelen deed fteunen. Het Evangelie moest
zich zelven , zonder menfchelijke voorbereiding ,
de harten openen, en , door dat wonderwork, de
wereld leeren , dat het van God kwam. Zie daar
de menfchelijke wijsheid befchaamd en verworpen
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Wat moec men daaruit befluiten ? Dat de bekeering der volken en de vestiging der kerk niet
tan de redeneringen en overredende taal der men&hen zijii toe te fchrijven. Niet , als had bet
den meesten der genen , die jszus CHRISTUS
hebben verkondigd , aan welfprekendheid en wijsheid ontbroken ; maar zij hebben zich op die
wijsheid en op die welfprekendheid niet verlaten ;
zij hebben dezelve niet opgezocht,, als moesten
hunne woorden daarvan kracht ontleenen. Alles
was, zoo als de Apostel zegt , gegrond, niet op
de overredende taal eerier menfchelijke wijsbegeer.
te , maar op de werkingen des geestes en der
kracht van God, dat wil zeggen: op de in bet
oog vallende wonderwerken , en op de innerlijke
werking der genade (5i).
C. Het is dus , volgens u zelven, 's t-Ieilands
kruis verijdelen , als men zicb , bij het prediken , op
menfchelijke wijsheid en welfprekendheid grondc?
A. Ongetwijfeld ja. De bediening des woords
Is geheel gegrond op het geloof. Men moec bidden; men moet zijn hart reinigen; men moet alles
van den hemel verwachten ; men moec zich met
bet zwaard van het woord Gods wapenen , en niet
op zijn eigen rekenen : zie daar de wezenlijke
voorbereiding. Maar, offchoon de innerlijke vrucht
des Evangelies alleen aan de genade en aan de
kracht van het woord Gods is toe te fchrijvcn ,
heeft nogcans de mensch van zijnen kant ook jets
te doen.

C. Tot liierroe (praakt gy wel ; maar, gij
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gnat, ik zie het wel , tot uwe eerfie gevoeiens
wederkeeren.
A. Zoo veel ik weet , ben ik daarvan niet
afgeweken. Gelooft gij niet, dat het werk onzer
zaligheid van de genade afhangt ?
C. Zeker ! dat is een geloofspunt.
4. Nogtans erkent gij, dat men voorzigtigheid
behoeft , om zekere levenswijzen te verkiezen, en
om gevaarlijke gelegenheden te ontvlugten. Wilt
gij niet , dat men wake en bidde ? En , als men
gewaakt en gebeden heeft , zal men de ver'
borgenheid der genade veriideld hebben ? Onge.
twijfeld neen. Wij zijn Gode alles verfchuldigd ;
maar God onderwerpt ons aan eene uiterlijke orde
van menicheli)ke hulpmiddelen. De Aposrelen
zochten niet naar de ijdele praal en , beuzelachtige bevalligheden der Heidenfche redenaars; zij
hebben zich niet toegelegd op de fijne redene•
ringen der wijsgeeren, die van zulke redeneringen
alles deden of hangers, als waarin zij zich , zoo
als de Apostel PAULUS zegt, verloren ; zij verge.
noegden zich met JEZUS ChRISTUS te prediken , met
al de kracht en pracht van de taal der Heilige
Schrift. Het is waar, zij behoefden tot die bedie.
ning geenerlei voorbereiding , omdat de Heilige
Geest, over hen zigtbaarlijk nedergedaald , bun op
het oogenblik de woorden ingaf. Het ondericheid
alzoo , dat er tusichen de Apostelen en derzelver
opvolgers beflaat , is : dat dezen , niet, gelijk genen ,
op eene wonderbare ingeving kunnende rekenen ,
zich voorbereiden , en met de leer en den geest der
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Heilige- Schriften vervullen moeten, om redevoerin.
gen voort te brengen. Maar die voorbereiding
mag nooit ten oogmerke hebben, om min eenvoudig dan de Apostelen te fpreken. Zoudc gij niet
te vreden zijn, als maar onze predikers niet fierlijker fpraken, dan de It PETRUS , p AuLus, JA..
COBUS 1 JUDAS en JOANNES hebben gerproken?
C. 1k beken, dat ik het moet ziin. Ook be-,
ken ik , dat, daar de welfprekendheid in niets
anders bellaat dan , zoo als gij zegt , in de fchik.
king en in de kracht der woorden , waardoor men
overreedr en treft, zij mij niet meer ergert , gelijk zij deed. Ik heb de welfprekendheid altoos
voor eene geheel wereldiche kunst gehouden.
A. Twee foorten van lieden hebben dat denkbeeld: de valiche redenaars; — wij hebben gezien, hoezeer zij dwalen, daar zij de welfprekendheid in eene ijdele woordenpraal zoeken ; —
en brave lieden, niet genoeg onderwezen. War
dezen betrefc, gij ziet, dat zij , ofIchoon zij , ult
ootmoed, van de welfprekendheid, als woordenpraal, afzien, echter naar de ware welfprekendheid
ftreven, vermits zij hun best doen, om te overreden en te treffen.
C. Thans veril y ik alles, wit gij zegt. Maar
komen wij op de welfprekendheid der Heilige
Schrifc te rug.
if. Om deze re gevoelen , Is voor alles noodig ,
dat men fmaak voor de eenvoudigheid der Ouden
hebbe ; vooral is het lezen der oude Grieken
daartoe van groote dienst. Ik zeg: der oude
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Grieken : want de Grieken I die door de Rotheined
to regt zoo zeer veracht , en door hen Griekjes
(Graeculi) genoemd werden , waren ten eenemaat
verbasterd. Men moet , zoo als ik u gisteren zeide ,
HOMERus , PLATO , XENOPHON en de overige oude
Schrijvers kennen : dan zal de Heilige Schrift u
niet meer bevreemden. Het zijn bijna dezelfde
gewoonten , dezelfde verhalen , dezelfde Afbeelfels
van groote zaken , dezelfde roerende vooraellingeno
Het onderfcheid , dat er tusichen hen beffaat , is
geheel vereerend voor de Heilige Schrift. Zij
overtreft al de Ouden oneindig in natuurlijkheid , in levendigheid , in verhevenheid. Nook
nog is Hommus zelf de verhevenheid van MOZES
liederen nabij gekomen , vooral van het laatile
lied, hetwelk al de kinderen der IsraEliten van
buiten moesten leeren (*). Nooit nog heefc
een Griekfche of Latijnfche lierzang de hoogte
der psalmen kunnen bereiken. Zoo overtreft, bij
voorbeeld , de psalm, waarvan de aanhef is : De

God der Goden, de Hear fpreekt; Hij roept het
aardrijk op (f) , alle menfchelijke verbeelding.
Nook heeft HOMERUS, notch eenig ander dichter
ISA1AS geevenaard, als deze de opperheerlijkheid
Gods fchildert , in wiens oog koningrijken niets
anders zijn , dan ilofjes , en het heelal niets meer dan
eene tent, welke heden opgeflagen , en morgen
weggenomen worth (§). Nu eens heefc die Pro.
(*) DEur. XXXII.
(j-) Ps. XLIX.
(§) Is. XL. z5.-22.
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feet at het zachte en teedere van het herdersdichti
In zijne bevallige fchilderingen van den vrede;
dare weder fetheft hij zich zoo hoog , dat hij
Ales order zich laat. IVIaar Wat is in de ongewij,
de oudheid te vetgelijken met den teederen IERt4
IVIIAS , de rampen zijfis yolks beweenende
of met NAIIUM, wanneer hij van verre in den geest
het trotfche Nine0e door het geweld 'van een on.
telbath- leger ziet bezwijken (t)? Men meent dat
leger te zien 4- . men rteent het gedruisch der Wapenen en der wagen8 te hooren. Alles is zoo
levendig gernaald, dat het de verbeelding aandoet.
Hij laàt AoMER.us verre achter zich. Lees ook bij
DANIEL, hoe hij aan EALTI-IAZAtt de wrake Gods
aankondigt, gereed, om over hem los te bat(s), en Zoek dan in de verhevenfle 'auk.
ken der oudheid, jets, dat daar mede kart word
den vergeleken. Overigens blijft alles in de
Heilige Schrifc zich gelijk alles behoudt er
bet karakter, dat het hebben nioet, gefchiede.
nis, bijzondere wetten , berchrijvingen, vurige
plaatfen, verborgerihehn , zedekttndige verhande.
lingen, eat. Kortom: er is een zoo groat verfchil
tusfchen de Profeten en de ongewijde didhters,
als er is tusfchen de Ware en de valfche geestverrukking. Genen, in waarheid aangeblazen, druk.
ken klaarlijk iets Goddelijks uit; terwijl dezen ,
(*) KLAAAL. 1 , 11 , Iv.
(t) NAIL IL 2-1-10.
() DAN. V. 18...028,k
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in wenwil hunner pogingen, QM zich boven zich
zelven te verheiren, altoos de menfchelijke zwak.
held laten blijken. Slechts het tweede boek der
Makkabea, het boek , der Wijsheid, vooral op
het einde , en dat van JEZUS SIRACH vooral in
bet begin, hebben lets van den zwellenden !HP,
door de wen reeds vervallene Grieken in het Oosten verfpreid, waar zich hunne taal, te gelijk met
hunne heerfchappij , had gevestigd. Maar ik
zou vergeeffche moeite doen , met u daarover te
onderhouden. Gij moet zelf lezen, om te ge..
voelen.
B. 1k verlang zeer, daarvan de proef te nemen. Men moest zich op die oefening weer
toeleggen , dan men doer.
C. Ik kan mij zeer wel verbeelden, dat de
boeken van het Oude Verbond in zulken prachti.
gen en regt fchilderachtigen als waarvan gij
gewaagt , gefchreven zijn. Maar gij zegt niets
van de eenvoudige voordragt van JEZUS mums.
if. Die eenvoudigheid van itiji is geheel in
den fmaak der Ouden. Zij komt overeen met
die van mozEs en der Profeten, wier uitdrukkingen jEzus dikwijls overneemt; maar, hoe eenv oudig en gemeenzaam ook, dezelve is op vele plaatfen verheven en figuurlijk. Het zou , met de boe.
ken in de hand, niet moeijelijk vallen, in bijzonderheden aan te toonen, dat wij in onze eeuw
geen' prediker bezitten, die, zelfs in zijne meest
bewerkte preken, zoo figuurlijk is geweest , als
JEZUS in zijne volkspreken was. Ik fpreek niet
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'van zijne redevoeringen , door den H. JOANNES
bijgebragt, als waarin bijkans alles blijkbaar Goddelijk is ; ik fpreek van zijne meest gemeenzame re.
devoeringen, door de andere Evangelisten geboekt.
op gelijke wijze hebben de Apostelen gefchre.
en
y : met dit verfchil , dat JFZUS , glees ter van
zijne leer, dezelve gerustelijk verfpreidr. Hij
zegt, wat hem behaagt , en zegt het, zonder
de minfle moeite. Hij fpreekt van het koningrijk en de heerlijkheid des hemels , als van
zijns vaders huis. Al dat verhevene, dat ons verbaast , is hem natuurlijk ; Hij is er in geboren, en Hr
zegt niets , dan hergeen Hij ziet, zoo als Hij Zell'
ons verzekert. De Apostelen daarentegen bezwijken onder het gewigt der waarheden , aan hen
geopenbaard. Zij kunnen niet alles uitdrukken,
wat zij bevatten : de woorden ontbreken hun.
Van daar die verplaatfingen , die verwarde wijze
van uitdrukken, die eindelooze aaneenfehakelingen
der rede. Al die onregelmatigheid van 1141 , den
Apostel PAULUS en den overigen Apostelen eigen ,
bewijst , dat Gods geest den hunnen mede fleepte ;
maar,, ondanks al die kleine ongeregeldheden
in de voordragt , is daaraan alles edel , levendig
en treffend. Wat bet boek der Openbaring betreft, men vindt daarin dezelfde pracht en dezelfde
verrukking , als bij de Profeten. Dikwijls zijn het
dezelfde uitdrukkingen ; terwiji fomtijds die overeenkomst maakt, dat het eene ter opheldering van
het andere bijdraagt. Dus ziet gij , dat de welfprekendheid niet flechts aan de boeken van het Dude
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Verbond eigen is , maar dat zij ook in die van
het Nieuwe Verbond gevonden ' worth (52.)
C. Toegegeven , dat de Heilige Schrift wetfprekend zij , wat wilt gij daaruit befluiten ?
A. Dat zij , die dezelve moeten prediken ,
zonder fchroom , hare welfprekendheid mogen navolgen of liever overnemen (53).
C. Ook kiest men daaruit zulke plaatfen, Welke men het meest fchoon vindt.
4. Het is de Heilige Schrift ontluisteren ,
haar, flechts bij losfe plaatfen, den Christenen bekend te maken. Hoe fchoon die plaatfen
ook zijn , zij kunnen filet op haar zelve al hare
fclioonheid doen gevoelen , ten zij men den zamenhang kenne. Trouwens , in de Heilige Schrift
hang alles te zamen ; terwiji juist die zamenhang
bet meest verhevene en het verwonderlijkfie is. Bij
gebrek van kennis daarvan , neemt men die plaatfen
in eenen verkeerden zin op ; men last haar zeggen
al wat men wily en vergenoegt zich met zekere
vernuf:ige verklaringen , welke , daar zij willekeurig zijn , niet de minfte kracht hebben ,. om de menfchen te overreden , en hunne zeden te verbeteren.
B. War wenschtet gij dan van de predikers ?,
dat zij enkel den tekst der Heilige Schrift volgden ?
if. Een weinig geduld I ten minfle wenschte
ik , dat de predikers zich niet vergenoegden , met
de bijgebragte plaatfen aaneen te lappen; ik wenschte,
dat zij de grondbeginfelen en de aaneenfchakeling van
de leer der Heilige Schrift verklaarden , ik wenschte )
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dat zlj er den geest, den fliji en de figuren van
overnamen dat al hunne redevoeriugen flrekten ,
om de kennis daarvan en den fmaak daarvoor te
lievorderen. Meer ware er niet noodig, om wel.
fprekend te zijn : want men zou het volmaaktfle
voorbeeld van welfprekendheid navolgen.
B. Maar daartoe zou men immers, zoo als ik
zeide, den tekst achtervoigends moeten verklaren,
A. 1k zou niet alle predikers daartoe willen.
verpligten. Men kan over de Heilige Schrift predi.ken , zonder dat men haar achtervolgends verklaart.
Echter moet men bekennen, dat het geheel jets
anders zou zijn , wanneer de herders , overeenkomilig het oude gebruik , den volke de Heilige
Boeken achtervolgends verklaarden. Verbeeld u ,
welk een gezag de man zou hebben , die niets
van eigene vinding voortbragt , en niets anders
deed , dan de gedachten en woorden van God zel,
yen te volgen en te verklaren. Bovendien zou hi'j twee
dingen te gelijk doen : terwijl hij de waarheden
van de Heilige Schrift verklaarde , zou hij ook
derzelver tekst verklaren, en de Christenen alzoo
gewennen , om altoos zin en letter te verbinden.
Welk voordeel, hen alzoo te gewennen , om zic1i
met dat heilige brood te voeden ! Eene vergadering , Welke reeds al de voornaamile zaken van
bet Oude Verbond had hooren verklaren , zou
geheel anders in ilaat zijn , om met de Verklaring
van het Nieuwe Verbond haar nut te doen , dan
thans met de meeste Christenert het geval is.
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De prediker , van wien wij te voren fpraken

beeft , bij groote bekwaambeden, bet gebrek, dat
di ne preken fchoone redeneringen over de Godsdienst, maar niet de Godsdienst zelve zijn. Men
xnaakt te veel werk van zedelijke tafereelen, en
verklaart niet genoeg de grondflellingen der Evan.
Belie leer.
C. Dit komt, omdat bet veel gemakkelijker
is, de ongeregeldheden der wereld te fchilderen
dan bet wezenlijke van bet Christendom bondig
te verklaren. Tot bet eene behoeft men flechts
de ervaring van den omgang der wereld, en
woorden tot bet andere wordt eene ernilige
en diepe bepeinzing van de Heilige SchrifLen
vereischt, Weinige lieden kennen de geheele
Godsdienst genoeg, om haar wei te verklaren.
1VIenig 'een maakt fchoone preken , die niet in
Chat zou zijn , om eenen bondigen katechismus,
veel min eene homilie te maken.
4, Juist getroffen! Ook zijn de nieeste preken wijsgeerige vertoogen d De Heilige Schrift
wordt er clikwips niet aangehaald, ten zij ontijdig,
welilaans . of fieraadshalve. Alsdan is het niet
meer het woord van God, maar het woord en de
vond van menichen (54).
C. Gij zult wel toegeven, dat dusdanige lieden hun best doen, om bet kruis van CITRISTUS
te verijdelen.

Dat moogt gij zelf beflisfen. Tic bepaal
mij tot de welfprekendheid der Heilige Schrift,
welke de predikers van het Evangelic mocLen na.
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volgen. Dus zijn wij het zamen eens, mits dat g4
fommige Veraars onder de predikers niet ontfchuldigt , die, onder voorwendfel van Apostolifehe eenvoudigheid, zich noch in de leer van de Heilige Schrift
grondi& oefenen , noch in de daarin door God zelven
ons aangewezene voortreffelijke wijze om menfchen
te overreden. Zij verbeelden zich, dat er niets anders
te doen y ak, dan te fchreeuwen , en dikwijls van
duivel en hel te fpreken. Ongetwijfeld moet 'men ,
door levendige en verfchrikkelijke beelden , het
y olk treffen ; maar het is in de Heilige Schrift ,
dat men leeren kon dien iterken indruk makers.
Ook kon men aldaar wonderwel leeren, hoe men
bet onderwijs treffend en gemeenzaam kunne inrigten , zonder der deftigheid en den nadruk te
kort te doen, welke daarin moeten heerfchen.
Bij gebrek van zulke kundigheden, doer men dikwijls niets anders dan her yolk ontitellen ; er blijven in deszelfs geest niet veel duidelijke waarhe.
den over; zelfs zijn de indrukfelen van vrees niet
duurzaam. Die eenvoudigheid, welke men veinst,
is forntijds niets anders dan onkunde, en eens
onbefchaafdheld, welke God verzoekt. Diets kan
foortgelijke lieden ontichuldigen, dan de opregt.
heid hunner bedoelingen.
Alvorens te prediken , heboorde men zich eerst
langen tijd in de Heilige Schriften geoefend en daarover nagedacht te hebben. Een prediker,, daarin zee)/
grondig ervaren , en die bekwaamheid tot fpreken
had, gevoegd bij het gezag der bediening en van
een goed voorbeeld, zou geene lange voorbereiding
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behoeven, am voortrefrelijk te fpreken, Gemak/
kelijk toch fpreekt men over zaken , waarvan men
vol en getroffen is. Vooral Levert een onderwerp
als dat van de Godsdienst , verhevene gedachten
en we p t grootfche moelerks op en zie daar , wat
de ware welfprekendheid maakt, Maar men Toes;
clan ook in den prediker eenen vader aantreffen
die met teederheid tot zijne kinderen floyak , eq
geen' woordepkramer, die nit 1ievigheid opzeide,.
Het ware dus te wenfchen, dat doorgaans a11ee7
de herders aan de kudden het voecifel naar derzell
ver behoeften toedienden ; waarom men clan 04
meestal flechts, zulke priesters tot herders moest
Iciezen , die de gaaf van fprekqn hadden. Anders
ontflaat er tweederlei kwaad, vooreerst, dat de
ftomme herders, of die zonder begaafdheid fpre,
ken , weinig geacht zijn , ten twcede, , dat her
ambt . van vrijwilligen prediker menig verwcaandett
en eerzuchtigen tot die bediening tokt (55). Gij
weet dat de bediening des woords , gedurenclq
verfcheidene eeuwen bijzonder in het westen
den bisfchoppen is voorbehouden geweest, Gij
kep t het voorbeeld van den I. AVGUSTINUS,
die, nog flechts priester zijnde, tegen den ge,.
wonen regel , verpligt werd te prediken, omdat
VALERIVS zijn voorzatt, een vreemdeling, niet gemakkelijk fprak. Zie daar, hoe in het westen da,t
gebruik een' aanvang nam. In het oosten begon
men vroeger den priesters bet prediken op te dra:gen. De preken door den H. CHRYSOSTOMus te
"Intiochie gehouden , toen hij flechts priester was,)
daarvan een bewijs.
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C. Pc ben het in dat opzigt met u volkomen eens.
Men moest doorgaans alleen den herders laten pre(liken dat zou bet middel zijn , om aan den kanii
fel die eenyoudigheid en Bat gezag terug te geven,
welke dezelve hebben moet. Trou wens , de herciers , die, bij hunne ervarenheid in het werk en de
zielezorg, ook de kennis der Heilige Schriften
voegden, zouden op eene met cle behoeften bunper hoorders meer overeenkomilige wijze fpreken ;
terwij1 daarentegen zulke predikers , die geene
opdervipding hebben , over alles ligter henen flappen , zich weinig naar de milanclen fchikken ,
meer in het wilde voortpraten om nu niet te
;e fpreken van het bevallige aan de flein des herders
verbonden. Zie daar tastbare redenen am aan zijne
preken boven die van anderen den voorrang te geven.
Waartoe zoo vele jonge predikers , zonder ondevinding , zonder kennis , zonder heiligheid? Het
ware verkiefelijker,, dat er minder, loch bete
gepredikt wierd.
B. Maar er zijn toch vele priesters , die geen
herders zijn, en met veel vrucht prediken. Zelfs
hoe vele ordesgeestelijken vindt men niet, die
den kaniel eer aandoen !
4. 1k flem dat toe : ook wilde. ik van he n
herders maken. Het zijn dezulkcn , die men , onBanks hen zelven , met zielezorg moest belasten.
Zocht men niet eertijds oncler de woestijnbewoners cicgencn alit, die men tot de voornaamflq
bediening der Kerk wilde verheffen ? Maar het
Nat niet aan ons de Kerktucht te regelen. &lk
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tijdvak heeft , volgens, zijne omflandigheden, zijne
gebruiken. Laat ons, mijn Vriend ! al her geen de
Kerk toelaat , eerbiedigen , en, zonder jets te willen bedillen , eindigen met, naar ons begrip, den
waren prediker of te beelden.
C. Mij dunkt, dat ik mij hem , naar bet geen
gij gezegd hebt, reeds geheel kan voorftellen.
A. Laat ons liooren.
C. Voor eerst, nioet zulk een zich in zijne
jeugd in allies , wat de Griekfche en Latijnfche
dichtkunst en welfprekendheid nuttige bevatten ,
grondig geoefend hebben.
A. Volilrekt noodzakelijk is dat niet (6).
Wel is waar . , kan men , wanneer men zich ' in die
zaken wel geoefend heeft, daaruit, zelfs tot het
verftaan der Heilige Schrift, groot voordeel trek.
ken , zoo als de H. BAsiLius in eene afzon..
derlijk daarover gefchrevene verhandeling heeft
bewezen (*). Met dat al kan men het ontheren.
In de eerfte eeuwen der Kerk , ontbeerde men bet
werkelijk. Zij , die , voor dat zij geestelijk
waren, van die dingen bun werk gemaakt hadden,
hebben vervolgens herders geworden , daaruit
voor de Godsdienst groote voordeelen getrokken-, maar denzulken, die geene kennis daarvan
hadden , lief men niet toe , die zaken te leeren ,
wanneer zij zich reeds met het beoefenen der gewijde letteren bezig' hielden (t). Men meende,
dat de Heilige Schrift genoegzaam was. Vandaar,
(*) De gentilium lihris cum fructu legendise
(i- ) AUGUST. de Dolt. Christ. Lib. III, C. 5g. N. 58.
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dat gij in de Zpostolifche Verordeningen de geloovigen ziet vermaand , om geene •Heidenfche
Schrijvers te lezen. „ Wilt gij gefchiedverha„ len ," dus itaat er, „ wilt gij wetten , voor„ fchriften , welfprekendheid , dichtkunde, dat alles
„ y in& gij in de Heilige Schriften (*).” Inderdaad ,
zoo als wij gezien hebben , heeft men niet noodig
elders te zoeken , wat , -zelfs ten aanzien van wetfprekendheid , den fmaak en bet oordeel vormen
Ican. De H. AUGUSTINUS zegt : dat hoe armer
men is van eigen middelen , hoe meer -men uit die
heilige bronnen puttee moet; en, dear men uic
zich zelven te klein is , om zulke verhevene xakert
r.nit te drukken , dat men van het gezag der Heilige
Schrifc wasdom moet ontleenen (a). Maar very
Beef mij , mijn Vriend! dat ik u in de rede hen
gevallen. Ga voort , als het u belieft.
C. Wel nu! vergenoegen wij ons met de Hei*
lige Schrifc. Maar zullen wij daarbij niet de vaders voegen?
if. Ongetwijfeld : zij zijn als de buizen der
overlevering; bet is door hen , dat wij de wijze
ontdekken, waarop de Kerk door alle eeuwen de
Heilige Schrift verklaard heeft.
C. Maar is men verpligt , altoos en overal
de Heilige Schrifc te verklaren , volgens de uitleggingen , door hen daaraan gegeven? Mij dunkt ,
dat de eene dikwijls een' figuurlijken zin geeft,
waar de andere een' geheel anderen. Welken nmet
(*) Lib. I. C. 6.
(j-) De Dock. Christ. Lib. IV. C. 5. N. 8.
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men kiezen ? Want men zou nooit gedaan bebben , wilde men die alien aanvoeren.
Wanneer er gezegd wordt, dat men de
Heilige Schrift altijd volgens de leer der Vaders,
moet verklaren , dan bedoelt men hunne beflendige
en eenparige leer. Dikwijls hebben zij vrome
verklaringen gegeven, Welke niets letterlijks be*
vatten , noch hetgeen op de leer der verborgenhe,
Glen en Profetifche affchaduwingen gegrond is.
pezulkp zijn willekeurig ; en men behoeft die
Osdan niet te volgen daar zij zelven elkander niet
gevolgcl zijn. 1V1qar,, op die plaatfen , waar zij het
gevoelen der Kerk over de geloofsleer, of over de
grondftellingen der zedeleer, ontvouwen is het
niet groorloofd , cle Heilige Schrift in eenen met
hunne leer itrijdigen zin te verklaren. Zie daar,
in hoe verre men hun gezag moet erkennen (571
C. Dat komt mij duidelijk voor. Ik wenschte
alto° dat een priester , voor dat hij predikte
hunne leer grondig kende, om zich daarnaar te
fchikken. Zelfs wenschte ik, dat men zich op
hunne gratidffellingen van gedrag, op hunne re,
gels van beituur en op hunne manier van onderwijzen , toeleide.
4. Te regt zij zijn onze meesters. Het waren zeer verhevene geesten , edele zielen vol van
grootmoedige gevoelens , die de harten en zeden der
menfchen bij ervaring zeer goed kenden ; mannen
die een groot gezag bekomen hadden , en eene groote
vlugheid in het fpreken. Zelfs ziet men , dat zij
zeer befchaafd waren , te weten volko men onder-,
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rigt in alles, wat wel paste , het zij bij het fchrijven , het zij bij het in het openbaar fpreken ,
bet zij bij den gemeenzamen omgang , het zij bij
het vervullen van al de pligten des burgerlijken
levees, Ongetwijfeld Moest dat alles hen zeee
welfprekend maken, en zeer gefchikt , am de
menfchen te winnen. Ook vindt men in hunne
fehriften eene befchaafdheid, niet alleen van woorden , maar ook van gevoelens en. zeden , welke
men bij de &helpers der volgende eeuwen nier
aantreft. Deze befchaafdheid , welke zich zeer
wel met eenvoudigheid verdraagt, en hen bevallig
en innemend maakte, was voor de Godsdiensc
van de grootite werking: lets, waarop men zich
bij hen niet genoeg kan toeleggen. Zie daar this,
na de Heilige Schrift , de zuivere bronnen van
goede preken (58).
C. Heeft iemand zulkd kundigheden bekomen ,
en door zijn voorbeeldig gedrag de Kerk geflicht ,
dan kon hij in Itaat zijn, am het Evangelie met
steel gezag en vrucht te verklaren. Door de gei
meenzame onderrigtingen en onderhandelingen ,
waarin men hem bij tijds geoefend had, zou hij
eene genoegzame vrijmoedigheid en vlugheid hebben verkregen, om wel te fpreken. 1k begrijp
ook, dat zulke lieden , wanneer zij zich hunner
bediening in al derzelver hijzonderheden aantrekken , te weten, de Sakramenten tfitdeelen , zielezorg uiroefenen, de ftervenden en lijdenden vertroosten , geen' tijd zullen kunnen hebben , om
kunitig uicgewerkte preken van buiten te leeren,
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Dan moet de mond fpreken uit den overvloed des
barren; dat is, de volheid van Evangelifche kennis , met de hartelijke gevoelens des predikers
over bet yolk uitftorten. Betrekkelijk hetgeen gij
gisteren over de preken, die men van buiten leert,
zeidet, heb ik de nieuwsgierigheid gehad, bij den
heiligen AUGUSTINUS eene plaats op te zoeken,
door mij wel eer gelezen. Zie bier den zin er
van. Hij beweert , dat de predikers op eene nog
Deer duidelijke en vatbare wijze dan de overige
lieden moeten fpreken, dewijl , daar het gebruik en
de weivoegelijkheid niet toelaten , hen te ondervragen , zij bezorgd moeten zijn, van zich niet genoeg naar hunne hoorders te fchikken. Daarom
zegt hij berooven de genen, die hunne preketi
van woord tot woord van buiten leeren , en die
eene waarheid niet kunnen herhalen en ophelderen , totdat zij bemerken , dat men haar heeft
begrepen , zich van groote vrucht (*). Gij ziet
daaruit genoeg , dat de AUGUSTINUS zich vergenoegde met de zaken bij zich zelven voor te
bereiden , zonder zijne preken woordelijk in zijn
geheugen te prenten. Wanneer al ook de regels
der ware welfprekendheid lets meer vorderden
zouden die der Evangelifche bediening niet toela.
ten verder te gaan. 1k voor mij ben reeds fang
daarover van uw gevoelen. Terwiji zich in het
Christendom zoo vele dringende behoeften opdoen;
terwiji de priester,, die een Gods man behoort te
(*) De Doa. Christ, Lib. IV. C. X. N. 25,
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24n, tot elk goed werk bereid, zich haasten
moest, om onkunde en ergernisren uit den akker
der Kerke uit te roeijen, vind ik het zijner hoogst
onwaardig, dat hij zijn leven in zijn boekvertrek
doorbrengt, met volzinnen te ronden, tafereelen te
befchaven , en verdeelingen uit te vinden. Trouwens, zoo dra men zich op den voet van dergelijke predikers heefc gefleld, heeft men den tijd
niet meer, om lets anders te doen; men houdc
zich met geene andere oefening noch ander werk
bezig ; ja , ter zijner verligting, bepaalt men
zich dikwijls tot het gedurig herhalen van dezelfde
preken. Zonderlinge welfprekendheid, wanner de
hoorder vooraf al de uitdrukkingen en al de roerende wendingen des redenaars weet! Voorwaar,
dat is wel het middel , om de menichen te verrasfen , te verbazen, te roeren, te fchokken en te
overreden ! Zie daar eene vreemde wijze van de
kunst te verbergen en de natuur te laten fpreken!
1k voor mij , zeg het rand uit , dat dit alles mij
ontflicht. Hoe! de uitdeeler van Gods verborgen.
heden zal niets meer zijn dan een onnutte woordenkramer, bezorgd voor zijnen roem , en op ijdele
praal gezet? Zal hij tot bet yolk van God nooit
van God durven fpreken , zonder al zijne woorden
in orde gefteld, en, als een fchooljongen, zijne
les van buiten geleerd te hebben?
.d. Uw ijver bevalt mij. Hetgeen gij zegt, is
waar. Nogtans mag men daarop niet te clerk
drukken: want men behoort vele verdienftelijke ,
zelfs vrome lieden te fparen, die 1 de gewoonte
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opvolgende, of vooringenomen door bet voor•
beeld, zich ter goeder trouw de manier heb.
hen eigen gemaakt, welke gij met zoo veel regt
gispt. Maar ik fchaani mij, dat ik u zoo dik1
*ijls in de rede val. Ga voort, bid ik u.
C. Een prediker moet de geheele Godsdienst
verklaren, eh die op edne vatbare wijze ontvoutven. I-11j moet de inflelling der zaken aantoonen,
en daar van den zamenhang en de overlevering vermelden. Door alzoo den oorfprong en de ftichting der Godsdienst aari te wijzen, zou hij de op=
werpingen der vrijgeescen verijdelen , zonder
ter openlijk als aanvaller op te treden, uit vreeze
van de eenvoudige geloovigen te ontilichten (59).
Zeer wel gezegd: want de ware manier
van de waarheid der Godsdienst te bewijzen,
haar wel te verklaren. Zij bewijst zich zelve, alg
men daarvan het regte denkbeeld geeft. Alle andere
bewijzen, welke niet van den grond der Godsdienst
zelve, nosh van derzelver omitandigheden, ontleend
worden, zijn daaraan als vreemd. Het beste bewijs,
bij voorbeeld, voor de fchepping der wereld, voor
den zondvloed, en voor de wonderwerken van morts,
is de aard dier wonderwerken , en de wijze, waarop
het verhaal daarvan is gefchreven. Len verflandig
en onbevooroordeeld mensch heeft dat flecht g te
lezen, om de waarheid ervan te gevoelen.
C. Voorts wilde ik, dat een prediker den vol.
ke, nevens het Evangelie en de verborgenheden ,
in al derzelver bijzonderheden , ook den oorfprong
en de inftelling der Sakramenten, de overleveringen,
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'verordeningeft , eerdienst en plegtightden der Kerke bij an'houdendheid. en . achtervolgends verklaarm
Daardoor zou men de geloovigen tegen do
opwerpingen van andersclenkenden wapenen; men
zgu htn in itaat flelienr-Omf rekenfchap van
geloof te geven, en zelfs die genen der , anderscienkenden , te treffen:,_ die niet halfthrrig zijn,
A1- deze onderrigtingen1zouden bet geloof bevestigen een verheven- clenJc,beela van :de Godsdienst
inboezemen , en to weog ,.: bretigeil, dat bet Volk
nit alles , wat het ,in de . Berk ziet , nut en itich,
Ling haalde ;‘, terwiji bet daarentegen, bij bet Qp.,
pervlakkige ondmigt , dat men hetzelve geeft;
bijna niets van dies ,',wat het t ziet bevat , en zelfs
van hetgeen het dem prediker hoort zeggen niet
dan een zeor verward denkbeeld heeft. Het is
vooral, wegens zulk een aaneengelchakeld onderrigt , dat ik wilde , dat flechts bepaalde, lieclen
zoo als de herders, in elk kerfpel prediktene
Dikwijls heb ik opgernerkt dat er gene kunst
of wetenrchalp in de wereld is ; welke niet _door
de meesters achtervolgends naar grondbeginfelen
en ordelijk geleerd words; flechts in de Gods.
dienst worden de geloovigen, niet op die wijze
onderwezen. Men geeft hun in Dunne kindschheid eenen kleinen, droogen katechismus welken zij van buiten leeren, zonder den zin er
van te verilaan waarna hun niets dan onbepaalde
en losfe preken tot bun verder onderrigt overblijfc. Ik wenschte, dat men, zoo als gij ftraks
zeidet, de Christenen in de eerie beginfelen van
9

13

GESPREXKEN

-bunne Godsdienst onderwees , en dat men heft
ordelijk tot de verhevenite verborgenheden opleidde.
-if. Zoo ging men .-voorheen te werk. 'Men
began met het geloofsonderwijs ; waarna a her,
den bet Evangelie achtervolgends, door middel
van Homilien4 verklaarden.' Dit maakte de Christenen in het geheele Goddelijke wciord zeer bedreven. Gij kent het boek 'van den H. AUGUSTINtig de catechifandis rudibus ; ook kent gij den
paedagoog van den illexandrijnfchen CLEMENS ,
een werk, ' bellemd: om de Heidenen , die iich
bekeerden , met de , zeden der Christelijke wijsbe.
geerte bekend te makers. Tot die onderrigtingen
werden de grootfte mannen gebruikt. Ook brag.
ten zij buitengemeetL veel vruchten voort, welke
ons trans bijna ongeloofelijk fchijnen.
C. Eindelijk wenschte ik , dat een prediker, wie
hij zij , zijne preken zoo inrigtte, dat zij hem
niet zeer lastig vielen, en hij alzoo dikwijls prediken kon. Al zijne preken moescen kort zijn ; en
hij moest, zonder eigen ongemak en zonder het
y olk te vermoeijen, alle zondagen na bet Evangelie kunnen prediken (6o). Waarfchijnlijk maakten oudtijds die bisfchoppen, die hoog bejaard
en met zoo veel werks belast waren, niet zoo
veel omilags als onze predikers, als zij onder de
Heilige dienst , welke zij zelven alle zondagen
plegtiglijk verrigtten, tot het yolk fpraken. Thans
moet een prediker, zal hij zijn werk wel verrigt
hebben , bij bet afklimmen van den kanfel ,
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geheel r nat bezweet en buiten adem alsmede
tsnbekwaam, om het overige van dien dag iets nit
te votren. Het misgewaad dat toen niet, zoo
als nu , aan de fchouders was uitgefneden , maar
gelijkelijk van alle kanten rond of hing, belette
bun waarfchijnlijk, de armen zoo veel te bewe.
gen, als onze prédikers doen. Hahne preken al*
zoo waren kort, ett hunne voordragt deftig en
gematigd. — Wel nu, mijn Vriend! . is dat alles
Wet overeenkomitig uwe gronditellingenl Is dat
het denkbeeld niet, hetwelk gij ons van de preken
geeft?
Het is niet het thijne maar dat der owlheld. Hoe meer ik in bijzonderheden trede, hoe
Meer ik bevinde, dat die oude wijze van predi.
ken de volmaaktfte was. Het waren groote
Mannen niet alleen zeer ,heilige, maar ook, wat
her grondige van de Godsdienst en de wijze van
tnenfchen te overreden, betreft, zeer verlichte
mannen , die zich bevlijrigd hadden, at die bijzon.
ilerheden- te regelen, Adhter dat uiterlijk aanzien
.van eeuvoudigheid is eene ongemeene wijsheid
verborgen. Men snag zich niet verbeelden, dat
-men in verVolg iets beters heeft kunnen uitvinden.
Gij hebt, mijn Vriend ! dat alles volmaakt wel uit
cen genet, en gij hebt mij niets overgelaten te
zeggen : gij ontwikkelt mijne gedachten beter,
dan ik zelf doe.
B. Gij verheft wel zeer de welfprekendheid
en de preken der Faders.
4. 1k geloof niet, te veel ervan te zeggen.
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B. 1-let verwondert mij te hooren dat
na zoo ftreng geweest te ziju tegen de ongewijde
redenaars , die geestige fpelingen tiin hunne rede.
voeringen gemengd hebben , zoo toegevend jegens
de Vaders zijt , die vol zijn van woordipelingen
tegenflellingen en geestigheden, geheel ftrijdig met
al uwe ‘ regels. Eilieve I blijf zelven gelijk , en
verklaar ons dat. Wat denkt gij bij voorbeeht,
van den fijl van TERTULLIAAN?
4. Er zijn zeer prijsfelijke taken b4 diet'
Schrijver. Zijne gedachten zijn dikwijls bij tlitftek verheven. Voorts moet men hem lezen , out
zekere grondregels , betrekkelijk
overlevering
wegens gefchiedkundige daadzaken en de kerktuciit
van zijnen tijd. Maar wat zijnen fliji betreft s ik
zal mij wel wachten, van dien te verdedigen
dezelve heefc vele valfche en - duistere gedachten,
vele harde en gewrongene leenfpreuken. En juist
is het dat flechte, dat van de meeste lezers bij
hem het meest gezocht worth. Vele predikers
bederven alzoo hunnen fmaak. De zucht om lets
vreemds te zeggen brengt hen tot die oefening
de buitengewone en zwellende voordragt van TEItTULLIAAN verblindc hen. Men moest zich dus
wel wachten, van zijne gedachten en zijn' 141
na te volgen ; flechts verbevene gevoelens en
oudheidkennis moest men bij hem zoeken (6r).
B. En wat zegt gij van den H. cYPRIA ?
Is hij ook niet zeer genfollen ?
4. Hij is dat ongetwijfeld : men kon niet wel
anders in zijne eeuw en in zijn land zijn. Maar,
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gffchoon zijn ftiji en zijne voordragt het zwellende
zijner eeuw en de Afrikaanfche hardheid verraden,
Eeeft dezelve toch veel nadrukkelijks en welfprekends. Overal ontdekt men eene groote ziel,
den welfprekenden man, die zijne gevoelens op
eene edele en treffende wijze uitdrukt. Op fommige plaatfen vindt men gezochte fieraden , bij
voorbeeld, in zijnen brief aan DONATUS, welken
de H. AUGUSTINUS nogtans als zeer welfprekend
aanhaalt. Dat zulke trekken eener gekunstelde
welfprekendheid den H. CYPRIAAN ontinapt zijn,
meent die Vader, dat met opzet gefchied is,
opdat de nakomelingfchap mogt weten, hoe
zeer de deugdzaamheid der Christelijke leer den
4ij1 diens Schfijvers van al dat overtollige ge.
zuiverd, en binnen de grenzen eener meer def•
tige en zedige welfprekendheid beperkt heefr.
„ Zulk eerie welfprekendheid ," gaat de H. AUGUSTINUS voort, „ welke al zijne volgende brie„ yen kenmerkt, mag men gerust beminnen, en
„ zelfs gemoedelijk begeeren , offchoon men
„ niet dan met zeer groote moeite daar toe
„ komt (*)”. Wat het wezenlijke betreft, vet.dient de brief van den H. CYPRIAAN aan DONATUS,
hoezeer, zelfs volgens het oordeel van rden H.
AUGUSTINUS wat al te opgefmukt , welibrekend
genoemd te worden. Want, offchoon men daar
in, zoo als hij zegt, een weinig re veel bloemen
geitrooid vindc, ziet men toch wel, dat bet
(*) Do Dear. Christ, Lib. IV. C.
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hoofzakelijke des briefs zeer ernflig , levendk,
alsmede zeer gefchikt is, om aan eenen Heiden,
dien men wil bekeeren, een verheven denkbeeld
van het Christendom te geven. Op zulke plaatfen , waar de H. CYPRIAAN zich clerk in drift
brengt, laat hij alle geestige fpelingen, da4r; dan
wordt hij vurig en verheven (62).
B. Maar de H, AUGUSTINUS I van wien gij
fpreekt, is die niet van alle Schrijvers bet meest
gewoon, zich met woordfpelingen op to houden?
Zult gij ook hem verdedigen?
A. Neen, in dat opzigt zal ik hem niet ver,
dedigen. Dat is het gebrek van zijne eeuw, en
waartoe hij, wegens zijn viug en fijn vernuft, eene
natuurlijke neiging had. Dit wont, dat de H. AU..
GUST INUS geen volmaakt redenaar geweest is;
maar dat belet niet, dat hij, in weerwil van dat
gebrek , eene groote bekwaamheid ter overreding
bezat. Het is een man, die met eene bijzondere
kracht redeneert, die vol is van edele denkbeel,
den, die bet menfchelijke hart grondig kent , befchaafd en zeer gezet, om in al zijne redevoerin,
gen de ftrengfle welvoegelijkheid te betrachten ;,
met den woord, die zich bijna altoos op eene
teedere, roerende en innemende wijze uitdrukt.
Verdient zulk een man niet , dat men hem bet
gebrek, hetwelk wij in hem erkennen, tengoede
houde?
C. Het is waar: ik heb nooit bij iemand, ten
zij bij hem, aangetroffen , dat ik u ga zeggen ,
namelijk, dat hij, zelfs midden onder zijne vestige
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fpelingen, roert. Niets- is daar voller van , dan
zijne r Belijdenisfen en dilleenfpraken; eater moet
men erkennen , dat zij roerend en. geithikt zijn ,
pm den lezer te roeren.
, omdat hij de geestige fpeling ,
e
4. Pat komt
door het natuurlijke zijner roeringen en aan.
doeningen , zoo veel mogelijk , matigt. Al zijne
werken— dragen bet kenmerk van de liefde tot
God ; niet alleen gevoelde hij die ; maar hij wise
ook ziju gevoel daarvan of eene uitilekende wijze
naar buiten te openbaren. Gij ziet daar bet teedere , dat een deel der welfprekendheid uitmaakr.
Ten andere , zoo zien wij , dat de H. AUGUSTINUS
de ware regels grondig kende. my zege, dat eene
cede, welke overreden zal , eenvoudig en natuurlijk moet wezen ; dat de kunst daarin verborgen
moet zijn , en dat eene rede, welke te fchoon
voorkomt , bij den h,00rder wantrouwen verwekt:
waarop hij dan de bekende fpreuk toepast die
kunstiglijk fpreekt , is hatalijk (qui sophhtice
loquitur , odibil s est) (*), Ook handelt bij ,met
veel kennis over de fchikking der taken, over de
menging der onderfcheidene 114111)m-en, over de
niiddelen otn de rede fleeds te doen toenemen ,
over het noodzakelijke van eenvoudigheid en genieenzaamheid, zelfs ten aanzien van den Loon der
Rem en van de voordragt , op fommige plaatfen,
offchoon, wanneer men de Godsdienst predikr,
Ales wat men zegt, groat is (f), eindelijk over
(*) JEZ. SIR. XXXVII. 23. .De Dolor. Christ. Lib. II.
C. 31. N. 48.
(f) L, c.

IV. C. ig., N. 38.
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de wijze van te verra's fen en re roeren. Zte daar
de denkbeelden van den R. AUGUSTINUS lecrekkelijk de weitrekendheid,
Wilt gij nu zien , hoe firr werkelijk de kunst
bezat, om in de harten door to ciringen , en, hoe
hij overeenkomflig her ware doe' der redekunst
de hartstogten zocht op to wekken? Lee s , wat
hij zelf verhaalt van eene redevoering, door horn
tot ihet yolk van Caefarea in Mauritanie gehou,
den, om eene barbaarrche gewoonte afgefchaft to
krijgen. Het gold eene oude gewoonte, welke
tot eene aigrijsfelijke wreedheid gedreveti word 3
daarmede is alles gezegd. Het kwam er op aan,
aan het yolk een fchouwfpel te ontnemen,
waarop het zeer gezet was: oordeel tell over de
xnoeijelijkheid dier onderneming.- De H. AUGUSTIVus zegt, dat, toen hij een tijd lang gefproken
bact, zijne hoorders laid fchreeuwden , en hem
toejuichten, maar hij oordeelde , geese overreding
te zap uitwerken, zoo lang als men vermaak
vond in hem lof toe te zwaaijen. Hij achtte dus
bet vermaak en de bewondering zijner hoorders
als niets, en began niec te hopen, dan toen hij
tranen zag florten. En inderdaad , voegt hij er
by, bet yolk gaf dat fchouwfpel er aan , en
federt acht jaren is bet niec _hernieuwd (*). Is
dat niec de ware redenaar ? Hebben wij predikers
Elie in flaat zijn, om hetzelfde te doen (63) ?
Ook de u. UIERONYMUS beeft , wat den nip

(*) De Dar. Christ. Lib. IV. C. 24. N. 55.
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betreft , zijne gebreken ; .maar zijne uitdrukkingen
zijn krachtig en verheven. Hij is niet regelmatig;
niaar hij sis veel meer welfprekend , dan de meesten der , gtnen , die zich beroemen het re zijn- (64).
Over' igeAs zou bet een' flecht letterkundigen verWen , die de Vaders alien naar hunne taal en
hunnen fijl wilde beoordeelen. Gij weer wel ,
dat men de welfprekendheid met de fierlijkheid
en zuiverheid van taal niet verwarren mag.
De H. AMBROSIUS voegt zich mede fomtijds
naar den fmaak zijner eeuw. Hij geeft aan zijne
redevoeringen die fieraden,- aan welke men alstoen
waarde hechtte. Welligt ook hebben die groote
mannen , wier bedoelingen veel verder gingen ,
dan de gewone regels der welfprekendheid , zich,
naar den fmaak der tijden gefchikt , om Gods
woord met vermaak te doen aanhooren , en aan
de waarbeden van de Godsdienst ingang te vet.fchaffen. Met dat al zien wij niet den H. AM*
BROSIUS , in weerwil van eenige woordfpelingen,
aan THEODOSIUS met eene onnavolgbare kracht en
overreding fchrijven ? Hoe feeder drukt hij zich
niet nit ; als hi) van den dood zijns broeders SATY-.
RUS fpreekt ! Zelfs hebben wij in de Roomfche
Brevier eene uitweiding van hem, over het hoofd
van den H. JOANNES (*) Wien HERODES , nog na
deszelfs dood, eerbiedigt en vreest. Let er op ;
gij zult het Hot daarvan verheven vifiden (65).
De H.- LEO is gezwollen ; maar toch ook ver.
heven (66).
(9 Da ring. Lib, III C. 4.
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De H. Pans GREGOR/US leefde in eene nog
flechter eeuw. Nogtans heeft hij over verfcheidene taken met veel

knelt en waardigheid ge-

fchreven (67), Men mom het geen het ongeluk
der tijcien in die grow mannen , zoo wei als in
de overige Schrijvers -van hunne eeuw, gebragt
heeft, weten to onderfcheiden , van het geen, hu,n
eigen vernuft en hunne gevoelens -13un , ter overreding hunner hoorders, opleverden.
C. Maar hoe ! in die voor de Godsdienst zoos
gelukkige eeuwen , was dan alles, volgers u
betrekke1ij1 de welfprekendheid, bedorven?

4.

Ongetwijfeld. Kort na' de segering van

AuGurrus waren de welfprekendheid en zejfs
de Lacijnfche taal meer en meer bedorven. Het
was eerst na dat afgaan dat de Vaders verfcheten : dus mag men hen niet in alles tot veilige
voorbeelden nemen. Zelfs moec men bekennen
dat preken, welke wij van hen hebben , voor
het grootite deel , tot hunne minsc volmaakce werken behooren. Toen ik u (traits , door de getuige,
nis der Vaders, toonde , dat de Heilige Schrifc
welfprekend is, hield ik hen bij mij zelven voor

getuigen wier welfprekendheid verre moec onderdoen voor die, welke gij Cleats op hull woora
Debt willen aannemen. Er zijn lieden van een'
zoo bedorven' fmaak, dat z4 de fchoonheden van
ISAIAS niet zullen gevoelen , en nogtans den H.
PETRUS CHRYSOLOGUS bewoncleren I bij ;wien men

ondanks den fchoonen naam , hem gegeven., niet
adders moec zoeken , dan een' goeden voorraad
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van Evangelifcbe Godsvrucht, onder eene groote
pienigte van flechte geestigheden (68).
In het Oosten bleef een goede fpreek• en
fchrijfrrant langer beflaan. De Griekfche taal bey
hield er bijkans hare zuiverheid. De H. CHRYSOS.
TOMUS fprak dezelve zeer wei. Zijn !NI is , ZOC)
als gij weet, wijdloopig ; maar hij zoekt niet naar
valfche fieraden; alles dient ter overreding; alles
is voorbedaehtelijk geplaatst. Hij kent zeer goed
de Heilige Schrift en de zeden der menfchen ;
hij dringt tot in de harten door; hij maakt de
taken aanfchouwelijk hij heeft verhevene en
bondige gedachten , en is niet zonder roering.
Over het geheel kan men hem een' groot redenaar
noemen (69).
De H. GREGORIUS van Nazianze is meer be-t
knopt en meer dichterlijk ; maar legs zich minder
op overreden toe. Nogtans heeft hij zee' roe-,
rende plaatfen, zoo als, bij voorbeeld, in zijne
affchEidsrede van Konflantinvel en in zijne lijks
rede op den H. EASILIUS (70).
Wat den H. BASILIUS betreft, hij is ernilig,
rijk, ftreng , zelfs in zijne uitdrukkingen. Hy had
het Evangelie in al deszelfs bijzonderheden grondig overdacht; hij kende door en door 's menfchen kwalen, en was een groot meesrer in het
beftuur der zielen. Men kan niers welfprekenders zien , dan zijn' brief aan eene gevallene
Maagd. Volgens mijn gevoelen is die een mees,
terituk (70.
Heeft men niet ten aanzien van
cl4t alles cm' gevormden fmaak, zoo loopt men
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gevaar,, bij de Vaders her min goede over te ne.
men, en in de preken, welke men vervaardigt,
hunne gebreken te verzamelen.
C. Maar hoe lang heeft die valfche welipre.
kendheid, welke, volgens u, de ware opgevolgd
is, geduurd?
4. Tot op ons.
C. Hoe? tot op ons?
A. Ja zeker ; en wij zijn daarvan nog zoo niet
ontdaan, als wij wel meenen. Gij zult daarvan
de reden dra befeffen. De woeste volken , die het
Roomfche rijk overilroomden , hebben overal onkunde en flechten fmaak verfpreid. Wij komen
van hen voort ; en , ofichoon in de vijftiende
eeuw de letteren zich begonnen te herflellen ,
ging bet echter daarmede langzaam toe. Men had
moeite, om op den regten weg to rug to komen;
en nog zijn zeer velen verre of van dien te kennen. Daarom mag men niet nalaten, niet floats
den Vaders maar ook den overigen vromen mannen , die in die groote tusfchenruimre hebben gefchreven , eerbied te betoonen. Men worth door
hen met de overlevering huns leeftilds bekend,
en vindt bij hen verfcheidene andere zeer nuttige
ieeringen. Ik fchaam mij zeer, dat ik hier zoo
het hoogile woord voer; maar herinnert u, mijne
Vrienden I dat gij het dus wilder, en dat ik geheel bereid ben, mijn gezegde te herroepen , bij.
aldien men mij van dwaling overtuigt. 'bans is
het tijd, dit gefprek te eindigen.
Wij geven u niet vrij voordat gij ons
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nw gevocien,gezegd hebt over de gewoonte– van
eenen tekst -te klezen.
A. Gij begrijpt wel l dat , de tekden daarvtin.
komen , 'dat oudtijds de ,herders' noolt van- hun
eigen voarraad _tot het yolk fpraken ; zij verklaar.
den flechts de woorden *van den tekst der Halite
Schrift. Allengskens. kwani ' het- in gebraik-, het
Evangelic niet meer van woord tot woord te vol;.
gen: . men verklaart ,er *flechts eene enkele plaats
van, welk men deri tekst . iier .reek -neemr. Wan.;
neer men dan ook :tt1 _Wet ‘van al de deelen van
het Evangelic eene naauwkeurige verkiaring geefr,
moet men claaruit ten* minfle die woorden. kiezen ,
welke de belangrijkfte, en aan de behoefte- des
y olks meest evenredige waarheden bevatten. Men
moet die goad verklaren; en doorgaans, om de
kracht eens woords wel' te doen gevoelen, moet
men verfcheidene , welke- vooraf gaan en volgen ,
mede* verklaren. Men mag zich daarbij met geenerlei fpitsvindigheid ophouden. Hoe flecht that
het den man, den vernuftigen en fcherpzinnigeii
te willen vertoonen, wanneer hij met al den ernst
en het gezag van ,den , Heiligen Geest moest fpreken, van Wien hij de woorden ofitleent:
C. Ik beken u , ,dat .gedwongene tekilen- mij
altoos mishaagd hebben. Hebt gij niet opgemerkt,
dat een prediker uit eenen tekst alle pireken haalc,
welke hij verkiest? Ongemerkt geeft hij aan de
itof die wending, dat zijn tekst past op de preek ,
welke hij moet voordragen. Dir vindr vooral in
de vaste plaats. Ik kan bet niet goedkeurei (72).
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B. Gil tult, bid ik u, niet afbreken , voor
Mij nog lets verklaard te hebben , dat mij moeite
baart : dan hat ik ti gaarz.
4. Wei nu ! laat ors 'zieti , of ik ti kan vole
doen. Ilc heb daarroe groote begeerte: want ik
wensch zeer, dat gij uwe .bekwaambeclen Moogt
befleden tot, het maker van eenvoudige en overre,
&nide preken.
B. Gij wilt, dat een prediker de Heilige Schrift
achtervolgends en letterlijk verklare.
A Ja; tiat ware ,voortreffelijk.
B. Maar hoe komt het, 'dat de -Vaders antlers
gedaan hebben ? Zoo als mij voorkomt 1 houden
zij zich altoos met den verbloemden ziri op. Sla
ilechts een' blik op den H. AUGUSTINUS , den H. GRE'
GORIUS, den II. BERNARDUS (73). Zij vinden over
alles verborgeiiheden; zelden verklaren zij de letter.
21. De Joden van den tijd van Jews cmusirus
waren vruchtbaar geworden in geheimzinnige en
leenfpreukige verklaringen. Het fchijnt, dat de
Therapeuten, die bijzonder te illexandrid wooni,
den , en die p m° als Joodfche wijsgeeren afichil•
dert, maar die EUSEBIUS de eerfte Christenen be,
weert te zijn , geheel aan foortgelijke fchriftverklaringen waren overgegeven. Het was in die
zelfde Stad illexandriO, dat de leenfpreuken on:
der de Christenen eenig aanzien hebben begonnen
te krijgen. De eerfte der Vaders, die van de
letter afweek , was ORIGENES : gij weer , welk
gerucht by in de Kerk gemaakt heeft. Die ver•
klaringen worden al aanflonds door de Godsvrucht
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ittgegeven: zij .hebben lets -vernufligs, aangenaams

en itchtelijks. De meeste'- 'Kerkvaders hebben
zich , volgens den fmaak der toenmalige volketi,
en vermoedelijk cook den hiinnen yea daarvan
bediend ; ^maar in alle zaken , whrbij het aan.
kvfam, om . de gronden der leer tan te toonen ,
namen zij altoos getrouwe!ijk hunne roevlugc tot
den letterlijken, of tot den Pfofetifchen Lin, welke
bp zijne wijze letter* is. Als de volken volkomen onderwezen 'waren in bet geen de letter hen
moest leeren, dan gaven de Vaders hun, ter bun.
ner itichtifig en vertro6sting , die verbloemde vet.*
klaringen. Die verklaringen wareri zeer naar den
fmaak, vooral , der Oosterlingen, bij welke zij het
eerst ontftaan ziin : trouwens zij . bemintien , van
nature de geheimzinnige en leettfpreukige taal.
Die verfcheidenheid van zin gaf hun een groot
genoegen, uit hoofde van de menigvuldige preken,
en bijkans aanhoudende voorlezingen det Heilige
Schrift, in de Kerk gebruikelijk. • Maar bij ons,
waar de volken oneindig minder onderwezen zijn,
moet men den kartiten weg inflaan, en met den
letterlij ken zin beginnen, zonder nogtans de vrome
uitleggingen , door de Vaders gegeven, te verfmaden. Men moet eerst brood hebben', voor dat
men naar gekruide fpijzen omziet (74).
Ten aanzien van het verkiaren van de Heilige
Schrift kan men niets beters doen, dan de bondige
manier van den H. CHRYSOSTOMUS na te volgen.
De meeste lieden van onzen tijd trachten niet
daarom naar leenfpreukige verklaringen , omdac zij
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den geheelen letterlijken zin reeds genoeg very
klaard hebben;; .ffrour zii-vertaten den, letterlijkeli
zin, oinclgt zij daarvan de verhevenheid- niet bevatt
ten , en hij hun,,,,pet. :betrekking tot hunne preek,
wijze, -als, dor en fchraal voorkomt. Men villa
al de waarheden en al de bijzond,erheden betrek'
kcJiik , de ‘zgclen., in de letter van-de Heiligg Schrift;
en' men vindt dat niet alleen eene zeer
nadrukkelijke en fehoone wijze, imaar ook in teener
onuitputtsaren , overvloed., Door ,zich daaraan - te
houden, zou egn prediker. altoos.. ,.; zonder moeite
eene i. groote menigte van ,nieuvve en verhevene zaken hebben voqr te dragen. Het is jammerlijk, to
zin hoe,die fehat verwaarloosd words, zelfs door
hen, die, denzelven dagelijks in handers hebbem.
Hield men zich aan de oude . Homiletifche preekwijze ,, zoo zouden er twee foorten 'van predikeri
beflaan. Eenigen dichterlijke vlugheid noch aanleg
hebbende, konden de lieilige Schrift op eene een,
voudixei wijze verklaren, zonder er den edelen
levendigen-,zwiervan over te nemen. Mits dat dik
op eene boncligt3, en- voorbeeldige wijze deden, zouden ,zij reeds voortreffelijke predikers zijn. Zij be,
zaten dan hetgeen de H. AMBROSIUS verlangde, eene
zuivere l eenvogelige-, , duidelijke voordragt, vol ger
wigs en deftighicid„ waarin de fierlijkheid niet ge.zocht, noch het zachte en bevallige verwaarloosd
worth (*). Dc anderen, dichterlijken aanleg heb'
bende, zouden de Heilige Schrift in haren eigenen
flip, en door middel van hare eigene figuren,
(*) De Ojic. Lib. I. C. 22a
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vérklaren, en zoutlen daardoor volmaakte predikers zijn. De •eerften zouden op eene krachtige
e
t n eerwaardige wijze onderrigten ; de anderen, bij
de kracht van het onderrigt , nog de verhevenheid,
tverrakking en hevigheid der Heilige Schrifc voegen : zoo dat deze, Om dus te fpreken, geheel
volkomen en levend in hen ware, zoo verre
'zulks zijn kan in menfchen, niet Van -boven wort
derbaarlijk verlicht.
B. Daar vergat ik bog -jets gewigtigs, Vriend!
Eilieve I blijf nog wat; flechts een enkel woord.
4. 'Walt er nog iemand re berispen?
B. ja, de laredenaars. Dunkc u Trier, dat
wanneer men eene lofrede op tenen
houdt, men deszelfs karakter moet fchilderen,
al deszelfs daden en detigden tot een punt brengen?
4. Dat dient zeker , om 's redenaars vinding
kheid
en fcherpzinnigheid te doer uitkomen.
r ij
B. Ik verfta u. Gij vindt in die 'mania geen'
fmaak.
4. Zij fchijnt mij , toe voor de meeste order=
werpen niet to deugen. Het is der itoffen geweld
aandoen , als men die alle tot een eenig punt
wil brengen. 's Menfchen leven bevac eene
groote menigte handelingen , welke nit verfchillende begin fels voortkomen , en zeer onderfcheiaerie hoedanigheden aanduiden. Het is eene fchoolfele fpitsvindigheid, en welke een' redenaar kenmerkt, verre verwijderd van eene grondige natuurI0
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kennis, alles tot eene eenige oorzaak te willett
betrekken. Het ware middel, om een welgelijkend afbeeldfel te leveren, is, den mensch geheel
te fchilderen ; men moet hem fprekende en handelende den hoorder voor oogen ilellen Terwijl
men zijnen levensloop befchrijft, moet men voornamelijk op die plaatfen drukken, wear zijne inborst en bevalligheid het meest uitkomen; maar
men moet dat den hoorder een weinig laten opmerken. Het beste middel om eenen Heilige te
prijzen, is, zijne prijzenswaardige daden te verhalen. Zie , dat geefc aan eene lofrede flevigheid
en kracht ; dat onderrigt en treft. Dikwijls keeren de hoorders te rug , zonder bet leven des
Heiligen te kennen, over wien zij een geheel uur
hebben hooren fpreken. Hoogitens hebben zij
eene menigte gedachten vernomen over een klein
aantal losfe , en niet zamenhangende daadzaken.
Daarentegen moest men den Heilige naar het 1e.
ven fchilderen, hem vertoonen, zoo als hij geo
weest is, in elken leeftijd, in alle betrekkingen,
en in de gewigtigfle ondtandigheden, waarin hij
verkeerd heeft. Dit zou niet beletten, dat men
zijn karakter opmerkte, men zou dat zelfs veel
beter doen opmerken uit zijne woorden en daden
dan uit gedachten en denkbeeldige plannen (ye).
B. Gij zoudt dan het verhaal van bet leven
des Heiligen, en niet zijne lofrede willen leveren.
4. Vergeef mij: ik zou geen bloot verhaal
leveren. Ik zou mij vergenoegen met eene aan•
maar
eenfchakeling der voornaamile daadzaken
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het moest een, beknopt, bondig, levendig en bij
uitilek Eoerend verhaal zijn. Elk woord moest
een verheven , denkbeeld van den # Heilige; geveni.
en leering, voor den hoorder 'bevatten. Daarbiizou ik al zulke zedekundige gedachten voeon#,als mij vocirkViamen het meest te pasien. Geloofc
gij niet, dat. eene dusdanig ingerigte redevoering
eene deftige _en 'beininnelijke eenvoudigheid tou
bezitten? Gelooft gij niet, dat de levens der Heiligen beter erdoor gekend zouden zijn',' en de volken meer geiticht? Ja, gelooft gij niet, volgens
de door ons, ten aanzien van de welfprekendheid,
vastgeitelde regels, dat zulk eene redevoering veel
welfprekender zou zijn, dan al die Zloogdravende
loffpraken, welke men doorgaans hoort?
B. Thans zie ik zeer wel, dat zulke redevoe.
ringers noch min leerrijk,-noch min roerend, noch
min bevallig dan de overigen zouden wezen. Ik
ben te vreden, mijn Vriend ! Het is nu genoeg,
en billijk , dat gij uitrust. 1k voor mij, ik hoop,
dat uwe moeite niet vergeefsch zal zijn: trouwens
ik heb befloten, alle hedendaagfche verzamelingen,
alle Italiaanfche bloemlezingen te lawn varen. Ik
wil mij met den meesten ernst toeleggen, am de
Godsdienst in haren geheelen zamenhang, en al
hare grondbeginfelen uit de bronnen zelve te leeren kennen.
C. Vaarwel, mijn Vriend ! voor alle dankzeg.
ging , verzeker ik u van mijnen bijval.
4. Goeden nacht, Vrienden! Ik verlaat u
met de woorden van den H. HIERONYMUS aan Ns,
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PoTIANus : „ Wanneer gij inW de Kerk het kern aarambt bekleedt , laat' het u niet cm- des yolks
” toejuichingen , maar oni deszelfs verzuchtingen
)1 to doen zijn. 1)at de tranen uwer hoorders
,1 owe loffpraak uitma ken. De reden eens Pries
,' ters moeten vol zijn van de Heilige Schrift.
%) Week geen woordenkramer, maar een, kundig
71 leeraar van Gods verborgenheden (*).
(*) Ep, XXX1V.
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ene voortreffelijke Redekunst ware te flelfen
E
ver boven eene Spraakkunsr, en alle werken, welke, zich bij het volmaken eener taal bepalen.
Wie zulk een werk ondernam, zou daarin al de
fchoonite voorfchriften van ARISTOTELES, CICERO,
QUINCTILIAAN , LONGINUS, en van andere beroem.
de Schrijvers verzanielen. De plaatren uit hen
bljgebragt zouden het fieraad van zijn werk ziin
en, door alleen de bloem der zuiverfle oudheid
op te nemen, zou hij een beknopt , uitgelezen en
verrnakelijk werk leveren (76).

1k ben er verre af, van in het algemeen het
vernuft der oude redenaars boven dat der hedendaagfche te ilellen. Ik ben zeer overtuigd van
de waarheid eener vergelijking, welke men heefc
gemaakt : dat , gelijk de boomen nog heden dezelfde gedaante hebben , en dezelfde vruchten dragen , als voor tweeduizend jaren, zoo ook de
menfchen dezelfde gedachten voortbrengen. IVIaar
er zijn twee zaken, welke ik de vrijheid neem
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voor te houden. De ecrile is , dat fommige
luchtilreken voor zekere talenten * zoo wel als
voor zekere vruchten, guniliger zijn dan a.ndere.
Zoo, bij voorbeeld, leveren .Languedoc en Provence fmakelijker druiven en vijgen op, dan Normandie en de Nederlanden. Zoo ook hadden de
bewoners van iircadie meer natuuclijken aanteg
voor de fraaije kuniten dan de Scyten. Nog zijn
de Sicilizinen voor de muzijk meer dan de Lap-.
landers gefchikt. Zelfs merkt men bij die van
ilthene, een' veel levendiger en fijner geest op,,
dan bij die van Bootie.
Het tweede, wat ik aan te rnerken heb, is, dat
de Grieken eene foort van lange ,overlevering hadden, welke ons ontbreekc. Ook werd hij hen de
welfprekendheid meer aangekweekt, dan bij ons
gefchieden kan. Bi) de Grieken hing alles van,
het yolk af; en bet yolk van het woord.
Order hunnen regeringsvorm, waren fortuin, aanzien, gezag, aan de overreding der menigte yen.
honden. Het y olk werd door listige en hevige
redenaars weggefleept; bet woord was de groote
drijfveer, zoo wel in vrede als in oorlog. Van
daar zoo vele aanfpraken, door de gelchiedenis
vermeld, en welke ores bijkans ongeloofelijk fchijnen: zoo vreemd zijn zij aan ooze zeden. Men
ziet, bij DIODORUS SICULUS , NICIAS en GYLIPPUS
de Syracufers beurtelings wegilepen: de eene
doet hen- in het eerst den Atheenfthengevangenen
het Leven fchenken; de andere beweegt hen, een'
oogenblik daarna, om die zelfde gevangenen te
doen ilerven (77).

OVER DE

WELSPREKENDHEJD. 153

1-let woord heefc bij ons geen gelijk vermogen.
Onze vergaderingen zijn niets meer clan plegl.
tigheden en vertooningen. Wij bezitten bijn4
geene gedenkflukken eener krachtige welfprekendheid, noch van onze oude rijksvergaderingen ,
noch, van onze algemeene Platen , noch van onze
bijeenkomilen der aanzienlijken. Alles worth in
het geheim , in het kabinet der vorflen , of in eenq
bijzondere onderhandeling heflist. Dus wordt onzQ
natie niet opgewekt , om dezelfde pogingen te
doen als de Grieken , ten einde, door middel des
woords , te heerfchen. Het openbaar gebruik van
de welfprekendheid bepaalt zich nu bijkans alleen
binnen de pleitzaal en den kanfel.
Zeker hebben onze advokaten niet dezelfde
drift, om het pleidooi over het inkomen van een:
bijzonder perfoon te winners, als de Griekfche re,
denaars eerzucht hadden , om zich van het opper
gezag in eenen that meester te maken. Een advokaat verliest niets , en wint zelfs geld , als hij
zijn pleidooi verliest. Is hij jong? hij haast zich,
met een weinig bevalligheid te pleiten, om in eenig
aanzien te komen , zonder ooit de wetten noch
de groote voorbeelden der oudheid grondig beoe.
fend te hebben. Is zijn aanzien eenigzins gevestigd, dan houdt hij op met pleiten, en bepaalt
zich bij raadgevingen , waardoor hij rijk wordt,
De meest achtingswaardige advokaten zijn zij, die
de daadzaken duidelijk voorflellen , die de grondftellingen van het regt naauwkeurig aanvoeren , en
volgens die grondifellingen de tegenwerpingen he,-
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antwoorden. Maar waar zijn zij , die de groote
kunst bezirten , van een geheel y olk tot overreding
te brengen , en deszelfs harten te roeren?
Mag ik met dezelfde vrijmoedigheid over de
predikers fpreken ? God weet , hoezeer ik de
bedienaars van Gods woord vereer; maar ik be.
leedig niemand hunner perfoonlijk , door in het
algemeen aan te merken, dat zij alien niet gelijkelijk ootmoedig en los van het aardfche zijn.
Jonge lieden, zonder naam, dringen zich den
kanfel op ; terwiji de hoorder aan hen meent te
zien, dat bet hun minder te doen is om de eer
van God, daa om de hunne, en dat zij meer aan
hunne eigene fortuin, dan aan het heil der zielen
denken. Zij fpreken eer als fchitterende redenaars,
dan als dienaars van jr zus CHRISTUS en als uite
deelers van zijne verborgenheden. Het was niet
met zulk eene ijdele woordenpraal, dat de H. PETRUS JEZUS den gekruisten verkondigde, in die
preken , waarmede hij zoo vele duizenden menfchen bekeerde.
Wit men van den u. AUGUSTINUS de regels eener deftige en krachtige welfprekendheid leeren?
In navolging van CICERO , onderfcheidt hij drie verfchillende ilipborten, volgens Welke men fpreken
kan. Men moet, om te onderrigten, zegt hij, op
eene lage en gemeenzame wijze fpreken, (fubinisfd); om de waarheid beniinnelijk te maken ,
daartoe wordt eene zachte, vriendel4ke en innemende wijze vereischt, (temperate); moet men
de menfchen wegflepen , en van hunne drifter
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losrukken , dan komt eene verhevene en hevige
wijze te pas , (granditer) (*) (78). Men mag ,
voegc hij er bij , van bevallige uitdrukkingen (Iechts
daarom gebruik makers omdat flechts weinige men»
fchen redelijk genoeg zijn , in eene waarheid fmaak
te vinden , welke in eene redevoering droog en
naakt worth voorgefleld.
Wat de verhevene en hevige foort betrefc, daarin duldt hij geene fieraden. „ Zij Loch ," zegt hij ,,
1) is niet zoo zeer door fierlijke woorden opge.
), fchikt , als geweldig door de aandoeningen der
1) ziele. . . . Zij words door eigene aandrift
,, voortgedreven , en , doen zich al bevallige uit17 drukkingen op , die worden door de kracht der
1, zaken weggerukt , niet fieraadshalve opgeno„ men (f)." ,, Een held ," zegt hij nog, „ die
,, zich met een van goud en edelgefteenten rijk
, voorzien zwaard wapent , gebruikt dat zwaard,
,, omdat het hem bij den firijd te pas komt,
,5 niet wegens deszelfs waarde." Eindelijk zegt
hij , dat God I-weft toegelaten , dat de n. c yp iuAAN in zijnen brief Zan DON AT US gezochte fieraden bezigde, „ opdat de nakomelingfchap zou
„ kunnen zien, hoe zeer de zuivere geest des,
„ Christendoms in hem die overdaad weggenomen ,
,) en hem tot eene meer deftige en zedige wel„ fprekendheid te rug gebragt heeft (§).,,
(*) De Doer. Christ, Lib, IV. C. XIX. N, 38. C. XIII,

N. 29.
(f) L. c. C. XX. N. 42.
(§) L. c. C. XIV, N. 31.
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Doch niets is treffender, dan de beide voorval.
len, Welke de H. AUGUSTINUS verhaalc, om ons
leeren, hoe men met vrucht prediken kan.
In het eerfte geval was hij nog llechts priester,
De H. bisfchop VALERIUS liet hem prediken,
bet yolk van Hippo over het misbruik van al te
vrije gastmalen op plegtige feestdagen te beflraf=
fen. Flu nam de Heilige Schrift in handen,
en las daaruit de krachtigfte verwijtingen voor.
Hij bezwoer zijne hoorders, bij den fmaad, bij de
fmarten van JEZUS CHRISTus, bij deszelfs kruis en
bleed, om zich toch niet in bet verderf te itorten; om medelijden te hebben met hem , die met
zoo veel hartelijkheid tot hen fprak, en aan den
eerwaardigen grijsaard VALERIVS te denken, die
hem uit liefde tot hen, belast bad, hun de waarheld te verkondigen. „ Het was niet door mijne,
)9 tranen ," zegt hij, „ dat ik de hunne ult•
lokte; maay, terwijl ik fprak , voorkwamen,
19 hunne tranen de mijne. 1k beken, dat ik mij
15 toe niet kon bedwingen. Nadat wij zamen
„ geweend hadden, begon ik clerk op hunne ver„ betering te hopen (”.” Voorts liet hij de rede,voering weg, door hem bereid, omdat zij hem
voor de gefteldheid der gemoederen niet meer als
gichikt voorkwam. Eindelijk had bij den troost
van dat yolk gedwee en van dien dag of verbeterd
te zien.
Epist,

9.

ad Alyp.
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Zie bier de andere gelegenheid , waarbij de if.
AUGUSTINU S de barter" veroverde. Hooreh wij hem
zeiven : „ Men thoet 2ich wel wachten te gel ; looven , dat iemand op eene verhevene wijze
1 , gefproken heeft , wanneer men hem met me» nigvuldige en flerke toejuichingen bejegenti
0; Geestigheden van de lage foort en fieraden van
1, den gematigden 1141 hebben gelijke werking.
,, Maar het verhevene overitelpt dikwijls met des:.
,, zelfs gewigt, de fpraak , en dwingt tot tranen.
, Toen ik het yolk van Caefarea in Mauritanie
1, trachtte te overreden , dat het een gevecht van
i, burgers behoorde of te fchaffen , waarin, zelfs
, bloedvervva,nten, broeders , vaders en kinderen,
,, in twee part4'en verdeeld , op zekeren tijd des
1, jaars, verfcheidene dagen achtereen, openlijk
, elkander beftreden, en de eene den anderen,
» zoo goed hij kon, poogde om te brengen ,
5, bediende 1k mij , zoo Veel its m4n vermogen
1, was, van de fterkfte bewoordingen , om eene
,, zoo wreede en verouderde gewoonte uit de
1, harten en zeden van . dat yolk nit te roeijen.
1, Nogtatis meende ik niet idts gewontien te heb„ ben, toen ik hunne toejuichingen vernam; wel,
.1, als ik hen zag weenen. De toejuichingen toon.
,, den , dat ik hen onderrigt had , en dat zij ver.
,, maak vonden in mijne voordragt; maar hunne
0. tranen gaven te , kennen, dat zij getroffen waren.
,, Toen ik dezelve zag vloeijen , toen vertrouwde
,, ik, dat zulk een onmenfchelijk gebruik , hen.
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went zij van hunne voorVaders garfd hada= ,
51 en hen zoo lang beheerscht had, zou afge,
55 fchafc worden. . . . Eh. reeds zijn er acht,
, of zelfs meer jaren verloopen , zonder dat dit
15 y olk, door de genade van jtzus cmusTus i
,, iets dergelijks ondernomen heeft (*)."
Had de H. AUGUSTINUS zijne redevoering door
de gezochte fieraden des bloemrijken flips verzwakt, nook zou hij de volken van Hippo en
Caefarea tot verbetering gebragt hebben.
DEMOSTHENES heeft dien zelfden regel eener
ware welfprekendheid gevolgd. „ 0 .dtheners !"
ails fprak hij, „ geloofc niet, dat aan PHILII)PuS
5) als aan een' God, het geluk onaffcheidbaar
51 verbonden is. Onder de genen , die hem zeer
5) toegedaan fchijnen , zijn er, die hem haten,
,, anderen, die hem vreezen, anderen, die hem
» benijden. . . . Maar al deze dingen blijven ,
0 door uwe traagheid en nalatigheid , onder)5 drukr. . . . Gij ziet, iitheners! hoe het met
0 de zaak gefteld is. Die booze man heefc her
1, zoo ver gebragt, dat hij u niet meer de
,, keus overlaat tusfchen werkzaamheid en werke.
55 loosheid. Hij dreigt u; zelfs fpreekt hij , zegt
,I men, op een' hoogen coon; hij kan zich niet
5) vergenoegen met het geen hij op u behaald
,, heeft; altoos beoogt hij meer ; van alle kanten
97 fpant hij ftrikken ; terwiji gij altoos achter
97

(*) De Doar, Christ. Lib, IV. C. 24. N. 55.
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brijft , en u niet beweegt. Wanneer dan, o

4theners I zult gij doen, wat gij doen moet?
Als er jets voorvalt, als de nood Ix dwingt?
,,
0/ Wat moet men van het geen nu gebeurt,
denken? Ik voor mij, geloof dat voor vrije
59 menfchen de dringendfle nood moet zijn, die
voortkomt van de fchande, van zijne eigene
zaken llecht beituurd te hebben."
„ Wilt gij voortgaan, op de markt rond to loopen , en elkander te vragen: wat nieuws is er?
„ Kan er grooter nieuws zijn, dan dat een
j, Macedonitch mensch de "libellers te onder0, brengt, en Griekenland regeert? Is PHILIPPUS
„ dood? vraagt de eene. Neen , hij is ziek ,
„ zegt de andere. Wat gaat u dat aan? want
1) geffeld, dat hem zoo iets trof, ras zult gij u
„ eenen tweeden PHILIPPUS verwekken , indien gij
,, voortgaat , uwe zaken op deze wijze te behave
,, tigen (*)."
Zie daar de taal van bet gezond veritand, zon*
der ander fieraad , dan hare eigene kracht. Zij
verzinnelijkt de waarheid voor at het yolk ; zij
wekt het op, zet bet aan, en toont het den openen afgrond. Alles bedoelt het algemeene Neil,
geen woord den redenaar. Alles leert en treft;
niets fchittert.
Wel is waar, hebben de Romeinen, wat het be.
oefenen der fraaije lettered betrefc, vrij last het
voorbeeld der Grieken gevolgd.
(*) Philip. I.
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Grails ingenium, Grails dedit ore rotunda
?Hula laqui, praeter laudem nullius avaris.
Romani pueri longis rationibus as fern
Discunt in panes centum diducere (*).
De Romeinen waren bezig met de wetten , met
den oorlog , den landbouw en geldhandel. Dit
deed vitt Gmlus zeggen t
Excudent alit frirantia mollies aera , etc.
•

Tu regere imperio populos, Romane, memeiv.'
to (t).
levert ee'n fraai tatereei aangaanclé
iet oude Rome; ten'viji hij bekent , dat bet de
iettereh verwaarloosde. „ De meest faranderd
was ook de meest werkzame. Niemand oefende
1)
,, den geest zonder het ligchaa' rn, De braaftle
,, hield meer van doen , dan van zeggen , Wilde
liever door anderen zijne goede daden latest
1/
,, prijzen , dan die van anderen verhalen (s)."
Nogtans moet men, volgens het verhadl van LIvius , bekennen , dat eene krachtvolle volkswelrprekendheid. to Rome; reeds ten tijde van M ANLIui ,
zeer beoefeti d was. Deze man , die het Kapitool tegen de Gallen verdedigd had , wiide het
SALLUSTIUS

yolk tegen de regering opzett'en. „ Hoe lang nog ,"
(*) HOE. De Art. pbet. V. 325-326.

(1-) Aeneid. Lib. VI. V. 848-352.
0) Bell. Catilin, C. VIII.
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„ zult gij onkundig blijven van Uwe

krachten; welke de natuur niet wilde, dat

den

dieren olibekend zouden zijn? Vergelijkt uw
aantal flechts met dat uwer tegenarevers. Wan,, neer gij man tegen man moest vechten , geloof
„ ik echter , dat gij ernftiger voor uwe vrijheid,
dan zij voor hunne overheerfching, ftrijdett
zoudt..... Hoe lang zult gij op mij alleen het
oog flaan? 1k voor mij zal niemand uwer ver.
„ latent enz. (*) (79)."

Die vermogende redenaar bragt , oin zich aan dd
firafferi to onttrekken , het geheele yolk in opterwiji hij zijne handen uititak naar het
Kapitool, door hem eertijds behouden. Men kon
van het yolk zijn doodvonnis niet eer bekomen ,
dan nadat men hem naar een heilig bosch had
overgebragt, vanwaar hij niet langer zijne medea
De ge4
burgers op het Kapitool kon wijzen.
meensluiden zagen, dat, hoe gegrond hunne aan.
klagte ook Was, dezelve echter geen' ingang
15

zou vinden bij harten, door weldaden vooringe'

nomen , zoo lang zij 's y olks oogen niet konden
4, aftrekken van de gedenkplaats zulk eener held

5,

haftigheid. Dus wend ten beflemden dage de
2, volksvergadering naar bet Petelijniche bosch
buiten de Nomentaanfche poort, van wear men
het Kapitool niet zien kon, befcheiden. Nu
vond de befchuldiging ingang (t).
(1 "Av. Dist, Lib. VI. C. ie.
(j
-)

Liv. bib, VI. C. 2e,
II
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Elk weer, hoe veel onlusten de
held der GRACRUSSEN veroortaakt heeft. Die van
CATILINA bragt her gemeenebest in het grootile
gevaar. Maar die wellprekendheid had geen ander
duel, dan te overreden, en de hartstogten te
bewegen : het fraaije vernufc was daarbij van geenerlei dienst. Een bloemrijk woordenkramer zou
niet bet minfle vermogen op de openbare zaken
gehad hebben.
Niets is eenvoudiger, dan de taal van BRuTus ,
wanneer hij zich zoo ver boven CICERO verheft ,
dat hij hem berispt en befchaamt. ,, Maar,"
this fchrijfc hij aan czcERo, „ datzelfde gedeelte
van uwen brief aan OCTAVIUS hetwelk ons be.
trefc , heefc mij de grootile fmart aangedaan,
/1 waarvoor mijn hart vatbaar is. Want gij be„ tuigt hem zoo veel dank voor zijne dienften
95 aan het gemeenebest ; gij beveelt hem ZOO
7/ ootmoedig en nederig ons behoud aan , boven
„ hetwelk allerlei dood verkieslijk is, dat gij
12 openlijk toont, dat de overheeriching niet weg„ genomen maar / onze meester flechts veranderd
is. Herdenk uwe woorden , en ontken , zoo
„ gij durfr, dat zij de beden van een' flaaf aan
5/ een' koning zijn.”
„ Een ding, zegt gij , is er, hetwelk van hem
verzocht wordt en verwacht: dat hij die bur„ gers, welke de weldenkenden en het Romein„ fche y olk hoog achten, wil behouden. Hoe ?
55 zullen wij dan niet meer zijn , wanneer hij dat
niet wil ? Het is voorwaar beter niet te zijn,

OirER

bE

WtLSPREkENDHEID. i63

dan door hem te Neen ik geloof niet-,
dat‘ alle Goden het heil des Roomfchen yolks
zoo vijandig zijn , dat oscrAvius gebeden moet
worden voor bet leven van een' eenig' burger,
fs vet' thin nog voor de bevrijders der garde...
„ Dit betuigt gij, CICERO ! Cidt in de magi van
OCTAViUS ftaat , en gij iijt zijn vriend ! Of,
dat ik u dierbaar ben , wilt gij te Rome doen
zien, terwij1 ik aan dien jongen moet aanbevo,
len worden, om er te kunnen zijn? Hoe kunt
gij hem bedanken, indien gij meent te moeten
gt vragen, dat het herd gelieve ons te fparen,
,, IVIoet men het voor eene weldaad houden, dat
hij zelf Hever de man wilde zijn, dan ANTONiu, aan Wien dit vertodht moest utoiden?
i7 Wie toch fmeekt deli wreker, niet den plaatsvervangei, eener vreemde overheerfching, voor
het behoud der verdienstelijkfte burgers van den
itaat? Juist die zwakheid en moedeloosheid,
wier fchuld bij u niet meet dan bij al de ove.
rigen gezocht moet worden, heefc derst ditEsArt
tot de begeerte naar bet koningfchap gedreven
daarna ANTONIUS na zijnen ondergang, ver,
flout tot eene poging ter opvolging in zijne
plaats, en nu dezen jongen zoo hoog gemaakt,
dat gij meendet hem om het behoud voor
zulke mannen te moeten fmeeken, als konden
wij flechts veilig zijn door de barmhartigheid
van eenen , die nu nog naauwelijks een man is,
en door niets anders."
Dachten wij er aan, dat wij Romeinen zijn
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de 1aatfle knapen zouden zoo veal moeds hies
hebben ter overheerfching , als wij ter tegenkanting; en de regering van CAESAR zou ANTO1) NIUS min geprikkeld, dan zijn dood hem afge// fchrikt hebben."
0, En gij , Oud Conful wreker van zoo vele
gruwelen — door wier fluiting ik echter vreeze,
dac gij den ondergang maar voor korten tijd.
1) hebt uitgefleld — hoe kunt gij te rug zien op
uwe daden , en dit a d
i es &oedkeuren, of ten
minfte zoo nederig en onderwerpelijk dulden ,
dat bet den fchijn van goedkeuring hebbe.
11

$1

enz. (*)7

Hoe zwak , hoe ongefchikt, ja verachtelijk
re deze rede , zoo men haar met geestigheden en
vernuftige fpelingen floffeerde! Behooren dart de
zulken , die als Apostelen moeten fpreken , met
zoo veel drift naar bloemen om te zien, door
DEMOSTHENES MANLIUS en BRUTUS met voaten
getreden? Moet men gelooven , dat den bedienaars van het Evangelic het eeuwige bail der vol.
ken min ernitig ter harte gaat dan DEMOSTHENES
de vrijheid van zijn vaderland dan MANLIUS
eerzucht had , om de menigte te verleiden dark
BRUTUS cooed bezat, om den dood te kiezen,
boven hec leven aan een' dwingeLnd verfchuldigd (8o)?
Ik beken, dat de bloemrijke flij1 zijne bevgligd
heden heeft maar deze zijn niet op hare plaats
(*) 1 pud Clean, Epist, ad BRUT. XVI,
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in eene redevoering, waarbij het nier aankomt op
iijne geestige trekken, en wear flerke hartstogten
moeten fpreken. De bloemrijke itij1 bereikt nook
het verhevene. Wat zouden de Ouden van een
treurfpel gezegd hebben , waarin HEctniA. hare
rampen door middel van geestigheden beweende?
Het is flier aldus, dat de ware droefheid fpreekr.
Wat zou men van een' prediker kunnen denken,
die den zondaren het boven hun hoofd hangend
Godsgerigt , of den onder hunne voeten gapenden
afgrond, met de gezochtfle woordipelingen kwani
toonen?
Zoo wel ten aanzien der woorden, als der kleeding, is er eene betamelijkheid in acht to nemen.
Eene bedroefde weduwe draagt geen' rouw, rijk
voorzien van borduurfel , krullen en linten. Eery
Apostolisch zendeling mag van het Goddelijk
woord geen ijdel opgermukt woord maken. Zelfs
Heidenen zouden verontwaardigd zijn geweest, bij
bet zien van eene zoo Hecht uitgevoer de- vertoo'ling.
Ut ridentibus arrident , ita flentibus adflent
ilumani vultus. Si vis me fiere, dolendum est
Primum ipfi tibi : tunc tua me infortunia laedent ,
Telephe, vel Peleu: male fi mandata loqueris,
Out dormitabo, aut ridebo. Tristia moesfum
rultum verba decent (* ).
Men mag der welfprekodheid bet onreg tti“
(*) Hon. De Art. Poet. V.

lot...406,
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aandoen , van te denken , dat zij niets meer is dan

eene beuzelachtige kunst , waarvan een woordenkramer zich bedient, om de zwakke verbeelding
der menigte te misleiden , en met bet woord
handel te drijven zij is eene zeer ernilige
kunst , beftemd om te onderrigten , de bartstogten
te beteugelen , de zeden te verbeteren , de wetten
te onderfleunen , de openbare beraadliagingen te
befluren, en de menichen good; en gelukkig te,
maken.
Hoe meer een woordenkramer zijn best deed ,
om mij door zijne goocheltaal te bedwelmen,
hoe meer ik mij tegen zijne ijdelheid zou verzetten. Zijne drift om zijn vernuft te doen bewonderen zou hem in mijn oog alle bewonde•
ring onwaardig maken, Ik zoek een' deftig man ,
die om mij, en niet om zich zelven , tot mij
fpreekt; die mijn hell, en niet zijnen ijdelen roem
beiiogt. De man , waardig gehoord te worden
is hij , die zich van het woord, Aileen QM dege.
dachte , en van de gedachte , alleen om de waarheld en de deugd bedient. Niets is verachtelijker
dan een fpreker van beroep hij doet met zijne woorden , wat de kwakzalver doet met zijne artfenijen.
Ilc neem bier zelfs Heidenen tot regters.
PLATO dui& in zijn gemeenebest geenerlei
zilk , beflaande nit de verwijfde toonen der
Lydier$, De Lacedemoniers verbanden uit bunnen itaat alle te zeer zamengeilelde fpeeltuigen
welke de harten konden week maken. De wet.
luidendheid, welke tot niets anders firekt, dan
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om het oor te fireelen, is flechts een tijdverdrijf
voor zwakke en luije lieden; zij is eenen wenngerigten flaat onwaardig. Slechts in zoo verre is
zij goed, als hare toonen met den zin der woorden overeenflemmen, en de woorden edele gevoelens inboezemen. De fchilder-, beeldhouw-, en
de overige fraaije kunflen, behooren hetzelfde
Joel te hebben. Ongetwijfeld moet ook de wagfprekendheid hetzelfde beoogen, Het vermaak
nag flechts daarom er onder gemengd zijn, om als
tegenwigt te dienen, tegen de booze hartstogten,
en om de deugd beminnelijk te maken.
Ik wenschte, dat een redenaar zich lang te voyen in het algemeen vQorbereidde, om eenen voorraad van kundigheden op te doen, en zich bekwaam
te maken tot bet vervaardigen van goede opftellene
1k wenschte, dat deze algemeene voorbereiding
hem in ftaat ftelde, om, voor elke redevoering in
bet bijzonder, mindere voorbereiding te behoeven.
ik wenschte, dat hij van nature veel oordeel be,
zate, en dat in alles gezond veritand doorfiraalde,
dat hij zich grondig oefende; dat hij zich afrigcte,
om, alle fpitsvindigheid wantrouwende, met juist-,
heid en naauwkeurigheid te redeneren. Ik wensch-:
te, dat hij zich op zijne verbeelding niet verliet,
en zich nooit door Naar lies beheerfchen, en dat hij
elke redevoering op eene ontwijfelbare gronditelling bouwde , waaruic hij natuurlijke gevolgtrekkingen aaeidde.
Scribendi rea'a, fapere est principium et fans.
Rem tibi Socraticae poterunt ostendere cbartae,
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rerbaque ptovifam rem non invita fequentur.
Qui didicit patriae quid debeat , et quid andcis , etc, (*),
Doorgaans kept cen bloemrijk woordenkramer
r 9 ch de gronditellingen eerier gezonde wijsbegeerte,
Poch die der Christelijke leer I am de zeden te
volmaken. I-Iij wil flechts fchitterende gezegden
pn kunitige wendingen. Wat hem het meest ontlbreekt, is de grond der zaken. Hij weet met bevalligheid te fpreken, zonder te weten, wax hij
zeggen moet, hij ontzenuwt de verhevenfle waar-,
heden door e9nen beuzelachtign en te, gekunstel.
4en zwier.
De ware redenaar daarentegen verfiert zijne re.
devoering flechts met heldere waarheden , met edele
gevoelens , met krachtige uitdrukkingen , en naar
het geen hij wil inboezemen gerchikt. Hij denjcc,
Il ij gevoelt, en het woord volgt. ,, Hij is," „ zegt
& H. AUGUSTIINIUS , „ niet afhankelijk van de woor3)
,7 den, maar de woorden zijn bet van hem (f).
Hij, die eene ilerke en verhevene ziel b„ezit, m,et
eenige natuurlijke gemakkelijkheid in het fpreken ,
alsmede eene langdurige oefening , die behoefc nooit
te vreezen, dat hem de woorden ontbreken zullen.
Zne minite reclevoeringcn zullen oorfpronkelijke
trekken bevatten , needs onna,volgbaar voor den
bloemrijken woordenkramer. Hij is geen flaaf der
woorden, hi)* gaat regt op de waarheid aan ; hij
(9 Hon. De .4,1. Poet. V. 509-312:
(t) De Doeir. 4'hrist. Lib. IV. C. XXVIII. N. 61.
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weet, dat de hartstogt als de ziel van het woord
is. Bij elke itoffe , welke hij wil uit een zetten ,
begint hij met het allereerfte grondbeginfel ; hij
flelt dat grondbeginfel in deszelfs voornaam gezigtspunt ; hij zeeft daaraan verfchillende wendingen ,
om zelfs de minst fchrandere hoorders daaraan te
gewennen ; hij treedt, door middel eener korte en
duidelijke aaneeniehakeling , tot in de geringfle
gevolgtrekkingen. Elke waarheid itaat op hare
plaats, ten aanzien van het geheel. Zij bereidt ,
geleidt onderileunt eene andere waarheid , wel..
ke hare hulp behoeft. Zulk eene fchikking dient,
pm die herhalingen te vermijden , welke men den
lezer kan befparen ; maar zij befnoeit geene dier
herhalingen, door middel van welke her volarekt
noodig is , dikwijls den hoorder tot dat punt
te rug te voeren , dat geheel aUeen over alles
beflist.
Dikwijls moet men hem het belluit in het
grondbeginfel aantoonen. Uit dat grondbeginfel ,
als nit bet middelpunt , verfpreidt zich het licht
over al de deelen van dat werk : gelijk de fchilder
op zijn dock den dag plaatst , in diervoege , dat
hij uit een eenig punt aan elk voarwerp deszelfs
graad van licht doet toekomen. De geheele redevoering is een ; zij komt op een eenig voorilel nit , door
vericheidenheid van wending, in bet helderile daglicht geplaatsr. Die, eenheid van plan maakt , dat
men , met een' enkelen blik , het geheele werk
overziet, gelijk men van het openbare plein eener
clad at de ftraten en poorten ziet, wanneer al die
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ftraten regr, gelijk en op eene evenredige wijzq
aangelegd zijn. De redevoering is bet voorftei
ontwikkeld ; het voorftel is de redevoering in het
kort (80.

Denique fit podvis fimplex dumtaxat e; unum 0).
Al wie niet het fchoone en krachtige dier een.
held en dier orde gevoelt , heeft nog nook jets in
her voile daglicht gezi en; hij heeft &gilts fcha.
duwbeelden gezien in bet hol van PLATO (f)
Vat zou men van een' bouwkunftenaar zeggen , die
geen onderfcheid ontwaarde tusfchen een groor
paleis, waarvan al de gebouwen gefchikt waren ,
om een geheel naar betzelfde plan te, leveren
en tusfchen een' verwarden hoop van kleine ge.7
bouwen, welke, offcboon zij nevens elkander itaan ,
echter geen waar geheel Qpieverden? Welke ge-.
iijkheid is er tusfchen het Colos learn en eene verwarde menigte van onregelmatige huizen in eene
clad?
teen gewrocht bezit ware eenheid , tenzij wan.
peer men daarvan niers kan afnemen, zonder het
hart te rakers. Er beerscht daarin flechts dan
ware orde, als men geen deel daarvan kan verplaatfen, zonder bet geheel te verzwakken , te
verduisteren en te verwarren. HORATIUS verklaart
dat volkomenlijk als hij zegt:
(1 Hon. De Art. Poet. V. 25.
(f) De Repub. Lib. VII.
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nec lucidus ordo.
Ordinis haec virtus erit et genus, au: ego fallor,
Ut jam nunc dicat, jam nunc debentia dici,
Pleraque differat, et praefens in tempos omittat (*).
Een redenaar, die aan zijne redevoering die
orde niet weet te geven, die bezit zijn onderwerp
Diet genoq; die heeft een' nog onvolkomen
fmaak, en een klein verfland. Het zeldzaamite
in de gewrochten van den geest is orde : wanneer orde, naauwkeurigheid, kracht en hevigheid
zich vereenigd vinden, dan is de redevoering volkomen. Maar, otn voor elk woord deszelfs juiste
plaats to vinden, behoort men alles doorgrond,
alles cloordrongen, 'en alles omvat te hebben
jets, dat een woordenkramer , aan zijne verbeelding overgegven , en van kqncligheden ontbloot,
Diet kan onderfcheiden.
'SOCRATES is liefelijk , innemend , vol bevalligbieid; maar kan men hem met UOMERUS vergelijken? caan wij vender. Ilc vrees niet te zeggen
dat DEMOSTHENES mij voorkomt grooter dan CICERO
te z1jn. Ik verklaar, dat niemand CICERO meer
bewondert dan ik. Wat hij aanraakc, verfraait hij,
hij doet het woord eer aan; hij doet met de
woorden wat een ander daarmede niet zoo kunnen doen. Hoe velerlei foorten van vernufc vereenigen zich in hem! Zelfs is 114 kort en hevig,
ZOO dikwijls hij dat Wil 411 1 tegen CATILINA
(*) HOB. . De dirt. Pal. V. 41-44.
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tegen \TERM , tegen ANTONIUS• Maar men be,
merkt eenig tooifel in zijne redevoeringen op. Do
kunst is er verwonderlijk ; maar men ontwaart ze.
De redenaar, terwiji hij het heil van den flaat bedoelt ,
vergeet zich zelven niet , noch laat zich vergeten.
DEMOSTHENES fchijnt buiten zich zelven to treden , en niets dan bet vaderland te zien. HIj
zoekt bet fchoone niet; hij levert het, zonder er
aan te denken ; hij is boven de verwondering.
I-1ij bedient zich van hoc woord , gelijk een zedig
mensch van zijn kleed , om zich te dekken. Hij
dondert, hij blikfemt; bet is een firoom , die alles
mede fleept. Men kan hem niet bevitten , omdat
men bevangen is ; men denkt aan de zaken , welke hij zegt, en niet aan zijne woorden. Men
verliest hem uit bet oog , men is flechts hezig
met PHILIPPUS , die alles verovert. 1k gevoel mij
verrukt door beide redenaars ; maar ik beken , dat
ik min getroffen ben door de oneindige kunst en
prachtige welfprekendheid van CICERO , dan door
de hevige eenvoudigheid van DEMOSTHENES (82).
De kunsr verliest haar aanzien , en verraadc zich
zelve , door zich te vertoonen. , 'SOCRATES ,"
zegt LoNGINvs , ,, is , door gene to flerke
,, zucht om alles te vergrooten , geheel tot het
kinderachtige vervallen , wanneer hij zich aldus
35
laat hooren : „ Daarenboven hebben de woor91
,, den zulk eene kracht,, dat men daardoor het
,, hooge laag malign, en het geringe met zekerQ
grootheid kan omkleeden ; dat men aan bet
15
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,, oude een voorkomen van nieuwheid, en aan
1 , het nieuwelings gebeurde eene oude gedaante
5 , geven kan." — ,, Zult gij dan ," (mag men,.
vragen) „ 0 'SOCRATES ! alles, wat gij omtrent
„ de titheners en de Lacedemoniers zulc zeggen,
„ op gelijke wijze in een verkeerd licht plaatfen?
„ Bijna toch heeft hij door deze loffpraak der
,, welfprekendheid zijne hoorders gewaarfchuwd,
01 om hem geen gehoor le geven (*)." In der
daad, dit is voor de geheele wereld verklaren,
dat de redenaars niets dan drogredenaars ziiri, zoo
als GORGIAS bij PLATO en de overige Griekfche
redekunftenaars, die -het woord misbruikten, om
het yolk te misleiden.
Zoo de welfprekendheid eischt, dat de rèclenaar
een deugdzaam than zij„ en als zoodanig gehouden
worde, voor alle, zelfs de meest wereldfche, taken, hoe veel te meer behoort men dezen wools-,
den van den IL AUGUSTINUS geloof te -geven, ten
aanzien van dezulken, die flechts als Apostelen
moeten fpreken: ,, Hij alleen fpreekt verheven,
,, wiens wandel aan geene verachting kan worden
, prijs gegeven (t)." War kan men _ verwachten
van de redevoeringen eens jeugdigen mans, fonder
geleerdheid , zonder ondervinding , zonder verkre.
gen naam, die van het woord een fpel maakt, en
welligt zijne fortuin wil maken in eene bediening,
waarbij het aan komt, orn arm te fijn met JEZUS
"mu i4ow. Co XXXVIL
De Doar, Christ, Lib, IV, C. XXVIII. N. 01.

(*) LONG.
(a- )
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het kruis Hem na te dragen, door littt
te verloochenen , en de hartstogten der menfchen
te overwinnén , ter hunner bek eering ?
1k kan van dit punt niet afflappen , zonder
ook een woord over de welfprekendheid der Vaders te zeggen. Hun worth door fommige géleerden geen volkomen rags gedaan. Men oordeelt
over hen naar eene of andere harde leenfpreuk
van TERTULLiAA14 naar een' of anderen zwellen7
den volzin van den CYPRIAAN, naar deze of
gene duistère plaats van den H. AmtRosius, naar
deze of gene kuniligë en rijmende tegenflelling
van den H. AUGUSTINU§ naar eenige woordfpelin.
gen van den N. r ETRUS CHRYSOLOGUS. Doch men
inoet daarbij den bedorven' fmaak der tijden in
aanmerking nemen waarin de Vaders geleefd
ben. Reeds een weinig na de eeuw van AU..
GUSTUS begon te Rome de fmaak te bederven.
JUVEITAAL is thin fin dan HORATIUS ; SENECA de
treurfpeldichter en LUa ANUS hebben eene hoogdraVendheid , Welke mishaagt. Rome was aan bet
vallen. Zelfs te Athena waren de letteren in verGREGORIUg
i7a1 , toen de H. BASILIUS en de
*an Nazianze derwaarts gingen. Geestige friitsVa ii;
vindigheden haddén de overhand bekomen.
tiers, door de flechte redekunftenaars van hunnen tijd
onderwezen , waren in her algemeen vooroordeel
fnedegefteept : iets , waaraan de wijzen zelve bijkans
nooit wederftaan. Men dacht niet, dat het ge,oorloofd was , op eene eenvoudige en natuurlijke
wijze te fpreken. De wereld *as ten aanzien van
tHRISTUS,
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bet ivoord, in denzelfden toeitand, waarin zij zich
ten aanzien van de kleeding zou bevinden, bijaldien
niemand iii eene fraaije ftof gekleed durfde verfchijnen , tenzij met het dikile borduurfel .opgelegcL
Volgens die manier moest er niet gefproken, maar
op eene hoogdravende wijze gegalmd worden.
Doch, heeft men flechts geduld, om de fchriften der Vaders te onderzoeken, zoo zal men aldaar dingen van groote waarde vinden. De H.
CYPR I AAN beiit eene edelmoedigheid en hevigheid , welke die van DEMOSTHENES gelijken.
Bij den tr. CHRY' SOSTOMUS vindt men een
kend oordeel, heerlijke beelden, eene duidelijke
en bevallige iedeleer. De H. AUGUST I NUS is terheven en tevens gemeeniaam; hij komt, Tangs de
envoudigite wendingen, tot de verhevenftè geondbegitifelen; hij otidervraagt, hij doet zich ondervragen; hij antwoordt; het is eene onderhandeling
tusfehen hem eti zipen hoorder; de vergelijkingen
komen ter regter tijd alle twijfelingen weg riemen:
wij hebben hem tot de laagfte grofheden van het
gemeen zien nederdalen, om bet te regt te wijzen.
De H. BERNARDUS was een wonder in eene barbaarfche eeuw: men vindt bij hem fcherpzinnigheid ,
verhefling zwier hartelijkheid en hevigheid.
Wanneer men de eeuwen kent waarin de Vaders
gefehreven hebben, dan flaac men verwonderd over
al het fchoone erg groote bij hen voorhanden. Men
houdt MONTAGNE eenige Gaskoniche uitdrukkingen,
en MA ROT zijne oude taal ten goede: waarom wil
men ook niet bij de Vaders het zwellende van
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hunne eeuw voorbii zien, waaronder men kostbart
waarheden kon Vinden, in de itoutile trekkers
vervat?
1VIaar bet past mij niet , bier bet werk te ver.
vaardigen, eener bekwame hand voorbehouden.
Het is mij genoeg, in het ruwe te hebben voorgeffeld, wat men van den fchriiver eener voortreffelijke Redekunst kan verwachten. Hij kon zijn
werk verfraaijen, door, in navolging van CICERO )
de voorfehrifien en voorbeelden ondeteen te tnengen. Immers, gelijk de H. AUGUSTINUS zegt;
menfehen van een fcherpzinnig en vlug veriland
5) vorderen veel gethakkelijker in de welfprekend,
1) heid, door de opflellen van welfprekende mannen te lezen , dan door de voorfchriften zelve
der kunst te overwegen (*)." Men kon tevens
een bevallig tafereel malen, aangaande de verfchil,
lende karakters der redenaars , aangaande hunne
zeden , hunnen fmatk en hunne . gronclitellingen.
Zelfs behoorde men hen onderling te vergelijken,
waardoor de lezer kon oordeelen over den graad
van uitmuntendheid, waarin zij tot elkander ilaan.

(*) De Doei. Christ. Lib, IV. C. III, N. 4.
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Eladz. 5. (I).ARTEMISiA, alhier bedoeld,
is die beruchte koningin van Carte , zuster en
gemalin van MAUSOLUS, die haren overladen man
niet alleen eene prachtige grafftede oprigte,
onder de zeven wonderen der wereld geteld, maar
ook, volgens het verhaal, deszelfs asch on4r
haren drank mengde, ten einde zij hem, tot een
leveed graf zou veritrekken (*).
Pladz. 7. (2). Tot Welk tijdperk deze Pfalm
behoore, en wie de bedrukte zij, die hier zijne
rampen befchreit, is niet wel to bepalen. Kundige
uitleggecs denken aan de Babylonifehe balling..
fchap (f). Wat hiervan ook zij, de Pfalm zelf
is een bedezang; en de ongelukkige , die daarin
fpreekt , drukt zijne droefheid in de fIerkfte beelden ult. Dit heeft vooral plaats in het tiende
vers. De .treurende Oosterling zat in flof en asch,
of ftrooide het op zijn hoofd, zoodat bet brood,,
hetwelk hij in dien toefland at , met flof en asch
(*) Aut. SELL, nod. Att. Lib. X. C. 18.
(f) GROTIUS , MUISIUS a CALMET , in IOC.
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befloven was; terwiji zijne rranen, onder het drinken, in den beker gevallen zich met zijnen drank
vermengden.
Te regt vraagt FENELON: Welke overeenkomst
is er tusfchen die beelden en de 151ègtigheid van
den Aschdag , het laseld des doods en der vergan.
kelijkheid?
131adz. 8. (3). De veertigdaagfche vaste neemr
bij de Katholijken -een' aanvang met den aschddg ,
Os wanneet -den- Geloovigen , door den Priester,
g sch op het voorhoofd words gedaan , met deze
creel beteekenende woorden: gedenk, 6 rnensch .1
dat gij flof zijt, en tot flof vat weder keeren.
Deze plegtigheid i's een overblijffel van de aloude
boetpleging, waartoe men groote zondaa'rs , die
openlijk ergernis hadden gegeven, verpligtte. Z4
flelden zich op den eerflen dag der vaste aan den
iftga.ng der Kerk, met geicheurde kleederen. In
de Kerk gekomen, wierpen 2ij zich ter Garde,
en de Bisfchop ftroolde asch op hun hoofd.
Worts werden zij de Kerk uit gezet en vermaand,
om , onder geloovig opzien tot God, aan eene
ware bekeering to arbeiden, met vasten en met
bidden (*).
Bladz. ia. (4). Verfchillend zijn de oordeel.
vellingen over ISOCRATES als redenaar. Eenigen
verhefren , anderen laken hem. Tot de laatften
behoort FtNftos , en hij doer hem geen onregt.
(*) TERTut. De Poenit. C. IX.
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Immers, ondanks den grooten naam van ISOCRAs.
was hij niets meer dan een bloemrijk redenaar. Zijn 1141 is voi en rond; zijne volzinnen
zijn bij uitflek bewerkt; zij ftreelen het oor, ver•
blinden door hunne pracht ; maar zij overreden
niet. De kunst ilraalt overal door. DIONYSIUS
de Halikarnasfer , een der bevoegdite Kunstregters der oudheid, drchoon !SOCRATES regt
doende, is er nogtans verre af, van die gemaakrheid te billijken. Ik kan," zoo fpreekt hij,
,5 die al te kunflige ronding der volzinnen, die
51 jeugdige bloemen en fieraden van den itiji geens)1 sins goedkeuren. De gedachten worden vaak
,7 bij hem ondergefchira 'aan de welluidendheid
der uitdrukking, en de waarheid aan fieraad
opgeofferd
(t).
59
Ook CICERO, antlers de bewonderaar van 'soCRATES erkent de aangevoerde gebreken (t); terWiji LONGINUS in hem zijne overdrevene zucht
om alles te vergrooten, waardoor de welfpreken&
Reid een nietig kinderfpél words, wel het meeste
gispt (§).
TES,

13. (5). Men msg to regt DEMOSTHE-.
NES den Vader der welfprekendheid noemen. Hij
is deftig, natuurlijk ver-heven, voL vuur en drift,.
Bladz.

(*)

jud, C. XII.

(t) Oral. C.
2

BLAIR. 4es

oyes de red44. ep fraai. 414

Dr. D. H. bl. 73.

(5) rgp) UtpOzi; C. XXXVII.
Ch. VII.

T110M4S

Bas. ,sur les .'jog.
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Hij flemt ons tot de hoogst mogelijke verrukking.
Niets kan der kracht wederflaan, Welke door hem
fpreekt. Zijne Olynthifehe en Philippilche reclevoeringen,.. die voor de Kroon, zijn meesterflukken. Nergens tree& de kunst te voorichijn; Tiergens de fpreker, Wij vergcten hem , en denken
llechts aan het geen hij zegt. Zijn hart is vol
van groote, edele gevoelens, en zijn mond vloeit
peer van het geen zijn hart gevoelt. Hij .maakt
op gecne bloemen jagt, hij veracht ze. Ongegoat flaan de treffendfle beelden (144r. Overal
zip de woorden ondergefchikt aan de zaken.
,, 114 bedient zich," zoo als FENiLobi zegt,
wyatk- bec Niroort d, ge1ij een zedig mepsch van
52. , 4n kleed, om zich te denken. Hij dondert;
„ hij blikfemt; hij is een flroom a die ailes
4 q 124E (*)."'
Door alle , ecuwen hebben de kunstregters dat
groot vern,uft regt gedaan. QVINCTIL1AAN _.noemt
bon den grootitep der redenaars ja den wetgever
in de TedekUIISE CD. CICERO erkent hem voor
zijn' meester, en vindt in hem den volkomenflen
redenaar, die aan al de vereischten der welfprekendheid voldoet. „ Niets ontbreekt aat DEMOSzegt hij, „ hij laat niets te wen,' 'MENU,"
fchen overig., Hij Aileen overtreft alien. in
(*) grief aan de Fransche adkademie, LI. 172. GLAIR. 1. c.
D. 11. IA. 78. FUHRMANN, Handl. tot de Gcsch. der El. Letterki
D. 1. St.. 2. bl. 4t3. LA HARPE R Ljcee, T. 11. P. 1. L. 2.

Ch. 3.
(1-)

1nst. Oral.

Lib. X. C. 5.
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,, Flij beantwoordt ten voile aan het denkbeeld ,
„ hetwelk ik mij van de welfprekendheid gemaakt
„ heb (*)."
Hetzelfde getuigt PLUTARCHUS , die het leven
van dien grooten man heeft befchreven (f).
Maar niemand der Ouden heeft DEMOSTHENES
bear befchreven dan LONGINUS. 11 DEMOSTHENES,"
zegt hij, „ eensdeels al de verhevenfle en vol.
,, maaktile hoedanigheden van eenen redenaar be,' zittende, als grootschheid en verhevenheid van
,, voordragt , levendigheid van hartstogten, rijk.
71 dom, vaardigheid van geest, en fnelheid; an,' derdeels ('r geen zijne hoofddeugd is) eene
,, kracht van zeggen , hoedanig niemand erlangen
,, kan , DEMOSTHENES, zeg ik, overtreft alle re,, denaars van alle tijden in die fchoonhedeu, wel.
,, ke hij bezit; en die , Welke hij ontbeert, were
,, ken niets ten zijnen nadeele , daar hij alien,
1, die imam op den roem van welfprekendheid
1, aanfpraak maakten, als van den dodder of een
9, blikfemftraal getroffen , ter nedervelt: ja eer
,, zou iemand met geopende oogen den voortfchie.
,7 tenden blikfem kunnen tegenitaren, dan tegen
,, zijne- op elkander volgende hartstogten beitand,
,, wezen *(5),"
Bladz. is. (6). Men wil, dat ISOCRATES aan
ARISTOTELES aanleiding gegeven hebbe tot het
(*) BRUTUS, seu de Clar. Orat, C. IX. Orat. C. VII.
(t) Pit. Paral. DEMI
(§) 1. C. C. XXXIlle
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fchrijven van eene Itedekunst. „ Mt groot en veel
0 bevattend vern,uft," zoo als BLAIR hem noemt,
0 hetwelk der menrchelijke natuur tot eer Nero flrekc, en over zoo velerhande wetenichappen
0 licit heeft verfpreid, heeft ook de gronden der
,, redekunst met de grootfte fcherpzinnigheid op„ gefpoord 0).” Hij zag met onge g oegen , hoe
seer die edele kunst door ISOCRATES en de overige
redekunilenaars van dien tijd misbruikt = werd (t).
Hij wilde haar tot hare oorfpronkelijke zuiverheid te
rug brengen, en deed haar niet enkel in welluiklendheid, maar in overtuiging en overredingbeftam.
Het kan zip , dat Iiii zich daarbij te zeer verdiept,
rooral wanneer hij den aard der hartstogten
verklaart, en dat hij zijne lesfen war te werktuigelijk inrigt; met dat at heefc zijn werk onfc.hat,
bare waarde; bet is de bron, waaruit alle volgende
Redekundigen geput hebben. QUINCTILIAAN bad.
hem veel te danken; doch heefc zich„ door zijn
bondig oordeel en fijnen fmaak, boven zijnen meesr
ter verheven (S).
Max, 13. (7). LoNomus leefde in de derdp
eeuw owr ja,4rtelling, ell wad leeraar `te 4thene,
alwaar hij les gaf in de wijsbegeerte, en waarfchijnlijk ook in de redekunst. FIri zuiverde de
wijsbegeerte van fchoolfche fpitsvindigh,edet? , en
herffelde haar in hnren vorigen loister. Opk ajs
kunstregter had hij groote verdieniten, Hij paarde
(*) L. c. D. II. bl. 322.
(1-) Cm. De Orat. Lab III. C. 354
,() BLAIR, I. c. D. II. M. 32i.
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eene gezonde oord-eelkunde met een' fijnen think ,
zijne oordeelvellingen werden bijna als Godfpraken
geeerbiedigd. Hij ftond in groote achtin bij de
toenmalige beheerfcheres van het Oosten , SE?"'
TIM IA ZEN OB I A, eene ij verige bevorderaarfler der
fchoone kuniten, in wier hoofdflad Palmra hij
zich had nedergezet. Doch hij moest deze eec
zeer duur betalen : want, toen ZENOBIA, op zijilen
raad, het Romeinfche juk had afgerchucl viel
Palmyra den Romeinfehen keizer AUREL I AAN irk
handen, die, onder anderen, ook LONG zsus ter
flood veroor4eelde (*).
Van eene menigte Schrifcen , door LONG INU5
vervaardigd, i$ ons bijna niets anders overgebleven,
dan zijn werkje 9rEp) f4ou; (over de Verhevenheid).
Dit waarlijk gulden boekske bevat eenen fchat
van oordeelkunde en juiste aanmerkingen, gefehikt
om den fmaak voor het fchoone te vormen.
De 'of, welken FI NE LON daaraan geeft, is niet
overdreven. r 1k ken," zegt BLAIk, „ onder
de ouden zoo min als onder de lateren, geenqn
19 kunstregter, die voor de fchoonheden van den
71 41 fijner gavoel toont te bezitten, dan LONG If'
,9 NUS ; . en behalve dit, heeft hij nog de verdien,, ile, dat hij zelf een voortrefFelijk , en, in fom71 mige plaa-f , zelfs een verheven Schrijver
is (t)."
Wij bezitten van deze verhaudeling eene nette
Nederduitfche vertaling, bewerkt door den floog19

(A)

BATIMENIUS , Diss. de vita et script. LONGIN1.
LA HARPS, I. c. T. I. P. 1.44. i. Ch. 2.

(t) L, c. D. I. bl. 78.
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leeraar SIEGENBEEK welke voor de Franfche
BOILEAU niet behoeft to wijken.

Bladz.

(8). Het danfen was van de oudile

tijden af, bij plegtige en Godsdienflige gelegenhe.
den , gebruikeiijk. Toen de Israeliten door het
roode Meer waren getrokken, zongen de vrouwen,
bij cenen plegtigen dans, ter eere van God een
loflied (). — Men danste . rondom het gulden,
kalf (t).,—,131j den plegtigen optogt van de ver.
bcndskist danste DAVID (§).. Ook vindt men
dikwijls in zijne liederen van zulk een' dans ges
waagd. Dat ook de, Heidenen Godsdienflige
danfen kenden, blijkc uit CALLIMACHUS, die
van danfende reijen rondom den altaar van APOLLO
fpreekt ("). Fletzelfde getuigt PLATO van de
Egyptenaren (if). Zelfs bij de Christenen walen zulke danfen niet zeldzaam; en, offchoon
rneermalen verboden, duurden zij nogtans bier en
char tot in de laatite eeuwen voort.
Even zoo waren oudtijds Zang- en fnarenfpel,
doorgaans met den dans gepaard , aan de Gods.
ienst gewijd. Onder DAVIDS regering bereikten
zij den hoogilen trap, en werden zij opzettelijk
den Heere geheiligd.
Ike Ouden kenden EC wel den invloed dier kun(*) Ex. XV. 20.
(-1-) Ex. XXXII.
(5) 2 KON. VI. 14.
(**) Hymn. in APOL.
(-1 -1-) De Leg. Lib. HI, HERAER I Geesi der Ltebr.
P. IV. hi. 49.
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lien op het hart der menfchen. Daarom maakten
zij dezelve dienstbaar aan de verhevenfte bedoelingen. Priesters, wijsgeeren , flaatsmannen , deelden
hun onderrigt in verzen mede. MIN os t en THALz-s
zongn hunne wetten bij de tier ( 4). Zoo lang
muzijk en dichtkunst gepaard gingen , befpeurde
men daarvan de beste werking. Maar geicheiden ,
verloren zij veel van derzelver kracht. Zij ontvingen eene geregelder gedaante ; doch het geen flechts
middel mogt zijn, namelijk het vermaak , werd
Joel: zoo verbasterden allengskens de nuttigfte
inrigtingen.
.Bladz. 21. (9). FkNALoN !weft het oog op do
plaats TIT. I. vs. I2 alwaar de Apostel zijnen
leerling tegen de ondeugden der Cretenzen waarfchuwende , zich beroept op het gezegde van een'
hunner vermaardile dichters EPIMENIDES de Cretenzen zijn altijd leugenachtig, roofdieren, luije
buiken,
Bladz. as. (zo). Ongetwijfeld bedoelt de Schrijver de volgende fchoone regels van den wetgevor,
op den Franfchen Parnasfus:

Que dans tous vos discours la pasfion dinue
chercher le cceur, l'Ochauffe, et le remue.
Si d'un beau mouvement l'agrdable fureur
&went ne nous remplit d'une douce terreur ,
(*) BLAAR ,, 1. c. D.

131. 84.
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Ou n'excitq en notre ame une pitid charmante,
En vain vous dtalez une fcene favante:
Fos fronds raifonnements ne feront qu'attiedir
fpeciateur, tot flours paresleux il'applaudirs
Et pi, des trains efforts de votre rhdtorique,
gullement fatiguO, s'endort, ou vous critique.
Le Jecre est d'abord de plaire et de toucher:
Inventez des resforts qui puisjent neattacher (*).
Bladz. 29. (I I). Al wie de lofrede van PLI•
VIUS op TRAJAAN gelezen heeft, zal de aanmerking van FENELON niet ongegrond vinden. Hoe
veel lof TRAJAAN ook verdiene hij words te veel
gevleid. Daarenboven verraadt die zelfde lofrede
te veel kunst. Nogtans behoort men des redenaars
leeftijd in bet oog te houden , welke niet die van
AUGUSTUS was. Ook ontbreekt bet niet aan waarlijk fraaije plaatfen, van een' zedekundigen aard,
welke niet alleen TRAJAANS bewondering, maar
ook navolging bedoelen (f).
Bladz. 39. 02). Het moge niet tot bet wezen
der dichtkunst behooren , zich 's met-lichen verzedelijking aan te trekkers , de dichter nogtans, wil
hij waarlijk nu. ttig zijn, is daartoe, zoo wel als de
redenaar verpligt. In al zijne tafereelen behoort
ten zedelijk doel door te fchitteren , zoodat ons
(*) BOILEAU Dart. Poet, Chant.

III. y. 15....26. Bram ,

c. D. III. bl. 269.
(f) ROLLIN, Hat,. agncien.

Wiroilus, c. Ch. XIV.

W. XII. L. 25. Ch. 3. Art. 2. §
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omtrent de keuze tusfchen deugd en ondeugd geen
twijfel overblijve, en onze ziel zich , ter omhelzing
van de eerite , en ter verfoeijing van de andere ,
aangefpoord en ontgloeid gevoele.
Au: prodesfe volunt aut delectare Peestae i
Jut Jima et jucunda et idonea dicere vitae (4)4
I3ILDERDIJK ilelt (lit onder de eerite verpligtin7
gen eens dichters. „ Te ilichten, te onderwijzen,"
zoo fpreekt hij , ,, aan de ware volmaking des mensch.,
„ doms te arbeiden , te verbeteren, te verlichten ,
15 moet ongetwijfeld het doelwit van ieder dichter,
5$ van leder redenaar zijn ; en dan zelfs alleen zal
II hij 't ware einde zijner kunst bereiken , dan
11 alleen zal hij een waar vermaak verf echaffen ,
), dan alleen het veritand waarlijk overtuigen ,
J, winneer dit het oogmerk van zijne pogingen
5 7 is (t)."
D it is het ware fcboone van het le en ic t :
de zeden der menfchen te vormen , door middel
van zinnelijk voorgellelde leeringen. Het bootst
de nacuur getrouw na , en flelt deugdzame bedrijy en ter bewondering voor , of laat de ondeugd
in hare affchuwelijke gedaante optreden , vergezeld
van haren verderfelijken nalleep.
De Blade vooral kenfchetst zich van die zijde.
(*) 1-16R, De 11rt. Poet. V. 333 , 334.
(1-) Verh. over het verb. der Dichtk. en Welsprek. met de
irgsbeg. bl. in. Werk. vau de Maatsch. der Nederl. Letterk. to
,Leyders a D. VI.
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1-let geheele dichtfluk firekt tot leering der menfchen , oni hen wijzer, beter en regtvaardiger re
rnaken (*). Het toont de ongelukkige gevolgen
der gramfchap , en boezemt afkeer van Onwertigen
oorlog in. Vooral konden Griekenlands Eaten
daarult leeren , hoe noodlottig voor het algemeert
belang verdeeldheid tusfchen de hoofclen was ,
eene les te nuttiger voor hen, daar zij zich dikwijI tegen eenen gemeenen vijand hadden te ver.
eetigen (t).
Behalve zulk een algemeen zedelijk doel , door
FENELON aangewezen , heeft HOMERUS tot grond.
flag van zijne karakters bijna overal de deugd ge.
legd, en haar in ongelijke mate onder zijne hel.
den verdeeld. Natuurlijk is niemand hunner Volmaakt; alien hebben zij hunne gebreken , maar
ook hunne goede zijde.
ACHILLES , hoe oploopend en woest van aard 4
is toch dapper en edelmoedig , openhartig en opregt , hij kent de vriendfchap, heeft achting voor
PRIAMUS , en weent met hem. HECTOR Is in alle
opzigten beminnelijk. Zijne goedheid, zijne liefde
voor zijn Vaderland, voor zijne vrouw en zijn kind,
flemmen ons voor hem. NESTOR , oud van jaren,
maar jong in moed, is een voortrefrelijk raadsman,
vol beleid en fchranderheid. ULYSSES gelijkt een'
ftroom , die alles met zich 'fleept. Zijne welfprekendheid is onwederflaanbaar,, zijne voorzigtigheid
(*) Homtaus veil. door
(j-) LE

bl. 187.

nossu,

TURR ,

D. 1. bl.

146.

Traits du Poem. ep. Rum, 1. e. 'D. 111.

AANTEEKENINGEN. t9z
ongemeen. PRIAMUS is den teederminnend \racier ,
wiens rede het hart overmeestert. AGAMEMNON
misbrulkt zipe magt , en iticht rtmpen ; doch is
heldhaftig, en words ndderhand een goed koning.
PARIS, de oorzaak van zoo veel onheils , is een
mengfel van goede en flechte hoedanigheden , eer
medelijden dan haat waardig. litLENA. zelve, hoe
zwak ook, heeft fchaamte , gevoelt berouw,, betreurt harm echtgenoot en haar vaderland. Met
een woord : de Iliade is vol van de fehoonfte karakters , welke de eene of andere les van levens
wijsheid bevatten.
Wat de Odysfea betrefc, zij moge in kunst.
waarde beneden de Iliade, en van onwaarfchijnlijk•
heden doorniengd zijn, zij bevat toch ook veel fchoons.
Welke lieve veld- en huistooneelen I welke bekoorii.j.ke tafereelen van herbergzaamheid en menfchenliefde ! In welk een voortreffelijk licht verfchijnt
ULYSSES , het beeld van den man , die , door wijsheid en moed , alle moeijelijkheden te boven komt
„ ElomERus ," zegt DE PERPONCHER , ,, fChijilt
,, in z4ne beide werken zamen genomen , ULYSSFS
,, te hebben willen voorftellen , als het volledig
,, model van den grooten man , den flandvastigen
„ kloekmoedigen wijze, zoo als die, onder aller.
,, lei omftandigheden , betrekkingen en bejegenind
„ gen , werken en zich gedragen moet. In de
,, Iliade, bij de raadsvergaderingen en op hec
7, flagveld ; haar de wijze van die eeuwen , in de.
,, welke list nog te veel met wijsheid gelijk ge.
7) held =rd. In de twaalf eerfle boeken der
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Odysfea; zoo als hij , onder allerlei rampen i
wederwaardigheden, te leurflellingen en omzwer11
vingen, moet te werk gaan. In de twaalf laat.
11
» fie; zoo als hij zich , door het onbezweken,
lijdzaam doorflaan van verongelijking , fpot en
11
fmaad, ten hoogilen toppunt van glorie en zegepraal
moest verheffen. In dit opzigt zijn de.
91
,, ze beide werken zamen genomen onfchatbaar i
,, en geven het volledigst model van werkdadig
v1 onderwijs in wijsheid, deugd en veritand, dat
11 er in de ongewijde fchriften te vinden zij (*),"
Blqdz. gi. (is). Zoo min VIRGILIUS gezegd
kan worden, HOMERUS in vuur en verhevenheid
nabij te komen, zoo min evenaart hij hem in zedelijke bedoeling. Hoe veel fchoons en bekoor.
lijks de Eneide bevatte, zij is fchraal in eigenlijk
gezegde leering. VIRGILIUS zocht te zeer zijn
hof bij AUGUSTUS te maken: dit firaalt in het geheele dichtiluk door. Men kan hem, wel is waar,
dat meer verwijderd zedelijk doel niet betwisten ,
door FENELON hem toegekend; maar het was te
ingewikkeld, om algemeen ver{laan te worden.
Ook moeten zijne karakters, niet alleen in kracht,
maar ook in zedelijke waarde, voor die van HOMERUS onder doen. Eenigen zijn zeer onbeduidend;
anderen blijven zich niet gelijk. HOMERUS wilde
(*) JOSEPH of de Broederhaat. Voorr. St. I. bl. 4o. rtikin.,
I. C. D. III. bl. 218. Itomart, Man. d'enseign. et d'etud. les bel.
let. T. 1. L. 2. Ch. 3. RAMLER. , .Eankit. in die schOne ins.
sensch. nach BATTEUX. B. IL.
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zijnen held niet als volmaakt , maar natuurlijk
fchilderen ; hij gaf hem dus gebreken. VntoiLzus
Wilde van zijnen held den volkomen man mak en ,
doch flaagde daarin min gelukkig , zoodat TURNUS $
des zelfs vijand , in een gunitiger licht verfchijnt.
ENEAS ja , is vroom , Godyru.chtig , liefderijk ,
goedaardig , dapper, wijs ; maar hij verbaast of
roert ons niet ; terwijl die zelfde held niet zelden
nor tot berisping geeft. Men denke aan zijn ge.
drag jegens de hem zoo teederminnende crtEiisA,
jegens de zwakke en hem te ligt vertrouwende
Dino, jegens LAVINIA , enz, „ Waarlijk !" roepc
DE PERPONCHER Ult 1 0 er was al het betoove„ rende der uitvoering van VIRGILIUS noodig, om
v, dit te doen doorgaan (*).”
J3ladz. 85. (i4). Wie herketit bier niet den
onbaatzuchtigen en deugdzamen prediker der zuiverfle deugd ? Niet de geringfle twijfel is er
over, of belangeloosheid , en in bet algemeen
deugd, onder de voornaamile hoedanigheden eens
redenaars behoore. Ook waren de Ouden daarvan
overtuigd ; zij verklaarden ftellig, dat niemand een
goed redenaar kon zijn , of hij moest een braaf
man wezen (t). De deugd alleen geeft aan eene

rede meer kracht , dart al de regels der welfpre.
(*) 1. c. Voorr. b1. 28. BLAIR . 1. c. D. III. bl. 231.
(+) QUINCT1 L. 1. c. Lib. XII. C. i. SCIIELLER , .13 raec. effl,
P. II. C. 2. S. 2.

belie lat.
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kendheid te zamen. Zij fpreekt tot bet hart, en
wordt van hetzelve het best veritaan.
Geldt dit den redenaar in bet algemeen, bet
past op den Godsdienstleeraar in bet bijzonder.
Welke tegenftrijdigheid ! aan anderen den weg des
heils te wijzen , en zelf dien niet te bewandelen ;
aan anderen de deugd te prediken, en zelf haar
niet te beoefenen; aan anderen geneesmiddelen
voor te fchrijven, en zelf die te verfmaden.
Van ORIGENES wordt verhaald, dat hij, eene
Godsdienftige vergadering te yeruzalem bijwonende, en verzocht zijnde, den geloovigen jets ilia.
telijks voor te dragen, in het eerst daartoe niet
te bewegen was, doch eindelijk bet flerke aanzoek
gehoor gaf. ilij Itond op, floeg den Bijbel open,
en las daaruit deze woorden voor: tot den Boosvicht is Gods taal. floe durft gij van mijne
wetten Jpreken, en mijn verbond nemen op uwe
lippen (*)? Toen hij nu, het boek gefloten hebbende , was gaan zitten, en zijne rede zou beginnen , barstte hij in eenen vloed van tranen uit,
zoodat hij geen woord kon voortbrengen, en de
geheele vergadering met hem weende (f).
Hield een man als ORIGENES zich in zulk eene
mate van zijne onwaardigheid overtuigd , toen hij,
in den naam van God, tot het y olk het woord
zou voeren , „ hoe behooren zij dan gefield te
„ zijn," vraagt ERNESTI, „ die hun geheel leven
(Al

PSALM XLIX. 16.

(f) EPIPHAN, Adv. Haer. Lib. 11, T. L Haer. 44. Sive 64.
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in fchandelijke ondeugd hebben doorgebragt,
die,
om mij zoo eens uit to drukken, de fpraak
'a
en tong van CHRISTUS, maar het hart en , de
inborst eens duivels hebben, wier mond over-$)
37 vloeit van geloof en heiligheid, maar wier hart
,, is opgevuld van allerlei begeerlijkheden, van
,, hoogmoed, verwaandheid, haat , nijd- en gierigheid (*)?"
IVIaar,, wat bet flinifte is, een zedeloos prediket
kan het doel van zijne , bediening niet bereiken.
Deugd blijft deugd, waarheid blijft waarheid, hetzij de genen , die haar prediken , al of niet daarvan overtuigd fchijnen ; „ ook de roover ,"
zegt SAILER, „ kan menfchenliefde , de glerig.
11 aard mildadigheid , de wellusteling kuischheid
17 aanbevelin. CHRISTUS zegt het duidelijk : ' al.
,, les, wat de Schriftgeleerden en Farizeen, op
,, den floe! van MOZES gezeten , leeren, dat moec
men doen; doch naar hunne werken zal men
2,
1, niet handelen (f). Intusfchen blijft het niet
), min waar,, dat, wanneer de roover menfchen), liefde , de gierigaard mildadigheid , de welluste,, ling kuischheid predikt , de waarheid in hunnen
,, mond ontheiligd wordt , en die werking niet
,, kan doen, welke zij , door edele, rnildadige ,
$, ingetogen menfchen voorgedragen , hebben
zou (§)."
I

(*) Opusc. Philol. Crit. p. 325,
(-1-) MATT];. XXIii. 3.

(s) Kurzgef. Erinner, an junge Precliger, S. 32.
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Hoe fchoon en krachtig alzoo de taal eens pre.
dikers zij , wordt zij Met door goede voorbeelden
onderfleund , zoo zal zij weinig uitrigten. Men Verdenkt zijne goede trouw; men hoort hem aan ;
mar handelt , zoo als hij. „ De fchrijver blijft ,"
zegt TZSCHIRNER „I terwiji zijn werk vow. 't
,, licht treedt, verborgen ; maar de redenaar, ter', wiji hij bet woord fpreekt, verichijfit voot 't
0. aangezigt der menfchen. Zijn perfoon worth
17 opgemerkt en beoordeeld , en het gevoelen ,
$, door de vergadering wegens hem opgevat, bin,' dert of bevordert de uitwerking zijner rede.
17 Dit is reeds bij den flaatkundigen , maar nog
I, meer - bij ' den gewijden redenaar het geval.
,, Daarom heeft men van ouds at met regt gevor,, dead, dat , zoo de' prediker wenscht van nut re
,, zijn , zijn leven bet afdruk fel zijner leer moet
,, wezen. — De welfprekendfle prediker, wiens
I, karakter in verdenking is, kan weinig uitwer„ ken , en nooit eene voortdurende goedkeuring
1, verwerven : want, aan dien geeft men zich
17 flechts over, dien hangs men flechts aan, dien
,1 men als mensch acht en bemint , terwijI men
„ hem als redenaar bewondert (*).”
Zoo is het. Dat een welmeenend prediker,
doordrongen van het gewigt zijns ambts, gevoed
met bet merg der Heilige Schrift , en verfierd met
de edelfte deugden , den kanfel betrede: zijn voor•
komen alleen boezemt verttouwen in. Hij zal op
(*) Briefe, S. A46,
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eene roerende ja verhevene wijze fpreken (*).
Zijne woorden zullen den ftempel zijner zending
dragen. Men zal hem met genoegen en opmerkzaamheid aanhooren, en niet dan ongaarne verla„
ten. „ Er zijn," zegt DE LA BRUY4.E
lige mannen , wier karakter alleen genoeg ter
,1 overreding is. Zoo dra zij zich vertoonen,
„ gevoelt het yolk zich reeds bewogen, ja als
overreed. Wat daaraan nog mogt ontbreken,
words door hunne woorden genoegzaam aangevuld (f)."
Broeders1 Medearbeiders in den wijngaard des
Heeren! laat ons deze regelen diep in onze harten
prenten; laat; ons het rijk van CHRISTUS niet flechts
door woorden maar ook door voorbeelden , opbouwen laat ons uitoefenen, wat wij anderen
prediken laat ons, om volmaakte redenaars to
worden, deugdzaam
Pladz. 36. (Is). GOIIGIAi, van Leontiton of
Leontini, in Sicilia, was de Vader der Sophisten

of fpitsvindige Rhetorijkers, die voorgaven, over
Mlle onderwerpen fierlijk te kunnen fpreken, en
alles , of voor of tegen, te bewijzen, zoo als
men wilde. Hij gaf te Athena les in de redekunst , en bad ook 'SOCRATES tot leerling. Zijn
iliji was opgefmukt, en met tegenftellingen doorweven, Daar hij de welfprekendheid in eene ijde-.
(*) AUGUSTIN. De Dour. Christ. Lib. IV. C. 27. N. 59.

(f) .des Caract. ou les moeurs de ce aiecle.

Ch. 15,
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le, fpitsvindige kunst deed ontaarden , zoo gaf hij
aanleiding tot bet 'gefprok van SOCRATES- , order
den naam van GORGIAS (*),
Bladz. 37. (i6). THEMISTOCLES en PERICL ES ,
,twee zeer beroemde zitheenfche ftaatsmannen en
veldheeren , die eene buitengewone kracbt ter
overreding bezaten, waardoor zij hunne medeburgers naar willekeur ftemden. De laatite vooral
muntte als redenaar uit, en heat de welfprekendheid tot eene hoogte gebragt, door haar nook te
voren bereikt. Hij deed alles voor Lich bukken.
Jammer, dat hij die gave niet tot nuttiger einden
befleedde 1 N tar mate ifthene in'pracht en grootheid toenam , verbasterden de zeden. Hij , zoo
wel als THEM! STOCLES , moest den ondank van
zijne medeburgers ondervinden (f).
Bladz. 39. 07). Gymnafliek (r W.6110GtrriA grixv4),
beteekent eigenlijk .de kunst van naakt te worstelen; maar worth in eenen ruimer' zin voor allerlei
geregelde ligchaamsoefeningen , bet 24 natuurlijke ,
het zij kunstmatige , gebezigd. Wij weten van die kunst flechts weinig (s) ; het geen te bejammeren
is, wegens de nuttige aanwending, welke daarvan
(*) PLATO, Gorgias , t Td4.1R. la c. D. Il. bl. 72.

(j-)

PLUTARCH. HEM. en PERICL. BARTHtLEMY , Voyage du

jeune ANACH. T. 1. P. 2. S. 2, 3.
CO MERCURIALIS , de Arte Gymn. vet. GUTSMUTHS , Volled. leerstels. van kunstm ligchaamsoefen. NIEMEYER , Grond„
begins. van de opvoed. en het onderw. D. 1, B. 1. § 26.
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voor de gezondheid, kracht en viugheid der lig.
chamen kan worden gemaakt.

Bladz. 46. (r8). Dat een redenaar, bij eene
levendige verbeelding , een gezond verfland , een
bondig oordeel, een verfijnd zedelijk gevoel en,
eerie bevallige voordragt , ook een' goeden voorraad van kundigheden moet hebben, daarin komen
alien , die over do redekunst hebben gerchreven ,
overeen. „ Er is geene kunst ," zegt -BLAIR,
1, welke iemand in eenigen kring , hoe ook ge1, naamd , welfprekend kan maken , zonder eene
,, genoegzame kennis van dat gene, 'c welk tot
dien kring behoort , en zoo er al eene kunst
5/
ware , welke zulks v,00rgaf, zou die niets an),
1, ders dan kwakzalverij zijn (*)." Neen ! eene
ernftige en langdurige oefening wordt er vereischt.
De welfprekendheid onderftelt eene grondige bekendheid met de wijsbegeerte , dichtkunde , ge•
fchiedenis en zedeleer. De werken van ARISTOTELES , CICERO , QUINGTILIAAN , LONGINUS , ROLLIN ,

behooren des redenaars handboeken geweest to zip : daarin moec hij zijnen fmaak gevormd hebben. Niets is hem ook van meer nut,
clan het lezen van goede voorbeelden. Goede
voorfchrifcen wijzen hem den weg ; goede vo'.
beelden brengen hem op denzelven.
Er behoort dus veel tot een' redenaar. Her is
w
aar,
dat alles ziet meer op den redenaar in den
a
BLAIR ,

(*) I. C. D. II. hl. 51o.
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eigenlijken zin des woords , of op den pleiter,,
zoo als de Auden zich dien voorflelden , dan wet
op den Godsdienstleeraar. Maar ook hij nag
daarvan 'bet zijne nemen. Er words daartoe vrij
wat meet yereischt, dan men doQrgaaPs denkt (*),

Bladz. 48. 091 Aan de zulken ontbreekt het
belaas I nog niet, die als kerkelijke redenaars op..
reden , zonder dat zij de noadige kundigheden
bezitten. Zij hebben weinig gelezen , en niets
bijna grondig beoefend. Het is hun alleen out
fchoone woorden te doen. Romans zijn hunne
geliefkoosde handboeken , waaruit zij hunne tale,
reelen zamenflanfen , en dikwijls de overdrevenfle
gedachten overnemen. IVIeermalen hoort men hen ,
onder eene menigte van bloemen , welke zij niet
eens weten te fchakeren , de plompfle onkunde
aan den dag leggon. En zulke fchitterende weetnieten , zulke niets beduidende woordenkramers
inaken op den naam van redenaar aanfpraak , vine
den bijval , en worden toegejuicht ; terwijl de ver/
flandige en dikwij ls zeer weliprekende prediker
zich met eene kleine vergadering moet vergenoegen. Maar wie zijn bet , die bun toejuichen 7
FENELON heeft ze aangeduid : onkundige men.
fchen , die op woorden en niet op zaken zien,
De verflandige man weer die fchitterende leeghoorden naar waarde te fehatten. Hi.) hoort hen
(1 AUGUSTIN.- I.

L. 5. §, 4. P.
T. II. Ch. 72.

c, Lib, IV. C. 5. N. 7. RourN, I. c. T. II.

2. MAURY , Essai sur reloq. de la chaire r
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met verveling aan , halt de fchouders op , heklaagt
het arme yolk, on –,— komt niet terug.
Bladz. 49. (2o). Zie daar het kenteeken, waar
aan men de ware welfprekendheid van de valfche
onderfcheidt. Wat toch is welfprekendheid antlers,
dan de kunst om zoo te fpreken , dat des fpreker$
oogmerk bereikt words, en de hoorder zich aangedaan en overreed gevoelt ? Daarin beflaat het
groote Joel des redenaars : Op %het innerlijke van
anderen te werken , en hunne hartstogten op te wek,
ken ( 4 ). Daartoe moet hij zijne bekwaamheden
aanwenden, en de kracht zijner voordragt beproe,
iven. Hij , die daarin het beste flaagt , die den
levendigilen indruk op zijne hoorders maakt, die
hen tot blijdfchap , droefheid, liefde , haat , ver-1
wondering, medelijden flemt , is den naam van
redenaar waardig, en kan op zekere toejuiching
rekenen (t).
„ Een deskundige ," zegt CICERO, „ behoeft
,, niet Bens den redenaar oplettend aan te hooren ,
om over deszelfs bekwaamheden te kunnen
,, oordeelen. Met den blik , en als in het voor.
71 bijgaan , maakt hij dat oordeel op. Ziet hij de
,, regters geeuwen , met elkander praten , hier
,, en daar rondloopen , en den Quaeflor vragen ,
,, of het nog geen tijd i4, om de zitting te
,, eindigen , en den fprelier te laten vertrekken:
5 5

(*) EWALD , Over de nit. kanselwelspri. yert. door CLARISSP I
f 2. BLAIR , 1. c. D. II. bl. 56.

(j-) SCHELLER , 1. C. P. ii. C. 2. S. 1.
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„ hij merkt al aanffonds, dat het pleidooi niet
„ door den . regten redenaar words bepleir, die ,,
„ even als de luitfpeler over de fnaren van zijrt
„ fpeeltuig , over de gemoederen der regters west
„ te befchikken. Maar merkt hij daarentegen , in
„ dat zelfde voorbijgaan , op, dat de regters met
„ opgehevene hoofden en een firak gefpannen ge1, last, aandachtig luisteren , en, even als de vogel
„ door een gezang , zoo ook opgetogen fchijnen
,, over het geen zij hooren , of, wat boven alles
„ geldt , ziet hij de geheele vergadering door mel
„ dedoogen , haat , of door eenigen anderen harts..
„ togt op bet hevigst gefchokt , ziet hij zulke
0 uitwerkfelen , al heeft hij niets gehoord, mag
„ hij nogtans veilig befluiten , dat een redenaar in
„ den volflen zin des woords voor die regtbank
„ is opgetreden , en dat de welfprekendheid zich
„ aldaar in al hare kracht heeft vertoond ()."
Hieruit ziet men, hoe zeer bet er op aankomt ,
om de hartstogten doelmatig in beweging te bren.
gen. Zij ziju de krachtigfle drijfveren, waardoor
de welfprekendheid werkt. Het was alzoo , dat
DEMOSTHENES in de volksvergaderingen, dat CICERO,
voor de regtbanken , dat BOSSUFT en MASSILLON.
in de tempels heerschten. Zij verflonden de kunst
van roeren , en voerden hunne hoorders tot de
hoogst mogelijke verrukking. Bekend is de indruk , welken IVIASS1LLON ) door de vooritelling
(1 Brutus , C. LIV.
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'van bet laatite gerigt, •• op zijne hoorders maakte (*). Bekend is het -gezegde van' Loagwipc
tot hem: „ mijn Vader!. ik helx menig groat',
redenaar in mine kapel . gelloorct,.1k-was _alums
1/ over hen zeer vOldaan;. maar.zoo dikwijls , ik
u hoorde, -was ik zeer onvOldaan over --my
1/ zelven."
Hoe verre van zulk eerie uitwerking zijn zij
verwijderd, die de geheele krachc der welfprekendheicl in fchoone woorden flellen ! De Verbeelding moge vermaak daarin vinclen, het hart
blijfc ongeroerd en koud.,
intusfchen moet men wel onder het oog houden,
dat deze uitwerkfelen, zullen zij het voorgeflelde
doel bereiken , niet flechts oogenblikkelijk , maar
duurzaam moeten zijn. Menig prediker irerbeeldt
zich, reeds alles gewonnen to hebben, wanneer
hij, door zijne aandoenlijke voordragt, aan deze
of gene gevoelige vrouw eenen traan afperst. Dwa,
ze verbeelding! hij moge op weg maar hij
heeft in lang nog niet het doel bereikt. Niets
droogt er fpoediger dan een traan (f)!
Bladz. 52. (20. Tot den waren redenaar behoort , dat hij overtuige en overrede. Hij moet
bondige bewijzen mec eene bevallige en roerende
voordragt pa,ren. FENELON heefc het onderfcheid
tusfchen overtuigen ea overreden zeer goed aange(*) Encyclop. art. Eloquence.
(f) CLAR/S3E t

Aauteek. op

EWALD

hi. 4i.
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toond. IiiAnt' doet zulks omilandiger,, als bq
zegt : ,„ Overreden en overtuigen , offchoon deze
17' worden dikkivips verwisfeld worden , beteekenert
zeer–verfchqiende taken , welke in -het tegenr
wooraige ,geval inzonclerheici behoorem onderfcheir
a, den te worden. Overtuiging -raakt het veritancl
alleen; maar overreding den wit en de dadent.
Het het werk van den wijsgeer,, mij van de
as
waarheid te overtuigen ; maar bet is het werk van
17
den redenaar , mij te overreden , om daarmede
overeenkomflig te-handelen, door mijne neigingen
1) naar dien karat over te halen.. Overreding
overtuiging gaan dus niet altoos zamen. Dit
17
bOoorden
zij zekerlijk te doen , en zij zouden
11
het ook doen , bijaldien ouze neiging immer de
a,
uitfpraken van bet veriland itiptelijk volgde;
maar, zoo als het thans met onze natuur gele,
11 gen is, kunnen wij overtuigd zijn , dat deugd
regtvaardigheid , bevordering van het algemeene
a,
welzijn, loffelijk zijn , zonder &nom overreding
to gevoglen , om overeenkomflig daarmede te
11
17 handelen. Dc neiging kan wederfireven , fchoun
het verftand voldaan is; de driften kunnen het
verand overmeesteren. Overtuiging blijft ech,,
ter
altoos een der wegen tot onze neigingen,
'a
of tot ons hart ; en zij is daarom dat gene , het
7)
welk de redenaar in de eerfle plaats moet trach.
/1
11 rep re winnen want overreding zal niet ligt
beflendig zijn , zoo zij niet op overtuiging gegrond is. Doch , om werkelijk te overreden ,
la moet de redenaar het niet blootelijk bij overtui-
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ging latent liEj nioet den mensdh befchOuwen
4, als een fchepfel, dac door verfcheidene dtijfve
4, reri in beweging wordt gebragt; en op deze
)9 alien nthet hij werken. Hij moetfpreken tot
,, de hartstopen, hij moet fchilderen Voor de ver„ beelding 0 en het hart roeren: en, uit dien
„ hoofde zijn, behalve bondige bewijzen en dui;, delijke voordragt, ook nog alle did innemende
„ en belangrijke kunflen, beide van opftellen ea
4. , uitipreken , in het denkbdeld van welfprekend.
„ heid vervat (*).”
De redenaar moet du g niet alieen tot het ver.;,
ftand, maar ook tot het hart fpreken. Hij nioet
de menfchen nemen , zoo as zij zijn. temifiden
zij de waarheid om haat zelve , en waren zij even
ijverig, om hare taal te behartigen, hij behoefde
zijne toevlugt niet tot de hartstogten te nemen,
doch, daar het tegendeel plaats heeft, zijn deze
de krachtigfte middelen, welke ter overreding over-,
blijven.
Men heefc daaruic Wel eens jets nadeeligt voor
de weliprekendheid afgeleid, als ware zij eene
kunst, welke ter overreding zoo wel van het
kwade , als van het goede kan gebeligd worden.
PLATO zou haar daaroni bij de kookkunst vergeleken hebben , welke zich toelegt, om den waren
en eenvoudigen fmaak der fpijzen te vervalfchen (t).
Maar PLATO verbanc ook uit zijn gemeenebest de
5,

(*) L c. D. H. bl. 57.
CO De Republ. Lib. I.

so6
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muzijk welke hij elders van Goddelijke afkomst
noemt. Moeten wij daaronder eene verwijfde muzijk veritaan, waarom zouden wij dan ook zijn
gezegde niet toepasfen op het misbruik der welfprekendheid, te meer daar hij zelf een voorbeeld
van welfprekendheid is (*)? Even min gegrond
was de achterdocht van KANT: zij rustte op eene
verkeerde onderilelling, als ware de welfprekend.
heid niets anders dan een fpel der verbeelding.
Wij geven gaarne toe, dat de kunst van wet te
fpreken dikwijls misbruikt wordt; maar kan het
misbruik het gebruik opwegen? Wat wordt er
niet misbruikt? Alle kunflen than daarvoor bloot,
en worden door booze menfchen tot verderfelijke
oogmerken gebezigd: nogtans zal niemand daarom
die kunflen verderfelijk noemen. Men late den
deugdzamen man, boven alle verdenking verheven,
als redenaar optreden ; hij voege overtuiging en
overreding te zamen ; dat is: hij fpreke niet eer
tot het hart, dan nadat het verftand is overtuigd;
zoo is er niets te vreezen : waarheid en dengd
zullen zegevieren (t).
Bladz, 54. (22). Hetgeen CICERO reeds in zijnen tijd opmerkte, worth nog dagelijks bevestigclt
een redenaar , die de kunst bezit, van niet alleen
tot het verftand en de verbeelding te fpreken
(*) Gest,. Rhet. LA. bI.
(-j) CLARISSE Aanteek, op EWA,LD , Id. io--15.
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maar ook het hart te treiren, is zeer zeldzaami
Op de meesten derzulken , die als redenaars op,
treden, past min of meer het gezegde van den
zelfden CICERO ten aanzien van den redenaar CA'.
LID ius: „ van de drie Bingen, waarin wij zei.
„ den, dat de kunst van wel te fpreken beflaat,
„ bezat hij de twee eerfte bij uitflek : hij wist de
,, zaken zeer wel op te helderen , en zijne hoop..
,, ders te ftreelen ; maar wat het derde vereischte
22 betreft, waarop het boven al aankomt, en her
,, welk het meeste vermag, dat van roeren en op/7 wekken , dat oncbrak hem geheel (*)."
Er kunnen daarvan verfcheidene redenen gegeven worden, eene zeer voorname is het verkeerde denkbeeld, hetwelk velen van de welfprekendheid hebben. Zij verbeelden zich, dat dezelve in
eenen opgefmukten tooi van fierlijke en zwellende
uitdrukkingen , in kunflig geronde volzinnen, in
eene opeenitapeling van beelden beilaat. Zij doen
alzoo meer hun best , om 1 door een bevallig
voorael, eene vergadering te vermaken , dan orn
haar, door eene nadrukkelijke taal, te roeren.
„ Door eenen valfchen glans verblind," zegt
QUINCTILIAAN, ,, fchromen zij gelijk andere
5, menfchen te fpreken; daarom ftapelen zij eene
,, menigte ijdele woorden op een , en omichrijven
91 alles , wat zij willen zeggen , met een woordenrijk
55 gefnap (t). " SENECA vergelijkt hen bij gekapte
(*) Brutus , C. LXXX.
(j-) I. G. Lib. VIII. C. 2.
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en opgepronkte jonge heeren , die zich altoos Moot
den fpiegel bevinden , en van Welke niets wezen,
lijks te verwachten is (*).
Men kan die fraaije vernuften niet betet belchmen, dan door hun de flukken van ware welfpre-;
kendheid onder het oog te leggen. Niemand zit/
twijfelen , of aan DEMOSTHENES de naam van welfprekend toekome. Hij was inderdaad de grootfte
redenaar der oudheid. Waarin nu beflond zi:Ine
welfprekendheid ? niet in bloemen , niet in woor,
denpraa.1 ; maar in eene eenvoudige , natuurlijke ,
deftige , nadrukvolle taal , in groote , Verhevene
gedachten 1 , in roerende beelden en hartstogtelijke
wendingen. Zijn doel was niet, om door kunflige
fieraden bet oor te fireelen , maar to treffen , weg
te flepen, te vorpletten,
Bladz. 5s. (2g). jiiiSt aangetnerkt ! Om CICERO
regt te doen , moer men de flukken lezen , door
hem in eenen meer gevorderden leeflijd vervaar.digd. In 2ijne jeugdige gewrochten viers hij to
veel hot aan zijn vernufc, en bedoelt hij meer re
fchitteren dan te overtuigen , gelijk hij ook zich
zelven niet uit het oog verliest. Die eigenliefde
verlaat hem , naderhand wel niet geheel ; doch door
hoe veel fchoons word dit niet vergoed ! Waarlijk ! CICERO doet der tale eer aan. In hem bereikt de kunst den hoogflen trap. Alles wordc
duidelijk, bondig uit een gezet; alles ftaat op
zijne plaats , waar het de theeste werking doet.
(*) Ep. CXV.
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woorden ftroomen van hem af, met overvloed
en pracht; zijne volzinnen zijn bij uitilek
dead: a Daarmede gut niet zelden eene buitenge.*robe overredingskracht gepaard. Vooral wanneer
bet eene 'dringende o5enbare aangelegenheid gelds,
is hij vurig onfluimig , en jaagt hij den gehardilen
boo gcloèner ontffeltenis aatt Zijne redevoeringen tegen CATILINA, VERRES, ANTONIUS, RULLtJS,
Mogen er van getuigen. Korrom, QUINCTILIAANS
gezegde is op hem in alle opzigten toepasfelijk:
de Vodrzienigheid heeft CICERO uan de aarde
gefchonken, opdat de welfprekendheid al hare
„ kracht in . hem zoude openbaren. Zijn naam is
bij het riagellacht min de naam van een' mensch ,
dan van de welfprekendheid zelve (*)."
Bladz. s6. (24). Gelijke bepaling vindc men
bij CICERO :
een welfprekend redenaar is hij
die zoo fpreekt , dat hi leert , ?ermaakt, en
roet't (f). " k*' NELON heefc, voor vermaken,
[childeren, en drukt zich alzoo meer bepaald nit,
offchoon daarin het vermaken is opgefloten. Immers fraaije fchilderingen vermaken; maar zij mogen zich niet enkel daarbij ophouden , en moeten
aan een zedelijk doel dienstbaar zijn. Het vermaak
mag niets meer zijn dan een middel (s).
(*) 1. c. Lib. X. C. is LA HARPE R1. C4 T. II. P. I. L.2. Ch.
4. MIDDLETON, Leven van ticEtto.
(f) Orat. C. XXI.
(§) B1LDERDIJIC I. d. Welk, der hiaatsch, van Nederl, Lett
terk. to Leg& D. VI. bl. 256.
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Wij kunnen niet nalaten , eene nadere verklaring
hiervan, elders op naam van FkNALoN voorkomende , en hem allezins waardig, te laten volgen.
„ Alle regels der ware welfprekencleid komen
,, neder op voorflellen, overtuigen en roeren.
Het eerfle betreft de zinnen en de verbeeldings)7
kracht,
het tweede het verfland, het derde het
55
77 hart."
„ De ware redenaar kent geene andere fchoonheden , dan duidelijke waarheden en edele ge77
voelens , iri klare , natuurlijke uitdrukkingen
77
), vervat. Hij denkt en gevoelt: de woorden
volgen van zelf."
77
„ Om voor te flellen, volgt hij RAPHAeL. en
na, die in alles de zuivere natuur
11 CARACHE
nabootften
, en nooit hun penfeel op bet paneel
77
fielden , om hunne verbeeldingskracht te doen
91
,, bewonderen. De redenaar treedt in verband
alle wezens , die hem omringen , ook met
77 met
„ de levenlooze: hij fort hun leven in; hij fchenkt
„ hun gedachten, gevoel en liefde ; hij fpreekc
met hen, en doet hen antwoorden ; doch niet
51
anders , dan de zuivere natuur antwoorden zou,
77
bijaldien
zij door hen fprak. Hij verwerpt niet
15
het
geen
men
floute wendingen, treffende heel,9
„ den en ithoone fchilderingen noemt ; maar alle
zulke fchoonheden moeten aan die der bouw77
kunst gelijken, welke de wezenlijke beilanddee77
» len van een gebouw tot deszelfs fieraden bezigt."
„ Om het veriland te overtuigetz, met de rede77 naar een helder hoofd met warme waarheidsliefde
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„ paren. 1-14 kent geene andere fchoonheid dan de
,, waarheid ; hij plaatst iljne gronditellingen in haat
„ juist gezigtspunt , en laat dezelve vandaar,, als
,, nit een middelpunt, licht over de geheele rede ver„ fpreiden ; hij {telt elke waarheid op hare plaats ,
, zoodat de eene de andere voorbereidt, de eerie
,, de andere onderfteunt , eindelijk hij weet u4
,, alle waarheden een fchoon geheel te maken."
„ Om her hart te rieren, vereenigt hij -duide1, lijke voorilellingen met edele aandoeningen. Hij
,, kent het menfchelijke hart met al de drijNeren ,
„ welke het in beweging brengen ; hij is doori , drongen van al datgeen , waarvan hij anderen
,, wil overreden ; hij laat het hart fpreken tot het,
„ hart ; terwijl bet verfland fpreekt tot het ver,, nand. De redenaar gevoelt zich zoo van liefde
,, tot het ware en groote bezield , verheven , ver,
„ rukt , dat hij zich zelven vergeten , en als on.
0 zigtbaar maken kan, om waarheid en deugd re
5, doen uitkomen."
„ Dit zijn de kenmerken der ware welipre.
„ kendheid. Wie Naar ke p t, kent ook de valfche.
i , Verre van bet eenvoudige en natuurlijke verwij„ derd, houdt zij zich flechts met gekunstelde
1, tegenftellingen , met geronde volzinnen , met
1, ichicterende woordenpraal op. Zij heeft geen
0 ander doe! , dan om , door de overeenitemming
,, der toonen , her oor te fireelen , en vindt altoos
,, lets aan de taal te befchaven. Zij weer niet ,
„ dat de bloemrijke ftkil , hoe bevallig ook , zich
„ nook boven het middelmatige verbeffen kan.
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1, Spitsvindige gedachten en uitgezoate ftellingen
,, vervangen bij haar helderlichtende waarheden.
1, Nooit raakt zij de eerile grondbeginfels aan.
,, Nooit kan zij zich met de eenvoudige wanrheid
,, vergenOegen. Overal veil zij haar vernuft ver.
., tooten. Zij weet niet, dat overdreven vernuft
1, in ijdele fpitsvindigheid ontaardt; dat filets met
7/ den goeden fmaak meer flrijdt, dan het te veel,
,, ook met betrekking tot het verfland; en dat te
,, veel verifand te toonen en te iveihig te hebben
1, op hetzelfde nederkomt. ----- 0 het waarlijk ver,, hevene is zoo eenvoudig en natuurl4k, dat men
1, meenen zou , het had een' ieder al aanftonds
,, moeten invallen; zoo gemeen, dat elk zich
1, bijna zou verbeelden , bet zondet moeite ge.
,, vonden te hebben. Nogtans words het van zeer
,, weinigen gevonden, orndat flechts weinigen zich
,, zoo weten te vereenvoudigen, dat zij in alles
„ de zuivere natuur volgen. — De valfche wet!, fprekendheid geefc eindelijk, voor aandoeningen
,, des harten, koude grondftellingen des verfiands,
,, en, waar hevige ontroeringen eener van liefde
,, jegens het fchoone aangedane ziel te pas kwamen,
,, daar worden Ilechts drooge zedefpreuken opge,, discht."
,, Zoo lang men nog, in den waan verkeert,
,, dat de eigenliefde de bron van alle deugden is,
,, zoo lang moet men bet opgeven, jets groots
,1 te zullen zeggen. Men is te zeer in zich zel5, ven opgefloten , en deze kring is te bepaald,
eene floute, edele vlugt EC durven wagers.''
II) Cm
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Zie daar in het kort, en als in een punt te
zamen gebragt, wat over de welfprekendheid kan
gezegd worden, en in het vervolg van dit werk
verder ;al voorkomen. „ Edele man !" roept
SAILER uit, „ gij wildet edele menfchen vormen,
5, om goede Predikers te maken , dewijl gij zelf
,, flechts daardoor een goed Prediker geworden
,, zijt, dat gij u eerst hebt toegelegd, orn een
5) edel mensch te zip. Zacht was uw leven,
5) zacht uw dood, en nog hebt gij vele vrienden
,, op aarde. --Edele man I verfmaad deze bloe» met) niet , op uw graf geftrooid (4)."
Bladz. 57. (25). Wij kunnen ons Ilia ont.
houden , deze regt schilderachtige plaats mede te
deelen, zoo als die voorkomt in bet vierde Boek
der Eneas , volgens de vertaling van P. VAN
WINTER.
Endas blikkrend zwaard hakt reeds de kabels neder ,
Dear by nog spreekt. 's Volks vlyt, in yver dus ontbrand,
Ilukt , roeit , zweept alles voort, ontwykt gezwind het land.
Zy geeslen 't nat tot schuim ; hun vloot , by 't vliegend vaaren ,
Bedekt de zee in 't rond, en glyd langs groene b,aaren,
Zo ras Aurora rees, Tithonus koets ontsneld ,
En licht, en gloed, en gaud, verspreidde op 't lachend veld,
Rees ook de koningin , die , uit verheven zaalen ,
De schepen onder zeil , by de allereerste straaleu,
Maar kust en haven leeg , van zeevolk vond beroofdi
Nu rukt ze 't blonde hair , by lokken , zich van 't hoofd,
En slaat haar schoone Borst geweldig menigwerven.
„ By Jupiter ! by gaat I 'k moet hem voor altoos derven ,
(*) SAILER , Eurzgefaa. £rinner. an j4nge Predigi s. 5o,

2. I

4 AANTEEKENINGEN.

„ Die my en 't ryk bespot I Is hier geen tegenweer ?
„ Hoe (zegt ze) velt myn wacht, al 't yolk , hem niet ter neer 2
„ Waarorn myn kielen niet verhaast van 't strand doep snellen 7
„ Vlugt ! Roei wat roeien kan I laat alle zeilen zwellen I
,, Breng vnur,, breng toortsen aan I Doch waar , waar ben ik ? ach!
,, Wat zeg , wat wil ik loch ? Wat bag mijn dol gekiag 2",
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Maat , met een wild gelaat , en trilling aller leden ,
Met oogen , rood van bloed , met wangen , bleek , Ilesmeurd
Door vlakken, bont en blaauw, door doodsangst doodscb. verkleurd,
Druischt Dido binnen 't hof. Qnzinnig opgevloogen
Tot op de houtmyt, heeft zy 't zwaard reeds uitgetoogen ,
Haar, door Enêas, Bens vereerd in blyder t3rd ,
En nimmer aan een Joel zo heilloos toegewyd.
Hier, toen ze een' oogwenk had naar de echtkoets been geslaagen,
Hier peinst ze een korte wyle op 't kleed , door hem gedraagen ,
En zygt in traanen op haar huwlyks sponde neer,,
En slaakt haar jongste klagt : „ '1 Zie dan voor 't laatst u weer,
„ Die 't noodlot en de goon my deen in gunst eriangen ,
„ Waarde overblyfs'len ! ach ! wilt dees myn ziel ontfangen I
,, Verlost my van al 't lee& dat my zo hevig kwelt.
„ 1k leefde , ik imp ten eind' der loopbaan , my igsteld.
„ Voortreflyk daalt myn schim by de onderaardsche schimmen.
„ Ik stichtte een groote stad, 'k deed ze in vermaardheid klimmeni
„ Ik deed run' breeder zelf my d'eisch der wraak voldoen ,
„ Het snood 'vergooten hived van myn gemaal ten zoen.
„ Gelukkig bovenal , zo geen van Troje's vlooten
„ Waare aan myn kust geland, ooit bystand had genooten."
Zy zwygt. Haar lippen drukt ze in 't zagte bed en zucht :
„ Ach ! sterf ik zonder wraak ? — 'k Zal sterven onbeducht.
,, Ja dus — , ja dus gevalt — behaagt het my to sterven.
„ De telg van Dardanus zal 't scbouwspel dus Nerwerven
„ By 't opgaan van de vlam , dat hem myn dood verklaart,”
Zo spreekt ze, en 't hofgezin ziet haar gestort in 't zwaard ;
Te midden in haar men , van schuimend bloed lesprongen i
Met de armen uitgestrekt.
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Bladz. 58. (26). Om dichter te zijn, behoort
men gene fterke verbeeldingskracht te bezitten ,
v.,..1,,te fchilderen , dat is,
en de kunst te verftaan•
de zaken zoo levendig en naturlijk voor te flel.
len , dat de hoorder of lezer zich verbeelde , die
werkelijk te zien. Zonder deze fchilderingen kan
bet doel der dichtkunst niet bereikt worden.
,, Wil de dichter," zegt DE pntpoNcHER , „ met
22 vrucht werkzaam zijn , om onze ziel in harmo.
22 nie met de natuur te ftemmen , dan moet hij
22 daartoe arbeiden met die volheid harer kracht ,
2) welke zijn genie hem in fiat ftelt te ontleenen ,
22 uit al het voortreffelijkite en uitgelezenfte , het') welk de kieschheid van zijnen fniaak en de fijnheid
22 van zijn gevoel hem daartoe uit alles, war de
natuur hem aanbiedt, deden uitkippen. De talf
22 fereelen , welke zijn flout en bevallig penfeel
ons uit dezen voorraad fchildert , moot hij zoo
17
wel
gelijkend en fterk treffend weten of te malen ,
31
als bet ware gelijke werking met de
11 dat zij
natuur
zelve
op ons doer'. Door de begoocheo
11
kunst moeten wij ons inbeelden, dat
17 ling zijner
inderdaad
in het midden van zijne verfraaide
wij
,5
12 en verhoogde natuur zijn overgebragt , en dat
22 wi) in bet midden derzelver werkelijk verkeeren
71 met die voortreffelijke mannen , die hij voor
22 ons optreden doer. Wij moeten ons niet meet
5, in ons leesvertrek bevinden , maar met den
22 dichter rondwandelen in ,de gewesten zijner
» nabootfende fchepping. Aldaar moeten wij , zij-
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„

helden zien handelen, hooren fpreken en
„ daar bij lezen in hun hart (*)."
De Dude dichters veritonden die kunst van
fchilderen rneesterlijk. De bijgebragte plaats , uit
VIRGILIUS kan daarvan getuigen. Hoe vele andere
levendige tafereelen zijn bij dien dichter voorhanden
Ook LIOMERUS was een groot meester in de
kunst van natuurlijk en ornilandig fchilderen. Wie
leest de zamenkonist van HECTOR en ANDROMACHE , zonder geroerd- te zijn bij dat kuisfelijk
tooneel? „ Hoe fchoon,"- roept DE EIRPONCHER,
uit, „ is de fchildertrant bij HOMERUS , hoe kun.
{lig , hoe bevallig, hoe natuurlijk ! al de, frisch/5 heid der oorfpronkelijke vinding , al, de aan,
,, doenlijkheid der nog in, niets veritompte gevoelskraat! — Men_ zon zeggen , dat de veld,
Hagen zijn befchreven door eenen kriigsman d9
• daarbij toogebragte wonden door eenen
• meester; de tusfchenkomften der Goden , door
• hunnen priester en vertrouweling; de raadple„ gingen , door mien Staatsrnan, tevens de voor„ treffelijkite redenaar zijnde (f).” finder de
latere dichters hebben vooral in dat opzigt uitgemunt TASSO, DANTE, CAM0eNS , MILTON, RACINE,
bij_ welke wij ook wizen VOND,EL )
SCH I LLER
BILDERDIJK en HELMERS mogen voegen.
Vermits nu, zoo als FAN E LON te regt aanmerkt,
ook de welfprekendheid ten doele heeft, te roeren
en op de verbeelding te werken, zoo moet zij ook
C. D
(*) 1. c. Voorr. bl. 28. BLAIR ,
(-I-) 1. c. M. 54. BLAIR D. III. hi; 225.

bl. 146, 154..
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hare fcbilderingen hebben , welke , offchoan meer
gematigd , echter niet min natuurlijk en roerend
behooren te zijr1. „ Zeer gefchikt, o Jongeling !"
fchrijft LONG1 NVS , 1 , am de rule grootsch , verhe„ venen Berk te doer warden, zijn . de fchilderin-,
„ gen (*).” Wij kunneq het aan den jioorder duide.
Elk opmerken , met welk gene belangftelling hij
omflandig en levendig verhaalde zaken verneemt.
Hoe natuurlijker deze voorgefleld wooden, hoe
meet. vermaak de verbeelding er itl vindt , en hoe
iigtcr het gevoel wordc overmeesterd.
Niemand ander de oude Iedenaars verfloncl die
kunst weer dan DEMOSTHENES. Zijne fchilderingen
zijn zoo natuurlijk, dat wij alles met eigene oogen
meenen te zip. Hoort hem de verwarring hefchrilven, te Athene ontftaan op de tijding, dat
.patea door PH IL I PPUS ingenomen was, voorkomende in zijne meesterlijke redevoering voor de
kroon: „ Het was avond , en er kwam iemand
11 tot de Prytanen (overften) met de tijding , dat
1, .Elatea was, ingenomer. Hierop *gen fommii.
„ gen van hen, terflond van tafel opita,ande, naar
„ de markt, verdreven de kramers t* Dunne ten..
92 ten, en Taken de harden in brand. Anderen
„ ontboden de krijgsbevelhebbers, en riepen den
„ trompetter; de ganfche clad was vol verwarring.
„ 's Anderendaags, met het aanbreken van het
„ lig ht, riepen de Prytanen den raad in het
„ raadhuis bij een ; en gij gingt naar de yolks
(*) 1. C. C. NV.
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„ vergaderplaats. Eer nog de raad een vo orfiel
)) deed, en eenig voorloopig gevoelen uitbragt ,
n was het ganfche yolk reeds gezeten. Zoo dra
4, vervolgens de raad was binnen gekomen , en de
3.1 overheden bet bun berigte gemeld, en den
n brenger dier tijding ter vergadering hadden in.
» geleid , en deze zijn verhaal gedaan had , vroeg
/ we! de heraut: wie wil de fpreekplaats beklimn men? Dan er trad niemand te voorfchijn. Als
» de heraut dezelfde vraag meermalen herhaalde ,
» flond er nogtans niemand op, offchoon ook at
n de krijgsoveriten, en al de redenaars tegenwoorn dig waren (*)."
Ook CICERO is van dien karat verwonderlijk.
Uit eene menigte itukken kiezen wij de befchrijving, welke hij van het vertrek van MIL° nit Rome
doer. „ MIL°, na op dien dag in den raad te zijn
„ geweest , tot dat de zitting geeindigd was, komt
1) thuis , verandert van fchoeifels en kleeding,
71 wacht een weinig, terwijl zijne vrouw zich , zoo
9, als dit gaat, gereed maakt , en vertrekt eindellik
1, op eenen tijd, waarop CLODIUS, zoo hi) dien dag
,, te Rome had willen zijn, reeds kon zijn te rug
,7 gekeerd. Hem komt CLODIUS te gemoet, ligt
1, gekleed, te paard, zonder wagen , zonder OM1, flag, zonder Griekfche gezellen, gelijk gewoon.
,7 lijk , en zonder vrouw , het geen bijna nook
,, gebeurde , terw41 hij , dien men den belager
,, noemt , die met een moorddadig oogmerk ziclk
0) Orate de Coron.
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op reis had begeven , met zijne vrouw op een'
wagen zat, in een reismantel gewikkeld, met
79
een sleep van yolk en pakkaadje belemmerd, en
29
gevolgd van een' grooten trein van vrouwen en
99
Flu ontmoet CLODIUS voor zijn buiten.
flaven.
39
goed, ten naasten bij om elf uur, of cigar
39
omtrent.
Dadelijk vallen velen met pijlen van
12
eene verheven plaats op hem aan, enz. (*)."
91
Terwij1 wij den Ouden regt laten wedervaren,
houden wij hen echter niet vow de eenige mees.
ters in de kunst. Bij de Redenaars van latere da.
gen ontmoeten wij even fraaije fchilderingen. Wie
heeft ooit BOSSUETS lijkrede op Lop Ewijit DE BOUR.
BON, Prins van Condd, gelezen, en niet met vet-mak getoefd bij die overfraaije beichrijving van
de roemrijke overwinning, door dien Prins, bij
Rocroy 4, op de Spanjaar4s behaald? Zie bier
dezelve.
„ De jonge Prins fcheen een ander mensch to
zijn. Getroffen door zulk een waardig voor17
werp,
vertoonde zijne groote ziel zich geheel.
7)
,/ Zip moed nam toe met de gevaren, zijn beleid
met zijne drift. In den nacht, dien men in de
)7
,/ nabijheid der vijanden moest doorbrengen , be', gaf hij zich, als een waakzaam bevelhebber,
het laatst ter ruste , maar nooit fliep hij gerus/7
ter. Op den avond, die een' zoo grooten dag
91
vooraf
ging, en bij den eerflen veldflag is
9,
hij bedaard: zoo zeer bevincic hij zich op
11

9?

(*) Oraf. pro MIL. C. X.
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„ zijne natuurlijke plaats ; en het is bekend , dat

„ men den volgenden dag, op bet bepaalde uur
„ dezen tweeden ALEXANDER uit eenen diepen
„ flaap moest wekken. Ziet gij , hoe hij vliegt,
,, of naar de overwinning, of naar den dood?
„ Zoodra hij het vuur, waarmede hij bezield was,
„ van gelid tot gelid had overgebragt, zag men
„ hem fchier ter zelfder tijd den regter vleuget
„ der vijanden terug drijven , den onzen, die
,, reeds aan het wankelen was, ftaande houden
„ den half verwonnen Franschman op nieuw ver„ eenigen, den overwinnenden Spanjaard op de
„ vlugt jagen , overal den fchrik verfpreiden , en
„ met zijne blikfemende oogen die genen ontflel„ len, die aan zijne flagen ontkwamen. Nog
„ bleef dat vreesfelijk voetvolk van het Spaanfche
,, leger over, waarvan de groote,, digt in een
„ geflotene benden, gelijk aan zoo vele torens
„ maar aan torens I die hunne bresfen konden
„ herftellen, onbewegelijk bleven te midden van
„ de wanorde van al het overige, en van alle
„ zijden vuur braakten. Driemalen poogde de
„ jeugdige overwinnaar de gelederen van die on9 , verfaagde ilrijderen door te breken; driemalen
,, werd hij door den dapperen graaf van Ponta
,,, nes te rug geflagen, dien men in zijnen arm„ noel zag dragen, en , in weerwil zijner onge„ ileldheid, toonen , dat eene krijgshaftige ziel
„ meester is van bet ligehaam, dat zij bezielt.
„ Maar ten laatfte moet ,hij wijken. Te vergeefs
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verhaast BEek I met ziyie geheel verfche ruiterij 2ijnen marsdh dwars door de bosfchén , oni
Op onze uitgeputte krijgslieden aan te valleri.
De Prins is hem voorgekomen ; de doorgebrd19
kene
benders vrAgen om lijfsbehoud. Maar
99
de overwinning gaat voor den hdrtog van En=
verfchrikkelijker worden dan de flrijd.
17 guien
Terwijl hij met eene Onverfaagde houding voor=
,,
waarts treedt, om het woOrd van die dappereh
19
te. ontvangen, worden deze, altijd op hunne
21
hoede, beducht voor de overrompeling van
een' nieuwen adnval ; hunne vreesfelijke losbatfling brengt de onien in woede, men ziet filets
dan flagting; de foldaat wordt dronken van
bloed, totdat de groote welke die leeu^
wen niet, als vreesachtige fchapen, kon
vernioorden, de vergramde gemoederen be.
daarde, en aan bet vermaak van te dverwinnen dat van te veiteven paarde. Hoe groat
was toen de verbaiing dier oude krijgsknechteti
en hunner dappere aanvoerders , toen zij zagen,
dat er voor hen geen behoud overbleef, dan iti
des overwinnaars arthen I Met welke blikken
ftaarden zij den jeugdigen Prins aan, wiens ver.
hevene houding door de overwinning nog was
toegenornen, en Wien de goedercierendheid
nieuwen luister bijzette! Hoe gaarne had hij
ook het leven van den dapperen graaf van Font aines behouden I Naar die lag daar neder,
onder die duizenden van dooden, waarvan Spanje
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nog het verlies gevoelt. — De Prins boog Ape
„ knieen , en op bet flagveld zeif gaf hij aan den
,, God der heerfcharen de eer van de behaalde
„ zege (*).4'
Wij mogen hiervan niet afflappen , zonder ook
hulde toegebragt te hebben aan onze eigene landgenooten. Onze HOOFT en VAN DER PALM mogen
bier gedacht worden. Van den eerfien hebben wij
fchilderingen, welke voor de beste der Ouden
niet behoeven te wijken. Ik wijze naar het verhaal aangaande den moord te Naar den , bet beteg
van Leyden, den beeldenflorm te Antwerpen (t).
VAN DER PALM heeft , ander anderen, 's Konings
intrede in 's Gravenhage , met rneesterlijke trekkers
gefchilderd. ,, Nooit werd vreugde, tot dronken.
,, (chap opgevoed, op zoo verfchillende wijzen, naar
2) ieders aard vertoond. Hier deed zij de oogen
9) fchicteren , daar benevelde zij ze met den zoeten
1/ dauw der natuur;; ginds flond men wezënloos ,
,, geworteld in den grond, a Es geloofde men niet wat
n men zag. Dezen gloeide het gelaat , gene very
if bleekte; de een barst lot in gejuich , des ande3, ren item fmoorde in bet fnikken der overkropte
,, borst. Den ouden was bet, als hadden zij een
,, kind uit den dood wedergekregen , de manners
$, een broeder,, de jongeliuigen een vader ! Wat
1.9 men zag en hoorde op de ftraten , waat eerl
„

(*) Orais. fun. de

LOUIS DE BOURBON. SIEGENBEEIC,

D. I. bl. 1.64.
(t) Nederl. Hist. B. VII. IX. III.

Museum.
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fchaterende menigte Been plekje ledig lies , gol..
vend zich voortituwde , en hoeven noch raderen
ontzag voor een glimlach van den geliefden ,
dit was nook aldus gezien of gehoord: maar
aandoenlijker nog, verheffend en verteederend,
wat men zag aan de venfers der woningen,
waar de bloern der beide sekren zich in reijen,
en trapsgewijze voorwaarts drong , en duizend
doeken zwaaiden , met tranen befproeid ! . . . .
maar terug — ongemerkt zou het gevoel ons
wegflepen 1 om het onbefchrijfelijke to berchrijyen (*)."
Bladz,

59. (27). Men kan de dichtkunst als

de moeder der welfprekendheid befchouwen. Zij
bootite het eerst de natuur in derzelver iterkile
kleuren na, en bekleedde haar met de fieraden der
verbeelding. De welfprekendheid zag haar de
kunst af, en bezigde die tot een meer ernilig doe!.
In dien zin kan men HOMERUS niet alleen den
vader der dichtkunst , , maar ook der redekunst,
der gefchiedenis, en van andere kunften noenlen.
Hii toonde HERODOTUS, hoe men de daden der
helden beichrijven, PDEMOSTHENES , hoe men fchilderen , bewijzen , roeren moet. Zij leerden van
hem de natuur navolgen, en haar op de levendigfie wijze uitdrukken. Offchoon , door verloop
van tijd , meer en meer van elkander verwijderd,
beitaat er toch altoos het naauwfte verband MS(*) Gedenkschr. van Nederl, herst. bl. 156.
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i'chen dichtkunst en welfprekendhëid (*). Beidet
doe! is fchilderen , de zakeh levendig of te beef
den ; beiden bezigen gelijke iniddeleii, Vergelijkin;,
gen , beelden , leenfpreuken, perfoonsverbeeldingen: nogtans in ongelijke mate. De dichtkunst is
ineer de taal der Verb6eiding, der hartstogten, der
verrukking. Zij gaat onftuimigér te Nkrerk , zij
heal hare eigene fpraak , fchept bijzondere uit.
drukkingen , en veroorloort zich de itoutite trekken , terwij1 de Welfprékendheid meei. gematigd
voortgaat, niet met zulk e. floute trekkén fchildert,
flechts zedige fieraden bezigt, en niet enkel tot
de verbeelding, maar ook tot het veriland en het
hart fpreekt i zij overtuigt eti overreedt. Welfprekendheid en dichtkunst hebben elkanders bijRand noOdig, gelijk zij de p ulp der Wijsbegeerte
behoeveh. 0 taar de wijsgeer," zegt de abt De
TRUBLET 1 ” tot de rede, de dichter tot de ver„ beelding, en de redenaar tot het hail fpreekt
" behoort ook, tal alles goed gaan, de redenaai" wijsgeer en ook w'at dichter , en de dichtek
,, ook wijsgeer en redenaar Ed zijn (-1-)."

Bladz. 6i. (28). Hetgeen

her zegt,
en waarop hij meermalen te rug kotnt, ' flag wel
I'l'af.01q

(1 Cic. De Orzt, Lib. i. t. 16.
(f) Reflexions sur reloq. N. V. :kr AN ENGCLEN , bver de
algem. oogm. die een .Dichter mbet bedoelen. Biil. E. VVerk.
van de Maatsch. der Nederl. Letterk. te Leyden, D. IV. BILRedev. over den waren aard der
irelaprek. Redev. en Verhand. D. I. hi. 44.

DERDLIK , 1. 0. VAN DER PALM,
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ter. haste genomen warden : het .geldt:sie.ileracien
eene redevoeriN, 1-1,4 is er verreriti.:van :die
Lte yerbonne:R.,;.,:maar keurt -de -pike- of
wake geen ander ,00ginOrk, bebben , dan- te fchitteren en to beliagen, Daarin zijn alle kunstregters
.het met -hem mit, De zedige welfprekendheid
Outch geerie
do die :haar, doel -bevorderlijk. zijo, en, die ;de yerbeelding bezig
.hoiden, sevens het hunne biprengett ter onderrig
ting,, van bet . verftand en ker, roering van, het..har.t.
Daarenboven- mggen Beene' kunst verraden,
of zij misfen hunee werking. Zip moeten ongedwongen, nguurlijk zijn, doer het ,onderwerp ielf
aan de ,hand „wgrderi ge4a4n , en nit het, gevoel
.des. fpreicers, ,yrtvioei.jen– . Ookt mag men $ich
daarvan flechts fpaarzaam bedienen, om den boorder niet te vervelen
„ want," • zegt CICERO
zelfs de grootfte vermaken walgen eindelijk (*)."
En QUINCTIW AAN; N De figuren , ter regter,plattts
" aangebragc, verfraaijen eene .rede , maar te me,, nigvulaig en, to ..voorbedachtelijk zazocht; ont,„- luisteren zij dezelve (t)."
jn

Bladz. 61. (a9). De , dichter is te zeer met
zijn onderwerp vgrvuld, om aan jets anders te
denken. Hid heeft flechts een doel, Fijne verrukkingen aan anderen ,mede te deelen. Hij vergeet
ailes , wat hem omringt, ja- vergeet zich zelven ,
(*) De Orat. Lib. III. C. 25.

(f) L. c. Lib. IX. C. 3. &Ara. I. c. D. II. bl.
Is

2.
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om zich .2enkel met zijn onderwerp op to houden.
Dit fehildert hij , • zoo als 'her in hem 'leeft , met
natuurliike 'en Itothe trekken. De- taal 'is hem
niets meer dan een middel om zich tilt re drukken.
Alles ademt bet warmile gevoel; nergens be/Jet/it
men kunst. Dit na6/urlijke, eenvoudige, kfinstelooze ftraalt vooral in de Made' door. ,, In de
y$ vertoont
n Made '', I zegt DE PIRPONCHER
zich de, 'fchoone natuur overal, de‘-eer- en roe n:•
vy zoekende dichter nergens ; en even 'daatelocfr
iiij de grootfte tUer kunftenaars, en -wotcit het
/t meesre bewonderd; en verkeigt I as', in de
ruimite 'rnaar , war anderen rob angsrvallig
zoeken ; en even daardoor misfen. Wie toch
heeft fooit • den' 'roes -van HOME/WS g-eevenaard (*)?"
Wat VIROILIUS berreft , hij is overal fchoori',
rijk , verwonderlijk fchilderachtig, doch op verre
na niet zoo eenvoudig ern krathrig als iforinutus.
Men ziet in hem . meer den befchaafden,"em
keurigen, dan den verheven en 'natu'uilijkeri dich
ter. POPE heeft beiden joist getrOffen , hij
zegt : „ HOMERUS was grooter geest, VIRGILIUS
• bekwamer kunllenaar: in genen bewonderen wij
den man, in dezen het werk. '116y/Eft.us fleepr
• ons weg met een onwederftaanbaar gew' eld ;
VIRGILIUS leidt ons met eene bekoorlijkb acht9) baarheid. flomERus ftrooic zijne . fchoonheden
» met eene edelmoedige verkwiscing herom Via(*) I. c. Voorr. bI. 33.
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,5 GILIUS befleedt de zijne met eene bedachtzame
,, keuze. Homhabs giet zijnen overvloed, gelijk
,, de Niil , uit door eene plotfelijke overftrooming;
„ viaGiLzus , gelijk eene rivier, die binnen hare
„ oevers blijfc, met eenen geftadigen ftroom (*)."
Intusichen , hoe fierlijk viRdmItIs ook zij , nes.gens overfchreedt hij de grenzen der kunst, of
doer haar in eene ijdele woordenpraal ontaarden.
Hij tracht haar te bedekken ,, -en maakt haar ondergefchikt ..k. aan de natuur, wier geheele ziel hij
weet te behouden.
Even zoo is het gelegen met - de weliprekendheirl. Natuurlijkheid en nadruk zijn hare grootfte
fieraden, en doers haar dikwijls verheven worden.
Maakt zij van de kunst gebruik i zij verbergt die
zorgvuldig achter de natuur, zoo dat deze haat
overfchaduwt, gelijk flaauwe lichten verduisterd
-worden , wanrieer de zon dezelve omfchijnt CD.
Zoodra de kunst doorfchittert , mishaagc zij , verviekt achterdocht, en benadeelc het geheel. Zoo
dra de redenaar,, door gezochre fieraden, vernuftige fpelingen en welluidende volzionen ,' de aandacht wil trekken , onttrekt hi) zijne rede aan dezelve , .en bedelc eigen lof. „ Hij roept," zegt
SCHELLER „i zijnen hoarder toe: prijs en bewon1) der mip — De ware 4 fchoonheid vertoont
(*) HOMERUS vert. Voorr. GLAIR. D. I. bl. 294. D. III. M.
228. VAN KAMPEN, Verh, over de nieuw. Heldendtcht. Werk.
der Maatsch, van Kunsteri en ifetenech. D. III.
(') LONGINUS, 1. C. C. iVII.
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zich van zelve , en beveelt zich Van zelve aan.
Het is niet noodig, haar met den 'vinger aan te
wijzen. — De hoorder wil haar zelf gevoêlen,
/9 zelf daarover oordeelen, maar niet van den ren denaar daartoe gedwongen of aangemaand wor• den (*)."

PP

Bladz. 62. (30). GRACCHUS zoon van
de brave CORNELIA., en -broeder van den ,ongetukkigen TIBERIUS GRACCHUS 1 ' in een' bargeropfland
op het Kapitool vermoord, bezat, ander andere
voortreffelijke hoedanigheden, eene buitengewone
welfprekendheid , waardoor hij zieh bij', den raad
geducht maakte. CICERO, offchoon den GRACCHUSSEN niet genegen, doer nogtans der bekwaamheld' van CAWS hulde , en fpreekt daarvan met
grooten ophef. „ Maar hier komt ons ," zoo
fchrijfc bij zijne optelling van Romeinfche
redenaars „, een man te voren van den , voortreffelijkften geest , het vurigile. gevoel en den
99
• vroegtijdigfLen aanleg, C. GRACCHUS• Wees
BRUTUS! dat niemand opit eenen
PP verzekerd , o
,, volkomener en rijker aanleg tot 'welfprekendheid
Ik denk volmaakt, als gij , en lees
bezat.
hem fchier alleen van alle . onze Ouden. Ja,
1,
doorlees hem vrij, o BRUTUS! zijn' ont4dig
IP
,, fierflot deed den Staat en de Latijnfche letteren
lijden. 0! dat hij zich even trouw aan bet vaPP
broeder, betoond hadde!
99 derland, als aan zijnen
(*) L.

C.

P.

C. 3. S. 15.
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Hoe gemakkelijk had hij met zulk eenen geest,
bij een langer leven , zijnen vaderlijken en voor11 vaderlijken roem geevenaard ! En of hij zelf
wel ooit in welfprekendheid gee venaard zou
P,
,, zijn , weet ik voorzeker niet. Stout in taal ,
wijs in fpreken , grootsch in manier,, ontbrak
9.9 de laatfle hand flechts aan zijn werk , waarvan
,, zeer veel uitmuntend is begonnen , maar niers
volkomen afgewerkt. Ik herhaal het, BRUTUS!
• de jeugd moec dezen redenaar lezen , indien zij
,, iemand lezen moet ; hij fcherpt den geest niet
" flechts , maar vormt dien tevens (*)."
Even als zijn broeder een ijveraar vow., 's yolks
belangen zijnde , waarvan hij met dezen het flagt.
offer wend, wist hij op eene wonderbare wijze de
gemoederen te fchokken , en te flingeren. De
weinige woorden, door CICERO en FLNiLON bijgebragt , mogen daarvan getuigen. Zij werden , zoo
als CICERO verzekert , met zulk eene onweder.
flaanbare kracht van oogen , item en gebaren,
gerproken , dat zelfs zijne vijanden hunne tranen
niet konden bedwingen (j-).
FENELON maakt van die woorden een zeer gepast gebruik. Zij toch vertoonen ons de taal der
hartstogten , -der natuur,, zoo als deze zich bij hevi,
ge aandoeningen laat hooren. Daarin beerscht
ware roering , in ongedwongene ongekunstelde
uitdrukkingen vervat.
(*) Brut. C. XXXIII.
(+) Ctc. De Orat. Lib. III. C. 56. STU
D. XI. B. V. H. 3.

Rom. Gesch.
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De minfle kunst mag niet daarhij komen, of
alles wordt onnatuurlijk. Len redenaar, 'die, 'in
zulke omflandigheden, nail- kunst wilde omzien,
of zich . met geestige fpelingen ophouden , zou
Been zedenaar zijn. Hij is gelijk aan een' fchilder,
die, eene flerk bewogene zee zullende afbeelden,
al zijne kunst aanwendt, om aan de golseh eene
regelmatige gedaante te geven. „ Wanneer bet te
" doen is, om afgrijzen, haat of medelijelén te
verwekken, wie zou dan," vraagt QUINCTILI..
19
It AAN s ,9 kunnen verdragen , dat men door get) zochte tegenflellingen, en andere kunflig afge" metene fpreekw4zen , izijne, gramfchap, droefi
t, heid en fmeekingen poogde nit te dtukken?
in alle zulke gevallen moet eene gekunstelde
/9
!! voordragt de waarheid der hartstogten verdacht
s, maken; terwip overt , wiar- de kunst door" firaalt, de waarheid Karen fchijn verliest (*).".
Neen ! dus fpreekt de natuur niet, dus kan zij
niet fpreken,
DEMOSTHENES Levert meermalen voorbeelden op
van ware roering en hartstogtelijkheid. Men den.
ke aan den eed, door hem bij de helden van bet
voorgeflacht gedaan , in zijne redevoering nor de
Kroon. LONGINUS heeft bet verhevene en fchoone
van die door alle eeuwen bewonderde plaats aangetoond (-D. Zij luidt : „ Maar neen, o iltheners!
„ teen! gij hebt geenszins verkeerd gehandeld, toen
(*) L. c. Lib. IX. C. 3.
(t) L. c. C. XVI.
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gij dea hagehelijken itrijd voor ,de -yrijheid.en
DI het behoud van alien ondernomen bebt: dit
91 zweer ik ,bij die voorvaders, die ;deb, itrijd bij
9., Marathon gewiagd hebben , bij , hen, die NI
,, Platda zich in flagorde gefehaard, ,die bij Sa,, larnis en ,ilrtemifium to .water geifreden ,heb.11 ben, en bij vele andere dappere mannen, in de
91 openbare graffteden begraven , welke alien, o
), WHINES! de itad met dezelfde eer verwaardigd
92 en op gelijke wijze ter aarde befleld heel's, niet
,' die genen alleen , die met, eene gejukkige ult.,/ komst geareden en de overwinning bphaald bad29 den. Met regt: want alien hebben zij; gedaan ,
22 't geen dapperen betaamt; doch de uitkomst is
29 voor een iegelijk zoodanig, als de Gcnien heal
,, willen toefchikken (*)."
Ook bij CICERO vindt men nienige rOerende
plaats. Doch het roerenclite en tevens, verhevenfle
auk van welfprekendheid is ongetwijfeld het atom
beroemde floc van Bossuus lijkrede op den Prins
van Conde. Zie hier hetzelve.
„ Komr, volken ! komt thans; maar komt nog
„ veer, gij vorsten en heeren! en gij, die de
„ aarde oordeelt, en gij, die den menfchen de
„ poorten des hemels ontfluit, en gij voor alle
,, anderen, prinfen en prinfesfen, edele afflamme,, lingen van zoo vele koningen, lichten . van
,, Frankrijk , maar die thans zijc verduisterd, en

92

(*) Orat. 4e Oron. S4EGgNBEEK , Museum , D. W. LI.
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,, door uwe dreefheid als door eene wolk be„ dekt: komt het weinige zlen, dat Ons'ian-eene
zoo aanzfenlilke geboorte , van zoo veel ; groot.
held ; van zoo veel rdems overblijfc. Wendt
ae oogen riaar alle zijden : ziet daar alles,
79 wac p' recht en- liefde hebben kunnen doen , :om
eenen had a 'vere'eren , titels, opfchriften ijde,, le teekenen van 'c geen niet rimer beflaat ge..
-daariten , die rondom een graf fehijnen' te wee,' nen , en broze anleeldiels van eene droefheid ,
--, die c16' tijd met al- het (wedge wegvoert;
lommen-, die de prachtige getuigenis onzer
17
. ten hemel 'toe , fchijnetr - te s willen verhef.
59 righeict
fen 'terwijl. eindelijk niets ,aan- al deze eerbe51
tooningen ontbreekt, dan hij, aan Wien dezelve
toegewijd zijn. Weent dan op deze wakkea
,, overblijffels van het meniehelijke leven ; Weent
, over die treurige onfterfelijkheid, Welke wij den
„ lielden Oven.”
„ IVIaar nadert in het bijzonder, o gij alien ,
die met zoo veel drift in de loopbaan. des
55 roems loops, krijgshaftige en onverfaagde zie,, len! Wie -was waardiger dan hij , om over u
het bevel te voeren? maar wien zaagt gij , dat
immer
met meer bercheidenheid voeren? Be5,
5, weent dan dat groote legerhoofd , en zegt al
/9 zuchtende: ziet daar hem , die -ons in de geva,,, ren leidde, onder wien zich zoo vele vermaarde
bevelhebbers gevormd hebben, die door zijn
voorbeeld rot de eerfie krijgsambten verheven
/5 zijn. Zijne fchim zou nog veldflagen hebben
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kunnen winnen; en ziec daar, hoe, bij zijn fill.
,; zwijgen, zijn naam zelf ons nog bezielt , en
,; .ons' te gelijk vermaant, dat wij, om bij den
,; dood eenig overblijffel van onzen arbeid te vin,s den, en niet zonder coeverlaat in ons eeuwig
verblijf aan te komen, met den koning der
50
21 aarde, ook den koning des hemels moeten die.
,, nen. Dient dan dien onllerfelijken koning, zoo
» vol van barmhartigheid, die u een' zucht en
2/ een glas waters, in zijnen naam gegeven , hoo.
„ ger zal aanrekenen, dan at de koningen, der
27 aarde 41 uw vergoten bloed; en begins den tijd
,, van uwe nuttige dienst te rekenen van den dag,
VI dat gij u aan eenen zoo weldadigen meester
0 zult hebben overgegeven."
„ En gij, zult gij niet . tot dit Comber gedenk,
5/ teeken naderen, gij, zeg ik , die hij wel onder
)7 het getal van zijne vrienden heeft willen plaat.,
1) fen? Ja gij alien , in welk eenen graad hij a
/2' met zijn vertrouwen vereerde, omringt gij ook
71 dit graf; aort tranen met gebeden, en, terwiji
„ gij in een' zoo groot Prins eene zoo voorko7/ mende vriendfchap en een' zoo aangenamen om„ gang bewondert, bewaart bet aandenken van
21 eenen held, wiens goedheid zijnen moed geeven), acrd heeft. Moge hij u alzoo dagelijks tot een
)0 dierbaar onderhoud verftrekken! mogtet gij uw
,, voordeel doen met zijne deugden I moge zijn
)1 dood, dien gij beweent, u te gelijk tot troost
,/ en tot voorbeeld dienen !"
„ Wat mij betrefc, zoo het mij geoorloofd is,

11
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,, tea ale anderen , den laatflena pligt bij dit grad
of te leggen , o Prins ! waardig voorwerp van.
rk
15 onze loffpraak en van onzen rouw , gij zult
/7 eeuwig in mijne gedachten leven. Uw beeld zal
1 . niet met die floutmoedig1) daarin zijn gegrifd
,) heid , welke de overwinning beloofde , neen ,
,, ik wil niets in u zien , dat door den dood
,, words uitgewischt : gij zult in dat beeld miter.
2, felijke trekken hebben ; ik zal u daarin zien ,
,5 zoo als gij waart op dien laatflen dag , onder
9, de hand van God , toen het fcheen , dat zijn
,, heerlijkheid zich voor u begon te openbaren.
/9 Daar zal ik u zien, meer zegepralende dan to
19 Friburg en te Rocroy; en, verrukt over zoo
,, eene fchoone zegepraal , zal ik ,_ clankende, die
99 fchoone woorden van den geliefden Leerling uiten
2, De ware overwitining, zij, die de geheell
/0/ wereld onder onze voeten lielt, if ons Geloof.
„ Geniet , o Prins ! die zegepraal, geniet ze eeu.
11 wig, door de onflerfelijke kracht van dat offer.
„ Neem gunstig aan deze laatite pogingen van
9, eene item , bij u bekend. Gij zult een einde
9, maken aan alle deze_tedevoeringen. In plaatfe
7, van den dood van anderen te betreuren , zal ik ,
2, o groote Prins ! voortaan van u leeren , den
mijnen te heiligen. Heil mij, zoo ik , door
1, deze grijze haren indachtig gemaakt aan de
yl rekenfchap , welke ik van mijne bediening zal
71 moeten afleggen , voor de kudde 1 welke ik met
7) het woord des levens voeden moet , de over-
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„ blijffels beware van eene item, die verflaauwt,
„ en van een vuur, dat verdoofc (*)!"

Bladz. 64. (30. Door . voordragt of uitvoe•
ring wordt bier de geheele uiterlijke welfprekendbeid verflaan , zoo wel met betrekking tot de uitfpraak , als tot de gebaren , met een woord : 'al
bet uiterlijke eens redenaars , waardoor hij op bet
uiterlijke van anderen , en daardoor op hun innerlijk poogt te werken (t). Zeer veel hangt van
eene goede voordragt af, wanneer namelijk fleet ,
gelaat , houding tot een gemeenfchappelijk doel
zamenftemmen. Hij , die daarin gelukkig flaagt,
al is hij overigens een middelmatig redenaar, zal
niet nalaten van een Zeer groot vermogen te zijn ,
ja , volgens QUINCTILIAANS verzekering , meer
vermogen dan hij , wiens rede voortreffelijk is,
doch wien bet aqn de noodige voordragt ontbreekt (S). Daarom hidden DEMOSTHENES en
pcno de uitvoering voor het allerbelangrilkite
gedeelte der welfprekendheid Ck*).
De Ouden hebben die kunst tot zulk eene
boogie gebragt , dat wij ons daarvan geen denkbeeld- kunnen maken. liunne voordragt was door,
gaans woest en 'onfluimig. Om de damn van
(A. ) L c. CHATEAUBRI AND , Gen. du Christ. T. V. P. 2. L. 4.
Ch. 4. $1EGENBEEK, Museum, D. I. bl. 205.
(t) EWALD , 1. c. § 6. CLARISSE , A.anteek.
(§) L. c. Lib. XI. C. 3. CLAR1SSE , op EwALD , bl. 6, 64.
(**) Cic. De (hat. Lib. III. C. 56.
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anderen op te' wekken gaven 2ij Rich aan
hunne eigen driften over, en dit miste zelden
het doel. Het is bekend , hoe een fnoode
GALBA de welfprekende taal van CATO wist te
verijdelen. . Ziende , dat het yolk tot zijne veroordeeling overhelde, zocht hij , door eene uiterile
poging van welfprekendheid, de harten der menigte te fchokken en tot medelijden te flernmen.
War doer hij ? Hij verfchijnt in het, midden der
vergadering , en , zonder een enkel woord ter zijner verontfchuldiging in te brengen , beklinit hij
de fpreekplaats, terwiji twee fchreijende zoontjes
zich aan zijnen tabbaard vast houden. Een derde
kind, een ,wees , door zijnen broeder nagela ten ,
en zijner zorge toevertrouwd , wordc door- hem
op den arm gedragen , en fteekt zijne hander naar
de menigre ult. Beurtelings =heist hij deze
kleinen ; al fnikkende beweent hij hun _tot en ,
hen aan de, zorg van het Romeinfcbe y olk aanbes:
velende, toont hij zich bereid, -om het ,doodelijk
vonnis te ondergaan. De menigte, - hoezeer ook
in den beginne tegen hem geftemd , worth nu
door medelijden aangedaan, en bet hart weer dan
het veriland gehoor gevende, fpreekt zij eenen met
bet bloed van duizenden bevlekten fnoodaard vrij
dien zij antlers ongetwijfeld zou veroordeeld hebben (*).
Het ware eene verkeerde toepasfing', bijaldien
(*) Cic. De Qrat. Lib. I. C. 53, Brut. C. XX.III. STUART
I. c. D. XI. B. V. H. 1.
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men . zulk -eenen- T hoogen grand Aim hartstogtelijk-

heid onzen redenaars ter . ,navolging wilde voorflellen. De omftandigheden, waarin de ()Elden -zic,h
bevonden , en de perfonen , met Welke zi te. doen
Madden,' mogten zoo jets billijken , onze zeden
verfchillen te veel van de : hunne. Voliral past
zulke hevigheid in het geheel n-iet op den- kanfel.
„ Op den , /cadet," zegt MAREZOLL
„' moet
noodzakelijlc deze
geheel welgevatlen:
.99 want bier heeft men niet met perfonen :; .rnaar
met zaken j niet met, den, eeti' ofs anderen hij
9) uitftek goeden of boozen mensch, smarmiet de
-dncleugd te den..-De geese: des
49
Christendomr :is- , een geest:-;der Beide eri. tier
zachtmoedigtheicl
':geest moet -den_ leer71
99 -aar ook, Zan -bezielen , en took dan uit zijne
99 rede wanneer hij de ,vreesklijkfte,
99 -verclerfelijkite:%:. Ondeugd .eti , de affchuwel4kile
99 , misdaad fchildert. flij kan en ,moot ‘d.an tijne
99 voorftellen alle meest mogelijke kracht, en ,den
„ grootften nadruk geven , kan en moet affchuw
11 en verachting tegen het 'booze laten blijken ,
om affchuw en'verachting tegen het zelve bij
/1 anderen te verwekken ; -maar dat alles moet
99 zonder hevige- drift, zonder aanftootelijke bitter.
,, heid gefchiOden, en de Christen redenaar mag
99 nimmer buiten de paten eener wijze , liefderijke
9) bezadigdheid treden , indien hij niet voor den
verfiandigen en welgezinden ondee zijne toe,, hoorders beleedigend worden wil. De prediker,
die dezen, regel der wijsheid verwaarloost , met
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geweld . daar henen flormt , de eene uitroeping
9/ door de ,andere verdringt , grootfpraak op grootfpraak hoopt, al het mogelijk fchrikbarende er
19
bij
haalt , en door dit niiddel zijne vergadering
2/
wil vervaren , is een fchreeuwer en rater, die
17
aan de goede zaak zoo veel fchade toebrengt
als aan zich zeiven , en die welligt belagchelijk
1) worden kan wanneer hij bijzonder zi 3 n voor„ !lel , gelijk doorgaans in dit geval gebeurt ,
„ daarenboven door eene fchreijende ftem , of
door hevige gebaren zoekt en meent te onder.
17
fteunen (*)."
Er is veel over de uiterlijke welfprekendheid
gefchreven. Bij ,CICERO en QUINCTILI A AN zijn
uicmuntende voorfchriften te dien aanzien . voorhanden , gelijk merle bij FRANCIUS ,: VAN DER
WAAYEN , ROLLIN en BLAIR. Maar geen werk
kunnen wij vooral den kerkelij ken - redenaar , flerker aanbevelen, dan dat van EWALD , over de uiterlijke kanfel velfprekendheid , door den geleerden CLARISSE vertaald, en met een' fchat van
aanteekeningen verrijkt.
Hoe veel voortreffelijks en behartigenswaardigs
die voorfchriften ook bevatten, de beste regel der
kunst is ook bier : volg de natuur. Alle voorfchriften, zullen zij doelmatig zijn, moeten op
haar aandachtig maken , en tot haar te rug brengen , wanneer wij, door verkeerde aanwendfels,
van haar afgeweken zijn. Millen wij bet doel der
uiterlijke welfprekendheid naderen , dan moeten
wij onze voordragt naar den eisch der zaken
(*) L. c. N. 84.

CLARISSE op EWALD bi.
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welke Zvi verhandelen, fchikken als mede naar
de levendigheid of roering, welke daarin plaats
vindr. Wij moeten die in onze fteni en gebaren
overnemen, om alzoo het geen men gevoelt te
beter aan anderen over te brengen: want flechts
in zoo verre kan men de voordragt goed noemen,
als zij in ftaat om op andere te werken , 'wat
hij , die de voordragt doer, werken wil Cc). Zij
moet eene natuurlijke fchildering of voorftelling
zijn . van - de gedachten en hartstogten der ziele
Daartoe meet men met de natuur ; raadplegen, en
haar aftien , , hoe; zij het in , deze of gene gevallen
maakt, wanneer zij fpreekt , wanneer zij zwijgc ,
wanneer zij zich- op eenen zachten, wanneer op
eenen fterkeren won hat hooren. Ook moet men
letten, wanneer zij al , en wanneer zij niet in beweging is , en hoe clerk hare bewegingen
Men geve, bij voorbeeld, acht op het gelaat , op
de item en gebaren van iemand, die door ijver,
verontwaardiging, haat, medelijden, of andere
hartstogten iterk is aangedaan. Dir noemt- men
de natuur volgen ; welker verwaarloozing door
niets kan vergoed worden. „ 'Nook vertoont men
„ zich eerwaardig, als men niet natuurlijk is,"
zegc EWALD en zijn aanteekenaar voegt er bij :
„ de natuur te volgen, gelijk in alles, zoo ook
57 ten dezen aanziene, kan niet nalaten, levee en
„ geest aan de uitvoering bij te zetten terwiji
„ her veronachtzamen van dezen regel, al is het
(*) EWALD, 1. C.

6.
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dan ook door bet angstvallig in acht nemen
„ van eene menigte , van kunstregelen , de voor;.
dragt doodt en verlamt (*)."
BOSSUET , die groove redenaar . mag ook in
voordragt , als, voorbeeld gelden. Dezelve was een-.
you*, ongekunsteld, en tevens roerend , verhe.
y en. Het deftige van,: zijne , bonding gaf aan zijne
woorden eene dubbele bet zedige en ,opene
van zijn ,gelaat ftertide zijne hoorders , voor hem.
bbigzame
welluidende flern ;
Eerie
een vaste , mannelijk fitatige won, ongezochte',
,n0,tuurlijke gebaxen;:,:ialJes cprak in hem, alles was
bezield, grootsch , ‘ overredend (t). ,Preclikers
tracht hem to gelijken , gedachtig der taal van
vader SANLEQUE :

C'est en vain qu'un docteur qui pretche l'evangile,
Mele chrdtiennement l'agrdable & ratite;
S'il ne joint un beau geste a l' art de bien parler,
Si dans tout fon dehors it ne fait fe rdgier.
Bladz. 67. (3 2). FE.NLON werd meermalen
des namiddags onder de, preek door den flaap
overvallen. Eens zag hij zich daarover in de kapel van Ferfailles , voor den koning en het ge.
heele hof, door den beroemderi SERAPHIN door.
gehaald. De prediker, merkende dat k*VELO,N fliep,
(*) EWALD, 1. C. § 31.

en hi. 382.

Iloqu. sacr. magistra.
(j) MAURY T. 11. Ch. 78.

RAU I

Orat, de nat. opt.
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wek
geraakte in drift ,. , en riep net luider stem :
,, tlien abt ems .nit den flaap. Welligt is hij &anom bier, om bij den koning zijn hof te =ken."
De koning, bet geheele hof, en FENELON zelt
konden hun lagchen niet bedwingen. De laattle
was over den ontijdigen ijver des predikers zoo
weinig gefloord , dat hij dit voorval dikwijIs aart
zijne vrienden verhaalde (*).
J3ladz. 67. (33). FE' NkLONS kia.gtd , dat zoo
tveinige predikers eene natuurlijke voordragt heb.
ben , is maar at te zeer gegrond. Zelden boort
men een' prediker ; die, bij eene gezonde 4, overredende taal , eene gepaste uitwering voegte De
eene spreekt zoo zacht , dat de itieeste hoorders
hem niet kunnen hooren, of hij houdt zijne laatfte
woorden geheel binnen, zoodat men naar dezelve
moet raden. Een ander fchreeuwt op eene vreesfelijke wijze, en duet zijne hoorders fidderen.
Een derde heeft zich eene zingende en eentoonige
manier 'aangewend, zon4er verheffing of, daling.
Een vierde haast zich, , zijne rede ten einde
brengen , even als de fchooljongen zijne les, terweder anderen zoo langzaam ‘ioortgaan , dar
men de verveling op het gelaat des hoorders benierken, kan. Zoo zijn er,, die op eene gemaakte
wijze fpreken , ja opzettelijk brouwen , zich vete!.
beeldende, dat het gebrekkige boven het volkomene den voorrang verdient. Mogten deze alien
(1 DE uMissEr, HiSt. de FJNaON T. H. p. 26G.
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met de natunr wat meer raadpiegen en haar hi)
hun fpreken meer in het oog houden! zij zouden
zulke flechte hebbelijkheden afleggen, en meer nut
flichten.
Wil men van zijne item eene goede werking,
hopen, men ga daarmede fpaarzaam te werk, elf
leide haar naar de zaken, welke men verhandeite
Nu eens zij zij zacht, innemend, liefelijk*; daft
nadrukkelijk, nu fchielijk, dan langzaam, vol.
gees de gevoelens, welke men wil uitdrukken.
Zal de item bevallen, zij moet hare' afwisfeling
en welluldendheid hebben: waartoe eenmuzikaal
gehoor behoort. --Overigens fpreke men zonder
gemaaktheid, natimrlijk; duidelijk helder, -.en
wachte zich voor fchreeuwen (*). Schreeu.
avers kunnen het doel der welfprekendheid niet
bereiken. „ Zij bedienen zich," zegt CICERO,
„ nit zwakheid, van het fchreeuwen, even als
„ de kreupele van een paard W." Zij .meenen,
met hunne donderende ftem, wonderen te zullen
verrigten; maar zij hinderen het oor, en doen den
verflandigen lagchen (§).
Een zeer goed niiddel, one de tient behoorlij k
te leiden en van gebreken te zuiveren , beftaat in
her overluid en kunstmatig lezen, vooral van , re.
denaars en dichters , in -het bijzijn van een' verilandig vriend, die het gebrekkige aanwijst ; terwijI dan ook Beene moeite mag ontzien worden,
QUINCT1L. Lib. XI. C. 3. I. c, cic. de Orat. Lib,
(t) PLUTkRCH. CIC. C. V.
() CLAIlisSE,

C. hi. 82.

C 61.
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om dat gebrekkige te bovep konlen. Men weer,
dat , DtMOSTHENES op , zoodanige wiize , een hem
natuurltjk eigen gebrek te boven kwam.
Wat wij ten aanzien van de flem aantherkten ,
past ook veelal op de ,gebaycn. Zij tijn dikwijls
al zeer onnatuurlijk en worden of te vtteinig of
to '.veel gemaakt. .1-let is, zoo als vader SANLEC
qug .zegt :
Yeconn-ois pdrmi, NO* ceirkaim, figs insmodettes
Qui pour un mot tout feul volt nous faire cent gates.
y'en' fais d'autres ausfi pour le mans ausfi lots,
Qui pour qne geste feul vont nous dire cent mots,
Eenigen )flaan bijkans onbewegelijk , en gelijketi
Haar beelden. Gedraagt zich dus een mensch , als
hij in den gemeenzamen omgang fpreekt? „ Wie
fpreekt," vraagt twAtD „ over iets , daar
3, hij belang in tick tot menfchen weaken hij
I, ook belangflelling daarvoor wil l inboezemen,
bonder arm of hand te verroeren? Wie houth
„, het hoofd zoo ftijf en itil daarbij , als of hij
„ gefilhouetteerd moest worden (*)?"
Ook door bet te veel wordt gezondigd : zoo
moeijelijk valt bet , uiterften te vermijden! Het is
waarlijk om te lagchen , als men eenen prediker
aanhoudend in beweging ziet , nu naar deze, dan
naar gene zijde van den kanfel ziet gieren , hevig
op denzelven boort than, en een gedruisch maken , dat de kerk daarvan weergalmt. Zulk eene
(*) L. c

31.
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hevigheid doer veel vérw gchten :' togtans hoort
men vaak fleehts eenvoudige en getheène zaken,
waarbij naauwelijles eenige libWegirig aVoegt.' Is
dat niet den kwakzalver vertoonen? QUINdTILIAM4 heeft dezulken zeer Wel aingeduid. „ Zij
zoeken ," zegt ho, „ door hunne 'onflditnige
„ voordragt, zich dery na'am , te verwetveti, dat
,, zij nadrukkelijk fpreken. Altoos fdhreeuWen
„ zij , en brullen , zoo als zij zelven zeggen,
„ alles' met opgeheverie hainden, - uit. Zij gieren
„ naar alle kanten, al hi gende eft zich Vtrrnoei„ jencle ; terwiji zij f als woedende T m-éhichen ,
,, met hand en hoofd, allertei bewegIngert m'aken.
„ Zij kletfen met hunne handen , Ilampen met
,, hunne voeten , llaan zich op de'lleupeti, 'her
„ voorhoofd en de Borst. nit heefc, w‘el is
,, waer, eene krachtige werking op den 'onkuncli.
„ gen hoop; maar dat, alles, door hen nadruk
„ genoemd, is niets anders dan onfluimigheid (*).”
Te voren hebben wij gezien, hoe wèinig foortgelijke onfluimigheid voor den kanfel past; maar
hoe onnatuurlijk wordt zij niet, als zij voorkornt
bij taken , welke eene bedaarde uitvoering eirchen!
Zij beleedigt het gezond vetfland (f)."
Dit worde ook toegepast op her tooneelachtige van de voordragt. Niets is onvoegzamer
op den kanfel. De Christen redenaar kan noch
(*) L. c Lib, ii. C. 13.
(f) ENaET, , Over de gebaren, D. I.

hi 384.

bl. 49, CLAR1a13 , 1. C.
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mfg een toaneelfpeler zijn. De kanfel eischt
eene deftige,, gematigde voordragt , overeenkomffig
de zaken, aldaar verhandeld. Dat deftige,, dat
achtbare, dat zietroerende, moet zoo wel iii gelaat
en item, als in hooding en gebaren, door Schicteren (*). De beroemde tooneelfpeler LE ICAnctrkende zulks, als hij, voor een groot gezelfchap.,
de vermaarde 4krede van BOSSUET op den -Prins
van Cantle tooneelachtig wilde Qpzeggen. Hij
flaagde daarin zoo kwalijk , , dat hij uitriep :
„ neen! een redenaar mag geen fchouwfpeler
„ zijn (f) ."
De prediker denke altoos aan zijne verhevene
befternming hij zij geen zwetfer, pen nabootfer,
maar leeraar , zedemeester. Hij ‘houde in alles bet
midden. , Hi.) zij niet te karig, maar oak niet, te
verkwistend met zijne gebaren ; hij"vermijde alle
eentoonigheid. Hij zij eenvoudig, bedaard, bij
eenvoudige verhalen of onderwerpen van eenen
betoogenden aard; vurig , hartstogtelijk , .maar niet
winderig of onftuimig , bij fterkere plaatfen, bij
waarfchuwingen , beftraffingen of nadrukkelijke toepasfingen. Hij onthoude zich van alle bdweging,
waar zij eene verkeerde werking zoo .doers of
overtollig zijn, met een woord : hij valge de
natuur.
Bladz. 7°. (34). Juist aangemerkt! Hier en
(*) CLAR13SE

I. C. LI, 8a.

(t) MAURY, 1. Co

ENGEL, 1. Co

T. II. Ch. 78.

D. II. bl. 154.
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daar, waar her bijzonder levendige 'plaatfen geldt,
,moge eene bijzondere levendigheict, of fchielijkheid
in bet, fpreken te .pas komen 'zij mag echter
nooit in overhaasting ontaarden, of door de gehe& _redevoering plaats hebben. Dit is een6 der
&Odle hebbelijkheden in eenen redenaar, wake
zich moeijelijk raat'verbeteren , en Loch verbeterd
moet worden wil hij zijn doel bereiken. Het is
even , ,als hastte hij zich , om zijn werk 4f to
krijgen, of als vreesde hij zijne taak niet te
len volbrengen. Hoe vermoeit hij zich hoe dra
is hij buiten adem I Ongelukkig hii, wanneer
hij hapert, of zijn geihOugen hem begeeft moeijelijk t al hij den ciraad zijner rede terug vinden.
Hij kan onmogelijk dat nut ftichten, hetwelk een
ander fticht, die meer bedaard en langzaam fpreekt,
Daar hij zijne tlem niet genoeg in zijne magt
heeft kan hij ook daaraan niet de vereischte buh
ging en nadruk geven: zoodat zijne voordragt dat
cleftige :, en rOerende mist, hetwelk haar zoo vermogend maakt. Even min tat de hoorder hem
onafgebroken kunnen volgen; zelfs verneemt hij
niet alle woorden, of krijgt, door de fchielijke
opeenaapeling van denkbeelden, een verward begrip van het geheel.
Eene overdrevene fchielijkheid is dus zoo wel
of te keuren, als eene vervelende langzaarnheid.
De prediker zal ook daarin het veiligife den middetweg houden, volgens de les van QUINCTILIAAN
uwe uicfpraak zij vloeijend rnaar niet te
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11 haastig , bedaard , maar niet to langzaatn." Waarmede die van vader SANLECQUE overeenkomt (*)

Pr4chez done fans fureur, & fans effronterie;
Ne foyez ni trop lent, ni trop precipite.
Diflinguez ben fair vif (Pa yee lair emperte.
Bladz, 70. (35). DELILLE drukt dit fchildera.chtig uit , als hij zings :
Vous, cependant, semez des figures sans hombre;
Melez le fort au doux et le riant au sombre.
Quels qu'ils soient, aux objets conformez votre ton ;
Ainsi que par les mots, exprimez k par le son.
Peignez en vers legers l'amant liger de Flore;
Qu'un dour ruisseau murmure en vers plus dour encore.
Entend-on d'un torrent les ondes bouillonner?
Le vers tumultueux en roulant dolt Conner.
Que d'un pas lent et lourd le boeuf fende la plaine;
Chaque syllabe pese, et chaque mot se traine.
Mais si le daim leger bondit, vole et fend Pair,
Le vers vole et le suit, aussi prompt que l'eclair,
Ainsi de votre chant la marche cadence°
Invite l'action et note la pensee '(*).

Nog fchilderachtiger is de navolging 1 door umDE RDIJK geleverd.
Gy, Dichter, bezig al wat geest en kunst gehengen.
Leer 't aaklige aan het bhide , en 't sterke aan 't zachte mengen,
En stem uw tonen naar het voorwerp dat gy maalt,
Dat zelfs de klank van 't vets uw denkbeeld achterhaalt,
(*) L. c. Lib. Xl, C. $.

CLARISSE , I.

c. LI. 183-183,

(t) L'hom, des champs. Ch. IV. V. 425-433.
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I4aat Zefir in uW zang op luchte vlerkiens zuizen,
Ens 't kabblend flat der beek met zacht gemurmel lyuizen.
Doch stort zich 't stormend oat met ziedend buldren nit,
ZQO s iddre uw woest nuzyk van '4 dondrend stroomgelwd.
Laat d'os, in 't juk gebukt , den hard en kleigrond ploegen
Men voele in 't moede dier, en long en boezem zwoegen;
En 't traag en worstlend vers ga dof en langzaam voort,
Ms wierd zqn logge stap op elken plot gehoord,
De vlugge hind° v4 door de ouafzienbre clalen ;
Men volge in bliksemvlucht en wete ze in to haler
lucitig vers gezwinde, vvieken aan
En schoeie
Gelukkig, zoo de taal uw poging by wil staan,
En geen, beperkte keus van maat en lettergrepen
U eeuwig in 't geklap cles rqmvals r e p bli3ft sleeper !
Bataven , kent uw spraak p;I heel lieur overvloed :
gy zip h't yap gemoed (*)!
Zgt =ester van

Bladz. 72. (36). Dat menig eenvoudig dorpi.
prediker, dat menig zendeling het doll-der wet+
fprelienaheid vecl rpee ,r nadert,' clan:nienig itads7
of hofprediker, is eene waarheic), welke poi da.
gelijks bevestigd wordc. War weer is, onder die
eenvoudige predikers, in • Engelanct onder den
naam van Illethodisioi , in Italic 'wider dien van
Improvifatoris bekend (f), die bet land doorreizen
of de ftraten de' , , tieden doorkruiseu, en boete
prediken, treft men dikwijls groote redenaars aan,
die met een' Apoftolifehen ijver bezield, met nadruk bet woord voeren. Wonderlijk ween zij, op
(*) I etbuitenlev. Z. IV. V. 473-492. EGENE Verh.
over den i0d. en de voortreff. der N. T. bl. 183. Work der
Bat. Maatsch. van T. en Dichtk. D. V.

(t) ARCI-12NHOLTZ England and Italica. B. X111. 5. 240.
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de verbeelding te werken , zoodat het yolk hen
met geestdrift naloopt , en niet zelden de heviOe
ontroering laat blijken.
Niemand heeft zich in dat opzigt meer beroemd
gemaakt, dart de Franfche volksprediker BRYDAYNe,
een man , die, in het midden der achttiende eeuw,
den grootften opgang maakte. HO voQral verfond de kunst , orn op her hart te werken, en
wist uren achter een de aandacht der menigte te
boeijen. Zijne welfprekendheid was kunsteloos en
natuurlijk , tevens roerend en krachtig. Daarenboy en bezat hij zulk een gelukkig orgaan, dac Ellen
duizend menfchen hem in de open 1, uclit kondea
verftaan.
MAURY heeft flukken van hem verzameld, waaronder fommigen een' groot meester aanduiden.
Van dien aard is de uitweiding over de eeuwigteid : „ Wftarop toch fteunt , ankle broeders I
1) uwe dwaze verbeelding , dac uw laat4e city nog
,, verre verwijderd is. Op uwe nog frisfche jeugd?
,/ Ja , antwoordc gij , ik tel niet rpeer dare twin,' tig , dan dertig jaren. Hoe bedriegc gij u !
gij telt geen twintig of dertig jaren ;
12 Neen :,
maar
de
dood beefs reeds twintig, dertig jaren
20
22 op u vooruit , dertig jaren van genade, door
,, Got u gefchonken , daar Hij u in het levee
/1 liet , welke gij Hem verfchuldigd zip:, en die
1, u reeds zoo veel te nader bij dat oogenblik
), brengen , wanneer de dood u wegvoeren zal.
/, Geeft er aLis wel acht op ! De eeuwigheid
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heeft reeds op uw voorhoofd het noodlottig
oogenblik
geteekend , waarop zij voor u een'
12
aanvang
neemt.
En , weer gij wel , wat de
71
eeuwigheid is? Zij is een uurwerk,, welks
flinger,
bij de fluke der graven , onophoudelijk
9,
1) deze twee woorden zegt en herhaalt : altoos ,
,, nooit , nooit , altoos , altoos ! Gedurende die
,, verfchrikkelijke omwentelingen roept een ver.
,, doemde : hoe laat is het ? En een ander ramp.
1, zalige bruit hem toe : eeuwigheid !
Men verbeelde zich , deze verfchrikkelijke %mot.den te hooren , en dat omtrent den nacht , den
gewonen tijd , wanneer BRYDAYNE predikte , in
gene groote , fomber verlichte kerk , en men kan
Bich het overige verbeelden. De geheele vergaclering lag ontfleld aan zijne voeten. Er heerschte
eene doodfche Mite, flechts door hevig fnikken
afgewisfeld ; terwiji niemand de plaats verliet, dan
vol van ernflige nagedachten over zich zelven , en
over zijn lot in de eeuwigheid. ,, Redenaars !" roept
MA!JRY uit, „ gij, die llechts op roem bedacht zijt 2
9, ziet daar uwen meester ! werpt u voor de voe1, ten van dien Apostolifchen man ; en leert van
,, eenen zendeling , wat welfprekendheid is Cc) !"
9/

»

Bladz. 73. (37). Om den hartstogt wel uit
te drukken , behoort men zelf dien te bezitten ;
men moet geheel doordrongen zijn van de gevoelens , welke men anderen wil inboezemen. Alle
el L. C. I.

1827.

I. Ch.

20* Sermons du Pere BRYDAYNE.

Aldo.
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kunstregters zijn bet daaromtrent Bens. „ Het is filet
99 mogelijk ," zegt CICERO, „ dat de hoorder
7, lets betreure, hare, benijde, vreeze , dat hij tot
t, dri oefheid of medelijden geitemd worde, ten zij
,7 al die gewaarwordingen den redenaar zelven in,' geprent en op het naauwite met hem vereenigd
99 zijn (*)." En Br.ma : ' „ Hij , die de men') fchen wil roeren en deelneming inboezemen,
» moet zoo denken en gevoelen, als de regtfcha,
,, pen man denkt en gevoelt. Aileen een leven17 dig gevoel voor eer , deugd , grootmoedigheid
„ en het algemeene welzijn , kan het vuur van den
„ geest ontileken , en die verhevene gedachten
1), doen ontflaan , welke de verwondering aller
11 eeuwen tot zich trekken Or Zoo ook EWALD:
,, Er moet een leven zijn, hetwelk Nerlevendigen,
71 eene warmte, welke verwarmen , eene kracht,
9) welke verfterken kan. Nimmer beelde men zich
99 in, door het uiterlijke alleen op het innerlijke
,I to zullen werken. Deze 'huichetarij , offchoon
1, al den hoogilen trap van kunst bereikende,
VP
„ werkt niets duurzaams en blijvends (§).
Kunst alleen doer weinig af; zij is ontoereikend.
Het hart moet gevoelen, en van datgevoel de
mond overvioeijen : dat is welfprekendheid ().
Uit deze bron put elke redenaar, war hij overre(*) De Orat. Lib. II. C. 45.
(f) L. c. D. I. bI. 17.
() L. c. § 5. CLARissE t Aauteek. bl. 41.
( 4 *) QU1NCT1L. I. C. Lib. X. C. 7.
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Bends bezit ; daarvan ontleenen zijne woorden en
gebaren hunne meest vermogende kracht. Het
gaat hem als den fchilder. Eerst moet het voorwerp geheel in hem leven, 741 her ievendig op
het paneel gebragt warden. Zoucien DEMoSTHENES
en CICERO wel ooic dien indruk op hunne hoarders gemaakt hebben, zoo zij met geheel doordrongen waren geweest van het geen zij zeideri ?
Zij fpraken uit het hart, en hunne taal ging tot
in bet hart. De Christen leeraar zou dan gevoelloos daarbeen fpreken, zich in het geheel niet
met zijn onderwerp behoeven te yervullen ?
zou met een ijskoud hart anderen willen verwarmen , hun jets medecleelen wat hij zelf niet heeft?
Neen ! hij vooral moet gevoelen , en nit de volheid zijns harten fpreken. Zoo mag hij zich
vleijen, zijne hoorders te zullen bewegen.
Si vis me Mere, dolendum est
Primum ipfi tibi; tunc tz‘a me infortunia
dent (*).
Bladz. 73. (38). Hoe veel beteekenend en
fprekend de gelaatstrekken zijn, weet elk. „ 1-let
gelaat," zegt QUINCTILIAAN, is van een wijcl
15
uitgeftrekt gezag. Daarmede bidden, dreigen
55
1) en vleijen wij; daarmede zijn wij droevig
11 en blijde , opgerigt en ter neder geflagen ;
59 daaraan hangers de menfchen ; daarop vestigen,
voordat wij
,, zij hun oog; daarop letters
(*) HoR. De Art, Poet. V, 1O2-1o3.,
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zblfs nog, den mond opetfen; daarm. ecle geven
enonzen haat jegens fommigen
onze
5/
te kenneil, dikwijis doet het Meer af, dan 'alfe.
)7
itooiden te zathen (*).".
Eat raenadr behoort van zulk een vermogetict
micidd paftii to irekkeh , door hetzetve doelmatig
aan te wendeti. Zijn gelaat flemme 'geheel al
deS'zelfs deelen met zijne woorden en gebaren
Overeen het zij het afdrukfel zijner ziele, de
fpiegel , waarin zich derzelver gewaarwordingeti
vercoonen , en waardoor zij in 's hoorders ziel torug gekadtst worden. Ook daarbij zal hij beet
cloen , 'met de leiding der natuur te volgett. Velen
veronachtzamen dien regel, en vervallen alzoo tot
tegenflrijdigheden. Zij vertoonen zich fomber bij
opbeurende taken, en laten , bij meer ernflige of
fombere een vrolijk uiterlijke blijken. Ook vindt
men er, die van het begin tot bet chide denzelfden gelaatstrek houden. Men kan ligtelijk nagaan
van Welk eene riadeelige werking zulk ene onnatuitrlijkheid is. De les van HORATIUS verdient dus
aanbeveling:

Male fi mandate; loqueris
glut dormitabo, tout ridebo. Tristia moestwn
ruitum verba decent ; iratzvn, plena minarwn;
Ludentem, lasciva; leverum, feria dicta (t).
Van het gelaat it niets fprekender dan het oog.
(*) L. c. Lib. XI. C. 3.
(t) L. C. V. 1°4 —to7.
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CicEtto noemt het bij uitflek den ,fpiegel der ziel
van de natuur den niensch geichonken , om zijne
innerlijke bewegingen te openbaren. Het gehejele
gelaat wordt er als door beheerscht (*). Liefde,
yrees , haat, . zachtmoedigheid,, medelijden , droefheld , vreugde , wraak, toorn r met een woord
allerlei hartstogten zijn daarin :te lezcn. Floe veei
kan men door het oog niet uitwerken ! Her dringt,
als een blikfemflraal, tot op den bodem des harten , ,en zet het in voile vlam.,
Moet alzoo de redenaar op alle Oder' van
zijn gelaat acht geven , opdat ,zij net zijne gewaarwordingen overeenitemmen vooral gelds ,,dat van
de oogen. Zij moeten alles nitdrukken , war hi'
uitdrukken wil. Elke bilk moet zijne beteekenis
hebben , en van pas geworpen worden , overeene
komilig de les van vader SANLECQUE:
Que votre veil avec vous me convainque & me touche.
On doit parler de l'eil Mutant que de la bouche;
Que la crainte refpoir & la Oine l'amour,
Comme fur un thdcitrey parlent tour-a-tour.
Van welk een krachtig middel blijven zij dus niet
verfloken , die hunne oogen op een voorwerp onbewegelijk gevestigd houden ; zij , die dezelve overate
henen flaan ; zij , die ze naauwelijks durven opheffen , nit vrees van in hunne uitvoering gefloord te
worden zij eindelijk , die zich de gewoonte hebben eigen gemaakt om geheel met geflotene
De Orat. Lib. III, C. 59. QUIN'CTIL: 1. c. Lib. XI. C. 3.
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oogen te fpreken! Hoe zott zulk eene onnatwwragt indruk kunnen makers 1
lijke
d voor
Verlangt ietnand hierover, lets naders to iezen,
dien wijze ik , behalve , naar QuiNemutitm,.,en
tit ANctus Vooral nalr EwALD, en CLARISSE (*,
Bladz. 73. (39). Van welk eene' arijclige wet.
kin Zit, op den hoorder , nioet zijn, daarvan zal
na ,het ,Ipzen,,der
men .zich yerzekerd
geeft reden
PENiLON
4anteekening.
toefcliriiv‘ ende'
onnatuiA4p voordragt,
vs
eene te fterke infpanning van preclikers geheu.gen hetwelk geheel is overladen. Ikevre'es
hij clen , draad 4ner rede, ;al xreFliezerj, doer, hem
de..opgen. om zich alzoo - voot afteicitng te
bewaren.
Uit _ deze vermelde, bijzonderheid, vergeleken
met andere gezegclen, P maak ik op , dat BOURDA•
LOUE die vermaarde redenaar is, door FENELon
bedoeld, en reeds te yoren aingeduid. Trouwens,
hoe groat, een redenaar BOURDALOUE ook
hij had een zeer flecht geheugen. Pit verolizaakte hem groote moeite, daar hij gefladig moest
prediken, en zijne preken doorgaans uit afgetrokkene redeneringen beftonden , welke de meeste ini
fpanning ei,schten. Om daarbij door niets gehitiderd te wordeti, had hij ,het zich tot eene wet
gemaakt, zijne oogen digt te houden, zoo -als
men hem ook meestal afgebeeld ziet. In weerwil
dezer voortorge was hid) dikwijls genoodzaakt,
(*) L. c, bi. 347-36t.

g56 A'AN'TEEKENINOEN.z-ijhe preek in te zien , *eke altoos naast hem
lag (*).
er verre at, van re gercio'06, dat
hulk een' iioornaarn-rettenaar
aan- wlen ce geWilde irelfprekendlield zoo veel te
danken heeft, wilde ten toon flellen, of deszelfs
felthen/len de minfte afbreuk doen. laat hem
irolkomen regt *edervaren , en noemt hem dery
herfteller van de welfprekendheid des kanfels:
Maar ook de groOttle man heeft iijne gebreken.
Men 'ziet hieruit, hoe zeldzaath een in alley `trot==
inaakt rédenaar is.
Pladz. 75. (4o). Zie daar lets, widrovet de
kundigit6 mannen het niet Bens'
wat betel
tij, eene preek al of niet van buiten te leeren
Er is voor beiden veel 'voor en têgtn, .zooctdt -het
bezwaarlijk v61i, een' algenleeneil rept te diett
itanzieti op te gèven.'
Bij de Oilden , men kan het niet ontkehneri,
iserd bet geileugen op hoogen prijs zoo
dat zij bet zelfs door kutistmidd.elen tfachtten te
verflerken (f). Zij hielden het voor een: zeer
voornaam i/ereisehte in een' reclenahr, Van' een,
goed geheugen voorzien te iijn (§). Zij wdrett
er älzoo voor, dat men fchreef en het gekhieve.
he van buiten leerde (**).
(*) MAURY 1. c. T. 11. Ch. 78.

(f)

Cic. De ()tat, -4b. II. C. 86.
QUINCTIL. c. Lib. XI. C. 2.

(**) Cic. 1. c. Lib. 1. C. 33.
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nit van buiten leeren heeft veel voor zich. Een
redenaar, die zijne redevoering heeft ter neder
gefchreven, en ftiptelijk in zijn geheugen prent,
zal ongetwijfeld in flaat zijn, om dezelve net en
ordelijk voor te dragen. Maar met hoe vele moeijelijkheden gaat dit niet gepaard, vooral zoo men
van geen goed geheugen voorzien is I Hoe veel
tijd gaat niet alzoo verloren ! Aan welke verlegenheid flelt de redenaar zich niet bloot, als hij
niet zonder flooten kan voortgaan, en, gewoon
van woord tot woord van buiten te leeren, bij het
ontglippen van een woord, de geheele aaneenfchakeling der cede verliest! Zulk een voorfiel
kan niet anders dan flaauw en llijf zijn; het is
dat van een' fchooljongen, die zijne geleerde les
van buiten opzegr , altoos bevreesd, dat hij bier
of daar zal haperen.
. Deze zwarigheden gaven aanleiding tot eene andere preekwijze. Het van buiten leeren werd afgekeurd, en men gaf aan het vooriezen de voor'keur. Natuarlijk vond die preekwijze bijval: want
zij was de gemakkelijkite. Zij had ook voorname
voorfianders, bijzonderlijk onder de Engelfchen en
Franfchen, bij welke laatften de niet onbekende
prediker DE LA RUE durfde beweren , dat eene
preek voor te lezen of Naar uit het hoofd voor re
dragen hetzelfde was, en dat daardoor in geenen
deele aan de voordragc werd te kort gedaan (*).
IJdele magtfpreuk ! Hoe kon een man dus fchrij.
(*) DE BAUSSET a

I. c. T. II. p. 578.

I7
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yen, die door eigene ervaring van het tegendeel
moest overtuigd zijn ? Het is zoo: bij het voorlezen verdwijnt de vrees, dat de rede lets van
hare naauwkeurigheid, duidelijkheid en fieraad
verliezen zal. Men levert haar, zoo als zij op
het papier that. De redenaar kan vrijmoediger
fprcken , en gaat bedaardelijk voort. Maar hoe
veel verliest hij van den anderen kant niet aan
levendigheid, natuurliikheid, vuur en nadruk I
Welke hindernisfen doen zich niet bij degebaren
op! Welke vervelende eentoonigheid zal daarin
niet heerfchen! Men kan het aan den boorder
opmerken, hoe weinigen indruk zulk eene voorlezing op hem maakt, behalve nog dat hij doorgaans daartegen is. Daarom zegt BLAIR te regt:
1) De gewoonte, om de preken te lezen , is een
1/ van de grootile beletfels voor de geestelijko
55 welfprekendheid. — Geene rede , beflernd om
', te overreden, kan dezelfde kracht hebben, wan1, neer zij gelezen, als wanneer zij uitgefproken
,1 wordt. Het gemeen voelt dit, en bun voor7) oordeel tegen deze gewoonte is min of meer
3) in de natuur gegrond. Het Been hierdoor in
11 rigtigheid gewonnen wordt, kan , vrees ik , het
,, verlies niet opwegen, hetwelk aan overreding
," en ilerkte wordt geleden (*)." Ook is de opmerking van CLARISSE joist: „ Inderdaad, oreeren
„ en voorlezen zijn niet flechts onderfcheidene,
5) — neen , bet zijnitrijcli ,ge dingen. Had CICERO
(*) L.

c.

D. II.

bli. 209.
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1, zich aan bet lezen gewend, hij had geen' CA„ TILINA, geen RULLUS kunnen flaan. — Eilieve!
„ flel u eenen lezenden DEMOSTHENES voor; zou
„ die alles tegen PHILII'PUS hebben kunnen te wa„ pen roepen? — De leeraar moet redenaar zijn ,
„ dus — niet lezen (*).”
Intusichen is dit meer op het woordelijk voorlezen toepasfelijk , niet op het vlugtig inzien van
het opliel , of van korte aanteekeningen, waarmede
de prediker zijn geheugen te huip komt; offchoon
de voordragt altoos min of meer daarbij lijdc.
Nog eene andere preekwijze vindt hare begun.
Itigers , bet voor de vuist prediken ; waarbij en het
fchrijven en het van buiten leeren en het voorlezen wegvallen. Men kan de voordeelen dezer
preekwijze niet loochenen. Zij befpaarc den redenaar tijd, welken hij aan andere bezigheden kan
toewijclen ; gelijk zij hem, bij onverwachte toevallen , van groote dienst kan zijn, Ook t zijne
voordragt wins er bij. Zij is ongedwongen, natuurlijk , levendig. De woOrden komen onmiddellijk uit het hart voort , en laten een' diepen indruk na. Niemand muntte daarin meer uit dan
FEN E LON. Slechts in zijne jonge jaren fchreef hij,
betgeen zijn hart , door bidden en overdenken voorbereid, op bet papier uitftortte. Voorts fchreef hij
niet meer, ten zij nu en dan eene enkele fchets (t).
(*) L. c. bl. 214. MAREZOLL , Over de bestern. van den Kerb
Red. bl. 213.
(f) Eene soortgeliike , leer omstandige schets , ziet van hem het
Licht. DE BAUSSET , 1. C. T. 11. p. 268.
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Een half uurtje, in overdenking en bidden door.
gebragt, was hem genoeg, om te prediken (*).
Maar men moet een FENBLON zip , om het
zoo verre te brengen. Hoe veel worth er niet
tot een' bekwaam voor de vuist-prediker vereisc'ht
Eene algemeene grondige kennis , buitengewone
belezenheid , eene levendige verbeelding , een warm
gevoel, overvloed van krachtige uitdrukkingen en
treffende beelden, gemakkelijkheid in het fpreken ,
vrijmoedigheid, en wat niet al, moet zulk een
redenaar in den hoogilen graad bezitten. Van hoe
weinigen kan dat gezegd worden I Hoe menig
een zal, lift luiheid of verwaandheid, Os voor de
vuist-prediker optreden , en onbekookte fpijzen opdisfchen ! Wie ziet niet, dat daardoor het predikambt in minachting gebragt , en de deur tot
onwerkzaamheid geopend wordc CD? Hoezeer
wig derhalve elk aanraden , om, in navolging van
FENELON , zich van did tot tijd in het voor de
vuist prediken te oefenen, daar het in vele gevalien
kan te pas komen , kunnen wt.) het nogtans niet
onbepaald aanbevelen.
Maar words die preekwijze door FkNELoN niet
voorgeilaan ? Het is zoo , hij verklaart zich te.
gen het van buiten leeren; maar hij fluit daarom
geene ernitige voorbereiding buiten. Hij wil, dat
de prediker zijn onderwerp grondig overwege, en
zich daarmede geheel vervulle; dat hij al de deelen
(*) SAILER , neue beytr, zur bild. des geistl. Be 1.
(i) CLARISSE , I. C. M. 201-205,

th
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zijner redevoering 74 zich zelven ult een zette en
rangfchikke ; dat hij de voornaamile bewijzen ,
beelden en uitdrukkingen, welke kunnen te pas
komen , in gereedheid brenge, enz. Ook verzet
hij zich meer tegen een woordelijk dan een zakelijk van buiten leeren, en eischt voor buitengewone redevoeringen eene buitengewonel voorbereiding, al moest dezelve in het van buiten leeren
beflaan. Hi.) erkent , dat de Ouden gefchreven
hebben, offehoon hij ontkent, dat zij hunne redevoeringen van woord tot woord opteekenden en
in hun geheugen prentten: hetgeen ook , wegens
de veelvuldige invallen hunner partijen , welke zij
niet konden voorzien , niet mogelijk was. Hij had
zich op DRMOSTHENES kunnen beroepen , die niet
ligtelijk onvoorbereid fpreken zou , en die nogtans
getuigde, dat hij doorgaans yea, fchoon niet altijd alles gefchreven had, wanneer hij het fpreekgeftoelte beklom (*).
Men ziet, dat FENELON tusfchen het fchrijven
en van buiten leeren en tusfchen het voor de vuist
prediken den middelweg kiest. Inderdaad, bijaldien
alle predikers die bekwaamheid hadden, welke
FENiLON in hen begeert, zouden wij geen oogenblik aarzelen, de door hem verdedigde preekwijze
onbepaald aan te bevelen. Maar wij vreezen , dat
hij in hen te veel onderftelt. Jonge predikers althans zullen met die preekwijze niet te regt komen. Het is aan zeer weinigen gegeven, zonder
(*) PLUTARCH. DEM. C. VIII.
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fchrijven, duidelijk , net en fierlijk te fpreken,
al heeft men over een onderwerp ernilig nage.
dacht ; terwijl zij, die de bekwaamheid hadden
van we! -te fpreken , zonder te fchrijven, ongetwiifeld nog beter zouden gefproken bebben , zoo zij
gefchreven hadden. Door niets wordt een fraaije
en nette ftij1 meer bevorderd : daarin zijn alle
kunstregters het eens (*). De kanfelwelfprekendleid eischt meer , dan eene hartelijke taal , en de
hoorder vergenoegt zich niet altoos met eenvoudige onderrigtingen. Voeg hierbij dat men aan
het fchrijven een aantal redevoeringen verfchuldigd is , welke wij nog heden bewonderen , en
welke tot opbouw van , Godsdienst en zedelijkheid
zoo veel toebrengen. Hoe vele hulpmiddelen zouden wij misfen, zoo BOSSUET, BOURDALOUE MASSILLON niet gefchreven hadden ! 'Wie weer , wake meesterflukken ons waren toegekomen , hadde
FENELON zich tot fchrijven wat meer kunnen verledigen ? De weinige preken , welke wij van hem
bezitten , toonen , wat men van hem kon 'verwachten (f).
Ik zou derhalve van gevoelen zijn, dat men,
ten minite in de eerfle jaren , fchreef , waarvan
FthdLON zelf het voorbeeld heeft gegeven. Allengskens kan men zich meerdere vr4heden ver(*) Crc. De Oral. Lib. I. C. 33. DE BAUSSET , I. c. T. II. p.
575. BLAIR , I. C. T. 11. bl. 208.
(-1-) Ik bedoelvooral zijn Discours pour le sacre de l'electeur de
Cologne , en zijn Sermon pour la file de l'Opiphanie, MAURY I,
I. C. T. H. Clio 59. DE BAUSSET , I. c. T. II. p. 269.

AANTEEKENINGEN. a63
oorloven , en bet nu en dan eens met eene fchets
beproeven, welke men vervolgens, bij voorkomende ongelegenheden , ligtelijk leert ontberen.
Het fchrijven er geheel aan te geven, zoude ik
niet aanraden, al kon men het daarbuiten redden.
Is men eens claurvan afgegaan , moeijelijk 4 geefc
men zich weder daaraan over. Oak houde ik het
voor het veiligile, in den beginne zijn opflel, zoo
veel mogelijk, woordelijk van buiten te leeren.
Daarna bepale men zich bij deszelfs zakelijken
-inhoud (*). Men denke, men .gevoele , en het
zal aan geene woorden ontbreken..- Hierdoor vervallen de door FENELON geopperde zwarigheden,
zoo niet alle,, ten minfte gedeeltelijk , en den reclenaar wordt ruimte genoeg overgelaten om One
uitdrukkingen naar de gefteltenis van zijne boorders te fchikken,
Met dat al blijf ik bij mijn gezegde : een algemeene regel kan to lien aanzien niet gegeven
worden. Elk raadplege met zich zelven , met de
vermogens welke hij bezit, met de omflandigheden , waarin hij verkeert, en met de hoorders ,
tot welke hij fpreekt. Elk kieze , wat hem het
beste fchijne. Slechts volge hij bet voorbeeld dier
predikers niet na wier voorbereiding noch in
bidden , noch in overden ken noch in fchrijven ,
maur in het van buiten leeren eerier vreemde , ge.
drukte preek beftaat. Schandel# is bet, dus der
Handb, fur Christ. Religionsl. B. IL s. 189.
lets over
4ne Leerred. en *ze vorm. tot Freda-. bi. 86.
(*)

CRAMBR VON BAUMGARTEN, Aanteek. op REINHARD,
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luiheid toe te geven ,, en nogtans op hoe velen ,
en daaronder . zelfs voornarne predikers , past niet
.dat verwijt
Bladz. 83. (4!). Het geldt bier de verdeeling
der redevoering, waarover vrij wat is gefchreven.
Bijaldien wij ons een juist denkbeeld maken van
de orde , welke in' elke redevoering heerfchen
moet, dan gnat dezelve altoos min of meer inec
verdeeling gepaard , waardoor de zaken zoodanig
gerangfchikt worden , dat zij alle {teats een geheel -voorftellen. Er moet' een geregeld plan tot
grondflag liggen , hetwelk een overzigt over het
het geheel geeft, en vanwaar,, als nit een punt,
licht en kracht over het onderwerp verfpreid won.
den. , De Ouden , men kan het niet ontkennen ,
wisten van onze openlijke verdeelingen niet ; echter zijn hunne redevoeringen bedektelijk verdeeld.
Zij konden er niet buiten , in zoo verre zij een
geregeld plan tot grondilag hadden. Zie bier,
hoe CICERO in zijne redevoering voor ARCHIAS
te werk gaat : „ Ik zal bewijzen , dat ARCHIAS
„ een Romeinsch burger is , en dat hij , zoo hij
„ het niet is , het verdiende te zijn." Soortgelijk
plan heerscht ook in die voor MILD : „ miLo
,, heefc CLODIUS niet omgebragt; had hij hem
„ omgebragt, hij zou we! gedaan hebben." ,E1,ders, geeft hij tot regel : ,, Zie bier, hoe 0 het
„ moet aanleggen : of gij moet de daadzaak , wel„ ke men u voorleg: , loOchenen'; of, zoo gij
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„ Naar toellemt , ontkennen , dat daaruit volgt ,
;, wat uw vijand er uit afleiden wil (*)."
De groote vraag : is: wat beter zij, die plan , In
navolging der Ouden te verbergen, of hetzelve
voor den hoorder open te leggen? Het gezag
der Ouden doer veel af: zij zijn onze meesters.
Hier nogtans moet ik van hen verfchillen. Van
den kant der kunst befchouwd , moge hunne ma*
Hier het winnen , maar vraag ik : hoe wordt het
doel der welfprekendheid het best bereikt ? date
moet ik aan de andere manier de voorkeur geven,
als welke zich meer naar de behoeften der hoorders fchikt, zoodat zij onze gedachten fpoediger
bevatten , en beter in hun geheugen prenten. Deze voordeelen zijn niec te ontkennen , wat men
ook zegge. Eene redevoering, behoorlijk verdeeld,
of waarin het plan ordelijk wordt aangewezen ,
eischt op verre na niet die infpanning, welke anders gevorderd wordt. Zij toont het geheele on,derwerp in deszelfs omvang, hetwelk anders verward en duister voor ons ligt. Zij geefc den
hoorder een' gepasten leiddraad, zoodat hij den
fpreker kan volgen, welke leiddraad in eene on,
verdeelde redevoering geheel ontbreekt. Zij bewaart hem voor vermoe4ing , door hem zekere
rustpunten aan te wijzen , alwaar hij over de gezegden kan nadenken , en nieuwe krachten op
doen, om den fpreker te volgen. „ Het is ,"
zegt KIST , „ als of wij op eenen weg voortrei(*) De part. Oral. C. XXIX.
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„ zen , die zich afdeelt door tusfchen liggende
,, dorpen , buurten , herbergen , lusthoven , en
„ welken wij, zonder dat wij het weten , als in
„ een oogenblik , tot onze fmart ten einde zijn (*)."
Zal ook zulk eene redevoering niet een' deepen
indruk nalaten , zoodat wij Naar naderhand gemakkelijk ons kunnen herinneren? Hoe weinig daarentegen draagt men mede uit een voorftel , waarvan men flechts een duister en verward begrip
heeft opgedaan , en naar weeks plan men heeft
moeten raden ! Ook de redenaar vindt zijn voordeel bij de verdeeling. Zij bewaart hem voor
verwarring , en komt zijn geheugen te huip. Voeg
bij dat alles nog het voorbeeld van zoo vele vermaarde redenaars , van BOSSUET ) MASSILLON 1 BOURa
BALM& , BLAIR , REINHARD $ VAN DER PALM : hull
gezag , dunkt mij , mag dat der Ouden opwegen.
Het verwondere ons niet, dat 'E N E LON hier
eene uitzondering maakt , en dat hij zoo flerk er
op aanhourit , am orde en plan te verbergen. In
zijnen did en nog lang daarna hadden die onnatuurlijke , eindelooze verdeelingen en onder-verdeelingen plaats , door eenen fchoolfchen fmaak in gevoerd , en door den karakterkundigen LA BRUYMIE
ZOO geestig gefchetst (f). Vie zal deze niet afkeuren ? Door niets wordt der eenheid meer afbreuk gedaan. Zij verfnipperen het voorftel in
het oneindige , verdorren hetzelve , hinderen den
(*) KIST, Over het verberg. van de orde in cane Redev.
Verh. en Itedev. bl. 243.
(j-) L. c. 'L. II. Ch. 15.
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.redenaar , bij het ontwikkelen van zijne gedachten ,
en verwarren den hoorder. Doch het misbruik
neemt het gebruik niet weg. Ongezochte , natuurlijke verdeelingen , door het onderwerp zelf opgegeven, .benemen eener redevoering niets van haren
luister,, even min als zij derzelver eenheid verbreken. „ Wanneer de eenheid verbroken words,"
-zegt BLAIR , „ ligt de fchuld daarvan in den aard
9, der deelen of hoofdzaken, welke de redenaar
9, heeft uitgekozen , maar niet in de manier. In
/7 tegencleel , zoo de hoofdzaken zelve wei geko.
9, zen zip , zal de uitdrukkelijke opgave en vet'', deeling van dezelve, in plaits van voor de een„ held van het geheel nadeelig te zijn, dezelve
9, veel eer zigtbaarder en volkomener maken,
,, door te doen zien, hoe at de deelen van eene
, 91 rede zamenhangen , en op een doe' uitloo,, pen (*)."
Het komt er dus op aan: wat men door verdeeling verfla. De orde moet haar gebiedend vox.
deren : in zoo verre is er niets te vreezen. Dit
deed MAURY zeggen : „ 1k beken , dat her be;, lagchelijk is, de geheele aaneenfchakeling van
9, denkbeelden , welke men gaat uit een zetten ,
/7 den hoorder als in handen te geven, of at de
/, onderdeelen en bewijzen naar de manier der
9, fchoolgeleerden te rangfchikken. Niets hinders
,) de welfprekendheid meer dan zulk een gedwon,
9, gen gang. Nogtans ben ik van gevoelen , dat,
(*) L. c. D. IL bl. 237.

a68 AANTEEKENINGEN.
/) bijaldien men niet het onderwerp aan het plan
*/ opoffert, en men bij zijne verdeeling niet op
1, die beuzelachtige tegenftellingen jags maakt
$) door Fl■IELON eigenaardig Goochelaars kunsties
91 genoemd, ten einde alzoo door het zonderlinge
van die zamenvoegingen te verblinden , in plaats
van ' enkel het onderwerp in zijn geheel aan te
/, toonen, dat, zeg ik , de. tegenwoordige preek29 wijze aan de verhevenfte foort van welfprekend99 heid geene afbreuk doet (*).
Men ga alzoo daarbij eenvoudig en natuurlijk te
werk. Men zoeke geene verdeeling, maar neme
die op, omdat het onderwerp haar aanbiedt, en
de orde haar begeert. Hoe minder kunst doorftraalt , hoe, volmaakter werk men levers. Vooral
zorge men, dat de deelen onderling vereenigd zijn,
zoodat zij geene afzonderlijke ftukken voorfiellen ,
maar een onafgebroken en ondeelbaar geheel.
Denique fit quodvis fimplex duntaxat et unum (t).
Bladz. 88. (42). Door Fredons veritaan de
toonkundigen zekere foort van Trillers , bijkans
hetzelfde, als hetgeen men een' loop of fleping
(roulade) noemt , met dit onderfcheid, dat de
roulade voorgefchreven words , en iets langer duurt,
(*) Notes pQar Peloge de FiRELON. 1. c. T. II. p. 594,
REINHARD _lets over zne Leery: en zgne vorm. tot .Preclik.
155.
(f) KOR. De art. poet. V. 23,
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de fredon daarentegen korter is , en naar eigen
goedvinden words gemaakt. Het voorbeeld is niet
kwalijk gekozen. Er heeft =Caen de muzijk en
de welfprekendheid groote overeenkomst plaats.
Wat de eene door toonen of kianken doer, bewerkt de andere door woorden. Beider doel is
roeren. In zoo verre de muzijk daaraan beantwoordt , is zij goad, en fticht zij nut Cr ). Al hare
toonen moeten jets uitdrukken , en tot dat doel
bijdragen. Toonen , welke dat kenmerk misfen ,
welke niets beteekenen , maar flechts het oor fireelen , zijn onbeflaanbaar met de ware muzijk.
Even min kunnen met de echte welfprekendheid
die fieraden overeengebragt worden , welker doel
flechts in fchitteren of vermaken bean. Alle
fieraden moeten aan het groote doel der welfprea
kendheid dienscbaar zijn , zij moeten geest en ley en uitdrukken , treffen en roeren: antlers zijn zij
valfche fieraden , ziellooze toonen in de muzijk.
Dit tot regel aannemende , kan men het befluit
opmaken , was men van al die gekunstelde fieraden, gedwongen en onnatuurlijke tegenflellingen
en woordipelingen, waarmede velen hunne redevoeringen overladen, to houden hebbe , als ook
van al die zwellende en fchitterende uitdrukkingen , welke tot walgens toe daarin voorkomen.
Zij verraden een zeer bekrompen denkbeeld van
de welfprekendheid, en maken den redenaar tot
eenen ijdelen woordenkramer. „ Aileen voor den
(1 DEN TEX ,
PLATONI3.

g. esent.
de vi Murices ad excolend. Jon
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zwetfer, die op bloemen aast," zegt MAREZOLL ,
gelds
ieder welklinkend woord even veel. De
11
redenaar weegt de woorden, often nimmer de
97
naauwkeurigbeid
en waarheid van 't geen hij te
5/
zeggen heeft, aan eene geliefkoosde uitdrukking
51
op,
en voert geen tooifel 'en geene fehoonhe,,
den
aan , welke ook niet daartoe kunnen hel55
pen , om zijn onderwerp meer zinnelijk, meer
Il
in 't oog loopend en duidelijker te miken, of
aan het voorftel zijner gedachten meer iterkte,
,,
nadruk en waarde te geven (*)."
99
$7

Bladz. 89. (43). Om ware fieraden van valfche te onderfcheiden, is her vergelijken van goede en flechte redenaars bij uitftek nuttig. Men
kan aldus het onderfcheid tusfchen valfche en ware
welfprekendheid bet best gevoelen. Lees ISOCRAT•
TES, lees DEMOSTHENES , vergelijk ze met elkander: welk een verfchil! Bij den eerften treedt tde
kunst te voorfchijn; bij den anderen is zij verborgen. Bij ISOCRATES ziet men duidelijk , hoe veel
moeite het hem kostte, te fchitteren ; bij DEMOS'.
THENES ontdekt men niet de minfle poging daar
toe ; hij wil flechts treffen, roeren , en doer dat
meesterlijk. De woorden zijn dienstbaar aan de
zaken, en ontleenen daarvan al hunne kracht en
fchoonheid. Hetzelfde mo gen wij van BOSSUET ,
van BOURDALOUE, van VAN DER PALM zeggen.
Redenaars ! ziet daar uwe voorbeelden I Van hen
is welfprekendheid te leeren.
(*) L. c. U. 58.
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Waarlijk ! er wordt te weinig gelezen ; de voorbeelden van echte welfprekendheid worden te weinig behartigd. Zoo nogtans deze oefening antbreekt, wat zullen alle regels baten? „ Hij ,"
zegc zeker fchrijver, „ die het eerst op de gedachte
1/ kwam , dat men de redenaars aan de kunst ver.
if fchuldigd is, behoorde of zelf niet daaronder,
if of gedroeg zich zeer ondankbaar jegens de na// tuur. Zij alleen kan den welfprekenden man
/I fcheppen. Zijn eerfte boek , dat hij, om wei
if te Hagen, vlijtig moet inzien, zijn de menfchen;
,, zijn tweeds, goede voorbeelden (*). ,
Wij fluiten de kunst niet buiten, in zoo verre
zij de natuur te hulp komt, en voor uitfpatting
bewaart; dock goede voorbeelden ftellen wij met
QUINCTILIA AN boven de beste voorfchrifcen (f).
Al wat deze kunnen doen, is den weg te wijzen ;
goede voorbeelden leiden op den weg. Zij leeren
ons , wat fchoone redevoeringen zijn ; terwijI zij
min of meer van hunnen geest mededeelen, onze
denkbeelden uitbreiden en volmaken. „ Velen,"
zegt LONGINUS 1 „ worden, door de aanblazing
92 van anderen, als met eene Goddelijke geestdrifc
ii bezield, even als men van Pythia verhaalt, dat
// zij, bij het naderen tot den drievoet (alwaar
51 eene opening is in den grond , blazende, naar
// men zegt, cen' Goddelijken wafem nit) van
// daar met eene bovenmenfchelijke kracht bezwan(*) Bij MAURY, Sur les sermons de BOSSUET , 1. C. T. IL
p. 484 en Ch. 72.
(j-) L. c. Lib. II. C. 5. ci.C. De °rats Lib. I. C. 22.
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gerd, terflond door ingeving het toekomende
voorfpelt. Op gelijke wijze gaan , als uit ge,
wijde reukvaten, van de verhevenheid vat geest,
den Ouden eigen, zekere uitvloeifelen uit, web.
ke zich in de ziel hunner navolgeren verfpreiif den, en door welker aanblazing ook zij , wien
11 de natuur eene mindere geestdrift fchonk , in
31 die hunner voorgangeren deelen (*). Wil men
zich daarvan nader overtuigen, men leze REIN
HARD, die zijne geheele vorming als redenaar aan
bet vlijtig beoefenen van goede voorbeelden toefchrigt , dankbaar erkennende, dat hij langs dien
weg alleen gezonde begrippen van de welfprekendheld bekomen had CD.
Daarom is het niet noodig, veei te lezen, zoo
men flechts, bij eene goede keuze, wel leest,
wat men leest (§). Eene oppervlakkige, vlugtige
lezing brengc ons niet tot ons doel. Wij mama
die plaatfen, welke onze aandacht trekken dikwijis overlezen , ernftig overwegen, onderling vergeliiken, het fchoone daarvan gevoelen, dat ons
eigen maken zonder ons nogtans aan eene
navolging , of overneming, te verflaven 009.
Wij moeten ," zegt SENECA , ,, de bijen na1, volgen, en al het geen wij uit verfcheidene lezingen gegaard hebben, fchiften: want het geen
(*) L. c. C. XIII.
(-1-) L. c. bl. 52 , 53, 95.
(§) Pumus, Bpist. Lib. VII. Ep. g. QuIIcT. 1. C. Lib. X. C. z.
(**) BLAIR I. e. D. I/. bli 5a ea 314.
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onderfcheiden is, bewaart men beter. Vervcylb
21 gems moeten,wij, met =wending van de . zorg
en bet vermogen onzes irerffands, die vericheident teugjes tot ieti drank te zamen gieten „
Opdat her, fehoon het waar het zij,
echter
iets anders fchijne, dan dat, Waaruit het
19
91' genomen is (0)."
:Bladz. 93. (44). bok 'bet voorbeeld, van de
bouwkunst ontleend, toont het onderfchad tug=
fchen ware' en valfche fieraden. FilsthLON kong
daarop nog Bens terug, in 2ijnen brief aan de
Franfche Akademie, door IVIAVRY een meesterauk
van fmaak genoemd (t). „ Het is," zegt hIj
aldaar, „ natuurlijk, dat latere fehrijvers, die
eene groote mate van fierlijkheid en vernuft ten
toon fpreiden, 'zich vleijen de Otiden te Over,
,oreffen, die nets dan tie eenvoudige nattiur le.
verden. Maar ik neent de 'vrijheid, biér. eerie
5) foort van verdediging te niaketi. ' De uitvitiders
der bouworde s welke men de Gothifche noemti
„‘ en die, zoo als men wil van Arabieren
„ komt, meenden ook de Griekfcli6-botrivkiiiilte,
99 naars overtroffeti , te hebben. Een ; Orfekich ge4
„ boll* heeft geen enkel . fieraad, -dat niers' anders
„ dan fieraad is. Die 'ffulticen r, *elite daaraan
onmisbaar zijn, om het te onderfchragen Of EC
LXXXIV. Nieuwe bOrag. tot opbouw der niderla
0.)
sett. D. I. M. 75.
p. 5g5.
0-) sot. pour helog. de FiNiL. 1. c. T.
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4, clekken, zoo als de kolommen en de lijst, oar.,
19 leenen of hun bevallige van derzelver evenrp11 digheid. Alles is eenvoudig, juist afgemetek;
p, alles heeft een bruikbaar doel. Men ziet char/, aan, niets gewaagds,, niets eigenzlnnigs , dat het
,, oog misleidt; de evenredigheden zijn zoo juist,
1) dat niets als groot voorkomt, offchoon Loch
// alles wezenlijk groot is ; alles bevredigt het
gezond veritancl, en bedoelt niets meer. De
99
a, Gothifche bouworde daarentegen plaatst op zeer
dunne pilaren een ontzaggelijk gewelf, hetwelk
92
tot aan de wolken reikt. Men vreest, dat alles
,,
,, g al initorten, hoezeer het de eenwen trotfeert.
Overal ziet men venders, rozen, punten:, men
19
fchijnt den Been, als papier , uitgefneden te
.99
hebben; alles is doorluchtig, ontbloot. Is het
11
niet. natuurlijk , dat de Gothifche bouwmeesters
19
zich vleiden, dat zij, door hunne Vele fpits,
19
,, vindigheden, de Griekfche eenvoudigbeid verre
,, overtroffen'? Verander flechts de namen; stel,
0, in plaats van, bouwmeesters, dichters en redenaars.- Zoo was het natuurlijk , dat LUCANUS
PI
1, zich grooter dan VIRGILIUS achtte; dat sENEciv
„ de treurfpeldichter zich yerbeeldde , meer dan
,, SOPHOCLES te fchitteren, dat TASSO hoopte,
99 HOMERUS en V1RGILIUS verre achter zich te
,, laten. Zij zouden, wel is waar, zich zeer be„ drogen hebben, met dus te denken; maar ook
„ de fchrijvers onzer eeuw -mogen vrij gelooven,
„ dat zij zich bedriegen.”
Zie daar het vonnis opgemaakt der zulken, die
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door ijdele woordenpraal willen fchicteren , en op
allerlei wijze bun fraai vernuft vertoonen. Wie
zal niet aan de deftige, grootfche, maar eenvoudige bouworde der Grieken den voorrang geven ,
boven de verwarde, opgefierde, beuzelachtige Goal
thifche? Zoo ook moet eene opgefmukte rede,
welke zich door vernuftige fpelingen , tegenitellingen en andere gekunstelde fieraden onderscherdt,
verre onder doen voor het verhevene, grootfche
van eenvoudige doch nadiukvolle redevoeringen.
Het is met de fieraden eener rectev' oering als
met die van een gebouw. ,, Nook is het ware
3, ichoone ," zegt QUINCTILIAAN, „ van het
nuttige gefcheiden (*)." Alle noodige itukkdit
zijn natuurlijke fieraden , zij dienen tot mister
van het geheel; terwiji alle fieraden, welke niets
anders dan fieraden zijn, aan het geheel niet alleen
geen nut doen, maar ook deszelfs vierking hinderen. Hieraan dus kan men de ware fchodnheden
Van de valfche onderfcheiden. Men heeft fiech6
to onderzoeken , of iets op zijne plaats ft :a, of
het aan het onderwerp nuttig of noodzakelijk zij,
of het van het onderwerp dan wel van het yen!
null des redenaars voortkome (-1)? Ontbreken
deze kenmerken , men houde dat alles voor beuzelachtigen opfchik , en late de ijdelheid daarin
behagen nemen.
Men paste dit vooral op de tegenftellingen toe.
(*) L. c. Lib. VIII. C. 3,
(t) QUINCT1L. I. c. Lib. 1V. C. 2.
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Wanneer zij natuurlijk zijn, in, het,onderwerp lig.
gen , en fpaarzaam gebezigd worden , zijn , zij ware
fieraden, en geven aan. eerie rede kracht en nadruk. Derzelver werking is die van bet licht en
bruin op bet doek, van hooge.,en lage toonen ,
door den bekwamen toonkunstenaar onder een ge.
men gd (*). Doch die werking boudt op, zoodra
des redenaars vernuft doorfiraalt, als hij tegenflel.
ii-ng op tegenitelling flapelt, en alzoo zoekt te
wachte
zich ,voo
fchitteren.
Men
r zulk een mis.
bruik,, te meer , , daar men al ligtelijk er toe vervalt. ' „ Pe. Jegenftellingen ," zegt scHELLER,
„ „ zijn Sirenen, door welke te volgen, men ligte.
lijk van Aen z yvaren weg afwijkt. Het zijn al te
zoete vruchten , waarvan de mensch, als hij
„ eens geproefd heeft, niet ophouden kan te eten,
„ Er is daarbij eerie groote mate van voorzigtig„ held en , 00rdeel noodig (-j).”
OVIDIUS ging zich daarin zeer , te buiten ; 200
ook ISOCRATES ; maar niemand meer dan SENECA,
die in bet algemeen ,veel van , geestige fpelingen
Held, en in alles zijn vernuft ten Loon fpreidde,
Hoe groot een geleerde hij ook was, QUINCTILIAAN kan dat kunflige in hem niet goedkeuren,
maar wenschre, dat aan , dat rijk vernuft een beter
fmaak en zuiverder oordeel te heart gevallen ware (s).
•

„

r

(*) ROLLIN t I. C. T. II. L. 5, Ch. 3. § 2. Art. 5. BLAIR I

I. c. D. I. bl. 416.
(t) L. c. P. II. C. 3. 8. 25.
(§) L. c. Lib. X. C. I.
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Bladz. 96: (45). - Er moet verfcheidenheid'in
eene redevoering hthrelien. 'Er zijn zaken, wet•
ke eene hooge vlugt van welfprekendheid eifchen,
en al derzelvei fieraden dulden; ook zijn er, welke eenvoudig moeten voorgefteld warden, en
daarvari hare geheele fchoonheid en kracht once
leeneii. Hoe eenvoudige'r, bij voorbeeld, een
verhaal worth ingerigt, hoe natuurlijker het is,
en hoe ' treffender ' de werking zijn zal. Her
hoofdkenmerk van het verhevene is eenvoudigheld (*).
Daarin beflaat -het ware fchoone van HON1ERUS.
Ilij mum zoo we! in kleine als groote zaken uir,
en voegt bij eene verwonderlijke verhevenheid
eerie niet min verwonderlijke eertvoudigheil '„Iiii
21 is," zegt QU UNCT IL I AAN , „ nu weelderig,
,-, dan beknopt, nu vervrolijkend; dan ftatig;
,, verwonderlijk, zoo wegens rijkdom, als wegens
li kortheid. — Hem heeft niemand, in het behan7) delen van groote zaken, in verhevenheid, en
9) in her behandelen van kleine Bingen, in • eigen„ aardigheid overtroffen (t)," Alles is bij hem
de zuivere taal en levendige vooritellitig van de
natunr. NIRGILIUS, offchoon 'meer gekunsteld,
weet Loch ook eenvoudig te zijn, waar het te
pas kotnt: Poch vooral in de Heilige ,Schrift
moet men de voorbeelden van verhevene eenvoudigheid zoeken.
(*) BLAIR , 1. C. D. I. 11 8g. D. IL M. 33.

( j-)
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Men kan den jeugdigen redensar, vooral 4en
prediker,, clparop niet gezjoe& anclachztig maken (*). GL AIR noemt het„,ein, der : groptile,
te
„ geheimen in de kunst van opitellen,
I weten, waar men eenvQudig moot zijn.” .„ Dit
/I geeft altoos; gaat lid ,voort,, ,„. de; hpogite
*) waarde aan de fieraden, die op ,,de,mte plaats1
zijn gebrutict. Eene gepaste fcliikking 4er fchp,7
duwe doet, het Befit en de kleuren, de bests
1, uitwerking hebben." }Iij beroept zich, op
CERO, die zegt: „ Hij alleen is waarlijk ewelfpre„ kend, die gemeene ilipgen plat , gewigtige met
,, deftigheid, en middelfoortige in eenen, middel„ baren ilji weer voor to dragen (t)r” Het
paste CICERO zolk een voorfchrift te geven, die
dezlt verfchcidenheid zoo wel wilt in het oog te,
houdet, (§), DEMOSTHENES w as hem daa!in voorpgaan heiden, waren grout, bij mote, j eenvoudig, bij vying zaken.
Maar,. zegt F*NALON te refit vele redenaqrs
Win, 40o, aflteerig van eenvoudigheid, dat zij oyer7
al, of het me.; dap wel te pas kame , eene zwellende taal ,en' fcbitterende uitdrukkingen willen be.
zigen .*ich vg4eldencie , dat, daarin de- welfpre-,
kendheid beftaat. Mogten zij dczelve weer van
nablj kenticp zij zouden haar met de groottte
eenvoudigheid beitaanbaar achten !
(*) itor.LiN, I. c. T. II. L. 3. Ch. 3. Art. 1 , 5.
(t) L. c. D. I. bi.,36o. Dv. Orat. C. XXIX.
(§) QULNCTIL.
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Intusichen onthoude men wel , dat door eenvoudigheid geene flordigheici of plompheid bedoeld
wordt , waaraan zich, helaas ! oak vete predikers
fchuldig maken. Dezulken .onteeren • niet minder
den kanfel, en maken. -zich met bonne bediening
befpottelijk. Neent , „ .defrigheid wordt zeker op
9 , den kanfel grootel4ks gevorderd," zegt BEAM t
„ niets dat gemeen of plomp is , geene lage itraat1, taal km daar geduld worden ;1/4. doch deze deftig„ heid is volkomen- met eenvoudigheid beitaan.
,, baar (*).1'
Bladz. 97..0.0: ' ja; wet wordt er in -;.denen
prediker eerie ;groom mater-. man kennis ens .00r•
deei vereischr. -0m- - anderen ;e onderrigten-,
behoort ht ' zelf-wel onderrigt re 'zijn. Of kan de
eene Made den anderen blinds leiden ? Kan iemand mededeelen van bet. geen 114 .zelf niet heeft?
„ ;Het werkende onderwerp ,” - zegt EWALD ,
„: moet krachtiger, sifter, voller zijn, dan dat,
,,, waarop gewerkt wordt. — Vie vrijwillig geeft,
•„ die moet meer t_hebben , dan , hij, aan wien hij
.ii geeft (t). Het is niet mogel4k , dat iemand
Iva fpreekt, ten zij hij wel denke, en dat hij. wel
;denkt, ten ztj . Iiii, , zich een' goeden voorraad ' van
kundigheden aangefchaft hebbe , en zijn ander.werp geheel bezitte, Waar zulk een voorraad van
kennis ontbreekt , daar is de redenaar flechts een
(*) L. e. D. II. II 204. RE1NUARD 1 L C. big 179.
(f) L. c. §

4.
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fnapper, te gevaarlijker, hoe meer hij , door eene
fchitterende voordragt , dat gebrek trachc te vergoeden (*). Daarom is bet bij de Ouden een
algemeene grondregel, dat een redenaar een
komen geleerde moet zijn , wien geene foort van
kennis ontbreekt. CICERO erkende, zijne welfprekendheid meer aan de lesfen der wijsbegeerte, dan
aan die der redekunst te danken te hebben
Den kerkelijken redenaar zijn reiner en rijker
bronnen aangewezen , waaruit hij putten moet.
Hij , die met vtucht den kanfel wil betreden,
moet door en door bedreven zijn in de Heilige
iSchrift wier geest en zalving hij over zijne
hoorders moet uitflorten. Hij Irtoes de geheele
Godsdiensc naauwkeurig kennen , om hare leer of
voorfchriften zuiver te kunnen vooritellen. Hij
rnoet .de zedekunde in haren geheelen omvang be.
2itten , en niet minder de zielkunde , welker kenxis ter overreding zoo veel bijdraagt. Ook
'loon hij de menfchen , tot wie hij fpreekt , te ken,.
nen , om naar derzelver behoeften , en op eene
doelmatige wijze, bun het geestelijke voedfel te
kunnen toedienen. „, Tronwens , het is niet ge,noeg ," zegt BRINK , „ belangrijke waarheden in
„ 't algemeen voor to itellen ..maar zij behooren
„ op zulk eene wijze te worden voorgedragen ,
„ als voor hen, tot wier bijzonder nut zniks zal
(*) AuausTiNi. de Doctre Christ. Lib. 1V. C. 5. N. 7. am.
II, b. 3. Ch. 5. s5 4. P. 2,

LIN, T.

(t) Oral.

C.

IV.

REINNARD, 1. C.

GIN
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veritrekken, het meest gefchikt is (*)." Zulks
vereischt eene bijzondere oplettendheid van den
kant des predikers , en behoort tot eigenlijk gezegde Populariteit. Niet voor alien past dezelfde
vobrdragt. Eene landgemeente eischt eene eenvoudigere dan eene iladsgemeente; terwijl deze
niet wil toegefproken worden , zoo als men tot
de' eerfte fpreekt. Ook zijn in elke gemeente
derfcheidene flandem, welke hunne bijzondere zeden , behoeften , pligten , gebreken , dwalingen,
kundigheden hebben. Naar elk behOort de prediker zich to fchikken. Hij is de fchuldenaar van
Alen , zoo we! van onbefchaafden als van befchaafden , zoo wel van armen als rijken , zoo wel van
dienstboden als van heeren. Hij moet voor alien
verflaanbaar,, onderrigtend zijn. Elk moet zich
verbeelden, dat hij tot hem in het bijzonder her
woord rigt. Zelfs voor eene befchaafde vergadering fprekende, vergete hij niet, dat hij J voor
eene gemengde vergadering fpreekt, en rigre het
daarheen, dat, overeenkomilig de les van QuiNcTILIAAN de befchaafde man hem met welbehagen
hoore , en de min befchaafde uit het voorftel leering trekke (t). Hij zij alles aan alien in den
volfien zin des woords (§). Nooit late hij zich
door den uitwendigen fchijn bedriegen. Hij dwaalt,
zoo hij naar de kleeding de mate van befchaving

„

(9 Leer en Leersqze van JEZUS bl. 297.
(f) QU1NCTIL. I. c. Ltb. VIII. C. 2.
(§) GREG. NAL 4pol. pro fuga C. UV,
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berekent. Onder 4t, fraaifle kleed fchuilt dikwijls
deplompfte onkunde. ,. Een pet' gedeelte van de
zoogenaamde fatfoenlijke wereld moet, zegt A g
-wiLoN,ndatpzgerhmn,kd
worden. Men behoort hen van nabil te kennen
om zich van hunne bekrompene denkwlize, voor,
oordeefrn i ja drieste , onkunde, ite overtuigen. Ook
zij hebben melk fpijzen noodig , en, lumnen Been
iteviger, voecirel verdragen (*).
Bladz. oci. (47). bat het Grieksch, van bet

Nieuwe Testament over bet geheeI, onzpiver ,en
net Hebraismen opgevuld is valt niet te loprdtlenen. Maar is de taal we! jets anders dan _de
fchors, dan het kleed ? Zal men ow de taal den
inhoud voorkjzien? Deze verdooft door one
nacuurlijke fchoonheid al dat gebrekkige , zoodat
wij bet niet eens bemerken (f).
Wat de oude Latijnfche Overzetting, genoemd
de Vulgata, betreft zij moge taalkundig
fchouwd , hare gebreken, hebben,- en- in fierlijkheid
voor andere vertalitsigen ., under doer; zij prijst zich
van den anderen kant, door getrouwheid en nadruk
aan. De grootfle plesrcien een GROTitn, Dau.
SIDS, MILL, SIMON, VALCICRNAAR GRJESBACkl.,
laten haar regt wedervaren en' geven ham' boven
vele verralingen den voorrang.
(*) MAREZOLL L c.
93-158. SAILER., Nate beytr.
bild. des geiel. B. I. Abh. 2. NionisER, I. c. B. U.
(f) FLEURY

Disc. sur. Mist. Eccl. D. X. p. 380.
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Dit neemt niet weg, dat zij flechts vertaling is.
Ike beste vertalingen, wake' wij van HOiVIERUS
VIRGILIUS , CICERO bezitten, moeten voor het oorfpronkelijke .wijken. Zbo* ook moet het ichoone,
dat ons in de vertaling der Heilige Schrift voor.
komt, voor bet natuurlijke, bevallige van den
grondtekst onder doers (°).
Hierdoor wordt het gezag der rulgata in gee.
nen deele te kort gedaan. De Kerkvergadering
van Trente gaf haar den voorrang boven de als
toen in omloop zijnde menigvuldige en veelal zeer
gebrekkige vertalingen, niet boven den grondtekst
zelven. Zij verklaarde haar voor eigengeloofwaardig (authentiek), als waaraan men zich , bij de
openbare leerin&v, moest en veilig kon houden,
zonder daarom gebreken- te wettigen, Welke zij
erkende en verbeterd wilde hebben (f). „ Het
07 flaat alzoo niet vrij," zegt CALMET „ deze
91 vertaling te verwerpen; doch het is niet verb°.
11 den , fomtijds aan eene andere den voorrang te
„ geven op zulke plaatren, die noch de geloofs.
„ punten noch bet wezenlijke van de Qodsdienst
9, raken. De Heilige Kerkvergadering verbiedt
niet, zich tot de oorfpronkelijke fchriften , re
/7 begeven , en dezelve, te volgcn, wanneer men
die kan verflaan. Met een woord:heeft,
volgens PALL4VKINIt niets anders willen beilis•
fen, dan dat de Fulgata of gemg ene LatiAfehe.
(*) l';,Euror , 1. G. D. 1X1 p.

(t)

Sea. IV,
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„ Overzetting, niets in zich bevat, hetgeen regen
„ het geloof firijdt (*)."
Bladz. 100 (48). Het kan zijn, dat de verklaring, door FENELON aan 2 colt. XL 6. gegeven , den waren zin van des Apostels- woorden
bevat , en dat PAULUS aldaar zijne onbedrevenheid
in het zuiver Grieksch bedoelt. Wanneer men
nogtans die Allaats met i . COR. IL i , 4 vergelijkt, komt het waarichijnlijker voor , dat de
Apostel in het algemeen van zijne voordragt fpreekt,
als welke , bij eenen ruwen tongval, pheel eenvoudig was, van opflhik en praal ontbloot (1).
Daarom ontbrak het hem niet aan eigenlijk gezeg.
de welfprekendheid. Was de Apostel niet welfprekend geweest, hij zou de Joden van Damascus niet befchaamd, de Grieken niet in woede
ontfloken hebben (s); hij had geen raadsheer to
Athene voor bet geloof , aan JEWS gewonnen (44),
geen FESTUS verbaasd, geen FELIX doen fidderen (t-p. Waarom wilden de Lystriers in hem
MERCURIUS vereeren, ten zij om zijne bekwaamheid in het fpreken (a)? „ Wanneer dus de
(*) Diss, aur la vulg. N. Dim. p. 15 7 . SIMON , Hist. Critig. du V.
T. Liv. It. C. 14 HUG, Einl. in das N. T. B. I. § 124. VON ES,
Pragm. Doctor. Cathol. Trident, circa Vulg. Decr. sensunu
(-I-) WOLF , Curae Phil. CALMET , in loc.
(§) Hand. IX. 22, 29.
(**) Hand. XVII. 54.
(tt) Hand. XX VI. 24. XXIV. 25.
(§§) Hand. XIV. 1t.
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Apostel zegt ," fchrijft DU PIN , in navolging
van den. II. AUGUSTINUS „ dat hij niet wel
ter tale is„ zoo moet men dit alleen van het
fierlijke
der uitdrukking verflaan, of liever, hij
,,
11 fpreekt bij wijze eener figuur, aan redenaars
-17 eigeu , wanneer zij, om hunnen gezegden te
17 meer kracht te geren, het hooge gevoelen,
17 hetwelk men van hunne welfprekendheid kon
77 opvatten , ontveinzen of verminderen." ,, En
inderdaad," vervolgt hij met denzelfden Va.
der, „ niets kan weliprekender zijn, dan die
plaats zelve, waar de Apostel zegt, het niet
17 wezen. Ms genoodzaakt wordende , om zich
5/ bij die gelegenheid re beroemen , en dit
19 voor eene foort van dwaasheid willende doen
doorgaan, met hoe veel wijsheid, met hoe veel
welfprekendheid
doet hij dat niet! Zijne rode
11
1, is op zich zelve niet alleen verheven; maar zij
bezit ook al dat bevallige, hetwelk haar,, door
de verfcheidenheid van beelden en kracht van
uitdrukking,
kan worden bijgezet, zoo als elk,
15
die het geheele elfde hoofdauk van den twee', den brief aan de Corinthers leest, terflond zal
„ gevoelen (*)."
Aar' die defrige, mannelijke welfprekendheid,
welke ook in de overige brieven des Apostels,
vooral in die aan de Romeinen, Galati?rs en
EphefiWrs , doorftraait , is ten alien tijde hulde
toegebragt. De H. CHRYSOSTOMUS , die warme
17

(*) Dissert. pr elinz. s'ur la Bible, Liy. 1. Ch. 10. §. is
FLEURY J. C. D. X. p. 580.
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vereerder van den Apostel 14ut.t7s 2, kati hem van
dien kant niet &enact bevion-dèren (*). De H.
HIERONYMUS was, door des Apostels taal , als
door den donder , getroffen (f). 'De H. AuGusrrrius vindt bij hem al de 'beelden 'der welfbrekende
held , maar ontkent, dat de Apostel daarnaar opiettelijk gezocht heeft : „ de vielfprekendheid,"
„ volgde de wijsheid als op 'den'voet (§).1
zegt
HEMSTERHUIS
(**), een VA LCKENAAR (Itt)
Eta
hebben des Apostels
*Welke bevoegde regters
zeggenskracht bij die van DEMOSTHENES evergele.;.
ken ; terwij1 HUG geene zwarigheict -maakt, om
hem , ondanks zijne harde taal , een' &root re,
beroemdfte
denaar to noemen , die naast
naars der oudheid eene plaats verdient. Hij be,
roept zich op eene getuigenis van LONGINUS ,
welker echtheid hij tegen de bedenkingen van F
BRICIUS en RUHNEEN IUS verdedigt (%).
Men kan dus den Apostel geene welrprekendheld ontzeggen, mits men Naar van eene zuivere
taal en een' geronden ftijl afzondere, en in :eene
ongekunstelde uitboezeming des harten itelle,
brandende van Goddelijk vuur, en met de verhevenfle gevoelens vervuld. „ Onafhankelijk van de
„ kunst," zegt HUG „ welke de Apostel niec
(*) Ile sacerd. Lib. IV. C. 6.
(+) Apol. ad PANDIACH. EP. XXX.
(§) L. C. Lib IV. C. 7. N. U.

(**) Orat. de PAULO
(ft) CLARISSB I. C. bl. 51.
(§§) L. c. B. II, a. 219.

p. 32s
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bezat , was de welfprekendheid bij hem meer
bet gevoig van eigen aanleg en bekwaamheid ,
van inherkjke overtuiging, deelnething en door-drongenheid van den inhoud en waarde zijner
leer, waardoor zij dien hoogen trap van verhevenheid bereikte , naar welke de kunst vaak
vruchteloos ftreeft (*)."

Bladz. ror. (49). Dit ziet op het verhaal van
dien Kerkvader , in eenen brief aan de rnaagd ELM.,
TOCHIUill hierop nederkomende , dat hij , voor.
heen te zeer overgegeven aan het lezen van CICERO, PLAUTUS en' andere Heidenfche fchripers , op
zekeren tijd door eene geweldige koorts werd aangetast, waarin hJ zich voor den regterfloel van
jEius zag overgebragt; dat bij aldaar , wegens dat
veelvuldige lezen, harde geefeiflagen had ontvan.
gen , zoodat hij met eede beloofde, in het vervoig foortgelijke fchriften niet meer te zullen lezen: flit verhaal moest dienen , OM' ZUSTOCHIUM
Tali dat lezen of te trekken (f).
Maar offchoon de 'Kerkvader daar ter plaatfe die
bejegening voor geen' drooin wil laten doorgaan ,
doet hij dat toch op eene andere plaats in een verdedigfchrift tegen RUFINUS, die hem verweet , dat hij, in
weerwil van die geduchte beftraffing, en tegen zijnen eed aan, voortging, met zich van Heidenfche
(1 L. c. 218.
(-I-) EP. XVW. ad &Ism,
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fchrijvers te bedienen. HIERONYMUS_ lacht met de
ccnvouclighOd van RUFINUS, als -die -eenen droom,
waarheid opnam, wat meer is, in .dat zelfde
gefctArift wont ,wgike partij hij van de Oaclen
week te, trekken (*).
Bladz. 103. (50). 2\an- de zulken ontbreekt

het nog niet, die, de welfprekendheid ma Evangelifthe eenvoudigheid niet ktmnende overeenbrengen ,N‘ haar van den: kanfel willen ,verbannen hebben. Vooral, zoo, zij zelven weinig nadrukkelOs
in hunne voQrdragt bezitten, varen zij bet nicest
tegen de welfprekendheid nit , en noemen- bur
eene onheilige kunst, den Christen leeraar onwttar1-let komt er op-„aan , .welk denkbeeld men
van de welfprekendhejd•bebbe. Verftaat men daar
door de kunst, om eene redevoering met zwellende • woorden , welluidende valzinnen en allerlei
bloemen op te fieren, ten einde alzoo her oor te
fireeleg; dan ,verdraagt zij zich zeker niet met: de
Godsdienst, even min als met elke andere ernaige
ftoffe. De Godsdienst is te waardig, om met
zulk een ijdel tooifel overladen te worden. Maar,
beitaat . zoo als wij meermalen zeiden, de . ware
welfprekendheid in de kunst, om eene waarheid,
ordelijk , duidelijk en nadrukkelijk voor te dragen,
teneinde alzoo te overtulgen„, en door overtuiging
op het gemoed te werken; dan is zij niet alleen
beflaanbaar met de eenvoudigheid der Apostolifche
adv. RUF. Lib. 1.

AANTEEKENINGEN: 289
bediening ; maar wij zien ook niet, hoe eep pre.
,diker, buiten haar,, bet doel dier bediening bereiken kan.
Ongetwijfeld moet de ware verlichting en roering van boven komen. Alles van de kracht der
welfprekendheid af te wachten, zonder bet oog
op God te houden , die door zijne alvermogende
genade 's menfchen hart doelmatig ftemt , ware
niets anders, dan , zoo als de Apostel PAULUS
zeal bet kruis van CHRISTUS verijdelen (*).
de prediker moet ?neer op God dan op :eigede
gaven rekenen , en daarom in een hartelijk i gebed
een goect deel van zijne voorbereiding itellen.
Maar, gelijk et voor bet ligchaam, wanneer ; het
ziek is , natuurlijke gen g csmiddelen_wordep aangewend , ofichoon detzelver genezende kracht
van God alleen komt , zoo ook kan en moet cte
Christen redenaar, terwijl hij op den bijitand Oods
vertrouwt , van zijnen karat medewerken en at die
hulpiniddelen te 'haat nemen , welke ter overtuiging
en . overreding dienen cf).
God heeft het geloof aan bet woorci verbonden ;
tat dit gereeden ingang yin den dan moet bet
doelmatig gevoerd worden r Namen de Apostelen,
bij y de gave der wonderen , ook niet hunne toevlurtt tot de overreding hunner hoarders (§)? Erkende de H. AUGUSTINUS zeal niet, dat hij zijne beel 1 COR. t. It.
(1-) AUGUST. I. c. Lib.

(g)

IV. C. 16. N. 33.

CURYS051 De Sacerd. Lib. IV. C. 4.

I
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keeritig grootendeels aan de . welfprekendheld van
den H. AMBROSIUS te danken had (*)? Ilc beroep
mij op elks ervaring. Gevoelen wij bij eene drooge , gebrekkige voordragt hetzelfde, als bij eene
levendige , nadrukkelijke? Heefc de echt welfprekende man niet veel .meer invloeds op ons, dan
' hi), die daarvan niets bezit? „ Wie flechts oogen
11 heeft, om to hooien, of oogen om te lezen ,"
51 zegt mAREzoLL, „ die kart en moet reeds het
.1) in het oog loopend onderfaeid, tusfchetr e'en
115 welfprekend vootiler _en het tegendeel gevoeletf,
gelleld obit; itat 'beide met op'zgt tot de bexAiii.
zen
even 'grondig. uitgeweikt, '64 pmet
$,
Dezelfde
)1 tot ' den inhoud, even gevvigtig
thiikelijkeleer,
'weike
in
den
'mond
des
eenen s ,
2)
maar
drop
been' onderwijk,
dat' hij
1) omniat
ten'hoogile
het
veift4nd
det
l
boorders
oyertuigt,
11
15 zinider zelfs 'vo`oi een oogenblik 'tot in 'het haft
51 te dringen, doet door de *elfvrekende begaard..
/5 'he' clen van -den 'anderen eene oneindig groOteie
werking, en dic ondeifchcid ' zal vast zoo' Lang
„ ligtbaar zijn, als odic ofize' Ohtistenvti Mepfdhen
„' ,blijven, en de' grdnddriften en -gtondwetten der
„ algemeene menfchelijke natuur volgen moe„, ten (t)."
Van daar, dat de H. CHRY'SO§TOMUS het mord
Gods in den mond- des 'ptedikets vergelijit
het zwaard in de hand des krijgsmans :,, het poet
(*) Conf. Lib, V. C. 13, 24.
(f) L. C. U. 77.
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en, betwaambeid behandeld worden (*).
net
Hoe afkeerig ook de H. GREGORIUS van Nazianze
van Vele woordenpraal was , hij erkende nogtans de
voordeelen der welfprekendheid. „ Deze alleen,"
,
ieide
ik mij behouden terwijl ik geen
„ b'erouw heb wegens de moeijelijkheden , door
„ mij te water en te land geleden , om ham . mag„ tig te worden.” 1-11.j verklaart zich tegen die
'piedikers , die de welfprekendheid verachten, en
rctitijft dit aan onkunde toe. fly voor zich wit
van dat edel goed geen affland does , offchoon hij at het overige had verlaten , maar
houdt het . gereed :ter 'dienfte van zijnen God, en
er grootere en eeuwige goederen !Tiede te
winnen C t ).
Zoo dachten de Vaders over de welfprekendheld; terwij1 zij in blame nagelatene werken toonen, hoe zij Naar 'filet de Evangeliefche bediening
wisten te- kvereeriigen. Het. was alzoo , dat een.
CARysosTomus een BASILIUS , en naderhand een
oniterfelijk gemaakt
BOSSUET eta MASS I LLON
hebben.
wbrdt dus op den *kanfel wel degelijk welrekendheid vereischt, maar van eerie gematigde
foorti. De piediker,, zal hij nut flichten ; ma
geene gepaste middelen ter overreding verzaimen
110 ma natuurlijke fieradeti bezigen , maar moet
4

L. c, Lib, IV. C. 3.
CO ()rat. IV, C. loo. XXXVI ' ,C. 4. VI. C. 5.
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zich voor alle gezwollene ultdrukkingen wachten.
Zijnovoordragtiij deftig , , voi ernst , harteilik , loch
eenvoudig, maar nook iaag of' gemeen, duidelijk ,
om te kunnen onderrigten , levendig en vurig, om
te kunnen roeren. Met an woord: hij fchikke
zich naar de les van den H. AuousTimus , en fpre7
ke zoo, dat men hem verflaat , dat men hem met
welbehagen hoort , en indruk ontwaart van het
.
geen hij zegt (*). ]fit is ware popular,
waardoor elke goede preek zich moet onderfcheiden.
13-ladz. zog. (5i). floe voortrettelijk ook , de

verklaring zij, door FiNELON aan de bekende
plaats i Core II. 4, 5. gegeven zij zou nog
meer afdoen , bijaldten de omftandigheden , vietke
tot des Apostels gezegde aanleiding gayen , war
weer ultkvVamen. De Apostel had bij izijne predi
king met groote tegenkantingen , te, worifefen.
Valfche leeraais waren er op Or, am ' hem _bij de
gemeente van Corinthe in minachting f te brengen ,
en zip gezag to krenken. Onder anderen Cchijnen
zij tegen hem ingebragt te bebbën , dat zijne reden yap, welfprekendheid ontbloot waren , 'waaron.
der zij eene als toen in zwafig zijnde gekuntelde
weifprekendheid, of Bever welluidendheid, ver-,
itonden.
Het is op zulk eene tegenwerping , dat de Apostel vooral 4ntwoorde. In het vorige Hoofdittik
had hij reeds in het algemeen beweerd, dat de
(*) L. C.

des predic.

Lib. IV. C. 13, N. 29.
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leer des Christendoms eene zoodanige welfprekendheid, welke meer van woorden dan van zaken haar
werk maakt, niet behoefde. De krachteloosheid
diet- wereldfche middelen , om menfchen deugdzaam en gelukkig te maken, was genoeg gebleken.
Wat toch hadden de wijsgeeren en redenaars tot
nut - des menschdoms verrigt? De'- hoofdleer des
Evangelies, die van eenen gekruisten Heiland ,
welke toch voor dwaasheid werd gehouden van
hen, die door hun ongeloof verloren gaan, zou
van geene gekunftelde fieraden kracht ontleenen ,
maar er door verdonkerd worden. Ook mogc men
de prediking van het Evangelie geen louter menfchelijk werk noemen, flechts door natuurlijke mid!.
delen bevorderd. God toonde zich daarin bijzon.
derlijk v■Terkzaam , en rnaakte alzoo alle aardfche
wijsheid tot dwaasheid.
Dic was dan ook de reden, waaroni hij , Coen
hij 'te Corinthe het Evangelie predikte, zich niet
met hoogdravende wijsheid en welfprekendheid had
laten hooren. Hij toch had geene andere wijsheid
te verkondigen, dan JEZUS gekruist, welke, een
(teen des aanitoots voor de wijsheid der wereld ,
hoe bevallig ook voorgedragen , geen' bijval zou
gevonden hebben , ware zij niet onderiteund geweest door bovenmenfchelijke kracht. Had het
geloof der Corinthers enkel afgehangen van des
Apostels' overredende taal , het ware een lower
menfchelijk geloof. Nu daarentegen was ,het van
Goddelijken oorfprong, vermits de geest en kracht
Gods de gaping der menfchelijke wijsheid en over.
reding aangevuld hadden.
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Du PIN heefc dit zeer wel ujt een gezet , als htj
over deze ,plaats zegt: „ Des Apostels oogmerk
0) was niet, om ii bet algemeen ,de welfprekend.
,, held te laken , of te verklaren , dat hij hoege» naamd daarvan geen gebruik had gemaakt. Hij
)1 geefc den Corinthers flechts te verftaan , dat er
7) jets krachtigers gevorderd werd , dan menfche•
lijke wijsheid en welfprekendheid, om de men,' fchen voor de waarheid onzer verborgenheden
,, geloovig te ftemmen, en dat ook de krachtigile
7/ taal hare werking zou gemist hebben , bijal.
7) dien zij niet vergezeld en gevolgd ware geweest
,, van de duidelijke blijken eener Goddelijke kracht.
17 De Deer werkte rned,e , en bekrachtigde het
,, woord , door de vonderteekenen , die het verzelden (*)." Even zoo dacht de H. HIERONYMUS
daarover. 77 De H. PAULUS ," zegt hij , 57 erva77 ren in de Hebreeuwfche letteren , en aan de
7? voeten 'van GAMALIEL onderwezen , verachtte de
welfprekendheid der Grieken , of liever ont1/ veinsde haar nit ootmoed, opdat de vrucht zijner prediking geenszins aan zijne overredende
71 taal, maar aan de kracht der wonderwerken zou
57 toegefchreven worden. Hij verachtte alle ontleende riikdommen , die bij zich zelven fchatten
/7 genoeg vond. Trouwens, bijaldien hij zoo on-.
)7 kundig ware geweest, dan zou nimmer een
FESTUS, voor wiens regterfloel hij fprak , tot
hem gezegd hebben : gij raast PAULUS ! uwe
(*) MARC. XVI. 20. Du PIN, 1. C. Liy. 1. Ch. 10 . § /.
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groote geleerdheid brengt u tot razernij (*)."
In dienzelfden geest fprak de welfprekencle nosSUET , in zijne uitmuntende lofrede op den Apostel:
„ Drie dingen dragen doorgaans bij, om een' re„ denaar aangenaamheid en kracht toe te voegen:
1/ de perfoon des fprekers, de fchoonheid der za„ ken, welke hij verhandelt, en de kunflige wiize,
,, waarop hij die voordraagt. De reden hiervan
9, loopt in het oog ; want de achting voor den
,, redenaar brengt ons in eene gunflige hemming;
1, belangrijice zaken geven voedfel aan den geest,
1, terwiji de kunst om die op eene bevallige wijze
1/ nit een te zetten, dezelve zachtjes, in het hart
,, doet glijden. Maar, volgens de wijze, waarop
t, de redenaar, dien ik bedoel , zich zelven doet
,, kennen, ziet men tell*, dat by geen van
,, deze voordeelen bezit.
„ Voor eerst, Christenen! zoo gij zijne uiter,, lijke gedaante befchouwt , hij .bekent zelf, dat
,, zijn voorkomen niet deftig is ; de fegenwoordig„ held des ligchaams is zwak (f). Slaat gij het
,7 oog op zijnen (land in de wereld, hij behoort rot
,, de lagere klasfe, en met door een handwerk
,, zijn brood winners. Van daar, dat hij tot de
,, Corinthers zegt : ik vas bij ulieden in zvak„ heid, in vreeze, en in vele bevinge (S): een
„ genoegzaam bewijs, hoe onaanzienlijk zijn per,' foon was. Christenen! welk een leeraar ter
1) . bekeering van zoo vele volken 1”

S7

(A)

HAND. XXVI. 24. ifpol. adv. RUF. Lib. I.

(f) 2 COR. X, 10
(§) / CDR. 11. 3.
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„ Maar misfchien is zijne leer zoo aannemelijk ,
zoo
aanvallig , dat zij dien verachten man ingang
2,
„ zal verfchaffen ? Gansch niet. Hij heeft voor„ genomen, niets onder hen te weten, zegt hij ,
„ dan JEWS CHRISTUS ? en dien gekruist(*), dat is ,
,2 hij weet niets, dan hetgeen zijnen hoorders aan.
,, {loot en ergernis moet geven , hun dwaas en
9, buitenfporig moet fchijnen. Hoe kan hij dus
I, bij die hoorders op ingang hopen ?”
„ Maar, groote PAULUS ! zoo de leer, welke
„ gij verkondigt , zoo vreemd en onbegrijpelijk is,
9, zoek ten minfte keurige uitdrukkingen ; be„ firboi dat afzigtige gelaat van uw Evangelie met
„ de bloemen der redekunst ; verzacht deszelfs
„ geflrengheid door het bevallige uwer welfpre„ kendheid. God behoede mij ! antwoordt de
,, groote man, dat ik menfchelijke wijsheid met
„ de wijsheid van Gods Zoon onder een zou
„ mengen. Het is de wil mijns Meesters , dat
„ mijne woorden Ilia min ruw zijn , dan mijne
„ leer ongeloofelijk fchijnt. 1Viet in overredende
„ woorden van menfchelijke wijsheid (t).”
„ PAULUS veracht alle kunstgrepen der welfpre„ kendheid. Zijne rede, wel verre van met die
„ bevallige zachtheid , met die gematigde gelijkvor„ migheid daarbeAn te rollen , welke WI) in de
„ redenaars bewonderen , fcliiint aan hen, die dezelve
„ niet genoeg doorgrond hebben , ongelijk en af„ gebroken , de kiefche ooren des wereldlings wor(*) I Con. II. 2;
(-1-) 1 Coa, IL 4.
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den door xi:pen onregelmatigen , harden flip bet, leedigd. Maar,, mijne Broeders ! laat ons daar5) over niet blozen. Des Apostels rede is ja een
,) voudig ; maar zijne denkbeelden zijn Goddelijk.
,, Zoo hij de redekunst niet kent , de wijsa
.), begeerte veracht , JEZUS CHRISTUS IS hem al?) les; en zijn naam , \ dien hij beftendig noemt ,
I, zijne verborgenheden , die hij zoo Goddelijk
,, behandelt , zullen die eenvoudigheid met d yer', mogen bekleeden. Deze vreemdeling in de re,' dekunst zal , met zijne ru we uitfpraak , met zij,, nen uicheemfchen tongval , hec befchaafde Giie„ kenland, de moeder van wijsbegeerte en der
,, redekunst, bezoeken , en, ten fpijt van 's we,' relds tegenitand , daarin meet gemeenten filch,' ten, dan PLATO door zijne welfprekendheid,
), die men voor Goddelijk hield , daar leerlini.
9/ gen won. Hij zal JEZUS CHRISTVS binnen
9) 4thene prediken , terwij1 de kundigite van
,, hare raadsheeren nit den direepagas in de
,, fchool van dien barbaar zal overgaan. HO
9, zal zijne veroveringen nog verder uitftrekken ,
„ hij zal de majelleit van Rome: bijIbundels , in
„ den perfoon van een' Proconful , voor de voeten
12 des Heilands doen nedervallen , en , de regters ,
21 voor welke men hem daagt , op hunne regter„ itoelen doen beven. Rome zelve zal zijne ftem
,, hooren; en eens zal die meesteresfe der wereld
$, meer prijs ftellen op Unen brief in zijnen fly`!
), aan hare burgers gefchreven , dan op zoo vele
1, beroemde redevoeringen , uit den mond van ha,, ren CICERO gehoord.”
59
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„En van waar komt dat? Christenen I Daarvan ,
dat ,Pmmus .middelen ter overreding bezir , die
Griekenland niet km, en waarin Rome niet is
-onderwezen.
Een bovennituurlijk vermogen ,
5?
hetwelk behagen fchept in dat geene op te
luisteren, hetwelk de trotfchen verachten, is in
de verhevene eenvoudigheid zijner woorden
geftort en , daarmede verbo- nden. Van daar,,
!, cdat wij in zijne bewonderenswaardige brieven zekere bovenmenfchelijke kracht ontdekken , die, tegen alle regelen aan, overtuigt , of
die veel Meer de gemoederen niet zoo zeer
2) "overtuigt , als boeit; die niet de oore,n flreelt
maar tot in het hart treft. Even als ' een groote
19
,, itroom , die nog in zijnen loop door de vlakte
dezelfde datige vaart behouat, welke hij in de
Bergen, alwaar zijn oorfprong is, heeft opge,
// than zoo, behoudt de Goddelijke kracht,, in
de fchriften , van PAULUS voorhanden , zelfs in
,1
dien eenvoudigen ilijl , al de iterkte , die zij van
den hemel, haren oorfprong, ondeende."
Door deze kracht Gods }weft de eenvoudigheid
„ des Apostels zich alles onderworpen. Zij was het ,
die de afgoden verbrijfelde , het kruis van jEzus
vestigde een millioen menfchen overhaalde ,
om voor deszelfs eer te flerven. Eindelijk , in
zijne bewonderenswaardige brieven heeft zij
zulke groote geheiwen ontvouwd , dat men de
'verhevenfte , geesten , na zich langen tijd in de
hoogite_ befpiegelingen van menfchelijke wijsbe„ geerte , geoefend te hebben , uiz de ijdele hoog-

1.:
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0, te, waarin zij zich verheven waanden * heefc
zen nederdalen, orn , in de fchool van Mtn
”CHRISTUS, onder het opzigt_van PAULUS kinder„ lijk te lee= ilamelen (*).”
Wij zien dus, dat deze plaats met de omilancligheden van den Apostel en met de toenmalige
wonderdadige verkondiging van het Evangelie in
het naanwfte verband flaat. Wat is dan daaruit
voor de latere verkondigers van 's Heilands leer te
befluiten? Zijn hunne omitandigheden dezelfde als
die van de Apostelen? Kunnen zij , even als dezen, hunne voordragt door wonderwerken onderfleunen.
Het geen uit die plaats kan afgeleid worden,
is voor eerst, dat de Apostel zich tegen
welfprekendheid verklaart, zoo als zij toenrnaals was geileld, beflaande in woordenpraal en
welklinkende uitdrukkingen, van geest en kracht
ontbloot, met een woord: valfche welfprekend.
heid ten anderen, dat de vrucht der prediking
niet enkel van menfchelijke wijsheid of overreding
afhangt. Wat het eerile. betrefr, zulks bewijst
niets tegen de ware welfprekendheid, als welke
gekunflelde fieraden veracht, en met de grootfie
eenvoudigheid beftaat. Veel eer wins zij daarbij
terwijl de Apostel door z4neigen voorbeeld toont,
dat hij haar niet verfmaadt (1-). Ook het tweede
maakt , zoo als wij geziew hebben, het gebruik
der welfprekendheid voor den kanfel niet ovetbo•
(*) Paneg. de ST. PAUL.
(j) CHRYS. 1. c. Lib. 1V. C. 4.
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dig. Offchoon de ware werking ook nu nog van
boven nioet komen , behooren wij toch het onze
EC doen. Deden silt de Apostelen wel , die de
gave der wonderwerken hadden, dan mogen wij
vooral , van die gave verftoken, geese middelen
`onaangewend lawn, welke ter overtuiging en overreding dienen.
Bladz. 116: (52). Hij , die aan de Heilige
Schrift welfprekendheid ontzegt, die heeft haar
nooit gelezen, of weet niet, wat welfprekendheid
is. Zoo wij flechts een juisc denkbeeld van die
kunst hebben, en haar njec enkel in fierlijkheid
van uitdrukking, maar in natuurlijke, levendige
voorftelling voor hat verfland, en in roerende
beweging voor het hart doen beflaan, dan zal men
een boek opnoemen, dat sneer welfprekendheid
g
bevat. Van alle kunst en valfchen toot ontbloot,
heeft de Heilige Schrift tot doel, leeren, overtuigen, roeren. Welke wegflepende verhalen !
Welke route, treffende beelden! Alles heeft een
grootsch voorkomen, is naar den aard des °Herwerps afgeMeten, en in eenen deftigen, altoos natuurlijken 41 vervat. „ De zaken," zegt de H.
AUGUSTINUS , „ worden er zoo verhaald , dat de
„ woorden, waarmede zij worden uitgedrukt, niet
,, opzettelijk fchijnen gekozen, maar van de zaken
,, zelve natuurlijk voortkomen. Het is eene wijs„ held, welk uit het hart des wijzen, als bit hare
„ eigene waning, buicen trecdt; terwiji de wet-
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fprekendheid, als eene getrouwe , gezelle, haar
„ op den voet volgt , en van zelve (*)."
„ De flip van de Heilige Schrift," zegt een
geleerde, „ is beknopt, bondig en vrij van die
vreemde fieraden , welke alleen zouden dienen ,
9/
), om hare drift en kracht te verzwakken. Vijandin
1, van langwijlige omwegen, fpoedt zij zich langs
1) den kortften weg tot haar doel. Zij bevat de
91 , rijkile denkbeelden in weinige woorden , opdat
5, dezelve te dieper in ons verftand zouden door„ ciringen , en om de voorwerpen, welke her, verst
„ . buiten het bereik der zinnen zijn , door de na„ tuurlijkfle, levendigae en meest gepaste beelden,
„ aanfchouwelijk te maken. Met. een woord:
„ zij bezit eene groocheid, kracht en nadruk, ge„, paard met eene majestueufe eenvoudigheid, wel„ ke haar boven alle Heidenfche welfprekendheid
„ verheft (t).” Doch laat ons in bijzonderheden
treden, en ' het fchoone der Heilige Schrift door
proeven nader haven.
Hetgeen alzoo bij het lezen der Heilige Schrift,
vooral de aandacht trekt, is hare

I.
Natuurlijk held.

Dit kenmerk der ware welfprekendheid order'
(*) L. c. Lib. IV. ,C, 6. A?
(-I-) HERSAN, bij ROLLIN 1. C. T. II, L. 3. Ch. 3. 5.
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fcheidt de geheele Beilige Schrift , en is een van
hare voornaamfte uieraden. Om het fchoone daarvan to gevoelen , moet men — merkt FINELON
zeer juist aan fmaak voor de Ouden hebben.
Bet tijn dezelfde oorfpronkelijke gewoonten , dezelfde eigenaardige , natuurlijke verhalen , Welke
wij bij HOMERUS, HERODOTUS en XENOPHON bewonderen , met dat onderfcheid , dat eene onpartijclige
vergelijking ten voordeele der Heilige Schrifc be..
fist, ZOO als CHATEAUBRIAND zeer goed heeft
bewezen (*). inderdaad , er kan niets volmaakter
zijn , dan de wijze waarop de Heilige Schrift verhalt. Het is de naakte , onopgefmukte , ongekunflelde waarheid ; de zuivere taal der natuur.
Lees bet verhaal aangaande de fchepping: hoe
eenvoudig ! Even natuurlijk is het dagverhaal van
den zondvloed alles wordc vermeld , tot de geringfle kleinigheid toe. En 4e zondvloed kwarn
over de aarde , veertig dagen ; en de Wateren
wiesfen , en tilden de arke op , boven de aarde.
En de wateren vies en esker en ,bedekten
de geheele oppervlakte *der aarde , en de ark
dreef op de wateren. En
de wateren werden
,
gansch zeer geweldig 'boven de aarde, en al de
hooge bergen werden under den ganfchen kernel
bedekt (t).
Hoe ,vele foortgelijke plaatren kon ik uit de
Eene voor
gerchiédenis van AVIA' HAM bijb-ref
(*) Genie du Christ. T. IV, T. 2

D. X. .a).- 373.
(f) GEN. VII. 17-19.
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vele. Toen rprak IZAAK tot ABRAHAM, zijnen
vader: mijn vader ! en hif zeide: vat vilt,gii?
tnijn zoon! Ziel zeide hil, bier vuur en hout,
swar is het lamf ten brandoffer? En ABRAHAM
zeide: God zal zich het lam ten brandoffer vo orzien, mijn zoon! Zoo gingen zij zamen voort (*).
Kan men iets natuurlijkers opnoemen? Vergelijk
daarmede het gekunftelde verhaal bij , FLAVIUS JOSEPHUS , en gij zult het onderfcheid tusfchen de
ware en de valfche welfprekendheid gevoelen (f).
Zal men ook in eenig boek natuurlijker tafereelen vinden , dan in de gefchiedenis van jozEF?
,, Het geheele verhaal ," zegt VAN p ea PALM ,
„ is een meesterituk van eenvoudige bevalligheid,
„ van treffende karakterfchildering, en van fijn
„ gevoel (s)." Hoor jozErs broeders fpreken,
als zij door hem beproefd werden. Then fpraken
zif , de een tot den anderen: voorivaar .1 vij lijden dit to refit , daar vij ons tegen onzen broeder hebben bezondigd , viens zieleangst wij zagen , toen hij ons bad, maar vij hoorden niet.
Daarom komt deze bencauwdlieid over ons.
Daarop zeide RUBEN tegen de overigen: heb ik
u niet gezegd : bezondigt u niet aan den jongen? maar gij hoordet niet ! Zie! zijn bloed
word: nu gezocht (**). Is dat niet de taal van
(*) GEN. XII. 7, 8.

(f) Du PIN, 1. c. Liv. I. Ch. 3 o.
(0 Redev. over den war. acrd der welsprek. Redeye en Verb.
D. I. bl. 76.
(**) GEN. XLII. 2I , 23.
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,bet ontwaakt geweten ? Is dat nier de ilem der
natuur 1
Ook in het boek TOBIAS ontbreekt het niet aan
dergelijke plaatfen. Hoe rratuuTlijk is niet het
verhaal van de thuiskomst van den jongen TOBI AS !
Alles is in beweging. ANNA nu zat dagelijks
aan den weg, op de [pits vast den berg, daar
zij van verre zien hon. ills zij nu van daar
zijne thuiskomst :e gemoet zag, werd zij haren
zoon van verre gewaar , en kende hem terflond,
en heenloopende boodfchapse zij haren man, zeggen4e uw zoon horn: daaraan! — Nu liep de
hond, die hem op den weg Y er gezeld had, vow,'
uit , en kwispelitaartte , als de bode van hunne
horns:, en was zeer vrolijk. En zijn blinde va,
der opgaande, haastte zich, zoodat hij zicI
filet; maar een' jongen bij de hand vattende,
kwam hij zijnen zoon :e gemoet, en hem omhel•
zende, kustte hij hem, zoo als ook zijne vrouw ,
en zij begonnen beiden to weenen. En als zij
God gebeden en gedankt hadden, gingen zij zitt en ( s ). Is het niet, als hoorden wij tiomERus
verhalen ?
De Schriften van het Nieuw Verbond, vooral
de Evangelien , leveren geen mincipre blijken yap
natuurlijkheid. Welk !even is zoo befchreven, als
dat van jszus CHRISTUS ? Overtreft het niet alles,
wat een XENOPHON , PLUTARCHUS en TACITUS geleverd hebben? Men kan de waarheid op elke
bladzijde als met de ban* taster, Ncrgenq
(*) Tos, XI, 5-12.
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ontdekt men bet minfle fpoor van kunst or van
overdrijving. Alles words vermeld, zoo als het
is voorgevallen, zonder omwegen , zonder its 1.6
verzwijgen. De vernedering van 'Emi g , zijn fchandelijke dood that even zoo opgeteekend , als zijnei
heerlijke geboorte en opflanding. Mies houdt deti
zelfden eenvoudigen , ongedwongen gang. Men
meent bet verhaalde zelf te zie'n en te hooren.
Men denke aan de gelijkenisfen, vooral aan die
van den verloren noon. Hoe natuurlijk is bet tafereel! „ Al het geen hier voorkomt," zegt
BRINK ) 99 is niet alleen zeer treffend en gefchikr,
2, om het hart van den lezer to toeren, maar het
n. loopt tevens zoo natuurlijk af, als men ioude
,, verwachten, dat het rrioest afloopen. Alles is
,, zoo gegrond op de onderfcheidene karakters der
,, tnenfchen , dat bet het voorkomen eener ware
1, gefchiedenis heat (*)." Men denke - aan bet
verhaal van LAZARUS opwekking, en aan dat van
de reizigers Naar Emmaus. Men Ilene daarnevens
de verfchijning aan MARIA MAGDALENA. , een meesterfluk van natuurlijkheid: Frouwe .1 waar weent
gij om ? Wien zoekt gij? Zij , meenende , dat
het de Hovenier was, zeide tot hem: Beer !
indien gij hem weggedragen hebt , zeg mii,
waar gij hem gelegd hebt ; dan zal ik hem
wegnemen! JRZUS zeide tot hear: MARIA ! Zif ,
zich omkeerende, zeide: RABBONI (f) ! Hoe
(*) De leer en leeruqze van
CD

JOAN.

JEZUS 'I

bl. 457.

XX. 15, i6.
20
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treffend! hoe fchoon ! Van dien aard is ook het
verhaal in de Ilandelingen der Apostelen : Als
nu PETRUS aan de deur van het voorportaal
klopte , kwam er eene Dienstmaagd , met name
RHODE , om te hooren. En zoodra deze de flem
van PETRUS vernam , deed zij van blijdrchap de
deur niet open , maar liep naar binnen, en
boodfchapte 1 dat PETRUS voor de deur gond (*).
Wie erkent bier niet de eenvoudige natuur?
I I.

re r heven had.
I-Iet is eene ware opmerking van imam , dat
men bij de Ouden de ireffendfle voorbeelden van
het verhevene moet zoeken (f). Maar onder al
de Ouden zal men niemand vinden, die de Hellige Schrift daarin evenaart, veel minder overtreft. Zij weet het verhevene met het eenvoudige
verwonderlijk te paren. Reeds bij den aanvang
van bet Boek der Schepping ontmoet men een' der
verhevenfle trekken: God fprak : er zij licht !
en er werd licht. LONGINUS zelf — zoo de
lezing echt is — heeft dit als eene der verhevenfte gedachten geboekt en gezegd : ,, dat de
,, Goddelijke Almagt , waarvan zich der Joden
1) Wetgever een waardig denkbeeld had gevormd,
(*) RAND. XLI. 13, IA.

(f) L. c. D. I. bl. 80.
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daardoor op eene waardige wijze werd uitge.
„ drukt (*)." HOMERUS en PLATO, hoe verheven zij ook van hunne Goden fpreken, hebben
niers, dat aan deze verhevenheid gelijkt. " Hier
vernedert zich God zelf," zegt CHATEAUBRI..
om de taal der menichen te fpreken ,
AND ,
ten einde hun een denkbeeld van 21.ine verwon„ derlijke daden te geven; maar hij blijft altoos
" God (t)." Niet minder verheven is MOZES in
dat overheerlijk lied op Israels verlosfing uit
Egypte
1k zal den there zingen;
Want hoog is hij verheven:
Het paard en den miter wierp hij in zed.
Pe Heer is mijn kracht en mijn roem;
Hij vas mij tot hell.
Mijn God is hij ; hem zal ik roemen;
De God mijns vaders, hem zal ik loven.
De tleer is een krijgsheld,
jEHOVA is zijn naam.
PHAROS wagenen en leger wierp hij in zee,
De keur zijner legerhoofden
Verdronk in de rchelfzee.
De golven bedekten hen,
Zij zonken in de diepte, ais een flien.
(*) L c. C. IX. Biblioth.
ERDIJK ,

T. I. p. III. p. 55 . Bit,

Taal- en Dichtk. Verhand. D. IL hi. 35, 124.

(f) L. c. T. IV. P. 2. L. 6. Ch. 1.
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Uwe regterhand, o "leer.' is verheerliikt door
kracht,
Uwe regterhand, o Heer ! verbrijzelde den vija
and.
Door uwe hooge verhevenheid vernieldet gij
Hen, die zich tegen u verzetten.
Gij liet uwe grimmigheid los,
Die hen' verteerde, als een floppel.
Door uwen fnuivenden toorn,
Hoopten de wateren zich op,
De vloeden flonden gelijk een klomp;
De golven vergiffden in het hart der zee.
,, 1k zal vervolgen ," fprak de vijand,
1, Achterhalen, den buit deelen,
,, Mijn' moed aan hen koelen;
I, 1k zal mijn zwaard ontblooten,
,, Mijne hand zal hen verdelgen 1"
Maar gij bliest met uwen adem ,
En de zee bedekte hen:
Zij plompten, als lood, in den geweldigen vloed.
Wie van de helden, o Heer i gelijkt u?
Wie is als gij , heerlijk in majesteit,
Ceducht in roem, wonder in daad (*)?
Welke verhevene gedachten ! Het is het fchoonfte ituk , dat wij uit de oudheid hebben. By ROL.
L IN vindt men van hetzelve eene fraaije ontle•
ding (t).
(*) EXOD. XV.

x—n.

(I-) L. c. T. H. L. 3. Ch. 13. § 5. LOWTH , De Sacra Poesy
Hebr. P. XXVII.
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Ook by JOB ontbreekt het niet aan waarlijk verhevene plaatfen. Welke grootschheid heerscht
niet in het volgende:
ii) breidt het Noorden over het ijdel ruim;
Ilif hang: de aarde aan een niet.
Hi) bind: de wateren in zijne wolken;
Niet an' fcheurt door 't gewig:.
Hij fluit den aanblik van zijnen troon,
En /Pant zijn wolktapijt daarvoor.
Hij beef: aan 't vlak der waat'ren een perk gefield,
Tot daar zich lick: en duisternis verliezen.
Des Hemels zuilen fidderen,
En ontzetten zich voor zijnen donder.
Door zijne magi beroert hij de zee,
En zijn wijsheid verplettert Karen trots,
Zijn gees: versiert den kernel,
En zijne hand norm: de gekronkelde flang.
Zie , dit zijn maar de uiterfie einden zijner
wegen;
Illii hebben flechts een weinigje van hem gehoord.
Wie zou den donder zijner ng ogendheid verflaan (*)?
De Pfainien, die heerlijke Gezangen , vloeijen
over van foortgelijke trekken. Men leze en oordeele :
(*) JOB. XXVI. 7-14. VAN DER PALM, Red. over eenige
Dicht. natuurbeschrjv. uit het Bock Job , iledev. ea Verh
D. I. N. 87.
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mijn' angst riep ik den Heere aan,

1k hief mijn klagt op tot mijn' God:
Hij hoorde mijn flem uit zijn hell' gen Tempel,
En mijn geroep voor hem kwam tot zijn oar.
Then daverde de aarde, en beepe;
.Der bergen grondvest fidderde;
Zij daverden voor zijnen toorn.
Rook fleeg op uit zijn neus ,
Uit zijnen mond verterend vuur,
$en kolengloed ging van hem uit.
boog bet zwerk , en daalde near,
onder hem was duisternis.
Rif
gezeten op een cherub;
.Hij vloog met vleug'len van den wind,
Hij hulde zich in 't donker,
ills eene tent random zich:
Duister water , walken der lucht.
Be wolken vloden voor zijn glans,
Pagel en kolen vuurs.
Be Heer donderde van den hemel,
En de illierhoogfie gal zijn flem:
Nagel en kolen vuurs.
Iiij fchoot zijn pijlen, en verflrooide ze;
Ferdubbelde zijn blikfems, en verichrikte ge (*).
Hiertoe behoort ook de aanhef van PSALM MN
(L). Het zijn dezelfde verhevene, notice beeldeu.
Welke floutheid heerscht er niet ook in HABAKUKS
lied! Wie gevoelt geene huivering bij de aankomst van isHovA?
PSALM XVII. (XVIII)
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Zijne majesteit bedekte den kernel,
En zijn luister vervulde de aarde.
Zijn glans was als des lichts.
Stralen had hit in zijne hand:
Daarin was zijn fierkte verborgen.
Poor hem uit gaat de pest.
............ emasp...• exwele 0.. 01.11•
Zijt gii, o deer ! toornig op de groomen?
Is tegen de vloeden uw toorn ontvlamd?
Tegen de zee uwe verbolgenheid?
Dat gij uwe rossen befliigt,
Uw zegevierend wagers pan.
............r. ................ gurs........ 1r...... wear ANN..
De bergen zagen u, en leden [mart
De watervloed flroomde over ;
De afgrond gaf zijne flem,
De diepte hied' hare handen op ;
Zon en moan flonden flil in haar mooning,
Zij weken op het lick: van uw pijlen,
Op het fchitteren van den bliklem rawer lans.
11111111111. ammo
Cif voert uwe rosfen door de zee,
Lang: den bodem der groote wateren.
1k hoorde het, en mijn binnenge Jidderde;
111iin lippen trilden op die Pon (*).
..••••■ .......
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Maar niemand is verhevener dan ISAIAS. Grootheid en waardigheid zijn in hem het heerfchend
karakter. Men oordeele uit het volgende :
(A)

HAB. 111. 3-16.
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Laat bulderen de volken, als magtige wateren,
fcheldt hen; zij vlieden 'erre weg;
Tier weg gejaagd zijn
voor den wind der bergen flof,
41: voor den dwarrelwind het wellend sand (* ).
En:
Wse mat de wateren in zijn vuist?
En 'nog de hemelen in zijn hand?
En vatte al 't flof des aardrijks in een drieling?
En woog de bergen op een swag,
De heuvelen in een weegfihaal?
MOININP

fai.so■

ems, •■■• ■■■

mares

Zie, volken zijn bij hem geacht,
Gelijk een druppel aan een emmer`;
Gelijk een floffe aan een weegfchaal;
Zie, de eilanden zijn als dunne flof.
r
411e volken zijn als niets bij hem;
louter niets en ijdelheid bij hem geachr.
.11.111•■

,ers.

rhpuT

iftems.

....011111011•• ••••■ •11willen

111.11....1•Mnt.

■■•••••111

.1-14 b-reidt de heem'len air, geliik een vlies,
4n [pant die als een tent ter woning (f).
Hoc veel bleef er nog over to zeggen, wilde
ik alles aanvoeren ! Vooral munten de Evangelien
in dat opzigt uit. Er is geen eenvoudiger en tey ens geen verhevener boek ; maar de verhevenheid
heeft aihier een zachter voorkomen. 22 Hier ver(4) Is. XVII. 13.
(f) Is. XL.

12. VAN DLR PALM, JES ,

D. III. bl. 24.
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„ andert ," zegt CHAT EAUBRIAND „) de hooge vlugt
pf der Profeten in eene , niet min verhevene, tee„ derheid, hier fpreekt de liefde, het vleesch
„ geworden Woord (*).” Wie kan al het verhevene uitdrukken , in 's Heilands redevoeringen
vervat? Nooit heeft een mensch gefproken zoo
als hij.

Schilderingen.
"Men weet, in welke naauwe betrekking deze
tot de welfprekendheid itaan. Met regt bewonderen wij HOMERUS en VIRGILIUS , die zoo voortreffelijk de kunst veritonden, om de taken aan de
verbeelding levendig voor to ftellen ; maar vooral
de Heilige Schrift munt datirin uit. flare eenvoudige verhalen zijn niets anders dan levendige voorfleiling van de natuur t hoe zeer neemt die 'even..
digheid niet toe , wanneer eene hoogere vlugt
daarbij komt ! Het boek joi draagt daarvan de
duidelijkfle blijken. Welk een uiununtend fchilder
was niet deszelfs fchrijver ! Naar treft men zoo
veel vuur , zoo veel kracht en leven aan? Let
Bens op het tafereel van bet oorlogspaard:
Gee, ft gij het paard zijne flerheid?
Bekleedt gij zip: hals met gebriescli?
Schrikt gij hem op, geliik een fprinkhaan?
(*) L. c. Ch. 2.
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Ziin grootsch gefnuif is ontzettend.
Het graaft met zijn hoef den grond;
Het is dartel op zijn krachten;
Pit gapt de wapenen to gemoet ;
Het lacht mot de vrees,
En deinst niet voar het zwaard.
Tegen hem ratelt de piilkoker ,
De blikfem van fries en laps.
Onrustig en woelig flurpt het den grond ,
En flaat op het geluid der trompet niet flit.
Op den klank der trompet fchreeuwt het: beak!
Het riekt den firijd van verre ,
'i reldheers donderwoord en het krijgsgerchrei (4).
Zal het noodig zijn, bet fchoone dier fchildering aan to wiizen? Elk woord bijna is een meesterliike trek.
Prachtig fchildert ook DAVID de natuur , als hij
van God zest:
Gij halt u in het licht, air in een kleed,
En /pant den kernel als een gordijn.
Gij zoldert uw zalen op de wateren,
Maakt de wolken tot uw wagen;
Gij svandelt op de vleugelen des winds.
. . .10 . . . . . ........ il....... .........MINNIMI M.. ........ f...../M••■.•
...............11
Gij flier: de bronnen in de dalen,
Zij vloeijen tusfchen Bergen keen;
Zii drenken al het wild des velds;
(*) Jon XXXIX. 19-45.
5. § 5. DI. 4.

ROLLIN ,

tourrammill

I. c. T. II. L. 3. Ch.
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De woudezel zelf lescht zijn dorst.
't Gevogette des hemels woont er nevens,
't Laat uit de rots zijn /femme hooren.
De bergen drenkt gij uit uw zalen,
De aarde word: verzaad door uwer werkenvrucht.
Cif laat het Bras wassen voor het vee „
En 't kruid tot dienst der menfchen.
Gif doe: het brood uit de aarde fpruiten,
En wijn, die 'snienichen hart verheugt,
En olie , die het aanzigt doet blinken,
Wen het brood 's menrcien hart vergerkt.
De boomen des velds zuigen zich vol lap,
De ceders van den Libanon, door hem geplant.
Daar bouwt het vogeltje zijn nest.
1111111111111•10•1•100
Bij fchiep de :Haan ter berekening der :ijden;
De zon ken: haren ondergang.
.liefchikt gij duisternis , het word: nacht:
Dan roert zich al 't woud gedierte;
Dan bruit de jonge leeuw naar roof,
En praagt zijn fpijs van God:
De zon gaat op; zij maken zich weg,
,n legeren zich in hun Nolen,
Dan gaat het mensehdont aan zijn werk,
En aan zijn arbeid tot den avond (*).
•■•■■=werp•■■■ ■•••••■•
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Ongemeen fchilderachtig is het rafereel bil
ismAs van het geluk , onder de regering van den
Mesflas :
(*) !WAX Cill. (CIV ) 2-23. BATTBUX, elem. de Litter.
T. T. Tr. 5. Ch. 6. N. 31. VAN DER. P.4,1,14, Becky. over
DAVID, Redev. en Verhand. D 1. bl. 21.
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Dan zal de wolf verkeeren met het lam,
De luipaard bij het bokje nederliggen;
lie: kali, de leeuw en het fchaap in eerie kzsd'de 1
Len jeugdig knaapje weidt ze.
Dan graast de beer gelijk de koe,
Hare iongen liggen in het zelfde leger;
En de leeuw eet !fro° gelijk het rund.
Dan [peel: de zuig'ling bij een adderhel.
Het pas gefpeende kind fleck: zijne hand
In 't hol des basilisken (4').
Gelukkige tijden ! hoe levendig aangeduid! hoe
bevallig berchreven ! ,, In de fchildering dezer
,,, gulden eeuw," zegt VAN DER PALM, I overtreft
" onze frofeet alle andere dichters , van wie ons
29 over- hetzelfde onderwerp jets nagelaten is (f)."
floe levendig en treffend is ook niet de befchrijving van het innemen en verwoestep van Ni+
neve, bij NAHUM
Wee u, gij gad des bloetis!
Geheel vervuld met leugen en gewel d:
Er is geen einde aan uwen roof.
Was klappen der zweepeni
grat geraas van ramm'lende raders !
Wat getrappel van paarden!
Wat raat'len der wagens!
Daar komen de ruiters
Met vlammende zwaarden,
es) Is. XL 6.-8.
(-I-) JES. D. I. bl. 3o8.
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Met fchitt'rende fpiesfen!
Wat menig:e van getlooden!
Wart (lapels van lijken!
Geen Bind is er aan der lijken :al;
Men gruikelt er over!
E n:
Daar worden de poorten der firoomen geopend.
.........amore

...........r.

..............■

..........swii•
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En Nineve is al: een waterpoel,
Een enkele waterplas.
illles vlugt.
Staa:! fiaat! dock niemand ziet om.
Roof: zilver, roof: goud.
Onmeetlijk is de !chat (*) !
Wie deze fchildering niet fchoon vindt , die
heefc geen denkbeeld van het fchoone.
I v.
Teedere en roerende plaatfen.
Ook , wat deze betreft , behoeven wij niet elders' to zoeken. Zij zijn in eene groote mate in
de Heilige Schrifc voorhanden. De gefchieclenis
van JOZEF is daarin zeer vrachtbaar,, vooral bij
hare ontknooping. En jozaF hief zijn oog op,
en zag BENJAMIN, ziinen vollen broeder bij de.
zel/de moeder, en hii zeide: Is dit . uw jongfie
broeder, van Wien gij mil gefpr'oken hebt?
(9 NAIL

HI. 1.--3. II. 6.-9.
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En hii zeide : Cod zii u genadig, , mijn Zoon!
En JOZEF fpoedde zich vandaar, want zijne in.
gewanden we: den ontroerd over zijnen broeder,
en de tranen barstten los; en hij ging in eene
binnenkamer, en weende. En : toen kon JOZEF
zich niet langer bedwingen voor alien , die bij
hem flonden. . . . . En hij verhief zijne ftem
met weenen. . . . . En zeide tot zijne broeders
Ik ben JOZEF ! lee ft mijn vader nog? En zijne
broeders konden hem niet antwoorden, zoo waren
zii verfchrikt. . . . . Toen viel hij zijnen broeder BENJAMIN om den hals, en weende; en BENJAMIN weende aan zijnen hall. En hi./ kuste
alle zijne broeders, en weende over hen; en nu
eerst fpraken zijne broeders met hem (*). Is er
lets aandoenlijker? Kan men nit HOMERUS, eene
plaats opnoemen, daarmede te vergelijken? Die
weinige doch alles uitdrukkende woorden: lk ben
pm! deden VOLTAIRE tranen itorten. „ Het is
,, niet mogelijk ," zegt VAN DER PALM , )9 de
„ ontdekking van JOZEF aan zijne broederen zich
„ voor te flellen, met natuurlijker uitdrukking des
n gevoels, en fchooner woorden, darn de weinige,
19 die wij bier vinden (f)."
Floe teeder en roerend wist DAVID zich niet uit
te drukken! Zijne lijkklagte over SAUL• en JONATHAS getuige daarvan. Het is de taal der natuurlijkile droefheid , de afgebroken won van den
hevigften hartstogt :
(*) GEN. MAIL 29 ,

(t) In loc.

3o, XLV. x---15.
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Hoe vielen de helden!
..i.r.

+rob ........_ O.... ......

MININIM•0111111111 girmst.........

Gij Bergen in Gilboa! geen dam, p, noch regen
zij op u!
............ ... ..
.......
SAUL en JONATHAS I beminnelijk paar!
Zoo bevallig in hun leven,
Ook in den dood zijn zij niet gefcheiden;
Sneller waren zij dan arenden,
Sterker dan leeuwen.
.Mt• MM... MA

."..........III

.............. ...IR

A.M. el.........mo ...... vim. 11............mo 1101.1•11. ■10. ii.mw........ ip1111111.1140■11

Hoe vielen de helden op het flagveld!
is verflagen op uwe heuvels I
Om u, mijn breeder JONATHAS! ben ik bedroefd,
Boven alles bevallig!
Beminnelijker dan de beminneliikfie der vrouwen!
Hoe vielen de helden!
Verloren is hun wapentuig (*)!

JONATRA.S

Geen minder gevoel ademt de CXXX VI
(CXXXVII) Pram :
.roan Babels waterrtroomen,
Daar zaten wij en weencren,
Terwifl we aan SION dachten.
Daar hingen wij de citers aan (le wilgen.
Daar eischten onze drijvers
Fan ons een feestgezang;
Onze onderdrukkers eischten:
(*) 2

ICON.

(2 SAM.) I, 19..47. VAN

DAVID. 1. C. U. 31.

DER PALM S
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„ Zing: ons een Sions lied."
Hoe konden we in dot vreemde land
Len lied des Heeren zingen?
jeruzalem! vergeet ik u,
Zoo worde mijn regterhand vërgeten!
Dat mine tong aan mijn gehemele klevel
Indien ik uwer niet gedenke,
Indien ik niet Jeruzalem
BEin hooete bliidichap keure (*)!
Welke zachte, bevallige tafereelen bevat niet bet
Flooglied! Het is een hof vol van de uitgezochrife -bloemen , het is de taal der onfchuld en der
liefde , die der onbedorvene natuur. Zie bier eene
proeve :

Zie Bens , daar ftaat hi],
ilehter ons haagje,
Daar kijkt hi j, en bilk:
Door 't tralie veniter:
H i roept mij, mijn vriend:
Op! op! mijn lieffte!
Mijn fahoonfte! kom! op !
De winter is over,
De regen voorbij;
Men z'et reeds de bloemen
Verfieren het veld;
Nu nadert de lente ,
Men boort op ons land
De /fern van de torte%
0)

MUNTINGHE , iD NC.
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De vijgeboorn heeft reeds
„ Zijn vijgjes gevormd.
De hloefem der druiven
,, Verfpreidt reeds zijn geur,
.0p, op, dan mijn lieffte!
11 Mijn fehoonfte! ja, kom (*)!
De verheven ISA I AS daait meermalen tot het
teedere en roerende neder. Van dien aard is:
Dock sung zegt:
De Beer verlaat mij,
De Heer vergeet mij.
Kan ook een moeder haar zuig'ling vergeten?
.Dat zij zich niet ont ferme
Over het kind haars Moots?
De moeder vergete haar kind,
En nog zal ik u niet vergeten!
Zie 'k heb u in beide pilmen gegraveerd
Vergeten wij den aandoenlijken JEREMIAS niet.
Wie hoort bij hem ye ru zale rn klagen , zonder
deelneming?
gij alien ,\ die voorbij gaat op den weg,
ilanichouwt , beziet, vas ooit. een [mart vain
[mart gelijk (§)?
(*) HOOGL. H. 9-13. VAN HAMELSVELD, in loc. MITNTINGlas

Gesch. der menschh. naar den BO. D. VI. i68.
(-1-) Is. XL1X. 24-26. VAN DEB. PALM IA 10C•
(§) KLAAGLI
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